
PENDAHULUAN

Memahami arti pentingnya keamanan maritim 
bagi Indonesia, perlu diawali dengan meninjau wilayah 
geografi  dan berbagai keunikan yang melekat di dalam-
nya. Lihat peta berikut ini; (Gambar Hal. 2)

Sepintas, terlihat beberapa poin yang menonjol, 
yaitu; (i) rangkaian dari 5 pulau besar, puluhan pulau 
yang sedang, dan belasan ribu pulau kecil, (ii) laut be-
rada disekeliling semua pulau, (iii) tersimpan potensi 
kekayaan alam, baik yang berada di darat maupun di 
laut, dan (iv) akses yang terbuka untuk masuk posisi 
stratejik. Tinjuan yang lengkap, tentunya perlu juga 
mempelajari berbagai keunikan faktual, yang seharus-
nya diperhatikan dalam membicarakan keamanan ma-
ritim Indonesia.

Keunikan tersebut, antara lain; (i) tempat per-
temuan antara samudra India dan Samudra Pasifi k, 
yang menjadikan perairan Nusantara ini memiliki keka-
yaan alam yang tidak ada tandingannya, (ii) ada laut di 
dalam laut wilayah, seperti Laut Jawa, Laut Banda, laut 
Seram, (iii) ada empat choke point, yaitu selat Malaka, se-
lat Sunda, selat Lombok, dan selat Ombai, (iv) ada tiga 
archipelagic sea lane, dan (v) ada sepuluh perbatasan di 
laut. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa justru pada keunik-
an tersebut, ada berbagai masalah yang harus di hadapi 
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Peta permasalahan keamanan ma ritim 
Indonesia sangatlah rumit. Tidak hanya 

permasalahan keamanan ma ritim di ka-
wasan, tetapi juga masalah keamanan 
maritim domestik. Indonesia harus me-
nempatkan agenda keamanan maritim 
kawasan menjadi agenda keamanan na-
sional, vice versa ha rus dengan skala prio-
ritas tinggi. Pertanyaannya adalah: Jadi 
kerjasama dan langkah kongkrit seperti 
apa yang akan dibangun? Di lain pihak 
untuk membangun Indonesia menjadi 
kekuatan maritim kawasan, tentulah har-
us didukung dengan arsitektur total (reg-
uler + cadangan) kekuat an militer nasion-
al yang kuat. Dalam arsitektur tersebut 
diliput kekuatan komponen cadangan. 
RUU atau draft RUU cadangan sementara 
ini dianggap sebagai “panakea”, pada-
hal belum mampu berhitung seberapa 
besarnya jumlah (force sizing) cadangan 
dan konse kuensi anggarannya? Ada apa 
de ngan reformasi TNI, kaitannya dengan 
RUU ini. Masalah ini akan diulas dalam QD 
berikut ini, selamat membaca.
Note: Sejak bulan Mei 2012 Sdr. Alman 
Helvas Ali tidak lagi bekerja di FKPM dan 
sudah bergabung dengan sebuah net-
working asing di Jakarta.
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oleh Indonesia, dan sebagian besar sudah di-
antisipasi tetapi, sejujurnya—ada bagian yang 
tidak siap dihadapi secara sepihak. Misalnya 
isu penembakan rudal balistik oleh regime Ko-
rea Utara. 

Dalam bidang keamanan maritim, Indo-
nesia mengembangkan strategi: (1) peningkatan 
kemampuan pertahanan mencapai minimum es-
sential force; (2) pemberdayaan industri pertah-
anan nasional; (3) pencegahan dan penanggu-
langan gangguan keamanan dan pelanggaran 
hukum di laut (perompakan, illegal fi shing dan 
illegal logging); (4) peningkatan rasa aman dan 
ketertiban masyarakat; (5) modernisasi deteksi 
dini keamanan nasional; dan (6) peningkatan 
kualitas kebijakan keamanan nasional. 2 

Dari sudut pandang Indonesia—membi-
carakan keamanan maritim cenderung dipan-
dang identik dengan membicarakan perairan 
yurisdiksi nasional Indonesia, oleh karena lu-
asnya hampir duapertiga dari luas perairan 
kawasan Asia Tenggara. Dari sudut pandang 
tersebut, menyiratkan bahwa Indonesia mem-
punyai kewajiban untuk ikut memelihara sta-
bilitas keamanan maritim kawasan. Hal ini 
sudah ditegaskan dalam konstitusi Republik 
Indonesia.  

CRITICAL  MARITIME SECURITY  ISSUE

Ada tiga isu kritis global yang harus di-

hadapi, yaitu (i) globalisasi, yang menekankan 
percepatan arus barang, (ii) energy security, me-
nekankan keamanan transportasi lewat laut, dan 
(iii) perubahan iklim, yang membawa dampak 
besar bagi kegiatan di laut.

Globalisasi yang menekankan percepatan 
arus barang, kini menggunakan kapal-kapal be-
sar seperti VLCC, ULCC yang berukuran diatas 
300.000 dwt. Harga kapal dan muatannya sudah 
mencapai puluhan, malahan ratusan juta dollar. 
Tidaklah mengherankan apabila pemilik kapal 
dan cargo, menuntut upaya pengamanan yang 
prima dari semua pihak yang terkait dengan 
pelayaran untuk mengamankan aset mereka 
dari berbagai ancaman. Bentuk ancaman yang 
paling berbahaya adalah sea piracy and armed 
robbery.

Energy security, juga demikian—ukuran 
kapal tanker semakin besar dan otomatis, harga 
kapal dan muatannya juga meningkat sangat 
tajam, dan menjadikan kapal-kapal tersebut 
menjadi sasaran utama dari bajak laut. 

Dari perspektif globalisasi dan energy secu-
rity, ada pandangan yang sama yaitu ancam an 
sea piracy and armed robbery harus dihadapi, dan 
menjadi agenda utama dalam strategi keaman-
an maritim dunia.  Demikan juga halnya den-
gan perairan Asia Tenggara, ada bagian dari 
sea lane of communication lewat pada jalur yang 
relatif tetap yaitu di selat Malaka dan keluar ke 
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laut China Selatan. Tetapi, dengan kapal kapal 
berukuran besar tipe VLCC/ULCC maka jalur 
yang digunakan, melalui selat Lombok—Selat 
Makassar—Laut Sulawesi dan keluar ke laut 
China Selatan.  Lihat peta berikut ini;

Dalam IMO Circulars yang dikeluarkan 
secara berkala, menunjuk perairan lepas pantai 
Somalia adalah area yang paling berbahaya, 3 
berikutnya perairan di Asia Tenggara, dan salah 
satunya di perairan Indonesia. Pihak Indonesia 
tentunya tidak duduk diam berpangku tangan, 
tetapi melaksanakan berbagai program, mulai 
dengan mengentaskan kemiskinan di pesisir 
pantai timur Sumatra, sampai dengan tindakan 
represif di lapangan. 

Performance dari pihak Indonesia Navy dan 
berbagai pihak terkait keamanan pelayaran, 
ada nilai plus dan juga minus, tetapi secara ke-
seluruhan dapat dikatakan cukup baik dan ada 
apresiasi dari IMO.  Pada sisi lain, ada pihak 
dalam hal ini IMB—memberitakan bahwa aksi 
bajak laut di perairan ini sangat tinggi. Kasus 
minor seperti pencurian arloji milik anak buah 
kapal yang hilang diatas kapal yang sedang 
berlabuh, ternyata dilaporkan sebagai tindak 
bajak laut. Nampaknya ada perbedaan referensi 
mengenai tindak piracy, konon pihak IMB tidak 
mengacu pada UNCLOS 1982, tetapi defi nes pi-

racy as “an act of boarding or attempting to board 
any ship with the actual or apparent intention to 
commit theft or any other crime and with the appa-
rent intent or capability to use force in furtherance of 
the act. 4 Penggunaan defi nisi yang berbeda dari 
UNCLOS 1982, akan membawa dampak dalam 
penanganan dan kerjasama keamanan maritim 
untuk menindak bajak laut. 

Dari perspektif kepentingan nasional, 
Indonesia memandang kejahatan rompak laut 
adalah ancaman yang sangat membahayakan 
kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. 
Mengapa demikian? Alasannya hanya satu, 
yaitu—pelayaran adalah urat nadi bagi negara 
kepulauan, dan bagi Indonesia  dengan 17.000 
pulau sudah jelas memiliki life lines yang ter-
panjang di dunia. Arti penting keamanan life 
lines, berada dalam aras kepentingan nasional 
yang utama (survival of the state), dan Indone-
sia sudah menetapkan prinsip cabotage sebagai 
bagian dari perwujudan kedaulatan. Kondisi 
nyata, ada sebagian life lines tumpang tindih 
dengan archipelagic sea lanes pada tiga perairan 
(lihat peta) dan berujung pada tiga choke point 
pula, yang perlu mendapatkan liputan keaman-
an maritim. Ada tekanan dari pihak negara 
pengguna agar penyelenggaraan keamanan 
maritim harus se suai dengan berbagai konvensi 
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terkait, dan berstandar internasional pula. 
Selengkapnya, ada tiga area yang ‘perlu’ di-
kerjasamakan adalah (i) perumusan defi nisi 
keamanan maritim yang dipahami bersama, 
(ii) ruang lingkup marine scientifi c research, (iii)  
protokol untuk surveillance. 

Perumusan definisi keamanan maritim, 
merupakan langkah awal untuk membangun 
kerjasama multilateral. Ada beberapa poin 
yang perlu dikemukakan, mulai dengan mari-
time awareness, atau maritime domain awareness, 
begitu pula dengan SLOC dan archipelagic sea 
lane, berikutnya persepsi ancaman mengenai 
rompak laut. Sebaiknya referensi yang digu-
nakan adalah konvensi internasional yang 
sudah mengikat, seperti UNCLOS 1982, SO-
LAS. Memang benar ada kelemahan dalam 
konvensi tersebut, tetapi tidak bisa diarti-
kan bahwa berarti negara pihak, dalam hal 
ini Indonesia, tidak menggunakannya dalam 
membangun kerjasama internasional.

Dalam hal marine scientific research, 
pihak Indonesia menyadari bahwa kepen-
tingan tersebut adalah untuk kesejahteraan 
umat manusia, dan tentunya mendukung 
kerjasama dalam bidang tersebut. Akan 
tetapi, ada pengalaman pahit yang melihat 
bahwa proyek dengan inisial tersebut, tu-
juannya sudah menyimpang dan hanya un-
tuk kepentingan pihak tertentu. Dalam segi 
marine environment protection, perairan Indo-
nesia sudah kebanjiran bakteri, biota laut as-
ing yang menumpang lunas kapal dari luar 
negeri, menjadi predator dan merusak keka-
yaan laut  di perairan Indonesia. Perlu ker-
jasama dengan tujuan yang jelas dan protokol 
yang baku. Mengenai surveillance, menurut 
pendapat penulis, poin ini adalah bagian 
yang paling sensitif dan perlu protokol yang 
jelas. Alasannya adalah sebagai berikut; 
yaitu (i) secara teknis—intrumen operasion-
alnya sangat beragam mulai dari remote sen-
sing, radar, sampai pada intelijen maritim, 
(ii) daerah operasi bukan hanya selat Malaka 
tetapi seluruh perairan Asia Tenggara, yang 
duapertiga adalah wilayah yurisdiksi Indo-
nesia, tentunya sudah termasuk ALKI tengah 
dan ALKI timur, (iii) pusat informasi berada 
di Singapore. 

Sudah pada tempatnya apabila Indone-
sia sangat berhati-hati dalam hal membangun 
kerjasama dalam tiga area yang ditawarkan 
oleh komunitas kawasan dan didukung oleh 
extra regional states. Pada sisi lain, Indonesia 
mengalami persoalan serius dengan dampak 

perubahan iklim yang sangat mempengar-
uhi kegiatan di laut, misalnya gangguan ter-
hadap keselamatan pelayaran, penangkapan 
ikan, terjadi abrasi yang sangat menonjol, dan 
sebagainya. Indonesia memandang dampak 
perubahan iklim sebagai ancaman yang uta-
ma, dan sudah menelan korban jiwa ratusan 
ribu dalam lima tahun terakhir. Ancaman 
tersebut harus ditanggulangi, mulai dengan 
membangun kapasitas nasional, perkuat aset  
operasional, dan tentunya kerjasama dengan 
pihak lain.

MARITIME SECURITY MEASURES   

Secara sepihak, Indonesia mengem-
bangkan upaya untuk menyelenggarakan 
keamanan maritim untuk mengamankan ke-
pentingan nasional di laut, dan konstruksinya 
dapat dilihat pada pada kebijakan, arsitektur 
manajemen operasional, dan kerjasama.       

Kebijakan yang digariskan oleh peme-
rintah adalah modernisasi alutsista serta 
penggantian alutsista yang umur tehnisnya 
sudah tua, dan pendayagunaan industri per-
tahanan nasional bagi kemandirian pertahan-
an.5 Kebijakan tersebut bertolak dari kondisi 
nyata dari aset nasional, yaitu kondisi kapal 
yang sudah tua dan jumlahnya pun sangat 
terbatas. Peremajaan kapal perang tersebut 
tidak bisa dilihat sebagai perlombaan ke-
senjataan di kawasan, tetapi untuk meng-
ganti kapal kapal tua, dan tujuannya untuk 
membangun minimum essential force. Tidak 
ada peningkatan fire power, dan kapasitas-
nya diarahkan untuk menghadapi asymmetric 
threats, seperti sea piracy and armed robbery.

Kebijakan yang dikembangkan juga me-
nyangkut penataan manajemen operasional 
yang sekarang ini dengan konsep multi agen-
cy—single task untuk menjadi single agency—
multi task, yaitu Indonesia Sea and Coast Guard. 
Pekerjaan rumah tersebut tidak mudah untuk 
diselesaikan dalam satu dua tahun, tetapi ada 
komitmen yang kuat untuk segera mewujud-
kan. Sementara itu, diharapkan dukungan 
dari berbagai pihak untuk membantu pena-
taan tersebut, bukan sebaliknya mencampuri 
yang berakibat melemahkan kinerja ‘mesin’ 
keamanan maritim Indonesia. Pihak-pihak 
tersebut adalah strategic partner dan diharap-
kan mereka bisa membantu dalam tiga hal, 
yaitu capacity building, information sharing, 
dan logistic support. 

Kecenderungan berkembang sekarang 

5  Ibid RPJMN
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ini adalah ancaman asimetrik yang mewarnai 
peperangan generasi keempat (4th gereation 
warfare), pada sisi lain—taktik dan doktrin 
keamanan maritim masih terikat de ngan 
perang dingin, ataupun peperangan ge nerasi 
ketiga. Jajaran militer sudah menyiapkan lang-
kah konkret, salah satunya adalah membangun 
kapabilitas untuk melaksanakan military opera-
tion other than war. Tetapi batasan me ngenai 
MOTW itu sendiri masih belum sera gam antar 
negara, bahkan inter-agency, dan hal tersebut 
berpengaruh dalam perumusan rule of engage-
ment. 

Menghadapi tindak rompak tidak akan 
sama, oleh karena ada perbedaan pemaham-
an terhadap tiga moda yang berbeda. Moda 
yang pertama—perompak yang naik kekapal, 
merampok dan kemudian meninggalkan ka-
pal. Bisa terjadi korban jiwa tetapi bisa juga 
tidak. Moda kedua—perompak naik kekapal, 
menyandra seluruh kapal kemudian memba-
wa lari kapal dan muatannya, sedangkan anak 
buah kapal bisa dibinasakan atau dibuang ke-
luar kapal. 

Moda ini dikenal sebagai panthom ship. 
Moda ketiga—seperti yang berkembang di So-
malia, mereka membajak kapal beserta anak 
buah kapal, dan bawa keperairan Somalia, 
kemudian minta tebusan.  Sejujurnya, sikap 
negara satu dengan yang lainnya belum tentu 
sama. Sikap Indonesia adalah menggunakan 
unit special forces untuk menyerang para perom-
pak, tetapi ada pihak yang menyerahkan pada 
asuransi, ada pula pihak yang menggunakan 
private contract anti piracy security (PCAPS). 

Pada sisi lain, banyak pihak mengkuatir-
kan ancaman maritime terrorist yang menjadi-
kan kapal kapal besar sebagai primary target, 
apakah untuk menghancurkan dalam rangka 
merusak center of economic gravity, atau untuk 
mendapatkan uang tebusan. Sejauh ini, belum 
ada satu sikap yang konkrit untuk menghada-
pi tindak maritime teror, oleh karena kesepakat-
an universal mengenai aksi terror itu sendiri 
masih diperdebatkan tanpa akhir.

Perbedaan pemahaman tidak akan meng-
halangi Indonesia untuk membangun kerjasa-
ma dengan pihak lain, terutama dalam rum-
pun ASEAN, dengan pemikiran bahwa perlu 
meninjau (to review) kinerja dan prestasi yang 
sudah dicapai, juga perlu meninjau hambatan 
apa saja yang membatasi ruang gerak mesin 
keamanan maritim ASEAN untuk meningkat-
kan kinerjanya. 

Dari pihak Indonesia, ingin mengembang-
kan kerjasama kearas yang lebih operasional, 
tetapi tidak bersifat instan, dan tidak ada ‘titi-
pan’ dari pihak luar. Awali dengan memban-
gun pemahaman bersama mengenai maritime 
awareness, kemudian perkuat Confidence Build-
ing Measures, perjelas kaitan antara SLOC dan 
archipelagic sea lane, membangun landasan hu-
kum yang kuat, membangun information cen-
ter pada lokasi yang tepat, perkuat kerjasama 
bilateral yang sudah ada, eksplorasi kerangka 
kerjasama operasional untuk masa depan, dan 
membangun perspesi ancaman yang relatif 
sama.

Pada kesempatan ini, penulis ingin urun-
rembug mengenai langkah awal untuk mem-
bangun kerjasama yang konkrit, sebaiknya de-
ngan langkah pertama menyamakan persepsi 
ancaman yang paling mungkin dihadapi oleh 
rumpun bangsa ASEAN, seperti; (i) rompak 
laut, termasuk phantom ship, (ii) pencemaran 
lingkungan, misalnya dengan waste dumping 
di perairan tertentu di wilayah Indonesia, (iii) 
trans-national crime, (iv) dampak perubahan 
iklim.

Langkah kedua adalah mengidentifikasi 
kebutuhan untuk membangun kerjasama yang 
efektif, berikutnya membicarakan tindakan 
apa yang perlu ditempuh dan seragam, dengan 
mengacu pada undang-undang dan konvensi 
yang sudah mengikat. Sudah ada berbagai ar-
rangement yang dihasilkan oleh Asean Politic-
Security Community, ADMM, ACDFIM, Asean 
Maritime Forum, tetapi bicara sejujurnya—ada 
berbagai kelemahan yang perlu ditinjau tanpa 
campur tangan pihak asing.

Langkah ketiga adalah membicarakan 
bentuk capacity building seperti apa yang diper-
lukan dan diprogramkan, untuk mendukung 
tindakan yang akan ditempuh. Pada langkah 
ini, juga meninjau kelemahan yang meng-
ganggu arrangement yang sudah mengikat, 
dan mencari solusi untuk menutup kelemahan 
tersebut.

Di atas kertas, sangat mudah untuk 
mengelaborasi berbagai alternatif untuk 
mengembangkan kerjasama militer di ka-
wasan, tetapi di lapangan situasinya akan 
berbeda. Tetapi bila berangkat dengan modal 
ketulusan dan saling percaya, penulis percaya 
akan ada terobosan yang positif untuk mem-
bangun kawasan Asia tenggara yang aman 
untuk melayani kepentingan maritim semua 
pihak.(B-o8/IR/5-12)
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Pendahuluan
 
Pandangan dunia tentang kekuatan 

cadangan sudah berubah dan lebih berorien-
tasi pada transformasi hubungan komponen 
aktif dan cadangan. Anggapan cadangan ada-
lah asset utama yang digunakan dalam perang 
besar (Wietz, hal 1) sudah lama ditinggalkan. 
Bila skenario perang tidak terjadi negara jelas 
kehilangan “biaya”. Batalnya Operasi Jayawi-
jaya dengan program pengurangan sejumlah 
besar Marinir adalah contoh bagi RI. Bila ske-
nario yang terjadi lebih rendah dari perang, 
terjadi perubahan peran kekuatan cadangan 
dan memberhentikan adalah keputusan yang 
paling mudah atau bisa saja diperbantukan 
kekuatan regular dalam batas tertentu sam-
bil memberikan kesempatan istirahat serta 
konsolidasi ulang kekuatan total (Ibid, hal 1). 
Umumnya banyak negara membuat kebijakan 
baru dengan menugaskan cadangan untuk 
operasi perdamaian dan kemanusiaan (Ibid, 
hal 2), atau lawan terorisme, stabilisasi dan 
restrukturisasi paska konflik, dan deploi lini 
depan zona “panas” PBB (Ibid, hal 2). 

Bagi perancang sumber daya manusia 
KemHan dibutuhkan kalkulus (model) struk-
tur kekuatan reguler dan cadangan dalam be-
ragam katagori penugasan dalam arsitektur 
total kekuatan militer nasional (total military 
forces) yang secara tradisional telah menim-
bulkan isu jumlah ~ berapa “pas”nya (“how 
much is enough?”), kata  orang RAND. Interak-
si jumlah manusia dan konsekuensi anggaran 
merupakan negosiasi dalam ruang masalah  
(problem’s space) yang menarik. KemHan per-
lu menemukan alternatif kombinasi jumlah 
kekuatan militer regular dan cadangan (mix 
posture forces) dengan kualitas dan kapabilitas 
tertentu setelah ditetapkan total “anggaran” 
tertentu untuk kurun waktu tertentu. Staff 
bantu pengambilan keputusan nasional di-
WanKamNas akan sangat membantu dengan 
program matematika memecahkan alternatif-
alternatif dari yang paling mungkin sampai 

Oleh: Budiman Djoko Said *

yang tidak memungkinkan. Konsep ini bisa 
memberikan alternatif kekuatan militer yang 
lebih ramping dan kapabel memenangkan 
perang berbasis operasi gabungan (opsgab) se-
bagai operasi militer yang paling effisien den-
gan jumlah kekuatan regular cukup berstatus 
“standby” ditambah sedikit kekuatan cadang-
an. Terlalu besar akan membuang “biaya” dan 
peluang yang mestinya bisa dialihkan (oppor-
tunity cost) kedalam program kesiapan dan 
modernisasi kekuatan militer nasional yang 
jauh lebih bermanfaat (Kruger, hal 255-258). 
Hadirnya komponen cadangan justru mem-
berikan alternatif yang jauh lebih effisien dan 
murah kata Hawkins…reserve forces cost much 
less. Sasaran “stratejik” total militer nasional 
sekarang berkembang menjadi (kebutuhan) 
tingkatan “kapabilitas” tertentu yang harus 
dicapai dengan asumsi profesionalisme dasar 
militer para perajurit, pelaut, marinir dan 
pengawak udara terpenuhi*. Tingkatan kapa-
bilitas satgas gabung an sendiri (per se) ada-
lah seberapa jauh ukuran effekti vitas (MOE, 
measures of effectiveness, pen) yang bisa dicapai 
sedangkan tingkatan effektivitas relatif ter-
hadap lawan berbasis ukuran “ope rasional 
berbasis-effek” (EBO, pen). Makalah ini men-
coba mendalami isu komponen cadangan da-
lam wadah total struktur kekuat an (force struc-
tures) militer nasional beberapa negara setelah 
mendalami proses reformasi, mobilisasi dan 
transformasi sebagai aplikasi manajemen pe-
rubahan menuju kapabilitas kekuatan militer 
yang diharapkan. 

Fenomena mobilisasi dan komponen cadangan 

Mobilisasi adalah pengaktifkan status 
komponen cadangan atau warga sipil (bila 
tidak memiliki cadangan) bila negara di-
nyatakan dalam keadaan darurat perang atau 
bencana atau tenaganya dibutuhkan. Bentuk 
panggilan dalam pengertian jumlah orang, 
status mendatang dan lamanya waktu mobi-
lisasi bisa berbentuk selektif, parsial, penuh 
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atau total. Panggilan bisa ditentukan oleh 
Parlemen, atau Menhan, atau Presiden sen-
diri (Klerman, hal 3-4), tergantung kebijakan 
mobilisasi pemerintah masing-masing. Orien-
tasi mobilisasi bisa berbentuk individual  atau 
sub-unit, sedangkan bentuk deploinya bisa 
berbentuk darurat (emergency forces) atau kon-
tijensi (contingency forces). Definisi cadang an 
umumnya dibagi menjadi beberapa golong an, 
namun perlu dicatat bahwa cadangan Ang-
katan Darat biasanya berjumlah relatif paling 
besar dibandingkan sesama cadangan Ang-
katan lain. Esensi komponen cadangan ada-
lah “paruh-waktu” dalam dinas, artinya bisa 
saja mereka tetap melanjutkan pekerjaan se-
lain kuajiban mengikuti latihan penyegaran. 
Bentuk alami “paruh waktu” memiliki tiga 
implikasi. Pertama, sebagai perajurit warga 
negara (citizen soldiers). Golongan ini biasanya 
memiliki pekerjaan tetap (atau sedang melan-
jutkan sekolah “paruh waktu” atau “penuh”), 
dan kasus ini berpotensi menimbulkan kon flik 
pilihan pribadi atau dinas militer. Semakin 
bertanggung jawab/fanatik kepada pekerjaan, 
semakin sedikit yang mendaftarkan diri atau 
semakin lama diaktifkan semakin berpelu-
ang kehilangan pekerjaannya. Kedua, dibayar 
kurang. Konsekuensi “paruh waktu” untuk 
dibayar murah apabila tidak dipanggil untuk 
diaktifkan. Ketiga, peluang pelatihan yang 
terbatas. Bagaimanapun bagi pemilik “paruh 
waktu”, tingkat kesiagaan dan ketrampilan-
nya akan berada dibawah komponen utama. 
Dilatihpun beberapa spesifik penugasan, ting-
kat kesiagaan dan ketrampilan tetap lebih 
rendah dibandingkan kekuatan regular (Ibid, 
hal 13-14). Draft Rancangan Undang-Undang 
(RUU) komponen cadangan dan mobilisasi 
kekuatan sudah lama dirancang dinegeri ini, 
namun masih belum menunjukkan kejelasan 
arah stratejiknya. Opsi sasaran stratejik kom-
ponen cadangan bisa saja didesain minimal 
meningkatkan kapabilitas total kekuatan TNI 
atau bisa saja diarahkan mengisi kekuatan 
utama yang dideploikan di pulau-pulau ter-
luar atau posisi terdepan/tertentu atau di-
siapkan mengisi lowongan kekuatan utama 
sebagai risiko kekalahan akibat serangan  la-
wan atau sekedar mengisi kekuatan militer 
yang dibutuhkan saat keadaan bencana daru-
rat atau kontijensi. Sedangkan opsi sasaran 
kebijakan, bisa dalam bentangan status mulai 
murni cadangan, cadangan regular, cadan-
gan sukarelawan, cadangan “siaga” (stand-by 
reserves), cadangan “siap” (ready), cadangan 
purnawirawan (retirements), cadangan aktif, 

cadangan yang dimobilisasi, garda nasional 
atau campuran antaranya. 

Bentangan usia aktif komponen cadang-
an perlu pertimbangan dengan kriteria ting-
gi rendahnya tingkat kesiagaan dan keter-
tinggalan kualitas “kesiapan tempur” hasil 
pelatihan cadangan dibandingkan komponen 
regular. Versus isu-isu ini biasanya diguna-
kan kebijakan TAD atau “train-alert-deploy” 
(Wietz, hal 8 – 9). Terlalu lama tahun “wa-
jib” cadangan dan terlalu besar jumlah orang 
yang ditetapkan pasti meningkatkan biaya 
yang harus dikeluarkan dan biaya untuk tetap 
mempertahankan “kualitas” tertentu. Terlalu 
pendek akan “ineffisiensi”, bahkan cende-
rung pemborosan, akibat tidak sebandingnya 
“biaya” yang dikeluarkan dengan sedikitnya 
“manfaat”. Bila alasan diatas tetap saja dito-
lak semua, bagaimana membuat  kerangka 
fikir kalkulus kekuatan komponen cadangan 
sebagai struktur total kekuatan militer yang 
terorganisir termasuk kalkulus konsekuen-
sinya seperti anggaran? Hubungan erat antara 
komponen utama dan cadangan ada dalam 
format kalkulus struktur total kekuatan mi-
liter nasional, dibawah rujukan strategi mili-
ter nasional dan strategi ini merujuk maunya 
strategi pertahanan nasional, yang terakhir ini 
merujuk apa maunya strategi keamanan na-
sional (baca KamNas saja, pen). Hubungan bisa 
berbentuk distribusi alokasi, usia, keahli an, 
peran dan tanggung jawab komponen utama 
dan cadangan, pelatihan yang berbeda, peral-
atan, penempatannya dan rotasi dengan cara 
yang paling effisien, dan berujung jumlah ma-
nusia yang dibutuhkan. Parameter hubung an 
diturunkan lagi ke Angkatan, misal distribusi  
internal atau antar Angkatan Darat, Laut dan 
Udara, bagi  Angkatan Darat seperti: pasukan 
tempur atau bantuan umum/admin, Ang-
katan Laut untuk pengawakan dikapal per-
mukaan, kapal selam ataukah khusus Marin-
ir, dll. Sebagian besar Pemerintah de ngan 
WanKamNas-nya memposisikan cadangan 
untuk memperbesar jumlah (berbeda dengan 
menggandakan) pasukan yang ditugaskan di-
daerah konflik intensitas tinggi (peperangan) 
atau diutilisasikan sebagai suplemen (bukan 
komplemen) dalam situasi darurat domestik, 
lokal, regional, serangan teroris, atau bencana 
alam. Konsep cadangan dewasa ini diutilisasi-
kan untuk perang dan OMSP serta difungsikan 
sebagai kekuatan komplemen dan bagian inte-
gral dalam komponen utama dalam kalkulus 
struktur total kekuatan militer nasional (force 
structures). 
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Perancang pertahanan nasional (defense 
planners) semakin sibuk mengoptimalkan 
distribusi keahlian dan asset bagi komponen 
utama (regular), cadangan (reserve) dan in-
sentifnya. Perancang sumber daya nasional 
sibuk menghitung konsekuensi distribusi 
alokasi sumber daya nasional yang semakin 
membengkak agar tidak terjadi defisit. Fungsi 
obyektifnya akan memetakan jumlah manusia 
yang dibutuhkan berikut peralatan, sarana dan 
pasarana serta kemana dan kapan akan dide-
ploikan---jawab yang dibutuhkan adalah…
berapa unit “biaya” per orang per jangka waktu 
yang telah ditetapkan per setiap personil cadangan/
reguler per periode pemakaiannya. Pertanyaan 
tersebut akan bisa dijawab dalam suatu ruang 
definisi masalah atau ruang skenario perta-
hanan nasional yang komprehensif. Dikaitkan 
isu komponen cadangan RI dengan draft RUU-
nya rasanya akan naif memaksakan hadirnya 
“panakea” berupa payung UU komponen 
cadangan tanpa mampu membangun ruang 
definisi masalah yang lebih komprehensif be-
serta konsekuensinya. “Panakea” sebenarnya 
adalah skenario atau desain besar pertahanan 
nasional mendatang, barulah dihadirkan UU 
sebagai pendorong (dan legitimasi, pen) agar 
skenario berjalan dengan optimal. Sulit ras-
anya mengharapkan UU akan bisa mendikte, 
mengendalikan ancaman dan bahkan men-
gontrol skenario pertahanan nasional yang 
penuh ketidak pastian berikut kalkulus kom-
ponen utama dan cadangannya yang sangat 
rekayasa (engineering). Skenario pertahanan 
nasional adalah model yang menjadi basis ka-
lkulus total kekuatan militer. Skenario inilah 
yang melahirkan strategi, kebijakan dan arsi-
tektur kekuatan utama dan cadangan. Secara 
hirarkhis arsitektur komponen utama maupun 
cadangan sangat kuat dipengaruhi oleh mua-
tan dan maunya strateji militer nasional dan 
strateji militer nasional dipengaruhi kuat oleh 
maunya strateji pertahanan nasional dan yang 
terakhir ini sangat bergantung kepada obyek-
tif kepentingan nasional. Berasumsi semua 
strateji tersebut sudah hadir jauh sebelumnya 
berikut arsitektur total kedua komponen mili-
ter, barulah UU berperan sebagai pendorong 
dan kontrol agar program komponen cadan-
gan dan regular berjalan optimal. 

Reformasi  dan atau Transformasi  ?

Kegiatan reformasi telah dijalankan sun-
guh-sunguh oleh TNI meskipun masih belum 
nampak konkrit sasaran stratejik (strategic’s  
goal) dan turunannya yakni sasaran kebijakan 

(policy’s goal) reformasi itu sendiri. Bagi ke-
pentingan publik, produk reformasi TNI lebih 
banyak ditandai antara lain : dengan keluarnya 
POLRI dari TNI, keluarnya TNI dari kegiat-
an bisnis, jabatan politik, netralitasnya, dan 
membantu menegakkan HAM ~ inilah “ends” 
reformasi (Haseman, hal 26). Meskipun tidak 
eksplisit disebut-sebut, produk tersebut bisa 
terbaca bahwa sasaran stratejik reformasi TNI 
adalah mengembalikan fungsi Perajurit (Ang-
katan Darat), Marinir, Pelaut (Angkatan Laut), 
dan Pengawak udara (penerbang dan teknisi 
pesawat) TNI kepada definisi yang hakiki 
yakni sebagai ksatria (warrior) yang membela 
salah satu muatan kepentingan nasional ber-
klasifikasi “vital”, yakni kedaulatan. 

Sebutan ksatria adalah mereka yang 
benar-benar berperan efektif dimedan kon-
flik, mandala tempur, didaratan, kapal perang 
dan penerbang. Reformasi lebih berorientasi 
kembalinya para perajurit, pelaut, marinir 
dan pengawak udara keruang tugas hakikinya 
dan fokus pada profesionalisme TNI sebagai 
para ksatria yang siap membela kedaulatan. 
Pertanyaan selanjutnya apakah agenda ini 
sudah menghantar ke ”ends” strategi TNI ? 
Masih belum cukup juga mengingat reformasi 
hanyalah sebagian ruang kecil masalah (prob-
lem’s space) yang masih harus dikerjakan para 
ksatria TNI. Napoleon pada eranya melalui 
RMA-nya  (misal:hadirnya kekuatan pasukan 
berkuda Perancis yang mengalahkan mithos 
pasukan berjalan kaki/infanteri, pen) menga-
jarkan bahwa esensi kekuatan militer nasional 
adalah memenangkan perang (decisive war), 
dengan syarat telah melalui tingkatan tertentu 
yang bisa mengatasi lawannya ~ yakni ka-
pabilitas. Bila digabungkan antara reformasi 
dengan transformasi model Barat akan terjadi 
aliran seperti reformasi --> berlanjut transfor-
masi --> dan “outcome”-nya yakni kapabilitas 
kekuatan militer yang cakap bertarung dan 
memenangkan peperangan. Bila algoritma ini 
dijelaskan, maka isu sesudah reformasi adalah 
bagaimana mentransformasi kekuatan militer 
menjadi kapabel untuk bertempur, dan di-
yakini memenangkan perang. Kapabel dapat 
didefinisikan sama dengan “bisa” (able) dita-
mbah suatu harga “outcome”. Tanpa diketahui 
besaran “outcome” maka sistem tersebut baru 
pantas disebut “bisa” (Budiman, hal 2). Pem-
beda berikutnya adalah kegiatannya, transfor-
masi lebih merupakan suatu yang kontinyu 
atau berlanjut, sebaliknya dengan reformasi. 
Apakah kegiatan rubah merubah ini (refor-
masi dan atau transformasi) tidak berlaku 
bagi militer dinegara lain? Strateji militer na-
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sional dan pertahanan nasional akan sangat 
dipengaruhi teknologi, yang konon kabarnya 
mampu mengefisiensikan manajemen. Ada-
nya kemajuan teknologi akan merubah format 
RMA (revolution in military affairs) dan RMA 
akan mendikte strategi, doktrin, organisasi dan 
kebiasaan hidup militer sehingga wajar kalau 
teknologi disebut sebagai jantung RMA. 

Pengertian RMA berawal dari tulisan 
orang Rusia ditahun 1970-1980 yang lebih 
senang menyebutnya sebagai MTR (Military 
Technical Revolution), kemudian  berkembang 
lebih holistik seperti RMA sekarang (Metz, 
Summary). RMA sekarang bercirikan empat (4) 
perubahan mencolok: sangat presisi sekali dan 
kapabel dengan serangan balas yang sukses (stand-
off), perubahan C3I yang dramatik, peperang-
an informasi dan non-lethal (Ibid, Summary). 
Sewajarnya RMA mempengaruhi perubahan 
manajemen militer nasional se perti  reformasi, 
termasuk proses transformasi kekuatan regu-
lar ataupun cadangan. Bila RMA dikaitkan 
dengan kepentingan memenangkan perang 
disebut-sebut sebagai “RMA’s War” (Kamien-

ski, hal 2). RMA adalah refleksi pemikiran Na-
poleon dengan konsep yang sederhana yakni 
peperangan menentukan (decisive war) dan me-
menangkan. RMA berkembang dan sekarang 
diarahkan bagaimana mendominasi informasi 
(NCW atau network centric warfare,pen) dan su-
premasi teknologi tinggi dalam senjata kon-
vensional. Misal:cepat dan ketepatan serangan 
udara yang mampu melumpuhkan infrastruk-
tur lawan (IT terutama) dengan segera diikuti 
serbuan darat (dalam operasi gabungan) yang 
memungkinkan dan lebih cepat, lebih mudah 
diramalkan serta murah “biaya”. Kalau dibaca 
dengan templasi model gambar no.1 dibawah 
ini, diawali dari strategi keamanan nasional 
(produknya adalah KamNas) membuat akses 
kedalam strateji pertahanan nasional kemu-
dian diturunkan menjadi strateji militer na-
sional yang nampaknya sudah dirubah  seba-
gai strateji transformasi militer dengan basis 
“visi” gabungan menjadi konsep operasional 
gabungan (Joint Operations Concepts) dalam 
naungan peperangan jejaring (Network-Centric 
Warfare). 
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Gambar No.1
Strategi Transformasi Militer - Strategi Yang Membangun Terciptanya Kapabilitas

Referensi : DoD, hal 7. Model ini digunakan militer AS yang tentu saja banyak digunakan negara    
  anggota NATO lainnya.
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Jantung operasi militer selalu dalam 
bentuk gabungan, bentuk yang paling effisien, 
dan gabungan tidak berarti harus selalu bersa-
ma-sama. Berikutnya konsep opsgab dijabar-
kan (operasional dan taktis) dalam konsep 
pelaksanaan operasi gabungan (Joint Operating 
Concepts) berbasis EBC (Effect-Based Concepts 
atau EBO,pen) yang akan menjadi dasar tu-
runan yang lebih rinci lagi tentang bagaimana 
kapabilitas gabungan yang diperlukan (Joint 
Capabilities) berbasis EBC (Effect-Based Capa-
bilities). Meskipun tidak digambarkan akan 
tetapi bayang-bayang RMA tetap meliput se-
mua ruang model ini. Perhatikan bahwa blok 
strateji militer nasional dalam paradigma lama 
telah berubah terdefinisi sebagai blok strateji 
transformasi militer yang mentransformasi 
kekuatan militer dalam kapabilitas gabungan. 
Transformasi menjadi jantung strategi mili-
ter, dan akan membangun kultur yang baru, 
utamanya diposisi penting seperti perenca-
naan, penganggaran, akuisisi, dan manaje-
men personil. Tanpa perubahan program baru 
ini akan sekedar menjadi “biaya” tambahan 

yang mahal, menghasilkan peluang yang hi-
lang (“biaya” atau OL/Opportunity Loss) yang 
bisa digunakan untuk sektor lain yang lebih 
bermanfaat (Ibid, hal 7). Strateji transformasi 
merupakan inovasi besar, lebih tepat di sebut 
pilihan dari sekian alternatif yang kompetitif 
dalam ruang definisi masalah (problem space’s 
decision making). Transformasi menjawab 
konkrit penajaman dan perampingan organ-
isasi. Transformasi merujuk perubahan yang 
dramatik sampai menyentuh ke pilar kapa-
bilitas, seperti teknologi, proses, organisasi 
dan manusianya serta effek kepada struktur 
dan kepentingannya (Ibid, hal 10-11), periksa 
gambar no.2 yang lebih menjelaskan tentang 
gambar no.1. Transformasi bukan suatu mo-
dernisasi. Modernisasi lebih menyentuh per-
baikan sistem senjata dan senjatanya, ken-
daraan penghantarnya dan kelengkapan bagi 
setiap personil. Misal:senjata yang semakin 
ringan, murah dan memiliki jarak tembak dan 
ketepatan yang lebih baik atau kendaraan ang-
kut yang lebih ringan, serta kapabel mengang-
kut lebih banyak muatan,dll. 
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Perhatikan dalam gambar no.2, mulai 
strategic’s goal, turun menjadi policy’s goal dan 
akhirnya operational’s goal sebagai rujukan ter-
bawah yang dapat digunakan sebagai patokan 
evaluasi apakah program pengembangan su-
dah benar benar kokoh, konkrit dan jelas. Per-
hatikan juga blok strateji transformasi militer 
dibandingkan gambar no.1, dalam gambar 

no.2 lebih rinci menjelaskan blok “compelling 
need” dengan kumpulan muatan strateji militer 
nasional sendiri, ancaman dan teknologi.  Bila 
teknologi, dan strategi militer nasional, serta 
ancaman ditambah mitigasi menjadi  masukan 
yang sangat penting (imperatives) maka akan 
muncul seperti gambar no.3 dibawah ini. 

Blok berakhir memunculkan empat 

Referensi : DoD,”Elements of Defense Transformation”
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pilar produk kapabilitas, yakni teknologi, 
proses, organisasi dan manusianya. Seba-
gai catatan transformasi selain memikirkan 
“effektivitas-biaya” juga sangat  memper-
timbangkan bahwa arah (trend) kebijakan 
pembangunan struktur kekuatan tetap be-
rada  dalam  lorong  operasi gabungan dan 
ekpeditionari. 

Model komparatif komponen cadangan 
yang ada selama ini

Berikut bahasan lebih banyak mende-
monstrasikan varian komponen cadangan 
dibeberapa negara. Sama-sama memiliki ala-
san stratejik penggunaan komponen cadan-
gan, pertama menggunakan Hankamrata 
atau relatif semacam itu (misal pertahanan 
total, universal, rakyat, berlarut,dll)  sebagai 
ide dasar. Kedua, trend bahwa konsekuensi 
“biaya” dukungan sasaran kebijakan akan 
jauh lebih”murah”. 

AS semenjak tahun 1990 dengan in-
tervensinya di Somalia dan Yugoslavia, 
memiliki rata-rata mengaktifkan (mobil-
isasi) komponen cadangan lebih besar dari 
300 hari pertahun. Sasaran kebijakan adalah 
mengikut sertakan cadangan bersama kom-
ponen regular sebagai kekuatan militer na-
sional total. 

Berikut turunan sasaran kebijakan 
kedalam sasaran operasional komponen 
cadangan. Angkatan Darat AS memiliki dua 
(2) komponen cadangan yakni Cadangan 
Angkatan Darat dan Garda Darat Nasional. 
Angkatan Udara memiliki dua komponen 
yakni cadangan Angkatan Udara dan Garda 
Udara Nasional. Angkatan Lautnya memi-
liki tiga cadangan yakni cadangan Angka-
tan Laut, cadangan Marinir dan cadangan 
Pengawal Pantai dan dalam kondisi perang 
ketiga-tiganya dibawah “kontrol” Angkat-
an laut. Garda Nasional hanya dilegalkan 
bagi Angkatan Darat dan Udara mengingat 
yang dibutuhkan berjumlah besar dan lama 
dinas komponen cadangan beberapa tahun 
belakangan ini melebihi tahun sebelumnya 
yakni lebih dari 300 hari per tahun. 

Tahun 2005 tercatat dalam operasi di-
Irak saja, jumlah  komponen yang diguna-
kan mencapai 40 % dari seluruh total kekua-
tan militer yang ada di Irak. Belakangan ini 
AS mengembangkan model generasi baru 
model cadangan yang disebut ARFORGEN 
(Army Force Generation) yang akan mem-

proses siklus pelatihan, kualifikasi dan 
periodisasinya sehingga selalu siap untuk 
lima tahun mendatang menggunakan strate-
ji train,alert,dan deploy (TAD) sebagai peng-
ganti strateji alert,train and deploy (ATD) 
sewaktu perang dingin. Konon kabarnya 
model ini akan mampu menciptakan 18-
20 Brigade tim tempur (BCT) (Metz,hal 9). 
Pengembangan tugas bagi komponen cadan-
gan bahkan sudah merambah ke ruang staf 
gabungan, artinya personil komponen ini su-
dah dilatih berkualifikasi staf gabungan. Se-
lain itu penggunaan cadangan di-era perang 
Vietnam dirasakan sangat membantu Angk 
Darat AS , Laut maupun Udaranya dibidang 
spesialis tertentu seperti perang psikologi, 
intelijen, informatika, transportasi , dll.

Berikut komponen cadangan di Ing-
gris. Sasaran stratejik bisa dibaca dibawah 
ini…“Our Reserve Forces have evolved from a 
large but little used force to one that is ready 
and capable of providing an integrated com-
ponent of Defence, structured to support more 
frequent expeditionary operations either than 
as individual reinforcements in key specialist 
areas, or as formed sub-units” (Metz, hal 1). 
Dua elemen disini adalah individual mau-
pun dalam unit atau satuan. Kemhan Ing-
gris (MoD) mengatakan…that the United 
Kingdom Reserve Forces (RF) will participate 
in most military operations rather than solely as 
a last resort to counter direct threats to British 
territory. 

Konsep effisiensi benar-benar diterap-
kan, dan secara eksplisit menyebut kalimat 
terakhir adalah esensi HanKamrata (last re-
sort dst,pen). Intervensinya di Kosovo dan 
Bosnia telah melibatkan komponen cadan-
gan dalam operasi militer baik tempurnya 
maupun dukungannya (Ibid, hal 9). Ap-
likasi yang memperlakukan cadangan seba-
gai bagian integral dan tidak membedakan 
antara keduanya dan lebih dikenal dengan 
sebutan sebagai “kekuatan total”. 

Komponen cadangan Inggris terbagi 
dua yakni cadangan regular (RR/Regular 
Reserve) dan cadangan sukarela (VRF/Vo-
luntary Reserve Forces). RR adalah mantan 
anggota komponen regular yang tetap ber-
piutang untuk dimobilisasikan. Mereka per-
sonil regular yang keluar atau sudah ber-
henti sebagai komponen regular berkuajiban 
bergabung dengan komponen RR , kecuali 
sudah melebihi batas usianya, komponen 
ini lebih berstatus “siaga” bukan cadangan 

Seputar Cadangan, Reformasi, (Dan Atau) Transformasi ?

Vol. 5, No. 11, Mei 2012 12



“siap”. 
Komponen RR utama adalah ca dangan 

Angkatan Darat, Angkatan Udara dan Ar-
mada Angkatan Laut kerajaan. Cadangan 
Armada Angkatan Laut kerajaan terdiri dari 
mantan Angkatan Laut dan Marinir kera-
jaan. Pelatihan dan mobilisasi anggota RR 
berbeda tergantung usia, jenis kelamin, dan 
lamanya dalam dinas regular dan akan di-
bagi dalam empat (4) katagori, pertama ang-
gota RR yang mendapatkan hak dan kuajiban 
pelatihan selama 4-6 tahun setelah mening-
galkan dinas reguler maupun cadang an.
Kedua komponen RR yang mendapat “ja-
tah” pelatihan sebanyak banyaknya 6 tahun 
setelah meninggalkan dinas aktifnya.

Ketiga, anggota cadangan yang telah  
memenuhi  “piutangnya” sesuai aturan RR, 
tidak akan memperoleh tambahan latihan 
lagi, dan berkuajiban meneruskan dinasnya 
sampai usia 45 tahun (Weitz, hal 18). Diper-
kirakan 40.000 anggota berstatus cadangan 
sukarela 85% nya berasal dari kekuatan teri-
torial yang berasal langsung dari komuni-
tas sipil. Bagaimana dengan Perancis? Di-
puncak perang dingin tahun 1984, kekuatan 
cadangan Perancis mencapai lebih dari 4 
juta personil, bila terjadi perang setengah-
nya akan diaktifkan. 

Bila diaktifkan pasukan cadangan ini 
hampir setengahnya adalah satuan darat 
dan lebih dari sepertiganya Angkatan 
Udara (Ibid, hal 37). Memiliki pengalaman 
sperti ini Perancis merubah kebijakannya 
yang didukung dengan UU-nya tahun 1999, 
dan memperlakukan kebijakan yang relatif 
mirip dengan Inggris yakni merubah sifat 
cadangan mobilisasi umum (reserve de masse) 
menjadi cadangan deploi (reserve d’emploi) 
dan cadangan diutilisasikan sama dengan 
kekuatan regular.Kebijakan ini diciptakan 
untuk memperkecil kekuatan regular Peran-
cis. 

Sedangkan upaya untuk memperkecil 
kekuatan cadangan menjadi lebih kecil na-
mun lebih terintegrasi dengan komponen op-
erasional, legislasi mengatur dua (2) pemis-
ahan komponen cadangan, pertama sebagai 
cadangan operasional ( la reserve operation-
nelle) dan cadangan warga negara (la reserve 
citoyenne). Keduanya terbuka bagi usia ter-
endah 17 tahun dan bagi wanita. Cadang an 
operasional didesain untuk siap mengganti-
kan kekuatan aktif (regular). Personil terdiri 
dari anggota aktif maupun sukarela. Ang-

gota aktif regular yang sudah berhenti dari 
kontraknya diwajibkan menambah dinasnya 
selama 5 tahun sebagai anggota cadangan 
operasional. 

Cadangan biasanya berhenti dari dinas 
cadangan setelah mencapai umur 40 tahun 
(strata Ta) atau 50 tahun ( Strata Pwa dan 
Ba ).Cadangan operasional dirancang dan 
dilatih untuk menggantikan kekuatan ak-
tif regulernya. Bagi mantan anggota militer 
Perancis aktif diwajibkan untuk berdinas 
tambahan 5 tahun dalam cadangan opera-
sional. 

Kreasi pembentukan cadangan opera-
sional telah membawa konsep ini relatif 
mirip dengan konsep total kekuatan militer 
di AS maupun banyak Negara Barat. Semen-
tara ini satuan cadangan operasional diang-
gap pemerintah Perancis merupakan pasu-
kan yang dapat diunggulkan kapabilitasnya. 
Bagaimana di-Australia? Awalnya Australia 
mendeploikan komponen cadangan sebagai 
kekuatan pertahanan didalam negeri (home-
land defense) dan disebut kekuatan militer 
warganegara (citizen military forces) yang 
melarang sama sekali digunakan untuk ber-
tempur diluar. 

Namun pada tahun 1974, kekuatan ini 
didefinisikan sebagai komponen cadangan 
Angkatan darat (Ibid, hal 71) dan ditekan-
kan sebagai kekuatan dukungan. Tuntut-
an kekuatan tambahan untuk deploi diluar 
negaranya, dan kekuatan yang digunakan 
untuk operasi militer, menimbulkan kon-
sekuensi “biaya” pada dekade ini jauh lebih 
meningkat dibandingkan dekade sebelum-
nya, memaksa Canberra memikir ulang “ke-
bijakan” penggunaan cadangan. Akhirnya 
ditahun 2001, sudah diutilisasikan sebagai 
kekuatan pasukan perdamaian dan bencana 
alama. Mulai tahun 2003, meningkat  dide-
ploikan diseluruh dunia termasuk Irak, 
Afgha nistan, TimTim, Sudan dan Solomon 
sebagai komponen  tempur. 

Pada tahun yang sama khusus kom-
ponen cadangan yang  tinggal didalam neg-
eri dibentuk  sebagai kekuatan cadangan 
respon (RRF) sejumlah 1000 orang.Tahun 
2005, Pemerintah Australia telah mengarah-
kan pengembangan peran cadangan dengan 
peran khusus dan tugas membantu aparat 
keamanan domestik. 

Proyeksi tahun 2015, kekuatan cadang-
an yang terbentuk dalam unit yang lebih 
kecil harus bisa mempertahankan tingkat 
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ke siagaan operasionalnya sekurang-kurang-
nya untuk 2 tahun, dengan jumlah total 
sebesar 3000 orang. Organisasi ini ditegas-
kan bergabung menjadi satu dengan kekuat-
an regular. 

Kekuatan ini dibangun dengan suatu 
model baru yang jauh lebih effektif dan for-
mat yang lebih sempit namun kapabel meng-
hasilkan ketrampilan spesifik dimedan-me-
dan tertentu. Cadangan Angkatan Lautnya 
(RAN) secara historis merupakan kekuatan 
kekuatan permanen dalam tubuh RAN sela-
ma PD-II, bahkan perbandingannya adalah 
4:1 relatif terhadap kekuatan regular. 

Mulai tahun 1992, kekuatan cadangan 
RAN telah diintegrasikan dengan komponen 
utamanya, bahkan ada sebagian spesialis 
cadangan yang bekerja penuh dalam kekua-
tan regulernya. Cadangan RAN aktif (Ac-
tive Reservists) berada dibawah adminsitrasi 
RAN sedangkan cadangan siaga (Standby Re-
servists) dibawah control Perwira divisi yang 
disebut Manajer Pool Cadangan Wilayah. 
Umumnya kekuatan cadangan RAN bisa 
mengisi kekuatan regulernya dibagian ter-
tentu seperti penyelam dan pekerjaan rutin 
seperti tenaga medik. 

Catatan statistik peminat kekuatan 
cadangan dari tahun ketahun menunjukkan 
semakin menurunnya, beberapa faktor pen-
duga a.l: menurunnya jumlah pengangguran 
dan meningkatnya lowongan kerja, bertam-
bah waktu pelatihan kesiagaan komponen 
cadangannya serta peningkatan jumlah la-
manya deploi. Lain lagi dengan Jerman, 
dewasa ini UU-nya mewajibkan pemuda 
Jerman pada usia 18 tahun untuk mendaf-
tar militer Jerman (Budeswehr), lamanya 
berkisar 9 bulan, meskipun kadang-kadang 
bergantung spesialisasinya bisa bertam-
bah menjadi 2-13 bulan. Hasilnya pasukan 
Jerman terdiri dari kekuatan karir (career 
forces,biasanya Pwa,Ba dan specialist) dan 
Zeitsoldaten (perajurit ikatan dinas pendek). 

Zeitsoldaten meliput kelompok yang 
berdinas sesuai aturan yang ada, yang ber-
dinas melebihi kontraknya dan komponen 
cadangan. Petinggi pertahanan Jerman 
mempercayakan kelompok ini harus ketat 
dan dekat dengan rakyat dan ditahun 1990, 
bahkan kelompok ini berperan membantu 
berintegrasi dengan Jerman timur (Ibid,hal 
49 ). 

Komentar ini bisa saja dipicu den-
gan trauma rakyat Jerman dengan 
perang,sehingga kedekatan dengan rakyat 

akan menambah motivasi untuk berdinas 
dimiliter dan sebaliknya membantu rakyat 
untuk memandang isu sekuriti dalam kon-
tek yang lebih luas. Seringnya pejabat Jer-
man mengungkapkan bahwa komponen 
cadangan adalah “rakyat atau warganegara 
dalam uniform” meskipun ada kelompok 
yang tidak suka dengan ungkapan ini me-
mandang sebagai upaya (biaya) yang sia-sia 
apalagi mencermati bahwa perang dingin 
sudah usai. 

Opsi kebijakan melalui militer wajib 
ini dan lamanya penugasan serta waktu 
pelatihan sering menimbulkan konflik di-
lapangan kerja, sehingga akhirnya ditahun 
2003 Jerman membuat kebijakan ulang per-
tahanannya, hasilnya menstrukturkan ulang 
Bundeswehr dalam satuan yang lebih lunak 
dan fokus kepada pencegahan konflik mul-
tilateral dan operasi krisis manajemen saja 
dibandingkan fokus kepada serangan kon-
vensional dari luar. 

Jerman memiliki tiga kategori cadang-
an, pertama cadangan penguat (reinforce-
ment reserve) atau Verstarkungreserve yang 
akan berperan membantu pasukan sukarela 
dalam tugas-tugas umum. Kedua, Cadangan 
sumberdaya manusia atau Personal reserve 
yang akan meliput semua tugas spesialisasi 
yang berperan mengisi kekosongan yang 
ditinggalkan pasukan sukarela dan tugas 
temporer lainnya (Ibid, hal 54). Ketiga, ada-
lah Cadangan umum (Allgemeine Reserve) 
terdiri dari cadangan yang belum diguna-
kan, biasanya akan diperankan saat bencana 
nasional. 

Dalam bulan Agustus tahun 2003, Jer-
man mendemonstrasikan pemegang Koman-
do ISAF (International Security Assitance For-
ces) di-zone panas di Afghanistan. Bagaimana 
dengan Canada ? Mirip dengan negara lain 
Canada juga memiliki komponen utama dan 
cadangan. Cadangan terdiri dari empat (4) 
komponen,yakni Cadangan Utama, (P Res), 
cadangan pelengkap (Sup Res) , Cadet In-
structor Cadre (CIC) semacam pramuka yang 
dibina dan diajak untuk mencintai salah 
satu Angkatan dan Rangers ( Canadian Rang-
ers) yang terakhir ini biasanya ditempatkan 
di perbatasan, ditempat terpencil dan sulit 
medannya. 

Baik cadangan maupun utama bisa di-
gunakan untuk kepentingan tempur (Ibid, 
hal 59). Cadangan utama lebih banyak dipi-
lih untuk operasi militer tercatat hampir 10 
% cadangan utama (P Res) terlibat dalam 
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operasi diluar negeri. Ada baiknya sekarang 
beralih mencermati negeri China. Pertum-
buhan ekonomi yang luar biasa dan dekade 
ini bisa disebut abadnya China (dan India) 
sangat memungkinkan bagi Naga dari timur 
mentransformasi kekuatan militernya. 

Perubahan doktrin pertahanan tidak 
lagi bercerita tentang perang berlarut di-
wilayahnya (Hankamrata-nya China ~ 
perang semesta) namun sudah keluar dari 
teritorinya kewilayah maritim, lepas dari 
kekuatan tradisional menjadi kekuatan 
modern yang didukung dengan informasi 
yang baik dan kapabel dalam peperangan 
jejaring (NCW) didukung teknologi tinggi 
serta mengembangkan “tenaga kerja” yang 
sewaktu waktu siap menjadi mesin perang. 

Semua alasan ini membuat China ber-
hitung membangun kekuatan cadangan 
yang dapat diutilisasikan bersama-sama 
komponen utamanya guna misi modern ini 
(Ibid, periksa bab China). Awal tahun 1990-
an China memiliki komponen cadangan 
yang terbagi dalam empat komponen ter-
pisah di Angkatan Darat (PLAA), Angkatan 
Laut (PLAN) Udara (PLAAF) dan Satuan 
Arteleri kedua ( sebagai arsenal Rudal balis-
tik nuklirnya). Tahun 1998, pemerintah Chi-
na merubah status cadangan yang berusia 
29-35 tahun harus memberikan kontribusi 
ketrampilan yang dibutuhkan Negara untuk 
meningkatkan teknologi tinggi militer. 

Tahun 2002, satuan cadangan telah 
diorganisir dalam 30 divisi infantri , 12 di-
visi pertahanan udara dan brigade logistik 
bantuan. Personil cadangan benar-benar di-
manfaatkan utamanya pengganti komponen 
utama yang meninggalkan dinas aktif, atau 
dikarenakan memiliki ketrampilan teknolo-
gi, bahkan mantan cadangan akan ditempat-
kan diperguruan tinggi. 

Sama halnya dengan kebijakan pemer-
intah Canada, pemerintah China membagi 
dalam beberapa katagori berdasarkan ke-
butuhan, spesifikasinya dan usianya, disisi 
lain katagori ini sangat memudahkan pelak-
sanaan bila terjadi mobilisasi umum. 

Kesimpulan  

Apapun pilihan setiap Negara, nam-
paknya penggunaan cadangan sudah berges-
er lebih diutilisasikan (komplemen) bersa-
ma-sama komponen utama melaksanakan 
operasi militer keluar tidak lagi berorientasi 
didalam negeri (kamdagri), dan dideploikan 

agar tetap terjaga ketrampilan militernya 
dan meniadakan perbedaan perlakuan serta 
kualitas antara dua komponen ini. Alasan 
lebih sratejik adalah konsekuensi “biaya” 
yang dikeluarkan jauh lebih murah, meng-
ingat insentif yang diberikan bagi personil 
cadangan dengan katagori “paruh waktu” 
dan ikatan dinas lebih pendek dibanding-
kan komponen regular. 

Ide Hankamrata atau pertahanan total 
atau semacam itu akan menjadi masukan 
bagi model kalkulus total kekuatan mili-
ter nasional disemua negara, namun yang 
terpenting bagaimana membangun sasaran 
strateji (strategic’s goals) dan sasaran ke-
bijakan (policy’s goals) utilisasi komponen 
cadangan berasumsi paradigma strateji na-
sional sudah terbangun sebelumnya. 

Barulah terbangun arsitektur kalkulus 
tersebut untuk mendapatkan solusi “jum-
lah” campuran terbaik komponen utama 
dan cadangan (mix posture forces) sedemiki-
an rupa dengan  konsekuensi “biaya” yang 
dikeluarkan terendah. Bagaimanapun juga 
hebatnya masukan, idea, pendekatan yang 
digunakan, belum diketemukannya kerang-
ka hitung atau model tersebut akan menjadi 
sia-sia untuk menemukan berapa “jumlah” 
(force sizing). 

Temukan terlebih dahulu jumlah ked-
ua komponen, proses pembentukannya dan 
konsekuensi ”biaya”nya, barulah ajukan 
draft UU-nya. Menemukan model tersebut  
sebenarnya yang menjadi jantung ruang 
masalah, bukan Hankamratanya atau UU-
nya. Model tersebut itulah ”panakea” yang 
sebenarnya. UU melegitimasi dan memper-
cepat serta membantu menutup“lubang-
lubang” kelemahan nasional yang ada se-
hinggga proses pembentukan komponen 
cadangan bisa dipercepat. 

Studi komparatif  melalui  naskah ini 
melalui literatur yang ada dilandasi suatu 
asumsi bahwa profesionalisme militer na-
sional negara-negara tersebut diatas nam-
paknya sudah tidak bermasalah, dan keban-
yakan perubahan radikal maupun konsep 
manajemen pembentukan komponen cadan-
gan lebih berorientasi kepada pilar produk 
transformasi kekuatan total kekuatan mi-
liter nasional untuk menjadi lebih kapabel 
(capables/mampu) bukan sekedar “bisa” 
(ables). 

Disisi lain patut ditengarai bahwa to-
tal kekuatan militer baik cadangan mau-
pun utama akan menambah kekuatan yang 
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ada (current forces) setidak tidaknya secara 
kuantitatif mengurangi risiko dengan misi 
menghadapi obyektif ganda (multiple objec-
tives). Konsep atau kerangka kerja untuk 
menemukan “jumlah” (force sizing) dihadap-
kan konsep struktur kekuatan (force struc-
tures) apalagi dikaitkan dengan konsep MEF 
akan semakin komplikatif bagi staf peran-
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*     Barangkali ada baiknya penyebutan para ksatria (warriors) dalam pembukaan isi pidato,ceramah,brifing 
oleh petinggi TNI atau Sipil didepan anggota TNI lebih ditonjolkan, sebagai pemberian semangat, 
patriotism, dan menyadarkan bahwa merekalah para satria yang akan bertempur, beroperasi untuk 
sukses atau menang. Bukan menyebut  para Perwira, Bintara, atau Tamtama dan PNS, akan tetapi 
kepada suatu tim, atau gabungan, toh yang bertempur atau beroperasi atau melaksanakan misinya 
adalah “tim” bukan golongan atau strata kepangkatan dan PNS. Misal:didepan pasukan Angkatan 
Darat:…disebutkan para Perajurit dst, didepan pasukan Darat dan Marinir,…para prajurit dan mari-
nir, bila lengkap ada Angkatan Laut (tempur) dan Udara (tim kombatan), disebutkan…..para prajurit, 
pelaut, marinir dan pengawak udara.
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cang kekuatan KemHan. Esensi kekuatan 
militer (Essential forces) digunakan untuk 
memenangkan perang (decisive), dan struk-
tur kekuatan (force structures) adalah pelu-
ang dalam arti jumlah kekuatan yang bisa 
dibangun per  tingkat risiko tertentu dan 
dan jumlah kekuatan (force sizing) lebih ba-
nyak diartikan jumlah manusianya. 
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