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KATA PENGANTAR 

 

Jauh sebelum bergabung pada Program S-2 Ilmu Hubungan Internasional (HI) 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada (FISIPOL-UGM), 

Yogyakarta, niat besar saya untuk menekuni kajian pertahanan Indonesia memang 

sudah bersemi. Minat itu telah mulai tumbuh persisnya sejak penghujung 2005. Kala 

itu, menginjak tahun pertama kuliah S-1 di Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu 

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (FISIP-UI), saya mengikuti kuliah 

umum Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Prof. Juwono 

Sudarsono, berjudul "Mengembangkan Pertahanan Nir-militer Indonesia". 

Mulai saat itu, saya secara konsisten dari hari ke hari mengikuti dinamika 

pengembangan kebijakan pertahanan Indonesia, termasuk pelbagai berita di media 

massa serta tulisan para pakar yang dimuat di pelbagai surat kabar dan jurnal. 

Ketertarikan ini kian tumbuh seiring dengan semakin banyaknya saya membaca 

referensi ilmu politik dan pertahanan. Praktis, ketika di FISIP-UI, saya mulai gemar 

dan relatif lebih banyak mengoleksi literatur ilmu politik dan militer/pertahanan 

daripada kriminologi. Sejak saat itu pula saya bertekad agar kelak dapat menulis tesis 

tentang pertahanan Indonesia. Alhamdulillah, niat itu kini telah tertunaikan dengan 

baik. Tekad menulis tentang pertahanan sesungguhnya didasarkan pada dua hal. 

Pertama, karena pengalaman mengikuti kuliah Menhan RI. Di situ saya tersadar 

bahwa betapa rumitnya persoalan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah 

Indonesia dalam mengelola pertahanan negara. Kedua, sebagai kalangan sipil dari 
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generasi muda kelahiran 1986, saya merasa tergerak untuk ikut terlibat dalam ‘arus 

besar’ upaya memahami dan menyebarluaskan pengetahuan tentang persoalan yang 

sangat fundamental, yakni pertahanan negara. Saya berharap semakin banyak 

kalangan sipil, terutama generasi muda Indonesia, yang meminati kajian pertahanan. 

Lagipula, pikiran saya tergelitik ketika membaca ungkapan yang mengatakan: 

"Perang terlalu penting hanya diserahkan kepada para jenderal saja. Damai pun 

terlalu rumit untuk jadi urusan para politisi sipil saja." Maka, pemahaman tentang 

perang dan damai sejatinya menjadi perhatian semua lapisan masyarakat, baik sipil 

maupun militer. Ungkapan lainnya yang juga sering dikutip adalah: civis pacem, para 

bellum (siapa yang ingin damai, bersiaplah untuk berperang).  

Mengingat dimensi yang ada memang terlihat begitu kompleks dan beragam, 

maka saya berupaya mempersempit pandangan dalam menyeroti dinamika 

lingkungan strategis hanya pada upaya pembangunan kekuatan militer oleh negara-

negara di Asia Tenggara. Di dalam kajian ini saya mencoba melihat respon Indonesia 

terhadap pelbagai upaya tersebut. Dengan kata lain, saya memfokuskan telaah pada 

spiral aksi-reaksi pembangunan postur militer di Asia Tenggara yang terjadi selama 

interval 1998-2010. 

Tesis ini tidak sempurna dan masih belum lengkap dalam menjelaskan 

kebijakan pengambangan postur pertahanan Indonesia pada rentang waktu tersebut. 

Karenanya, kritik yang konstruktif dari pelbagai pihak terhadap analisis ini niscaya 

sangat berharga bagi saya. Namun demikian, dengan analisis sederhana ini, 
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setidaknya tugas dan niat saya untuk menyumbangkan sedikit hal guna memperkaya 

kajian tentang pertahanan Indonesia, yang ternyata cukup luas dan rumit, telah 

tertunaikan. Analisis sederhana ini mustahil bisa rampung tanpa bantuan pelbagai 

pihak. Oleh karena itu, ucapan terima kasih dan rasa hormat yang tak-hingga mutlak 

saya sampaikan kepada: 

1. Bapak Drs. Dafri Agussalim, M.A. yang telah dengan sabar dan sungguh-sungguh 
memberi bimbingan, petunjuk, dan arahan selama saya melakukan penelitian. 
Dari beliau saya menyadari betapa pentingnya mendalami perspektif realisme 
dalam HI. 

2. Bapak Dr. Nur Rachmat Yuliantoro, M.A.(IR) yang telah dengan sabar dan 
sungguh-sungguh memberi bimbingan, petunjuk, dan arahan selama saya 
melakukan penelitian. Dari beliau saya belajar untuk memahami metodologi 
dalam HI, termasuk menyempurnakan serta mensistematiskan bahasa tulis saya 
yang masih acak-acakan. Karenanya, saya sangat berhutang-budi secara akademik 
kepada kedua pembimbing saya, Pak Dafri dan Pak Rachmat. 

3. Bapak Prof. Jahja A. Muhaimin dan Bapak Drs. Muhadi Sugiono, M.A. Pelbagai 
catatan, koreksi, dan masukan yang sangat bernilai dari beliau berdua turut 
menyempurnakan tesis ini. Saya beruntung karena telah diuji oleh beliau berdua. 

4. Bapak Prof. Juwono Sudarsono, Menhan RI 1999-2000 dan 2004-2009, yang 
selama lebih dari dua jam telah saya sita waktunya di meja makan untuk 
berbincang serta membagi pemikiran dan pengalaman tentang masalah 
pertahanan Indonesia. 

5. Sejumlah pengamat politik, hubungan internasional, dan militer/pertahanan yang 
telah saya jadikan narasumber di dalam penelitian ini, yakni Bapak Edy 
Prasetyono, Ph.D., Bapak Prof. Jahja A. Muhaimin, Bapak Andi Widjajanto, 
Ph.D., Ibu Jaleswari Pramodhawardani, M.Si., dan Bapak Prof. (Ris) Ikrar Nusa 
Bhakti. Mereka adalah para pemikir militer dan pertahanan Indonesia yang sangat 
saya kagumi.  

6. Bapak Ari Yulianto, Kepala Perpustakaan “Wawasan Nusantara”, Kementerian 
Pertahanan RI, dan para anggotanya, yang selama tiga pekan penuh telah 
mengizinkan saya membaca pelbagai referensi dan data di sana. 

7. Mas Erik dan Mbak Yanti yang telah banyak membantu saya dalam hal 
administratif-akademik. 
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8. Orang tua saya, Bapak Sudarisman dan Ibu Nurlis. Kasih sayang yang tak-putus 
dari beliau berdua menjadikan saya dan adik-adik untuk lebih bersemangat dan 
bertanggungjawab dalam menyiapkan masa depan.  

9. Om Tito dan keluarga di Bantul. Beliau secara sabar telah menjadi pendengar 
yang baik ketika kami berbagi cerita tentang tantangan hidup yang dihadapi. 

10. Rekan-rekan seperjuangan di S-2 HI, yakni Bang Lalu serta para kolega di 
angkatan 15, mulai dari Prima, Sari, Reza, Luthfi, Mbak Sisil, Bang Apen, Bang 
Nuril, Mbak Yeni, Emmy, Miko, Rani, Mbak Dewi-KD, Mbak Dewi-Munthe, 
Dini, Ratih, hingga Toil yang ternyata di kemudian hari memutuskan untuk 
beralih ke Kalimantan. Masing-masing mereka memiliki cara dan porsi tersendiri 
dalam memberi corak dan warna dalam kehidupan saya, baik sebagai mahasiswa 
dan terlebih sebagai manusia. Dari mereka saya belajar untuk lebih dewasa dalam 
bersikap, termasuk belajar untuk lebih memaknai betapa indahnya kehidupan ini. 
Rekaman kisah saya dengan mereka sungguh terlalu indah untuk dilupakan, tetapi 
juga terlalu sedih untuk dikenang. 

11. Pelbagai pihak yang mustahil saya rinci satu per satu yang memungkinkan saya 
untuk melakukan dan menyudahi riset ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa 
membalas budi baik mereka semua. 

 

Rampungnya tesis ini dan berakhirnya studi Masters yang saya tempuh bukan 

berarti segala proses belajar di dalam kehidupan pribadi saya terhenti. Sebaliknya, ini 

adalah awal dari suatu tahapan baru di dalam diri saya sebagai manusia. Jalan yang 

saya tapaki masih panjang dan berliku. Pada tahap tertentu, proses belajar dalam 

kapasitas sebagai mahasiswa di kampus memang sudah usai. Akan tetapi, bagi saya, 

‘kehidupan nyata’ di luar ‘ruangan kelas’ merupakan ‘universitas abadi’ karena di 

situ sesungguhnya tempat kita belajar sepanjang hayat. Semoga analisis sederhana ini 

menjadi awal dari produktivitas-pribadi saya di masa depan.  

Terakhir, saya merasa perlu untuk kembali menulis suatu ungkapan bijak dari 

seorang Guru Besar yang pernah saya goreskan dalam kata pengantar skripsi S-1 
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tahun 2009, dua tahun yang lalu, bahwa “setiap cabang disiplin ilmu pengetahuan itu 

hanyalah gambaran sebagian kecil dari kenyataan yang serba luas dan serba rumit.” 

Ilmu pengetahuan itu laksana lautan yang tak-bertepi. Karenanya, saya masih dan 

tetap ingin terus belajar. Dua tahun di FISIPOL-UGM, saya tersadar bahwa begitu 

banyak sudut pandang (perspektif) yang tersedia untuk melihat dunia.  

Dengan demikian, niat saya ketika memilih untuk bergabung dengan Program 

S-2 HI FISIPOL-UGM pada penghujung 2009, dua tahun yang lalu, yaitu hendak 

memperdalam metodologi (kualitatif) dalam ilmu sosial-politik dan ingin 

memperoleh hal baru di lingkungan yang baru, telah tertunaikan dengan ‘rasa puas’ 

dan ‘rasa tenang’ yang cukup kental. Sekali lagi, saya bersyukur kepada Allah SWT 

karena saya telah dapat merasakan iklim akademik di FISIP-UI dan FISIPOL-UGM.  

Bila ada hal baru dan bernilai yang dapat dijumpai di dalam tesis ini, apresiasi 

layak diberikan kepada para guru yang telah mendidik saya serta para kolega yang 

telah berbagi pemikirannya. Namun, jika ada kekeliruan di dalam karya sederhana 

ini, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. 

Viva Academia, Viva Professores! (Hidup Ilmu Pengetahuan, Hidup para 

Guru!). 
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INDONESIA’S DEFENSE POLICY IN RESPONSE TO THE DYNAMICS OF 
STRATEGIC ENVIRONMENT IN SOUTHEAST ASIA, 1998-2010 

 
 

ABSTRACT 
 

 
This thesis aims to analyze the response of Indonesia in an effort to counterbalance 
the development of military power in Southeast Asia during the 1998-2010 periods. 
This response is placed on the dimensions of the development policy of Indonesia's 
defense posture. The author uses a case study design. Through analysis of various 
documents, books, journals, and other sources as well as interviews with six experts 
in the field of defense, the author argues that Indonesia's defense posture 
development policy (land, sea, and air) in response to the military development in the 
countries of the Southeast Asia region during 1998-2010 period is intended to achieve 
more deterrent power than building an offensive force. The policy was made in light 
of the perception that the countries in Southeast Asia have the potential to threaten 
the security and sovereignty of Indonesia. Meanwhile, Indonesia's ability to build up 
military strength in the upper levels is very limited deterrent. Limited sources of 
funding and political support as well as weaknesses in analyzing the strategic 
environment of the region led to the development of the policy could not achieve the 
level of deterrent and also have not gotten to the point 'strategic stability'. Indonesia 
was plagued by the problems of arms embargo by foreign countries and still has 
problems in the institutionalization of research and development. This thesis also 
gives some recommendations on efforts to develop Indonesia's future defense 
posture, particularly in the context of the security dilemma in Southeast Asia. 

 

Keywords: 
action-reaction spiral, Indonesia's defense posture, deterrence, strategic stability. 
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KEBIJAKAN PERTAHANAN INDONESIA 1998-2010 
DALAM MERESPON DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS 

DI ASIA TENGGARA  
 
 

INTISARI 
 

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis respon Indonesia dalam upaya mengimbangi 
pembangunan kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara selama periode 1998-2010. 
Respon tersebut ditempatkan pada dimensi kebijakan pengembangan postur 
pertahanan Indonesia. Penulis menggunakan disain studi kasus. Melalui analisis 
terhadap pelbagai dokumen, buku, jurnal, dan sumber-sumber lain serta wawancara 
terhadap enam orang pakar di bidang pertahanan, penulis berargumen bahwa 
kebijakan pembangunan postur pertahanan Indonesia (darat, laut, dan udara) dalam 
merespon pembangunan militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam 
kurun waktu 1998-2010 lebih dimaksudkan untuk mencapai kekuatan deterrent 
daripada membangun kekuatan ofensif. Kebijakan tersebut dilakukan mengingat 
adanya persepsi bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara berpotensi untuk 
mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia. Sementara, kemampuan Indonesia 
untuk membangun kekuatan militer di atas tingkat deterrent sangat terbatas. 
Keterbatasan sumber dana dan dukungan politik serta kelemahan dalam menganalisis 
perkembangan lingkungan strategis kawasan menyebabkan kebijakan tersebut tidak 
mencapai tingkat deterrent dan juga belum sampai pada titik ‘strategic stability’. 
Indonesia sempat terkendala oleh persoalan embargo persenjataan oleh negara-negara 
asing dan masih memiliki persoalan dalam pelembagaan riset dan pengembangan. 
Tesis ini juga memberi beberapa rekomendasi terhadap upaya pengembangan postur 
pertahanan Indonesia masa depan, terutama dalam konteks dilema keamanan di 
kawasan Asia Tenggara. 

   

Kata kunci:  
spiral aksi-reaksi, postur pertahanan Indonesia, deterrence, strategic stability.    
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang Masalah 

 
Tesis ini akan menganalisis respon Indonesia dalam upaya 

mengimbangi pembangunan kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara. 

Dalam konteks ini, respon tersebut ditempatkan pada dimensi kebijakan 

pengembangan postur pertahanan Indonesia. 

Francis Fukuyama, di dalam karyanya yang berjudul The End of 

History and The Last Man, menyatakan bahwa dengan berakhirnya kompetisi 

besar (Perang Dingin) antara dua kekuatan internasional, Amerika Serikat 

(AS) dan Uni Soviet, kehidupan masyarakat dunia akan jauh lebih damai 

karena peningkatan kerjasama antarnegara-bangsa akan dibarengi dengan 

terwujudnya kesejahteraan sosial, termasuk stabilitas ekonomi dan politik. 

Selain itu, perang antarnegara-bangsa, terutama antarnegara demokratis, akan 

berakhir mengingat persaingan ideologi yang menjadi penyebab perang telah 

usai. Inti dari pandangan Fukuyama ialah bahwa dengan menangnya ideologi 

demokrasi liberal, tidak ada ideologi alternatif lain setelah itu. Hal ini menjadi 

pertanda bahwa demokrasi liberal mungkin merupakan “the end point of 

mankind’s ideological evolution” sekaligus sebagai “final form of human 
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government”, sehingga Fukuyama menyebut kondisi yang demikian itu 

sebagai “the end of history”.1 

Akan tetapi, periode awal 1990-an, yang ditandai dengan berakhirnya 

Perang Dingin antara dua kekuatan adidaya itu, justru memberikan tantangan 

baru bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dengan berakhirnya 

perang dingin, maka negara-negara di kawasan ini, yang tergabung di dalam 

the Association of South-East Asian Nations (ASEAN),2 akan dihadapkan 

kepada apa yang disebut sebagai the new post-Cold War era. 

Hal ini diamati oleh Alan Collins, seorang pengajar ilmu politik pada 

University of Wales. Pengamatan Collins tersebut kemudian dibukukan ke 

dalam sebuah karya berjudul The Security Dilemmas of Southeast Asia.3 

Karya ini cukup komprehensif dalam menelaah dinamika kekuatan 

persenjataan serta dilema keamanan antarnegara di kawasan Asia Tenggara. 

Collins mengemukakan serangkaian indikator yang menunjukkan betapa 

kawasan Asia Tenggara, pada awal era 1990-an itu, masuk ke dalam “a period 

of uncertainty at best and rising tension at worst”, yakni pengadaan senjata 

                                                             
1 Lihat F. Fukuyama, The End of History and The Last Man, The Free Press, New York, 

1992, p. xi dan xiii. Sebelum diterbitkan menjadi sebuah buku, karya ini telah diterbitkan dalam 
bentuk artikel berjudul ‘The End of History?’ di dalam The National Interest, no. 16, Summer, 1989. 

2 ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967 di Bangkok, Thailand, melalui kesepakatan 
‘Bangkok Declaration’ yang ditandatangani oleh lima negara pemrakarsa: Indonesia, Malaysia, 
Filipina, Singapura, dan Thailand. ASEAN kemudian diperkuat dengan bergabungnya lima negara 
lain, yaitu Brunei Darussalam (pada 7 Januari 1984), Vietnam (28 Juli 1995), Laos dan Myanmar (23 
Juli 1997), serta Kamboja (30 April 1999). Dengan demikian, hingga tesis ini ditulis, ASEAN 
memiliki 10 negara anggota. Lihat ASEAN, Overview (online), 
<http://www.asean.org/about_ASEAN.html>, diakses 10 Oktober 2011.     

3 A. Collins, The Security Dilemmas of Southeast Asia, MacMillan Press, London, 2000, p. 1. 
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oleh negara-negara anggota ASEAN, mencairnya pertentangan di dalam 

teritorial/wilayah usai Perang Dingin, kemunculan Cina sebagai sebuah 

hegemoni kawasan, dan hampir meratanya ketegangan etnik di seluruh 

wilayah.4 

Dengan menelaah data dari The Military Balance 1997/98, Collins 

menjelaskan bahwa ketika Perang Dingin usai pada awal 1990-an dan 

sebelum krisis ekonomi terjadi di tahun 1997, terlihat adanya peningkatan 

yang nyata dari rata-rata besaran anggaran belanja persenjataan di Asia 

Tenggara.5 Negara-negara yang meningkatkan anggaran belanja persenjataan 

mereka, sebagaimana dikaji oleh Collins, antara lain Indonesia ($1,402 juta), 

Malaysia ($1,133 juta), Filipina ($810 juta), Singapura ($2,337 juta), dan 

Thailand ($1,653 juta). Sementara itu, Burma, yang menjadi anggota baru 

ASEAN, juga meningkatkan anggaran belanja persenjataannya pada masa itu, 

yakni sebesar $729 juta. Collins menambahkan bahwa terjadi peningkatan 

dalam pengiriman senjata ke Asia Timur dari semua transfer senjata di dunia, 

yaitu dari sebesar 11,9% pada tahun 1987 menjadi 23% pada tahun 1996. 

Terkait itu, hanya kawasan Timur Tengah yang pada tahun 1996 memperoleh 

lebih banyak pasokan senjata. Dalam hal pengeluaran sebesar $700 juta pada 

tahun 1996, dua negara, yakni Thailand dan Indonesia, merupakan negara 

                                                             
4 Collins, p. 1. 
5 Collins, p. 103. 
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pembeli senjata terbesar di Asia Tenggara (Indonesia naik sebesar $530 juta 

dari tahun sebelumnya).6 

Namun demikian, lanjut Collins, kedua negara tersebut mendapatkan 

pukulan keras tatkala badai krisis ekonomi menerpa Asia Tenggara. 

Menyikapi hal tersebut, Indonesia menunda pengadaan persenjataannya 

hingga waktu yang tidak dapat ditentukan. Lain halnya dengan Thailand, yang 

justru memilih untuk memesan Jet Hornet F/A-18 dari AS.7 Selanjutnya, pada 

catatan kaki di dalam penjelasannya terkait krisis ekonomi yang memukul 

kedua negara di Asia Tenggara tersebut, dengan mengacu pada pemberitaan 

The Sydney Morning Herald 12 Maret 1998, Collins juga memberikan 

penjelasan tambahan bahwa Thailand mengurangi pesanan delapan F/A-18 

pada Maret 1998 dan Indonesia mengambil langkah untuk menunda 

pemesanan dua belas SU-30 dan delapan helikopter Mi-17 dari Rusia pada 

Januari 1998.8 

Krisis ekonomi yang mengguncang Asia Tenggara juga dirasakan oleh 

sejumlah negara lain di kawasan ini. Malaysia menangguhkan modernisasi 

persenjataan negaranya hingga tahun 2000, tetapi telah menyatakan niatnya 

untuk membeli dua frigate (kapal pengawal), juga kapal selam dan helikopter-

                                                             
6 Collins, pp. 103-104. Untuk lebih rincinya, lihat data dari The Military Balance 1997/98, 

International Institute for Strategic Studies, London, p. 295 and p. 267.  
7 Collins, p. 104. 
8 Collins, p. 210. 
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serang.9 Berbarengan dengan Malaysia, Singapura, yang tidak memiliki 

rencana untuk membatasi pemesanan sebanyak tiga puluh pesawat, bahkan 

mengambil kiriman lanjutan F-16 Fighters dari AS. Anggaran pertahanan 

Singapura pada Februari 1998 memang mengalami kenaikan dari 4,4% 

menjadi 4,6% dari Produk Domestik Bruto (PDB)-nya.10 Filipina, kendatipun 

sangat tergantung kepada kemajuan perekenomian, juga telah mengumumkan 

alokasi sebesar $13 milyar untuk program modernisasi persenjataannya, 

termasuk untuk pembelian sebanyak dua puluh empat pesawat tempur multi 

role-fighter aircraft serta tujuh kapal patroli.11 

Dari serangkaian data di atas, yang memperlihatkan peningkatan 

anggaran belanja untuk persenjataan di kawasan Asia Tenggara pasca-

berakhirnya Perang Dingin, dapat dimaknai bahwa sejumlah negara di 

kawasan Asia Tenggara masih dan terus berupaya memperkuat postur 

pertahanan (kekuatan dan kemampuan) militernya. Kondisi ini dapat 

dipahami mengingat di kawasan Asia Tenggara juga tersimpan sejumlah 

sengketa tapal batas wilayah/teritorial antar-negara, sebagaimana 

diperlihatkan oleh Tabel 1.1 berikut. 

                                                             
9 ‘Defense Purchases in the Year 2000’, New Strait Times, 22 April 1998; ‘Buying of Attack 

Copters being Re-evalueted’, New Strait Times, 23 April 1998; dan ‘Navy Will Spend $600M on 
Frigates’, The Strait Times, 28 April 1998, sebagaimana dikutip dalam Collins, p. 104.   

10 ‘RSAF Receives Advanced F-16 Jet’, The Strait Times, 10 April 1998; dan S. 
Jayasangkaran, ‘Under the Gun’, Far Eastern Economic Review, 3 September 1998, p. 20, 
sebagaimana dikutip dalam Collins, p. 104. 

11 ‘Philippines’ $13b Force Modernisation Plan’, The Strait Times, 28 April 1998, 
sebagaimana dikutip dalam Collins, p. 104. 
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Tabel 1.1 
Pelbagai Klaim Teritorial Antarnegara Anggota ASEAN12 

 
 Klaim Filipina atas Sabah (Malaysia). 
 Persaingan dalam klaim pulau-pulau dan terumbu di Spratlys yang 

melibatkan Vietnam, Brunei, Malaysia, dan Filipina. 
 Batas sengketa antara Indonesia dan Vietnam pada garis demarkasi di 

landas kontinen dekat Pulau Natuna. 
 Sengketa perbatasan antara Vietnam dan Kamboja. 
 Sengketa perbatasan antara Malaysia dan Vietnam pada garis 

demarkasi lepas pantai antara keduanya. 
 Sengketa antara Malaysia dan Singapura soal kepemilikan Pulau Batu 

Putih.  
 Persaingan klaim oleh Malaysia dan Indonesia atas Pulau Sipadan, 

Sebatik, dan Ligitan serta perbatasan antara Sarawak dan Kalimantan 
di Pulau Kalimantan (Borneo). 

 Sengketa perbatasan antara Malaysia dan Thailand. 
 Sengketa perbatasan antara Thailand dan Burma. 

 

Data pada Tabel 1.1 di atas memperlihatkan masih terdapat sengketa 

perbatasan teritorial antarnegara di hampir sebagian besar kawasan Asia 

Tenggara.13 Hal ini berpotensi memunculkan konflik dengan eskalasi lebih 

besar, misalnya perang, yang akan mengarah kepada penggunaan atau 

pengerahan kekuatan militer yang dimiliki oleh masing-masing negara yang 

                                                             
12 D. Ball, ‘Arms and Affluence: Military Acquisitions in the Asia-Pasific Region, 

International Security, vol. 18, no. 3, Winter, 1993/94, p. 88, sebagaimana dikutip dalam Collins, p. 
102. 

13 Kedaulatan yang berarti ‘supreme authority’ merupakan elemen yang sangat vital dalam 
kepentingan nasional tiap-tiap negara-bangsa dalam struktur dunia yang anarkis. Oleh karena itu, tidak 
ada kata atau upaya kompromi bila ada persoalan yang berkaitan dengan dimensi kedaulatan negara. 
Lihat misalnya D.M. Snow, National Security for A New Era: Globalization and Geopolitics, Pearson, 
New York, 2007, pp. 52-56.    
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berseteru.14 Hal ini bisa saja terjadi di Asia Tenggara, sungguhpun pada masa 

pasca-Perang Dingin memang belum pernah terjadi perang militer berskala 

besar di kawasan ini. 

Atas dasar paparan di atas, penelitian ini hendak memfokuskan telaah 

pada dimensi kepentingan nasional Indonesia, sebagai sebuah negara-bangsa, 

dalam upaya memperkuat postur militer/pertahanan guna menjaga kedaulatan 

wilayah/teritorialnya.15 Peneliti lebih menyoroti persoalan bagaimana 

Indonesia merespon dinamika kawasan atau ancaman lingkungan strategis, 

terutama dalam merespon pembangunan kekuatan militer negara-negara di 

Asia Tenggara pada rentang waktu 1998-2010. Pemilihan interval waktu ini 

didasarkan pada pemikiran bahwa adalah penting untuk mengetahui respon 

Indonesia dalam periode satu dekade terakhir di tengah perubahan regional 

Asia Tenggara yang sifatnya strategis dan dinamis. Pemahaman mutakhir 

yang diperoleh memungkinkan penulis untuk dapat menganalisis secara 

akademik dan kemudian memahami kebijakan di sektor penguatan postur 

                                                             
14 Penggunaan instrumen kekuatan militer adalah salah satu pilihan atas solusi perbedaan 

hubungan antarnegara. Hal ini merupakan salah satu bagian penting dari enam proposisi yang dianut 
oleh kelompok paradigma realisme dalam studi hubungan internasional. Lihat Snow, p. 52. 

15 Military posture berarti “the military disposition, strength, and condition of readiness as it 
affects capabilities.” Sementara, capability diartikan sebagai “the ability to execute a specified course 
of action (A capability may or may not be accompanied by an intention)”, sebagaimana dikutip di 
dalam Department of Defense of the United States of America, Department of Defense Dictionary of 
Military and Associated Terms, Joint Chiefs of Staff, USA, 2006, p. 343. Pengertian yang hampir 
serupa, bahwa “Capability, defined as the capacity to take actions that nullify threats, is also a 
variable, although not an infinitely elastic or expansible one. Capability is generally defined in terms 
various kinds of power available to insure that threats cannot be successfully carried out against us”, 
dapat ditemukan di dalam Snow, p. 170. 
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pertahanan Indonesia.16 Rentang waktu selama 2004-2009,17 menurut Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, adalah masa di mana pelanggaran 

kedaulatan menjadi isu yang sangat mengemuka.18 

Dari kesepuluh negara di Asia Tenggara, beberapa negara berada pada 

posisi teratas dari segi kekuatan dan kemampuan (postur) militer. Negara-

negara tersebut antara lain Singapura, Malaysia, Vietnam, dan Thailand.19 Di 

tengah pembangunan kekuatan dan kemampuan militer sejumlah negara di 

Asia Tenggara ini dan dalam kaitan dengan dinamika/ancaman lingkungan 

strategis di kawasan Asia Tenggara, terlebih krisis ekonomi yang juga pernah 

                                                             
16 Ruang lingkup kajian 1998-2010 ini didasarkan pada empat pertimbangan. Pertama, 

mengacu pada pengamatan Collins (lihat pp. 2-5), meskipun perang dingin berakhir, yang terjadi justru 
peningkatan belanja persenjataan militer oleh beberapa negara di Asia Tenggara. Kedua, krisis 
ekonomi di Asia Tenggara tahun 1998 yang cukup memukul kondisi domestik Indonesia diasumsikan 
dapat memengaruhi sikap dan cara pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan pertahanan. 
Ketiga, pada September 1999, Timor Timur, yang tadinya merupakan salah satu provinsi Indonesia, 
menjadi ‘negara baru’ sebagai konsekuensi dari jajak pendapat oleh masyarakat Timor Timur. 
Keempat, lepasnya dua pulau yang sebelumnya terintegrasi dengan Indonesia, Sipadan dan Ligitan. 
Menang dalam penyelesaian sengketa di Mahkamah Internasional, dua pulau ini pada akhirnya 
menjadi bagian dari kedaulatan Malaysia. Tidak sampai di situ, persoalan yang menyangkut sengketa 
tapal batas dengan negara-negara yang secara teritorial bersebelahan langsung dengan Indonesia 
bahkan kian mengemuka. 

17 T. Santosa, dkk., Komisi I: Senjata-Satelit-Diplomasi, Suara Harapan Bangsa, Jakarta, 
2009, p. 68. 

18 Secara spesifik, pembatasan cakupan adalah Mei 1998 hingga Desember 2010. Namun, 
interval ini tidak berarti bahwa kebijakan pertahanan yang dilakukan dalam periode ini terpisah dari 
masa-masa sebelumnya. 

19 Untuk negara-negara yang dipandang kuat ini, lihat misalnya analisis kuantitatif terhadap 
postur militer negara-negara Asia 1990-2010 oleh A.H. Cordesman, A.A. Burke, dan R. Hammond, 
The Military Balance in Asia: 1990-2010 - A Quantitative Analysis’, CSIS, Washington, D.C, 
September 2010, pp. 67-92, <http://csis.org/publication/military-balance-asia-1990-2010>, diakses 9 
Maret 2011. Hal yang tidak jauh berbeda dapat ditemui di dalam penelitian Cordesman dan Kleiber di 
mana pada 1999-2005, Singapura, Indonesia, Thailand, dan Vietnam disebut sebagai the major Asian 
powers. Lihat selengkapnya pada A.H. Cordesman dan M. Kleiber, ‘The Asian Conventional Military 
Balance in 2006: Overview of major Asian Powers’, CSIS (online), 26 Juni 2006, 
<http://csis.org/files/media/csis/pubs/060626_asia_balance_powers.pdf>, diakses 15 Oktober 2011, p. 
9. 
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terjadi pada 1998, apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia serta 

bagaimana keberhasilan postur pertahanan yang dibangun oleh Indonesia 

untuk mampu mengimbangi perkembangan/pembangunan kekuatan militer 

negara-negara di kawasan Asia Tenggara selama periode 1998-2010 menarik 

untuk diteliti. 

 
1.2. Pertanyaan Penelitian 
 

Isu yang berkembang di kawasan Asia Tenggara terlihat begitu 

dinamis. Kebijakan pertahanan Indonesia rentang periode 1998-2010 

merupakan suatu masalah yang layak diteliti karena pada interval waktu 

tersebut persoalan yang berkaitan dengan ancaman atau potensi sengketa soal 

batas kedaulatan wilayah/teritorial Indonesia dengan negara-negara tetangga 

masih ada. Isu pertahanan yang erat kaitannnya dengan persoalan kedaulatan 

jelas sangat penting untuk dikaji, walaupun Indonesia memang 

memperkirakan kemungkinan adanya ancaman yang berbentuk tradisional 

(militer) dalam masa-masa tersebut adalah minim.20 

Dalam kaitan itu, postur (kekuatan dan kemampuan) militer Indonesia 

selayaknya sanggup merespon pelbagai dinamika ancaman lingkungan 

                                                             
20 Terkait kecenderungan perkembangan lingkungan strategis atau perkiraan minimnya 

kemungkinan ancaman berwujud tradisional/militer ini disebutkan secara eksplisit di dalam Buku 
Putih Pertahanan Republik Indonesia tahun 2003. Selengkapnya lihat Indonesia: Mempertahankan 
Tanah Air Memasuki Abad 21, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2003, p. VII. 
Kecenderungan yang sama juga disebutkan di dalam Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia yang 
terakhir (terbitan tahun 2008). Lihat selengkapnya pada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 
Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008 (online), 2008, p. 7, 
<http://www2.kemhan.go.id/buku_putih/bukuputih.pdf>, diakses 23 April 2011.  
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strategis yang terjadi di kawasan dan dapat mengimbangi pembangunan 

kekuatan militer negara-negara di Asia Tenggara. Di dalam tesis ini, penulis 

mengajukan dua pertanyaan mendasar:  

1. Kebijakan apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam merespon 

pembangunan militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara 1998-

2010 dan mengapa? 

2. Seberapa berhasilkah kebijakan Indonesia dalam membangun postur 

pertahanan guna merespon/mengimbangi pembangunan kekuatan 

militer negara-negara di kawasan Asia Tenggara? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 
 

Dengan tesis ini, peneliti berupaya untuk melakukan tiga hal. Pertama, 

memaparkan pembangunan kekuatan dan kemampuan militer negara-negara 

di Asia Tenggara (1998-2010), terutama negara-negara kunci yang 

berkemampuan tinggi (di atas rata-rata). Kedua, menganalisis dan 

mengelaborasi lebih jauh apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia (1998-

2010) dalam merespon pembangunan kekuatan pertahanan negara-negara di 

Asia Tenggara. Ketiga, menganalisis sejauh mana postur militer Indonesia 

(1998-2010), di tengah dinamika ancaman lingkungan strategis itu, berhasil 

untuk mengimbangi pembangunan postur militer negara-negara lain di 

kawasan Asia Tenggara. 

Dari ketiga upaya ini diharapkan akan dihasilkan suatu analisis dan 

keluaran penelitian yang kemudian dapat menyumbangkan suatu 
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rekomendasi/masukan secara akademik bagi kebijakan politik dalam hal 

pemantapan postur (kekuatan dan kemampuan) pertahanan Indonesia. Lebih 

dari itu, keluaran penelitian ini nantinya diharapkan akan lebih mampu 

mendorong terwujudnya daya tangkal (deterrence) yang kuat terhadap 

pembangunan kekuatan militer negara-negara kawasan dan dinamika serta 

ancaman lingkungan strategis di Asia Tenggara melalui penguatan postur 

pertahanan Indonesia. 

 
1.4. Reviu Literatur 

Penelitian tentang pertahanan Indonesia dalam konteks dinamika serta 

ancaman lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara pernah dilakukan 

lewat tesis Wendy Andhika Prajuli, dengan judul Pilihan Kebijakan Akuisisi 

Persenjataan Indonesia tahun 1998-2004 dalam Merespon Dinamika 

Lingkungan Strategis Asia Tenggara.21 Dalam penelitian deskriptifnya 

tersebut, Prajuli berupaya menjawab dua pertanyaan mendasar, yakni 

bagaimanakah kebijakan akuisisi persenjataan yang dijalankan Indonesia 

sejak tahun 1998 hingga 2004 dan faktor-faktor apa sajakah yang 

memengaruhi kebijakan akuisisi persenjataan Indonesia tersebut.22 

Prajuli menemukan bahwa sejak 1990-an hingga saat ia menulis tesis 

tersebut, beberapa negara di kawasan Asia Tenggara terus melakukan 

                                                             
21 W.A. Prajuli, Pilihan Kebijakan Akuisisi Persenjataan Indonesia tahun 1998-2004 dalam 

Merespon Dinamika Lingkungan Strategis Asia Tenggara, tesis tidak diterbitkan, Program 
Pascasarjana Ilmu Hubungan Internasional FISIP-Universitas Indonesia, Jakarta, 2006.  

22 Prajuli, p. iv dan p. 3. 
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modernisasi persenjataan. Modernisasi yang senantiasa dilakukan ini sempat 

terhenti karena krisis ekonomi yang menerpa Asia Tenggara pada 1997. Akan 

tetapi, seiring pulihnya negara-negara di Asia Tenggara dari krisis tersebut, 

modernisasi persenjataan kembali dilakukan. Menurut Prajuli, pengembangan 

dan penguatan matra laut dan udara merupakan fokus modernisasi yang 

dilakukan oleh Indonesia. Selain itu, akuisisi persenjataan yang dilakukan 

pada rentang 1998-2004 tidak sanggup meningkatkan kesiapan operasional 

pelbagai persenjataan yang dimiliki hingga 100%, melainkan hanya mampu 

mencapai angka 30% hingga 89%.23 

Penelitian Prajuli menggunakan konsep dan definisi arms 

maintenance, arms build-up, dan arms race yang dikemukakan oleh Barry 

Buzan. Menurutnya, Indonesia mengambil pilihan arms maintenance dalam 

akuisisi persenjataan guna merespon dinamika lingkungan strategis Asia 

Tenggara. Hal tersebut, menurut Prajuli, terlihat dari dua aspek: pertama, 

Indonesia tidak mempunyai persepsi bahwa negara lain adalah ancaman 

keamanan - potensi invasi ataupun agresi dari negara lain sangat minim, dan 

kedua, Indonesia tidak meningkatkan (dalam konteks persentase) anggaran 

militer secara fantastis. Bahkan, dari total anggaran yang diajukan, pemerintah 

hanya sanggup memenuhi sebesar 74,12%.24 

                                                             
23 Prajuli, p. v dan p. 4. 
24 Prajuli, pp. 4-5. 
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Di dalam penelitiannya, Prajuli memaparkan enam faktor yang 

memengaruhi kebijakan akuisisi persenjataan Indonesia. Keenam faktor itu 

adalah: (1) Kehadiran AS sebagai payung keamanan di Asia Timur; (2) 

Menguatnya isu anti-perang dan ancaman non-konvensional di dunia, 

termasuk di Asia Tenggara; (3) Asia Tenggara tidak memiliki konflik 

bereskalasi tinggi; (4) Kondisi perekenomian Indonesia yang belum pulih; (5) 

Pemegang otoritas gagal mengembangkan kebijakan pertahanan yang efektif; 

dan (6) Isu pertahanan bukan isu populer di Indonesia.25 

Prajuli hanya memfokuskan telaahnya pada aspek kebijakan akuisisi 

persenjataan rentang 1998-2004. Karenanya, penting untuk melihat kebijakan 

yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia secara lebih luas dan lebih 

baru, yakni selama sepuluh tahun terakhir (khususnya setelah tahun 2004 

hingga 2010), sehingga memungkinkan peneliti untuk dapat menjelaskan 

persoalan yang terkait dengan respon Indonesia dalam menyikapi 

perkembangan pembangunan militer negara-negara di Asia Tenggara secara 

lebih komprehensif dan mutakhir. 

Selain Prajuli, Yugolastarob Komeni juga pernah melakukan 

penelitian tentang pertahanan Indonesia di tengah perkembangan lingkungan 

strategis Asia Tenggara dalam tesisnya yang berjudul Lingkungan Strategis di 

Kawasan Asia Tenggara dan Stagnasi Pertahanan Indonesia Periode 2001-

2004. Komeni mengemukakan suatu pertanyaan mendasar di dalam 
                                                             

25 Prajuli, p. v. 
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penelitiannya itu: Mengapa pengembangan postur pertahanan Indonesia tidak 

merefleksi perubahan lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara pada 

periode 2001-2004?26 

Dengan bentuk penelitian eksplanatif, Komeni mengemukakan 

hipotesis bahwa “postur pertahanan Indonesia tidak merefleksi lingkungan 

strategisnya di kawasan Asia Tenggara karena tidak adanya perubahan doktrin 

pertahanan dari inward-looking menjadi outward-looking.”27 Dengan 

menggunakan kerangka konsep lingkungan strategis dari W. Michael Guilliot 

dan Libor Frank serta kerangka operasionalisasi berupa teori postur 

pertahanan dalam tulisan Stephen van Evera (“Offense, Defense, and the 

Causes of War”), Komeni berkesimpulan bahwa “cara pandang doktrin 

Indonesia belum merefleksi[kan] situasi dunia luar atau masih bersifat 

inward-looking.”28 

Penelitian Komeni melihat postur pertahanan Indonesia 2001-2004 di 

tengah dinamika dan ancaman lingkungan strategis kawasan Asia Tenggara. 

Khomeni melihat bahwa kawasan Asia Tenggara dipandang rentan terhadap 

tindakan terorisme (terutama pascaperistiwa teror ‘9/11’ 2001), di samping 

juga terdapat ancaman berwujud non-konvensional bagi Indonesia. Apakah 

hasil kajian Komeni tersebut masih relevan dan masih terjadi pada masa 

                                                             
26 Y. Komeni, Lingkungan Strategis di Kawasan Asia Tenggara dan Stagnasi Pertahanan 

Indonesia Periode 2001-2004, tesis tidak diterbitkan, Program Pascasarjana Ilmu Hubungan 
Internasional FISIP-Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, p. 8.  

27 Komeni, p. 20. 
28 Komeni, p. 104. 
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pasca-2004? Penelitian lebih jauh dan upaya mengkaji permasalahan tersebut 

dalam masa atau interval waktu yang berbeda, yakni dengan periode waktu 

yang relatif lebih panjang, akan memungkinkan peneliti untuk mampu melihat 

posisi dan kekuatan Indonesia secara lebih mutakhir, mengingat ancaman 

lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara senantiasa berkembang dan 

dinamis. 

Penelitian tentang kekuatan dan kemampuan pertahanan negara-negara 

di kawasan Asia Tenggara juga pernah dilakukan oleh Oman Heryaman 

melalui tesisnya yang berjudul Postur Militer Negara-Negara Asia Tenggara: 

Dinamika Persenjataan dan Pergeseran Lingkungan Strategis Internasional 

dari Era ke Pasca Perang Dingin.29 Ia mengajukan empat pertanyaan 

mendasar, yaitu: (1) bagaimana dinamika persenjataan negara-negara Asia 

Tenggara pada kurun waktu 1975-1990 (masa Perang Dingin) dan 1991-2000 

(pasca Perang Dingin); (2) bagaimana evaluasi komparatif dinamika 

persenjataan negara-negara Asia Tenggara dalam masa Perang Dingin vis a 

vis kurun waktu pasca-Perang Dingin; (3) mengapa terjadi peningkatan 

dinamika persenjataan negara-negara Asia Tenggara pada pasca-Perang 

Dingin dibanding dengan masa selama Perang Dingin; faktor-faktor 

lingkungan internasional dan lingkungan domestik apa yang menyebabkan 

terjadinya peningkatan dinamika persenjataan itu; serta dari sejumlah faktor 

                                                             
29 O. Heryaman, Postur Militer Negara-Negara Asia Tenggara: Dinamika Persenjataan dan 

Pergeseran Lingkungan Strategis Internasional dari Era ke Pasca Perang Dingin, tesis tidak 
diterbitkan, Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, Jakarta, 2001.  
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tersebut, faktor manakah yang paling determinan; dan (4) bagaimana realitas 

dinamika persenjataan itu memengaruhi kerjasama keamanan regional serta 

kebijakan pertahanan masing-masing negara, termasuk implikasinya bagi 

Indonesia (TNI).30 

Mengemukakan sejumlah indikator utama seperti anggaran pertahanan 

serta jumlah tentara dan persenjataan, Heryaman sampai pada kesimpulan 

bahwa, pasca-Perang Dingin, terjadi kecenderungan peningkatan dalam ketiga 

indikator tersebut dibandingkan dengan masa Perang Dingin.31 Berupaya 

membandingkan dinamika persenjataan dalam dua masa yang panjang, kajian 

Heryaman terlihat cukup komprehensif, tetapi sangat luas, baik dalam hal 

dimensi dan rentang waktu maupun jumlah negara. Oleh karena itu, di dalam 

tesis ini penulis mencoba menyoroti persoalan kebijakan pertahanan Indonesia 

(1998-2010) dalam merespon pembangunann militer negara-negara di Asia 

Tenggara yang hanya terbatas pada aspek postur. Dari segi periode, penulis 

juga menelaah rentang waktu yang lebih baru, yaitu hingga tahun 2010. 

Terkait upaya memperkuat pembinaan pertahanan Indonesia, Yahya 

Muhaimin, seorang pakar militer dan pertahanan, menawarkan sejumlah 

agenda. Salah satu agenda dalam upaya memperkuat pembinaan pertahanan 

Indonesia ini menyangkut anggaran pertahanan. Dalam kaitan ini, menurut 

Muhaimin, anggaran belanja pertahanan adalah: 

                                                             
30 Heryaman, p. 7. 
31 Heryaman, p. ii.  
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Jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk 
membiayai angkatan bersenjata nasional, yaitu meliputi pasukan-
pasukan pada angkatan darat, angkatan udara, dan angkatan laut, dan 
juga pasukan komando, pasukan cadangan, kelengkapan administrasi, 
serta komponen penunjang, termasuk di dalamnya kelompok milisi 
dan pelayanan pabean serta penjaga perbatasan yang dilatih dengan 
taktik dan perlengkapan militer oleh pemegang otoritas militer.32   

 
 
Muhaimin berpendapat bahwa layak untuk mempertimbangkan 

kembali persoalan struktur anggaran dengan tidak mengabaikan prioritas 

untuk aspek kesejahteraan personel dan keluarga setiap prajurit TNI.33 

Berbarengan dengan agenda peningkatan anggaran pertahanan, agenda lain 

yang juga penting menurut Muhaimin adalah upaya penyempurnaan alat 

utama sistem persenjataan (alutsista) TNI.34 Menyoroti peningkatan anggaran 

pertahanan Indonesia yang naik sebesar 13,9% dari Rp29,578 triliun pada 

tahun 2007 menjadi Rp33,678 triliun pada tahun 2008, Muhaimin 

berpendapat bahwa angka tersebut masih belum signifikan guna mencapai 

postur pertahanan yang mantap.35 Sebagaimana analisis yang dilakukan oleh 

para pakar yang mengkaji postur pertahanan antarnegara, Muhaimin juga 

menelaah data kekuatan militer Indonesia untuk masing-masing angkatan 

berdasarkan data dari The Military Balance 2008. Mencoba membandingkan 

                                                             
32 Y.A. Muhaimin, Bambu Runcing & Mesiu: Masalah Kebijakan Pembinaan Pertahanan 

Indonesia, Jakarta, Tiara Wacana, 2008, p. 75. 
33 Muhaimin, p. 98. 
34 Muhaimin, p. 98. 
35 Muhaimin, p. 99. 
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postur pertahanan Indonesia dengan sejumlah negara di Asia Tenggara seperti 

Malaysia, Singapura, dan Thailand, Muhaimin sampai pada kesimpulan 

bahwa kondisi persenjataan militer Indonesia di ketiga angkatan (darat, laut, 

dan udara) memprihatinkan.36  

Karya Muhaimin ini pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk 

memetakan secara lebih luas pelbagai persoalan dan agenda kebijakan 

pembinaan pertahanan Indonesia, terutama meyangkut dua agenda utama, 

yakni anggaran pertahanan dan kondisi peralatan militer. Muhaimin baru 

sampai pada usaha membandingkan postur pertahanan Indonesia di tahun 

2008. Oleh karena itu, melalui tesis ini, penulis akan menyoroti kedua 

masalah utama tersebut dengan lebih mutakhir, yaitu sampai dengan tahun 

2010.  

Sementara itu, senada dengan Muhaimin, Conni Rahakundini Bakrie, 

seorang pakar militer/pertahanan, juga mengemukakan bahwa upaya 

membangun postur ideal TNI dapat dilakukan dengan tahap-tahap antara lain 

peningkatan anggaran untuk gaji prajurit TNI serta anggaran operasional dan 

anggaran untuk alutsista TNI. Selain itu, penting untuk mengkaji dan 

merumuskan kembali pelbagai kebijakan guna membangun postur TNI yang 

                                                             
36 Muhaimin, pp. 94-98. 
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lebih kuat, termasuk meninjau kembali alokasi anggaran pertahanan (ukuran 

persentase dari PDB) yang masih berada di bawah ukuran ideal.37 

Karya Bakrie yang dibukukan dengan judul Pertahanan Negara dan 

Postur TNI Ideal tersebut memang cukup komprehensif dalam menelaah 

persoalan pertahanan Indonesia secara makro, mulai dari postur, kebijakan, 

hingga manajemennya. Uraian Bakrie dalam buku tersebut memang hampir 

mencakup semua tingkatan posisi Indonesia, dari regional hingga global. 

Akan tetapi, mengingat dinamisnya ancaman lingkungan strategis, layak 

untuk melihat persoalan pertahanan Indonesia itu dalam masa kekinian. 

Karenanya, penting untuk melihat posisi Indonesia di Asia Tenggara sebagai 

suatu fokus yang spesifik agar didapat suatu kajian yang lebih baru. 

Selanjutnya, masih terkait dengan penelitian tentang pembangunan 

kekuatan militer, ada pula tesis K. Joy Sihotang yang berjudul Peningkatan 

Kekuatan TNI-AD sebagai Komponen Utama Pertahanan Negara dalam 

Merespon Ancaman (Studi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua). Melalui 

analisis deskriptif kualitatif berupa pengamatan langsung dan pengumpulan 

data, Sihotang memfokuskan telaahnya pada pemecahan masalah.38 Ia 

berangkat dari asumsi bahwa “kekuatan sistem pertahanan dan keamanan 

perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan faktor geografis, ancaman, dan 
                                                             

37 C.R. Bakrie, Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 
2007, p. 223. 

38 K.J. Sihotang, Peningkatan Kekuatan TNI-AD sebagai Komponen Utama Pertahanan 
Negara dalam Merespon Ancaman (Studi di Kabupaten Merauke Provinsi Papua), tesis tidak 
diterbitkan, Program Studi Ketahanan Nasional, Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, 2008. 
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ketersediaan anggaran.”39 Dengan mengemukakan tiga rumusan masalah 

bagaimana hakikat, spektrum, bentuk, sumber dan struktur ancaman di daerah 

Kabupaten Merauke Provinsi Papua; bagaimana kebijakan strategi pertahanan 

dalam mengendalikan ancaman di daerah Kabupaten Merauke; dan 

bagaimana konsep pembangunan kekuatan TNI-AD dalam rangka merespon 

ancaman di Kabupaten Merauke, Sihotang menemukan sejumlah faktor yang 

memengaruhi kebijakan terhadap sistem pertahanan nasional. Menurut 

Sihotang, pengembangan kekuatan TNI-AD di Merauke harus melingkupi 

semua komponen agar terwujud suatu pertahanan yang kuat.40 

Penelitian Sihotang tersebut hanya memfokuskan kekuatan militer 

matra darat sebagai komponen pertahanan Indonesia dan studi yang dilakukan 

pun hanya melihat pada satu daerah tertentu di Indonesia, yakni Merauke. 

Oleh karena itu, menelaah respon Indonesia secara menyeluruh dan 

komprehensif, dalam kaitan dengan lingkungan kawasan Asia Tenggara, 

layak untuk dilakukan agar diperoleh suatu gambaran yang lebih mutakhir. 

Berbeda dengan penelitian yang telah disebutkan di atas, pada tahun 

2006, dua orang analis militer dan keamanan internasional pada CSIS (Center 

for Strategic and International Studies) Amerika Serikat, Anthony Cordesman 

dan Martin Kleiber, melakukan telaah lebih luas dalam mengkaji postur 

pertahanan negara-negara di Asia. Mereka memandang kehadiran Cina 

                                                             
39 Sihotang, p. viii. 
40 Sihotang, pp. viii dan 7. 
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sebagai pemicu perdebatan baru dalam konteks perimbangan kekuatan di 

kawasan Asia, sungguhpun serangkaian hal seperti penegasan kembali stretegi 

Jepang di kawasan atas fluktuatifnya hubungan Cina-Korea Selatan, masih 

bertahannya Korea Utara dalam memproduksi senjata nuklir yang 

memengaruhi derajat ketegangan di Semenanjung Korea, serta pindahnya 

pangkalan militer AS dari Okinawa ke Guam juga menjadi aspek yang tidak 

dapat dilepaskan dari dinamika perimbangan itu.41 

Dengan menganalisis data dari pelbagai sumber, terutama data The 

Military Balance dari tahun 1998 hingga 2006, Cordesman dan Kleiber 

sampai pada kesimpulan bahwa terjadi kecenderungan yang meningkat dalam 

hal belanja militer negara-negara di Asia dengan Cina sebagai aktor yang 

dominan. Kecenderungan yang dilakukan Cina ini mendorong negara-negara 

di beberapa kawasan lain untuk ikut meningkatkan belanja pertahanan 

mereka. Indonesia, Myanmar, dan Vietnam adalah negara-negara utama yang 

dalam kurun waktu 1999-2005 secara relatif meningkatkan belanja militer 

mereka.42 

Hal yang menarik dari pengamatan Cordesman dan Kleiber ialah soal 

perimbangan kekuatan di Asia Tenggara yang sedikit bergeser. Menurut 

mereka, ancaman utama di Asia Tenggara justru bersifat lintas-negara, yaitu 

dari kelompok ’ekstremis’ Islam neo-Salafi serta sejumlah persoalan etnik dan 

                                                             
41 Cordesman dan Kleiber, p. 2. 
42 Cordesman dan Kleiber, p. 3. 
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sektarian yang masih terus berlanjut. Menganalisis secara kuantitatif dalam 

sejumlah hal seperti kekuatan konvensional dan nuklir serta belanja militer, 

keduanya hanya menyentuh sedikit aspek dari kekuatan militer dari segi 

kualitas. Kedua peneliti ini pun menyadari bahwa terdapat keterbatasan atau 

sejumlah dimensi yang tidak mereka sorot, misalnya soal keamanan internal.43 

Sementara, di dalam tesis ini penulis hendak menganalisis secara khusus 

respon Indonesia dalam hal penguatan postur militer dan dalam kaitan dengan 

aspek aksi-reaksi yang terjadi antarnegara di Asia Tenggara. 

 

1.5. Metodologi 
 

Tesis ini beranjak dari asumsi mendasar dalam pemikiran realisme 

bahwa politik internasional adalah perebutan kekuasaan.44 Selain itu, struktur 

internasional pada hakikatnya bersifat anarkis dan setiap negara-bangsa akan 

selalu berupaya untuk mencapai kepentingan nasionalnya. Di dalam kondisi 

yang anarkis, dengan kata lain, perilaku alamiah negara yang mementingkan 

dirinya sendiri dipandang sebagai suatu tindakan yang masuk akal. Realisme 

sendiri merupakan mazhab klasik yang menjadi bagian dari arus utama kajian 

ilmu hubungan internasional. 

                                                             
43 Cordesman dan Kleiber, p. 2. 
44 H.J. Morgenthau, Politics Among Nations: the Struggle for Power and Peace, 6th edn, edisi 

Bahasa Indonesia Politik Antarbangsa, diterjemahkan oleh S.Maimoen, A.M. Fatwan, dan Cecep 
Sudrajat, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2010, p. 33. Karya klasik ini terbit pertama kali 
pada tahun 1948. 
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Mengutip William Tow, di dalam studi hubungan internasional 

realisme “attempts to deal with human nature as it is and not as it ought to be, 

and with historical events as they occurred, not as they should have 

occurred.”45 Artinya, realisme berupaya untuk menjelaskan sifat dasar 

manusia itu dengan ‘sebagaimana adanya,’ bukan ‘sebagaimana yang 

seyogyanya atau sebagaimana yang seharusnya.’ Dalam konteks pemikiran 

realis, Tow menjelaskan bahwa tiap negara-bangsa, di dalam struktur 

internasional yang anarkis, senantiasa mengejar kepentingan nasional melalui 

penguatan power (kekuatan) yang dimilikinya. Praktis, upaya untuk meraih 

kepentingan politik ini berada di atas dimensi sosial dan ekonomi.46 

Lebih jauh lagi, masih menurut Tow, dengan mengacu kepada 

pemahaman tersebut, setidaknya ada empat hal yang bisa ditarik sebagai poin 

kunci. Pertama, bahwa setiap negara, sebagai unit utama di dalam sistem 

internasional, berusaha merumuskan postur kekuatan strategis yang ia miliki, 

sembari tetap membangun serta mengejar kepentingannya sendiri di tengah 

lingkungan internasional yang anarkis guna mencapai apa yang disebut 

sebagai order (ketertiban). Kedua, masing-masing negara tidak dapat 

memastikan apa sebenarnya kehendak strategis antarmereka. Ketiga, 

kemampuan strategis yang dimiliki bersifat ofensif dan hal itu berarti 

menciptakan rasa saling tidak aman (berbahaya) satu sama lain, dan, keempat, 

                                                             
45 W.T. Tow, Asia-Pacific Strategic Relations: Seeking Convergent Security, Cambridge 

University Press, New York, 2001, p. 3. 
46 Tow, p. 3. 
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bahwa negara-negara menghendaki survival (eksis) dengan kedaulatannya 

masing-masing karena sifat dasar yang melekat dari masing-masing negara itu 

adalah rasional dan defensif.47 

Merujuk pemikiran Tow di atas, setiap negara akan selalu bersikap 

rasional dan senantiasa berupaya mengejar kepentingan nasional. Salah satu di 

antara upaya ini adalah dengan merumuskan postur kekuatan strategis yang 

dimiliki.48 Sebagai pijakan analisis terhadap perumusan postur kekuatan 

strategis tersebut, di dalam tesis ini penulis menggunakan teori deterrence, 

defense, arms race, dan security dilemma yang dikemukakan oleh seorang 

pemikir realis terkemuka dan Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional dari 

London School of Economics and Political Science, Barry Buzan. 

Pengertian inti dari deterrence, menurut Buzan, ialah membuat 

pelbagai ancaman militer yang digunakan untuk mencegah aktor lain 

melakukan tindakan agresif. Dengan ungkapan yang lebih sederhana, 

deterrence berupaya menghentikan segala tindakan yang tidak dikehendaki 

sebelum terjadi. Dengan logika semacam ini, konsep deterrence mencakup 

                                                             
47 Tow, p. 3. 
48 Yang dimaksud dengan postur pertahanan militer di sini adalah “gambaran tentang 

kekuatan pertahanan yang mencakup kemampuan, kekuatan, gelar kekuatan, serta sumber-sumber 
daya nasional. Secara universal, postur pertahanan hampir semua negara dirancang untuk dapat 
melakukan fungsi penangkalan atau mempunyai daya tangkal dan mampu menjalankan peperangan.” 
Lihat E. Prasetyono, ‘Talking Points. Postur Pertahanan: Kekuatan Pokok Minimum (MEF, Minimum 
Essential Force)?’, Propatria Institute,  <http://www.propatria.or.id/loaddown/index.php?induk=90>, 
diakses 21 Maret 2011. 
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denial (penyangkalan) dan retaliation (pembalasan).49 Lebih jauh, poin utama 

dari deterrence strategy ialah menghentikan pihak lawan dari penggunaan 

kekuatan pertama kali yang dilakukannya, bukan menggagalkan suatu 

serangan setelah serangan itu terjadi.50 Prinsip dasar yang sederhana dari 

deterrence adalah “one actor prevents another from taking some action by 

raising the latter’s fear of the consequences that will ensue.”51 

Selain deterrence, ada juga konsep defense, dan offense. Karen Ruth 

Adams, seorang pakar hubungan internasional dari University of Montana, 

Amerika Serikat, dengan cukup jelas mendefinisikan ketiga konsep ini. 

Melakukan operasionalisasi untuk ketiga konsep tersebut, Adams menyatakan 

bahwa “offensive operations are actions in which a state uses force to attack 

another state’s military or nonmilitary assets to conquer its territory or 

compel compliance with policy directives (impose its will on the other 

state).”52 Selanjutnya, dalam hal defensive operations, Adams 

mengartikannya sebagai “actions in which a state uses force against another 

state’s military assets to repel and limit damage from that state’s attacks to 

retain control of its territory and avoid having the other state impose its will 

upon it.”53 Terakhir, deterrent operations, kata Adams, merupakan “actions in 

                                                             
49 B. Buzan, An Introduction to Strategic Studies: Military Technology and International 

Relations, MacMillan Press, London, 1987, p. 136. 
50 Buzan, p. 140. 
51 Buzan, p. 163. 
52 K.R. Adams, ‘Attack and Conquer? International Anarchy and the Offense-Defense-

Deterrence Balance’, International Security, Winter 2003/04, vol. 28, no. 3, p. 53. 
53 Adams, p. 53. 
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which a state prepares to use force or demonstrate its ability to use force to 

attack another state’s nonmilitary assets to deter that state from attacking it 

or to deter it from further attacks once a war has begun.”54 

Walaupun ada perdebatan dalam pemahaman tentang defense dan 

deterrence, sebagaimana disampaikan Buzan,55 pembangunan postur 

(kekuatan dan kemampuan) pertahanan Indonesia di dalam tesis ini dipahami 

sebagai kebijakan untuk mencapai kepentingan nasional guna menjaga 

kedaulatan negara-bangsa. 

Sebagaimana dipahami, ‘pertahanan negara’ merupakan salah satu 

bagian dari bidang national security.56 Dalam konteks ini, keamanan dapat 

diterjemahkan sebagai suatu kondisi di mana Indonesia terbebas dari ancaman 

militer. Dengan kata lain, keamanan dimaknai sebagai kemampuan 

pemerintah Indonesia untuk melindungi negara dari ancaman militer yang 

berasal dari luar batas kedaulatan.57  

John Herz menjelaskan, di dalam lingkungan internasional yang 

sifatnya anarkis, tercipta rasa saling takut antarnegara-bangsa karena adanya 

pemahaman yang keliru. Dengan kondisi saling curiga itu, dimensi security 

menjadi prioritas utama sehingga tiap-tiap negara-bangsa akan berusaha 

meraih serta memperkuat keamanan dengan cara meningkatkan military 

                                                             
54 Adams, p. 53. 
55 Lihat Buzan, p. 135. 
56 Muhaimin, pp. 1-4.  
57 Lihat T.H. Prihatono, dkk., Keamanan Nasional: Kebutuhan Membangun Perspektif 

Integratif Versus Pembiaran Politik dan Kebijakan, Propatria Institute, Jakarta, 2007, p. 2. 
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expenditure (belanja militer)-nya. Selain itu, upaya agar kian unggul dari segi 

kemampuan militer juga tidak dapat dilepaskan. Alhasil, terjadilah 

perlombaan senjata antarnegara-bangsa. Dengan kata lain, manakala suatu 

negara mencoba meningkatkan kekuatan militernya, maka negara yang lain, 

secepat itu pula, juga akan berupaya melakukan hal yang sama. Dengan 

demikian, pada kondisi inilah tiap negara terjebak di dalam suatu dilema, 

yang kemudian disebut sebagai dilema keamanan berupa perlombaan senjata 

(arms racing).58 Perlombaan senjata, bagi Buzan, merupakan implikasi dari 

perkembangan teknologi militer dalam hubungan internasional.59 

Lebih jauh, Buzan memaparkan bahwa sesungguhnya terdapat 

perdebatan tentang makna terminologi ‘perlombaan senjata’ itu sendiri, 

sehingga banyak pendapat ataupun definisi yang mengemuka. Akan tetapi, 

dari semua pendapat atau definisi yang tersebar, ada suatu poin yang dapat 

ditarik, bahwa perlombaan senjata adalah suatu kondisi yang abnormal, 

terutama dalam kaitan antara aspek refleksi negara atas persaingan/kompetisi 

secara politik dan aspek perasaan saling takut terhadap potensi kekuatan 

militer negara lain. Di titik ini, persoalan yang muncul adalah bagaimana 

membedakan kondisi yang abnormal ini dari norma perilaku self-defense di 

                                                             
58 J.H. Herz, ‘Idealist Internationalism and Security Dilemma’, World Politics, vol. 2, no. 2, 

1950, pp. 157-158. Lihat juga J.H. Herz, International Politics in the Atomic Age, Columbia 
University Press, New York, 1959, p. 231. 

59 Buzan, p. 69. 
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bawah suatu struktur yang anarkis? Alhasil, batasan antara normal dan 

abnormal pun menjadi suatu konsep yang ambigu.60 

Dengan konsep yang serba ambigu itu, dibutuhkan suatu terminologi 

yang kuat, sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi 

hubungan antarkekuatan militer yang normal di dalam struktur anarkis. 

Karenanya, arms dynamic (dinamika persenjataan) menjadi terminologi yang 

digunakan dalam menggambarkan keseluruhan rangkaian tekanan yang 

menyebabkan tiap negara-bangsa membangun kekuatan militer, termasuk 

mengubah jumlah ataupun mutunya.61 Di dalam istilah ‘dinamika 

persenjataan’ terkandung aspek perlombaan senjata dan maintenance of the 

military status quo (gambaran kondisi yang normal dari dinamika 

persenjataan, yang juga dapat bereskalasi menjadi perlombaan senjata), yang 

berbeda dari segi derajatnya.62 

Dalam perlombaan senjata, ada tiga model yang saling melengkapi 

yang dapat menjelaskan proses suatu negara dalam meningkatkan kekuatan 

angkatan bersenjatanya. Pertama, model aksi-reaksi. Model ini mencari 

penggerak dalam kekuatan pada dinamika persenjataan dalam hubungan 

antarnegara-bangsa yang bersifat kompetisi di mana proposisi mendasarnya 

adalah bahwa negara-negara mengupayakan penguatan persenjataan mereka 

karena persepsi ancaman yang dirasakan dari negara lain. Dengan kata lain, 

                                                             
60 Buzan, p. 70.  
61 Buzan, p. 73.  
62 Buzan, pp. 73-74. 
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model ini menjelaskan bahwa faktor eksternal sebuah negara adalah 

pendorong utama dari dinamika persenjataan.63 Praktis, kondisi seperti ini 

akan memunculkan security dilemma karena tiap negara-bangsa tidak mudah 

mengambil langkah-langkah dalam meningkatkan kekuatannya tanpa 

membuat negara lain merasa kurang aman.  

Karena model ini terlihat sederhana, tetapi rumit dalam 

implementasinya, maka di tengah kesulitan dalam upaya mengidentifikasi hal 

yang sangat spesifik dari proses aksi-reaksi, Buzan memberikan anjuran 

dengan melakukan beberapa tahapan yang patut digunakan. Di bagian awal, 

kata Buzan, bisa memulainya dengan menguji idiom (ungkapan) dari aksi-

reaksi. Artinya, jenis-jenis aksi atau tindakan yang dilakukan oleh negara 

dalam proses. Kemudian, variabel-variabel dalam pola respon yang dapat 

diidentifikasi, terutama magnitude (besaran atau ukuran), timing (pilihan 

waktu), dan awareness (kesadaran) dari para aktor yang terlibat di dalam 

proses. Secara umum, magnitude terkait dengan hal proporsi reaksi apa yang 

menunjang untuk memicu terjadinya aksi; timing terkait dengan hal kecepatan 

dan urutan interaksi; dan awareness berkaitan dengan sejauh mana pihak yang 

terlibat dalam proses menyadari dampak satu dengan yang lain, dan apakah 

                                                             
63 Buzan, pp. 74-76. Konsep security dilemma pertama kali dibangun oleh para pemikir 

seperti Herbert Butterfield, John Herz, dan Robert Jervis. Shiping Tang menelaah dan kemudian 
memetakan dengan cukup baik perbandingan konsep security dilemma yang dikemukakan oleh ketiga 
pemikir tersebut. Lihat selengkapnya paparan S. Tang, A Theory of Security Strategy for Our Time: 
Defensive Realism, Palgrave Macmillan, New York, 2010, pp. 33-96.     
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mereka mengatur perilaku mereka sendiri.64 Dengan begitu, menurut Buzan, 

penting untuk melihat aspek motif para aktor karena sangat memengaruhi 

variabel yang lain dalam proses aksi-reaksi.65 

Selain ketiga variabel di atas, hal lain yang tidak dapat dilepaskan 

ialah aspek motif. Di sini, motif antar-aktor yang bersaing memiliki implikasi 

yang utama daripada variabel lain dalam proses aksi-reaksi dan akhirnya 

aspek motif juga sulit untuk diduga.66 Idiom-idiom dalam aksi-reaksi, apakah 

terkait ekonomi dan politik atau bahkan militer, dapat terlihat dalam pelbagai 

bentuk, misalnya perbedaan sistem persenjataan, atau sistem perlengkapan 

seperti anti-kapal selam, anti-pesawat tempur atau sistem anti-misil versus 

kapal selam, serta pengebom dan misil. Variabel-variabel yang dianalisis ini 

pun lebih rumit daripada model dasarnya. 67 

Kedua, saling mengisi dengan pertama, yakni model struktur 

domestik. Model ini bersandar pada gagasan bahwa dinamika persenjataan 

dihasilkan oleh kekuatan di dalam negara, yang mencakup kekuatan atas 

dinamika persenjataan dalam kaitan dengan dimensi ekonomi, organisasi, dan 

politik negara-negara.68 Dalam konteks ini, pelembagaan riset militer (the 

institutionalization of military research and development) memainkan peran 

yang sangat penting. Kata Buzan, tidak ada negara yang dapat menjadi negara 

                                                             
64 Buzan, p. 84. 
65 Buzan, pp. 78-79. 
66 Buzan, pp. 89-90. 
67 Buzan, pp. 79-80 and 82-84. 
68 Buzan, p. 74 and p. 94. 
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yang sepenuhnya independen dalam hal memproduksi persenjataan tanpa 

basis R&D yang dimilikinya.69 

Ketiga, sebagai pelengkap dua model terdahulu, adalah model 

imperatif teknologis yang terkait dengan bagaimana cara memaknai dinamika 

persenjataan dalam konteks proses kualitatif yang umum dalam kemajuan 

teknologi.70 Model imperatif teknologis ini lebih menekankan dimensi 

teknologi daripada konteks politik. Model ini hadir untuk mengidentifikasi 

aspek independen dari dinamika persenjataan secara menyeluruh, yang 

memang tidak mendapat sorotan di dalam model aksi-reaksi dan model 

struktur domestik. Teknologi militer tidak dapat dilepaskan dari beragam 

unsur ilmu pengetahuan, serta keahlian teknik, pengembangan material, dan 

elektronik.71 

Dalam tesis ini, model aksi-reaksi adalah model yang sangat relevan 

untuk menjelaskan respon Indonesia guna mencapai kepentingan nasional 

(untuk bertahan dari ancaman eksternal). Karena relatif sulit untuk 

mengidentifikasi motif apa yang mendasari Indonesia dalam melakukan 

respon, penulis mencoba mengidentifikasi hal ini dengan kepentingan 

nasional yang dijadikan dasar oleh Indonesia. Identifikasi motif juga bisa 

didekati dengan ragam isu yang mengemuka pada timing tertentu, misalnya 

meruncingnya konflik/sengketa tapal batas antara Indonesia dan negara lain 

                                                             
69 Buzan, p. 96 
70 Buzan, p. 74. 
71 Buzan, p. 105. 
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atau pelbagai kejadian yang mengarah pada konflik antarnegara berskala 

kecil. Di sini juga akan dijelaskan timing, yakni seberapa cepat Indonesia 

merespon upaya negara lain dalam menggalang kekuatan pertahanan. 

Identifikasi juga dilakukan dalam idiom awareness (kesadaran) dari 

negara-negara di Asia Tenggara yang terlibat di dalam proses aksi-reaksi dan 

magnitude (besaran dan ukuran) dalam hal jenis-jenis aksi atau tindakan yang 

dilakukan oleh Indonesia dalam proses aksi-reaksi tersebut. Sementara, model 

struktur domestik akan memungkinkan penulis untuk menjelaskan struktur 

dalam negeri Indonesia dalam hal ragam aspek yang menjelaskan persoalan 

dinamika persenjataan, antara lain masalah pelembagaan riset militer, 

pembangunan dan produksi persenjataan serta politik domestik. Model ini 

akan sedikit ditunjang dengan model imperatif teknologis untuk menjelaskan 

aspek teknologi. Dalam hal indikator analisis, penulis akan menggunakan data 

pembangunan postur militer, data anggaran pertahanan negara-negara di Asia 

Tenggara, dan data jenis persenjataan yang dimiliki masing-masing negara. 

Sementara itu, penulis juga menggunakan konsep balance of power, 

sebuah konsep kunci di dalam paradigma realis yang secara umum 

menunjukkan suatu kondisi ataupun kecenderungan yang seimbang 

antarnegara.72 Perimbangan kekuatan yang dimaksud di dalam tesis ini adalah 

perimbangan kekuatan dalam hal jumlah kepemilikan senjata konvensional 

                                                             
72 P.R Viotti dan M.V. Kauppi, International Relations and World Politics: Security, 

Economy, Identity, 3rd edn, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2007, p. 44. 
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(non-nuklir) antara Indonesia dan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. 

Penulis menggunakan konsep ini untuk menjelaskan seberapa berhasil 

Indonesia dalam upaya mengimbangi upaya pembangunan postur pertahanan 

negara-negara di kawasan Asia Tenggara.  

Namun, konsep balance of power ini masih sangat luas. Oleh karena 

itu, penulis menggunakan istilah ‘strategic stability’ untuk menggambarkan 

perimbangan kekuatan antarnegara dengan lebih jelas. Colin Gray, seorang 

guru besar hubungan internasional dan kajian strategis pada University of 

Reading, Inggris, dengan cukup rinci menjelaskan bahwa: 

 

Strategic stability, regarded technically strictly in military terms, was 
deemed to reside in a context where neither side could secure a major 
advantage by striking first. In the contemporary jargon of defence 
analysis, a stable context was one in which the first-strike bonus was 
low or negligible. Such a context was said to be ‘crisis stable’. The 
most popular thesis in the West was that strategic stability was 
ensured by the mutual ability of the superpowers to inflict 
unacceptable damage upon each other in any and all circumstances. 
This strategic – perhaps anti-strategic – condition came to be known 
as mutual assured destruction (MAD). The roles of society were to pay 
for the nuclear armed forces and to serve uncomplainingly as hostage 
to the prudent and sober behaviour of its political leaders.73  
 

Istilah strategic stability ini sendiri memang berlatar-belakang Perang 

Dingin antara dua kekuatan adidaya, AS dan Uni Soviet, di mana yang 

menjadi fokus telaah adalah senjata nuklir. Akan tetapi, di dalam tesis ini 

                                                             
73 C.S. Gray, War, Peace and International Relations: An Introduction to Strategic History, 

Routledge, New York, 2007, p. 213. 
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penulis menyesuaikan konteks jenis senjata yang ditelaah, yaitu senjata 

konvensional. Dengan demikian, strategic stability di sini dimaknai sebagai 

kondisi yang stabil antarnegara yang memiliki jumlah persenjataan 

konvensional yang berimbang. 

 

1.6. Argumen Pokok  
 

Sejalan dengan konsep yang telah disampaikan, dalam tesis ini penulis 

berargumen bahwa kebijakan pembangunan postur pertahanan Indonesia 

(darat, laut, dan udara) dalam merespon pembangunan militer negara-negara 

di kawasan Asia Tenggara dalam kurun waktu 1998-2010 lebih dimaksudkan 

untuk mencapai kekuatan deterrent daripada membangun kekuatan ofensif. 

Kebijakan tersebut dilakukan mengingat adanya persepsi bahwa negara-

negara di kawasan Asia Tenggara berpotensi untuk mengancam keamanan 

dan kedaulatan Indonesia. Sementara, kemampuan Indonesia untuk 

membangun kekuatan militer di atas tingkat deterrent sangat terbatas. 

Keterbatasan sumber dana dan dukungan politik serta kelemahan dalam 

menganalisis perkembangan lingkungan strategis kawasan menyebabkan 

kebijakan tersebut tidak mencapai tingkat deterrent  dan juga belum sampai 

pada titik ‘strategic stability’.     
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1.7. Metode Penelitian 
 

Dalam tesis ini, peneliti menggunakan metode kualitatif berupa studi 

kasus. Peneliti menggunakan studi kasus dengan pertimbangan bahwa desain 

ini memungkinkan peneliti untuk lebih fokus di dalam menganalisis suatu 

interval atau periode kebijakan. Selain itu, desain studi kasus juga 

memungkinkan peneliti untuk lebih spesifik dalam menghimpun dan 

kemudian menganalisis data serta melakukan generalisasi ataupun kesimpulan 

secara terbatas.74 

Data untuk tesis ini utamanya mencakup (1) upaya pembangunan 

postur militer negara-negara di Asia Tenggara 1998-2010, (2) postur militer 

mutakhir negara-negara di Asia Tenggara, dan (3) kebijakan umum serta 

upaya atau langkah politik pemerintah Indonesia dalam membangun postur 

militer. Di samping melalui pelbagai literatur, jurnal, majalah, dan dokumen 

negara, data juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah 

narasumber. Termasuk di antaranya adalah Juwono Sudarsono (Menteri 

Pertahanan Republik Indonesia 1999-2000 dan 2004-2009), Edy Prasetyono 

dan Andi Widjajanto (pengamat hubungan internasional dan 

militer/pertahanan di Universitas Indonesia), Jaleswari Pramodhawardani dan 

Ikrar Nusa Bhakti (pengamat militer/pertahanan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia, LIPI) serta Yahya Muhaimin (Guru Besar Hubungan Internasional 

                                                             
74 Lihat misalnya P. Burnham, K. Gilland, W. Grant, dan Z. Layton-Henry, Research Methods 

in Politics, Palgrave Macmillan, New York, 2004, pp. 53-55. Lihat juga penjelasan R.K. Yin, Case 
Study Research: Design and Methods, 3rd edn, Sage Publications, London, 2003, pp. 9-15.   



36 
 

dan pengamat militer/pertahanan Universitas Gadjah Mada). Semua data 

sekunder terkait dengan postur militer Indonesia 1998-2010 serta hasil 

wawancara mendalam ini akan dianalisis sebagai bagian dari text and 

document analysis. 

 

1.8. Organisasi Penulisan 
 

Setelah Bab I Pendahuluan, tesis ini akan dilanjutkan dengan Bab II 

Pembangunan Kekuatan Militer di Kawasan Asia Tenggara, di mana penulis 

memaparkan perkembangan pembangunan postur (kekuatan dan kemampuan) 

militer negara-negara di Asia Tenggara selama kurun waktu 1998-2010, 

terutama sejumlah negara besar berkemampuan tinggi dan sangat 

diperhitungkan. Pada bagian ini, penulis menganalisis data-data sekunder 

yang telah diperoleh, yang berkaitan dengan pembangunan postur (kekuatan 

dan kemampuan) militer yang dilakukan oleh masing-masing negara. 

Selanjutnya, dalam Bab III, Respon Indonesia dalam Mengimbangi 

Perkembangan Pembangunan Kekuatan Militer Kawasan Asia Tenggara, 

penulis memaparkan kebijakan apa yang dilakukan oleh Indonesia dalam 

merespon dinamika lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara, terutama 

dalam kaitannya dengan pembangunan postur militer negara-negara di Asia 

Tenggara. Juga dijelaskan di bagian ini tentang alasan Indonesia melakukan 

kebijakan tersebut. Kemudian, dalam Bab IV tentang Capaian Perkembangan 

Pertahanan Indonesia dalam Merespon Dinamika Lingkungan Strategis di 
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Asia Tenggara, penulis akan menganalisis data-data sekunder serta data hasil 

wawancara mendalam yang telah dihimpun. Di sini, penulis juga mengaitkan 

capaian tersebut dengan kebijakan umum pertahanan Indonesia serta 

menganalisis relevansi respon antara dinamika ancaman lingkungan strategis 

di Asia Tenggara dan kekuatan militer Indonesia. Pada intinya, bab ini 

menggambarkan semacam ‘benang merah’ antara data yang telah dihimpun 

dan dianalisis pada dua bab sebelumnya dengan kebijakan umum pertahanan 

Indonesia, khususnya sejauh mana ia berhasil dalam merespon pembangunan 

kekuatan militer negara-negara di Asia Tenggara. 

Tesis ini akan ditutup dengan Bab V yang berisi Kesimpulan. Di 

dalam Bab terakhir ini, penulis menyajikan uraian singkat tentang apa yang 

telah ditemukan di dalam penelitian ini serta mengemukakan sejumlah 

rekomendasi bagi kebijakan pengembangan pertahanan Indonesia. 
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BAB II 

PEMBANGUNAN KEKUATAN MILITER DI KAWASAN ASIA TENGGARA 

 

Bab ini akan memaparkan perkembangan pembangunan kekuatan militer di 

kawasan Asia Tenggara. Paparan akan dititikberatkan pada pembangunan kekuatan 

militer sejumlah negara kunci di kawasan Asia Tenggara yang unggul dalam dimensi 

postur (kekuatan dan kemampuan) militernya, yakni Singapura, Malaysia, dan 

Thailand. 

Pada dasarnya, isu yang bersifat tradisional (militer) dan sebagian yang 

berwujud non-tradisional merupakan dua bentuk ancaman potensial di dalam 

dinamika politik dan keamanan di Asia Tenggara. Namun demikian, yang dapat 

dicatat dari sorotan terhadap dinamika lingkungan strategis ini adalah bahwa 

lingkungan bersifat tidak pasti dan senantiasa berubah. Selain itu, isu dan hakikat 

ancaman juga tidak bisa diprediksi dengan akurat, tetapi dapat dicermati melalui pola 

atau trend perkembangan dalam beberapa waktu terakhir.1 Berikut akan dipaparkan 

                                                             
1 Dinamika lingkungan strategis di suatu kawasan dari waktu ke waktu memang memiliki 

pelbagai ragam dimensi ancaman, baik militer maupun non-militer, antara lain terorisme, gerakan 
separatis, bencana alam, penyakit menular, penyelundupan senjata, dan sebagainya. Indonesia sendiri, 
seperti yang dapat ditemukan di dalam Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008 (online), p. 
27, memandang bahwa “agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, 
aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal” adalah bagian dari 
ancaman militer. Akan tetapi, di dalam tesis ini penulis secara lebih spesifik hanya menyoroti ancaman 
yang bersifat tradisional (militer), yakni berupa pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan 
oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Pelbagai upaya pembangunan postur pertahanan 
tersebut dianggap sebagai suatu ancaman terhadap kedaulatan dan keamanan nasional Indonesia.    
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pembangunan kekuatan militer negara-negara di Asia Tenggara sejak tahun 1998 

hingga 2010.2 

Belanja pertahanan negara-negara di Asia Tenggara, menurut NIDS (National 

Institute for Defense Studies), tampaknya mengalami peningkatan sejak awal tahun 

1990-an. Akan tetapi, krisis ekonomi yang melanda kawasan ini pada tahun 1997 

sangat memukul bidang pertahanan di hampir semua negara, terutama faktor jatuhnya 

nilai dolar AS dalam belanja pertahanan. Implikasinya, terjadi pemotongan besar-

besaran dari segi jumlah biaya pembelian peralatan tempur dan latihan militer. 

Besaran defense spending dan defense build-up masing-masing negara ASEAN pada 

tahun 1999 terlihat bervariasai, tergantung pada seberapa besar badai krisis 

menghantam ekonomi domestik masing-masing.3 

Kendatipun berada dalam masa pemulihan pasca-krisis ekonomi tahun 1997, 

sejumlah negara di Asia Tenggara terlihat masih berupaya melakukan rencana 

pengadaan ataupun perbaikan terhadap peralatan militer mereka (lihat Tabel 2.1). 

 

 
 

                                                             
2 Pada Bab ini, penulis menggunakan data dari NIDS, sebuah lembaga kajian yang berbasis di 

Tokyo, Jepang, yang secara berkala menerbitkan analisis strategis-keamanan negara-negara di dunia 
dan khususnya Asia, termasuk kebijakan pertahanan dan pembangunan kekuatan militer negara-negara 
di Asia Tenggara. Sumber ini dipandang relevan karena memungkinkan penulis untuk melihat 
kronologi pembangunan pertahanan negara-negara ASEAN selama kurun waktu 1998-2010. Lihat 
selengkapnya: NIDS, the Role of the National Institutre for Defense Studies (online), 
<http://www.nids.go.jp/english/about_us/index.html>, diakses 29 Oktober 2011.  

3 NIDS, East Asian Strategic Review 2000, the National Institute for Defense Studies, Tokyo, 
2000, p. 50. Sebagai catatan, menurut perkiraan ADB (Asian Development Bank) pada November 
1999, rata-rata pertumbuhan ekonomi tujuh negara ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, 
Vietnam, Kamboja, dan Myanmar) diharapkan akan bergerak dari -7.4% pada tahun 1998 ke +3.0% 
pada tahun 1999. (East Asian Strategic Review 2000, p. 50)    
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Tabel 2.1 
Pengadaan Persenjataan Negara-negara ASEAN4 

 
Indonesia  Angkatan Udara 

 
Angakatan Laut 

Upgrade terhadap sistem radar pertahanan 
udara (akan dimulai di akhir tahun 1999). 
Kapal selam buatan Korea Selatan (diusulkan), 
6 unit domestic NC-212 MPAs, 3 unit 
helikopter NBO-105 CB (akan diterima pada 
tahun fiskal 2000). 

Malaysia  Angkatan Udara 
 
 
 
 
Angkatan Laut 

Upgrade terhadap 17 unit MiG-29N (untuk 
kemampuan pengisian bahan bakar udara, 
selesai pada Juli 1999), 20 unit masing-masing 
pesawat tempur jenis Su-27 dan helikopter Mi-
17 (diusulkan). 
2 unit korvet buatan Italia, 2 unit frigate buatan 
Inggris (akan diterima pada tahun 1999), 6 unit 
helikopter Super Lynx (dikontrak pada 
September 1999 dan akan diterima tahun 2001), 
6 unit kapal patroli domestik (dikontrak pada 
Februari 1999 dan penerimaan akan selesai 
dalam jangka waktu 8 tahun).   

Singapura  Angkatan Udara 
 
 
 
 
 
Angkatan Laut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 unit helikopter AH-64 (diumumkan pada 
bulan Maret 1999 dan akan diterima pada tahun 
2002), pesawat pengisian bahan bakar jenis RC-
135 (dikontrak dalam1997 dan penerimaan 
pertama pada bulan September 1999). 
2 unit kapal selam kelas Sjoormen (diluncurkan 
pada bulan Mei 1999). 
Angkatan Laut mulai mengakuisisi kapal selam 
bekas dari Angkatan Laut Swedia pada tahun 
1995, termasuk pelatihan untuk personil. 
Perahu-perahu yang diluncurkan adalah yang 
kedua dan ketiga dari total 4 kapal selam yang 
akan diperoleh. 
Rencana untuk membangun korvet kelas baru 
dengan kemampuan siluman seperti yang 
diumumkan pada Juli 1999. 
Pembangunan galangan kapal antara AS, 

                                                             
4 Data bersumber dari situs web the Singapore Ministry of Defence, isu-isu relevan dari Asian 

Defence and Diplomacy, Asian Defence Journal, Asia-Pasific Defence Reporter, dan pelbagai laporan 
berita yang diterbitkan di negara-negara yang relevan, sebagaimana dikutip di dalam East Asian 
Strategic Review 2000, p. 53.   
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Lainnya  
 

Perancis atau Swedia, 4 hingga 6 unit korvet 
yang akan ditugaskan di tahun 2004-2005. 
Pembentukan Badan Sains dan Teknologi 
Pertahanan (diumumkan pada bulan Maret 1999 
dan akan didirikan pada bulan April 2000). 

 

Dalam tahun fiskal 1999, menurut NIDS, belanja pertahanan Malaysia naik kira-kira 

9,4% dari anggaran nasional. Ini menunjukkan kenaikan dari angka 7,2% pada tahun 

fiskal 1998 ketika pengeluaran mengalami penurunan, baik dari segi jumlah maupun 

rasio anggaran nasional. Sebelum krisis, ditutup pada level 10%. Namun demikian, 

usulan anggaran untuk tahun fiskal 2000, yang diumumkan pada bulan Oktober 1999, 

menunjukkan penurunan dalam anggaran, yaitu menjadi 7,9%. Tanda kenaikan 

persentase dalam belanja pertahanan justru terjadi pada tahun fiskal 1999 yang 

mungkin disebabkan oleh ditundanya pengadaan peralatan dan pembayaran yang 

awalnya direncanakan untuk tahun fiskal 1998. Berhadapan dengan masa-masa sulit 

dalam pemulihan ekonomi ini akhirnya mendorong Malaysia untuk memprioritaskan 

pengembangan industri domestiknya.5 

Sementara itu, dalam catatan NIDS, ekonomi domestik Singapura tampaknya 

cukup tangguh dari gejolak krisis 1997. Bahkan dalam masa sebelum krisis, sekitar 

seperempat dari total anggaran nasionalnya dialokasikan untuk belanja pertahanan. 

Dalam kacamata Singapura, perekonomian domestik dan kesejahteraan tumbuh pesat 

bila ada jaminan keamanan negara yang pasti. Karenanya, Singapura memandang 

alokasi yang begitu besar bagi sektor pertahanan adalah suatu investasi jangka 
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panjang. Kendati pemerintah Singapura telah menetapkan belanja pertahanan sekitar 

6% dari PDB-nya, anggaran pertahanan untuk tahun fiskal 1999 adalah sebesar 

4,6%.6  

Tidak jauh berbeda dengan Singapura, sebagaimana dipaparkan NIDS, 

belanja pertahanan Filipina setahun pasca-krisis 1997 juga mengalami peningkatan, 

baik dari segi jumlah maupun persentase terhadap pengeluaran nasional. Namun, 

sebagian besar biaya untuk pengadaan peralatan untuk militer Filipina telah, atau 

seharusnya, dibayar dari AFP Modernization Act Trust Fund yang terpisah dari 

pertahanan anggaran sejak tahun 1995 di bawah Program Modernisasi AFP. Program 

lima belas tahun dengan dana total sebesar 332 miliar peso ini terdiri dari lima unsur, 

yaitu: (1) restrukturisasi kekuatan; (2) akuisisi dan upgrade persenjataan; (3) 

pangkalan/pengembangan sistem pendukung; (4) pengembangan sumber daya 

manusia, dan (5) pengembangan doktrin.7 

Thailand terlihat hampir sama dengan beberapa negara lain di Asia Tenggara 

dalam menghadapi beban pemulihan pasca-risis ekonomi 1997. Bahkan, bisa 

dikatakan, sebagaimana dicatat oleh NIDS, Thailand adalah negara yang paling 

menderita karena pemotongan belanja pertahanannya. Persentase anggaran 

pertahanan dari total anggaran mengalami penurunan dari 11% (sebelum krisis) 

menjadi sekitar 9,3% pada tahun fiskal 1999. Praktis, terjadi pemotongan yang begitu 

                                                             
6 East Asian Strategic Review 2000, p. 52. 
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tajam dalam hal pengeluaran-pengeluaran untuk pengadaan peralatan militer.8 

Pemotongan yang sangat besar pada April 1999 ini juga berdampak pada terhentinya 

operasional sejumlah peralatan militer Thailand karena penundaan pembelian suku 

cadang. Buktinya, terjadi penundaan terhadap pemesanan main battle tank jenis 

Leopard Mk 1 yang akan digunakan untuk dua batalion. Selain itu, perbaikan 

terhadap 50 unit tank ringan jenis Scorpion juga belum dilakukan. Kapal induk 

HTMS Chakrinaruebet juga tidak bisa beroperasi karena terkendala penggantian 

komponen. Masih banyak peralatan lain yang berhenti beroperasi karena ketiadaan 

suku cadang. Implikasi pemotongan anggaran pertahanan juga terjadi dalam hal 

jumlah personel. Upaya efesiensi ini terlihat dari rencana pengurangan personel 

militer darat dari 236.000 menjadi 190.000 menjelang tahun 2007. Pengurangan yang 

sama di periode ini juga terjadi pada personel militer udara, yakni dari 53.000 

personel menjadi 45.000.9  

Hingga tahun 2004, kondisi ekonomi domestik sebagian besar negara-negara 

di Asia Tenggara terlihat masih belum pulih. Merujuk pada reviu yang dilakukan oleh 

NIDS pada tahun 2004, negara-negara ASEAN masih memikul beban pemulihan 

pasca-krisis ekonomi 1997. Defisit anggaran secara keseluruhan hampir terjadi di tiap 

negara, kecuali Singapura yang tampaknya tidak begitu merasakan himpitan yang 

signifikan mengingat ekonomi domestiknya cukup mapan. Defisit anggaran secara 

keseluruhan ini terlihat mulai meningkat sejak tahun 2000. Kondisi ini, di rata-rata 
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negara ASEAN, diperparah oleh beban biaya pengelolaan keamanan dan ketertiban 

publik dalam negeri untuk mengatasi konflik antaretnik, gerakan separatis, gerakan 

’Islam radikal’, dan kelompok teroris.10 Filipina, misalnya, mengalami defisit 

anggaran yang kian tajam sejak tahun 2000 dan melonjak perlahan dari 147 milyar 

peso pada tahun 2001 ke angka 210,7 milyar peso pada tahun 2002. Konsekuensinya, 

modernisasi peralatan militernya mengalami kemandegan. Karenanya, bantuan 

militer dari AS sangat diandalkan oleh Filipina karena AS sendiri juga 

berkepentingan dalam perang melawan teroris. Pada saat yang sama, Filipina juga 

terbantu dari segi penumpasan gerakan separatis.11 

NIDS juga melaporkan bahwa, meskipun belanja pertahanan lima negara 

ASEAN (Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) mengalami 

peningkatan dari segi nominal mata uang lokal, tetapi nilai tukar rata-rata mata uang 

lokal mereka terhadap dolar AS tidak mengalami penguatan pasca-jatuh akibat krisis 

1997. Implikasinya terasa sangat jelas bagi negara-negara ini. Sebagai contoh, 

parlemen Malaysia dan Filipina kerap menolak pelbagai program modernisasi senjata 

militer dan pasokan suku cadang dari luar negeri. Kendati demikian, sejumlah 

program modernisasi angkatan udara dan angkatan laut telah dilaksanakan. Akhirnya, 

pengadaan senjata murah buatan Rusia (yang ditukarkan dengan sejumlah komoditas 

di sektor pertanian) menjadi pilihan.12 

                                                             
10 NIDS, East Asian Strategic Review 2004, the National Institute for Defense Studies, Tokyo, 

2004, p. 148.  
11 East Asian Strategic Review 2004, p. 149. 
12 East Asian Strategic Review 2004, p. 150. 
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Pada tahun 2002, sebagaimana dicatat NIDS, sejumlah negara ASEAN mulai 

mengalami perbaikan ekonomi dan berupaya melakukan upgrade terhadap peralatan 

tempur mereka. Pulih dari krisis ekonomi tahun 1997, Malaysia untuk pertama 

kalinya memutuskan membeli tiga unit kapal selam dari Prancis, termasuk melakukan 

latihan militer. Selain itu, Malaysia juga berencana membeli pesawat tempur, 

helikopter, dan tank yang bakal diimplementasikan pada tahun 2003. Selanjutnya, 

pada bulan April 2002, Malaysia memutuskan untuk membeli 48 unit tank jenis PT-

91M senilai $650 juta dari Polandia. Sebulan kemudian, Mei 2002, pembelian 18 unit 

pesawat tempur jenis Su-30MKM yang akan digunakan pada tahun 2006, dengan 

kontrak senilai lebih dari $900 juta, juga merupakan bagian dari keputusan Malaysia 

untuk memperkuat postur pertahanannya.13 Dalam pembelian pesawat ini, Malaysia 

akan membayar 70% secara tunai dan 30% lainnya dengan ekspor minyak kelapa 

sawit. Upaya penambahan peralatan militer tidak sampai di situ karena Malaysia juga 

memutuskan untuk membeli tiga unit helikopter jenis Superlinx dari Inggris. 

Helikopter jenis ini cocok untuk meluncurkan rudal udara ke permukaan daratan. 

Penambahan juga akan dilakukan dalam peralatan udara, yaitu rencana pembelian 4 

unit AWACS (Airborne Warning and Control System).14 

Walaupun masih berada dalam bayang-bayang beban krisis ekonomi tahun 

1997, upaya penguatan postur pertahanan juga dilakukan oleh Thailand. Buktinya, 

Thailand berencana untuk memulai pembelian senjata pada tahun 2003. Kala itu, 
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Perdana Menteri Thaksin Sinawatra berencana akan membenahi peralatan militer 

Thailand kendatipun pembenahan ekonomi domestik memang tetap menjadi prioritas. 

Pada bulan Juli 2002, pemerintah Thailand merancang sejumlah program pembelian 

senjata, baik program berjangka menengah maupun panjang.15 

Thailand mengupayakan sebuah sistem radar pertahanan udara dan sistem 

komunikasi yang akan menelan biaya sebesar 3 milyar baht dan akan dikerahkan di 

sekitar daerah yang berbatasan dengan Myanmar dan Kamboja. Melalui kerjasama 

dengan dana sebesar 4 milyar baht dengan imbal-dagang komoditas pertanian, 

Thailand memutuskan untuk membeli dua unit frigate dari Inggris. Berbarengan 

dengan rencana tersebut, pada masa ini juga dikaji suatu rencana pembelian 160 tank 

Pz-68/88 buatan Swiss sebagai pengganti tank M41-A3 buatan AS, dan empat unit 

helikopter Blackhawk jenis UH-60 buatan AS. Sementara itu, karena alasan biaya 

yang masih menjadi kendala, rencana pembelian pesawat tempur Harrier untuk 

angkatan laut praktis mengalami penundaan. Hingga tahun 2004, Thailand memiliki 

sembilan unit pesawat tempur Harrier. Dari jumlah tersebut, hanya dua unit yang 

dapat dioperasikan mengingat krisis ekonomi untuk kepentingan pemeliharaan masih 

mengganjal.16 

Menariknya, negara-negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia secara 

aktif membeli Sukhoi buatan Rusia sebagai bagain dari upaya penguatan postur 

pertahanan udara mereka. Menyikapi hal itu, Sukhoi berencana membangun sebuah 

                                                             
15 East Asian Strategic Review 2004, p. 152. 
16 East Asian Strategic Review 2004, p. 152. 
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service center di Malaysia untuk kepentingan promosi dan pelayanan perbaikan bagi 

negara-negara konsumen di Asia Tenggara.17 

Tahun 2004 tampaknya merupakan tahun ‘generasi baru’ bagi kekuatan 

militer Singapura. Dihadapkan dengan pelbagai tantangan keamanan antara lain 

upaya peace-keeping, kontra-terorisme, dan anti-penyebaran senjata pemusnah masal, 

Singapura terlihat begitu intensif melakukan modernisasi persenjataan untuk ketiga 

angakatan bersenjatanya. Menyadari betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi, 

upaya modernisasi ini berada di bawah suatu slogan ‘Developing the Third-

generation Singapore Armed Forces’, di mana hampir semua komponen peralatan 

terintegrasi langsung dengan perangkat jejaring komputer.18 

Modernisasi peralatan ini, seperti dicatat NIDS, dapat terlihat dari dimulainya 

penggunaan Changi Naval Base pada 21 Mei 2004 oleh Angkatan Laut Singapura, 

suatu pangkalan yang ditopang oleh pelbagai fasilitas operasi yang dirancang cocok 

untuk  frigate baru (tahun 2007) dan sejumlah perangkat lainnya. Singapura juga 

melakukan perjanjian dengan Prancis dalam pembelian enam frigate, termasuk aspek 

transfer teknologi. Berturut-turut, frigate pertama (kelas Lafayette; RSS Formidable) 

dibangun dan diluncurkan di Perancis pada 7 Januari 2004 dan tiba di Singapura pada 

Mei 2005 (termasuk enam frigate yang dijadwalkan bakal dioperasikan menjelang 

2009). Menyusul frigate kedua, akan diluncurkan pada 3 Juli 2004, dibuat di 

                                                             
17 East Asian Strategic Review 2004, p. 152. 
18 NIDS, East Asian Strategic Review 2005, the National Institute for Defense Studies, Tokyo, 

2005, p. 155. 
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Singapura dengan teknologi juga dari Singapura, tetapi lisensi diberikan oleh DCN, 

sebuah perusahaan pembuat kapal asal Perancis.19 

Upaya pengembangan dan penguatan postur pertahanan Singapura tidak 

terhenti sampai di sini. Bahkan, pada 16 Maret 2004, Kementerian Pertahanan 

Singapura mengumumkan bahwa pemerintah Singapura, sebagai bagian dari SCP 

(Security Cooperation Participant), telah memutuskan untuk ikut serta di dalam 

System Development and Demonstration Phase of the Joint Strike Fighter (JSF), 

suatu program yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Sebagai bagian dari SCP, 

Singapura tampaknya sadar akan kesempatan emas yang dapat diraihnya, yakni 

rencana untuk memperkuat pertahanan udara dalam jangka panjang hingga tahun 

2012.20 Peluang ini digunakan Singapura untuk rencana pembelian pesawat tempur 

generasi terbaru, utamanya tiga pesawat: Eurofighter Typhoon, Dassault Rafale, dan 

Boeing F-15E Strike Eagle.21 Untuk tiap pesawat tempur, Singapura akan 

menghabiskan dana kira-kira sebesar $55 juta dan rencana ini akan rampung di awal 

tahun 2005. Upaya pengembangan postur pertahanan ini kian kuat ketika Menteri 

Pertahanan Singapura mengunjungi AS dan mengatakan bahwa pada 10 Mei 2004 

Singapura akan membeli dua puluh unit helikopter serbu jenis AH-64D Apache 

Longbow dari AS yang bakal dikerahkan dari Arizona ke Singapura menjelang tahun 

2006.22 Alhasil, postur pertahanan Singapura semakin tangguh. 

                                                             
19 East Asian Strategic Review 2005, p. 155. 
20 East Asian Strategic Review 2005, p. 155. 
21 East Asian Strategic Review 2005, pp. 155-156. 
22 East Asian Strategic Review 2005, p. 156. 
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Pada tahun 2006, NIDS kembali melakukan reviu. Kali ini, kecenderungan 

peningkatan belanja pertahanan lima negara utama ASEAN (Indonesia, Malaysia, 

Filipina, Singapura, dan Thailand) masih terlihat. Untuk tahun fiskal 2004, misalnya, 

Singapura menganggarkan belanja pertahanan sebesar $5 milyar, menyusul Malaysia 

$4,3 milyar. Hal yang sama juga terjadi untuk Indonesia di mana ada peningkatan 

sebesar 55%, yakni dari $3,2 milyar pada tahun 2003 ke $3,6 milyar pada tahun 

2004.23 

Pasca-serangan teroris di AS pada 11 September 2001, NIDS melihat adanya 

trend peningkatan belanja pertahanan. Kecenderungan peningkatan belanja 

pertahanan ini dapat dilihat sebagai upaya penambahan dan pembelian peralatan 

militer untuk merespon serta mencegah serangan teroris (terkait dua serangan teroris 

di Bali) dan ekstremis di tingkat lokal (benturan antara militer dan ekstremis di 

Filipina dan di Thailand).24 NIDS juga melihat bahwa security dilemma, yang selama 

tahun 1990-an terjadi antara Singapura dan Malaysia dalam hal kompetisi pembelian 

peralatan militer, justru tidak begitu mengemuka pada masa ini. Singapura tampaknya 

lebih melihat ancaman dari dimensi eksternal seperti modernisasi militer yang 

dilakukan Cina, ketidakpastian hubungan Cina-Taiwan, dan penyeleseaian sengketa 

di Laut Cina Selatan.25 

                                                             
23 NIDS, East Asian Strategic Review 2006, the National Institute for Defense Studies, Tokyo, 

2006, p. 162. 
24 East Asian Strategic Review 2006, p. 162. 
25 East Asian Strategic Review 2006, p. 163. 
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Pada bulan Juli 2005, seperti yang dilaporkan NIDS, Thailand berencana 

membeli sejumlah senjata (rifles, machine guns, pesawat pengintai, dan lain lain) 

sebagai respon terhadap gangguan gerakan separatis yang ada di Provinsi Thailand 

Selatan. Tiga bulan kemudian, Oktober 2005, dengan dana sebesar 640 juta baht, 

Thailand juga berencana membeli sejumlah senjata api kecil, termasuk M-16 dari AS. 

Selain itu, militer Thailand juga mengumumkan bahwa ada keinginan untuk 

mengganti peralatan lama dengan yang baru. Ketika Menteri Pertahanan AS 

berkunjung ke Thailand pada Juni 2005, Thailand mendiskusikan rencana pembelian 

pesawat tempur F-16 dari AS. Upaya yang sama juga dilakukan dengan Rusia dalam 

rencana pembelian dua belas pesawat tempur Sukhoi jenis Su-30MK dengan dana 

sebesar $500 juta. Pada masa ini, juga ada rencana pembelian pesawat tempur jenis 

F-18 dari AS dan JAS-39 dari Swedia.26 

Berbarengan dengan Thailand, Malaysia juga tidak ketinggalan. Upaya 

penguatan postur pertahanan udaranya dapat dilihat dari pemesanan pesawat tempur 

Su-30MKMs. Sementara, kapal selam kelas Scorpion dan tanks PT-01 pun 

memperkuat pertahanan laut dan darat Malaysia. Rencana pembelian pesawat tempur 

jenis F/A-18F dan pesawat angkut jenis A-400M juga dilakukan dalam masa ini.27 

Di pihak lain, pada masa ini Singapura ternyata juga memperkokoh postur 

pertahanannya. Terbukti, sejalan dengan upaya Thailand dan Malaysia tadi, 

Singapura berencana untuk membeli delapan frigate kelas Formidable, dua di 
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antaranya bakal dikerahkan dalam tahun 2005 dan sisanya pada tahun 2007, untuk 

mempertangguh pertahanan lautnya. Pada masa ini, Singapura tengah melakukan 

evaluasi untuk mengganti pesawat tempurnya dengan jenis Super Skyhawks A-4SU, 

termasuk rencana pembelian tiga tipe pesawat, yaitu the Eorofighter Typhoon, 

Dassault Aviation Rafale buatan Prancis, dan F-15 buatan Boeing. Realisasinya, pada 

tahun 2008 dan 2009 ditandatangani persetujuan pembelian 12 unit F-15SGs dengan 

Boeing. Di samping itu, Singapura juga gencar melakukan upaya transfer teknologi 

dari perusahaan pesawat AS guna mempecanggih teknologi perangkat persenjataan 

yang dimiliki.28 

Kecenderungan dalam peningkatan belanja pertahanan rata-rata lima negara 

utama di Asia Tenggara, terutama sejak tahun 2000, masih terlihat dalam reviu yang 

dilakukan oleh NIDS pada tahun 2007. Lima negara yang paling besar dalam belanja 

pertahananya dalam tahun fiskal 2005 ialah Singapura ($5,57 milyar), Indonesia 

($2,53 milyar), Malaysia ($2,47 milyar), Thailand ($1,95 milyar), dan Filipina ($840 

juta). Data pada Tabel 2.2 berikut ini secara lengkap memperlihatkan trend tersebut. 
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Tabel 2.2 
Belanja Pertahanan Negara-negara Anggota ASEAN 2001-200529 

(dalam juta US$) 
 

Negara  2001 2002 2003 2004 2005 

Brunei 284 267 258 294 357 

Kamboja  70 76 78 70 74 

Indonesia 1,393 1,654 1,845 2,394 2,529 

Laos 12 11 15 11 12 

Malaysia 1,921 1,973 2,026 2,255 2,471 

Filipina 919 1,170 808 824 844 

Singapura 4,358 4,581 4,632 5,100 5,572 

Thailand 1,739 1,832 1,867 1,933 1,950 

Vietnam  2,213 2,222 2,328 2,733 3,471 

 

Singapura, walaupun telah berada di urutan teratas dalam kecenderungan 

tersebut, masih berambisi untuk kian menambah belanja militer dan memperkuat 

postur pertahananya. Nyatanya, untuk tahun fiskal 2006, Singapura mengumumkan 

bahwa belanja pertahananya sebesar $6,13 milyar (naik 8,7% dari angka S$9,2 milyar 

tahun sebelumnya).30 Dengan peningkatan yang sedemikian fantastis, Singapura telah 

membeli dan meluncurkan pelbagai peralatan militer, termasuk mereparasi tiga 

helikopter serang Apache Longbow jenis AH-64D yang kembali ke Singapura pada 

Januari 2006 dari AS. Sementara, pada 9 Mei 2006, Angkatan Laut Singapura 

meluncurkan RSS Supreme, dan frigate kelas Formidable generasi ketiga, dan 

                                                             
29 The Military Balance 2003-2004, 2006, sebagaimana dikutip di dalam NIDS, East Asian 

Strategic Review 2007, the National Institute for Defense Studies, Tokyo, 2007, p. 158.  
30 East Asian Strategic Review 2007, p. 158. 
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dilengkapi dengan rencana penyebaran sebanyak enam frigate. Selanjutnya, pada 24 

Mei 2006, Singapura pun mengumumkan bahwa pesawat jet tempur F-16D Block 

52+ telah diluncurkan di 145 skuadron.31 

Belanja pertahanan Malaysia, menurut reviu NIDS 2007, terlihat mengalami 

penurunan yang tajam. Hal ini tampak dari Ninth Malaysia Plan in 2006, sebuah 

rencana ekonomi jangka menengah untuk tahun 2006-2010, di mana Malaysia 

mengalokasikan $4,29 milyar (7,2%) untuk bidang pertahanan. Padahal, Malaysia 

mengalokasikan 11% ($45,08 milyar) dari anggaran nasionalnya pada rencana 

terdahulu. Menurut NIDS, hal ini bisa jadi merefleksikan kebijakan Perdana Menteri 

Abdullah Badawi yang mementingkan urusan sosial dalam negeri. Namun, 

penurunan tajam ini bukan berarti adanya degradasi dalam modernisasi militer 

Malaysia. Hal ini justru merupakan akibat dari nilai mata uang nasional Malaysia 

yang melemah karena kenaikan harga minyak.32 Pada masa ini, enam dari 18 Sukhoi 

Su-MKM dari Rusia tengah dipesan dengan total biaya $900 juta dan akan tiba pada 

Desember 2007. Selain itu, pada bulan Juli 2006, Malaysia juga berencana membeli 

dua frigate dan delapan pesawat tempur latih jenis Aermacchi.33 

Sementara itu, Thailand juga berupaya mengatasi keterbatasan biaya melalui 

rencana sepuluh tahun untuk membeli senjata dalam jangka waktu 2006-2014, yang 

terdiri dari perbaikan senjata yang rusak, pembelian senjata tambahan, dan 

modernisasi senjata militer. Dalam masa ini, Thailand juga tengah 

                                                             
31 East Asian Strategic Review 2007, p. 158. 
32 East Asian Strategic Review 2007, pp. 159-160. 
33 East Asian Strategic Review 2007, p. 160. 



54 
 

mempertimbangkan pembelian Sukhoi Su-30MK dari Rusia, Gripen dari Prancis, dan 

F-16C/D dari AS, termasuk rencana untuk meng-upgrade F-16s yang ada melalui 

barter dengan AS.34 

Pada Meret 2008, Malaysia menerima pesanan empat unit pesawat tempur Su-

30MKM, sebagai tambahan atas enam unit yang telah dikirim pada 2007 yang secara 

keseluruhan merupakan bagian dari perjanjian pembelian 18 unit di tahun 2003.35 

Singapura pun masih terus mengembangkan pembangunan pesawat tempur generasi 

ketiganya, terlebih ada sokongan anggaran yang sangat memadai. Karenanya, pada 

22 Agustus 2008, Singapura menerima kiriman keenam frigate kelas Formidable dari 

Prancis. Di samping itu, Singapura juga berkepentingan untuk melakukan joint 

akuisisi terhadap pesawat tempur F-35 Lockheed Martin, hingga mencapai seratus 

pesawat dalam beberapa dekade mendatang.36 Dengan kenaikan belanja pertahanan 

untuk tahun fiskal 2008 hingga mencapai 6%, pada bulan Mei 2008 Filipina 

memesan 18 unit pesawat latih Aermacchi. Pada Januari 2008, juga akan dilakukan 

akuisisi terhadap enam unit pesawat tempur Gripen. Di sini juga terlihat upaya 

Thailand dalam melakukan akuisisi persenjataan untuk meningkatkan keamanan di 

Selat Malaka. Sementara itu, pada September 2008, tiga negara, yakni Indonesia, 

Malaysia, dan Singapura, melakukan penandatanganan revisi Standard Operating 

                                                             
34 East Asian Strategic Review 2007, p. 160. 
35 NIDS, East Asian Strategic Review 2009, the National Institute for Defense Studies, Tokyo, 

2009, p. 176.  
36 East Asian Strategic Review 2009, p. 176. 
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Procedures dan Terms of Reference untuk pengamanan/patroli bersama perairan Selat 

Malaka.37 

Reviu NIDS tahun 2010 melihat trends pembangunan senjata di Asia 

Tenggara sejak krisis ekonomi dunia 2008. Dari reviu tersebut juga tampak bahwa 

kawasan ini merupakan pasar bagi produsen senjata sekaligus area 

pembangunan/perakitan senjata militer. Namun, yang menarik dari reviu ini adalah 

implikasi yang ditimbulkan oleh krisis ekonomi dunia 2008 terhadap upaya 

modernisasi persenjataan sejumlah negara. 

Malaysia, misalnya, karena pemotongan belanja pertahanan, akhirnya 

menunda rencana pembelian generasi kedua dari frigates dan juga program kendaraan 

lapis baja. Karena alokasi pemesanan kedua untuk enam unit pesawat tempur Gripen 

39C/D tidak dimasukkan ke dalam anggaran tahun fiskal 2010, pembelian pun 

ditunda, termasuk pembelian F-5E/F. Akhirnya, pembelian enam unit Gripen 39C/D 

dijadwalkan dibeli pada tahun 2011. Namun demikian, menurut jadwal, pada Januari 

2010, Malaysia akan menerima kiriman kapal selam KD Tun Razak.38 Di samping 

itu, Malaysia juga akan memperoleh 48 unit MBT (Main Battle Tanks) jenis PT-91M 

untuk memperkuat postur pertahanan daratnya. Bisa jadi hal ini adalah respon 

terhadap pembelian MBTs jenis Leopard 2A4 oleh Singapura.39 Sementara itu, 

Thailand, yang mengalami kesulitan pendanaan serupa dengan Malaysia, tengah 

                                                             
37 East Asian Strategic Review 2009, p. 176. 
38 NIDS, East Asian Strategic Review 2010, the National Institute for Defense Studies, Tokyo, 

2010, pp. 162-163. 
39 East Asian Strategic Review 2010, p. 165. 
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mengembangkan postur pertahanan darat dengan biaya sekitar 3 miliar baht untuk 

membeli tank Scorpion.40 

Perkembangan pesat militer Cina, menurut reviu NIDS 2011, terkait isu 

keamanan di Laut Cina Selatan, akan mendorong negara-negara ASEAN untuk 

meningkatkan kesiapsiagaan militer mereka. Kasus Vietnam, contohnya, yang aktif 

memperkuat postur militernya dengan melakukan program pembelian senjata dari 

Rusia. Pada bulan Desember 2009, Vietnam mengkonfirmasi pembelian enam unit 

kapal selam kelas Kilo dan delapan unit pesawat tempur Sukhoi Su-30MK2. Bahkan, 

pada Februari 2010, Vietnam telah menandatangani perjanjian untuk penambahan 

pembelian sebanyak dua belas Sukhoi. Dua bulan kemudian, Mei 2010, Vietnam 

membeli enam unit pesawat patroli jenis DHC-6 yang dijadwalkan akan dikirim ke 

Angkatan Laut Vietnam antara tahun 2012 dan 2014. Vietnam juga memulai 

negosiasi dengan Israel dalam rencana pembelian sistem misil balistik berdaya-

jangkau pendek.41 Masih dalam kaitan respon terhadap isu keamanan di Laut Cina 

Selatan, spekulasi mungkin juga dapat dilakukan untuk kasus Malaysia yang pada 

bulan Januari 2009 membeli dua unit kapal selam kelas Scorpene. Secara eksplisit, 

Malaysia bahkan mengatakan ada kebutuhan untuk memastikan keamanan di Laut 

Cina Selatan.42 

                                                             
40 East Asian Strategic Review 2010, p. 165. 
41 NIDS, East Asian Strategic Review 2011, the National Institute for Defense Studies, Tokyo, 

2011, pp. 162-163. 
42 East Asian Strategic Review 2011, p. 164. 
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Demikianlah upaya pembangunan kekuatan militer negara-negara di regional 

Asia Tenggara. Sejumlah negara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand terlihat 

memang intens dalam melakukan penguatan postur militer masing-masing. Bahkan 

Singapura terlihat sangat agresif dalam upaya memperkuat postur pertahanannya. Di 

dalam konteks ini, sungguhpun perkiraan Indonesia akan kemungkinan terjadinya 

perang pada abad ke-21 adalah kecil, kesiapsiagaan militer sebagaimana ditunjukkan 

oleh negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara menjadi penting. Dalam pada itu, 

respon Indonesia terhadap gencarnya pembangunan kekuatan dan kemampuan militer 

tersebut dipahami sebagai suatu hal yang rasional dalam hubungan antarnegara-

bangsa di dalam struktur internasional yang anarkis. Dengan kata lain, upaya 

sejumlah negara di Asia Tenggara dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas 

persenjataannya kian menuntut adanya respon dan penyesuaian oleh Indonesia. Bab 

berikutnya akan memberikan penjelasan tentang respon dan penyesuaian tersebut. 
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BAB III 

RESPON INDONESIA DALAM MENGIMBANGI  
PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN KEKUATAN MILITER  

KAWASAN ASIA TENGGARA 

 
 

Bab ini menunjukkan respon Indonesia dalam upaya mengimbangi 

perkembangan pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan di kawasan Asia 

Tenggara dalam rentang waktu 1998-2010. Penulis akan memperlihatkan bahwa 

ketika beberapa negara di Asia Tenggara, terutama Singapura, Malaysia, dan 

Thailand, melakukan pembangunan/penguatan postur pertahanan dengan cukup 

pesat, Indonesia tidak secara intensif merespon pembangunan postur pertahanan 

negara-negara tersebut.1 Walaupun ada upaya ke arah penguatan postur pertahanan, 

tetapi dalam upaya ini Indonesia tidak banyak melakukan penambahan peralatan 

militer. 

Ada pandangan yang menyebutkan bahwa Indonesia pada dasarnya belum 

merumuskan visi dan respon pertahanan yang tepat guna menghadapi pelbagai 

kemungkinan ancaman dan ragam perubahan lingkungan strategis karena sulit untuk 

                                                            
1 Andrew Tan, seorang asisten profesor pada Institute of Defence and Strategic Studies 

(IDSS), Nanyang Technological University, Singapura, yang mengkaji tentang kecenderungan 
modernisasi persenjataan negara-negara di kawasan Asia Tenggara berpendapat bahwa ada sejumlah 
faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, antara lain adalah pertumbuhan ekonomi yang meningkat 
pasca-krisis ekonomi 1997 (terumata Singapura dan Malaysia), untuk memproteksi Zona Ekonomi 
Ekslusif masing-masing negara, potensi konflik yang memengaruhi tensi antarnegara, keamanan dalam 
negari, kompetisi pasar kawasan, prestise, faktor-faktor domestik, dan bahkan korupsi. Lihat 
selengkapnya A. Tan, Force Modernisation Trends in Southeast Asia, IDSS, Singapore, 2004, pp. 29-
39. 
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merumuskannya.2 Kesulitan utama yang dihadapi Indonesia, menurut pandangan ini, 

adalah kecenderungan perkembangan lingkungan strategis yang bersifat tidak jelas 

dan hakikat ancaman yang kompleks serta pengelolaan pertahanan yang terbatas dari 

segi kemampuan institusi. Alhasil, Indonesia memilih untuk melakukan pelbagai 

adjustments (penyesuaian) yang tidak utuh dan hanya berjangka pendek. 

Konsekuensinya, pilihan ini sangat berisiko karena tidak dilandasi oleh suatu arah 

yang kokoh dan berjangka panjang.3  

Pandangan ini ada benarnya mengingat pelbagai upaya untuk merumuskan 

visi/arah guna merespon lingkungan strategis, untuk sebagian, memang telah 

dilakukan,4 tetapi tampaknya masih cenderung tidak segaris dengan implementasi 

nyata yang dijalankan, terutama karenan minimnya upaya penguatan postur 

pertahanan. Selain itu, ada juga perdebatan tentang upaya merumuskan kebijakan 

pertahanan Indonesia, apakah berdasarkan pada persepsi ancaman (threat-based) 

ataukah pada sokongan anggaran dan kemampuan (capability-based dan budget-

                                                            
2 Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Pokok-Pokok Pikiran tentang 

Pertahanan Negara RI Abad ke-21, tidak diterbitkan, Jakarta, 2008, p. 2. Ini merupakan intisari dari 
kumpulan pemikiran yang tertuang di dalam sebuah seminar yang digelar oleh TNI-AD di Seskoad, 
Bandung, 19-20 September 2008. 

3 Pokok-Pokok Pikiran tentang Pertahanan Negara RI Abad ke-21, p. 2. 
4 Paparan tentang hal ini, misalnya, ada di dalam Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 

2003 dan 2008; Pokok-Pokok Pikiran tentang Pertahanan Negara RI Abad ke-21, pp. 8-43, dan 
Departemen Pertahanan RI, Kaji Ulang Strategis Sistem Pertahanan: Strategic Defence Review Tahun 
2004, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Jakarta, 2004, tidak diterbitkan. Namun, ketiga 
dokumen yang penulis sebutkan terakhir di dalam catatan kaki ini terlihat kurang komprehensif dan 
berjangka panjang dalam memetakan ancaman. Padahal, pelbagai hal seperti ‘rasa saling takut’, ‘rasa 
saling tidak percaya’, dan ‘rasa saling curiga’ antarnegara di kawasan Asia Tenggara merupakan 
dimensi yang inheren di dalam struktur dunia yang anarkis. Oleh karena itu, penyesuaian oleh 
Indonesia dalam hal doktrin, strategi, dan postur militer adalah suatu tindakan yang penting di tengah 
pelbagai ketidakpastian itu. 
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based). Dalam debat ini penulis berpendapat, upaya pembangunan postur pertahanan 

Indonesia selayaknya didasarkan pada persepsi ancaman. Hal ini penting mengingat 

lingkungan stretegis bersifat dinamis dan akan terus berubah, terutama ragam 

ancaman. Dengan menganalisis pelbagai ancaman yang ada tersebut, Indonesia akan 

dapat menghitung secara cermat peralatan militer seperti apa dan seberapa banyak 

yang dibutuhkan. Terkait hal ini, menurut Ikrar Nusa Bhakti, Indonesia tidak 

melakukan pembelian peralatan militer atas dasar strategic defense review yang 

cermat.5 

Penulis berargumen, kebijakan pembangunan/penguatan postur militer oleh 

Indonesia pada periode 1998-2010 2010 lebih dimaksudkan untuk mencapai kekuatan 

deterrent daripada membangun kekuatan ofensif. Kebijakan tersebut dilakukan 

mengingat adanya persepsi bahwa negara-negara di kawasan Asia Tenggara 

berpotensi untuk mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia. Dengan kata lain, 

kebijakan Indonesia ini bukan bersifat defensive (memukul atau membatasi kerugian 

atas serangan lawan) atau offensive (menggunakan kekuatan untuk menyerang negara 

lain). Hal ini sangat terkait erat dengan motif utama dalam upaya penguatan postur 

pertahanan secara keseluruhan di mana Indonesia sangat berkepentingan untuk 

menjaga kedaulatan wilayah dan melindungi keselamatan penduduknya, utamanya 

berkaitan dengan posisi strategis yang dimiliki. Secara umum, fakta empiris 

menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara terbesar dari segi luas wilayah 

                                                            
5 Wawancara dengan I.N. Bhakti, Jakarta, 24 Mei 2011. 
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kedaulatan (1.890.754 km2) dan terbanyak dari segi jumlah penduduk (240.271.522 

jiwa) di kawasan Asia Tenggara (lihat Tabel 3.1). 

 

Tabel 3.1 
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk  

Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara6 
 

Negara Luas (km2) Jumlah Penduduk 
Brunei Darussalam 5.765 388.190 
Kamboja 181.035 14.494.293 
Indonesia  1.890.754 240.271.522 
Laos 236.800 6.834.345 
Malaysia 330.257 25.715.819 
Myanmar 676.577 48.137.741 
Filipina 300.000 97.976.603 
Singapura 697 4.657.542 
Thailand 513.254 65.998.436 
Vietnam  330.363 88.576.758 

 

Selain itu, penting untuk dipahami bawa secara spesifik Indonesia memiliki 

garis pantai sepanjang 81.290 km.7 Kepentingan Indonesia tidak hanya menyangkut 

persoalan keutuhan wilayah/teritorial dan jumlah penduduk semata, tetapi juga 

berkoneksi secara kuat dengan pelbagai masalah serta kepentingan yang dimiliki oleh 

negara-negara lain di sekelilingnya di kawasan Asia Tenggara. Dengan letak maritim 

                                                            
6 Diolah dari ASEAN, Member Countries (online), <http://www.asean.org/4736.htm>; 

<http://www.asean.org/4738.htm>; <http://www.asean.org/4739.htm>; 
<http://www.asean.org/4741.htm>; <http://www.asean.org/4743.htm>; 
<http://www.asean.org/4745.htm>; <http://www.asean.org/4746.htm>; 
<http://www.asean.org/4748.htm>; <http://www.asean.org/4749.htm>; dan 
<http://www.asean.org/4750.htm>, diakses 28 Desember 2011, serta IISS, The Military Balance 2010, 
the International Institute for Strategic Studies, London, 2010. 

  
7 TNI AL, Pulau-Pulau Kecil Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jawatan Hidro-

Oseanografi TNI AL, Jakarta, 2006 sebagaimana dikutip di dalam Studi Pertahanan dan Keamanan 
Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, 2006, p. 8. 
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yang dimiliki, Indonesia mempunyai posisi sebagai jalur transportasi strategis, 

sekaligus memudahkan laju perdagangan internasional, termasuk kejahatan 

transnasional.8 

Di samping wilayah kedaulatan yang sedemikian luas, lalu-lintas pelbagai 

jenis kapal yang sedemikian intens di Selat Malaka adalah salah satu bukti betapa 

strategisnya posisi Indonesia. Menurut Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan 

Republik Indonesia 2004-2009, sekitar 30% perdagangan laut dunia melintasi Selat 

Malaka, termasuk 11 juta barel per hari minyak mentah dunia yang 80% di antaranya 

minyak impor Jepang. Di samping itu, juga terdapat 50.000 kapal per tahun (atau 

kurang lebih 140 kapal per hari) yang berlalu-lalang di selat ini.9 Dengan demikian, 

bagi Indonesia, tiga paduan dimensi pertahanan-keamanan yang kerap sulit untuk 

dipisahkan ialah geografi, geopolitik, dan geostrategi.10 Beranjak dari kombinasi 

ketiga aspek ini, kepentingan mendasar Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa juga 

termasuk untuk menjaga kekayaan alam yang dimilikinya, mulai dari mineral-mineral 

yang ada di daratan hingga kekayaan yang ada di laut yang hampir semuanya 

merupakan sumber energi bagi kehidupan manusia (lihat Lampiran 1, p. 164).11 Oleh 

karena itu, sebagai negara terbesar di kawasan Asia Tenggara, atas dasar aspek geo-

                                                            
8 Prihatono dkk., p. 58. 
9 Pokok-Pokok Paparan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, disampaikan pada Kuliah 

Umum Menteri Pertahanan RI ‘Mengembangkan Pertahanan Nir-Militer Indonesia’ di FISIP-
Universitas Indonesia, Depok, 19 September 2005. 

10 K. Anggoro, ‘Geopolitik, Pengendalian Ruang Laga dan Strategi Pertahanan Indonesia’, 
dalam B. Bandoro (ed.), Perspektif Baru Keamanan Nasional, CSIS, Jakarta, 2005, p. 62.  

11 Portal Nasional Republik Indonesia, Peta Sumber Daya Alam (online), 
<http://www.indonesia.go.id/in/potensi-daerah/sumber-daya-alam.html>, diakses 27 Desember 2011.  
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politik dan geo-strategisnya, Indonesia berkepentingan menjaga wilayah kedaulatan 

secara fisik dan masyarakat yang mendiami wilayahnya. 

Dalam hal geopolitik ataupun geostrategis ini, Yahya Muhaimin, seorang 

Guru Besar dan pakar militer/pertahanan pada Universitas Gadjah Mada, menjelaskan 

bahwa kekuatan militer serta kekuatan politik yang dimiliki oleh suatu negara sangat 

ditentukan oleh letak atau posisi wilayah negara itu. Terdapat sebelas negara yang 

mengelilingi Indonesia, di mana enam di antaranya berbatasan secara langsung 

dengan wilayah Indonesia, yaitu Timor Leste, Australia, Papua Nugini, Filipina, 

Malaysia, dan Singapura. Sementara, juga ada lima negara yang mengelilingi 

Indonesia, tetapi tidak berbatasan secara langsung, yakni Vietnam, Laos, Kamboja, 

Thailand, dan Cina. Fakta geografis yang memperlihatkan Indonesia ‘dikepung’ oleh 

banyak negara ini bermakna bahwa betapa kondisi domestik Indonesia akan sangat 

dipengaruhi oleh perubahan politik ataupun pemerintahan yang terjadi di negara-

negara tersebut. Oleh karena itu, kata Muhaimin, pengaruh dan kompleksitas yang 

terjadi tersebut niscaya akan sangat terkait erat dengan aspek kebijakan dalam negeri 

Indonesia, termasuk dengan dimensi kebijakan pertahanan yang mengharuskan 

Indonesia untuk senantiasa melakukan penyesuaian kebijakan pertahanannya.12 

Di samping itu, masih dalam konteks tiga dimensi ini, Indonesia pun tidak 

lepas dari permasalahan sengketa wilayah perbatasan, terutama dengan sejumlah 

negara yang berbatasan langsung seperti Malaysia, Singapura, dan Timor Leste. Pada 

saat ini, Indonesia sudah mengidentifikasi sebanyak 92 pulau kecil terluar yang 
                                                            

12 Muhaimin, pp. 20-22. 
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strategis dan dua belas di antaranya, yang berbatasan dengan negara tetangga, 

membutuhkan perhatian khusus dan serius (lihat Lampiran 2, pp. 165-166).13 

Dampaknya, hal ini sangat berpotensi menimbulkan masalah atau sengketa pemilikan 

jika tidak segera ditangani oleh pemerintah Indonesia. Tabel 3.2 berikut menyajikan 

sebaran pelbagai pulau kecil milik Indonesia yang berada di wilayah terluar yang 

berbatasan dengan negara tetangga. Persoalan sengketa tapal batas antara Indonesia 

dengan pelbagai negara di sekelilingnya ini penting untuk disoroti karena berpotensi 

untuk memunculkan konflik dengan derajat yang lebih tinggi, misalnya 

perang/pertempuran dalam skala kecil (skirmish) atau bahkan lebih dari itu. Maka, 

penting untuk mencermati dinamika yang berkembang di sekitar wilayah perbatasan 

Indonesia dengan negara-negara tetangganya. 

 

Tabel 3.2 
Daftar Pulau Kecil Terluar Indonesia Berdasarkan Batas Negara14 

 

Batas Negara Nama Pulau 

Malaysia Sentut, Tokong Malang Biru, Damar, Mangkai, Tokong Nanas, 
Tokong Belayar, Tokongboro, Semiun, Senua, Subi Kecil, 
Kepala, Sebatik, Karang Unarang, Maratua, Sambit, Lingian, 
Salando, Dolangan, Berhala, Batu Mandi, Iyu Kecil, Karimun 
Kecil.    

Vietnam Sebetul, Sekatung. 

Filipina  Bangkit, Manterawu, Makelahi, Kawalusu, Kawio, Marore, 
Batubawaikang, Miangas, Marampit, Intata, Kakarutan. 

                                                            
13 Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Direktorat Analisa Lingkungan Strategis, Studi 

Pertahanan dan Keamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Departemen 
Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2006, p. 48. 

14 Data Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2005 sebagaimana dikutip di dalam Studi 
Pertahanan dan Keamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, p. 49.   
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Palau Jiew, Budd, Fani, Miossu, Fanildo, Bras, Bepondi. 

Australia  Kolepon, Laag, Ararkula, Karaweira, Panambulai, Kultubai 
Utara, Kultubai Selatan, Karang, Enu, Batugoyang, larat, 
Selaru, Dana (1), Dana (2), Mangudu, Nusa Kambangan, 
Sophialousia, Barung, Sekel, Panehan, Manuk, deli. 

Timor Leste Masela, Batarkusu, Meatimiarang, Asutubun, Leti, Kisar, 
Wetar, Liran, Alor, Batek. 

India Simeulucut, Salaut Besar, raya, Rusa, Benggala, Rondo. 

Singapura Nipa, Pelampong, Batu Berhanti, Nongsa.  

Papua Nugini Liki. 
 

Kepentingan esensial Indonesia dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah 

teritorialnya15 terlihat kian diperberat oleh ragam persoalan perbatasan maritim yang 

belum sepenuhnya rampung (lihat Lampiran 3, p. 167). Oleh karena itu, membangun 

suatu postur pertahanan negara yang kuat agar militer mampu menjaga keutuhan 

wilayah dari serangan/gangguan negara luar dan memberikan rasa aman bagi 

masyarakat Indonesia menjadi suatu hal yang tidak dapat dielakkan. 

Indonesia kini memiliki 17.499 pulau,16 yang terbentang dari Pulau Rondo di 

Provinsi Nangroe Aceh Darussalam hingga Merauke di Provinsi Papua. Dari wilayah 

dengan belasan ribu pulau tersebut, Indonesia mempunyai tiga ALKI (Alur Laut 

Kepulauan Indonesia) yang penuh dengan tantangan, khususnya dalam hal 

pergerakan kapal-kapal asing, baik kapal perang maupun sipil yang dapat secara 

                                                            
15 Lihat Studi Pertahanan dan Keamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil 

Terluar, p. 1. Untuk referensi mutakhir tentang masalah pulau-pulau terluar Indonesia ini, lihat 
misalnya Wanadri dan Rumah Nusantara, Tepian Tanah Air: 92 Pulau Terluar Indonesia (Indonesia 
Bagian Barat), Jakarta, Kompas, 2009. Lihat juga Wanadri dan Rumah Nusantara, Tepian Tanah Air 
II: 92 Pulau Terdepan Indonesia (Indonesia Bagian Tengah), Jakarta, Kompas, 2011.  

16 Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan, Ketahanan Negara Wilayah Perbatasan dan 
Pulau-Pulau Terluar, Jakarta, 2005, p. 2.  
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bebas melintasi tiga ALKI tersebut. Dengan begitu, ada potensi kepentingan nasional 

Indonesia yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan negara-negara tetangga (lihat 

kembali Lampiran 1, p. 164).17 Maka, untuk menata pulau-pulau di perbatasan ini, 

Mustafa Abubakar, mantan Menteri Negara BUMN (Badan Usaha Milik Negara) 

Republik Indonesia, dengan kajian yang cukup holistik di dalam disertasinya 

menawarkan antara lain pengembangan sistem pertahanan dan keamanan, termasuk 

kontrol efektif dari pemerintah Indonesia.18 

Menjawab hal tersebut, sejak tahun 2003 Indonesia sudah berupaya 

melakukan penguatan postur pertahanan19 udaranya dengan secara bertahap membeli 

pesawat tempur jenis Sukhoi dari Rusia. Sementara itu, mulai tahun 2004, Indonesia 

juga kembali memperkokoh postur pertahanan udara dan lautnya melalui 

penambahan pesawat tempur dan helikopter-serbu serta kapal perang, termasuk 

melakukan pengembangan sejumlah industri strategis domestik kendatipun tidak 

sepesat Singapura dan Malaysia. Tabel 3.3 berikut ini memperlihatkan rekapitulasi 

upaya Indonesia dalam memperkuat postur pertahanannya dalam rentang waktu 

1998-2010. 

                                                            
17 Studi Pertahanan dan Keamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, p. 

1.  
18 M. Abubakar, Menata Pulau-pulau Kecil Perbatasan: Belajar dari Kasus Sipadan, Ligitan, 

dan Sebatik, Kompas, Jakarta, 2006, pp. 116-117.  
19 Indonesia mendefinisikan postur pertahanan-keamanan sebagai “wujud kemampuan dan 

kekuatan serta gelar pertahanan-keamanan yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan strategi 
dalam mencapai sasaran dan tujuan pertahanan-keamanan negara”, sebagaimana dikutip dalam 
Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, Strategi dan Postur Pertahanan Keamanan 
Negara dalam Pembangunan Jangka Panjang Kedua Tahun 1994-2018 (Revisi TA. 1997/1998), 
Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, 1998, p. 57. Walaupun ‘gelar 
kekuatan pertahanan’ merupakan bagian dari postur pertahanan, tetapi penulis tidak mengkaji hal ini 
secara lebih mendalam karena berada pada kajian tersendiri.  
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Tabel 3.3 
Kebijakan Indonesia dalam Upaya Memperkuat Postur Pertahanan 

1998-201020 
 

Waktu  Kebijakan  Keterangan  
1998-2000 Rencana program upgrade sistem radar 

pertahanan udara yang dilakukan di 
penghujung tahun 1999  
 

Tidak terlaksana 

Usulan pengadaan kapal selam buatan Korea 
Selatan 

Tidak terlaksana 

Rencana pembelian enam unit domestic NC-
212 MPAs dan tiga unit helikopter NBO-105 
CB 
  

Tidak terlaksana 

2001-2004 Pembelian dua unit Su-27 dan Su-30 serta 
dua unit helikopter Mi-35 buatan Rusia 
dengan total kontrak sebesar $500 juta 

Terlaksana pada 
tahun 2003 (Su-27 
dan Su-30, masing-
masing dua unit) 

Rencana pembelian sepuluh Su-27 dan dua 
Su-30 pada tahun 2004 
  

Terlaksana secara 
bertahap 

Rencana pembelian dua unit kapal selam, 
satu unit pada tahun 2005 dan satu unit lagi 
pada tahun 2009  

Tidak terlaksana 
 

Rencana pembelian empat unit guided-
missile destroyers, dua unit kapal penyapu 
ranjau, dan misil Exocet buatan Prancis 

Tidak terlaksana 
 

Rencana pembelian delapan unit pesawat 
tempur Sukhoi (enam Su-27SKs dan dua 
Su30-MKs), sebagai penambah untuk empat 
unit pesawat Sukhoi yang telah dimiliki 

Terlaksana  
 

Rencana pembelian sebelas unit pesawat 
angkut jenis PLZ-M28-05 dari Polandia 
untuk Angkatan Laut 

Tidak terlaksana 
 
 

2004-2010 Pengadaan peralatan tempur untuk Angkatan 
Darat, yaitu 33 unit panser jenis APS-2 
(6X6), helikopter Mi-35 dan Mi-17, Rudal 
Groom, termasuk membeli 32 panser VAB 

Terlaksana  
 

                                                            
20 Dihimpun dari East Asian Strategic Review 2000, p. 53; East Asian Strategic Review 2004, 

p. 151; East Asian Strategic Review 2005, p. 153; dan Santosa, dkk., p. 59. 
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dari Perancis (untuk mendukung Operasi 
Perdamaian PBB di Lebanon Selatan) 
Pengadaan peralatan tempur untuk Angkatan 
Laut, yaitu pembelian kapal korvet kelas 
Sigma dan Landing Platform Dok (LPD), 
dan pesawat NC-212 

Terlaksana  
 

Pengadaan peralatan tempur untuk Angkatan 
Udara, yaitu pembelian pesawat Sukhoi Su-
27 dan Su-30  

Terlaksana  
 

 

Sebagian kebijakan Indonesia dalam memperkuat postur pertahanannya dalam 

interval waktu 1998-2010, sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 3.3 di atas, terlaksana 

dan sebagian lainnya tidak. Uraian berikut ini akan memaparkan pelbagai kebijakan 

tersebut dalam tiga bagian. Bagian pertama menjelaskan upaya penguatan postur 

pertahanan Indonesia masa 1998-2000 yang dipengaruhi oleh beban krisis ekonomi 

1997 dan reformasi pemerintahan negara tahun 1998. Selanjutnya, bagian kedua 

memaparkan upaya penguatan postur pertahanan Indonesia rentang tahun 2001-2004 

yang menekankan pada pembangunan postur pertahanan udara. Sementara, bagian 

ketiga akan menjelaskan upaya penguatan postur pertahanan Indonesia 2004-2010 

yang terlihat hampir merata di ketiga postur pertahanan, yaitu darat, laut, dan udara. 

3.1. Kebijakan Pengembangan Postur Pertahanan Indonesia 1998-2000: 
Beban Krisis Ekonomi 1997 dan Reformasi Pemerintahan Negara 1998 
 

Kebijakan pengembangan postur pertahanan Indonesia pada tahun 

1998 adalah rangkaian kebijakan yang telah dilakukan pada masa 

pemerintahan Orde Baru yang berakhir pada 21 Mei 1998. Pada masa ini 
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Indonesia berada pada tahap transisi pemerintahan dalam negeri dan 

pembenahan pelbagai dimensi kehidupan nasional. 

 

Tabel 3.4 
Pertumbuhan GDP Riil Negara-negara ASEAN tahun 1998 (dalam %)21 

 

Negara  87-92 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Brunei  1,2 0,5 1,8 2,0 2,8 2,5 – 

Indonesia  6,3 6,5 7,4 7,3 7,8 4,6 –13,7 

Malaysia  8,3 8,3 8,5 9,6 8,2 7,5 –6,2 

Filipina  3,2 2,2 4,3 5,0 5,5 5,1 0,3 

Singapura  8,4 10,1 10,1 8,9 7,0 7,8 1,2 

Thailand  10,1 8,2 8,5 8,5 6,7 –0,4 –7,7 

Kamboja  7,0 4,1 4,0 7,6 6,5 2,0 0,0 

Laos  5,3 5,2 8,0 6,7 6,9 7,2 – 

Myanmar  4,6 6,9 6,8 7,7 6,0 5,0 0,6 

Vietnam  6,5 8,1 8,8 9,5 9,3 9,2 5,8 

 

Pemerintah Indonesia di bawah Presiden B.J. Habibie dihadapkan pada beban 

mengatasi krisis ekonomi 1997 yang mengalami penurunan sangat tajam sejak 

tahun 1990 di mana pertumbuhan GDP (Gross Domestic Product) Indonesia 

pada tahun 1998 adalah sebesar -13,7%. Posisi ini adalah posisi paling rendah 

                                                            
21 Asian Development Bank, ‘Asian Development Outlook (1993)’; Asiaweek, 12 January 

1996, pp. 46-47; dan US-ASEAN Business Council, <http://www.us-asean.org/index.html>, 
sebagaimana dikutip di dalam J.L. Tongzon, The Economies of Southeast Asia: Before and After the 
Crisis, 2nd edn, Edward Elgard Publishing, Massachusetts, 2002, p. 16. Catatan: tanda “–”  berarti tidak 
tersedia, angka rata-rata pertumbuhan Kamboja, Laos, dan Myanmar untuk periode 1987-1992 
didasarkan pada data tahun 1991-1992 dan hanya Vietnam yang didasarkan pada data tahun 1990-
1992. 
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di antara negara-negara ASEAN (lihat Tabel 3.4).22 Salah satu implikasi dari 

krisis ekonomi 1997 adalah pembatalan pembelian senjata untuk memperkuat 

postur pertahanan udara dan laut (akan diulas lebih jauh pada Bab 4). Dengan 

begitu, pada masa ini tidak banyak yang terjadi dalam hal penguatan postur 

pertahanan militer Indonesia. 

Kebijakan pemerintah pada masa ini lebih terfokus pada langkah-

langkah pembenahan yang sifatnya internal, antara lain upaya mencari 

karakter TNI (Tentara Nasional Indonesia) ‘yang baru’ menuju militer 

profesional, melepaskan militer dari bayang-bayang rezim Orde Baru, 

merumuskan regulasi (utamanya undang-undang di bidang pertahanan negara 

dan undang-undang TNI), serta membenahi pelbagai sistem dan kelembagaan 

di Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI.23 

Dalam perkembangan selanjutnya di periode ini, juga mengemuka 

perseteruan di dalam internal militer antara Jenderal Wiranto dan Letnan 

Jenderal Prabowo Subianto.24 Pendek kata, selama lima tahun sejak reformasi 

1998, pembenahan yang dilakukan lebih banyak kepada reformasi di sektor 

TNI daripada bidang pertahanan negara.25  

                                                            
22 Tongzon, p. 16. 
23 Wawancara dengan E. Prasetyono, Depok, 19 Mei 2011 dan dengan A. Widjajanto, Depok, 

27 Mei 2011. 
24 Wawancara dengan Widjajanto. 
25 Wawancara dengan J. Pramodhawardani, Jakarta, 12 Mei 2011 dan dengan Y.A. 

Muhaimin, Jakarta, 19 Mei 2011. 
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Periode pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid pada masa ini 

diwarnai dengan penataan kembali institusi TNI sebagai bagian dari reformasi 

dan pembenahan tata-kelola pemerintahan negara.26 Di bidang militer dan 

pertahanan, Indonesia lebih menekankan pada persoalan politik militer di 

tingkat elit pemerintahan, khususnya masalah hubungan sipil-militer yang 

sempat menegang dan upaya konsolidasi internal. Hal ini misalnya dapat 

dilihat dari kebijakan Presiden Wahid dalam mewujudkan supremasi sipil di 

atas posisi dan peran TNI-Polri serta penghapusan peran sosial politik TNI di 

DPR.27 Buktinya adalah penetapan Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang 

                                                            
26 Lihat Rencana Strategis Pembangunan Bidang Pertahanan Negara Tahun 2000-2004 

(Revisi I), Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2002, p. 5. Lihat juga U. Suyoso, 
‘Mengenal Kebijakan dan Strategi Departemen Pertahanan Melalui Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara’, Warta Departemen Pertahanan 
Republik Indonesia, no. 98, tahun XIV, November-Desember 2002, p. 8. Pada masa ini juga sempat 
terjadi hubungan yang tidak harmonis antara TNI dan Presiden Wahid. Lebih jauh tentang hubungan 
Presiden Wahid dan TNI yang sempat memanas ini, lihat misalnya A. Rabasa dan J. Haseman, The 
Military and Democracy in Indonesia: Challenges, Politics, and Power, RAND, Santa Monica, 2002, 
pp. 41-43. 

27 Di samping wawancara dengan Widjajanto, lihat juga, misalnya, A.M. Haramain, Gus Dur, 
Militer dan Politik, LKiS, Yogyakarta, 2004, pp. 187-229. Lihat juga Muhaimin, pp. 58-59; dan Y. 
Chrisnandi, Reformasi TNI: Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia, Jakarta, LP3ES, 
2005. Sebagai catatan, Presiden Wahid melakukan terobosan baru dalam konteks reformasi militer dan 
pertahanan, yaitu dengan mulai mengisi posisi Menteri Pertahanan dari kalangan sipil yang selama 
sekitar 40 tahun selalu diisi oleh perwira tinggi militer (Angkatan Darat). Juwono Sudarsono adalah 
sipil pertama yang menjabat posisi ini dan kemudian digantikan oleh Mahfud M.D. Di masa Presiden 
Megawati Soekarnoputri, jabatan ini masih diisi oleh kalangan sipil, yaitu Matori Abdul Djalil. Hingga 
Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai presiden secara langsung pada tahun 2004, jabatan ini 
kembali diisi oleh Juwono Sudarsono. Sementara mulai tahun 2009 hingga tesis ini ditulis, jabatan 
Menteri Pertahanan masih diisi oleh kalangan sipil, yakni Purnomo Yusgiantoro. Dengan demikian, di 
sini cukup terlihat konsistensi dalam reformasi pertahanan di Indonesia yang menganut supremasi sipil 
dalam arti memisahkan antara kebijakan/keputusan politik negara di bidang pertahanan dan peran 
militer yang secara penuh tidak terlibat dalam urusan politik. Dalam konteks perumusan kebijakan 
pertahanan Indonesia, menteri pertahanan membantu presiden dalam merumuskan kebijakan umum 
pertahanan negara. Lihat Pasal 16 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan 
Negara Republik Indonesia (Lihat juga penjelasannya), sebagaimana dapat ditemukan pada 
Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 
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Pertahanan Negara dan Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI. Dari 

kedua ketentuan tersebut, hal yang dianggap cukup penting ialah upaya untuk 

‘mengembalikan TNI ke barak’, dengan arti bahwa militer Indonesia tidak 

diperbolehkan lagi terlibat di dalam politik praktis dan bisnis. Karenanya, 

muncul apa yang kemudian disebut sebagai ‘Paradigma Baru TNI’, yang 

mencakup redefinisi, reposisi, dan reaktualisasi peran TNI dalam kehidupan 

bangsa.28 Sementara, yayasan dan koperasi TNI tetap dipertahankan dengan 

alasan guna memperbaiki kesejahteraan prajurit TNI yang masih jauh dari 

tingkat yang layak.29 

Pada masa ini, Indonesia tidak banyak ikut serta di dalam aksi-reaksi 

guna menggalang kekuatan militer. Spiral aksi-reaksi justru lebih melibatkan 

negara-negara ASEAN yang lain, terutama antara Singapura (pengadaan 

delapan unit helikopter AH-64, pesawat pengisian bahan bakar jenis RC-135, 

dua unit kapal selam kelas Sjoormen, dan pembangunan kapasitas pertahanan 

yang terintegrasi dengan teknologi tinggi) dan Malaysia (upgrade terhadap 

tujuh belas unit MiG-29N, dua puluh pesawat tempur, dua unit korvet buatan 

                                                                                                                                                                         
2002 tentang Pertahanan Negara(online), <http://www.dephan.go.id/uu3/index.html>, diakses 9 
Maret 2011. 

28 Lihat ABRI Abad XXI: Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam 
Kehidupan Bangsa, Mabes ABRI, Jakarta, 1998, pp. 17-21 dan Muhaimin, p. xxii.  

29 Wawancara dengan J. Sudarsono, Jakarta, 12 Mei 2011. Sebagai catatan, dalam 
kesejarahannya, terutama masa Orde Baru, karakter yang dimiliki oleh militer Indonesia sangat terkait 
erat dengan pelbagai aktivitas binis dan politik. Karenanya, ketika terjadi reformasi tahun 1998, militer 
kemudian didorong untuk lepas dari dua karakter tersebut. Ulasan lebih luas dalam hal penataan bisnis 
TNI sebagai bagian dari reformasi pemerintahan ini, dapat ditemui, misalnya, di dalam A. Widjajanto, 
’Reformasi Militer, Ekonomi Pertahanan, dan Bisnis Militer di Indonesia’ dalam J. Pramodhawardani 
dan A. Widjajanto (Eds.), Bisnis Serdadu: Ekonomi Bayangan, The Indonesian Institute, Jakarta, 2007, 
pp. 1-26.   
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Italia, dua unit frigate buatan Inggris, enam unit helikopter Super Lynx, dan 

enam unit kapal patroli domestik).30  

Sanggup bertahan dari terpaan krisis ekonomi 1997, Singapura boleh 

dikatakan adalah satu-satunya negara yang paling gencar melakukan 

penguatan postur pertahanannya, disusul oleh Malaysia. Dari segi skala 

magnitude (besaran), upaya kedua negara ini terlihat lebih besar dari 

Indonesia yang hanya melakukan upaya upgrade terhadap sistem radar 

pertahanan udara (itupun akan dimulai di akhir tahun 1999) serta pembelian 

kapal selam buatan Korea Selatan, enam unit domestic NC-212 MPAs, dan 

tiga unit helikopter NBO-105 CB.31 Motif yang melatarbelakangi kebijakan 

Singapura yang secara gencar memperkokoh postur militernya dapat 

didasarkan pada spektrum geo-politik, geo-ekonomi, geo-strategis, dan 

kepentingan nasional. Argumennya ialah mengingat Singapura merupakan 

negara kecil yang bertetangga dengan negara kepulauan yang sangat besar dan 

luas di kawasan Asia Tenggara, yaitu Indonesia, maka penting untuk 

menggalang kekuatan militer agar Singapura mampu survive.  

Pola watak dan perilaku Singapura ini pun terlihat berlanjut hingga 

sekarang. Beberapa kajian setidaknya memperkuat argumen ini. Penelitian 

Kurniawan, misalnya, yang menelaah modernisasi kekuatan militer Singapura 

(1998-2008) menyimpulkan bahwa karena keterbatasan dalam hal sumber 

                                                            
30 Lihat Bab 2, pp. 40-41. 
31 Lihat kembali Bab 2, pp. 40-41. 
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daya alam, Singapura ingin menciptakan postur pertahanan yang tangguh 

guna menangkal ancaman dari dalam dan terutama luar negeri serta menjaga 

eksistensinya dalam jangka panjang. Tidak ketinggalan pula, Singapura 

mendapatkan keuntungan dari kerangka kerja sama FPDA (Five Power 

Defense Arrangement).32 Paparan yang sama juga dikemukakan oleh Bilveer 

Singh, seorang pakar hubungan internasional dari Singapura. Dalam kajiannya 

tentang kebijakan pertahanan Singapura, Singh menemukan bahwa upaya-

upaya defense build-up, investasi, dan kerja sama merupakan serangkaian 

dimensi yang esensial bagi keamanan negara kecil seperti Singapura.33 

Sementara itu, motif yang melatarbelakangi Malaysia yang juga begitu 

gencar dalam membangun kekuatan militer, terutama dalam konteks 

hubungan Indonesia-Malaysia, setidaknya dapat dikaitkan dengan aspek 

utama yang paling mendasar, yakni hubungan kesejarahan yang panjang 

antara dua negara yang rentan tersulut emosi dan mengarah ke kondisi 

konfliktual. Penulis berargumen, kendatipun kerap dipahami sebagai dua 

negara serumpun (Melayu) yang begitu akrab, tetapi kondisi bersahabat dan 

                                                            
32 Y. Kurniawan, ‘Modernisasi Kekuatan Militer Singapura (1998-2008): Motif dan Respon 

Strategis’, Equilibrium, vol. 1, no. 2, April 2010, pp. 30-54.   
33 B. Singh, The Vulnerability of Small States Revisited, Gadjah Mada University Press, 

Yogyakarta, 1999, p. 302. Pengamatan yang tidak jauh berbeda untuk memperkuat argumen tentang 
motif Singapura yang sedemikian agresif dalam memperkokoh postur pertahanannya yang kemudian 
dikenal dengan istilah ‘total defense’ ini dapat ditemui antara lain di dalam M. Leifer, Singapore’s 
Foreign Policy: Coping with Vulnerability, Routledge, New York, 2000; N. Ganesan, Realism and 
Interdependence in Singapore’s Foreign Policy, Routledge, New York, 2005; T. Huxley, ‘Singapore 
Strategic Outlook and Defense Policy’, dalam J.C. Liow dan R. Emmers (eds.), Order and Security in 
Southeast Asia: Essays in Memory of Michael Leifer, Routledge, New York, 2006, pp. 141-160; dan 
A. Acharya, Singapore’s Foreign Policy: The Search for Regional Order, World Scientific Publishing 
and Institute of Policy Studies, Singapore, 2008.       
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konfliktual Indonesia-Malaysia yang sedemikian fluktuatif akan 

memungkinkan terciptanya rasa saling curiga dan rasa tidak aman manakala 

terjadi eskalasi gesekan yang kian rumit dalam hal persoalan tapal batas 

kedaulatan. Hal ini pada akhirnya bisa saja memicu upaya penguatan diri 

dalam hal persenjataan militer kedua atau salah satu negara. 

Pengamatan Joseph Chinyong Liow, seorang asisten profesor pada 

Institute of Defence and Stretegic Studies, Nanyang Technological University, 

Singapura, setidaknya dapat dijadikan landasan argumen di atas. Menelisik 

sejarah hubungan Indonesia-Malaysia hingga ke masa-masa awal 

kemerdekaan kedua negara, lebih dari lima puluh tahun yang lalu, Liow 

berkesimpulan bahwa hubungan politik keduanya berkaitan dengan aspek 

rivalitas walaupun kenyataan di masa awal ada faktor persaudaraan yang 

melatarbelakangi. Selain itu, dinamika hubungan keduanya juga sangat 

didorong oleh dimensi sosial-budaya dan nasionalisme masing-masing.34  

Dalam relasi yang lebih luas, bagi Indonesia, perjanjian keamanan 

Five Power Defense Arrangements (FPDA)35 yang telah disinggung di atas – 

termasuk di dalamnya IADS (Integrated Air Defense System), yang mengikat 

Australia, Selandia Baru, Inggris, Malaysia, dan Singapura sejak 1971 hingga 

                                                            
34 J.C. Liow, The Politics of Indonesia-Malaysia Relations: One Kin, Two Nations, Routledge 

Curzon, New York, 2005, p. i.    
35 Ministry of Defense of Singapore, Five Power Defense Arrangements: A Singapore 

Perspective (online), <http://www.mindef.gov.sg/safti/pointer/back/journals/1998/Vol24_2/3.htm>, 
diakses 29 Oktober 2011. 
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kini – misalnya, merupakan bukti kuat bahwa potensi ancaman dari dua 

negara di kawasan Asia Tenggara (Malaysia dan Singapura) adalah rangkaian 

yang utuh dengan beberapa negara besar lain di luar kawasan. Jadi, di sini 

terlihat adanya security interdependence dalam hal keamanan regional dan 

internasional, di mana upaya peningkatan skala ancaman keamanan satu atau 

lebih negara akan sangat tergantung pada skala ancaman keamanan satu atau 

lebih negara lain.36  

Karenanya, menurut penulis, ketiadaan respon Indonesia dalam 

memperkokoh postur militernya atas upaya pembangunan kekuatan militer 

yang dilakukan utamanya oleh Singapura dan Malaysia ini menjadikan 

potensi ancaman tersebut semakin kuat. Padahal, idealnya, bila Indonesia 

melakukan respon, seberapapun kecil besaran magnitude-nya, hal ini 

kemungkinan cukup mampu menangkal pelbagai ancaman yang berasal dari 

gencarnya pembangunan pelbagai kekuatan tersebut, di samping juga secara 

umum untuk menjaga kedaulatan teritorial. 

Ciri khas utama dari sistem pertahanan Indonesia yang dianut pada 

periode ini dan hingga kini adalah sistem pertahanan keamanan rakyat 

semesta (sishankamrata)37 yang berarti melibatkan semua elemen kekuatan 

                                                            
36 Pandangan ini penulis rumuskan dan kemudian sesuaikan ke dalam konteks analisis atas 

paparan dari K. Anggoro, ‘Senjata Nuklir, Doktrin Penangkalan dan Kerjasama Keamanan Pasca 
Perang Dingin’, dalam J. Sudarsono dkk., Perkembangan Studi Hubungan Internasional dan 
Tantangan Masa Depan, Pustaka Jaya, Jakarta, p. 84.  

37 Sebagai catatan, sejak upaya reformasi sektor pertahanan di Indonesia dilakukan pada 
1998, doktrin ini mengalami perubahan dalam hal terminologi dari ‘sishankamrata’ menjadi ‘sishanta’ 
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nasional dalam upaya pertahanan negara. Perpaduan ini merupakan fakta 

empiris kesejarahan Indonesia sejak masa perjuangan kemerdekaan. Jika 

diamati program atau kebijakan pengembangan pertahanan-keamanan 

Indonesia di masa Orde Baru, ada suatu hal menarik di mana pemerintah tidak 

berupaya menjadikan postur militer sebagai yang terkuat, misalnya dalam 

konteks regional Asia Tenggara. Konsep strategi pertahanan-keamanan 

Indonesia 1994-1998, misalnya, bukan atas dasar konsep perang, tetapi 

konsep damai. Oleh karena itu, Indonesia tidak hendak menciptakan kekuatan 

militer yang besar, tetapi justru mewujudkan daya tangkal yang andal,38 dan 

gelar kekuatan pun diprioritaskan di wilayah-wilayah yang memiliki tingkat 

kerawanan yang tinggi.39 

Indonesia sendiri melihat bahwa kondisi damai dan stabil di dunia 

belum tentu dapat terwujud walaupun Perang Dingin telah berakhir dengan 

tetap menghitung secara cermat perkembangan lingkungan strategis di tingkat 

global, regional, dan nasional.40 Bahkan, sejak awal masa Orde Baru hingga 

pertengahan 1998, strategi pertahanan-keamanan yang dianut ialah berupaya 

                                                                                                                                                                         
(sistem pertahanan semesta) seiring dengan pembagian tugas pertahanan oleh militer dan keamanan 
oleh kepolisian dalam upaya menjaga keamanan nasional. Akan tetapi, hingga kini doktrin ini masih 
menjadi perdebatan dan masih tetap dilakukan kritik dan kajian serta penyesuaian untuk mencari 
format yang utuh dan tepat bagi kondisi kekinian Indonesia. Kajian tentang perubahan doktrin 
pertahanan Indonesia sejak masa kemerdekaan dilakukan, misalnya, oleh A. Widjajanto, ‘Evolusi 
Doktrin Pertahanan Indonesia, 1945-1998’, Prisma, vol. 29, no. 1, Januari 2010, pp. 3-20.   

38 Lihat Kebijakan Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia 1997, Departemen 
Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, 1997, p. i dan p. 64. 

39 Strategi dan Postur Pertahanan Keamanan Negara dalam Pembangunan Jangka Panjang 
Kedua Tahun 1994-2018 (Revisi TA. 1997/1998), p. 61. 

40 Kebijakan Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia 1997, pp. 1-12. 
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mencegah, menangkal, dan menanggulangi beragam ancaman eksternal dan 

domestik yang bertujuan mendukung serta mengamankan pembangunan.41 

Persepsi bahwa kemungkinan serangan dari negara luar adalah kecil, 

sebagaimana yang disebutkan di dalam kedua Buku Putih Pertahanan 

Republik Indonesia (2003 dan 2008), sebenarnya telah ada pada masa 1998 

ini. Saat itu, militer Indonesia merumuskan suatu ‘paradigma baru’ sebagai 

jawaban atas tuntutan reformasi negara. Secara lengkap disebutkan bahwa 

“serangan konvensional militer terhadap seluruh atau sebagian dari wilayah 

nasional maupun probabilitas kemungkinan terjadinya skenario ini sangat 

rendah dalam kondisi seperti sekarang ini, skenario ini membutuhkan 

dukungan sumber daya dan kemampuan pengerahan kekuatan yang amat 

besar.”42 Hingga tahun 2000, masih belum juga terlihat kebijakan yang berarti 

dalam pengembangan postur pertahanan Indonesia.43 Namun, pada masa ini, 

terdapat minimal empat kekuatan pertahanan yang digelar, yakni: (1) 

memperkuat sistem sensor di pantai di seluruh wilayah laut dan radar 

pertahanan udara guna meningkatkan dan memantapkan coverage system 

seluruh wilayah udara, (2) menambah kemampuan dan kekuatan kapal-kapal 

cepat dan pesawat udara maritim yang bersifat reaktif dan dapat bergerak 

cepat ke sasaran, (3) memantapkan kemampuan kapal-kapal kombat dan 

                                                            
41 Program Lima Tahun Pertahanan Keamanan Negara V. 1994-1998, Departemen 

Pertahanan Keamanan Republik Indonesia, Jakarta, tidak ada tahun, pp. 1-2.   
42 Redefinisi, Reposisi, dan Reaktualisasi Peran ABRI dalam Kehidupan Bangsa, p. 27. 
43 Wawancara dengan Sudarsono. 



79 
 

pesawat tempur yang siaga on call di sejumlah wilayah atau pangkalan 

strategis agar mampu bergerak dengan cepat dan efisien, dan (4) 

meningkatkan kemampuan pasukan-pasukan darat (termasuk marinir dan 

paskhas), sehingga kesiapsiagaan tempur di tempat strategis sesuai dengan 

dinamika dan eskalasi keadaan.44 

 

3.2. Kebijakan Pengembangan Postur Pertahanan Indonesia 2001-2004: 
Penguatan Postur Pertahanan Udara 

 

Pada tahun 2002, di bawah Presiden Megawati Soekarnoputri dan 

tanpa diwarnai oleh persaingan internal militer yang sekeras masa Presiden 

Abdurrahman Wahid,45 baru terlihat langkah secara perlahan yang cukup 

signifikan dalam upaya memperkuat kekuatan dan kemampuan pertahanan 

Indonesia melalui modernisasi persenjataan, khususnya pertahanan udara. 

Pada masa ini, perkembangan lingkungan strategis di kawasan Asia Tenggara 

yang menyolok ialah upaya penguatan postur militer yang dilakukan terutama 

oleh Singapura dan Malaysia. 

Terbebani oleh anggaran negara yang minim, Megawati mengawali 

anggaran pertahanan Indonesia pada angka Rp9,8 triliun per tahun, 

kendatipun kebutuhan sesungguhnya adalah tiga kali lipat dari angka ini.46 

                                                            
44 Direktorat Kebijakan Strategi, Direktorat Jenderal Strategi Pertahanan, Politik dan Strategi 

Pertahanan Negara Tahun 2000-2004, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2001, 
tidak dipublikasikan, p. 43. 

45 Wawancara dengan Widjajanto. 
46 Wawancara dengan Widjajanto. 
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Namun, karena tekanan embargo persenjataan dari pemerintah AS47 dan 

beban krisis ekonomi 1997 masih menjadi kendala, maka Indonesia hanya 

sanggup membeli dua unit Su-27 dan Su-30 serta dua unit helikopter Mi-35 

buatan Rusia dengan total kontrak sebesar $500 juta. Kesemuanya 

direncanakan akan dikirim ke Indonesia pada bulan Agustus dan September,48 

dan akhirnya tiba di Indonesia pada 27 Agustus 2003.49 Selain itu, sebenarnya 

di sini juga ada rencana pembelian kapal selam kelas Lada dan kelas Kilo, 

tetapi gagal terwujud hingga 2010.50 Pembelian pesawat tempur jenis Sukhoi 

dari Rusia ini akan terus berlanjut untuk membentuk satu skuadron tempur 

yang terdiri dari dua belas pesawat. Sebagai tambahan, Indonesia juga 

berencana untuk membeli sepuluh Su-27 dan dua Su-30 pada tahun 2004.51 

Upaya modernisasi yang dilakukan melalui kontrak berjangka waktu sepuluh 

tahun ini dapat dikatakan terobosan yang baru pasca-krisis ekonomi 1997 dan 

bahkan usaha yang cukup signifikan sejak permulaan 1990-an dalam 

penguatan kekuatan dan kemampuan pertahanan Indonesia. 

                                                            
47 AS menghentikan ekspor senjata ke Indonesia karena isu pelanggaran hak asasi manusia 

(HAM) yang dilakukan oleh TNI di Timor Timur pada tahun 1999. Akibat embargo ini, militer 
Indonesia berada pada masa sulit untuk beroperasi, terutama dalam hal penggantian suku cadang dan 
pemeliharaan peralatan (akan diulas di Bab 4).  

48 East Asian Strategic Review 2004, p. 151. Pembelian pesawat tempur Sukhoi dari Rusia 
menjadi trend di Asia Tenggara pada tahun 2000-an, utamanya menjelang 2008. Negara-negara 
ASEAN seperti Indonesia, Malaysia, dan Vietnam adalah konsumen utamanya. Di luar aspek sejarah 
(ideologi), hal ini dapat dilihat dari aspek efisiensi ekonomi. Senjata militer dari Rusia tidak hanya 
murah dari segi biaya, tetapi juga relatif fleksibel dari segi metode transaksi pembayaran, apakah 
dengan barter atau kredit. Lihat East Asian Strategic Review 2008, p. 134.   

49 Lihat C. Hakim, Dari Segara ke Angkasa: Sebuah Otobiografi, Jakarta, Gramedia, 2005, 
pp. 178-179.  

50 Wawancara dengan Widjajanto. 
51 East Asian Strategic Review 2004, p. 151. 
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Di dalam total perjanjian sebesar $500 juta ini, Indonesia direncanakan 

membayar sebesar $190 juta secara tunai dan sisanya bakal diatur dalam kerja 

sama perdagangan, seperti hasil pertanian.52 Sumber lain menyebutkan, 

pembelian ini dilakukan melalui sistem imbal dagang sebesar $175 juta 

dengan pelbagai produk seperti minyak kelapa sawit mentah dan karet.53 

Sebagai bagian dari upaya modernisasi persenjataan laut, Indonesia juga 

berencana untuk membeli dua unit kapal selam, satu unit pada tahun 2005 dan 

satu unit lagi pada tahun 2009. Juga ada rencana untuk membeli empat unit 

guided-missile destroyers, dua unit kapal penyapu ranjau, dan misil Exocet 

buatan Prancis.54 Selain pembelian pesawat tempur Sukhoi, untuk kali 

pertama pada masa ini juga diterbitkan Buku Putih Pertahanan Indonesia 

2003 yang kemudian disusul oleh edisi kedua pada tahun 2008. Namun, 

dalam konteks penguatan postur militer hingga awal tahun 2004, Indonesia 

masih dihadapkan dengan keterbatasan anggaran untuk TNI, di mana rata-rata 

TNI hanya memperoleh 30% dari perencanaan kebutuhan setiap tahun.55 

Keputusan Indonesia dalam memperkuat pertahanan udara dalam 

tahun 2002 (terealisasi 2003) ini terlihat berbarengan dengan upaya sejumlah 

                                                            
52 East Asian Strategic Review 2004, p. 151. 
53 R.R.E. Yustinigrum, Enam Dekade Dinamika Persahabatan Indonesia-Rusia, LIPI, 

Jakarta, 2011, <http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/eropa/392-enam-dekade-dinamika-
persahabatan-indonesia-rusia->, diakses 21 September 2011. Pembelian ini menyulut kontroversi 
publik dalam negeri Indonesia karena dilakukan oleh Presiden Megawati di tengah kondisi krisis 
ekonomi dan beban defisit APBN. 

54 East Asian Strategic Review 2004, p. 151. 
55 Lihat Revisi Postur Tentara Nasional Indonesia Tahun 2000-2014, Markas Besar TNI, 

Jakarta, 2004, p. 1.  
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negara lain di Asia Tenggara. Buktinya, pasca-pulih dari krisis 1997, 

Malaysia kembali melakukan penguatan postur pertahanannya di semua 

matra.56 Kendati hampir bersamaan dari segi waktu, langkah Malaysia dalam 

membeli alat pukul ini terlihat lebih besar dalam hal jumlah peralatan 

dibanding Indonesia. Thailand, walaupun tidak sebesar Malaysia, pada waktu 

yang hampir bersamaan juga melakukan penguatan postur pertahanan pada 

ketiga angkatannya. Langkah Thailand ini terlihat lebih menyeluruh 

dibanding Indonesia yang hanya menitikberatkan pada penguatan postur 

pertahanan di matra udara. Motif Thailand dalam melakukan upaya ini 

tampaknya lebih kepada respon dan sekaligus antisipasi konflik di daerah 

yang berbatasan dengan langsung dengan Myanmar dan Kamboja.57 

Pada tahun 2004, Indonesia dan Singapura terlihat bersamaan dalam 

melakukan penguatan postur pertahanan. Walaupun pada 8 April 2004 

Indonesia berencana untuk membeli lagi sebanyak delapan unit pesawat 

tempur Sukhoi (enam Su-27SKs dan dua Su30-MKs), sebagai penambah 

untuk empat unit pesawat Sukhoi yang telah dimiliki Indonesia, dan sebulan 

kemudian (4 Mei 2004) juga mengumumkan bahwa Angkatan Laut Indonesia 

akan membeli sebelas unit pesawat angkut jenis PLZ-M28-05 dari Polandia,58 

                                                            
56 Lihat Bab 2, pp. 45-46. 
57 Lihat kembali Bab 2, pp. 45-46. 
58 Sebelumnya, perjanjian telah ditandatangani oleh kedua negara pada akhir Mei 2004 dan, 

walaupun rinciannya tidak diketahui, kala itu pesawat pertama diperkirakan akan tiba di Indonesia 
menjelang akhir tahun 2004, dengan estimasi biaya sekitar $50 juta. Sementara, total belanja Indonesia 
untuk peralatan militer kali ini sebesar $235 juta. Lihat East Asian Strategic Review 2005, p. 153.   
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hal ini tampaknya tidak sepadan dengan upaya Singapura yang bergerak 

dengan lompatan yang jauh lebih besar dengan memperkokoh postur 

pertahanannya di hampir semua matra melalui integrasi dengan perangkat 

teknologi yang sangat canggih. Di samping motif utamanya adalah to survival 

of the nation-state, upaya Singapura ini juga dipengaruhi oleh usaha kontra-

terorisme pasca-serangan kelompok teroris di AS, 11 September 2001.59  

Secara umum, Indonesia tidak melakukan reaksi atas upaya negara-

negara lain yang melakukan penguatan postur pertahanan. Sebaliknya, justru 

yang terlihat ialah reaksi dari negara lain atas aksi (berupa perencanaan) oleh 

Indonesia. Misalnya, menurut Widjajanto, hingga tahun 2000, Indonesia 

adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang memiliki kapal selam, 

yaitu kapal selam Cakra Nanggala kelas 205 buatan Jerman tahun 1980-an. 

Akan tetapi, seiring upaya modernisasi yang dilakukan pada tahun 2003 pada 

masa Presiden Megawati, ketika Indonesia hendak membeli kapal selam baru 

(yang kelak secara ideal mencapai/dibutuhkan sepuluh unit) melalui kontrak 

sebanyak dua kapal selam kelas Kilo dan dua kapal selam kelas Lada, negara-

negara lain seperti Singapura, Malaysia, dan Australia merespon hal ini 

dengan juga membeli kapal selam.60 Respon Australia, misalnya, justru 

tampak cukup signifikan. Faktanya, ketika muncul rencana Indonesia 

membeli dua kapal selam kelas Kilo dan dua kapal selam kelas Lada, 

                                                            
59 Lihat lagi Bab 2, pp. 47-48. 
60 Wawancara dengan Widjajanto. 
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Australia, yang semula berencana memiliki empat unit kapal selam kelas 

Collin hingga tahun 2030, merevisi keinginannya semula itu dengan rencana 

baru untuk memiliki dua belas kapal selam kelas Collin. Perhitungan 

Australia adalah satu unit kapal selam kelas Lada atau kelas Kilo hanya dapat 

ditangani oleh tiga kapal selam jenis Collin.61 

Karena ketergantungan yang sangat tinggi dari luar negeri (sebesar 

70% dari seluruh kebutuhan), Indonesia sempat berencana untuk mengurangi 

impor persenjataan militer pada tahun 2001. Sebelumnya, pemerintah 

Indonesia mengambil kebijakan impor atau membeli dari negara luar 

didasarkan kepada pertimbangan kemudahan karena pembelian tersebut 

dikategorikan sebagai hutang. Oleh karena itu, ada upaya untuk 

menggerakkan industri strategis yang dimiliki Indonesia dalam menjawab 

kebutuhan peralatan militer TNI.62 Hal ini dapat dilihat antara lain dari 

langkah TNI-AU yang berupaya mengurangi bom buatan luar negeri karena 

PT Pindad dan PT Batara berhasil menyelenggarakan uji-coba amunisi jenis 

BT-250, walaupun memang perlu pembenahan dalam aspek gerak 

aerodinamis, tingkat kebisingan, eartering effect, seismik, perkenaan target 

bom serta time of flight dari bom yang diuji-coba tersebut. Indonesia selama 

                                                            
61 Wawancara dengan Widjajanto. 
62 ‘Impor Senjata Militer akan Dikurangi’, Republika, 15 Mei 2001.  
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ini sangat tergantung pada bom produksi AS, terutama jenis BT-250 dan MK-

82.63  

Langkah ini, walaupun skalanya masih kecil, terlihat segaris dengan 

upaya Indonesia yang secara perlahan meminimalkan ketergantungan pada 

pihak asing dalam memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataaan 

(alutsista) TNI dan mulai menggerakkan pelbagai industri strategis dalam 

negeri. Pergeseran arah dalam sumber pembelian peralatan militer oleh 

Indonesia di sini juga tampak ketika Indonesia mencari alternatif baru, yaitu 

dari blok Barat (AS) ke Rusia. 

 

3.3. Kebijakan Pengembangan Postur Pertahanan Indonesia 2004-2010: 
Penguatan Postur Pertahanan Darat, Laut, dan Udara               
sertaUpaya ke Arah Pengembangan Industri Strategis Domestik64 
 

Sejak tahun 2004, di awal masa pemerintahan Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono, baru terlihat adanya perumusan kebijakan jangka-

panjang di bidang pertahanan Indonesia yang lebih terencana dan lebih rapi, 

terutama dalam hal penguatan sektor pertahanan negara, mencakup doktrin, 

sistem serta kelembagaan. Di sini, walaupun relatif terlambat, pemerintah 

Indonesia menerbitkan sejumlah dokumen penting dalam kebijakan 

                                                            
63 ‘TNI AU Kurangi Bom dari Luar Negeri’, Suara Pembaruan, 19 Mei 2001.  
64 Sebagai catatan, pada Februari 2005 terjadi ketegangan antara Indonesia dan Malaysia 

terkait sengketa kepemilikan Blok Ambalat. Walaupun tidak ada perang berskala kecil di wilayah 
perairan yang menjadi sengketa tersebut, setidaknya hal ini sempat meningkatkan tensi hubungan 
kedua negara. Penjelasan tentang hal ini, lihat misalnya D.E. Weatherbee, International Relations in 
Southeast Asia: The Struggle for Autonomy, 2nd edn, Rowman & Littlefield, New York, 2009, pp. 141-
142. 
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pertahanan Indonesia, yakni kebijakan umum pertahanan negara, doktrin 

pertahanan, postur pertahanan, strategi pertahanan, dan Buku Putih 

Pertahanan Republik Indonesia 2008, jauh lebih lengkap dari masa 

sebelumnya yang hanya mengeluarkan Buku Putih Pertahanan 2003. Hal 

yang lumayan bergeser dari arah kebijakan pembangunan pertahanan 

Indonesia jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya adalah 

munculnya upaya pembangunan pertahanan yang dititikberatkan pada aspek 

pertahanan maritim hingga tahun 2024, terutama dari segi anggaran dan 

pembelian peralatan.65 

Dalam masa ini, Indonesia juga memperkuat postur pertahanannya 

melalui pembelian sejumlah pesawat tempur. Upaya pengembangan industri 

pertahanan domestik pada masa ini dapat dilihat dari master plan revitalisasi 

industri pertahanan yang dibuat sebagai bagian dari salah satu prioritas lima 

tahun ke depan pemerintah. Pembelian peralatan militer oleh Indonesia dalam 

interval waktu 2004-2009, menurut Juwono Sudarsono, Menteri Pertahanan 

Republik Indonesia dalam periode tersebut, lebih didorong oleh pelbagai 

kasus yang disiarkan media masa, misalnya penyerobotan tanah milik 

Indonesia di perbatasan Sabah dan Serawak di mana perusahan-perusahaan 

Malaysia terlalu menjorok masuk ke wilayah Indonesia, sementara Indonesia 

minim akan pos-pos penjagaan. Karenanya, guna menangkal hal tersebut, 

                                                            
65 Wawancara dengan Widjajanto.  
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pada tahun 2006-2007 Indonesia memulai program modernisasi persenjataan, 

misalnya 6 unit helikopter-serbu Mi-17 dari Rusia. Kendati tidak masuk di 

bidang pertahanan militer, bagi Indonesia hal ini merupakan bagian dari 

bidang pertahanan dalam arti luas mengingat Indonesia dirugikan sebanyak 

Rp4 milyar dalam setahun dari illegal logging. 66 Di sini terlihat bahwa upaya 

memperkuat postur pertahanan Indonesia bukan merupakan respon atas 

dinamika lingkungan strategis yang berupa pembangunan kekuatan militer di 

kawasan, tetapi lebih kepada reaksi untuk menjaga pertahanan wilayah negara 

dalam arti yang luas, yaitu mencegah atau mengurangi kerugian negara akibat 

kejahatan lingkungan.   

Sementara itu, guna menyikapi keterbatasan anggaran, Indonesia pada 

masa ini menganut prinsip kebijakan MEF (Minimum Essential Forces) di 

mana pengembangan atau modernisasi postur pertahanan dilakukan dengan 

skala kekuatan minimum hingga tahun 2024. Langkah ini sebenarnya 

dipandang berisiko karena kemungkinan menurunnya daya tangkal sebagai 

akibat dari tidak maksimalnya kekuatan yang ada.67 Lebih rinci, Indonesia 

memiliki lima kerangka kerja kebijakan MEF. Pertama, Indonesia 

merumuskan rencana strategis pertahanan di tingkat makro dan tahunan 

dengan mengutamakan keterpaduan TNI-AD, AL, dan AU secara efisien. 

                                                            
66 Wawancara dengan Sudarsono. 
67 Lihat S. Sjamsoeddin, ‘Pemenuhan Kebutuhan Kekuatan Pokok Minimum TNI (Minimum 

Essential Force)’, dalam Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Warta Departemen Pertahanan 
Republik Indonesia, Edisi Khusus 2005, pp. 7-10; Wawancara dengan Widjajanto.  
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Kedua, sembari melakukan alih teknologi, Indonesia memanfaatkan Badan 

Usaha Milik Negara Industri Strategis (BUMNIS) guna memadukan antara 

kebutuhan dan yang sanggup diolah sendiri sebagai bagian dari upaya 

pemetaan kebutuhan alutsista. Ketiga, Indonesia masih membutuhkan 

pengadaan alutsista yang berteknologi tinggi dari luar negeri karena belum 

sanggup membuat sendiri. Keempat, Indonesia melakukan repowering atau 

retrofit (memperpanjang usia pakai) alutsista. Hal ini dipandang sebagai 

langkah yang efisien bila dibandingkan dengan pembelian alutsista baru. 

Kelima, sembari melakukan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi, 

Indonesia hanya melakukan pembelian alutsista baru sebagai pengganti 

alutsista yang tidak dapat dioperasionalkan.68 

Selain itu, dalam aspek pendanaan pertahanan dalam kebijakan MEF 

ini, Departemen Pertahanan Republik Indonesia berupaya mengembangkan 

tiga variasi pagu anggaran pertahanan (persentase terhadap Produk Domestik 

Bruto, PDB) di mana perhitungan anggaran pertahanan divariasikan mulai 

dari tingkatan ideal, wajar, hingga minimal untuk masing-masing komponen 

pertahanan negara. Tabel 3.5 di bawah ini menyajikan variasi tersebut. 

 

 
 
 
 
 

                                                            
68 Sjamsoeddin, p. 8. 
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Tabel. 3.5 
Variasi Pagu Anggaran Pertahanan Indonesia (% PDB)69 

 

Pagu Anggaran 
Komponen 

Jumlah  
Utama Cadangan  Pendukung 

Ideal 1,0% 1,5% 2,5% 5,0% 
Wajar 0,5% 1,0% 1,5% 3,0% 
Minimal 0,25% 0,75% 1,0% 2,0% 

 

Tabel 3.5 di atas memperlihatkan bahwa untuk kebutuhan minimal di bidang 

pertahanan dibutuhkan alokasi dana sebesar 2% dari total PDB Indonesia. 

Sementara, untuk tingkatan yang berada di atasnya, yaitu kebutuhan wajar, 

dibutuhkan alokasi sebesar 3% dari PDB. Tingkat yang paling tinggi, yakni 

kebutuhan ideal, mengharuskan Indonesia untuk mengalokasikan dana 

sebanyak 5% dari PDB yang dimiliki (persoalan anggaran pertahanan ini akan 

diulas lebih jauh pada Bab 4).70 

                                                            
69 A. Widjajanto, ‘Sambutan’, dalam C.R. Bakrie, Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal, 

Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, p. xxix - ditampilkan dalam bentuk tabel oleh penulis. 
70 Dalam kaitan ini, menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara, “komponen utama adalah Tentara Nasional Indonesia yang siap digunakan untuk 
melaksanakan tugas-tugas pertahanan.” Selanjutnya, Pasat 1 Ayat (6) menyebutkan bahwa “komponen 
cadangan adalah sumber daya nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna 
memperbesar dan memperkuat kekuatan dan kemampuan komponen utama.” Sementara, menurut 
Ayat (7)-nya, “komponen pendukung adalah sumber daya nasional yang dapat digunakan untuk 
meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.” Untuk lebih 
rinci dalam mendefinisikan komponen cadangan dan komponen pendukung, maka pada Pasal 8 Ayat 
(1) disebutkan bahwa “komponen cadangan, terdiri dari atas warga negara, sumber daya alam, sumber 
daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui 
mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama.” Terakhir, Pasal 8 Ayat (2) 
menyebutkan, “komponen pendukung, terdiri atas warga negara, sumber daya alam, sumber daya 
buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung atau tidak langsung dapat 
meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan”, sebagaimana 
dikutip di dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, Fokus Media, Jakarta, 2004, p. 73 dan 
p. 76. 
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Hal yang hendak dicapai dari pertahanan Indonesia periode ini 

sebenarnya tidak jauh berbeda dengan masa-masa sebelumnya, yakni 

mewujudkan “pertahanan negara yang tangguh, berdaya tangkal, modern dan 

dinamis, yang mampu menjaga dan melindungi eksistensi Bangsa dan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia”,71 termasuk penataan institusi TNI. Kebijakan 

pertahanan Indonesia pada masa ini terlihat mengalami perkembangan yang 

cukup pesat, walaupun masih terkendala dalam spektrum anggaran (akan 

diluas pada Bab 4). Hal ini dapat diamati dari upaya Indonesia untuk terus 

menambah persenjataan konvensional, termasuk dalam mengembangkan 

industri strategis di bidang pertahanan, terutama PT Pindad. 

Pada tahun 2005, Thailand memang melakukan penguatan postur 

pertahanannya, tetapi motif upaya ini sebagian karena respon terhadap 

gerakan separatis di Provinsi Thailand Selatan. Pada masa ini, Malaysia juga 

melakukan penguatan postur pertahanannya dengan memesan pesawat tempur 

(Su-30MKMs, F/A-18F), kapal selam kelas Scorpion, dan tank PT-01. 

Namun, langkah yang lebih besar justru dilakukan oleh Singapura dengan 

membeli cukup banyak peralatan tempur udara guna semakin memperkuat 

postur pertahanan udaranya, bahkan hingga awal tahun 2006. Sementara itu,  

sebagian besar peralatan militer Indonesia berasal dari luar negeri, masing-

masing dari sebelas negara untuk TNI-AD, empat belas negara untuk TNI-

                                                            
71 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2008, p. 26.  
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AL, dan juga sebelas negara untuk TNI-AU. Indonesia, atas dasar 

kepentingan nasionalnya, masih tetap menganut perimbangan sumber 

pemasok kebutuhan militer sekaligus masih tetap membuka peluang sebanyak 

mungkin dengan pelbagai negara. Hal ini juga membantu Indonesia untuk 

tidak tergantung pada suatu negara dan terganjal persoalan embargo sehingga 

ketergantungan akan peralatan dari luar negeri secara perlahan dapat 

dikurangi.72 

Langkah ini, menurut Sudarsono, didasarkan pada pertimbangan akan 

dua hal, yaitu dalam hal citra sebagai negara yang berimbang (tidak condong 

ke negara-negara Barat dan Timur) dan efisiensi, di mana persenjataan dari 

Barat cenderung lebih efisien karena usia pakai dan mesinnya lebih lama, 

yaitu hingga 30-40 tahun. Sementara, peralatan yang dibeli dari Timur (Cina 

atau Rusia), walaupun gelagar suaranya lebih meyakinkan, cenderung baik 

untuk pemakaian jangka pendek, yakni 5-10 tahun. Mesin pesawat tempur 

Sukhoi setelah pemakaian selama 500 jam harus diganti atau diperbaiki, 

sementara mesin pesawat tempur F-16 dari AS bisa mencapai 15.000 jam.73 

Sementara, menurut reviu NIDS tahun 2007, Indonesia telah membeli 

peralatan militer sebanyak 34% dari AS (utamanya hardware) dan 10% dari 

Rusia.74 

                                                            
72 WIRA: Media Informasi Departemen Pertahanan, vol. 18, No. 4, November-Desember 

2006, p. 33. 
73 Wawancara dengan Sudarsono. 
74 East Asian Strategic Review 2007, p. 159. 
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Pada 2006, Indonesia mendapatkan pinjaman lunak sebesar $1 milyar 

dari Rusia untuk kerja sama teknik militer 2006-2010. Pinjaman ini kemudian 

diprioritaskan guna melengkapi jumlah peralatan militer, yakni pesawat 

tempur jenis Sukhoi hingga mencapai satu batalyon, termasuk pembelian 

sejumlah unit kapal selam, rudal, tank, dan helikopter.75 Sumber lain 

menyebutkan bahwa pada 14 April 2006 Indonesia mengumumkan rencana 

pembelian pesawat tempur sebagai tambahan untuk enam unit Sukhoi yang 

sudah ada (Su-27Sk dan Su-30MK). Berbarengan dengan empat unit Sukhoi 

yang telah dibeli pada tahun 2005, rencana pembelian ini merupakan bagian 

dari upaya membangunan sebuah skuadron tempur dengan total biaya sekitar 

$1 milyar dalam bentuk kredit ekspor yang disediakan Rusia. Selain itu, 

Indonesia juga berencana membeli dua pesawat tempur pada tahun 2007.76 

Sungguhpun Indonesia pada tahun 2006 ini melakukan penguatan di 

sektor pertahanan udara, tetapi hal ini terlihat belum seberapa karena pada 

saat yang sama Singapura justru mempertangguh pertahanan udara dan 

lautnya dengan skala magnitude yang jauh lebih besar, terutama dalam hal 

kecanggihan teknologi. Berbarengan dengan itu, walaupun tidak sebesar 

Singapura dan bisa jadi sedikit lebih besar dari Indonesia, Malaysia juga 

memperkuat matra laut dan udaranya.77 

                                                            
75 WIRA, vol. 18, no. 4, November-Desember 2006, pp. 6-7. 
76 East Asian Strategic Review 2007, p. 159. 
77 Lihat Bab 2, pp. 52-53. 
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Pada November 2007, Indonesia melakukan kerja sama militer dengan 

Cina dalam hal taransfer dan pertukaran teknologi, tukar-menukar pelajar 

militer, pembelian peralatan militer, dan joint production senjata militer. Cina 

menanamkan investasinya di industri strategis domestik Indonesia seperti PT 

Dirgantara Indonesia dan PT PAL untuk memproduksi pelbagai peralatan 

militer.78 Pada tahun 2007 ini, Indonesia juga melakukan penambahan satu 

unit (dari empat yang dipesan) kapal perang kelas Sigma (Ship Integrated 

Geometrical Modularity Approach) dari Belanda, yang dilengkapi dengan anti 

serangan udara, anti kapal atas air, anti kapal selam, dan perang elektronika.79 

Hal ini masih terlihat tidak sepadan dengan upaya Malaysia yang pada tahun 

2007 juga kembali menambah kekuatan pertahanan udaranya, yakni enam unit 

pesawat tempur Su-30MKM.80 

Amerika Serikat juga masih melihat Indonesia sebagai negara yang 

penting dalam kerja sama melawan terorisme. Pendekatan AS kali ini bisa jadi 

sebagai respon atas kecenderungan Indonesia yang lebih mendekat ke Cina 

dan Rusia. Karenanya, pada tahun 2008, AS terlihat agresif mendekati 

Indonesia yang dipandangnya sebagai negara yang sedang berupaya 

melakukan modernisasi persenjataan.81 Pada 22 Januari 2008, Indonesia 

                                                            
78 East Asian Strategic Review 2009, p. 175. 
79 ‘Korvet Sigma TNI AL Buatan Belanda Tiba di Indonesia’, Antaranews.com (online), 

<http://www.antaranews.com/print/75637/maluku-religious-leaders-urge-people-not-be-provoked>, 
diakses 16 November 2011.   

80 Lihat Bab 2, p. 54. 
81 East Asian Strategic Review 2009, p. 175. 
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menyetujui penempatan tujuh sistem radar di Selat Makassar yang disediakan 

oleh AS. Selain itu, ketika Menteri Pertahanan AS berkunjung ke Jakarta pada 

25 Februari 2008, Indonesia mempertimbangkan pembelian enam unit F-16 

dari AS.82  

Pada tahun 2008 justru baru terlihat pergeseran kebijakan. Indonesia 

mengambil kebijakan untuk memberdayakan industri strategis. Sebenarnya, 

kebijakan ini sudah dilakukan pada masa sebelumnya, misalnya dengan 

adanya IPTN dan PT PAL. Hal ini sangat berbeda dengan tahun 2007 yang 

lebih menekankan kepada kebijakan kredit ekspor sebagai sandaran utama 

dalam membiayai pengadaan alutsista TNI pada tahun 2007. Selain itu, di 

dalam pembangunan kekuatan dan modernisasi persenjataan, Indonesia lebih 

memprioritaskan pada kepentingan pelbagai tugas serta operasi nyata, baik 

dalam kepentingan pelaksanaan operasi militer untuk perang maupun operasi 

militer selain perang. Akan tetapi, keterbatasan anggaran untuk 

mengupayakan pengembangan alutsista ini terkendala alokasi anggaran 

pertahanan yang minim dari pemerintah.83 

Kebijakan strategi pertahanan Indonesia 2009 ditujukan pada 

peningkatan kualitas manajemen dengan pendekatan terintegrasi antara 

kekuatan militer dan non-militer. Dalam tahun 2009 ini, Indonesia masih 

                                                            
82 East Asian Strategic Review 2009, p. 176. 
83 WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan, vol. 19, no. 5, Januari-Februari 2008, pp. 

5-6. 
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dihadapkan dengan kendala krisis keuangan global yang berdampak secara 

langsung pada sektor pertahanan negara. Namun begitu, kerja sama dengan 

pelbagai negara, terutama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, 

masih tetap menjadi bagian dari kebijakan pertahanan Indonesia 2009 untuk 

menciptakan stabilitas kawasan.84 

Kemandirian di sektor industri strategis Indonesia dalam memenuhi 

kebutuhan peralatan tempur dalam negeri justru baru terlihat pada awal tahun 

2010 ketika PT Pindad, salah satu industri strategis pembuat peralatan tempur 

darat, menghasilkan 33 unit panser jenis APS-2 (6X6) yang kemudian 

digunakan oleh TNI-AD sebanyak 20 unit, dan sisanya, sebanyak 13 unit, 

digunakan untuk misi perdamaian dunia oleh pasukan TNI AD di Lebanon.85 

Pembelian panser yang diproduksi dari dalam negeri, misalnya oleh PT 

Pindad, ini dapat menghemat anggaran negara sebesar Rp1,5 triliun. Hal ini 

jauh lebih baik bila dibandingkan dengan impor karena selain hemat, panser 

dari dalam negeri juga dinilai tangguh.86 Di balik semua itu, dalam hal 

pengembangan industri pesawat terbang, ada tuntutan dalam hal dukungan 

yang memadai dari pelbagai faktor seperti modal, sumber daya manusia yang 

mumpuni serta manajemen pemasaran. Menariknya, serangkaian kebutuhan 

ini justru kerap menjadi kendala dalam upaya mengembangkan industri 

                                                            
84 WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan, vol. 21, no. 5, Januari-Februari 2009, pp. 

5-6.   
85 WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan, vol. 21, no. 5, Januari-Februari 2010, pp. 

7-9.  
86 ‘Panser Buatan Sendiri, Hemat Rp 1,5 Triliun’, Indo Pos, 11 Juli 2009, p. 1. 
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dirgantara. AS dapat dikatakan sebagai negara yang kuat dan menguasai 

industri dirgantara, sementara Rusia dan sejumlah negara di Eropa Barat 

menjadi pesaing dalam industri penerbangan AS.87 

Kebijakan dalam mendorong pemberdayaan industri pertahanan dan 

keamanan di Indonesia sebenarnya telah dirancang dalam program era awal 

tahun 1990-an. Namun, secara umum, pada kurun waktu itu yang terlihat 

justru baru pada tahap upaya perumusan pelbagai konsep terkait pembinaan 

industri strategis untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, 

termasuk usaha pengkajian teknologi dalam proses pembangunan industri 

pertahanan-keamanan. Kendati demikian, pada masa itu, memang telah 

terlihat upaya/program untuk melaksanakan sertifikasi kelaikan peralatan 

militer yang diproduksi oleh sejumlah industri pertahanan-keamanan, antara 

lain PT Pindad, PT PAL, dan PT IPTN.88 

Masih dalam konteks penguatan postur pertahanan Indonesia 2004-

2009, dana sebanyak $3,7 milyar diarahkan kepada upaya kemandirian 

industri pertahanan domestik. Prioritas yang dilakukan oleh Indonesia adalah 

memenuhi kebutuhan akan alat angkut militer untuk ketiga matra, yakni AD, 

AL, dan AU.89 Hal di atas juga terlihat segaris dengan ancaman lingkungan 

                                                            
87 D.P. Mada, ‘Bukan Hanya F-16 Pesawat Tempur Kelas Satu’, Warta Departemen Hankam, 

no. 76, tahun X, April-Mei 1999, pp. 4-5. 
88 Program Lima Tahun Pertahanan Keamanan Negara V. 1994-1998, pp. 150-152. 
89 WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan, vol. 18, no. 5, Januari-Februari 2007, p. 

41.   
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strategis Indonesia yang berwujud non-tradisional, yaitu bencana alam. 

Karenanya, pemerintah Indonesia pada periode 2004-2009 menganut rumusan 

di mana sebanyak 70% dari total pembelian peralatan dilakukan untuk 

pengadaan alat angkut dan dukungan, sementara hanya 25% sisanya untuk 

alat tempur.90 Meski demikian, menurut pemerintah Indonesia, bila industri 

pertahanan domestik hanya memenuhi atau melayani kebutuhan dalam negeri 

saja, maka upaya ini justru dipandang tidak ekonomis karena membutuhkan 

investasi yang sangat besar.91 Selain itu, postur pertahanan militer Indonesia 

tahun 2004 dan rentang dua tahun setelahnya masih sangat terbatas karena 

terkendala oleh sedemikian banyak beban tugas serta luas wilayah teritorial 

yang harus diawasi.92 

Pada tahun 2009, pemerintah telah berkomitmen untuk mendukung 

modernisasi persenjataan militer dan upaya produksi persenjataan oleh 

industri domestik.93 Akan tetapi, hal ini masih berada dalam tahap 

penyempurnaan rumusan, misalnya dalam hal cetak biru transaksi antara 

kebutuhan pengguna dan kemampuan produsen untuk masa lima tahun secara 

bertahap. Selain itu, upaya ini juga masih dalam tahap perumusan regulasi 

                                                            
90 Wawancara dengan Sudarsono. 
91 J. Sudarsono, Berbagai Persoalan Pertahanan Negara, Biro Hubungan Masyarakat 

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2008, pp. 35-39.   
92 Sudarsono, p. 64. 
93 WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan, vol. 22, no. 3, November–Desember 

2009, p. 8.   
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soal pengaturan pinjaman dana dalam negeri guna mendukung upaya 

revitalisasi.94 

Upaya di atas belum masuk pada tingkatan implementasi yang 

diperlihatkan dalam tindakan nyata yang lebih besar dan berlanjut. Dengan 

kata lain, dalam masa ini terlihat belum adanya wujud nyata yang cukup pesat 

dari kerangka atau rumusan revitalisasi industri pertahanan yang telah dibuat 

terdahulu. Akan tetapi, tidak dapat dibantah bahwa sejumlah kecil peralatan 

militer memang telah diproduksi di dalam negeri dan bahkan sudah dibeli 

oleh sejumlah negara. Lagipula, serangkaian kendala yang ada, terutama 

persoalan keterbatasan anggaran pertahanan, menjadikan upaya revitalisasi 

industri pertahanan ini sulit untuk diimplementasikan dengan baik. 

Pada dasarnya, di tahun 2004 telah ada komitmen untuk 

mengembangkan industri pertahanan dalam negeri untuk menyangga 

kebutuhan peralatan pertahanan militer Indonesia, sehingga mampu 

mengurangi ketergantungan pada negara luar. Bahkan, hingga tahun 2006 

pun, pemerintah Indonesia menyadari betapa Indonesia masih sangat 

tergantung pada teknologi pertahanan dari negara lain. Karenanya, Indonesia 

masih terus mengupayakan agar ketergantungan itu secara perlahan dapat 

dikurangi sembari tetap memperkuat kualitas sumber daya manusia dan ilmu 

pengetahuan dan teknologi serta R&D, termasuk dalam upaya menemukan 

                                                            
94 WIRA, vol. 22, no. 3, November-Desember 2009, p. 8.   
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pelbagai terobosan, sehingga Indonesia sanggup mandiri dalam sektor 

pertahanan negara.95 

Arah atau visi kebijakan pertahanan Indonesia 2009-2014 adalah 

“mewujudkan pertahanan negara yang tangguh” yang kemudian diwujudkan 

ke dalam misi “menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia serta Keselamatan Bangsa”.96 Sementara, grand strategy 

yang dianut pada periode 2009-2014 adalah: (1) memberdayakan wilayah 

dalam menghadapi ancaman, (2) menetapkan manajemen pertahanan yang 

terintegrasi, (3) meningkatkan kualitas personel pertahanan, (4) mewujudkan 

teknologi pertahanan yang mutakhir, dan (5) memantapkan kemanunggalan 

TNI-Rakyat dalam bela negara.97 Lebih jauh lagi, kebijakan penyelenggaraan 

pertahanan Indonesia diarahkan “menuju sistem pertahanan negara yang pro 

kesejahteraan.”98 

Upaya pengembangan industri strategis sebenarnya masih mengacu 

kepada apa yang telah dirintis oleh mantan Presiden B.J. Habibie.99 Menurut 

Habibie, dibutuhkan suatu regulasi atau undang-undang yang secara tegas 

mengatur BUMN sebagai wujud kehendak masyarakat, sehingga terbebas dari 

campur tangan atau intervensi dari siapa pun. Habibie mencontohkan program 

                                                            
95 Sudarsono, p. 103.  
96 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, p. 36.  
97 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, p. 37. 
98 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, p. 41. Lihat juga Kementerian Pertahanan 

Republik Indonesia, Kinerja Kementerian Pertahanan Tahun 2010, Jakarta, 2010.  
99 Wawancara dengan Sudarsono. 
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pesawat jet tempur India yang bernama “Tejas.” Program ini dibuat oleh 

Hindustan Aeronautics Limited (HAL) pada 1983 yang ditunjuk dan didukung 

oleh Pemerintah India melalui Aeronautical Development Agency (ADA). 

ADA merupakan konsorsium nasional yang terdiri dari lebih 100 ‘defense 

laboratories,’ perusahaan, serta perguruan tinggi.100  

Indonesia sendiri, dalam hal ini Lapan (Lembaga Penerbangan dan 

Antariksa Nasional), telah mampu mengembangkan roket militer yang 

berhulu-ledak sebagai hasil dari kajian/penelitian, misalnya roket dengan 

kaliber 70 milimeter dan 122 milimeter. Hingga awal tahun 2009, Indonesia 

masih berupaya mengembangkan jenis roket ground to ground (dari tanah ke 

tanah) dan air to air (dari udara ke udara).101 

Sebagai tambahan untuk tiga unit Sukhoi jenis Su-30 MK2 yang telah 

tiba terdahulu pada Februari 2009, maka di penghujung tahun 2010, Indonesia 

kembali memperkuat postur pertahanan udaranya dengan tiga unit pesawat 

tempur jenis Sukhoi Su-27 SKM (pengadaan total 2005-2010 sebanyak enam 

unit). Dengan demikian, hingga akhir 2010, Indonesia memiliki sepuluh unit 

Sukhoi Su-27 SKM dan Su-30 MK2 yang ditempatkan di Skuadron XI Lanud 

                                                            
 100 Presentasi Prof. Dr.-Ing. B.J. Habibie berjudul Pengembangan & Pemanfaatan Industri 

Strategis untuk Pertahanan, disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Komisi I DPR-
RI, 31 Januari 2011, 
<http://www.habibiecenter.or.id/download/Presentasi%20BJH%20di%20Sidang%20Komisi%20I%20
DPR-RI.pdf>, diakses 15 Februari 2011. Lihat juga ‘Industri Pertahanan Sekarat’, Media Indonesia, 1 
Februari 2011, p. 4.   

101 ‘Indonesia Sudah Bisa Bikin Rudal’, Rakyat Merdeka, 24 Februari 2009, p. 1; ‘Indonesia 
Siap Produksi Rudal,’ Indo Pos, 24 Februari 2009, p. 1.   
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Sultan Hasanuddin Makassar,102 sebagai bagian dari upaya menjaga 

kedaulatan negara. Di penghujung 2010 ini secara total TNI Angkatan Darat 

juga memiliki lima unit helikopter serbu Mi-35P dari Rusia.103 Sementara itu, 

di pihak lain, upaya penguatan postur pertahanan sejumlah negara, terutama 

Malaysia, pada tahun 2009 tampaknya didorong oleh eskalasi konflik dalam 

sengketa di Laut Cina Selatan. 

Menelaah spiral aksi-reaksi dalam pembangunan postur militer 

Indonesia di tengah penguatan postur pertahanan negara-negara kunci di Asia 

Tenggara ini, penulis menemukan pola yang sangat jelas bahwa dari variabel 

timing (waktu) memang terlihat hampir bersamaan. Akan tetapi, dalam hal 

magnitude (besaran/ukuran), tampaknya Indonesia tidak setera dengan dua 

negara kunci, Singapura dan Malaysia (uraian tentang seberapa berhasil 

Indonesia dalam merespon ini akan dibahas lebih jauh pada Bab 4). 

Sementara, dari segi awareness (kesadaran) para aktor dan jenis aksinya, 

tampaknya bervariasi. Kepentingan mendasar masing-masing negara masih 

berupa upaya untuk menjaga eksistensi dan kedaulatan mereka dari ancaman 

eksternal, di samping ada juga kesadaran dalam merespon dan mencegah aksi 

teror (oleh Singapura) serta konflik perbatasan (oleh Thailand). 

                                                            
102 Lihat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, WIRA. Media Informasi Kementerian 

Pertahanan, Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2009, vol. 25, no. 9, September-Oktober 
2010, pp. 5-6.   

103 ‘TNI-AD Kini Punya 5 Heli Serbu Mi 35P Buatan Rusia’, Maiwanews.com, (online), 
<http://www.maiwanews.com/berita/tni-ad-kini-punya-5-heli-serbu-mi-35p-buatan-rusia/>, diakses 1 
Januari 2011.  
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Telaah dalam spiral aksi-reaksi ini juga memunculkan pertanyaan: 

apakah di kawasan Asia Tenggara terjadi perlombaan senjata? Perlombaan 

senjata di dunia, menurut Edy Prasetyono, setidaknya dapat dicermati dari 

upaya penguatan postur pertahanan yang terus dilakukan oleh Israel, Iran, dan 

Korea Utara.104 Pola semacam ini justru tidak terjadi di kawasan Asia 

Tenggara. Memang, industri pertahanan di Asia Tenggara kadang-kadang 

juga memicu semacam ‘lomba senjata’ karena produksi senjata tidak bisa 

dihentikan walaupun Perang Dingin telah usai. Bagi pemilik modal, jauh lebih 

rugi ketika mereka menghentikan produksi persenjataan.105 

Pandangan tentang tidak terjadinya perlombaan senjata di kawasan 

Asia Tenggara juga dikemukakan oleh Kurniawan. Menurutnya, meskipun 

ada upaya penguatan postur pertahanan oleh beberapa negara kunci di Asia 

Tenggara, tetapi perlombaan senjata dapat dikatakan belum terjadi.106 Istilah 

yang lebih tepat untuk menggambarkan keadaan di kawasan ini, menurut 

Andi Widjajanto, adalah arms competition (kompetisi persenjataan), di mana 

kecemasan terjadi dalam dua hal. Pertama, senjata-senjata yang dibeli relatif 

bersifat ofensif, misalnya pesawat tempur yang dilengkapi dengan air to 

ground missile, bukan air to air missile yang berkarakter defensif. Hal yang 

mencemaskan dan juga bersifat ofensif adalah pembelian kapal selam dengan 

tujuan hanya untuk spionase bawah laut. Kedua, senjata-senjata yang dibeli 
                                                            

104 Wawancara dengan Prasetyono. 
105 Wawancara dengan Sudarsono. 
106 Kurniawan, p. 50. 
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tersebut umumnya digelar secara provokatif oleh negara-negara ASEAN. 

Dalam hal ini, Singapura adalah negara yang menggelar kekuatan secara 

sangat provokatif, diikuti oleh Malaysia, Thailand, dan Vietnam. Sementara, 

Indonesia adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak menggelar 

kekuatan secara provokatif.107 Sebagai contoh adalah dalam hal pembelian 

kapal selam yang ditunda. Penundaan pembelian kapal selam ini, yang semula 

rencananya tahun 2010 justru baru dilakukan pada 2011 sehingga kapal selam 

ini baru tiba di Indonesia pada 2012 atau 2013. Penundaan pembelian kapal 

selam ini dilakukan karena pemerintah Indonesia lebih memprioritaskan 

pembelian alat-angkut militer, terutama untuk kepentingan mobilitas pasukan 

dan distribusi logistik sosial untuk tanggap-darurat bencana alam.108 

Demikianlah kebijakan pengembangan postur pertahanan Indonesia 

selama kurun waktu 1998-2010. Pelbagai respon yang telah dilakukan 

Indonesia menyisakan pertanyaan apakah upaya ini mampu mengimbangi 

pembangunan postur pertahanan negara-negara di Asia Tenggara. Bab 

berikutnya akan menjawab pertanyaan tersebut. 

                                                            
107 Wawancara dengan Widjajanto. 
108 ‘Kapal Patroli TNI AL Akan Dilengkapi Rudal Rusia’, Suara Karya,  6 Oktober 2009, p. 

4. Lihat juga ‘Pengadaan Kapal Selam Baru Ditunda Setahun’, Jurnal Nasional, 6 Oktober 2009, p. 6.  
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BAB IV 

CAPAIAN PERKEMBANGAN PERTAHANAN INDONESIA  
DALAM MERESPON DINAMIKA LINGKUNGAN STRATEGIS  

DI ASIA TENGGARA 
 
 

Bab ini akan menelaah pencapaian Indonesia dalam membangun postur 

pertahanan guna mengimbangi pembangunan kekuatan militer negara-negara di 

regional Asia Tenggara dalam masa 1998-2010. Dalam bab ini akan diperlihatkan 

bahwa walaupun Indonesia telah melakukan pelbagai kebijakan pertahanan, tetapi ia 

belum mampu mengimbangi pengembangan kekuatan dan kemampuan pertahanan 

negara-negara lainnya di kawasan Asia Tenggara. Sejumlah kendala yang dihadapi 

pemerintah Indonesia sejak tahun 1998 hingga 2010 antara lain persoalan anggaran 

pertahanan yang masih minim, embargo persenjataan dari negara asing, dan 

keterbatasan pengembangan inovasi dan teknologi.1 

                                                             
1 Sebagaimana diperoleh dari wawancara dengan Muhaimin, reformasi internal TNI dan 

pertahanan negara yang telah dimulai sejak tahun 1998 dan berlangsung hingga kini tampaknya juga 
masih dihadapkan dengan pelbagai persoalan. Menurut Muhaimin, ada empat hal khusus yang penting 
untuk diperhatikan oleh pemerintah Indonesia agar reformasi TNI berjalan dengan baik guna mencapai 
militer yang profesional. Pertama, pengaturan kelembagaan. Hal ini karena TNI sebelumnya diatur 
untuk menangani masalah sosial, politik, dan ekonomi negara. Hal lain yang juga tidak dapat 
dilepaskan adalah soal pemikiran ulang keberadaan Koter (Komando Teritorial) TNI, kedudukan 
Menteri Pertahanan, perdebatan soal kepada siapa Panglima TNI bertanggung jawab, dan persoalan 
institusi bisnis militer. Kedua, pengaturan SDM (Sumber Daya Manusia) prajurit. Hal ini berkaitan 
dengan persoalan jumlah tentara yang ideal serta kualitas tentara secara fisik (keterampilan dan 
latihan). Ketiga, persoalan mental prajurit dan persepsi terhadapnya. Reformasi TNI 1998 yang 
mengharuskan TNI lepas dari urusan politik dan lebih transparan terhadap publik akan berpengaruh 
terhadap perubahan mental prajurit yang cukup serius. Mungkin saja sejumlah konflik yang terjadi 
antara TNI dan Polri pascareformasi militer pada beberapa daerah di Indonesia adalah bagian dari 
‘perubahan secara cepat’ ini. Keempat, persoalan persenjataan. Dalam hal ini, tentara yang profesional 
membutuhkan pelatihan, keterampilan, dan persenjataan yang khusus. 



105 
 

Dengan minimnya respon yang dilakukan itu, sebagian besar peralatan militer 

yang digunakan Indonesia dalam periode 1998-2010 adalah peralatan yang dibeli 

pada masa sebelum tahun 1998.2 Aspek kesiapsiagaan militer Indonesia, utamanya 

kondisi riil peralatan, dapat dikatakan minim. Krisis ekonomi yang melanda kawasan 

Asia Tenggara tahun 1997 berdampak signifikan terhadap pengembangan postur 

pertahanan di hampir semua negara ASEAN, termasuk Indonesia. 

Kendati terbebani krisis ekonomi 1997, Indonesia terlihat masih berupaya 

memperkuat postur pertahanan lautnya, yaitu dengan melakukan program upgrade 

sistem radar pertahanan udara yang menurut rencana dilakukan di penghujung tahun 

1999. Usulan pengadaan kapal selam buatan Korea Selatan juga menjadi bagian dari 

rencana sebelum krisis. Di samping itu, juga direncanakan pembelian enam unit 

domestic NC-212 MPAs dan tiga unit helikopter NBO-105 CB, yang semua 

pengadaannya dalam rencana ini akan terlaksana pada tahun 2000.3 Namun, krisis 

ekonomi memaksa pemerintah mengurungkan serangkaian rencana ini. Krisis 

ekonomi pada tahun 2008 yang melanda hampir semua negara di dunia juga 

dirasakan Indonesia. Harga minyak dunia yang mengalami kenaikan akhirnya 

memaksa pemerintah Indonesia melakukan pemangkasan anggaran di hampir semua 

                                                             
2 Penting untuk dicatat soal pola pembelian peralatan milter oleh suatu negara yang kerap 

terjadi: delivery senjata dari negara atau perusahaan penjual atas pemesanan yang telah dilakukan 
sebelumnya oleh suatu negara berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Sebagai contoh, jika negara 
A memesan senjata kepada negara B atau perusahaan X pada tahun ini, maka B atau X akan 
mendatangkan senjata kepada A dalam jangka waktu satu atau beberapa tahun kemudian (tidak dalam 
tempo waktu yang singkat). Karenanya, sorotan kajian yang penulis lakukan dalam periode 1998-2010 
ini juga terkait erat dengan rangkaian program/rencana pengadaan senjata yang telah dirancang atau 
dilakukan pada masa sebelumnya. 

3 Lihat Tabel 2.1 pada Bab 2, pp. 40-41. 
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bidang, termasuk di bidang pertahanan. Konsekuensinya, pemerintah Indonesia 

mengalami kerumitan yang cukup pelik dalam mengelola anggaran nasional. Selama 

periode 2004-2010, sebagai konsekuensi, Indonesia lebih memprioritaskan bidang 

perekonomian dan kesejahteraan rakyat dibanding pertahanan negara. 

Indonesia memiliki wilayah yang terluas dan jumlah penduduk yang terbesar 

di Asia Tenggara serta kaya akan sumber daya alam, tetapi tidak sanggup 

menghadirkan postur pertahanan yang dapat mengimbangi negara-negara lain di 

kawasan. Ini dapat terlihat manakala postur pertahanan Indonesia dibandingkan 

dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, terutama negara-negara kuat yang 

berdekatan seperti Singapura dan Malaysia. Namun demikian, secara umum, 

Indonesia terus berupaya melakukan langkah dan kebijakan untuk mengimbangi 

pembangunan kekuatan militer negara-negara di Asia Tenggara. Sayangnya, kendala 

ekonomi tampak menjadi penyebab utama mengapa Indonesia belum sanggup 

merespon dengan maksimal dan mengimbangi kekuatan militer negara-negara 

tetangga. Selama rentang waktu 1998-2010, Indonesia masih dibebani dengan 

persoalan kemiskinan di dalam negeri yang membutuhkan perhatian dan penanganan 

lebih banyak dari sektor pertahanan. Akan tetapi, usaha untuk mempersenjatai diri 

bagi Indonesia masih terus dilakukan melalui sejumlah kebijakan pengembangan 

postur pertahanan yang pada dasarnya terkait erat dengan dimensi doktrin pertahanan. 

Misalnya, dalam pengadaan peralatan militer pada tahun 2002, menurut 

laporan NIDS, Indonesia terperosok ke dalam skandal pembelian senjata. Akibatnya, 
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sejumlah rencana pengadaan peralatan dibatalkan, seperti pembelian empat unit 

helikopter jenis Mi-17 dari Rusia pada 2002 yang harus dibatalkan dua tahun 

kemudian karena ada skandal senjata.4 Hal yang sama juga terjadi di TNI-AL. Pada 

bulan Maret 2003, Indonesia memutuskan untuk membeli enam unit helikopter-

angkut jenis Mi-2 dari Rusia. Menurut perjanjian, helikopter-helikopter itu akan 

dikirim pada September 2004. Namun, terjadi sedikit persoalan politik domestik dan 

hanya dua unit helikopter yang dikirim pada Mei 2004.5 Persoalan yang tidak jauh 

berbeda juga muncul dalam rencana pembelian dua unit korvet kelas Sigma dari 

Belanda. Angkatan Laut Indonesia tampaknya tidak secara jelas melibatkan 

Departemen Pertahanan dan Departemen Keuangan di dalam perjanjian tersebut. 

Menteri Koordinator Perekonomian Indonesia pun mengkritik TNI-AL karena tidak 

ada koordinasi antarinstitusi. Konsekuensinya, pembelian ini tidak masuk ke dalam 

tahun fiskal 2004 dan akhirnya ditunda.6 

Di samping sejumlah pembatalan pembelian tersebut, di dalam upaya 

memperkuat kemandirian di sektor pertahanan militer dan mengembangkan industri 

pertahanan domestik, Indonesia lagi-lagi dihadapkan dengan pelbagai persoalan 

keterbatasan, antara lain masalah keterbatasan finansial, inovasi, dan sumber daya 

manusia untuk mengembangkan teknologi. Pelbagai perencanaan memang telah 

didesain dengan cukup baik dan berjangka panjang. Namun, sebagian besar dari 

rencana tersebut terbukti belum mampu dicapai. Penting untuk dicatat bahwa 
                                                             

4 East Asian Strategic Review 2005, p. 153. 
5 East Asian Strategic Review 2005, p. 154. 
6 East Asian Strategic Review 2005, p. 154. 
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Indonesia pernah berada pada masa di mana beberapa industri mandiri dalam negeri 

sudah mulai bergerak ke arah yang lebih maju, terutama pada awal 1990-an. 

Sayangnya, krisis ekonomi tahun 1998 sangat memukul sektor ini sehingga cukup 

sulit untuk mengembalikan keadaan untuk lepas dari kondisi kritis. Baru pada tahun 

2004 ada upaya dan komitmen yang cukup terlihat, walaupun tidak sepenuhnya dapat 

terealisasi. 

Untuk secara lebih sistematis menggambarkan ketidakberhasilan Indonesia 

dalam mengimbangi pembangunan kekuatan dan kemampuan pertahanan negara-

negara di Asia Tenggara dari segi kuantitas, pada bagian berikut akan diperlihatkan 

perbandingan postur militer antarnegara di kawasan tersebut. Paparan akan dimulai 

dengan perbandingan jumlah personel aktif negara-negara di Asia Tenggara dan 

kemudian dilanjutkan dengan perbandingan jumlah persenjataan masing-masing 

angkatan, yaitu Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Selanjutnya, 

juga akan dipaparkan serangkaian kendala Indonesia dalam upaya mengimbangi 

pembangunan postur militer negara-negara kawasan, mulai dari kendala anggaran, 

kendala embargo, hingga kendala dalam riset dan pengembangan. Setelah itu, ada 

juga penjelasan tentang deterrent effect Indonesia terhadap negara lain yang berkaitan 

dengan aspek kualitas dan kuantitas persenjataan militer. Paparan akan ditutup 

dengan proyeksi singkat kekuatan Indonesia dalam konteks perimbangan kekuatan 

militer kawasan di Asia Tenggara dalam beberapa tahun mendatang. 
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4.1. Perbandingan Postur Militer Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara 
 

4.1.1. Jumlah Personel Militer Aktif 

Jika dicermati, dimensi postur pertahanan, kekuatan dan 

kemampuan militer masing-masing negara di Asia Tenggara, 

khususnya dari aspek jumlah personel militer aktif  (Angkatan Darat, 

Angkatan Laut, dan Angkatan Udara), terlihat sangat bervariasi. 

Dalam Tabel 4.1 penulis membandingkan jumlah personel militer aktif 

masing-masing negara di Asia Tenggara, khususnya pada tahun 2010. 

 

Tabel 4.1 
Perimbangan Kekuatan Personel Militer Aktif 

Negara-negara di Asia Tenggara (2010)7 
 

 
Negara  

 
AD 

 
AL 

 
AU 

Jumlah 
Personel 

Aktif   

Para-
militer  

 
Cadangan  

Brunei 4.900 1.000 1.100 7.000 2.250 700 
Indonesia 233.000 45.000 24.000 302.000 280.000 400.000 
Kamboja 75.000 2.800 1.500 124.300 67.000 45.0008 
Laos 25.600 - 3.500 29.100 100.000 - 
Malaysia 80.000 14.000 15.000 109.000 24.600 51.600 
Myanmar 375.000 16.000 15.000 406.000 107.250 - 
Filipina 80.000 24.000 16.000 120.000 40.500 131.000 
Singapura 50.000 9.000 13.500 72.500 93.800 312.500 
Thailand 190.000 69.860 46.000 305.860 113.700 200.000 

+45.000 
Vietnam 412.000 13.000 30.000 455.000 40.000 5.000.000 

 

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, Vietnam merupakan negara 

dengan jumlah personel militer aktif terbanyak di kawasan Asia 
                                                             

7  Diolah dari The Military Balance 2010. 
8 Provincial forces. 
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Tenggara, yaitu 455.000 personel, menyusul Myanmar dengan 

406.000 personel. Sementara, selisih jumlah personel militer aktif 

antara Thailand dan Indonesia terlihat relatif tipis. Thailand kini 

memiliki jumlah personel militer aktif sebanyak 305.860 dan 

Indonesia sebesar 302.000 personel.9 Adapun Brunei Darussalam 

adalah negara di Asia Tenggara yang paling minim jumlah personel 

militer aktifnya, yaitu di angka 7.000. 

4.1.2. Jumlah Persenjataan 

4.1.2.1 Angkatan Darat 

Selain jumlah personel militer aktif, variasi kekuatan dan 

kemampuan militer juga dapat dikaji dari jumlah senjata yang dimiliki 

oleh Angkatan Darat. Tabel 4.2 berikut ini memperlihatkan jumlah 

kekuatan dan kemampuan militer yang dimiliki oleh Angkatan Darat 

masing-masing negara di Asia Tenggara. Terlihat bahwa Vietnam 

adalah negara dengan jumlah persenjataan ACV terbanyak, yakni 

1.780 unit, disusul Singapura sebesar 1.574. Dari tabel di atas, 

Singapura tampak sebagai negara yang memiliki persenjataan di 

hampir semua variasi. Indonesia bahkan berada di bawah Malaysia, 

Filipina, dan Thailand. Khusus dalam hal artileri, kemampuan dukung 
                                                             

9 Angka ini pun masih jauh dari kondisi ideal untuk Indonesia. Padahal, idealnya, menurut 
Muhaimin, adalah sebesar 1% dari jumlah penduduk. Jadi, jika penduduk Indonesia pada tahun 2010 
berjumlah 240.271.522 jiwa (lihat Tabel 3.1 pada Bab 3, p. 61), maka dibutuhkan sekitar 2.400.000 
personel. Perhitungan semacam ini dapat ditemukan di dalam Muhaimin, p. 83. 
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serang TNI AD masih berada di bawah rata-rata Vietnam (3.040) dan 

Thailand (2.473). 

Tabel 4.2 
Perimbangan Kekuatan Peralatan Angkatan Darat 

Negara-negara di Asia Tenggara (2010)10 
 

Negara  MBT LT AIVF APC Recce  ACV Artillery  
Brunei - 20 - 39 - 39 24 
Indonesia - 350 11 356 142 509 1.010 
Kamboja 150+ 20+ 1 190+ 2 193+ 428+ 
Laos 25 10 - 50 - 50 62+ 
Malaysia 48 26 44 835 314 1193 436 
Myanmar 150 105 - 325 115 440 238+ 
Filipina - 65 85 520 - 605 282+ 
Singapura  196 350 272+ 1.280+ 22 1.574+ 335 
Thailand 333 515 - 950 32+ 982+ 2.473+ 
Vietnam 1.315 620 300 1.380 100 1.780 3.040+ 

 

4.1.2.2 Angkatan Laut 

Variasi dan perimbangan persenjataan juga bisa ditelaah dari 

kekuatan Angkatan Laut. Hanya empat negara di Asia Tenggara yang 

memiliki kapal selam. Indonesia, Malaysia, dan Vietnam terlihat 

berimbang karena masing-masing mempunyai dua unit (lihat Tabel 

4.3).11 Sementara, Singapura berada di urutan teratas dalam jumlah 

kapal selam, yaitu sebanyak empat unit. Namun, dalam hal principal 

surface, Indonesia memiliki tiga puluh unit, menyusul Thailand 

                                                             
10 Diolah dari The Military Balance 2010. Keterangan: MBT (Main Battle Tank), LT (Light 

Tank), AIFV (Armored Infantry Fighting Vehicle), APC (Armored Personnel Carrier), Recce 
(Reconnaissance), dan ACV (Air Cushion Vehicle). ACV = AIFV+APC+Recce.  

11 Dua unit kapal selam yang dimiliki Indonesia ini berada dalam kondisi tidak begitu layak 
beroperasi (lihat p. 137). 
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dengan dua puluh unit, kemudian Malaysia dan Singapura berimbang 

di angka dua belas unit. Thailand unggul dalam jumlah patrol and 

coastal combatants, yaitu 90 unit, disusul oleh Filipina (62 unit), 

Myanmar (50 unit), dan Indonesia (41 unit). Indonesia pun harus 

mengakui Malaysia dalam hal jumlah peralatan amfibi terbanyak di 

Asia Tenggara, yaitu 115 unit.      

 

Tabel 4.3 
Perimbangan Kekuatan Peralatan Angkatan Laut 

Negara-negara di Asia Tenggara (2010)12 
 

Negara Submarines 
Principal 
Surface 

Combatant 

Patrol and 
Coastal 

Combatants 

Amphibious  Logistic 
& 

Support 
Brunei - - 16+ 4 - 
Indonesia 2 30 41 83 27 
Kamboja - - 11 - - 
Laos - - - - - 
Malaysia 2 12 14 115 9 
Myanmar - 3 50 18 10 
Filipina - 1 62 7 6 
Singapura  4 12 23 40 2 
Thailand - 20 90 2 15 
Vietnam 2 11 38 6 20 

 

4.1.2.3 Angkatan Udara 

Dalam hal jumlah alat pukul udara (lihat Tabel 4.4), Vietnam 

adalah yang terbanyak (219 unit), disusul oleh Thailand (165 unit), 

Myanmar (125 unit), dan Singapura (104 unit). Sementara, Indonesia 

                                                             
12 Diolah dari The Military Balance 2010. 
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(96 unit) berada sedikit di atas Malaysia yang memiliki 74 unit 

pesawat tempur. Akan tetapi, Filipina unggul dalam hal jumlah 

helikopter (106 unit), menyusul kemudian adalah Vietnam (87 unit), 

dan Myanmar (66 unit). Indonesia (38 unit) hampir setara dengan 

Malaysia (37 unit), tetapi berada di bawah jumlah kekuatan helikopter 

Singapura (64 unit) dan Thailand (47 unit). 

 

Tabel 4.4 
Perimbangan Kekuatan Peralatan Angkatan Udara 

Negara-negara di Asia Tenggara (2010)13 
 

Negara  Aircraft Combat Helicopter 
 Total  Rincian  Total Rincian  

Brunei 7 1 CN-235M, 4 PC-7 
Turbo Trainer, 2 SF-
260W Warrior 

23 4 S-70A Black Hawk, 1 
S-70C Black Hawk (VIP), 
5 Bo-105 (armed, 81mm 
rockets), 2 Bell 206B Jet 
Ranger II, 10 Bell 212, 1 
Bell 214 (SAR)     

Indonesia 96 3 Su-27SK Flanker 
(AD), 7 F-16A Fighting 
Falcon, 3 F-16B 
Fighting Falcon, 8 F-5E 
Tiger II, 4 F-5F Tiger II, 
3 Su-30 MKI Flanker, 11 
A-4E Skyhawk, 7 Hawk 
MK109, 28 Hawk 
MK209, 12 OV-10F 
Bronco (kebanyakan 
tidak beroperasional)  

38 10 S-58T, 5 NAS-332L 
(AS-332L) Super Puma 
(VIP/CSAR), 11 NAS-
330 (SA-330) Puma (1 
NAS-330SM VIP), 12 
EC-120B Colibri   

Kamboja 24 14 MiG-21bis Fishbed L 
& N, 2 An-24RV Coke, 1 
BN-2 Islander, 1 Cessna 
421, 2 Y-12, 5 P-92 Echo 
(pilot trg/recce), 5 L-39 

18 1 AS-350 Ecureuil, 2 Mi-
26 Halo, 13 MI-17 (Mi-
8MT) Hip H/Mi8 Hip, 1 
Mi-8P Hip (VIP), 1 AS-
365 Dauphin 2 

                                                             
13 Diolah dari The Military Balance 2010. Total berarti jumlah yang capable. Catatan: hingga 

tahun 2010, Indonesia memiliki pesawat tempur jenis Sukhoi sebanyak 10 unit. 
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Albatros (lead-in trg), 5 
MiG-21UM Mongol  

Laos 22 22 MiG-21bis Fishbed L 
& N 

27 3 SA-360 Dauphin, 1 
KA-32T Helix C (5 
dalam pemesanan), 1 Mi-
26 Halo, 1 Mi-6 Hook, 9 
Mi-8, 12 Mi-17 (Mi-
8MT) Hip H  

Malaysia 74 13 F-5E Tiger II/F-5F 
Tiger II, 16 MiG-29N 
Fulcrum (ditarik dari 
tugas selama tahun 
2010), 8 F/A-18D 
Hornet, 12 Su-30MKN 
(lebih dari 6 unit dalam 
pemesanan), 8 Hawk 
MK108, 2 RF-5E 
Tigereye, 4 Beech 200T, 
2 KC-130H Hercules 

37 20 S-61A-4 Nuri, 4 S-
61N, 4 S-70A Black 
Hawk, 1 A-109, 8 SA-
316 Alouette III 

Myanmar 125 8 MiG-29B Fulcrum, 50 
F-7 (MiG-21F) Fishbed 
C, 22 A-5M (Q-5II) 
Fantan, 2 An-12 Cub, 1 
Ce-550 Citation II, 3 F-
27 Friendship, 4 FH-227, 
5 PC-6A Turbo 
Porter/PC-6B Turbo 
Porter 

66 10 PZL W-3 Sokol, 11 
Mi-17 (Mi-18MT) Hip H, 
18 PZL Mi-2 Hplite, 12 
Bell 205, 6 Bell 206 Jet 
Ranger, 9 SA-316 
Alouette III 

Filipina 30 15 OV-10 Bronco, 1 F-
27 MK 200 MPA, 1 F-
27-200 Friendship, 1 
Rockwell Turbo 
Commander 690A 

106 5 AUH-76, 20 MD-
520MG, 1 S-70 A-5 (S-
70A) Black Hawk, 1 SA-
330L Puma, 6 AB-412SP 
Griffon, 6 Bell 412EP 
Twin Huey/Bell 412SP 
Twin Huey, 40 UH-1H 
Iroquois, 27 UH-1M 
Iroquois  

Singapura  104 2 F-15SG (lebih dari 22 
unit akan dikirim 
menjelang tahun 2012), 
60 F-16C Fighting 
Falcon/F-16D Fighting 
Falcon (termasuk yang 
dipesan), 28 F-5S Tiger 
II, 9 F-5T Tiger II, 5 F-
50 Maritime Enforcer  

64 12 AH-64D Apache, 18 
AS-332M Super Puma 
(termasuk SAR), 10 CH-
47SD Super D Chinook, 
12 AS-532UL Cougar,  
EC-120B Colibri 
(disewakan), 6+ CH-47D 
Chinook  
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Thailand 165 35 F-5E Tiger II/F-5F 
Tiger II (32 unit sedang 
di-up grade), 2 F-5B 
(akan diganti dengan 4 
JAS-39C/2 JAS-39D 
Gripen dari tahun 2011), 
41 F-16A Fighting 
Falcon, 9 F-16B 
Fighting Falcon, 22 AU-
23A Peacemaker, 18 
GAF N-22B Nomad 

47 3 AS-332L Super Puma, 
3 AS-532A2 Cougar 
MKII, 13 Bell 212, 6 Bell 
296B Jet Ranger II, 2 
Bell 412 Twin Huey, 20 
UH-1H Iroquois 

Vietnam 219 140 MiG-21bis Fishbed 
L & N, 4 Su-30MKK 
Flanker, 7 Su-27SK 
Flanker, 53 Su-22M-
3/M-4 Fitter, 4 Be-12 
Mail 

87 26 Mi-24 Hind, 3 Ka-25 
Hormone, 10 Ka-28 (Ka-
27PL) Helix A, 2 KA-32 
Helix C, 4 Mi-6 Hook, 30 
MI-17 (Mi-8MT) Hip 
H/Mi-8 Hip Spt, 12 UH-
1H Iroquois, 4 PZL W-3 
Sokol 

 

4.2. Kendala Anggaran14 
 

Bila diamati, negara-negara yang memiliki postur pertahanan yang 

besar dan tangguh, baik di tingkat regional Asia Tenggara maupun global, 

cenderung mengalokasikan anggaran relatif besar untuk bidang pertahanan. 

Artinya, dengan alokasi belanja pertahanan yang relatif besar, kebutuhan akan 

peralatan militer mereka dapat terpenuhi. Seperti diperlihatkan oleh Grafik 

4.1, belanja pertahanan tertinggi di Asia Tenggara adalah Singapura yang 

                                                             
14 Penting untuk dicatat bahwa pertahanan Indonesia, seperti yang termuat di dalam APBN 

(Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), ditopang dengan kebijakan anggaran yang berwujud: (1) 
Rupiah Murni (Anggaran Rutin dan Pembangunan) dan (2) Pinjaman Luar Negeri (PLN). Khusus 
untuk kebijakan pembiayaan pertahanan yang berasal dari pinjaman luar negeri yang berbentuk FKE 
(Fasilitas Kredit Eskpor) dilakukan karena kebijakan Rupiah Murni belum sanggup memenuhi 
anggaran pertahanan. Dengan kata lain, FKE berupaya menutup kekurangan dalam pembiayaan 
alutsista TNI. Penjelasan ini dapat ditemukan di dalam naskah yang dikirimkan oleh Menteri 
Pertahanan Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia berjudul ‘Pembangunan Industri 
Pertahanan dalam Rangka Mewujudkan Kemandirian Sarana Pertahanan’, Jakarta, 26 Januari 2005, 
tidak diterbitkan, pp.6-7. 
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terus mengalami peningkatan sejak 1998 hingga 2010 (garis teratas) dengan 

angka $5,942 juta di tahun 1998 dan terus menanjak ke angka $7,651 juta di 

tahun 2010. Sementara Indonesia, yang berada di bawahnya, berfluktuasi, 

dengan dimulai pada angka $2,204 juta di tahun 1998, sempat turun dalam 

tahun 1999 ($1,902 juta), dan kembali meningkat hingga mencapai $6,009 

juta di tahun 2010. 

 

Grafik 4.1 
Belanja Militer Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara (juta US$)15 

 

 
 

Dalam hal belanja militer, kendala anggaran bagi pengembangan 

postur militer Indonesia masih menjadi persoalan mendasar. Prioritas 

pembangunan negara yang dilakukan Indonesia lebih menekankan pada 

                                                             

15 Diolah dari SIPRI, The SIPRI Military Expenditure Database (online), 
<http://milexdata.sipri.org/result.php4>, diakses 15 Oktober 2011. Catatan: data Myanmar dan data 
Vietnam (untuk tahun 1998-2002) juga tidak tersedia. 
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bidang perekonomian. Alhasil, pembangunan bidang pertahanan sedikit lebih 

rendah dari upaya menyejahterakan masyarakat melalui upaya penguatan 

bidang ekonomi. Indonesia lebih berkonsentrasi pada bidang pendidikan, 

kesehatan, dan beragam upaya pembangunan kesejahteraan rakyat.16 Dengan 

begitu, pemerintah Indonesia dihadapkan dengan tantangan yang cukup berat 

ketika di satu sisi ada kebutuhan akan penguatan postur pertahanan dan di sisi 

lain juga ada tuntutan untuk semakin menyejahterakan masyarakat yang 

sebagian besarnya masih miskin. Pemerintah Indonesia menekankan bahwa:  

Mengingat keterbatasan anggaran dan kemungkinan ancaman 
multidimensional yang akan dihadapi, sementara jumlah 
pesawat tempur yang dimiliki negara kurang memadai, maka 
akan dipertahankan tingkat kecanggihan teknologinya. 
Kesetaraan teknologinya ditingkatkan. Jadi tetap 
mempertahankan kualitas teknologi, kesetaraan tingkat 
teknologi, meskipun mahal. Pesawat Sukhoi ditambah. 
Pembelian satu unit Sukhoi memang bisa untuk mendirikan 
mungkin 40 ribu Puskesmas, tetapi untuk mempertahankan 
ribuan Puskesmas itu harus dijaga antara lain dengan pesawat 
tempur. Demikian juga dengan pengadaan kapal selam, yang 
satu unit harganya mungkin sama dengan pembuatan jalan 
raya beribu kilometer. Namun kita tetap perlu 
mempertahankan tingkat kesetaraan kapal selam dalam 
kecanggihannya, supaya tidak terlalu ketinggalan dengan 
negara-negara lain. Bila dalam jumlah kalah, tingkat teknologi 
setidaknya bisa sama. Negara ini perlu dibela dengan 
keterampilan awak pesawat atau kapal yang handal untuk 
membuat daya tangkal yang tinggi.17 

 

                                                             
16 Untuk prioritas pembangunan Indonesia yang lebih menekankan pada bidang kesejahteraan 

rakyat dan perekonomian daripada bidang pertahanan ini, lihat misalnya S.B. Yudhoyono, ‘Amanat 
Presiden Republik Indonesia pada Peringatan Hari TNI ke-60’ dalam Pertahanan, Keamanan, dan 
Perdamaian: Kumpulan Pidato dan Wawancara Presiden Republik Indonesia Dr. H. Susilo Bambang 
Yudhoyono, Dharmapena, Jakarta, 2005, p. 17. 

17 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, p. 10.  
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Dengan prioritas Indonesia yang masih menitikberatkan 

pembangunannya pada sektor perekonomian domestik dan kesejahteraan 

rakyat, utamanya infrastruktur penunjang perekonomian dan kemakmuran 

masyarakat, maka hal ini berimplikasi terhadap minimnya alokasi belanja 

militer dalam perhitungan persentase terhadap GDP (Gross Domestic 

Product) atau PDB (Produk Domestik Bruto) sebagaimana ditunjukkan oleh 

Grafik 4.2. 

 

Grafik 4.2 
Belanja Militer Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara 

(menurut persentase terhadap GDP)18  
 

 
 

Grafik 4.2 memperlihatkan bahwa Brunei adalah negara dengan 

persentase tertinggi (7,5%), walaupun terlihat turun drastis pascakrisis 
                                                             

18 Diolah dari The SIPRI Military Expenditure Database (online). Catatan: data Myanmar 
untuk tahun 2003-2009 dan data Vietnam untuk tahun 1998-2002 tidak tersedia.  
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ekonomi 1997 hingga berada di titik 3,1% di tahun 2010. Penurunan 

Singapura tidak sefantastis Brunei. Sementara, besaran persentase anggaran 

pertahanan Indonesia dari PDB berada jauh di bawah Brunei, Singapura, dan 

bahkan Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Kamboja. Indonesia tampaknya 

segaris dengan Filipina dan sedikit berada di atas Laos. Tampaknya, dilema 

pembangunan seperti dijelaskan di atas berdampak pada persentase anggaran 

pertahanan Indonesia terhadap PDB yang hanya berada di sekitar angka 1%. 

Persentase itu dimulai dari angka 0,9% pada tahun 1998, sempat naik sedikit 

di atas 1%, dan kembali ke angka 0,9% hingga di tahun 2009.  

 

Tabel 4.5 
Perbandingan Anggaran Pertahanan Negara-negara  

di Asia Tenggara (berdasarkan % PDB; urutan sesuai abjad)19 
 

No.  Negara  PDB (milyar $) Anggaran Pertahanan 
(x % dari PDB) 

2008 2009 2006 2007 2008 
1 Brunei  14,5 - 2,83 2,81 2,49 
2 Filipina  168 164 0,76 0,78 0,85 
3 Indonesia 511 559 1,00 1,00 1,00 
4 Kamboja  11,1 10,2 1,69 1,59 2,30 
5 Laos 5,3 - 0,38 0,36 0,32 
6 Malaysia 222 - 2,15 2,13 1,97 
7 Myanmar 22.6 26,7 n.a n.a n.a 
8 Singapura 182 170 4,55 4,22 4,20 
9 Thailand 273 259 1,15 1,36 1,57 

10 Vietnam 91 94 3,37 3,04 3,19 

 

                                                             
19 Diolah dari The Military Balance 2010 (Keterangan: n.a = not applicable). 



120 
 

Data yang hampir sama juga dikemukakan oleh IISS, sebagaimana 

diperlihatkan oleh Tabel 4.5. Dari tabel di atas, tampak bahwa perbandingan 

anggaran belanja militer terhadap PDB Indonesia relatif rendah (rata-rata 

anggaran pertahanan negara-negara di Asia Tenggara, minus Myanmar, 

adalah sebesar 2% dari PDB). 

Pembangunan pertahanan negara Indonesia sudah didisain di dalam 

suatu peta jalan berjangka 20 tahun (hingga 2029) yang kemudian dijabarkan 

ke dalam empat tahap rencana strategis pertahanan lima tahunan negara. Di 

dalam dua hingga tiga tahapan rencana strategis akan difokuskan untuk 

mencapai apa yang disebut sebagai MEF (Minimum Essential Force) yang 

juga disesuaikan dengan minimum essential funding. Sementara itu, rencana 

strategis berikutnya diarahkan dalam pembangunan kekuatan pertahanan 

negara sebagai bagian dari upaya untuk mengikuti dinamika serta 

perkembangan RMA (Revolution in Military Affairs) atau perkembangan 

teknologi di bidang militer. Pada akhirnya, tujuan dari semua rencana ini 

adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki posisi 

tawar yang kuat, paling tidak dalam konteks kawasan.20 

Terkait hal ini, pengertian dan rumusan ancaman terhadap kepentingan 

nasional, dalam pandangan Connie Rahakundini Bakrie, seorang pakar 

militer/pertahanan, harus dijadikan dasar dalam membangun pertahanan 

                                                             
20 J. Sudarsono, pp. 79-80. 
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negara yang kuat. Upaya ini merupakan langkah awal strategis guna 

membangun kekuatan sistem pertahanan serta postur TNI. Sehingga, logika 

yang disebut sebagai Minimum Essential Force (MEF) bukanlah kekuatan 

ideal, tetapi merupakan suatu jawaban berupa ‘kekuatan minimal’ yang 

disiapkan dalam upaya menjaga kedaulatan negara mengingat terbatasnya 

sumberdaya yang dimiliki. Dengan begitu, menurut Bakrie, penetapan MEF 

harus diturunkan dari logika penafsiran atas ancaman terhadap ‘kepentingan 

nasional’ jika memang yang menjadi persoalan adalah ketersediaan anggaran 

untuk pertahanan.21 Indonesia tampaknya sulit mencapai MEF ini mengingat 

di masa Orde Baru kapabilitas pertahanan tidak dikelola secara baik sehingga 

penyegaran peralatan justru baru digencarkan pasca-reformasi 1998.22 

Penyelenggaraan pertahanan negara sangat menyandarkan diri kepada 

besaran anggaran yang diperuntukkan bagi pertahanan. Alokasi anggaran 

untuk bidang pertahanan Indonesia selama satu dekade terakhir ini, menurut 

Buku Putih Pertahanan 2008, relatif konstan, yakni berada di bawah 1% dari 

Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Jika dicermati besaran anggaran 

pertahanan Indonesia rentang 2005 hingga 2008, memang terlihat ada 

peningkatan dari segi jumlah atau besaran nominalnya. Akan tetapi, dari 

aspek rasio (perbandingan/persentase) terhadap PDB, terlihat mengalami 

                                                             
21 C.R. Bakrie, ‘Membangun Kekuatan Sistem Pertahanan dan Postur TNI’, Prisma, vol. 29, 

Januari 2010, p. 41. 
22 Wawancara dengan Bhakti. 
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penurunan, dan bahkan pada tahun 2008 pernah berada pada rasio 0,79%.23 

Lebih rinci, Tabel 4.6 di bawah ini memperlihatkan kondisi tersebut. 

 

Tabel 4.6 
Realisasi Anggaran Pertahanan Indonesia 2005-2008  

(dalam milyar rupiah)24 
 

Tahun  Jumlah  % 
PDB 

% 
APBN 

Anggaran 
Pembangunan 

Anggaran Rutin 

Rupiah 
Murni 

Kredit 
Ekspor 

Belanja 
Pegawai 

Non-
Belanja 
Pegawai 

2005 23.108,10 1,05 5,81 4.310,96 4.784,52 9.529,04 4.483,58 
2006 28.229,18 0,93 4,36 5.147,40 4.450,52 12.140,60 6.490,66 
2007 32.640,06 0,92 4,27 5.718,20 4.220,51 14.641,17 8.060,18 
2008 33.678,99 0,79 4,23 6.248,05 4,220,50 15.044,01 8.166,43 
Rata-
rata 27.871,71 0,95 4,88 5.106,92 4.249,16 12.149,61 6.309,91 

 

Walaupun Indonesia terus-menerus berupaya memperkuat angkatan 

bersenjatanya di tengah sumberdaya finansial yang sangat terbatas, upaya ini 

pada 2008 justru kembali mendapat kendala yang sangat berarti. Pemotongan 

anggaran sebanyak 15% oleh pemerintah Indonesia terhadap alokasi di sektor 

pertahanan, khususnya untuk belanja modal dan belanja barang, berdampak 

langsung terhadap kesiapsiagaan operasional guna menopang 

penyelenggaraan pertahanan Indonesia. Dengan kata lain, kesiapan peralatan 

militer akan mengalami penurunan.25 Pada 2004-2009 ini juga merupakan 

                                                             
23 Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008, p. 163. 
24 Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008, p. 163. 
25 WIRA. Media Informasi Departemen Pertahanan, vol. 19, no. 6, Maret-April 2008, pp. 9-

10. 
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masa-masa sulit dan cukup merugikan bagi Indonesia karena pada masa ini 

terjadi beragam kecelakaan yang menyangkut peralatan militer, terutama 

pesawat jenis tempur dan alat angkut logistik.26 

Di tahun 2004, Indonesia gencar mengembangkan gagasan tentang 

pertahanan yang bersifat non-militer atau yang sering disebut oleh pemerintah 

Indonesia sebagai ‘pertahanan nirmiliter’. Gagasan ini tampaknya sebagai 

siasat dalam menyikapi kendala anggaran pertahanan yang relatif minim 

untuk menyelenggarakan pertahanan negara. Namun, pertahanan nirmiliter 

Indonesia banyak dikritik karena ketidakjelasan dalam hal konsep. DPR 

sendiri mengkritik gagasan pemerintah ini karena hanya terbatas pada 

kemungkinan pendayagunaan pelbagai komponen cadangan sebagai 

                                                             
26 Sebagai catatan, dalam interval waktu 2004-2009 ini terjadi serangkaian kecelakaan yang 

menimpa alutsista TNI, yaitu: helikopter puma TNI-AU (jatuh di Wonosobo, Jawa Tengah, pada 23 
Desember 2004), pesawat Cassa 212-200 milik Polri (jatuh di Bandara Mararena, Papua, pada 22 
Februari 2005), pesawat CN-235 Alfa 2301 TNI-AU (jatuh di Bandara Malikussaleh, Lhokseumawe, 
Aceh), pesawat Cassa 212-200 milik TNI-AD (jatuh di Semarang pada 19 Juli 2006), pesawat OV 10F 
Bronco (meledak sesaat setelah tinggal landas dari Lanud Abdurrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, 
pada 23 Juli 2007), pesawat Nomad milik TNI-AL (jatuh di perairan Sabang, Aceh, pada 30 Desember 
2007), helikopter S-58T Twinpack (jatuh di Riau pada 6 Januari 2008), helikopter latih milik TNI-AU 
jenis Bell-47G Soloy (berusia 32 tahun, jatuh di Kabupaten Subang, Jawa Barat, pada 11 Maret 2008), 
pesawat Cassa A212-200 milik TNI-AU (jatuh di Gunung Salak, Bogor, pada 26 Juni 2008), pesawat 
Fokker F-27 Troopship (jatuh di hanggar Lanud Husein Sastranegara, Bandung pada 6 April 2009), 
pesawat Hercules C-130B (kecelakaan di Bandara Wamena, Papua pada 11 Mei 2009), pesawat 
Hercules C-130 (jatuh di Magetan, Jawa Timur, pada 20 Mei 2009), helikopter TNI-AU jenis Bolkow-
105 buatan PT Dirgantara Indonesia (jatuh di Cianjur, Jawa Barat, pada 8 Juni 2009), dan helikopter 
puma TNI-AU (jatuh di Lanud Atang Senjaya, Bogor, pada 12 Juni 2009), sebagaimana dihimpun dari 
paparan Y. Ihza, Tragedi dan Strategi Pertahanan Nasional, La Tofi Enterprise, Jakarta, 2009, pp. 24-
26. Serangkaian data ini memperlihatkan bahwa dalam waktu yang relatif berdekatan telah terjadi 
cukup banyak kecelakaan yang berkaitan dengan alutsista TNI. Kondisi ini memperkuat argumen 
bahwa Indonesia tidak cukup memiliki kesiapsiagaan dalam postur pertahanannya, terutama dalam 
matra udara. 
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multiplying factor pertahanan militer, contohnya upaya bela negara, 

pendidikan kewarganegaraan, dan wajib militer.27 

Dalam konteks yang luas, Indonesia terlihat lebih memperkuat 

pertahanan darat dan laut daripada pertahanan udara. Pertahanan laut pun 

masih belum dikembangkan dengan maksimal. Padahal, bila mencermati 

bentangan wilayah teritorial, Indonesia merupakan negara kepulauan. 

Karenanya, pengembangan postur pertahanan laut menjadi penting untuk 

dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari upaya pengembangan pertahanan yang 

bertumpu pada doktrin perang pulau-pulau besar. Indonesia belum optimal 

dalam mengembangkan pertahanan yang berbasiskan laut atau negara 

kepulauan. Padahal, Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 

tentang Pertahanan Negara menyebutkan bahwa “Pertahanan negara disusun 

dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara 

kepulauan.” 

Banyak pemikir sipil dan militer yang mengkritik agar Indonesia 

memperkuat postur pertahanan laut. Edhy Purdijatno, Kepala Staf TNI-AL 

2008, misalnya, menganjurkan agar pertahanan Indonesia dikembangkan atas 

dasar bentuk wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan.28 Purdijatno juga 

melihat bahwa kendati baru mencapai 33% dari kebutuhan minimum, 

anggaran pertahanan Indonesia mengalami kenaikan selama kurun waktu 

                                                             
27 Santosa, dkk., pp. 93-94. 
28 E. Purdijatno, Mengawal Perbatasan Negara Maritim, Grasindo, Jakarta, 2010, p. 147. 
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2004-2009. Menurutnya, guna mencapai kondisi ideal dalam konteks kualitas 

dan kuantitas peralatan militer, anggaran ideal untuk pertahanan Indonesia 

ialah sebesar 3 hingga 4% dari Produk Domestik Bruto.29 Masih menurut 

Purdijatno, pada tahun 2008 bagian terbesar dari peralatan militer Angkatan 

Laut Indonesia berusia di atas 60 tahun. Karenanya, pada masa ini, Indonesia 

perlu melakukan percepatan pengadaan tempur untuk matra laut atas dasar 

prioritas dan anggaran, seperti kapal perang yang dibekali senjata dan CMS 

(Combat Management System) modern. Selain itu, Indonesia juga melakukan 

peremajaan kendaraan tempur Marinir serta kapal perang jenis weapon 

carrier.30 Sebagian besar kondisi kapal perang Indonesia cukup 

memprihatinkan karena rata-rata berusia lebih dari tiga puluh tahun.31  

Hal serupa juga dialami oleh peralatan pertahanan udara. Menurut 

DPR, krisis ekonomi tahun 1998 memengaruhi peralatan militer Indonesia 

yang kondisinya kian tua. Akibatnya, banyak peralatan yang semakin 

menumpuk. Krisis ini berdampak luas pada terganjalnya pelbagai program 

peremajaan dan penggantian peralatan militer udara. Misalnya, rencana 

pembelian sebanyak 96 pesawat Hawk 100/200 dari Inggris sejak tahun 1993 

bagi delapan skuadron dalam kurun waktu 25 tahun. Akan tetapi, yang 

terealisasi hanya baru empat puluh unit dan sisanya dibatalkan. Alhasil, 

rencana selama 25 tahun itu batal. Masalah tidak kuatnya Indonesia dari segi 
                                                             

29 Purdijatno, p. 126.   
30 Purdijatno, p. 136. 
31 Purdijatno, p. 147. 
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anggaran memang sebagai penyebab; tetapi, persyaratan ketat yang diajukan 

oleh Inggris pun menambah rumit permasalahan. Inggris mensyaratkan 

pesawat yang dibeli tidak boleh digunakan untuk operasi tempur domestik 

atau menggelar perang melawan warga negara sendiri. Persyaratan ini juga 

persis dengan penjualan tank Scorpion.32 

Selain itu, rencana pemerintah untuk membeli satu skuadron (12 unit) 

pesawat jenis Sukhoi Su-30KI dari Rusia pada tahun 1997 juga mengalami 

hambatan. Rencana pembelian ini atas pertimbangan taktis-strategis bahwa 

pesawat jenis ini cocok untuk wilayah Indonesia yang luas karena 

kemampuan jelajah jauh yang lebih besar bila dibandingkan dengan misalnya 

F-16 produksi AS. Rencana lain ialah pembelian delapan unit Sukhoi sebagai 

ganti dari armada F-5 Tiger yang kondisinya sudah tua. Akan tetapi, 

kenyataan menunjukkan bahwa hingga tahun 2009, Indonesia baru memiliki 

sepuluh unit Sukhoi sebagai wujud dari peremajaan skuadron Skyhawk di 

Makassar.33 

Untuk menyikapi kendala anggaran yang minim, Andi Widjajanto 

menyarankan agar Indonesia melakukan strategi arms disposal (memesiunkan 

semua peralatan militer) dan kemudian melakukan arms build up 

(menggantinya dengan yang baru), sehingga pemerintah Indonesia mampu 

menghemat kurang lebih Rp15 hingga 20 triliun. Akan tetapi, saran ini tidak 

                                                             
32 Santosa, dkk., p. 50. 
33 Santosa, dkk., p. 50. 
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diterima oleh pemerintah Indonesia.34 Kendala anggaran yang berdampak 

pada terganjalnya upaya pengembangan postur pertahanan matra laut disiasati 

oleh pemerintah Indonesia dengan cara pembangunan kekuatan MEF, di mana 

pelbagai peralatan militer yang dipandang masih layak guna akan dilakukan 

pemeliharaan pada tingkat depo, termasuk upaya repowering, mid life 

modernization (MLM), dan overhaul.35 Selain dengan cara pembangunan 

kekuatan MEF, sebenarnya terdapat dua pendekatan lain dalam rencana 

pembangunan postur kekuatan laut Indonesia, yaitu capability based planned 

(berdasarkan kemampuan anggaran) dan threat based planned (berdasarkan 

perkiraan ancaman).36 

 
4.3. Kendala Embargo 

 
Persoalan besar lainnya yang dihadapi Indonesia dalam 

mengembangkan postur pertahanan adalah embargo oleh negara asing tempat 

peralatan dibeli. Embargo peralatan militer oleh Amerika Serikat (AS) untuk 

Indonesia, misalnya, dimulai pada tahun 1996, efektif berlaku sejak tahun 

1999, dan dihentikan pada tahun 2005.37 

Kendala embargo persenjataan ini sesungguhnya tidak dapat 

dipisahkan dari rangkaian sejarah perjuangan membangun keutuhan Indonesia 

                                                             
34 Santosa, dkk., p. 50. 
35 Purdijatno, p. 146. 
36 Purdijatno, p. 146. 
37 Lihat Santosa, dkk., p. 51. 
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sebagai negara kesatuan. Pada masa itu, menurut Panglima Tentara Nasional 

Indonesia (TNI) tahun 2002, Jenderal TNI Endriartono Sutarto, Indonesia 

berupaya membebaskan Irian Barat (kini disebut Papua) dari penjajahan 

Belanda. Karena Irian Barat adalah bagian dari Indonesia, menurut Sutarto, 

pemerintah Indonesia berusaha melakukan perundingan melalui jalan 

diplomasi sebagai upaya terdepan. Akan tetapi, pelbagai upaya diplomasi ini 

justru tidak membuahkan hasil dan karenanya dibutuhkan sokongan dari 

kekuatan militer.38 

Pada masa itu, negara-negara Barat berada di belakang Belanda. 

Menyikapi hal tesebut, mengingat terdapat unsur perang ideologi dua 

kekuatan dunia (Blok Barat dan Timur), pemerintah Indonesia memasok 

persenjataan dari Uni Soviet. Alhasil, sebagian besar senjata yang dimiliki 

oleh Indonesia merupakan produksi Uni Soviet. Pada masa itu, masih menurut 

Sutarto, di antara pesawat produksi Uni Soviet yang dipunyai oleh Indonesia 

adalah Mig-15, Mig-17, Mig-19, dan Mig-21. Indonesia merupakan negara 

kedua yang memiliki pesawat jenis ‘Mig’ setelah Uni Soviet. Sejumlah negara 

seperti India, Cina, serta negara-negara di Afrika dan Eropa Timur hingga kini 

menggunakan pesawat jenis Mig-21. Selain pesawat jenis Mig, pada saat itu, 

militer Indonesia juga dipersenjatai dengan dua belas kapal selam kelas 

“Wisky” paling mutakhir buatan Uni Soviet, termasuk ‘destroyer’ KRI Irian 

                                                             
38 E. Sutarto, Kewajiban Prajurit Mengabdi Kepada Bangsa, Pusat Penerangan TNI, Jakarta, 

2005, pp. 36-37.  
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yang merupakan kapal penjelajah terbesar di dunia di masanya. Dengan 

demikian, Indonesia menjalin mitra strategis dengan Soviet dalam hal 

persenjataan untuk pertahanan.39 

Akan tetapi, kata Sutarto, Indonesia mendapat persoalan baru 

pascaperistiwa Gerakan 30 September yang diduga dilancarkan oleh Partai 

Komunis Indonesia. Terkait hal ini, Uni Soviet melakukan embargo suku 

cadang peralatan militer kepada Indonesia. Di tengah kerumitan ini, AS hadir 

dengan segala kepentingannya untuk menggunakan kesempatan guna 

memenuhi kebutuhan peralatan militer Indonesia dengan persyaratan bahwa 

Indonesia tidak diperkenankan menggunakan lagi semua persenjataan militer 

produksi Uni Soviet.40 Ini adalah bagian dari strategi dan kepentingan AS 

untuk menghadapi blok komunis.41 

Namun, peristiwa pelanggaran HAM (Hak Asasi Manusia) oleh 

Indonesia, khususnya di Timor Timur, tampaknya mendorong AS untuk 

kemudian memberi sanksi kepada militer Indonesia, yaitu berupa embargo 

suku cadang persenjataan. Kendala embargo yang dihadapi Indonesia sebagai 

dampak dari tekanan politik dari AS dan negara-negara Barat karena isu 

pelanggaran HAM ini, menurut Suwardjo, seorang analis militer/pertahanan, 

memberi dampak sangat berarti pada pesawat tempur dan pesawat angkut TNI 

                                                             
39 Sutarto, p. 37 dan Sudarsono, p. 73. 
40 Sutarto, p. 37-38. 
41 Sudarsono, p. 73. 
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AU. Buktinya, dari sepuluh unit pesawat tempur F-16 dengan tipe F-16A dan 

F-16B varian Block 15 OCU, hanya tersisa empat unit yang dapat beroperasi 

karena suku cadang yang seharusnya dapat digunakan untuk pemeliharaan 

operasional diembargo oleh AS. Kondisi yang sulit ini juga dialami dua puluh 

unit Hercules jenis C-130 (campuran varian C-130B, KC-130B, C-130H, dan 

C-130H-30). Konsekuensi dari sanksi embargo suku cadang oleh AS ini 

adalah hanya enam unit Hercules yang dapat dioperasikan sebagai bagian dari 

alat angkut militer.42 

Pada tahun 2002, menurut Sutarto, AS telah membuka sebagian 

embargo persenjataan militer untuk Indonesia, khususnya untuk suku cadang 

bagi lethal weapons. Akan tetapi, pembukaan sebagian embargo persenjataan 

yang selama itu menjadi kendala justru belum mampu menyelesaikan masalah 

karena TNI terkendala dalam soal keterbatasan keuangan. Pada tahun 2002, 

Indonesia juga memiliki 39 kapal bekas yang dibeli dari Jerman Timur. 

Karena pembelian kapal tersebut tidak ditunjang dengan perencanaan 

pemeliharaan dan anggaran yang bersifat jangka panjang, hal ini pun 

menimbulkan persoalan tambahan bagi TNI. Anggaran untuk pemeliharaan 

hanya tersedia tidak lebih dari 10% dari kebutuhan yang semestinya.43 Akan 

tetapi, pada saat tesis ini ditulis, Indonesia tidak lagi terbebani sanksi 

embargo, baik dari AS maupun negara-negara lain. Hal ini juga memberi 
                                                             

42 Suwardjo, ‘Kerjasama Militer RI-Rusia: Suatu Era Baru’, WIRA. Media Informasi 
Departemen Pertahanan, vol. 21, no. 5, Januari-Februari 2009, pp. 18-20.    

43 Sutarto, p. 40. 
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posisi yang menguntungkan bagi Indonesia dalam mengembangkan postur 

pertahanannya di masa yang akan datang. Dengan begitu, Indonesia dapat 

secara fleksibel dan berimbang melakukan kerja sama di bidang pertahanan 

dengan pelbagai negara mitra. Pelajaran berharga yang dapat diperoleh dari 

kendala embargo ini, utamanya untuk masa yang akan datang, adalah bahwa 

pemerintah Indonesia harus secermat mungkin dalam melakukan operasi 

militer di dalam negeri agar tidak melanggar HAM mengingat negara-negara 

Barat kerap menjadikan dimensi HAM sebagai alat untuk menekan di bidang 

politik dan keamanan.      

 
4.4. Kendala dalam Riset dan Pengembangan 
 

Hingga kini, Indonesia masih menggantungkan diri kepada produk 

luar negeri sebagai akibat dari ketidakmampuan menghasilkan peralatan 

militer yang berteknologi tinggi. Indonesia masih menjumpai kendala dalam 

mengembangkan pelbagai industri strategis domestik yang menghasilkan 

beragam produk pertahanan. Misalnya, dalam hal komponen-komponen yang 

dihasilkan oleh industri pendukung, produk-produk mekaniknya masih 

bersifat assembling, bukan dari dalam negeri. Oleh karenanya, Indonesia 

membutuhkan kemampuan untuk mencetak secara mandiri, terutama pelbagai 

komponen yang menunjang alutsista. Sejauh ini, Indonesia mengupayakan 

secara maksimal untuk menghasilkan dan kemudian membeli produk-produk 

industri dalam negeri. Peralatan yang digunakan oleh prajurit TNI secara 
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perorangan, misalnya senjata laras panjang dan pendek serta sebagian 

peralatan komunikasi, merupakan produksi dalam negeri (sebanyak 80% 

dipenuhi oleh industri domestik). Dalam tingkat teknologi tertentu, sejumlah 

industri strategis Indonesia, seperti PT Pindad, terbukti telah sanggup 

menghasilan kendaraan tempur-taktis ringan, contohnya APS dan APM. 

Sementara, PT PAL telah bisa memproduksi kapal patroli.44 Meski demikian, 

aspek ketergantungan pada luar negeri karena keterbatasan kemampuan untuk 

memproduksi masih merupakan kendala berarti bagi pengembangan industri 

pertahanan Indonesia.45 

Mantan Menteri Riset dan Teknologi (dan kemudian Presiden) B.J. 

Habibie, sebagai tokoh yang merintis industri strategis dalam negeri, 

berpandangan bahwa guna menunjang pemberdayaan industri pertahanan 

domestik, Indonesia harus memanfaatkan teknologi dan, yang paling utama, 

mendapatkan dukungan yang maksimal dari kualitas sumber daya manusia. 

Menurut Habibie, yang menjadi penggerak upaya tersebut adalah para 

teknokrat Indonesia yang terdiri dari elemen TNI, Polri, dan industri 

pertahanan sendiri. Industri strategis pertahanan ini dapat digerakkan dengan 

cara memanfaatkan pasar dalam negeri, yakni dengan menggunakan produk 

dalam negeri sehingga hal ini dapat menjaga kualitas tenaga kerja serta 

lapangan pekerjaan. Alhasil, peran lembaga kajian dan perguruan tinggi di 

                                                             
44 WIRA Media Informasi Departemen Pertahanan, vol. 17, no. 5, Januari-Februari 2006, pp. 

7-8. 
45 WIRA, vol. 17, no. 5, Januari Februari 2006, pp. 5-7. 
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Indonesia untuk dijadikan pusat keunggulan teknologi, menurutnya, menjadi 

sentral.46 

Kritik terhadap minimnya ketekunan Indonesia dalam menggunakan 

ilmu pengetahuan dan teknologi juga datang dari Zuhal, seorang ilmuwan 

Indonesia di bidang inovasi dan teknologi yang juga mantan Menteri Riset 

dan Teknologi. Terkait dengan daya saing bangsa, Zuhal berpendapat, 

Indonesia tidak secara serius mempertahankan potensi ilmu pengetahuan dan 

teknologi sebagai bagian dari tulang punggung masyarakat modern.47 

Menurutnya, potensi yang dimiliki oleh Indonesia tersebut selayaknya 

dimanfaatkan secara konsisten dengan membangun pelbagai pusat-pusat 

keunggulan yang berbasis teknologi. Di dalam argumennya, Zuhal mengajak 

untuk melihat dengan cermat bagaimana nasib sepuluh industri strategis 

Indonesia yang telah dibangun oleh Habibie, yang satu per satu berguguran.48 

Lebih jauh, Zuhal memaparkan, kendati kesemua industri ini, seperti 

PT PAL (perkapalan), PT DI (penerbangan), PT INKA (perkeretaapian), dan 

PT Pindad  (pertahanan), mepunyai nilai ‘memadai’ dalam hal faktor 

produksi, kebutuhan dasar dalam negeri, serta strategi dan struktur 

perusahaan, kelemahan utama dari industri-industri strategis tersebut ialah 

minimnya (atau bahkan tidak tersedianya) industri pendukung. Dengan 

                                                             
46 WIRA, vol. 22, no. 3, November–Desember 2009, p. 10.    

 47 Zuhal, Knowledge & Innovation: Platform Kekuatan Daya Saing, Gramedia Pustaka 
Utama, Jakarta, 2010, pp. 46-47.    

 48 Zuhal, p. 47. 
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kondisi seperti ini, menurut Zuhal, Indonesia terpaksa mengimpor sebagian 

besar komponen penting dari industri-industri strategis tersebut. Hal ini juga 

menjadikan Indonesia rendah dalam hal daya saing industri strategis.49  

Ditambahkan oleh Zuhal, dalam konteks riset dan pengembangan, 

produk-produk yang dihasilkan oleh industri strategis adalah produk yang 

berteknologi tinggi, yakni pelbagai produk yang bernilai tambah tinggi karena 

untuk menciptakannya dibutuhkan sokongan riset dan pengembangan yang 

intensif.50 Indonesia baru mampu mengembangkan teknologi menengah dan 

bawah, semisal sirip atau sayap pesawat, sementara untuk teknologi tinggi, 

terutama mesin pesawat, Indonesia masih tergantung kepada keunggulan 

negara asing.51 Indonesia sendiri masih dihadapkan dengan pendanaan riset 

yang minim untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam konteks yang luas, 

termasuk kecilnya anggaran di bidang pengembangan pertahanan. Padahal, 

aspek riset dan pengembangan ini adalah suatu hal yang mendasar bagi upaya 

penguatan postur pertahanan yang mengandalkan industri strategis 

domestik.52 

                                                             
49 Zuhal, p. 95. 
50 Zuhal, pp. 210-211.  
51 Wawancara dengan Sudarsono. 
52 Penulis belum menemukan data yang rinci mengenai anggaran riset & pengembangan di 

bidang pertahanan Indonesia. Akan tetapi, sebagai catatan, menurut Umar Anggara Jenie, Ketua 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) 2007, Indonesia masuk dalam negara dengan anggaran 
riset dan pengembangan yang sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Data yang 
tersedia untuk tahun 2004, misalnya, menyebutkan bahwa Indonesia hanya mengalokasikan dana 
sebesar 0,1% dari GDP (Gross Domestic Products) untuk bidang riset dan pengembangan dalam 
konteks yang luas. Angka ini, menurut Jenie, berada di bawah Malaysia yang pada tahun 2005 
mengalokasikan 0,7% dari GDP-nya. Masih data tahun 2005, angka yang lebih besar diperlihatkan 
oleh Singapura (2,2% GDP). Lihat selengkapnya U.A. Jenie, ‘Lampiran 1: Surat Ketua LIPI’ dalam 
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4.5. Deterrent Effect: Kualitas atau Kuantitas? 
 

Widjajanto mengungkapkan pesimisnya bahwa hingga 2024 pun, 

melalui MEF, Indonesia masih belum memiliki kekuatan penangkal yang 

disegani di kawasan Asia Tenggara. Hal itu dikarenakan proyeksi anggaran 

pertahanan sebesar 2% PDB belum tercapai hingga 2010 dan masih berada di 

bawah 1%. MEF sendiri pada dasarnya bertujuan untuk menutup gap antara 

jumlah ideal yang dimiliki dengan jumlah nyata yang ada sekarang ini.53 

Terkait dengan kuantitas dan kualitas peralatan militer, Indonesia lebih 

menekankan pada varietas dan kesetaraan teknologi daripada jumlah. Dengan 

begitu, fokus yang hendak disasar Indonesia ialah bagaimana teknologi yang 

digunakan Indonesia memperlihatkan kesetaraan mutu senjata yang dimiliki. 

Sebagai contoh, bila Singapura memiliki F-15, Indonesia dapat 

mengimbanginya dengan Sukhoi-30. Selain itu, kendati jumlahnya sedikit, 

Indonesia juga melakukan kerja sama dan alih teknologi agar peralatan militer 

yang dimiliki agar tidak tertinggal dari negara-negara lain.54 

                                                                                                                                                                              
M.A. Rais, Agenda-Mendesak Bangsa: Selamatkan Indonesia!, PPSK Press, Yogyakarta, 2008, pp. 
250-251. Data yang paling mutakhir menunjukkan bahwa Indonesia mengalokasikan anggaran sekitar 
Rp78 miliar untuk riset di bidang pertahanan tahun 2011 dan mengalami peningkatan yang lumayan 
signifikan untuk tahun 2012, yaitu Rp143,8 miliar, sebagaimana diperoleh dari KBR68H (online), 
‘Litbang Kemenhan, Otak Dibalik Pertahanan Negara!’, 
<http://www.kbr68h.com/perbincangan/diskusi-lepas/11908-litbang-kemenhan-otak-dibalik-
pertahanan-negara>, diakses 17 Januari 2011. 

53 Wawancara dengan Widjajanto. 
54 Wawancara dengan Sudarsono. Lihat juga ‘35 Triliun Anggaran Pertahanan 2009’, Media 

Indonesia, 17 September 2008, p. 2; ‘RI Fokuskan Kesetaraan Teknologi Pertahanan’, Suara Karya, 
17 September 2008, p. 4.  
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Dalam konteks perbandingan kondisi peralatan militer bidang laut, 

Purdijatno mencoba memberi gambaran lebih luas betapa jauh tertinggalnya 

penguatan postur pertahanan laut yang dimiliki Indonesia bila dibandingkan 

dengan negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Australia. 

Oleh karena itu, Indonesia harus mengimbangi pelbagai jenis kekuatan itu 

dengan kekuatan setara atau bahkan melebihi kemampuan negara-negara 

tersebut. Pandangan dan kritik Purdijatno terhadap pengembangan postur 

pertahanan laut Indonesia ini layak dicermati mengingat pengalamannya 

secara langsung sebagai Kepala Staf TNI-AL. Ia menjelaskan, Singapura yang 

bekerjasama dengan Prancis telah sanggup membangun kapal jenis fregat 

kelas La Fayette. Selain itu, Singapura juga mempunyai empat kapal selam 

baru buatan Swedia. Sementera, Malaysia yang bekerjasama dengan Jerman, 

telah bisa membangun kapal korvet kelas Meko. Pertahanan laut Malaysia 

juga ditunjang dengan dua kapal selam baru (dari enam yang direncanakan) 

jenis Scorpene dari Prancis. Di selatan Indonesia, kapal-kapal fregat dan kapal 

selam jenis Collins pun menopang pertahanan laut Australia.55 Menyimak 

serangkaian data kekuatan yang dikemukakan Purdijatno ini, maka penting 

bagi Indonesia untuk berupaya mengimbangi kekuatan yang dimiliki oleh 

negara-negara sekitar, terutama Singapura dan Malaysia. 

                                                             
55 Purdijatno, p. 148. 
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Menurut pemerintah, untuk mengawal teritori Indonesia yang 

sedemikian luas, dibutuhkan 52 kapal perang jenis Korvet. Pada awal 2009, 

Indonesia membeli empat Korvet dari Belanda, sebagai tambahan dari empat 

korvet yang telah dimiliki Indonesia sejak era 1980-an. Dengan begitu, pada 

2009, Indonesia memiliki Korvet jenis SIGMA (Ship Integrated Geometrical 

Modularity Approach), yaitu KRI Diponegoro, KRI Sultan Hasanuddin, KRI 

Iskandar Muda, dan KRI Frans Kasiepo, yang berkemampuan jelajah patroli 

dalam segala jenis cuaca. Jenis ini adalah generasi baru dan hanya sedikit 

negara yang memilikinya. Bahkan, di kawasan Asia, baru Indonesia yang 

memiliki kapal jenis SIGMA ini.56 Kendati demikian, dengan jumlah tersebut, 

masih terlihat belum cukup untuk mengawal perairan teritorial Indonesia yang 

begitu luas. 

Untuk mengawal wilayah perairan, postur TNI-AL hingga 2024 

menyebutkan bahwa Indonesia harus memiliki dua belas kapal selam. 

Indonesia kini baru memiliki dua unit dengan kondisi rusak, yaitu KRI Cakra 

dan KRI Nanggala (buatan Jerman Barat 1977) yang mulai beroperasi tahun 

1981. Keduanya difungsikan untuk siaga di armada timur Surabaya dan pada 

2008 sempat diperbaiki. Di akhir 2008, Indonesia sempat berencana 

menambah kapal selam. Namun, rencana itu ditunda oleh pemerintah yang 

                                                             
56 WIRA Media Informasi Departemen Pertahanan, vol. 20, no. 6, Maret-April 2009, p. 34.  
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lebih memprioritaskan pengadaan kapal-kapal angkut jenis landing platform 

dock yang mampu menampung lima helikopter.57 

Selanjutnya, dalam konteks pengembangan postur pertahanan darat, 

Kiki Syahnakri, Kepala Staf TNI-AD November 2000-Mei 2002, berpendapat 

bahwa yang dibutuhkan ialah aspek kualitas dan bukan kuantitas karena 

jumlah yang banyak tanpa dibarengi dengan peningkatan mutu sangat 

berisiko.58 Pandangan dalam penguatan pertahanan, dalam dimensi yang agak 

luas, juga dikemukakan oleh Chappy Hakim, Kepala Staf TNI-AU 2002-

2005. Sebagai mantan perwira tinggi di bidang pertahanan udara, Hakim 

justru menekankan betapa pentingnya orientasi kekuatan laut dan udara 

sebagai lapis pertama pertahanan Indonesia, dengan tidak mengabaikan 

pertahanan teritorial darat. Pandangan ini didasarkan Hakim kepada 

pertimbangan strategis bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yang 

sedemikian luas.59 

Sementara itu, dalam konteks yang lebih luas lagi, pertanyaan yang 

kemudian mengemuka adalah: apakah ketidakberimbangan kuantitas 

persenjataan di Asia Tenggara memang membahayakan Indonesia? 

Pandangan yang cukup menarik dikemukakan oleh Juwono Sudarsono, 

                                                             
57 Indo Pos, ‘Tunda Kapal Selam, Prioritaskan Kapal Angkut’, 2 September 2008, p.3.  
58 K. Syahnakri, Aku Hanya Tentara: Catatan Militer, Kepemimpinan, dan Kebangsaan, 

Kompas, Jakarta, 2008, pp. 52-57. 
59 C. Hakim, Pertahanan Indonesia: Angkatan Perang Negara Kepulauan, Red & White 

Publishing, Jakarta, 2011, pp. 10, 32, dan 40-42.  
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Menteri Pertahanan Republik Indonesia 2004-2009. Pembelian senjata-senjata 

baru di Asia Tenggara, baik dalam masa Perang Dingin maupun dalam masa 

sesudahnya, menurut Sudarsono, tidak serta-merta membahayakan Indonesia. 

Hal ini karena dalam merespon pembelian peralatan militer tertentu oleh 

negara tetangga, apakah yang bersifat ofensif ataupun agresif (termasuk 

radar), Indonesia tetap menjaga tingkat kecanggihan atau varietas teknologi 

yang dimiliki. Sebagai contoh, jika negara-negara lain memiliki radar jenis 

‘x’, maka Indonesia juga harus mempunyai radar jenis ‘x’. Bila jenis striker 

negara-negara lain adalah F-16, maka Indonesia juga harus memiliki F-16. 

Menurutnya, walaupun Indonesia tidak mampu membeli dalam jumlah 

banyak, tetapi Indonesia harus memiliki peralatan tersebut serta harus setara 

dengan Singapura dan Malaysia.60 

Pesawat jenis F-16 Fighting Falcon memang dianggap oleh 

masyarakat dunia sebagai pesawat tempur kelas satu mengingat sistem 

persenjataan yang dimilikinya sangat meyakinkan dan sanggup mengangkut 

beragam senjata, antara lain peluru kendali/rudal, termasuk rudal anti-radiasi. 

Dikaitkan dengan konteks Indonesia, jika pesawat ini diberi tangki bahan 

bakar tambahan, ia akan sanggup terbang dengan jarak tempuh 3.890 km yang 

setara dengan jarak Jakarta-Jayapura atau Bangkok-Dili. Akan tetapi, perlu 

dicatat bahwa F-16 ini bukan satu-satunya pesawat tempur kelas satu produksi 

                                                             
60 Wawancara dengan Sudarsono. 
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AS. Selain F-16, AS juga menghasilkan sejumlah pesawat tempur lain yang 

memiliki kekuatan sepadan, misalnya F-15 Eagle dan F/A-18 Hornet 

(keduanya buatan McDonnell Douglas), serta F-22 dan F-14 Tomcat buatan 

Grumman.61 

Dalam konteks ini, kesetaraan teknologi sebagaimana dinyatakan oleh 

Sudarsono penting agar negara-negara tetangga tidak memandang Indonesia 

dengan sebelah mata, kendati Indonesia memang tertinggal dari segi 

kuantitas. Hal ini berlaku misalnya dalam jenis peralatan seperti kapal selam, 

pesawat tempur, dan helikopter serbu. Padahal, sedemikian luasnya wilayah 

teritorial Indonesia tentu menuntut adanya jumlah peralatan militer yang 

sesuai. Alhasil, terdapat dua masalah yang senantiasa mengemuka dalam 

upaya penguatan postur pertahanan keamanan Indoneisa, yaitu kesetaraan 

teknologi dan anggaran.62 

Fakta empiris menunjukan, luas wilayah dan jumlah penduduk 

Indonesia memang paling luas dan paling besar dari sembilan negara di Asia 

Tenggara lainnya. Hal ini memunculkan konsekuensi logis berupa pemenuhan 

kesiapsiagaan militer yang tangguh, baik dalam konteks kuantitas maupun 

kualitas. Dalam kaitan dengan jumlah persenjataan dan kepentingan menjaga 

kedaulatan, pengamanan bersama Selat Malaka yang melibatkan tiga negara 

berdekatan, yakni Indonesia, Singapura, dan Malaysia, adalah penting karena 

                                                             
61 D.P. Mada, Warta Departemen Hankam, no. 76, tahun X, April-Mei 1999, pp. 3-4.  
62 Wawancara dengan Sudarsono. 
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sekitar 30% perdagangan laut dan lalu lintas kapal-kapal dunia melewati selat 

ini. Lebih jauh lagi, masih dalam pandangan Sudarsono, tidak ada negara 

yang berdaulat mutlak, termasuk tidak berdaulat mutlak dalam teknologi 

secara mandiri. Oleh karena itu, Indonesia harus memanfaatkan kerja sama 

dengan Singapura dan Malaysia agar kepentingan Indonesia dapat terjaga 

melalui kepentingan kedua negara ini untuk tidak mengancam Indonesia.63  

Di Selat Malaka, sesungguhnya terjadi tumpang-tindih perbatasan 

ketiga negara ini dan tidak mungkin diselesaikan dengan cara keras atau 

perang. Karenanya, harus ada pengakuan bahwa kedaulatan Indonesia sedikit 

dilanggar oleh Singapura dan Malaysia, dan kedaulatan dua negara ini pun 

sedikit dilanggar oleh Indonesia mengingat teknologi telah melewati batas-

batas laut teritorial. Dengan begitu, di sini terjadi simetri di dalam kesetaraan 

relatif agar masing-masing negara tetap merasa berdaulat. Pada intinya, Selat 

Malaka harus dikelola secara bersama agar kepentingan ketiga negara dapat 

berada di satu titik temu.64 

Persoalan terbesar Indonesia dalam 1998-2010 ialah besarnya biaya 

yang diperlukan untuk memelihara peralatan militer yang telah tua.65 

Anggaran yang terbatas berdampak signifikan terhadap kondisi rata-rata 

peralatan tempur pada ketiga matra TNI. Hal ini secara keseluruhan cukup 

                                                             
63 Wawancara dengan Sudarsono. 
64 Wawancara dengan Sudarsono. 
65 ‘Rp 2,1 Triliun untuk Industri Pertahanan Dalam Negeri’, Republika, 11 Januari 2008, p. 3. 
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membahayakan postur militer Indonesia. Tabel 4.7 memperlihatkan, alutsista 

yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat (75%) lebih siap bila dibandingkan 

dengan kesiapan alutsista TNI Angkatan Laut yang hanya 57%. Kondisi yang 

paling membahayakan adalah kesiapan alutsista TNI Angkatan Udara yang 

cuma 45%. Hal ini akan berdampak kepada menurunnya deterrent effect 

terhadap negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Singapura dan 

Malaysia yang sangat berdekatan dari segi geografis. Terlebih lagi, tensi 

hubungan Indonesia dengan kedua negara ini dari waktu ke waktu terlihat 

fluktuatif, termasuk faktor sengketa wilayah kedaulatan.   

 

Tabel 4.7 
Kondisi Kesiapan Alutsista TNI66 

 
Angkatan  Kesiapan (%) 

Darat 75% 

Laut 57% 

Udara 45% 

 

Menganalisis perbandingan jumlah kekuatan militer antarnegara di 

kawasan Asia Tenggara selama kurun waktu 1998-2010, terlihat bahwa 

hampir di semua segi postur – baik Angkatan Darat, Angkatan Laut, maupun 

Angkatan Udara – Indonesia relatif jauh tertinggal. Dari aspek jumlah militer 

aktif di Asia Tenggara, Indonesia hampir sama dengan Thailand dan bahkan 

                                                             
66 ‘Pokok-Pokok Paparan Menteri Pertahanan Republik Indonesia’. 



143 
 

keduanya berada di bawah Vietnam. Vietnam pun masih unggul dari segi 

jumlah peralatan (ACV) Angkatan Darat yang kemudian disusul oleh 

Singapura. Di matra laut, Singapura terlihat mengungguli, terutama jumlah 

kapal selam. Untuk Angkatan Udara, lagi-lagi Indonesia berada di bawah rata-

rata kekuatan negara ASEAN. Indonesia yang mengembangkan kebijakan 

MEF bahkan belum sanggup mencapai pagu anggaran wajar, yaitu 2,0% dari  

PDB. Rata-rata anggaran pertahanan Indonesia selama kurun waktu 1998-

2010 masih berada di bawah 1% PDB. Hal ini sangat berisiko karena, bila 

dipandang dari perspektif realisme, negara-negara yang melakukan 

pembangunan kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara dianggap 

berpotensi sebagai aggressor yang mengancam kedaulatan Indonesia. 

Walaupun upaya deterrence yang dilakukan oleh Indonesia ini – antara lain 

dengan memperkokoh postur (kekuatan dan kemampuan) militer pada ketiga 

angkatannya, yaitu darat, laut, dan udara – telah dilakukan, tetapi karena tidak 

intensif dalam melakukan respon, keterbatasan sumber dana dan dukungan 

politik serta kelemahan dalam menganalisis perkembangan lingkungan 

strategis kawasan, maka Indonesia tidak mampu mengimbangi pembangunan 

postur pertahanan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, sehingga belum 

mencapai titik ‘strategic stability’. Dengan tidak mencapai posisi ‘strategic 

stability’ ini, ada kemungkinan salah satu di antara negara-negara lain di 

kawasan lebih dulu menyerang Indonesia manakala terjadi gesekan atau 
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eskalasi konflik yang mengarah pada perang di wilayah kedaulatan yang 

masih disengketakan. 

Kemungkinan strategic stability ini akan bisa dicapai apabila 

Indonesia mampu merealisasikan rencana jangka panjang (selama 20 tahun) 

di bidang pertahanannya yang akan dimulai pada tahun 2010. Misalnya, 

disebutkan di dalam kebijakan pemerintah Indonesia bahwa pada Rencana 

Tahap I (2010-2014) akan berupaya mencapai alokasi anggaran yang berkisar 

1,8% hingga 2,1% PDB, Rencana Tahap II (2015-2019) akan berupaya 

mencapai alokasi anggaran yang berkisar 2,2% sampai dengan 2,61% PDB.67 

Bila dapat direalisasikan secara konsisten dan berjangka-panjang, hal ini tentu 

akan berdampak cukup signifikan terhadap penguatan postur pertahanan pada 

ketiga angkatan militer yang dimiliki oleh Indonesia dan juga perimbangan 

kekuatan militer di kawasan Asia Tenggara. 

 

                                                             
67 Departemen Pertahanan Republik Indonesia, Postur Pertahanan Negara, Departemen 

Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta, 2007, pp. 132 dan 139.  
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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 
Dari analisis yang telah dilakukan terhadap kebijakan pengembangan postur 

pertahanan Indonesia selama kurun waktu 1998-2010, melalui analisis dokumen dan 

wawancara terhadap sejumlah pihak, terlihat upaya beberapa negara di kawasan Asia 

Tenggara, terutama Singapura, Malaysia, dan Thailand, cukup intensif dalam 

memperkuat postur pertahanan masing-masing. Dalam masa itu, Singapura 

merupakan satu-satunya negara yang sangat agresif dalam memperkokoh kekuatan 

dan kemampuan armada militernya, baik di matra darat, laut, maupun udara. 

Ada titik-titik penting di mana Indonesia terlihat berupaya memperkokoh 

postur pertahanannya, yaitu di tahun 2003, 2007, dan 2008. Namun, sejak tahun 

1998, saat di mana krisis ekonomi terjadi di Asia Tenggara dan reformasi domestik 

juga berlangsung, dapat dikatakan Indonesia tidak melakukan respon terhadap 

kondisi perkembangan lingkungan strategis di Asia Tenggara. Masa ini lebih dititik-

beratkan pada upaya meletakkan fondasi kesisteman dan kelembagaan yang bersifat 

jangka panjang agar Departemen Pertahanan dan Markas Besar TNI menjadi lembaga 

yang lebih transparan dan akuntabel dalam proses penganggaran serta pengadaan 

alutsista, termasuk melakukan perumusan undang-undang di bidang pertahanan dan 

TNI. Upaya pengembangan postur militer baru tampak pada tahun 2003 ketika 

Indonesia melakukan kontrak pembelian persenjataan udara dengan Rusia, yaitu 

pembelian pesawat Sukhoi, dan merencanakan pengadaan empat unit kapal selam. 
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Tahun-tahun 2007 dan 2008 adalah masa penting bagi perkembangan arah kebijakan 

pertahanan Indonesia karena dalam periode ini pemerintah mengeluarkan sejumlah 

dokumen yang cukup lengkap dalam mengelola kebijakan pertahanan, yaitu 

kebijakan umum pertahanan negara, postur pertahanan, strategi pertahanan, dan 

doktrin pertahanan. 

Selama kurun waktu 1998-2010, pelbagai industri strategis domestik yang 

dimiliki oleh Indonesia tampaknya belum secara penuh mendukung kebutuhan 

alutsista bagi ketiga angkatan. Salah satu industri strategis yang cukup 

memperlihatkan produktivitas yang berarti adalah PT Pindad yang memang secara 

khusus menghasilkan produk bagi alutsista angkatan darat. Itu pun masih dalam 

sebagian peralatan yang berteknologi rendah dan menengah. Sementara, industri 

strategis yang menghasilkan persenjataan guna mendukung postur angkatan laut, 

yakni PT PAL, masih jauh dari harapan. Hal yang sama juga terjadi di PT DI 

(Dirgantara Indonesia) yang belum memberikan sumbangan signifikan bagi postur 

pertahanan udara. Aspek dana, pelembagaan riset dan pengembangan, serta SDM 

yang mendukung produktivitas merupakan kendala yang sangat mendasar. Oleh 

karena itu, bila yang menjadi sasaran dalam jangka panjang adalah kemandirian 

industri strategis untuk mendukung sektor pertahanan, maka Indonesia harus secara 

cepat mengatasi kendala-kendala tersebut. Menurut penulis, hal yang paling penting 

dibenahi adalah aspek SDM dalam arti bahwa Indonesia harus semakin 

memperbanyak lulusan di bidang teknik perkapalan dan pesawat terbang yang 
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berkualitas global, tentunya dengan tidak mengabaikan upaya pengembangan SDM 

yang mendukung teknologi militer. Hal ini secara perlahan juga dapat mengatasi 

ketergantungan Indonesia pada teknologi luar negeri mengingat Indonesia hanya baru 

mampu mengembangkan teknologi pada tingkat rendah dan menengah. 

Dilema keamanan yang terjadi di kawasan Asia Tenggara hanya berada pada 

tingkat kompetisi persenjataan konvensional, belum pada level perlombaan senjata 

yang sengit. Bila membandingkan aspek kuantitas persenjataan yang dimiliki negara-

negara di Asia Tenggara, baik oleh Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan 

Udara masing-masing, Indonesia secara umum masih tertinggal. Inheren di dalam hal 

tersebut, sejumlah kendala seperti anggaran yang minim (rata-rata masih di bawah 

1% PDB), pelembagaan dan pendanaan riset & pengembangan yang belum 

sempurna, serta ganjalan embargo persenjataan dari Amerika Serikat yang pernah 

terjadi hingga tahun 2005 merupakan serangkaian hambatan yang dihadapi 

pemerintah Indonesia. Jika anggaran yang menjadi kendala utama dalam 

pengembangan postur pertahanan Indonesia, maka upaya ke arah peningkatan PDB 

menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindari. Dengan usaha melipatgandakan besaran 

PDB, persentase besaran anggaran pertahanan diharapkan juga dapat ditingkatkan 

hingga menuju tingkat wajar dan ideal dari kerangka kebijakan MEF (Minimum 

Essential Force) yang dianut oleh Indonesia. Tanpa lompatan yang berarti ke arah itu, 

Indonesia akan jauh tertinggal di kawasan Asia Tenggara mengingat pembangunan 

postur militer sebuah negara membutuhkan waktu yang tidak singkat. 
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Dengan demikian, penulis berargumen bahwa kebijakan pembangunan postur 

pertahanan Indonesia (darat, laut, dan udara) dalam merespon pembangunan militer 

negara-negara di kawasan Asia Tenggara dalam kurun waktu 1998-2010 lebih 

dimaksudkan untuk mencapai kekuatan deterrent daripada membangun kekuatan 

ofensif. Kebijakan tersebut dilakukan mengingat adanya persepsi bahwa negara-

negara di kawasan Asia Tenggara berpotensi untuk mengancam keamanan dan 

kedaulatan Indonesia. Sementara, kemampuan Indonesia untuk membangun kekuatan 

militer di atas tingkat deterrent sangat terbatas. Keterbatasan sumber dana dan 

dukungan politik serta kelemahan dalam menganalisis perkembangan lingkungan 

strategis kawasan menyebabkan kebijakan tersebut tidak mencapai tingkat deterrent  

dan juga belum sampai pada titik ‘strategic stability’. 

Kalau yang menjadi ukuran perbandingan adalah jumlah persenjataan militer, 

Indonesia bahkan belum mencapai apa yang disebut sebagai strategic stability di 

kawasan Asia Tenggara. Kemungkinan terburuk atau risiko yang akan dipikul oleh 

Indonesia adalah potensi agresi dari negara lain yang semakin membesar karena 

merasa memiliki postur militer yang lebih kredibel daripada Indonesia. Menurut 

penulis, kondisi di Asia Tenggara yang baru sampai pada tingkat kompetisi 

persenjataan ini akan mengarah ke dilema keamanan yang keras, yaitu perlombaan 

senjata, manakala Indonesia, sebagai negara yang terbesar dari segi luas wilayah dan 

jumlah penduduk di Asia Tenggara, melakukan upaya penguatan postur 

pertahanannya dengan kualiatas dan kuantitas yang signifikan. Namun demikian, 



149 
 

dalam konteks yang lebih makro, penguatan postur pertahanan Indonesia ini bukan 

tanpa konsekuensi. Hal ini justru akan berimplikasi kepada respon negara-negara lain 

yang juga akan merasa terancam. Upaya Indonesia akan memunculkan rasa takut dan 

ancaman bagi negara-negara lain, sehingga memungkinkan mereka untuk kembali 

merespon dengan melakukan penguatan postur pertahanan. Konsekuensinya, dilema 

keamanan di Asia Tenggara akan meningkat tajam. Bisa jadi, status quo yang ada 

sekarang (hingga tahun 2010) dipandang sebagai suatu strategic stability karena 

terbukti belum pernah terjadi perang di tingkat kawasan ataupun eskalasi ketegangan 

yang mengarah ke kondisi hubungan yang lebih buruk. Atau, mungkin saja, bila ada 

lompatan besar Indonesia dalam melakukan penguatan postur di suatu masa tertentu 

akan menyulut rasa tidak aman bagi negara-negara lain dan mengarah kepada 

perlombaan senjata yang lebih intens. 

Lebih spesifik, bila dalam jangka waktu sepuluh tahun mendatang, paling 

tidak hingga tahun 2024, Indonesia secara bertahap memperkuat postur pertahanan 

sembari meningkatkan besaran PDB-nya, hal ini juga bukan tanpa masalah dalam 

konteks perimbangan kekuatan di kawasan Asia Tenggara. Penulis menengarai, spiral 

aksi-reaksi justru akan terjadi dengan lebih serius lagi karena melibatkan Indonesia 

yang hampir sepuluh tahun belakangan tidak begitu gencar mengembangkan 

kemampuan dan kekuatan militernya. Dengan kata lain, melalui pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang stabil dan dibarengi dengan peningkatan besaran PDB, 

kemudian alokasi untuk anggaran pertahanan bagi pembelian alutsista juga 
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meningkat, ini diprediksi dapat mengarah kepada dilema keamanan di kawasan. 

Perkiraan ini didasarkan pada perhitungan dalam konteks politik internasional karena 

Indonesia adalah negara dengan posisi strategis secara geografis dan demografis yang 

dapat mengancam eksistensi negara-negara kunci seperti Singapura dan Malaysia. 

Memang, di satu sisi, dalam hal kuantitas persenjataan, apa yang disebut sebagai 

strategic stability dapat tercapai. Namun, di sisi lain, kompetisi persenjataan di masa 

depan juga menjadi suatu hal yang tidak dapat dihindarkan. Kondisi kompetisi 

menuju perimbangan yang tidak kunjung usai ini niscaya dapat ditangani melalui 

CBMs (Confidence Building Measures) dengan arti bahwa masing-masing negara 

secara sadar menyepakati aspek kualitas dan kuantitas persenjataan yang dimiliki, 

antara lain dengan tukar-menukar data rencana pembangunan pertahanan. Hal ini 

penting mengingat pertahanan-keamanan di Asia Tenggara cukup riskan bila tidak 

dikelola dengan melibatkan semua negara di kawasan ini. 

Di bagian akhir bab ini, ada isu kontroversial yang penulis anggap penting 

untuk dikemukakan. Ketika tesis ini ditulis, pemerintah Indonesia berencana untuk 

membeli sebanyak seratus MBT (Main Battle Tank) bekas jenis Leopard dari 

Belanda dengan anggaran mencapai $280 juta. Pemerintah tampaknya tidak 

memperoleh dukungan dari DPR karena ketidakjelasan alasan dan kegunaan 

peralatan tersebut. Penulis berargumen, dengan anggaran yang cukup fantastis itu, 

Indonesia lebih relevan untuk membeli pesawat tempur atau kapal perang yang baru. 

Walaupun dengan jumlah yang tidak begitu banyak, tetapi jika kualitasnya mumpuni, 
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maka secara umum dipandang cukup mempertangguh postur pertahanan dan daya 

tangkal Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa, sebagai negara 

kepulauan yang terluas di kawasan Asia Tenggara, lapis pertama pertahanan 

Indonesia adalah laut dan udara, dengan tidak mengabaikan pertahanan daratnya.  

Sebagai penutup, tesis ini belum lengkap karena tidak menelisik dan 

mengaitkan analisis dengan dimensi doktrin pertahanan yang dianut oleh Indonesia, 

yakni doktrin sishankamrata (atau sishanta) secara lebih mendalam. Padahal, postur 

pertahanan yang dibangun oleh Indonesia idealnya diturunkan dari dimensi doktrin 

dan juga dihubungkan dengan aspek strategi, utamanya dalam konteks pertahanan 

Indonesia sebagai negara kepulauan. Karenanya, dibutuhkan kajian yang lebih 

mutakhir dan komprehensif dalam menelaah keterkaitan antara postur dan doktrin ini. 

Selain itu, sejalan dengan upaya Indonesia menuju kemandirian industri pertahanan, 

kajian yang menyoroti perkembangan pelbagai industri pertahanan yang ada di 

Indonesia juga menarik dilakukan mengingat Indonesia baru mencapai 

pengembangan pada level teknologi menengah dan rendah, belum pada 

pengembangan inovasi yang lebih berjangka panjang. Hal lain yang juga tidak kalah 

penting adalah persoalan dalam perbandingan pelbagai jenis peralatan tempur di Asia 

Tenggara. Penulis belum menjangkau pemikiran dan membangun argumen bahwa 

senjata tertentu atau ragam senjata yang hampir setara memang dibutuhkan oleh suatu 

negara, khususnya Indonesia, atas dasar geostrategi, geopolitik, dan taktis-

strategisnya. 
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LAMPIRAN 
 

Lampiran 1 
 

Peta Sumber Daya Alam, Objek Vital, Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI),  
dan Daerah Rawan Indonesia1 

 
 

 

                                                             
1 Pokok-Pokok Paparan Menteri Pertahanan Republik Indonesia. 
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Lampiran 2 
Pulau-pulau Terluar Indonesia yang Perlu Mendapatkan Perhatian Serius2 

 

No  Nama Pulau Keterangan  

1 Pulau Rondo Pulau ini berada di Samudera Hindia dan di ujung utara Pulau Weh 
yang berbatasan dengan India. Pulau ini strategis karena berada 
pada jalur pelayaran internasional. Di sekitar pulau ini banyak 
digunakan untuk bersauh/lego jangkar oleh kapal-kapal yang 
melintasi Selat Malaka. Pulau yang tidak berpenduduk ini memiliki 
kekayaan alam berupa ikan. Sebelah utara pulau ini tersimpan 
potensi migas berproduksi.  

2 Pulau Berhala Pulau ini berada di Selat Malaka. Oleh sebab itu, sekitar pulau ini 
rawan tindakan kejahatan (penyelundupan, perompakan, dan 
pencurian kekayaan laut oleh orang Indonesia dan asing) karena 
dilintasi oleh pelayaran internasional. Sistem pengamanan di sini 
sangat minim, padahal di sini tersimpan kekayaan laut hayati 
berupa ikan dan biota lainnya.   

3 Pulau Nipa Pulau ini tidak berpenduduk dan berada di Selat Singapura (Selat 
Philips). Pulau ini mengalami kerusakan fisik karena pengerukan 
pasir yang kemudian diekspor ke Singapura. Indonesia mengalami 
kerugian yang sangat besar mengingat 98% dari pasir di laut ini 
mengandung kuarsa bahan baku pembuatan gelas, kaca anti-peluru, 
dan perlengkapan laboratorium. Selain itu, karena pengerukan pasir 
yang merupakan kekayaan yang penting di pulau ini, garis 
pantainya juga mengalami pergeseran, termasuk terjadinya 
penurunan ketinggian dan bahkan terancam gagal. Pulau ini juga 
digunakan untuk lego jangkar beragam kapal asing yang hendak 
memasuki Singapura. Kerugian yang diderita Indonesia mencapai 
500 juta rupiah per kapal karena terjadinya transfer BBM secara 
illegal.  

4 Pulau Sekatung Pulau ini tidak berpendudukdan berbatasan dengan Laut Cina 
selatan (sebelah utara) dan Nerada dalam jajaran kepulauan Natuna. 
Lokasi yang strategis sebagai jalur pelayaran internasional dan 
tempat persinggahan nelayan asing, menjadikan pulau ini rawan 
pelbagai tindakan illegal. Di samping tersimpan pelbagai jenis ikan 
dan kerang, di pulau ini juga terdapat potensi migas yang besar 
karena terdapat cekungan migas. 
 

                                                             
2 Studi Pertahanan dan Keamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, pp. 

49-75 – ditampilkan dalam bentuk tabel oleh penulis. 
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5 Pulau Marore Pulau yang berpenduduk sekitar 640 jiwa ini berbatasan dan 
merupakan bagian dari wilayah khusus dengan Filipina (check point 
border crossing area). Banyaknya pantai yang curam dan batu 
karang, menjadikan akses menuju pulau ini terbatas. Kekayaan di 
pulau ini adalah ikan. 

6 Pulau Miangas Letak pulau berpenduduk sekitar 636 jiwa ini yang justru lebih 
dekat dengan Filipina daripada Kecamatan Nanusa (Indonesia), 
menjadikan masyarakatnya berinteraksi jauh lebih banyak dengan 
Filipina. Buktinya, masyarakat di sini cenderung menggunakan 
mata uang Filipina.  

7 Pulau Marampit Pulau yang berpenduduk 1.436 jiwa ini merupakan bagian dari 
wilayah Kepulauan Talaud (Sulawesi Utara) ini berbatasan dengan 
Filipina. Kekayaan pulau ini berupa ikan. 

8 Pulau Fanildo Pulau yang tidak berpenduduk ini merupakan bagian dari 
Kabupaten Biak Numfor, Papua. Pulau ini rawan terhadap tindakan 
illegal fishing, dan effective occupation dari negara tetangga. Di 
sekitar pulau ini, potensi kekayaan alam berupa ikan sangat besar. 

9 Pulau Brass Di pulau yang didiami oleh penduduk sekitar 50 jiwa ini rawan 
akan illegal fishing dan effective occupation dari negara lain karena 
menyimpan pelbagai jenis ikan, termasuk kelapa. Pulau ini adalah 
bagian dari Kabupatan Biak, Papua.  

10 Pulau Fani Pulau yang sudah berpenduduk ini terletak di perairan Samudera 
Pasifik dan merupakan bagian dari Kabupaten Raja Ampat, Papua. 
Pulau ini kerap dijadikan sebagai tempat berlindung oleh pera 
nelayan asing yang melakukan illegal fishing, terutama Filipina.  

11 Pulau Batek Pulau yang tidak berpenduduk ini merupakan bagian dari 
Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebelah selatan pulau 
ini adalah Timor Leste. Karenanya, pulau ini penting dan strategis 
bagi Indonesia karena merupakan pulau terluar Indonesia yang 
berbatasan dengan Timor Leste. Karena ketidak-jelasan perbatasan 
maritim, pulau ini berpotensi untuk diklaim secara sepihak oleh 
pemerintah Timor Leste. Alhasil, pulau ini membutuhkan perhatian 
yang serius dari pemerintah guna menghindari klaim sepihak 
tersebut. 

12 Pulau Dana Pulau yang tidak berpenduduk ini merupakan bagian dari 
Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan berbatasan dengan 
Australia. Pulau ini tidak menyimpan kekayaan alam yang bernilai 
strategis, tetapi mengandung beragam jenis ikan di bagian 
selatannya.  
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Lampiran 3 
Rekapitulasi Status Penyelesaian Batas Wilayah Maritim3 

 

No  Negara yang 
Berbatasan 

Indonesia  

Laut 
Teritorial  

Landas 
Kontinen 

ZEE 

1 India - Belum Selesai Selesai  

2 Thailand - Belum Selesai Selesai  

3 Malaysia Belum Selesai Belum Selesai Belum Selesai 

4 Singapura Belum Selesai - - 

5 Vietnam - Belum Selesai Selesai 

6 Filipina Belum Selesai Belum Selesai Belum Selesai 

7 Palau - Belum Selesai Belum Selesai 

8 Papua Nugini Selesai Belum Selesai Belum Selesai 

9 Timor Leste Belum Selesai Belum Selesai Belum Selesai 

10 Australia  - Selesai  Selesai  
 

 

                                                             
3 Studi Pertahanan dan Keamanan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar, p. 

126. (ZEE: Zona Ekonomi Ekslusif). 
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