
Pendahuluan

Dua hal perlu dipertimbangkan untuk memformu-
lasikan strategi keamanan nasional (baca: keamanan 
nasional).  Pertama, penggunaan dan utilisasi seluruh 
strategi instrumen kekuatan nasional dalam rangka 
mengejar obyektif kepenting an nasional. Strategi-
strategi instrumen tersebut (ekonomi, diplomatik, mi-
liter) adalah subordinasi strategi keamanan nasional 
(Gambar 1, strategi instrumen berada di bawah blok  
strategi keamanan nasional). 

Gambar No.1
Paradigma strategi keamanan nasional dan hubun-

gannya dengan kepentingan nasional

 

Sumber: US Army War Coll

Strategi keamanan nasional menjadi obyek atau 
fokus analisis kebijakan nasional terkait perannya un-
tuk mengawal tercapainya kepentingan nasional. Pro-
ses menentukan strategi nasional dan turunannya yak-
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Kerangka pikir strategi raya (grand strategy) atau strategi 
keamanan nasional seyogyanya berorientasi (pemahaman) pada 
kepentingan nasional yang benar. Masalahnya di Indonesia tam-
paknya belum ada ke sepahaman tentang kepentingan nasional, 
tujuan nasional ataupun cita-cita nasional sampai keluarnya Per-
pres No. 7 tahun 2008 mengenai Kebijakan Pertahanan Negara. Ke-
pentingan nasional menjadi rujukan strategi instrument kekuatan 
nasional. Di bidang militer misalnya, strategi perta hanan nasional 
menjadi rujukan pembangunan kekuatan pertahanan/militer 
(Hint: dalam kerangka pikir universal strategi raya, kata nasional 
selalu mengikuti kata di depannya  kepentingan nasional, tujuan 
nasional, strategi pertahanan nasional, strategi militer nasional, bu-
kan Negara     nasional = negara + ”core values”). TNI diarahkan 
pada tingkat Minimum Essential Force (MEF). Bagaimana defi nisi 
“minimum-esensial”? Esensial dalam sistem rekayasa adalah besaran 
yang pas atau cukup, atau jumlah dalam pengertian yang memiliki 
peluang besar untuk memenangkan pertempuran. Penting adalah 
kalkulus jumlah kekuatan dan  kalkulus konsekuensi ”biaya” un-
tuk mendukungnya. Sepertinya belum hadir kal kulus atau model 
yang konkrit, digunakan untuk “berhitung” kekuatan minimum 
masing-masing angkatan yang dibutuhkan.

Berikut tentang misi analisis kebijakan membuat formulasi 
Strategi Keamanan Nasional terkait perannya untuk mengawal ter-
capainya kepentingan nasional. Analisis kebijakan ini memerlukan 
analisis yang komprehensif seperti evaluasi strategi, sistem analisis 
dan operasional riset. Tantangan bagi analis perancang kebijakan 
atau strategi nasional untuk memahami ketiga perangkat terse-
but guna mencari kombinasi strategi terbaik (best-mix) bukan saja 
yang terbaik (efektif) juga termurah. Sudah waktunya (barangkali) 
Bappenas dan elit nasional membuat rujukan bagi policy maker di 
Negara ini untuk menerapkan teknik ABC (activity-based costing), to-
tal quality management (TQM), balance score cards (BSC), scenario-based 
method (SBM). Rujukan yang digunakan untuk evaluasi internal 
untuk mempertanggungjawabkan setiap proyek bukan saja dari 
sisi kerapihan pertanggungjawaban keuangan namun juga man-
faat atau effektivitas yang diperoleh dengan dikeluarkannya kon-
sekuensi “biaya” yang mendukung pilihan tersebut. Barangkali 
bentuk pertanggunganjawab yang cukup adil bagi publik. Sangat 
membantu menuju “good and clean governance”.  Mohon bantuan 
komen dan saran pembaca via situs kami di www.fkpmaritim.org.  
Selamat membaca.
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ni kebijakan masuk dalam ruang analisis (masalah) isu 
kebijakan nasional. Kedua, penggunaan keuangan Neg-
ara untuk membeli postur kekuatan, memelihara strate-
gi militer nasional, dan memelihara berlangsungnya 
“orkestra” strategi-strategi nasional. Strategi keamanan 
nasional dan subordinasinya diperlukan, mengingat 
strategi ini diyakini menjamin tercapainya obyektif ke-
pentingan nasional (raison d’etat). Strategi ini diyakini 
mempersatukan semua strategi ― sekaligus pemangku 
kepentingan strategi tersebut (para Menteri). Strategi-
strategi nasional ini digerakkan sebagai “orkestra na-
sional” dan mempromosikan “apa maunya bangsa ini 
di mata dunia internasional”, isyarat terakhir ini adalah 
kepentingan nasional sekaligus amanah kelangsungan 
hidup bangsa. Contoh kebijakan a.l: Formulasi strategi 
keamanan nasional yang terbaik (best-mix) menghadapi 
isu keamanan regional Asia Pasifi k di tahun mendatang? 
Atau menciptakan strategi gabungan terbaik antara 
strategi diplomasi, strategi informasional ke luar negeri, 
strategi militer nasional, dan strategi ekonomi serta ke-
bijakan pelaksanaan strategi ekonomi dalam kerangka 
mencari “outcome” terbaik produk strategi keamanan 
nasional atau bagaimana cara pemerintah memperta-
jam pelaksanaan strategi pertahanan nasionalnya yang 
paling “effektif”? “Efektif” dijabarkan dalam formulasi 
jumlah kekuatan dan asset essensial (jumlah yang pal-
ing berpeluang untuk menang, pen) termasuk kekuatan 
Cadangan Darat, Laut dan Udara (Budiman, hal 3-5) 
sebagai postur kekuatan militer yang pantas dipertang-
gungjawabkan di depan parlemen ― meyakinkan Parle-
men. 

Analisis kebijakan biasanya menggunakan teknik 
“manfaat-biaya”, bagi komunitas militer lebih populer 
sebagai “efektifi tas-biaya”. Konsep ini berangkat dari 
perangkat tradisional yang disebut analisis (pilihan) 
sistem senjata ― menjadi genesis terminologi (sekarang) 
sistem analisis. Dua kemahiran (state craft) yang perlu 
dimiliki para elit bantu pengambilan keputusan (decision 
support analyst) yaitu pertama, membangun model kegia-
tan dengan ukuran efektifi tas (MOE-measures of effective-
ness) yang diinginkan dan kedua, membangun model 
komponen “biaya” (Cost Model) sebagai konsekuensi 
pendukung masing-masing sistem/program atau keg-
iatan yang dipilih. Dua kemahiran ini kapabel mende-
monstrasikan “cost per effectiveness” dan cukup adil untuk 
dipertanggungjawabkan di depan publik, mengingat: [1] 
Benar-benar memenuhi asas prioritas berdasarkan uru-
tan ukuran efektifi tas yang dicari dan [2] Pertanggun-
ganjawab tidak sebatas konsekuensi total “biaya” yang 
selama ini didemonstrasikan melalui PJK Keu saja, tetapi 
juga “efektifi tas” (atau performa, atau manfaat) yang 
dihasilkan setiap kegiatan. Mengingat isu strategik/
nasional adalah isu yang sering bersinggungan dengan 
muatan kepentingan nasional, maka sentra makalah ini 
adalah isu kebijakan dan anggaran dihadapkan dengan 
strategi keamanan nasional sebagai pendukung kepent-
ingan nasional.

Mengapa metode analisis kebijakan menjadi penting ?

Kompleksitasnya dan pentingnya bahasan strategik 
di atas, memaksa pertanyaan besar tersebut dijawab 
de ngan suatu metode terbaik yang jauh lebih maju 
diban dingkan sebelumnya dan fokus kepada tiga hal. 
Pertama, membuat analisis lebih rasional berbasis per-
tanyaan kunci tentang isu keamanan nasional. Kedua, 
menempa hal-hal yang lebih “peka” untuk dicarikan 
solusinya dan ketiga bagaimana membuat evaluasi ter-
hadap sekian banyak alternatif opsi (kecuali opsi domi-
nan) dan menjawab solusi tersebut dipasangkan dengan 
konsekuensi anggaran per setiap opsi tersebut. Sebagai 
metode terarif mengatasi isu strategik dan dikarenakan 
perubahan cepat politik dunia dan urusan pertahanan 
nasional dan militer, analisis kebijakan dan metodenya 
harus selalu responsif, reaktif dan tidak bisa selalu men-
gandalkan cara tradisional yang mungkin sudah tidak 
sesuai lagi. Tantangan untuk mengembangkan metode 
dalam bidang keilmuan “analisis kebijakan” sehingga 
ilmu ini menjadi sangat menarik. Berbasis isu strategi 
keamanan nasional, yang diketahui lebih berorien tasi 
keluar (outward-looking) dan kepada obyektif kepenting-
an nasional, tiga jenis analisis yang biasanya dilakukan 
dalam analisis kebijakan; [1] evaluasi strategik, [2] anali-
sis sistem dan [3] operasional riset (Kugler, hal 4). Ada 
baiknya meninjau ulang arti analisis itu sendiri, yang 
dapat dimodelkan seperti gambar no. 2 di bawah ini: 
(halaman-3)

Kompleksnya isu keamanan nasional membuat 
analisis ini lebih banyak menghadapi problema multi di-
siplin. Problema multi disiplin ini membentang de ngan 
beragam spektrum kepentingan, derajat formalitas, 
metode yang digunakan dilengkapi dengan lensa kon-
septual, bahasa riset dan model analitikal yang berbeda-
beda (Kugler, hal 4). Evaluasi strategik menggunakan 
analisis politik untuk mengidentifi kasi kebijakan yang 
diperkirakan dapat membawa bangsa dan negara kepa-
da “goal” (obyektif) kepentingan nasional berbasis “men-
duga” pilihan isu kebijakan luar negeri dan kombinasi 
strategi-strategi nasional pendukung strategi keamanan 
nasionalnya (agar terlaksana suatu “orkestra”, pen). 
Semua ini berasumsi bahwa strategi-strategi nasional 
(baca strategi instrumen kekuatan nasional terpilih, pen) 
sudah terbangun di awal pemerintahan baru (Hun-
tington). Jantung teknis mengolah masalah dalam isu 
analisis kebijakan adalah konsep probabilitas. Kata-kata 
menduga dalam isu kebijakan yang dianalisis melibat-
kan tiga konsep teknis ketidakpastian. Pertama, situasi 
berisiko; kedua, situasi ketidakpastian dan ketiga, situasi 
kompetitif (Madansky, hal 94). 

Ketiganya memiliki perilaku acak yang tidak terkon-
trol melekat di dalam situasi tersebut. Situasi berisiko 
dengan distribusi probabilitas yang diketahui (Bino-
mial, Poisson, Normal, dll, pen) ― distribusi probabili-
tas obyektif, sedangkan situasi ketidakpastian de ngan 
distribusi probabilitas yang tidak diketahui ― distribusi 
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probabilitas subyektif (Ibid, hal 83-85). Seyogianya analis 
kebijakan mahir dalam konsep-konsep yang disebutkan 
di atas dan kewajiban pemerintah memahirkan (state-
craft) analisis-analisis ini. Contoh evaluasi strategik: Ba-
gaimana RI sebagai pemimpin ASEAN bisa menempa 
(forging) strategi keamanan nasionalnya versus isu 
klaim China di Laut China Selatan, lebih spesifi k isu per-
tikaian China de ngan Philipina, sambil memutus strate-
gi rantai kalung mutiara China dan promosi manuver 
anti instabilitas di Laut China Selatan berbasis penalaran 
(knowledge-based) “apa maunya” strategi pertahanan na-
sional dan strategi maritim anti akses/area denial (A2/
AD). Bahasan tentang sistem analisis dan operasional 
riset akan dibahas dalam seksi berikut.

Strategi maritim, sistem analisis dan riset operasional  
 

Dua strategi diatas; yakni strategi pertahanan na-
sional dan strategi maritim akan bekerjasama dengan 
strategi diplomasi mendukung tercapainya kepentingan 
nasional berkategori “survival” (lebih tinggi dari “vital”, 
pen). Tanpa kehadiran strategi maritim RI ini mung-
kinkah (misal) agenda ASEAN dapat diperluas dalam 
kegiatan maritim (ASEAN Maritime Forum). Agenda 
yang hampir pasti memerlukan rujukan strategi maritim 
nasional tepatnya “strategi nasional untuk keamanan 
maritim” ― defi nisi yang biasa digunakan negara ma-
ritim yang telah menikmati “ends” strategi maritim dan 
tinggal mengamankannya. Sewajarnya RI mendayagu-
nakan instrumen maritim sebagai instrumen kekuatan 
nasional terpilih mengingat defi nisi domain maritim (JP 
3-32) adalah “... as all areas and things of, on, under, relating 
to, adjacent to, or bordering on a sea, ocean, or other navigable 
waterway, including all maritime related activities, infrastruc-
ture, people, cargo, and vessels and other conveyances” ― jadi 
laut, kelautan, estuari, elemen maritim tersebut, dll ada-
lah subordinasi maritim dan potensi elemen tersebut 

dikontrol utilisa sinya oleh kebijakan masing-masing, 
misal kebijakan laut, estuari, sungai, dll (kebijakan ada-
lah subordinasi strategy, pen). Seyogianya pemerintah 
membangun strategi nasional untuk keamanan maritim, 
mengingat semua elemen dalam domain maritim ada di 
republik tercinta ini, memiliki porsi terbanyak dan teru-
tuh dibandingkan negara maritim lainnya. Pendekatan 
konsep “strategy-to-task” (baca dari strategi turun ke tu-
gas, kemudian turun menjadi program-program teknis) 
dikaitkan isu maritim ― memunculkan “strategi ma-
ritim” dengan task adalah keamanan maritim. 

Strategi maritimlah mengontrol subordinasinya 
yakni kebijakan-kebijakan elemen domain maritim agar 
berinteraksi dan berinteroperabilitasi untuk mencapai 
“ends”  strategi maritim. Teknik analisis berikut adalah 
sistem analisis ― memanfaatkan analisis ekonomik un-
tuk  mendemonstrasikan bahwa suatu kebijakan dapat 
ditransformasikan dalam program dan rencana. Sistem 
analisis adalah penopang kerangka pikir dalam analisis 
kebijakan dan merupakan fondasi dalam ruang masalah 
(problem-space) besar ― meskipun teknik ini cenderung 
mendasar, sistemik, dan kadang kadang membatasi 
masalah untuk lebih mudah mencermati struktur 
masalah. Melalui sistem, para analis dapat membuka 
fenomena seluas mungkin tidak saja peta awal masalah 
namun juga improvisasi terhadap sekian banyak kandi-
dat alternatif solusi dan dapat menuntun ke arah sub-
stansi masalah yang memberikan dampak terhadap 
agregasi kebijakan yang dibuat. 

Semua alasan di atas menjawab mengapa digunakan 
pendekatan sistem dalam sistem analisis oleh para ana-
lis kebijakan (policy-making) system. Program studi anali-
sis kebijakan ini menjadi disiplin yang utuh tersendiri 
yang disebut ilmu kebijakan (policy science). Terpenting 
bagaimana keputusan mendatang memenuhi kriteria 
guestimated (guessed-estimated) dalam pengertian sistem 
efeknya kata Dror (Dror, hal 5). Metode ini biasa diguna-

Pentingkah Analisis Kebijakan dan Anggaran?

Vol. 5, No. 15, September 20123

Gambar no.2.
Struktur analisis

Referensi: Quade, et-all, 1968, hal 13

Keterangan Gambar:
Kegiatan membandingkan diawali dengan menyelidiki semua alternatif solusi (A1, A 2, dst). Model memproses performa (ukuran efek-
tifi tasnya/MOE,  performance) setiap alternatif dan konsekuensi masing-masing biayanya (cost). Kriteria (the criterion) diperlukan untuk 
menimbang besarnya efektifi tas masing-masing alternatif dan konsekuensi anggarannya (kriteria: a. Fixed cost atau b. Fixed effectiveness) 

― muncullah urutan alternatif mulai efektifi tas terbesar per “biaya” terkecil (blok kanan dst).



Pentingkah Analisis Kebijakan dan Anggaran?

Vol. 5, No. 15, September 2012 4

kan para manajer, dan siapapun yang mengalamatkan 
pilihannya pada ekonomi makro dalam bingkai pro-
gram dan perencanaan pertahanan nasional. Berikutnya 
contoh bagaimana memilih dan memilah strategi per-
tahanan nasional yang terbaik (best-mix).

Strategi terbaiknya, bisa saja salah satu strategi 1, 2 
atau 3 mendapatkan upah (pay-off) terbaiknya versus 
obyektif salah satu kombinasi A, B dan C atau ada satu 
strategi yang dominan versus ketiga obyektifnya, bila 
upah tertentu (medium) jadi pilihan. Isu akan menjadi 

lebih rumit lagi, apabila pengambil keputusan meng-
hendaki diketahuinya biaya (cost) per setiap strategi alter-
natif yang ada dan ukuran efektifi tas per setiap strategi 
yang akan dipilih (dalam tabel di atas ukuran efektifi tas 
berbentuk kualitatif) per setiap waktu berjalan (tahun). 
Teknik sistem analisis perlu dielaborasikan sehubungan 
dengan hadirnya teknik analisis ketiga yakni teknik ope-
rasional riset yang dibahas bersama-sama berikut ini. 

Tidak ada batasan yang jelas antara keduanya, yang 
membedakan hanyalah derajat atau keluasannya. Ana-
lisis sistem lebih banyak berkonsentrasi versus solusi 
yang lebih utuh dan komprehensif  ― dan menjawab 
bagaimana yang seharusnya dilakukan. Sebaliknya 
bagi analis operasional riset lebih berkonsentrasi kepa-
da solusi yang optimal dan  isu yang lebih terstruktur 
― dan menjawab bagaimana mengerjakannya. Contoh 
penggunaan pendekatan sistem dalam sistem analisis 
dalam kasus petunjuk dan kontrol sistem penembakan 
rudal. Tanpa memandang sebagai sistem, fokus masalah 
(sederhana) hanyalah kepada perbaikan akurasi penem-
bakan agar lebih banyak jumlah pesawat terbang lawan 
atau rudal yang tertembak jatuh (teknik operasional riset 
bisa digunakan disini). 

Kejadian ini dapat ditranformasikan dalam 
pernyataan bahwa probabilitas menembak jatuh lawan 
hanya bergantung kepada faktor akurasi penembakan 
saja. Tetapi bila didekati dengan sistem atau melihat 
dengan kacamata yang lebih utuh dan komprehensif 

― akurasi penembakan akan tergantung pada produk 
enam faktor (Quade, 1963, hal 3, hanya menyebutkan 
4 faktor, pen). Pertama, probabilita bahwa pesawat atau 
rudal masuk ke dalam deteksi sensor. Kedua , rudal atau 
pesawat tersebut terklasifi kasikan sebagai lawan. Ketiga, 
probabilita pesawat dan rudal lawan masuk dalam jang-
kauan tembak. Keempat, probabilita bahwa rudal anti pe-
sawat dan rudal yang terpasang bisa ditembakkan pada 
saatnya. Kelima, probabilita bahwa sistem peledak dalam 
rudal bisa berfungsi, dan terakhir, probabilita bahwa ru-

dal dapat menghancurkan sasaran apabila mengenai 
sasaran. Meskipun tidak semua isu strategik atau kebi-
jakan mudah dimodelkan dalam bentuk fi sik, namun 
analis strategi keamanan nasional dan strategi lainnya 
bisa saja menggunakan konsep “eksploratori model” 
untuk mengatasi keterbatasan model (Bankes, Summary). 
Cara-cara ilmiah tersebut kapabel didemonstrasikan ke-
pada pemangku kepentingan mengingat apapun juga 
pilihannya selalu dipasangkan antara konsekuensi biaya 
per masing-masing strategi atau cara bertindak (COA/
course of action) dengan masing-masing besaran efektifi -
tas yang diharapkan akan diperoleh. 

Metode yang digunakan untuk menganalisis strategi 

Keamanan nasional didukung oleh paduan instru-
men utama kekuatan nasional seperti strategi diplo-
masi, pertahanan nasional, militer nasional (sekarang 
lebih sering disebut strategi transformasi militer, pen), 
dan strategi ekonomi nasional serta gelar utamanya 
adalah hadir di dunia internasional (Kugler, hal 220). 
Strategi pertahanan nasional selain hadir sebagai salah 
satu komponen strategi Kamnas, berperan memberikan 
direktif bagaimana kekuatan militer nasional terbaik 
bisa dibangun (kekuatan gabungan lebih diprioritaskan, 
pen) dan digunakan untuk mencapai  obyektif kepen-
tingan nasional atau tujuan nasional dalam lingkungan 
global baik, damai maupun krisis. Metode atau peran 

Referensi: Kugler, Hal 74

Keterangan gambar:
Perhatikan setiap kegiatan harus ada ukuran performanya atau ukuran efektifi tasnya. Tabel No.1 dengan contoh 

sederhana dengan isi sel kualitatif seperti tinggi, menengah atau rendah (high, medium, low). 

Tabel No 1
Analisis geser (trade-off)
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analisis kebijakan menjadi premis bahwa analisis kebi-
jakan yang sistematik menjadi suatu yang nyata didunia 
pengambilan keputusan ditingkat nasional atau peme-
rintahan. 

Sangatlah jarang, menurut Kugler bahwa analisis ke-
bijakan apalagi keamanan nasional dapat diterangkan 
dalam kalkulus yang begitu gamblangnya (Ibid, hal 5), 
banyak faktor yang masuk dalam persamaan tersebut. 
Analis kebijakan dapat dan sering ikut memperbaiki dan 
meletakkan pilihan opsi yang benar dari sekian banyak 
daftar opsi atau alternatif solusinya untuk lebih dida-
lami dan diperiksa ulang. Partisipan pengambilan opsi 
terbaik ini seringkali berdebat panjang menganalisis isu 
dan opsi kunci, pemenangnya adalah mereka-mereka 
yang kapabel meyakinkan dengan argumentasinya. 
Oleh karena itu proses menganalisis suatu kebijakan 
dengan benar menjadi keprihatinan utama. Peran dan 
pengertian metode analitikal adalah memperbaiki “kual-
itas” analisis kebijakan. Bagi beberapa orang pengertian 
ini bisa diartikan melarang penggunaan perangkat anal-
itikal kecuali oleh “cognoscenti” (orang-orang yang betul-
betul paham bagaimana mengatasi isu tersebut) (Ibid, 
hal 6). Bagaimanapun juga metode ini bisa dilatihkan 
dan dipelajari, bahkan dilakukan oleh mereka yang ke-
betulan dibebani isu kebijakan ditangannya, meski tidak 
memiliki pengetahuan atau ilmu atau perangkat untuk 
mengatasinya bahkan anak buah yang terampil seka-
lipun. Kugler mengakui bahwa meningkatkan kepak-
aran analis pertahanan tidaklah begitu mudahnya. Me-
nentukan alternatif strategi memainkan peran signifi kan 
dalam bisnis perencanaan strategik militer atau pertah-
anan nasional namun kehadiran sistem analisis sering 
begitu pentingnya, misalnya saja menentukan pilihan 
berbagai alternatif strategi perta hanan dengan kriteria 
performanya, biaya, fi sibilitas dan sensitivitasnya serta 
hasil simulasi lapangan. 

Sangatlah tidak cukup menguji riil dengan sejumlah 
besar pasukan atau alat utama dan material di lapangan 
hanya sekali atau dua kali dianggap sudah memenuhi 
syarat kajian. Untuk mencapai tingkat kepercayaan ter-
tentu (confi dence level) perlu dilakukan iterasi sekian kali 
jumlah percobaan agar menunjang uji coba yang meya-
kinkan. Paradoks dengan frekuensi latihan yang lebih 
besar tentunya sangatlah mahal. Metode simulasi adalah 
metode modern yang lebih populer, terbantukan mesin 
komputer yang tidak kenal lelah dan bisa menggantikan 
iterasi ribuan bahkan jutaan kali (memenuhi persyara-
tan statistik confi dence-level, pen) dan majikan mesin 
komputer adalah perancang atau analis sistem-analisis 
itu sendiri. Metode ini sangat membantu me nemukan 
strategi pertahanan nasional yang benar-benar terbaik 
dibangun melalui kombinasi evaluasi strategik dan 
analisis sistem (best-mix). 

Sistem analisis di tingkat strategik dapat menyum-
bangkan hal-hal yang logis dalam proses mengguna-
kan sumber daya yang ada, mencarikan mekanisme 
yang terbaik dan termurah dan hal ini sering terbukti 

sewaktu perang dingin. Contohnya menentukan pilih-
an serbuan balasan (retaliation) atau respons yang fl exible 
(Ibid, hal 221). Sistem analisis di tingkat operasional dan 
taktis tetaplah sangat menggantungkan dirinya kepada 
teknik-teknik operasional riset yang lebih tradisional. Di 
bawah ini contoh yang bisa diliput oleh metode evalu-
asi strategik dalam analisis kebijakan, a.l : analisis opsi 
alternatif kebijakan dengan obyektif “tunggal”, evalu-
asi strategik dengan obyektif “ganda”, mempertajam  
strategi keamanan nasional, mempermahir keterampi-
lan kepemimpinan strategik negara sahabat, membuat 
keseimbangan kekuatan militer dalam lingkungan yang 
“panas”, mempromosikan demokrasi dan mengejar 
keunggulan ekonomi, dll. Apa saja yang bisa digarap 
sistem analisis dalam ruang masalah kebijakan? Salah 
satunya adalah metode sistem analisis itu sendiri, ka-
lkulus kekuatan militer konvensional (regular maupun 
cadangan), mengejar strategi transformasi pertahanan 
nasional (defi nisi lama adalah melaksanakan strategi mi-
liter nasional, pen), memahirkan operasi gabungan terus 
menerus dan memodernisasi kapabilitas dan memper-
tajam anggaran. Sedangkan metode operasional riset 
yang digunakan untuk meliput hal-hal a.l.: mendesain 
kekuatan tertentu seperti satuan pertahanan anti rudal, 
merancang keha diran kekuatan militer di luar negeri, 
membuat analisis kekuatan tempur konvensional den-
gan ukuran efektifi tasnya, merancang bangun satuan 
ekspedisionari, dan membangun investasi strategik, 
mengukur kapabilitas logistik, mengatur schedule sorti 
pesawat terbang dalam rangka kampanye kekuatan 
udara (air power), dll. Ketiga metode analisis yang diba-
has di atas dapat disimpulkan sebagai berikut (Ibid, hal 
21) :
1. Metode evaluasi strategik digunakan untuk mencer-

mati gambaran ruang masalah yang besar. Sering di-
gunakan ilmuwan politik, metode ini meskipun ketat 
dan padat, cenderung verbal dan kualitatif. Masalah 
ini lebih mudah dibidik dengan suatu pertimbangan 
atau penilaian saja dibandingkan membuat penilaian 
yang lebih rinci atau akurat. 

2. Metode sistem analisis, banyak digunakan me-
reka yang memiliki latar belakang ekonomi dengan 
fokus yang lebih rendah. Biasanya digunakan para 
ekonom manajerial. Metode ini lebih formal, agak 
terstruktur dan kuantitatif dibandingkan rekan-
nya metode evaluasi strategik. Mereka lebih sering 
menggunakan kurva atau grafi k dan kalkulus yang 
terkait untuk memudahkan membuat suatu analisis 
geser (trade-off) tentang efektifi tas-biaya dan kepe-
kaannya (sensitivity-analysis) apabila “dimainkan” 
dengan berbagai opsi dan pasangan konsekuensi 
“biaya”nya. Khususnya bila mengkonsumsi sumber 
daya dan risiko (negative sumber daya) yang sangat 
besar ― semisal isu pemilihan sistem senjata. Para 
analis memiliki aspirasi memperoleh besaran efek-
tifi tas dan konsekuensi “biaya” per alternatif sistem 
senjata namun tidak dalam derajat yang sangat aku-
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rat.   
3. Metode operasional riset yang digunakan me reka 

yang menyukai matematika dan semacam itu, un-
tuk isu yang lebih terstruktur jelas dan menyempit 
dibandingkan yang dihadapi kedua metode sebe-
lumnya. Metode yang sangat formal, dan konkrit 
serta jelas biasanya menggunakan model fi sik seperti 
matematika, persamaan, atau data kuantitatif untuk 
membuat kalkulasi rinci dan akurat. Mereka memi-
liki aspirasi yang jauh lebih akurat dibandingkan 
analisis dua metode sebelumnya. 

Analisis anggaran (Cost analysis) 

Sejarah anggaran sudah melatarbelakangi kelem-
bagaan militer sejak tahun 1950 dan menjadi bagian 
ilmu pengetahuan (bidang analisis “biaya”, pen) uta-
manya bagi Angkatan Udara (AU) AS diawali dengan 
solusi terhadap pemilihan mesin bagi pembomnya. 
Tahun 1950 sewaktu rapat pemilihan jenis mesin yang 
akan digunakan, para Jendral AU dominan (hanya satu 
Jendral AU AS yang mengajak menyesaikan pilihan 
berbasis analisis biaya) untuk lebih memilih turbo-prop 
(kemungkinan karena harganya yang lebih murah) dan 
keadaan berbalik setelah RAND (Research and Develop-
ment), sebuah organisasi think tank untuk mengkaji dan 
menganalisis kebijakan global angkatan bersenjata AS, 
dapat mendemonstrasikan bahwa turbo-jet akan jauh 
lebih murah (Novick, hal 2). Semenjak itu disadari bah-
wa komponen biaya akan sangat menentukan sekali di 
bidang pengambilan keputusan operasional setelah di-
pasangkan dengan komponen efektifi tas. Air Force Insti-
tute of Technology (AFIT) selanjutnya menjadi “leading” di 
bidang analisis “biaya” dan mengembangkan program 
setingkat Master.

Rekannya dari perguruan tinggi Angkatan Laut 
(NPS) belakangan. Mengembangkan materi ajaran ini 
dan digabungkan dengan kurikulum di Departemen 
Ope ration Research di US NPS (Carrillo, hal 1). Pertan-

yaan cukup menggelitik mengapa perancang militer 
sangat berkepentingan  dengan  isu “biaya”, atau tidak 
cukupkah pertanggungjawaban keuangan atau angga-
ran mewakili performa program atau proyek yang ada, 
seperti yang tradisional selalu dilakukan selama ini? Para 
perancang tantangan untuk tidak sekedar meneliti dan 
menguji proposal sistem senjata yang ditawarkan, tetapi 
lebih rinci kepada model sistem efektifi tas per setiap al-
ternatif sistem senjata yang diharapkan akan memenuhi 
“misinya” dan pertimbangan estimasi konsekuensi “bi-
aya” per setiap alternatif sistem senjata menjadi suatu 
rasionalisasi logis (Fisher, hal 1). 

Anggaran atau biaya (cost) selain mempengaruhi 
keputusan, sangatlah tergantung bagaimana pemilik 
kegiatan memperlakukannya dan lebih diperhatikan 
lagi adalah berapa sebenarnya total biaya yang dies-
timasikan akan dikeluarkan per setiap kegiatan sam-
pai selesai. Konsep biaya tidak selalu berwujud dalam 
nominal mata uang, namun bentuk kerugian atau kehil-
angan dapat dijadikan elemen komponen “biaya” yang 
relevan, misal dalam serbuan ke sasaran “A”, salah satu 
komponen biaya adalah laju atrisi jatuhnya pesawat 
yang tertembak jatuh atau sejumlah korban manusia 
akibat hadirnya “sniper” lawan. Inilah sebenarnya mak-
na keprihatinan terhadap biaya ― tepatnya adalah unit 
biaya. Unit ini menyadarkan bahwa ada sejumlah unit 
ongkos yang harus dibayar dari kocek negara untuk 
menjalankan kegiatan yang dapat dipertanggungjawab-
kan dan sebenarnya bisa diperuntukkan proyek atau 
kegiatan yang mungkin saja lebih baik ― alternative-cost 
atau opportunity-cost. Perlu diketahui bahwa Angkatan 
Darat, Laut dan Udara negara yang lebih maju memiliki 
petunjuk bagi para Asrenanya  (comptroller) melakukan 
studi efektifi tas-biaya apapun juga kegiatan yang akan, 
sedang maupun untuk mengakhiri suatu kegiatan. Ba-
gaimana mencermati konsekuensi biaya sesuai usia pak-
ainya, atau total biaya yang akan dikeluarkan sepanjang 
usia pakainya (total life cycle cost) dapat digambarkan da-
lam Gambar No.3 di bawah ini.

Gambar No 3
Total Biaya Sepanjang Usia/BSU (total life cycle cost)

 

Referensi: MC Cullough, hal 18.
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Berikut adalah kasus apabila suatu sistem yang di-
minati akan diperpanjang atau dimodernisasi dengan 
konsekuensi biayanya (periksa gambar No. 4).

Sebelum membahas konsep ini lebih jauh, ada baik-
nya memahami terlebih dahulu apa itu efektifi tas atau 
tepatnya sistem efektifi tas (Sherif,et-all, hal 1). Disadari 
bahwa obyektif suatu sistem adalah performa dari fung-
si yang diharapkan. Dalam kasus senjata bukan sekedar 
harapan bisa menembakkan pelurunya atau proyektil 
atau rudalnya, namun bisa menghancurkan musuh se-
telah diyakini (given) peluru tersebut mengenai sasaran 
― probabilita kondisional. Fungsi asasi senjata dimulai 
dari bisa tidaknya ditembakkan sampai dengan rudal 
atau proyektil mengenai sasaran dan menghancurkan 
(kena sasaran tetapi bisa saja tidak menghancurkan ka-
rena proyektil atau muatan rudal tidak meledak, pen) 
rangkaian kegiatan yang disebut “misi”. Sasaran pun-
cak setiap sistem adalah performa yang ditunjukkan 
fungsinya atau boleh disebut itulah misinya. 

Pengertian ini digunakan untuk menggambarkan 
bahwa total kapabilitas suatu sistem untuk meyelesai-
kan misinya adalah ukuran sistem efektifi tas ― makin 
besar ukuran sistem efektifi tas yang diperoleh, makin 
sukses misi sistem tersebut. Asumsinya suatu sistem 

Keterangan Gambar:
Perhatikan identifi kasi besarnya biaya per penggalan waktu, sepanjang usia pakainya. Perhatikan juga distribusi investasi yang akan 

diikuti distribusi biaya operasional. Biaya operasional termasuk di dalamnya adalah biaya pemeliharaan, biaya percobaan (trial), biaya 
docking, suku cadang, dll. Total biaya dihitung mulai harga penelitian dan pengembangan sampai umur operasional selesai (tutup 
buku). Anggaran diperhitungkan mulai investasi sampai “anggaran” tutup buku. Pemikiran sepotong-sepotong akan mempersulit 

pengguna untuk tahun berjalan berikutnya ― bisa mengakibatan anggaran belanja pertahanan nasional tidak siap untuk jangka pan-
jang sesuai rencana strategi militer nasional atau rencana strategi transformasi militer.

Gambar No. 4
Fungsi biaya terhadap waktu alut atau sistem yang kita minati diperpanjang

 usai pakainya atau tidak

 

Refererensi: Ibid, hal 44
Keterangan gambar:

Perhatikan bahwa bisa saja suatu alat utama atau sistem dimodernisasi sehingga memerlukan tambahan “biaya” 
supaya usia pakai menjadi lebih dari T  tahun      T + n tahun, gambar bila n=3

yang akan dibeli harus digunakan sebanyak mungkin 
dan selama mungkin sesuai usia pakainya. Apabila alut, 
sistem persenjataan, bahkan gedung dengan frekuensi 

pakai rendah sekali sudah  pasti sangat tidak efi sien. 
Defi nisi ini akan mengikat pertanggungjawaban suatu 
sistem dengan dua kegiatan. Pertama, misi sistem itu 
sendiri (seberapa jauh telah dimanfaatkan, pen) dan 
ke dua adalah seberapa besarnya konsekuensi anggar-
an untuk mendukung misi senjata tersebut selama usia 
pakainya. Dalam analisis kebijakan, maka sistem efekti-
fi tas terdefi nisi sebagai probabilitas bahwa sistem yang 
diminati tersebut sukses menjalankan misinya dalam 
kurun waktu tertentu bila dioperasikan dalam kon-
disi tertentu ― semakin tinggi harga efektifi tas semakin 
sukses sistem tersebut. 

Bagi perguruan tinggi (contohnya) akan menjadi ru-
jukan pilihan salah satu prioritas sistem efektifi tas ― a.l: 
laboratorium, perpustakaan modern, guru berkualitas, 
dll. Bila perguruan tinggi tersebut hanya mendemons-
trasikan gapura, joglo, monumen, kendaraan, gedung 
pertemuan baru setiap tahun, namun buku-buku, fasili-
tas perpustakaan dan kualitas dosen/instruktur atau gu-
ru-gurunya masih sangat rendah jumlah maupun kuali-
tasnya maka lembaga atau perguruan tinggi tersebut 
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sungguh tidak efi sien. Semakin banyak joglo, gapura, 
gedung pertemuan, kendaraan-kenda raan, monumen-
monumen atau aset lainnya dengan frekuensi pakai 
rendah lebih ditonjolkan dan tidak berkaitan langsung 
dengan misi lembaga perguruan tinggi tersebut maka 
sistem efektifi tasnya rendah, jauh dari kegiatan priori-
tas. Kerangka pikir ini barangkali bisa dijadikan konsep 
evaluasi Bappenas mendatang ― mengukur seberapa 
jauh efektifi tas (atau benefi t) yang bisa dicapai per setiap 
kegiatan dipasangkan dengan seberapa jauh besarnya 
konsekuensi “biaya” yang mendukungnya. Daya serap 
atau laju serap barangkali tidak ada kaitannya dengan 
misi proyek/kegiatan/program yang sedang dijalank-
an (Sherif, hal 1). Laju efektifi tas digabungkan dengan 
laju serap anggaran per setiap kegiatan barulah cukup 
adil mencerminkan laju kegiatan itu sendiri secara utuh. 
Perhatikan gambar di bawah,  demonstrasi bagaimana 

melakukan rekayasa pemilihan suatu sistem. Dua opsi 
sistem yang ditawarkan, dan masing-masing sudah 
diplot sebagai unit harga efektifi tasnya (performa) per 
setiap unit waktu sesuai usia pakainya. Bagi alternatif - I, 
maka harga efektifi tas E-1 memiliki konsekuensi biaya 
sebesar C-1, dst. 

Demikian juga gambaran alternatif - II. Penggunaan 
kriteria keputusan pemimpin, bahwa pilih efektifi tas 
yang tertentu misalnya yang paling maksimal --> di atas 
absis E-1, maka konsekuensi biayanya akan menjadi > 
C-4. Biaya yang termurah (tidak peduli berapapun juga 
harga efektifi tasnya), maka terpilih alternatif - I. Atau 
ditentukan harga efektifi tas tertentu, misal ~ E-3, maka 
alternatif – II terpilih. Gambar ini mendemonstrasikan 
bahwa ditetapkan biaya antara C-3 dan C-4, maka alter-
natif - II menjadi dominan.

Gambar no. 5
Fungsi alternative (efektifi tas) system atau alut yang diminati untuk dipilih

 Referensi: Quade, 1968, et-all, hal 56.

Keterangan gambar:
Perhatikan bahwa titik A dan B berada di luar ruang keputusan (decision space) ― Outliers

Gambar No.6
Alternatif dominan

 

Referensi: Ibid, hal 59

Keterangan gambar:
Pilihan bagi alternative III adalah pilihan dominan, artinya tetapan biaya berapapun alternatif ketiga tetap terbaik

Gambar di bawah ini adalah pilihan alternatif strategi yang dominan . 
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Kriteria yang digunakan adalah pola umum, per-
tama ditetapkan sejumlah biaya tertentu sebagai harga 
konsekuensi kegiatan terpilih ― carilah alternatif dengan 
harga E yang terbesar. Kedua, ditetapkan harga efekti-
fi tas (given effectiveness) tertentu dari sekian banyak al-
ternatif/pilihan ― tentukan strategi (alternatif) terbaik 
dengan konsekuensi biaya yang termurah. Anggaran 
yang diperhitungkan tidaklah sesederhana seperti 
menghitung berapa jumlah anggaran yang diperlukan 
… dan masalah anggaran akan selesai. Mungkin kata 
yang lebih tepat adalah ongkos bagi terjemahan cost, 
bagi keperluan konsep dalam makalah ini, sementara 
diterima sebagai dengan kata anggaran saja. 

Selama ini anggaran dikesankan sebagai mithos ken-
dala, benarkah itu? Padahal konsumsi anggaran adalah 
konsekuensi kegiatan. Tanpa kemunculan kegiatan (ter-
pilih) tidaklah pernah muncul anggaran ― isu terberat 
bagi perancang kebijakan adalah mengais kegiatan yang 
terpilih dan masuk dalam bentangan katagori prioritas, 
bukan mengais anggarannya ― pilih kegiatan prioritas 
yang berbobot (sesuai fungsi asasi kelembagaan dan 
sistem effektifi tasnya), baru carikan konsekuensi biaya 
yang termurah per setiap alternatif ke giatan. Teknik 
ABC (Activity-Based Costing) atau kegiatan berbasis Biaya 
(dikembangkan kl 12 tahun lalu) sangatlah membantu 
untuk menentukan kegiatan pilihan dan keterampilan 
menduga biaya (cost estimate) diperlukan bila digabung-
kan dengan total quality management (TQM) dan balance 
score cards (BSC) (Melese, et-all) sangatlah membantu 
efi siensi suatu organisasi manapun dan apapun juga. 
Bahkan masih bisa dikawal dengan perangkat pengaw-
al “salah duga” konsekuen si anggaran atau tepatnya 
adalah anggaran yang tidak diperkirakan, atau seba-
gai biaya lain-lain atau biaya yang tak terduga dengan 
teknik modern yang disebut scenario-based method 
(SBM). SBM bisa mengawal pengeluaran biaya dan da-
pat memprediksi biaya yang tak terduga di masa men-
datang selama usia pakainya. Perlu dicatat bahwa teknik 
ini berbeda dengan analisis kepekaan (sensitivity analy-
sis) yang lebih banyak bermain mengubah-ubah harga 
variabel keputusan untuk melihat apakah ada peluang 
kemunculan penarikan kesimpulan lain (Garvey, slide 
2). Barangkali selama ini lebih banyak terbudaya pola 
sistem penganggaran yang selalu ditata apik dengan 
memperhatikan perkiraan perilaku anggaran hanya per 
tahun. Berbasis cara dan pola pikir seper ti itu, mengaki-
batkan banyak kesulitan yang selalu mengajak ke ruang 
budaya bahwa semua kegiatan yang tidak ada artinya 
apa-apa tanpa anggaran. 

Satu komponen biaya yang mungkin menambah 
kurang “luwes” pengelola anggaran adalah anggaran un-
tuk sektor penggajian termasuk di dalamnya. Masuknya 
anggaran belanja pegawai (baca gaji, pen) ini membuat 
ruang fl eksibilitas solusi masalah menjadi semakin 
mengecil. Isu laju serap anggaran di semua kementerian 
yang rendah belum tentu indikator ketidakmampuan 

perancang kegiatan, apalagi belum didemonstrasikan-
nya pasang annya yakni laju efektifi tas program. Mung-
kin juga belum diterapkannya konsep total biaya (total life 
cycle cost) sepanjang umur (BSU/biaya sepanjang umur) 
aset atau alut yang ada atau akan dibeli ― membuat bisa 
membeli, tidak bisa memelihara, atau memodernisasi. 

Akhirnya mengklasifi kasikan program menjadi sa-
ngat prioritas, prioritas, agak prioritas dst benar-benar 
sulit. Dari kaca mata analisis kebijakan ― sulit untuk 
mempertahankan efektifi tasnya atau performanya, con-
toh seperti ambruknya jembatan Kuker. BSU mendefi -
nisikan bahwa suatu proses sepanjang umur sistem alat 
utama atau material  dengan segala aspek (kebutuhan 
anggaran) akan dijamin, mulai dari tingkat penelitian 
dan pengembangan, akuisisi (investasi awal), pengawa-
kan, pelatihan, pemeliharaan terjadwal,  darurat, mod-
ernisasi, pendeknya semua kebutuhan sampai harga 
buku nol. Hal-hal tersebut diatas akan sangat mem-
bantu seorang panglima, komandan, kepala atau kepala 
dae rah yang selalu kebingungan mencari-carikan ang-
garan perbaikan alut, material, bangunan atau jembatan 
mi salnya. Bukankah dengan program berjangka (multi-
year programmed) bisa dikalkulasi ulang setiap tahun?

Kesimpulan 

Sungguh tepat untuk mulai memikirkan di masa 
mendatang untuk tidak lagi memperlakukan masing-
masing instrumen kekuatan nasional sebagai domain 
strategi yang (terpisah) dan bekerja sendiri-sendiri ~ in-
effi siensi     peran konduktur atau “dirigen” di Dewan 
Keamanan Nasional (Wankamnas) menonjol untuk 
mengkordinasikan dan mengkooperasikan, peran yang 
biasa dilakukan oleh orang kedua dinegeri manapun 
yang memiliki lembaga semacam WanKamNas. Persis 
kata Kugler,…the days are gone in which foreign policy, na-
tional defense stra tegy, military forces, technologies and bud-
gets could be treated as separate domains…..multidisciplinary 
analysis is needed. Tidaklah dipungkiri bahwa analisis 
kebijakan berbasis multidisiplin sangatlah diperlukan 
bagi elit sipil maupun militer senior ― mereka harus 
bisa berkolaborasi (strategi dan kebijakannya, pen) lebih 
dari sekedar ber koordinasi versus perubahan kebijakan 
yang kompleks dan sewaktu waktu berubah cepat (Ku-
gler, hal 5). 

Bahasan analisis kebijakan dimulai dari formulasi 
kepentingan nasional sampai ke strategi pilar, misal-
nya strategi diplomatik, strategi pertahanan nasional 
dan lain sebagainya sampai dengan program nasional 
jangka panjang dan menengah dengan multidisiplinnya 
adalah kegiatan pelibatan yang kooperatif dalam kon-
teks HSM (hubungan sipil-militer) yang luas. Semakin 
terasa kepentingan hadirnya (siapapun juga) pemangku 
kepentingan strategi maritim untuk  mengendalikan el-
emen domain maritim sebagai produsen kesejahteraan 
ekonomi bangsa, mengingat betapa sangat potensial se-
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mua elemen domain maritim untuk diberdayakan. Per-
lunya “knowledge-based” tentang kepemimpinan strate-
gik dan strategi keamanan nasional yang meliput semua 
perilaku dan perancangan strategi instrumen kekuatan 
nasional yang ada di negeri ini. 

Hal ini signifi kan menunjang kebisaan (ability) me-
nekuni isu-isu strategik atau analisis kebijakan di masa 
mendatang atau sesudah mereka menjadi elit senior 
sipil atau militer. Sangatlah diperlukan keterampilan 
pengetahuan pengambilan keputusan dan kepakaran 
pengambilan keputusan (decision science) strategik, di 
luar mesin komputer dengan kapabilitas proses yang 
sangat tinggi, serta agen-agen (agent-based) yang sudah 
siap serta terlatih sebagai model-model eksploratori 
(Bankes, hal 20). Suatu tantangan bagi  Bappenas untuk 
mulai memikirkan konsep ABC, TQM, BSC, SBM dan 
“BSU” sebagai paket yang utuh bagi aset atau proyek 
yang memang berjalan tahunan seperti untuk alut atau 
mega proyek sampai benar-benar proyek-proyek terse-
but menjadi “tutup buku” dan kaitannya dengan ran-
cangan jangka panjang negeri ini. Besaran pertanggung-
an jawab biaya (PJK Keu) yang dipasangkan dengan 
besaran harga effektivitas program akan menjadi komo-
diti pertanggungan jawab yang cukup adil bagi publik. 
Analisis biaya dapat digunakan juga untuk mengetahui 
biaya mana yang relevan (relevant-cost) dan mana yang 
tidak relevan (irrelevant-cost) ― perlu peninjauan ulang 
gaji personil militer dan PNS merupakan komponen 
biaya yang tidak relevan (perkiraan besarnya kom-
ponen gaji kl 30-40 persen). Alasannya; [1] besar kecil-
nya komponen gaji personil tidaklah berkaitan langsung 
dengan tingkat kesiapan dan kesiagaan alut, [2] ada atau 

tidak ada alut, personil militer tetap mendapatkan ga-
jinya serta [3] total anggaran belanja pertahanan yang 
begitu besar di komponen gaji mengesankan bahwa 
konsekuensi dukungan anggaran berpijak di komponen 
gaji, bukan untuk pemeliharaan, pelatihan, modernisasi, 
pendidikan dll. Analog dengan penggunaan konsep 
BSU ― mendemonstrasikan tabel anggaran yang kapa-
bel memprediksi (cost estimate) penggal konsekuensi 
anggaran sampai kurun waktu kekuatan dan aset mili-
ter yang akan maupun telah digunakan sampai selesai 
masa tugasnya (book value “zero”) ― tidak menyulitkan 
alokasi anggaran untuk tahun berjalan berikutnya. 

Evaluasi strategik, sistem analisis dan operasional 
riset bukannya mempersulit masalah, justru membuat 
masalah menjadi jelas, terstruktur, kokoh, konkrit dan 
transparan utamanya konsekuensi anggarannya. Bu-
kankah ada pakar akuntasi, ekonomik, matematika, 
statistika, psikologi sosial, pemodelan, strategi, dll se-
bagai pembantu pimpinan pengambilan keputusan 
di Wankamnas yang bekerja untuk memodelkan dan 
memprosesnya. Ukuran efektifi tas barangkali sudah 
mulai dipopulerkan dan bila perlu menjadi rujukan 
misi setiap organisasi sehingga program yang prioritas 
(bukan program pencitraan) benar-benar dapat men-
demonstrasikan effi siensi program yang cantik. Total 
capaian harga misi tersebut akan mencerminkan sukses 
tidaknya suatu organisasi. Menjadi kenyataan suatu saat 
nanti paparan program kerja setiap Kementrian di depan 
DPR-RI akan berbasis “efektifi tas-biaya” atau “manfaat-
biaya” berasumsi didukung de ngan komponen biaya 
yang relevan.

Referensi:

1. Alvi, Hayat,et-all. 2010. Case Studies in Policy Making, 12th  Edition: US Naval War Coll Press
 --- ch. 1.Norton, Richard  J,  Understanding the Policy-Making Process: A Guide to Case Analysis.
2. Bankes, Steven C, RAND. 1992. Exploratory Modeling and the Use of Simulation for Policy Analysis.
3. Djoko Said, Budiman 2012. Seputar Cadangan, Reformasi,dan atau Transformasi dalam Quarterdeck, vol. 5 No. 11. Jakarta.
4. Carrillo, Leonardo. 2012. US NPS News. NPS (Naval Postgraduate School), AFIT (Air Force Institute Technology) Partner on Develop-

ment of Cost Estimation Certifi cation Program.
5. DoD, Washington,DC, Offi ce of Force Transformation, Offi ce of the Sec Def. 2002. Military Transformation---A Strategic Ap-

proach.
6. Dror, Yehezkel. 1968. Some Normative Implications of  a  Systems View of  Policymaking. RAND.
7. Fisher, Gene.H. 1962. Military System Cost Analysis (A Summary Lecture for the AFSC Cost Analysis Course). RAND.
8. Garvey, Paul R. 2008. A Scenario-Based Method (SBM) for Cost Risk Analysis --- Cost Risk Analysis Without  Statistics. Center for 

Acquisition and System Analysis, MITRE. 
9. Kugler,  Dr. Richard. 2006. Policy Analysis In National Security Affairs: New Methods for a New Era. Washington DC: National  

Defense  University  Press.
10. Melese, Francoise, Blandin dan O’Keefe. 2004. Dalam Journal Int’l Public Management Review.
11. MC Cullough, RAND Corp. 1966. Cost Analysis for Planning – Programming - Budgeting, Cost-Benefi t Studies.
12. Novick, David, RAND, May 1983, “The Meaning of Cost Analysis ”.
13. Quade, E.S, RAND. 1963. Military System Analysis.
14. Quade, E.S, and Boucher,W.I, RAND. 1968. System Analysis and Policy Planning: Applications in Defense”  .
 ----ch1. Quade, E.S,   ”Introduction ”, 
 ----ch5.  Madansky, Albert,   ”Uncertainty ” .
15. Rowen, Henry S,dan Albert Williams. RAND. 1969. Policy Analysis in International Affairs. Santa Monica.
16. Sherif, Y.S dan Kheir N.A. 1981. Weapons  System  Analysis. Univ of Alabama in Huntsville.



Vol. 5, No. 15, September 201211

Kepentingan Nasional (Indonesia) dan Minimum Essential Force (MEF)

KEPENTINGAN NASIONAL (INDONESIA) 
DAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE (MEF)

Latar  belakang pengertian

Kita akan  mengawali  tentang konsep kepentingan na-
sional dari pengertian dasarnya lebih dulu secara singkat. 
Awal mulanya istilah “kepentingan nasional” (national 
interest) mengacu pada bahasa Perancis raison d’etat, atau 
dalam bahasa Inggris, reason of the state, yang secara seder-
hana diartikan sebagai, alasan-alasan utama eksistensi 
suatu negara. Pengertiannya tidak berhenti disitu, akan 
tetapi tersirat di dalamnya apa tujuan yang akan dicapai 
oleh negara tersebut serta ambisi-ambisi yang terkandung 
di dalamnya, apakah mengenai ekonomi, militer, budaya 
dan sebagainya. Jadi, negara (nation state) haruslah ada 
lebih dahulu, baru ada kepentingan nasional. Dengan kata 
lain, tidak ada negara, maka tidak ada kepentingan na-
sional. Sedangkan ide awal yang kemudian diakui secara 
internasional tentang munculnya suatu sistem Nation State 
(negara bangsa) yang modern disebut “Westphalian Sys-
tem”, karena mengacu pada perjanjian Westphalia pada 
tahun 1648. Karakteristik utama sistem ini adalah pemeli-
haraan keseimbangan kekuatan (balanced of power), adanya 
suatu pemerintahan yang terpusat dan diakui/sah, teri-
tori dengan batas-batas yang jelas, rakyat yang umumnya 
memiliki asal usul yang sama, bahasa yang sama serta ber-
bagai bentuk budaya yang mengikat. Negara bangsa  men-
jadi instrumen dari kesatuan nasional, kesatuan ekonomi, 
kesatuan sosial dan budaya dan lain sebagainya. 

Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembang-
an zaman, kepentingan nasional suatu  negara bangsa 
berkembang juga menjadi sangat beragam, namun yang 
paling umum dan utama yang secara pasti dianut oleh 
banyak negara adalah; eksistensi dan kelangsungan  
hidup negara, kesejahteraan rakyat/bangsa serta keaman-
an. Aspek lain yang penting adalah  menggapai kekayaan 
(negara), pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan 
kekuatan. Di era globalisasi saat ini banyak negara me-
nganggap pemeliharaan dan penyebaran budaya serta 
nilai-nilai universal seperti halnya demokrasi dan hak 
asasi manusia (HAM) juga menjadi tonggak kepentingan 
nasionalnya. Contoh, Amerika Serikat dengan promotion 
of values  telah sejak lama menjadi salah satu  pilar dalam 
kepentingan nasionalnya.  

Awal sejarahnya, kepentingan nasional  suatu negara, 
pada jaman itu menjadi subordinat dari agama dan mo-
ralilty, khususnya di negara-negara Eropa di abad perte-
ngahan. Artinya bahwa segala sesuatu yang menyangkut 
kehidupan berbangsa dan bernegara para pemimpin 

ha ruslah mempertimbangkannya dan memperoleh 
keabsah an dari segi agama (Kristen), termasuk bila negara 
akan terjun dalam perang. Faktor agama adalah yang ter-
penting, sedangkan kepentingan nasional menjadi nomor 
dua. Hal ini disebabkan karena hubungan antara agama 
dan negara sangat erat, belum ada pemisahan yang tegas. 
Para pemimpin negara adalah juga tokoh-tokoh agama 
yang sekaligus pengambil keputusan di bidang politik 
serta berbagai hal yang menyangkut kehidupan berbang-
sa dan bernegara. Namun berangsur-angsur pemahaman 
ini berubah utamanya ketika beberapa tokoh pemikir poli-
tik muncul seperti Niccolo Machiavelli, Cardinal Richelieu 
dari Perancis yang dengan berani mengintervensi agama 
Protestan waktu itu, mengemukakan pendapatnya bah-
wa reason of a state adalah satu-satunya sarana yang me-
menuhi syarat hati nurani bangsa dan untuk mencapai 
tujuan-tujuan yang akan dicapai. Disinilah awal dari mun-
culnya paham kepentingan nasional mendominasi alam 
pemikiran para pemimpin politik, yang dalam perkem-
bangan selanjutnya bahkan terjadi kompetisi yang luas. 
Salah satu aplikasi yang jelas terlihat dari perobahan ini 
misalnya di bidang politik adalah ketika negara maju ber-
perang, alasan utamanya adalah untuk mempertahankan 
atau mewujudkan kepentingan nasionalnya, dan bukan 
didasarkan pada moral keagamaan. Di bidang ekonomi 
misalnya, muncul paham Mercantilisme sebagai pembe-
naran  untuk mengejar kesejahteraan ekonomi sebesar-
besarnya  demi untuk mencapai kepentingan nasional.

Pada hakekatnya kepentingan nasional  mempunyai 
ciri  outward looking, dimana suatu negara memposisikan 
dirinya, mencapai tujuan-tujuannya, mempertahankan 
eksistensinya, membela hak-haknya serta melaksanakan 
kewajibannya dalam hubungan dan interaksi dengan 
negara lain.  Oleh karena itu kebijaksanaan politik luar 
negeri  menjadi faktor utama kegiatan untuk mencapai ke-
pentingan nasional. Faktor ini pulalah yang menjadi dasar 
pembentukan sekolah yang berkaitan dengan hubungan 
internasional yang kita saksikan sampai saat ini. Kepent-
ingan nasional menjadi mata pelajaran pokok dalam studi 
Hubungan Internasional karena para pengikutnya akan 
mempelajari dan melatih diri bagaimana merumuskan 
politik luar negeri suatu negara. 

Beberapa perkembangan konsep

Dewasa ini konsep kepentingan nasional lebih banyak 
diaplikasikan sebagai realitas politik ketimbang menge-

Oleh : Willy F. Sumakul *

* )  Penulis adalah Kol. Laut TNI (Purn), alumni AAL-XV, U.S. Naval War College (Naval Command College) 1993, U.K. Royal College 
of Defence Studies (Lemhanas Inggris) 1997, eks Direktur Pendidikan Seskoal (1998-2001). Saat ini menjabat Sekretaris FKPM-
merangkap analis. E-mail : wfsumakul@yahoo.com, wfsumakul@fkpmaritim.org



Vol. 5, No. 15, September 2012 12

Kepentingan Nasional (Indonesia) dan Minimum Essential Force (MEF)

mukakan hal-hal yang bersifat idealistik. Artinya bahwa 
unsur-unsur utama yang ditetapkan dalam perumusan 
kepentingan nasional, hendaknya yang bersifat nyata dan 
dapat dicapai (tentunya melalui upaya) dengan sarana 
yang dipunyai di dalam waktu yang dapat diukur juga. 
Sebagai contoh rumusannya adalah melindungi identitas 
fi sik misalnya teritorial negara, kemerdekaan politik serta 
budaya dari gangguan atau rongrongan bangsa lain. Se-
baliknya menghindari perumusan yang idealis (di awang-
awang) yang sulit diwujudkan bahkan mustahil, contoh 
dalam hal ini adalah perdamaian abadi di antara bangsa-
bangsa, mencapai masyarakat adil dan makmur gemah 
ripa loh jinawi (di Indonesia?). Menurut H.J Morgenthau 
hakekat  kepentingan nasional adalah power yaitu penga-
ruh, kekuasaan dan kekuatan. Sangat jelas dalam penda-
patnya ini  suatu upaya yang ditujukan keluar (outward) 
dengan sasaran pihak lain atau negara lain dengan meng-
gunakan kekuatan yang dimiliki. Karena itu menurut dia 
kepentingan nasional tidak lain adalah usaha negara un-
tuk mengejar power, dimana dengan power akan dapat 
mempengaruhi bahkan mengendalikan  negara lain. Pa-
kar geostrategi Nicholas Spykman menambahkan bahwa 
kepentingan nasional juga mencakup kepentingan moral, 
religi, kebudayaan dan sebagainya. Tetapi untuk menge-
jar itu semua tetap diperlukan power yang mencukupi. 
Singkatnya, bahwa  kepentingan nasional sudah menjadi 
penentu utama yang menggerakkan negara-negara da-
lam menjalankan hubungan internasional atau politik luar 
negerinya. Dari pemahaman ini pula dengan sendirinya 
kepentingan nasional suatu negara haruslah dirumuskan 
secara jelas dan tegas oleh pemerintahnya, dituangkan da-
lam satu produk tertulis, yang kemudian akan dijadikan 
acuan dalam perumusan  serta penentuan Strategi Besar 
(Grand Strategy) ataupun strategi keamanan nasional di 
bawahnya, yang berisikan apa-apa yang akan dibangun 
dan dilaksanakan di berbagai bidang kehidupan berbang-
sa dan bernegara.

Umumnya di setiap negara, “kepentingan” mempu-
nyai intensitas yang beragam, yang satu mungkin lebih 
penting dari yang lain, atau masih dalam batas-batas da-
pat dikontrol atau tidak dan sebagainya.  Semuanya ter-
gantung  dari seberapa besar pengaruhnya terhadap ke-
hidupan negara bersangkutan, serta keadaan lingkung an 
dimana dia berada. Prof. Donald E. Nuechterlain (Federal 
Executive Institute in Charlottesville, Virginia) merumus-
kan intensitas kepentingan dalam empat kategori be-
sar yaitu: survival, vital, major, dan peripheral. Dia juga 
mendiskripsikan “Basic Intrest at Stake” yaitu  pengka-
tegorian kepentingan secara berurutan dari yang tertinggi 
sampai ke yang  terendah yang menjadi taruhan  negara. 
Lihat gambar dibawah ini (halaman 13).1

Dari  matrix di atas, intensitas  kepentingan disusun 
dari kiri ke kanan, dimana yang paling kiri lebih  tinggi 
dari yang di sebelah kanannya, demikian seterusnya. Ke-

mudian dihadapkan dengan  kepentingan dasar yang 
dipertaruhkan, masing-masing  disusun dengan urutan 
dari atas ke bawah, dimana yang paling atas lebih tinggi 
dari yang di bawahnya, demikian seterusnya. Sebagai 
gambaran dari konsep Nuchterlain, intensitas kepenting-
an dalam kategori  pertama, Survival, adalah dalam hal 
sesuatu, yang bagi Negara tidak  dapat dikompromikan, 
misalnya ancaman terhadap integritas teritorial, kemerde-
kaan dan kedaulatan negara.  Ancaman atau pelangggaran 
terhadap kepentingan ini, menyebabkan negara akan rela 
untuk berperang mempertahankannya.  Ciri lain dari ke-
pentingan yang paling tinggi ini adalah tidak diarahkan ke 
dalam (domestik) akan tetapi  hanya diarahkan kepolitik 
internasional dalam hubungan dengan negara berdaulat 
yang lain, ataupun aktor non-negara. Secara spesifi k dia 
mengatakan, kepentingan yang bersifat survival, adalah 
yang menyangkut eksistensi fi sik negara yang sedang 
berada dalam keadaan bahaya besar (jeopardy) disebab-
kan karena adanya serangan dari luar atau terdapatnya 
ancaman nyata serangan dari pihak lain. Jelasnya, inilah 
kepentingan paling mendasar dari suatu negara, sebab  
jika suatu negara runtuh, maka tidak ada lagi kepentingan 
apa-apa di dalam negara tersebut. Tingkatan kedua dari 
intensitas kepentingan yaitu kepentingan Vital, dimana 
suatu keadaan lingkungan yang membahayakan negara 
yang hanya dapat dihilangkan atau ditanggulangi  mela-
lui pengambilan tindakan-tindakan yang keras, termasuk  
penggunaan  kekuatan (militer).  Tingkatan ketiga, adalah 
kepentingan yang bersifat Major, adalah ketika situasi  
berkembang sedemikian rupa sehingga memberikan 
pengaruh kuat  terhadap kehidupan politik, ekonomi dan 
sosial budaya negara secara keseluruhan. Namun, untuk 
mengatasinya  dipandang belum perlu mengerahkan 
kekuatan Angkatan bersenjata. Tingkatan keempat adalah 
yang bersifat Peripheral, dimana situasi lingkungan mem-
bawa pengaruh terhadap beberapa kepentingan nasional, 
namun negara secara keseluruhan tidak terganggu oleh 
keadaan tersebut.  

Dalam defi nisi lain, menurut  DR Richmond M. Lloyd, 
“National Interests are the ‘Wellspring’ from which national 
Objectives and a Grand strategy fl ow. National Interests are the 
most important wants and  needs of a nation.” 2  Defi nisi lain 
menyebutkan, National Interests is “The ultimate Goal of a 
nation.” Dari  defi nisi ini jelas terlihat bahwa kepentingan 
nasional akan menjadi sumber penentuan dan perumus-
an tujuan nasional (National Objectives) dan Strategi Besar 
(Grand Strategy), bahkan terus sampai kepada penyusunan 
National Military Strategy. Di Amerika Serikat misalnya, 
Strategi besar sebenarnya tidak lain dari Strategi Nasional 
atau juga disebut Strategi Keamanan nasional yang oleh  
Dr Lloyd  diartikan sebagai: “The overall approach or master 
plan for accomplishing national objectives  through a combina-
tion of political, economic, military, diplomatic or psychological 
means.”  Akan tetapi terdapat sedikit perbedaan antara 

1 Fundamental of Force Planning, Vol I: Concepts, US Naval War College.
2 Ibid
3 Ibid
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keduanya, yaitu Grand Strategy lebih menekankan pada 
pengerahan seluruh potensi nasional untuk tujuan perta-
hanan/militer, sedangkan  National Strategy  memperoleh 
pengertian yang lebih luas, karena penggunaan secara 
terkoordinasi seluruh potensi kekuatan nasional untuk 
mencapai tujuan nasional. Jadi di dalam hirarki pengambil-
an keputusan dalam suatu negara, kepentingan nasio nal 
(Tingnas) menduduki  tempat tertinggi dimana  strategi  
maupun kebijaksanaan-kebijaksanaan lainnya yang lebih 
rendah, haruslah mengacu kepadanya. TingNas menjadi 
bingkai ruang lingkup penentuan kebijaksanaan sekali-
gus memberikan arah dan pegangan bagi penyelenggara 
negara. Dengan perkataan lain, tanpa adanya kepentingan 
nasional maka sebenarnya mustahil  ada stategi pemban-
gunan bidang-bidang lain yang mencakup  seluruh aspek 
kehidupan berbangsa  dan bernegara.

Di Indonesia

Sebagai suatu negara bangsa yang berdaulat, maka san-
gatlah janggal  bila Indonesia tidak memiliki kepen tingan 
nasional. Konfi gurasi negara yang berbentuk kepulauan 
terbesar, kedudukan geopolitik, luas wilayah dan jumlah 
penduduk terbesar keempat didunia, tentulah memiliki 
kepentingan nasional yang besar pula. Lebih dari itu, bu-
kan hanya memiliki, akan tetapi dibutuhkan adanya pe-
mahaman yang sama/seragam dari seluruh komponen  
rakyat dan bangsa Indonesia tentang apa itu kepentingan 
nasional Indonesia. Mengapa? Karena sampai saat ini 
tidak dapat dipungkiri masih terdapat berbagai macam 
pemahaman baik menyangkut istilahnya, maupun dalam 
substansinya. Di berbagai lembaga pendidik an baik sipil 
maupun militer, diajarkan bahwa Indonesia mempunyai  
apa yang disebut “cita-cita nasional” yang tidak  lain ada-
lah  mencapai masyarakat adil dan makmur  berdasarkan 
Pancasila. Sedangkan “tujuan nasional” adalah yang ter-
cantum dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. Pertan-
yaannya lalu dimana kepentingan nasionalnya dan di-
mana kedudukannya terhadap kedua konsep bernegara 
di atas? Salah satu rumusannya terdapat  dalam Peraturan 
Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2008 tentang 

Kebijakan Umum Pertahan Negara yang dikeluarkan 
oleh Presiden pada tanggal 26 Januari 2008. Dalam Perpres 
tersebut kepentingan nasional kelihatannya sudah dipo-
sisikan pada tempatnya yang sebenarnya, karena selain 
menjadi landasan pertahanan Negara, juga menyatakan: 
Dalam kurun waktu 2004-2009, Tingnas dinyatakan  se-
bagai: Visi dan Misi  Pembangunan Nasional Jangka Me-
nengah, yakni Indonesia yang adil dan demokratis, dan 
Indonesia yang sejahtera. 4  Namun dalam pengertiannya, 
seolah-olah menyamakan arti antara  cita-cita nasional, tu-
juan nasional dan kepentingan nasional, yaitu seperti apa 
yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Disebutkan 
dalam Perpres tersebut bahwa  “Tujuan Nasional disebut  
sebagai kepentingan nasional yang abadi.” 5 Artinya ada 
pencampuradukan pengertian di sini. Sebenarnya tidak 
ada salahnya negara menetapkan  cita-cita ataupun tujuan 
nasional (yang abstrak) asalkan  rumusannya berbeda 
dengan  rumusan kepentingan nasional. Hal ini kira-kira 
analog dengan konsep  yang dianut oleh  Amerika Serikat 
yang disebut  National Purpose,  (tercantum dalam Pream-
bul Konstitusi AS), yang sama sekali berbeda dengan na-
tional interests dan bukan pula diartikan sebagai national 
objectives. National Purpose lebih cenderung kepada sesuatu 
konsep yang abstrak, bahkan  banyak analis mengatakan 
bahwa hal itu sulit  didefi nisikan. Disebutkan sebagai: “The 
expression of the enduring values in which a nation is rooted.” 6  
Pengamat lain mengatakan: “A Nonverbal consensus of the 
chief  values of the people.” 7  Di dalam aplikasinya maka na-
tional purpose menjadi “sumber inspirasi” bagi perumu-
san national interests sehingga kedudukannya dalam hi-
rarki seakan-akan paling atas. Demikian pula hendaknya 
kita  menempatkan Pembukaan UUD 1945 sebagai tujuan 
nasional dalam pengertian sebagai national purpose yang 
dapat dijadikan sumber inspirasi. Jadi karena tercantum 
dalam pembukaan  UUD 1945, maka tentu tidak mudah 
berubah  kecuali kalau kons titusi itu berubah. Sedangkan 
kepentingan nasional yang kita inginkan haruslah sesuatu 
yang dinamis dan realistis  mengikuti perkembangan 
lingkungan yang senantiasa berubah. Penetapannya seyo-
giyanya diumumkan secara luas dan terbuka oleh  pemer-
intah/Presiden di awal pemerintahannya.

Survival Vital Major Peripheral
Basic Interest at Stake
Defense of Homeland
Economic Well-being
Favorable World Order
Promotion of Values

Intensity of Interest

Tabel  : Matriks Kepentingan Nasional

4 Peraturan Presiden RI No 7 tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara
5 Ibid
6 Fundamental of Force Planning, vol  I concepts. US Naval War College.
7 Ibid
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Dalam Perpres No. 7 tahun 2008 tersebut, telah ditetap-
kan kepentingan nasional Indonesia dalam tiga strata 
yaitu: 
a. Mutlak, kelangsungan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, berupa integritas teritorial, kedaulatan na-
sional dan keselamatan bangsa Indonesia.

b. Penting, berupa demokrasi politik dan ekonomi, ke-
serasian hubungan antar suku, agama, ras dan golong-
an (SARA), penghormatan terhadap hak azasi manu-
sia, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan 
hidup.

c. Pendukung, berupa perdamaian dunia dan keterlibat-
an Indonesia secara meluas dalam upaya mewujud-
kannya. 
Idealnya  bila negara konsisten  dalam  pengaplikasi-

annya maka dari kepentingan nasional inilah kemudian 
diturunkan kedalam tujuan nasional yang kemudian 
dijabarkan ke dalam strategi nasional atau bisa juga di-
sebut strategi keamanan nasional. Dari strategi keaman-
an nasional inilah kemudian dijabarkan lagi kedalam  
strategi bidang-bidang lain seperti politik, ekonomi, 
militer,iIntelejen, sosial budaya dan sebagainya.  Strategi 
militer nasional akan menjadi dasar penyusunan atau per-
encanaan pembangunan kekuatan  pertahanan/militer  
dengan pengertian bahwa  kekuatan militer  negara ada-
lah kekuatan inti pertahanan.  Sayangnya  hingga saat ini  
penjabaran lanjut  dari kepentingan nasional di Indonesia, 
belum exist. Sebagai gambaran dari proses pembangunan 
kekuatan  dapat dilihat  pada diagram  yang dibuat oleh 
John M. Collins  dibawah ini :  9

Minimum Essential Force
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia telah 

menetapkan bahwa postur pertahanan  tahun 2010-2029 
diarahkan untuk membangun kekuatan yang bertaraf 

“Minimum Essential Force”(MEF). Terjemahan bebasnya 
barangkali menjadi;  kekuatan pada tingkat minimum 
yang dapat diandalkan. Kekuatan (Force) disini berkono-
tasi pada jumlah Alat Utama Sistem Senjata (alutsista) TNI 
termasuk personilnya serta pendukungnya dari ketiga 
Angkatan Darat, Laut dan Udara. Sudah barang tentu 
banyak faktor dan pertimbangan yang melatar belakangi  
sehingga muncul  kebijaksanaan ini.  Tidak ada suatu ke-
tentuan baku atau perhitungan yang pasti seberapa besar 
kekuatan yang “minimum” tersebut, tiap negara tentu 
berbeda dalam perhitungannya disesuaikan dengan ke-
mampuan negara bersangkutan. Tapi semua akan me-
mahami, bahwa faktor dominannya adalah keterbatasan 
anggaran pemerintah untuk membangun suatu kekuatan 
ideal bagi TNI.  Penulis tidak akan membahas lebih dalam 
tentang apa dan bagaimana  substansi dari MEF ini, akan 
tetapi lebih kepada bagaimana kekuatan yang MEF ini 
melaksanakan  fungsi utamanya. 

Setiap negara di dunia ini  dapat dipastikan akan mem-
bangun kekuatan militer (angkatan bersenjatanya) untuk 
sesuatu tujuan yang jelas. Tujuan yang dimaksud adalah 
untuk mengamankan dan untuk mencapai  kepentingan 
nasional  negara masing-masing. Proses pembangunan 
kekuatan yang ditempuh bisa beragam pendekatan, se-
suai dengan sistem pemerintahan yang berlaku di negara 
tersebut, misalnya melalui pendekatan top-down, bottom-
up, scenario, threat dan lain sebagainya. Di setiap pendekat-
an, memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing. 
Sebagai contoh, pada pendekatan top-down, akan diawali 
dengan memberikan gambaran besar tentang situasi, mu-
lai dari kepentingan nasional, tujuan nasional dan terus  

dijabarkan ke bawah  sampai  kepada strategi militer. Se-
dangkan pada pendekatan bottom-up, (cat: banyak dianut 
negara-negara), lebih banyak menekankan pada kemam-
puan yang dimiliki saat itu serta ancaman yang dihadapi. 

National Interest

National Objectives

External, Internal
Resources

Domestic Policies

Military Threats

Political Constraints

Preferred Military Strategy

Required Resources

Constraints on 
National Power

Foreign / 
Defense Policies

Military Aims

MISMATCHED
ENDS / MEANS

Estimated Risk

Available Resources

Revised Strategy, 
Resources, or Both

9 John M. Collins, Defense Planning Steps,  Fundamental of Force  Planning , US Naval War College.
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Banyak ahli militer mengatakan bahwa pendekatan ini 
memiliki keuntungan karena mengacu pada “real world”, 
karena para perencana kekuatan akan berfokus pada 
musuh nyata yang dihadapi dihadapkan dengan  kekuat-
an yang dipunyai. Ciri lain dari pendekatan ini adalah 
terlalu fokus pada kegiatan operasional, akibatnya seolah-
olah mengabaikan pencapaian tujuan jangka panjang. 
Seperti diungkapkan oleh DR Henry C, Bartlett: “Another  
pitfall of the Bottom-Up focus is a tendency to lose sight  of the 
Big Picture”. 10

Di Indonesia sendiri, secara jujur harus diakui tidak 
jelas mengikuti pendekatan yang mana. Namun tidak 
berarti Indonesia tidak dapat membangun kekuatan, buk-
tinya sampai saat ini penambahan Alutsista TNI  terus 
dikembangkan baik melalui  pembelian dari  luar negeri 
maupun produksi dalam negeri. Dapat dipastikan Indo-
nesia tidak menganut pendekatan top-down, karena be-
lum ditetapkannya  strategi keamanan nasional dan de-
ngan sendirinya ketiadaan strategi militer nasional yang 
dapat dijadikan acuan pembangunan. Sepertinya Indo-
nesia menganut pendekatan bottom-up, walaupun tidak 
sepenuhnya lengkap  karena ada langkah-langkah dalam 
proses yang seharusnya ditempuh, misalnya, analisis 
tentang ketersediaan sumber daya, teknologi yang terse-
dia,  perhitungan tentang risiko (bila hanya mempunyai 
kekuatan tertentu). Dalam praktek, kebutuhan kekuatan 
diajukan oleh masing-masing angkatan, kemudian dia-
jukan ke Kementerian Pertahanan, seterusnya diajukan 
ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk memperoleh 
persetujuan.  Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa,  ka-
rena  keterbatasan anggaran (semua negara mengalami), 
serta perkembangan lingkungan keamanan global yang 
telah berubah, mengakibatkan pendekatan pembangunan 
kekuatan militer saat ini tidak lagi didasarkan pada anca-
man (threat  based planning) yang dihadapi, akan tetapi 
sudah beralih pada pembangunan kemampuan yang di-
inginkan (capability based planning). Hal ini sudah banyak 
diulas dalam penerbitan Quarterdeck FKPM. Dengan kata 
lain  bahwa, bukan seberapa banyak kekuatan yang akan 
dibangun/diperoleh, akan tetapi  kemampuan apa yang 
diinginkan, sehingga dibutuhkan suatu kekuatan tertentu. 
Atau dengan kalimat lain: “What do we need to do”, dan 
bukan “What equipments are we replacing.” Konsep pemba-
ngunan kekuat an yang berorintasi pada pengembangan 
kemampuan (capability based planning [CBP]) dikem-
bangkan, karena tuntutan perkembangan lingkungan 
strategis. Dunia dewasa ini sedang menghadapi ancam an 
dan peperangan baru yang disebut ancaman non-tradisi-
onal dengan aplikasi asymmetrical warfare. Spektrum 
ancaman begitu luas mulai dari  kemungkinan serangan 
senjata nuklir, perang konvensional, konfl ik regional, ter-
orisme, perdagangan narkoba, pembajakan, perompakan 
di laut, bantuan kemanusiaan, penanggulangan bencana 
alam, dan lain sebagainya. Para ahli politik dan militer 
mengatakan bahwa dunia sekarang sedang memasuki 
perang generasi ke-empat (fourth generation warfare) yang 

ditandai dengan perubahan radikal dalam hal siapa yang 
melakukan perang, grup, bagaimana mereka melaku-
kannya dan apa alasannya. Mereka  mengatakan bahwa 
perang masa depan tidak akan dilancarkan oleh tentara 
/militer tapi oleh sekelompok orang, mungkin kita sebut 
teroris, oleh gerilya, bandit bahkan oleh perampok. Itu-
lah sebabnya untuk menghadapi masa depan seperti itu, 
para perencana menempuh suatu pendekatan baru untuk 
membangun kekuatan Angkatan Bersenjatanya, yaitu 
bertumpu pada  kemampuan apa yang dapat dilakukan. 
Kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan yang 
sangat beragam, mulai dari hard capability sampai kepada 
soft capability. CBP menurut Dr Paul K Davis, “Planning un-
der uncertainty, to provide capabilities suitable for a wide range of 
modern-day challenges and circumstances while working within 
an economic framework that necessitates choice. 11

Sebagai konsekuensi ditetapkannya kepentingan na-
sional Indonesia sesuai dengan  Keppres  di atas, maka 
segenap potensi kekuatan pertahanan dimana TNI adalah 
kekuatan inti, haruslah diarahkan untuk  melindungi dan 
mengamankannya. Kekuatan TNI Angkatan Laut  (baca: 
kapal perang) akan memainkan peranan yang penting  
mengingat konfi gurasi negara kita  sebagai negara  ma-
ritim yang berbatasan  laut dengan 10 negara tetangga. 
Dikaitkan dengan kekuatan TNI yang berpostur MEF, 
maka seyogiyanya seberapapun jumlah “minimum” 
kekuatan dan kemampuan yang dimiliki, harus dapat 
melindungi dan mengamankan kepentingan nasional In-
donesia sesuai prioritas. Sedangkan sampai saat ini  belum 
ada suatu analisis perhitungan secara terperinci dan baku 
berapa besar sesungguhnya kekuatan riil minimum mas-
ing-masing angkatan yang dibutuhkan. Hal ini memang 
tidak mudah dilakukan mengingat banyak sekali faktor 
yang mempengaruhi baik internal maupun external. Kar-
ena itu banyak yang berpendapat bahwa MEF lebih ber-
muatan politis dari pada arti yang sebenarnya.  Namun 
suatu realita tuntutan nyata bagi kekuatan TNI yang MEF, 
haruslah mampu mengamankan dan mencapai kepent-
ingan nasional. Penyusunan strata kepentingan  menjadi  
“Mutlak, Penting dan Pendukung” (dalam uraian di atas) 
secara langsung juga sudah menunjukkan skala prioritas  
kepentingan, akan tetapi bukan dalam hal intensitas. Seba-
gai contoh, kekuatan MEF, dihadapkan dengan kepentin-
gan Mutlak, harus mampu mempertahankan kedaulatan 
negara, kemerdekaan dan integritas teritoritorial  tanpa 
kompromi terhadap rongrongan  maupun ancaman pihak 
asing. Misalnya pencaplokan sebagian wilayah, pulau 
atau penggeseran wilayah perbatasan, menjadi prioritas 
untuk dipertahankan, kalau  perlu  siap berperang untuk 
itu. TNI Angkatan Laut dengan kapal-kapal perangnya 
harus mampu  mengamankan wilayah perbatasan laut, 
pulau-pulau terluar termasuk penduduknya, terutama 
di wilayah-wilayah yang masih disengketakan dari ke-
mungkinan pelanggaran oleh pihak asing. Yang perlu 
dikategorikan dalam strata Mutlak juga adalah, kelancar-
an dan keamanan lalu lintas perdagang an laut interinsuler, 

10 Henry C Bartlett, Fundamental of Force Planning, US Naval War College
11 Guide to Capability Based Planning, Joint systems and Analysis   Group.
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wilayah-wilayah eksplorasi dan exploitasi sumber daya 
laut, mengingat jalur perhubungan laut kita adalah lifeline  
bangsa Indonesia. Pada strata di bawahnya yaitu Penting, 
dengan sendirinya dikategorikan sebagai prioritas kedua, 
antara lain mempertahankan sistem demokrasi, menang-
gulangi konfl ik antar suku, ras, kelompok masyarakat, 
agama dsb. Namun bukan tidak mungkin pada level ini 
situasi berkembang sedemikian rupa, misalnya konfl ik 
antar suku menyebar ke berbagai daerah (sedang mengge-
jala dewasa ini seperti di Lampung, Poso, NTB ), sehingga  
dinilai akan membahayakan eksistensi bangsa dan negara, 
maka kepentingan ini akan  berubah menjadi kepenting-
an Mutlak, sehingga TNI dituntut  untuk melaksanakan 
tugasnya, menyesuaikan kemampuan yang dimilikinya  
untuk dapat menanggulanginya. Tentunya kemampuan 
yang dikerahkan pada  strata ini  berbeda  dengan  yang 
dikerahkan pada strata Mutlak diatas. Sedangkan pada 
strata paling bawah yaitu Pendukung, boleh dikatakan 
tidak terlalu  berkaitan  atau berpengaruh langsung pada 
eksistensi bangsa dan negara, seperti misalnya ikut serta 
dalam pasukan  perdamaian PBB, sehingga kekuatan dan 
kemampuan TNI yang disiapkan juga akan menyesuai-
kan. 

Aplikasi penggunaan Kekuatan Laut

Dalam hal penggunaan  Kekuatan Laut (baca: Angka-
tan Laut) ada baiknya kita soroti dari tugas Angkatan Laut 
RI sesuai dengan yang diamanatkan dalam UU RI No. 34 
tahun 2004 tentang TNI. Pada pasal 9, disebutkan bahwa 
tugas TNI Angkatan Laut  pada hakekatnya dibagi ke da-
lam empat tugas pokok yaitu; tugas militer, constabulary, 
diplomasi serta  pembinaan dan pengembangan potensi 
maritim. Dihadapkan dengan  strata kepentingan nasion-
al, maka untuk strata Mutlak yaitu prioritas pertama se-
penuhnya dilaksanakaan  dalam  tugas  militer dan bukan  
dalam tugas constabulary. Kemampuan yang dibutuhkan  
adalah kemampuan untuk meniadakan ancaman, mela-
lui operasi tempur untuk proyeksi kekuatan yang antara 
lain meliputi operasi terhadap kekuatan laut musuh, ope-
rasi pendaratan amfi bi, operasi membantu pelaksanaan 
operasi di darat dan operasi evakuasi. Operasi lain ada-
lah pengendalian laut termasuk di dalamnya melindungi 
jalur laut untuk perdagangan. Karena itu  untuk tugas ini 
dibutuhkan kapal-kapal perang kombatan  seperti jenis 
fregate,korvete, kapal pendarat ataupun kapal selam. Se-
bagai gambaran, sebuah kapal perang jenis fregate modern 
dengan persenjataan yang mutakhir, didukung oleh  sen-
sor yang canggih akan lebih efektif dan mampu melak-
sanakan tugas tempur di perbatasan dibanding dengan 
lima buah kapal patroli dengan persenjataan konven-
sional. Pada strata Penting, antara lain dengan tugas-tugas 
constabulary, yaitu mampu menanggulangi pembajakan 
di laut, penyelundupan, perompakan, perlindungan ter-
hadap armada perikanan, anti-terorisme maritim serta 
tugas  penegakan hukum di laut lainnya. Dalam tugas 
ini dibutuhkan kapal-kapal patroli cepat berbagai jenis 
dibantu oleh pesawat udara intai maritim taktis yang an-

dal. Untuk melipatgandakan tugas TNI-AL di bidang ini,  
Coast Guard Indonesia (ISCG) perlu segera dibentuk karena 
dapat dipastikan ISCG akan memiliki “bargaining power” 
yang lebih kuat dari pada kapal-kapal patroli yang dipu-
nyai oleh beberapa instansi pemerintah seperti sekarang 
ini. Sebaliknya pada strata ini, kapal-kapal patroli cepat 
lebih efektif dan mampu daripada kapal jenis Fregate. 
Kemampuan selanjutnya yang dibutuhkan oleh  kekuat-
an Angkatan Laut RI adalah untuk melaksanakan tugas 
yang lebih “lunak” atau Benign Function. Tugas ini me-
liputi; membantu  menanggulangi akibat bencana alam, 
bantuan terhadap pengungsi di laut, penyelamatan dan 
pencarian (SAR), pengendalian pencemaran laut, survei 
hidrografi  dan sebagainya. Untuk melaksanakan tugas ini 
diperlukan kapal-kapal berbagai jenis  yang umumnya bu-
kan kapal-kapal kombatan. Sebagai tambahan informasi, 
dibeberapa negara maritim besar, tugas diplomasi, digo-
longkan pada tugas militer, dan tidak berdiri sendiri. Hal 
ini mungkin bertolak dari pemikiran bahwa tujuan dari 
fungsi  diplomasi  Angkatan Laut, salah satunya  adalah  
menunjukkan daya tangkal kepada pihak  lain, sehingga 
diperoleh kesan bahwa si pemilik mempunyai kekuatan 
yang harus diperhitungkan. Oleh karena itu kapal-kapal 
perang yang mengemban tugas  diplomasi AL, misalnya  
muhibah ke negara lain, umumnya adalah  kapal-kapal  
perang kombatan dan bukan  kapal patroli kecil.

Penutup

Kepentingan nasional suatu negara bangsa akan men-
jadi dasar dan acuan dalam penentuan tujuan nasional 
serta strategi keamanan nasional, dimana dari  dalamnya  
disusun strategi-strategi  pembangunan dari semua aspek 
kehidupan berbangsa dan bernegara. Penentuan strata ke-
pentingan nasional bangsa Indonesia sesuai urutan, Mut-
lak, Penting dan Pendukung seperti dalam uraian di atas, 
hendaknya diartikan juga sebagai urutan prioritas dalam 
upaya menjaga dan mempertahankannya. Pembangunan 
kekuatan TNI yang diarahkan  pada tingkat  MEF, seyog-
yanya didasarkan pada kemampuan apa yang dapat di-
lakukan  dan bukan pada berapa jumlah  alutsista  misal-
nya berapa pesawat tempur, tank ataupun kapal perang 
yang akan diadakan. Pada strata kepentingan Mutlak, 
maka seberapapun “Minimum” kekuatan TNI, haruslah 
mampu melaksanakan tugasnya, mengingat pada strata 
ini keutuhan wilayah teritori, kedaulatan dan kemerde-
kaan  bangsa dan negara dipertaruhkan. Penggunaan 
kekuatan adalah kekuatan militer penuh dan bukan tugas 
constabulary (bagi AL), atau tugas-tugas lainnya, sehing-
ga tidak ada kompromi dalam hal ini. Khususnya untuk 
menanggulangi kegiatan-kegiatan pelanggaran hukum 
di laut, sudah saatnya Coast Guard Indonesia diwujudkan, 
sehingga kekuatan pokok TNI-AL dapat lebih dikonsen-
trasikan di perairan-perairan perbatasan dan ZEE. Jadi 
sangat logis disimpulkan bahwa kekuatan pertahanan 
RI yang MEF, ukurannya adalah mampu melaksanakan 
tugas untuk mencapai dan mengamankan kepentingan 
nasional RI sesuai dengan  strata dan prioritasnya. 


