
Seperti biasa QD terbit dengan dua judul, pertama 
bagaimana mengutilisasikan Olah Main Yudha (OMY) dan 
konektifitas maritim ASEAN dan maritim Nasional. Konteks 

ini, dirasakan suatu kamus militer atau pertahanan nasional yang 
selalu di-update, agar semua peminat isu pertahanan nasional 
memiliki persepsi  yang sama. Pemilihan topik OMY dirasakan 
perlu, mengingat: pertama hampir semua lemmdik TNI memiliki 
OMY dengan harga beli dan “biaya” yang digunakan cukup besar 
sehingga daya gunanya perlu diungkit (leverage) lebih besar lagi 
untuk kepentingan TNI. Kedua penggunaan atau aplikasi OMY 
sangat besar bagi kepentingan strategi, seni operasi, operasi 
maupun taktik, bahkan bisa digunakan untuk kepentingan 
politiko-militer (operasi gabungan sipil-militer). Ketiga, disadari 
bahwa penggunaan OMY generasi ketiga ini sangat memerlukan 
tingkat kepakaran dan ketrampilan teknologi atau engineering 
yang kuat, misalnya, operasi analis, sistem rekayasa, ilmu 
komputer dan informatika, pemodelan (utamanya Skenario), 
dll. Selain memelihara, penting juga untuk melakukan validasi, 
evaluasi, tes, membangun skenario, dan mengekpslorasi 
fenomena-fenomena yang mungkin muncul dalam sistem 
keputusan manusia. Keempat, mencermati OMY dan memahami 
pentingnya skema bantu keputusan militer (DSS/decision support 
system) bagi Kemhan atau mabes TNI, pasti akan memerlukan 
kepakaran seperti diatas. Kelima, membangun alut sista modern 
atau maju mudah untuk dilakukan dilihat dari waktu dan syarat 
pendanaan, namun menyiapkan “kekuatan cerdas” (smart 
power) jauh lebih sulit dan perlu waktu panjang dibandingkan 
”kekuatan keras” (hard power) ataupun “soft-power”. 

Judul kedua membahas isu konektivitas. Pemerintah perlu 
memandang secara komprehensif agar konektivitas menjadi 
driver demi tercapainya kepentingan nasional di bidang ekonomi 
atau kesejahteraan. Dua isu inti yang semestinya bisa direbut, 
yakni konektivitas maritim ASEAN dan maritim Nasional. 
Masalahnya, pendongkraknya (leverage) sepertinya belum hadir, 
yakni strategi nasional untuk keamanan maritim. Strategi inilah 
yang mengontrol berlangsungnya konektivitas maritim ASEAN 
maupun Nasional. Kemudian, siapakah sebenarnya pemangku 
Strategi Maritim di negara kita ini? Walaupun ada blue print, 
master-plan, milestones, tahapan-tahapan, misi ekonomi dan 
logistik nasional 2025, namun nampaknya belum cukup memadai 
menopang konektivitas maritim. Masalah besarnya adalah, 
siapa “dirigen” yang memonitor interagensi, interoperabilitas, 
dan mengevaluasinya sampai tahun 2025? Butuh peta besar isu 
konektivitas maritim ASEAN, maupun nasional kedalam peta 
besar system-thinking agar sang “dirigen” dapat mengatur arah 
ritme didalam peta besar tersebut, semoga saja.
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PERTAHANAN NASIONAL1?
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1 Penulis lebih suka menyebutnya pertahanan nasional, tersirat ada 
sistem nilai atau “core value” yang hrs dipertahankan mati-matian 
didalamnya dibandingkan menyebut pertahanan negara yang 
(mungkin) lebih cenderung fisikal ~ nasional = negara + “core values”. 
Games belum ada terjemahan resminya, kalau diterjemahkan literal 
artinya “permainan” --- definisi seperti ini sebaiknya sdh tercantum 
dalam kamus TNI/KemHan – didapat persepsi, definisi dan pengertian 
yang sama. Perlu dicatat biasanya penulisan ikon Wargames lebih 
disukai Angk Udara, sdgkan Angk Laut dan Darat lebih suka menulis 
terpisah – yakni War - Games. War - Games sendiri sudah lama 
dikenal dengan dilingkungan TNI dengan sebutan Olah - Yudha. 
Lantas bagaimana dengan terjemahan “games“ sendiri, apa juga 
diterjemahkan permainan? Bisa saja diterjemahkan dengan kata 
permainan, namun “games” juga dilakukan dilingkungan Akademik 
non militer, bahkan masyarakat sipil. Games banyak memerankan 
sebagai model, tiruan atau rekayasa untuk sesuatu tujuan tertentu 
(obyektif) misal sebagai perangkat evaluasi atau riset---lebih tepat 
diterjemahkan sebagai “olah main” selain menghindari pengertian 
ganda. Apabila dibantu dengan mesin komputer yang bisa menirukan 
permainan (replikasi) jutaan kali dalam waktu yang cepat, benar-benar 
bisa menirukan fenomena keputusan (rata-rata atau kecenderungan) 
manusia (lawan,teman, dan alam) secara dinamik...dan murah. Murah 
dibandingkan dimainkan dilapangan, meskipun  tetap sulit menirukan 
keputusan lawan yang sesungguhnya dengan beraneka ragam manuvra 
dan taktiknya. Bisa saja realitasnya dua pihak dilawankan namun 
pengendalian akan menjadi lebih sulit, terutama dalam manuvra 
jumlah besar. Akhirnya Olah Main berbasis Komputer (computer 
based assisted) dewasa ini menjadi perangkat yang dominan untuk uji 
lapangan manuvra kekuatan militer.

2 Ross,David.O, US Air Force Research Lab (AFRL), New York, 2008, “ 
Investigating the Fundamentals of the Third Generation Wargame: 
Wargaming, A Course for Future Development “ , hal 1. OMY generasi 
1, banyak dibantu dengan tabel yang memunculkan bilangan acak 
untuk menentukan sukses tidaknya suatu kegiatan (menembak, 
manuvra, menghindar, dll). Para juri/wasit pada era itu banyak 
mengandalkan kepada pelemparan dadu dan tabel bilangan acak 
untuk menentukan suskesnya (atau tidaknya, jadi atau tidaknya) suatu 
keputusan. Generasi berikut terbantukan dengan Komputer yang bisa 
menciptakan bilangan acak dari “seed“ (generate) yang berbeda-
beda, sehingga dijamin keacakannya (randomness).  

3 McHugh,Francis, US Naval War Coll, 1967, “Fundamentals of War 
Gaming“, halaman I-1.

Pendahuluan 

Kamus militer menyebut OMY adalah simulasi 
pelibatan dua atau lebih kekuatan militer yang 
berhadapan dengan menggunakan aturan main, data, 
dan prosedur yang dirancang untuk menampilkan 
situasi aktual yang diasumsikan2. Inti kegiatan OMY 
adalah memutuskan melalui simulasi olah yudha. 
Simulasi adalah cara termurah untuk memperoleh 
pengalaman guna memperbaiki kesalahan tanpa harus 
membayar di dunia nyata dengan penalti mahal seperti 
material, kapal, pesawat, korban, kerusakan,nyawa, 
dll3. 

Dalam kontek ini mengait erat antara pelaksanaan 
olah-main (gaming), teori olah-main (game theory) 
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4 Shubik, Martin, RAND Corpt dan Yale University, 1971, “On Gaming and Game Theory “, halaman 1-2. ...Perbedaan antara Gaming, Game Theory dan 
Simulation meskipun lembut, sebenarnya sangatlah tajam. Gaming dengan Game Theory atau dengan Simulation mengait erat. Game Teory dengan 
Simulations berbeda jauh. Orang bisa saja memahami dengan baik perbedaannya namun lebih banyak yang memandang ketiga-tiganya sebagai suatu hal 
yang sama. 

5 Bennet, Bruce.W, RAND, “Anatomy of a War Game“,  World Policy Blog, June 2012,  halaman 1.
6 Ibid, halaman 1.
7 Goehring, Scott, Cpt USAF, Thesis US Air Force Institute Of Technology (AFIT), March 1993, MS in Operations Research,”An Analysis of the Ability of 

Commercial Wargames to Fulfill the Education Requirements of the Air Force Wargaming Center “, halaman 1-2. Industri OMY banyak yang tumbuh subur 
bukan dikarenakan semuanya diperlukan Militer namun lebih banyak dikarenakan banyak pelanggan yang “hobi” dan membelinya.

8 MOE atau Measures of Effectiveness adalah atribut sebenarnya dari suatu sistem atau sista atau kekuatan militer atau alut, sensor, dll. Ukuran yang 
bisa dicapai dari setiap unit kekuatan militer, alut, dll inilah yang sebenarnya harus disembunyikan, bukan jumlah bentuk, figur sistanya, atau jumlah 
pasukannya,dll. Karena itu sasaran materi bagi IC (atau komuniti Inteligen) yang utama (sekurang-kurangnya negara terdekat) adalah  mencari tahu harga 
MOE aset (alut sista) yang dimiliki negara lain, termasuk MOE produk intelektual (produk Lemdik, Perpustakaan, kualitas thesis/disertasi atau taskap, 
banyaknya dan kualitas tulisan perwira-perwiranya di Journal nasional maupun internasional, produk agensi Litbangnya, termasuk bagaimana mencuri/
hacking produk intelektual personil-personilnya, dll), bukan dilihat dari demo atau gelar pasukan atau alut sistanya yg lebih keras (hard). 

9 Perla, Peter dan Markowitz, Michael.C, Center for Naval Analyses, 2009, “Wargaming Strategic Linkage“ , halaman 9-10.  
10 Perla,Peter, McGrady,E.D, Naval War College Review, Summer 2011, vol 64, no.3, “Why Wargaming Works“ ,halaman 112, periksa juga buku “ Wargaming 

for Leaders and Business War Games “.  
11 Ross, David.O, USAF Research Lab,June 2006, “Designing a System On System Wargame“, di halaman 149. ...First generation of wargames were designed 

to teach a ruler how to outthink and thereby defeat the opposing ruler, i.e: Chess, Go, and Checkers. Di halaman 150...as warfare become complex over 
time, more accurate wargames can be characterized as force-on-force wargames, using attrition and probabilities, etc...Recently many wargames have 
noted that the current generation of wargames is inadequate for depicting the characteristics embodied in modern warfare. Concepts such as the “ RMA”, 
“Effects-Based Operations”, “ Shock and Awe ”, “ Opt Desert Storm ”, or even “ Blitzkrieg ” do not fit the mold of second generation wargames ... dan 

dan simulasi (simulations), meskipun pengertian ketiga-
tiganya sering dicampur-adukan4. Peran OMY adalah 
melatih tanggung jawab dan peran setiap fungsional, 
memahami situasi yang tidak pernah diketahui 
sebelumnya dan memformulasikan strategi atau taktik 
serta pertimbangan merespons ancaman tertentu dan 
kapabilitasnya5. 

OMY diperlukan (misal) bagi negara yang ingin tahu 
kesiapan dirinya versus pengguna sista strategi maupun 
sista asimetrik sekaligus memaksa elit militer perancang 
perang mencoba lebih memahami perilaku ancaman 
yang belum dikenal ini. OMY menjawab dalam himpunan 
seri waktu seandainya Utara menyerang Selatan dan 
Utara memiliki Rudal hulu nuklir, sambil mencermati 
reaksi negara besar tentang ancaman ini6. Contoh 
berikut: bagaimana tindakan Satgas Laut dengan AP 
(aturan pelibatan) yang memuat informasi tidak jelas 
siapa lawan dan bagaimana dengan tindakan Komandan 
apabila ditembak duluan? Muatan AP seharusnya 
semakin kebawah semakin jelas karena pengambil 
keputusan tingkat bawah tidak memiliki waktu banyak 
untuk memutuskan---isu ini sebagai even yang bisa 
muncul sebagai akibat. 

Kegiatan ini berpeluang memunculkan ratusan even 
konflik untuk diujikan dalam OMY. Sangat mendasar 
memungkinkan (tuntutan) pemain berkreasi melakukan 
even ekstra atau lebih penting lagi mengeksplor 
sesuatu keinginan melalui even yang bisa dilakukan dan 
berpeluang muncul didunia nyata yang memerlukan 
solusi yang mungkin berbeda7.

Tidak semua OMY komersial digunakan militer, 
masalahnya ada spesifikasi khusus bagi kepentingan 
operasi bahkan strategi militer, misalnya ukuran 
effektivitas sista (MOE)8, dan K2 nya. OMY militer 
menggunakan teknik simulasi (Monte Carlo) yang 
effektif untuk uji dan riset militer, dengan even yang 
berbasis distribusi probabilistik. Semakin banyak 
data berorientasi kepada probabilistik membuat OMY 
semakin realistik. 

Contoh  even  penembakan Rudal dengan meng-
gunakan kon sep (produk) probabilistik, dipastikan 
melalui seri deteksi, lokalisasi, klasifikasi dan 

penguncian sistem persenjataan (ada 4 seri sub-even). 
Even-even yang diselesaikan OMY dengan sederhana, 
misalnya dalam jarak deteksi pasti senjata akan 
mengenai sasaran, bertentangan dengan dunia nyata, 
tidak interaktif dan sedikit kegunaannya meskipun 
sekedar beralasan melatih pengambilan keputusan. 

OMY dengan mesin yang sederhana bisa saja 
dipakai, namun dipertanyakan effektifitas dan 
keabsahan riset lanjutan. Pembeli OMY yang tidak 
tidak menguasai konsep dasar ini akan menguntungkan 
penjual dikarenakan mereka tidak repot memasukan 
dalam mesin OMY basis data dan sampel statistik guna 
memenuhi keinginan yang realistik. Materi bahasan OMY 
bisa meliput strategi, seni operasional, operasional, 
logistik maupun taktik. 

Pendekatan yang sering digunakan al: “olah-
main multi“ (multi-game approach) atau “olah-main 
gabungan/kombinasi“ (melded-game approach), 
pengaturan hubungan pemain dengan kontroler/wasit 
(adjudications, umpires), mekanisme dan prosedur 
pengaturan dinamika interaksi pemain, khususnya 
proses perencanaan, serta pemberian upah/penalti 
dan penilaiannya (assesment). Bisa juga bahas materi 
spekulasi dan antisipasi konflik kedepan, skenario 
politik-militer, opsgab sipil dan militer, ops gab urusan 
sipil, opsgab militer, perkembangan teknologi serta 
pengaruhnya terhadap prosedur permainan, pengaturan 
kontroler serta perwasitannya9, tidak semua dibahas 
makalah ini.

Penggunaan OMY 

OMY tercatat menjadi sejarah panjang perangkat 
pelatihan militer, edukasi dan riset10, bahkan kini 
diutilisasikan bagi riset konflik non-militer. OMY 
meningkat popularitasnya bagi elit bisnis guna membaca 
keunggulan strategi bisnis. OMY sekarang adalah generasi 
ke-3, didesain untuk sistem versus sistem (system-on-
system), “ber-basis effek” (Effect-Based), manuvra 
yang tidak sinkron, dan mencermati kapabilitas “non-
tempur” serta kelemahan-kelemahannya11. 

Elemen-elemen berikut adalah bagian integral OMY, 
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dihalaman 150. The third generation of wargames needs to retain all the components of the first two generations orf wargames and add in components 
for incorporating systematic effects, variabel unit response times, and variable human factors...hal 151.

12 Fisher,Gene.H, RAND,1970, “Cost Consideration in System Analysis“, halaman  10. Model adalah tiruan sistem masalah yang sedang diamati, tdk harus 
selalu berbentuk mathematika, kepentingan utamanya  adalah mengembangkan adanya pertalian kuat antara obyektif, alternatif yang relevan untuk 
mencapai obyektifnya, “ biaya “ per setiap alternatif, dan utilitas per setiap alternatif.

13 Quade, E.S, RAND, Nov 1964, “Analysis for Military Decisions“;
     ---  ch11. “Gaming Methods and Applications“ Weiner, M.G, halaman 217.
14 Ibid, 
15 IbId, halaman 218.
16 Ibid, halaman 219.

seperti objektif, skenario, database, model-model12, 
aturan main, pemain dan analis (serta wasit). Obyektif 
adalah apa sebenarnya yang diinginkan pengambil 
keputusan atau sponsor untuk diperoleh, sangat berbeda 
dengan maksud dan tujuan. OMY memiliki reputasi awal 
sebagai perangkat pelatihan dan pembelajaran operasi 
militer. Di era Jendral Sun Tzu, perwira perwiranya 
mereka-reka keputusan yang paling effektif dengan 
menggambarkan suatu manuvra imajinair diatas peta 
sebagai model olah-main waktu itu13. Saat itu belum 
ada kepentingan untuk meneliti lebih dalam aksi yang 
dipilih atau respon terbaik terhadap lawan---penting 
ada solusi pemecahan masalah yang begitu kompleks. 
Penggunaan OMY bisa saja bermacam-macam alasan, 
namun sampai sekarang ada empat hal besar yang bisa 
dijadikan alasan untuk terus digunakan14 :

Pertama, sebagai sarana pelatihan/sarana heuristik. 
Dimainkan dalam skenario tertentu muncul kesadaran 
yang tinggi tentang faktor-faktor yang memiliki nilai 
kegiatan tertentu yang berpeluang dilaksanakan 
mendatang dan mengembangkan faktor tersebut 
dalam kegiatan dunia nyata sebagai unsur pengaruh 
lingkungan. 

Kedua, perangkat pembelajaran.Guna menjawab 
pertanyaan, fokus kepada pengalaman dan kearifan 
yang dimiliki militer versus para sistem analis. Dalam 
situasi spesifik munculnya faktor yang relevan bisa 
dipandang sebagai konteks definitif. Banyaknya faktor 
dan interrelasinya yang diabaikan selama ini menjadi 
bahan pertimbangan yang lebih serius kedepan. 
Pengalaman dalam periode awal pengembangan OMY 
teramati beberapa aspek besar yang memerlukan studi 
lebih dalam. 

Ketiga, sebagai perangkat riset. Obyektif 
penggunaan ini, biasanya dalam bentuk evaluasi atau 
pengembangan perangkat/prosedur yang akan berujung 
kepada konklusi spesifik sesuai dengan (apa maunya) 
rancangan, kebijakan atau instrumen yang digunakan. 

Keempat, mewujudkan model yang lebih baik dan 
bisa mewakili fenomena materi olah-main judha yang 
sedang diamati. Cara langkah demi langkah ini, diyakini 
dapat memeriksa secara serius dan lebih teliti faktor 
yang terlibat (lemah dan kurangnya), sehingga kapabel 
mengembangkan model lain yang lebih fisibel  mewakili 
fenomena yang belum tersentuh melalui formulasi 
teoritikal yang jauh lebih berharga (valuable).

Penggunaan sebagai perangkat riset ataupun 
strategik kedepan, menjadi tren masa kini, meskipun 
masih prematur menyimpulkan sebagai perangkat 
analitik memilih keputusan terbaik atau mengatakan 

produk OMY adalah gambaran lengkap dengan berbagai 
tipikal olah-main, skenario ataupun formulasi manapun 
yang diterapkan. OMY dapat melibatkan kepada situasi 
hipothetik pihak yang saling berhadapan dengan beda 
kepentingan dan beda obyektif, berjalan dengan aturan 
main mulai kurang ketat sampai  yang sangat ketat. 
Berbagai bahasan tentang basis teknik yang digunakan 
dalam OMY bisa saja yang berbeda dari berbagai 
literatur, namun beberapa diantaranya adalah sebagai 
berikut15:  
[1] Olah-main mathematika.
[2] Olah-main dengan mesin.
[3] Olah-main dengan papan dan toto (papan gambaran/

display).
[4] Olah-main yang melibatkan wasit.

Olah main mathematika diarahkan untuk membuat 
analisis berbasis teori olah-main (game theory).
Termasuk golongan ini adalah adalah olah-main yang 
menjadi subyek analisis teori olah-main.Caranya 
setiap CB (cara bertindak) yang memungkinkan bagi 
pemain dipasangkan (dipadukan) dalam suatu matrik 
CB lawan, dan “ upah “ yang diharapkan muncul per 
setiap pasangan ditampilkan. Mathematika membantu 
menyimpulkan CB terbaik dari sekian deretan strategi 
atau CB yang dipilihnya,  beberapa kasus bisa saja 
muncul solusi dengan hanya satu strategi dominan 
bagi setiap pemain.Upah atau harga strategi-strategi 
merupakan produk kalkulasi probabilita. 

Tipikal olah-main ini tidak bisa dimainkan untuk 
semua kasus pertahanan nasional, misal: duel pemburu 
versus pembom, atau penyergap regu versus pertahanan 
pasukan musuh, dll. Tipikal lain dari olah-main ini 
hadirnya seri pilihan alokasi kekuatan yang ada bagi 
setiap fihak yang berhadapan16. 

Salah satu contoh dari tipikal ini adalah problema 
alokasi kekuatan yang digunakan. Setiap fihak bisa 
memilih dari alokasi yang ada dengan peran yang 
ditampilkan, misal sebagai lawan udara (counter-air), 
atau lawan darat (counter-land), atau bantuan dekat 
(close-support). Analisis akan melakukan deduksi selama 
kampanye OMY ini untuk menemukan alokasi yang 
tepat dari problema ini. Kondisinya harus didefinisikan 
dengan jelas dan ketersediaan alokasi harus dibatasi 
dan definitif. Kategori berikut adalah olah-main dengan 
mesin komputer. Misal; olah-main pertempuran udara 
(air battle) melacak historik setiap serang menyerang 
individual sampai gambaran hasil akhir (outcome). 
Aturan serang menyerang harus didefinisikan dengan 
jelas sebelum permainan. Teknik Monte Carlo 
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17 Ibid, halaman 219.
18 Ibid, halaman 219.
19 Dari Wilkipedi,...Generally, a battle is a conceptual component in the hierarchy of combat in warfare between two or more armed forces, or combatants. 

A war sometimes consists of many battles. Battles generally are well defined in duration, area and force commitment. .Wars and military campaigns 
are guided by strategy, whereas battles take place on a level of planning and execution known as operational mobility.  German strategist Carl von 
Clausewitzstated that “the employment of battles ... to achieve the object of war”  was the essence of strategy. War is an organised and often prolonged 
armed conflict that is carried out by states or non-state actors. It is characterised by extreme violence,social disruption, and economic destruction. War 
should be understood as an actual, intentional and widespread armed conflict between political communities, and therefore is defined as a form of 
political violence or intervention. The set of techniques used by a group to carry out war is known as warfare. An absence of war is usually called peace. 

effektif memainkan sejumlah besar pengulangan 
serangan (replikasi,pengulangan). Teknik ini kapabel 
mengindikasikan faktor mana yang perlu dilibatkan 
sejauh ini serta kritikal terhadap hasil pertempuran 
(battle)17.

Kategori ketiga, yakni olah main dengan toto (papan 
tampilan) dan pencatatan. Aturan main dalam tipikal ini 
sangatlah definitif dan berbeda dengan kategori dengan 
mesin komputer. Kategori ini memainkan sejumlah CB 
yang memungkinkan beserta konsekuensinya (pay-off) 
dalam periode tertentu dalam suatu interaksi yang begitu 
besar dan cepatnya sehingga kadang kadang melebihi 
kapasitas mesin sendiri. Banyaknya CB alternatif dapat 
dicontohkan dalam permainan catur. Olah main kategori 
ini biasanya digunakan untuk studi kampanye udara, 
perencanaan perang dan perolehannya18. 

Semua kategori ini tanpa melibatkan pemain atau 
wasit. Kategori terakhir adalah olah main dengan 
melibatkan wasit dan pemain dan semua kategori 
akan bermain diatas Skenario. Kategori terakhir ini, 
spektrumnya begitu besar dan diawali olah-main dengan 
fihak pemain melawan wasit yang berperan menentukan 
“upah” sebagai konsekuensi per CB yang dipilih. Dalam 
OMY bisa dijumpai terminologi yang mirip sama misal 
strategi, pertarungan (duel), kampanye, peperangan 
(battle),pertempuran (combat), aksi (warfare), patroli, 
pengintaian, interdiksi, penghadangan, penyergapan, 
dan seterusnya, karena itu harus diyakinkan semua 
pemain atau sponsor memahami perbedaan hakiki 
terminologi itu19.

Dalam perkembangannya ada empat (4) ciri-ciri 
yang berlaku sampai saat ini, yakni ciri masing-masing 
fihak, ciri konflik, ciri aturan main, dan ciri yang saling 
mempengaruhi (interplay)20.Ciri-ciri masing masing 
fihak meskipun sama namun posisi, peran, manuvranya 
bisa berbeda, dan biasanya memiliki dua (2) bagian 
yakni sumber daya (resources) dan obyektif (apa yang 
diharapkan dalam misi masing masing). Berikutnya 
ciri konflik,seperti tabel no.1, yang menggambarkan 
keterlibatan faktor-faktor seperti sumber daya, 
obyektif, inteligen militer, dll, dari masing-masing fihak 
yang berhadapan (konflik) dalam berbagai situasi. 

Bisa saja berpeluang duel,atau pertempuran (battle) 
atau kampanye, atau perang besar (war) atau melibatkan 
dalam salah satu, salah dua, salah tiga atau semua 
situasi konflik. Semakin rumit bentuk pelibatannya (dari 
duel ke kampanye), semakin banyak sumber daya yang 
dilibatkan, semakin besar konsekuensi keterlibatannya 
dalam OMY. 

Tabel no.1
Tabel situasi konflik versus faktor simulasi 

Type of 
Factors 

Included in 
Simulation

Type of Conflict 
Situation

Duel Battle Campaign War

Resources x x x x

Objectives x x x x

Military 
Intelligence x x x x

Environment 
Characteristics x x x

Background 
Information x x x

Logistics x x

Economics x x

Psychological x x

Political x

Additional Sides x

Referensi: Ibid, halaman 13.

Ketiga;ciri aturan main, berbentuk “terbatas“ diikuti 
dengan “bebas“. Terbatas misalnya, pemain boleh 
menembak pada jarak tembak dalam waktu tertentu 
sebagai fungsi (jarak tembak effektif, penggunaan 
semua menara,jumlah munisi yang tersedia, kecepatan 
tembak peluru,waktu koreksi,dll). Sedangkan “bebas“ 
misalnya Perusak (destroyer)#3, bisa saja menembak 
dari jarak maksimum dan memanfaatkan semua sektor 
menara Meriamnya dikarenakan ketrampilan (keputusan 
Dan) penempatan posisi yang lebih menguntungkan saat 
kontak. 

Upah tentu berbeda bagi setiap unit per masing-
masing jarak. Aturan “bebas“lebih banyak diselesaikan 
para wasit (umpire). Dalam OMY generasi 1, 2 para 
wasit dibantu tabel bilangan acak dan daftar distribusi 
probabilita untuk menciptakan “upah“ yang akan 
diberikan kepada pemain---apakah pemain masih bisa 
melanjutkan atau tidak,tentu saja tidak bagi generasi 
terkinikan yang sudah digantikan oleh komputer. 
Terakhir, ciri saling mempengaruhi (interplay) atau 
interaksi adalah situasi puncak bagi setiap pemain. 
Gambarannya adalah situasi setelah salah satu 
fihak membuat keputusan diikuti fihak lain (relatif 
bersamaan), kemudian saling dihadapkan dan dinilai 
konsekuensinya---siapa yang lebih beruntung? Misal; 
kapal selam lawan memposisikan sedemikian rupa 



Olah Main Yudha (OMY) Dan Aplikasi Dilingkungan Pertahanan Nasional?

Vol. 7, No. 2, Agustus 20135

Contoh dgn penjelasan diatas ini sebaiknya sudah tertampung dalam suatu Kamus Pertahanan Nasional atau Militer yang selalu di update. 
20 Weiner, M.G, RAND,1959, “An Introduction To War Games“, halaman 12 .
21 Penjelasannya --- Sukses menembak pembom = f suksesnya berturut-turut ( radar pengarah, tingkatan “alert” pesawat, keandalan untuk terbang, dst , 

dan sukses roket Pesawat pencegat meledakan pembom diketahui sukses mengenai pembom (kondisional)). Konversi dalam perumusan produk probabilita 
(notasi P)  P sukses jatuhkan pembom = P sukses radar x P alert pesawat x P keandalan terbang ...x P meledakkan pembom/roket mengenai pembom. 
Fenomena simulasi yang menirukan perilaku atau permainan sebenarnya. Data berapa P sukses disimpan Komputer , kemudian komputer mengenerik 
bilangan acak, bila bil acak yang muncul > dari harga P sukses, maka even pesawat pencegat gagal--- itulah harga  “upahnya” dan konsekuensinya pesawat 
pulang ke pangkalannya ,sebaliknya akan sukses.  Misal P sukses ditetapkan sbs 0.70, bila angka yang keluar dari generik bil acak adalah antara 0.10 sd 0.70 
, pesawat terbang akan dinyatakan sukses mencegat dan melumpuhkan Pembom. Penjelasannya misal dalam suatu eksperimen dengan replikasi 1000 , bila 

sehingga (berani) berada didalam layer yang berada 
dalam jangkauan sonar tetap (fixed hull) kapal perusak 
lawan dan berada dalam jarak tembak effektif torpedo 
anti kapal selam. OMY tipikal ini direpresentasikan 
sebagai seri status/situasi berturut-turut, dengan semua 
ciri-ciri seperti diatas ada dalam gambar no.1 dibawah 
ini:

Gambar no.1 
Status gerakan masing masing pemain

Referensi: Ibid, halaman 17. Outcomes  = konsekuensi 
masing fihak setelah memutuskan dan memperoleh 
“upah”dari wasit (wasit generasi ketiga banyak 
diperankan Komputer) setelah berhadap-hadapan. 
Dibaca dari atas, S-1 baik fihak # 1 , dan #2  akan memilih 
alternatif dalam kotak keputusan (Alternatives).

S – 1, S – 2,...S – t ( S adalah status/strategi dengan 
alternatif 1, 2, dst sebagai urutan keputusan yang 
dipilih, dan t adalah keputusan pada waktu terakhir/
terminal). Setiap kali keduanya melakukan keputusan 
kemudian dihadapkan dan dihitung konsekuensinya 
dalam bentuk “upah“ atau outcomes. Hal ini dilanjutkan 
terus sampai berakhir konsekuensi itu, misal : salah satu 
telah dinyatakan kalah, tenggelam atau rusak berat. 
Faktor luar diartikan faktor yang ikut mempengaruhi 
dan memberikan konsekuensi terhadap keputusan 
kedua belah fihak.

Misal: keputusan Dan Intai tempur bergerak kedalam 
lebih kekanan justru menempatkan dalam posisi yang 
kurang menguntungkan, mengingat kekuatan pokok 
lawan berada disana dan terjadi even “penghadangan“ 
(ambush). Peran teknik Monte Carlo (simulasi) kuat 
sekali untuk memutuskan suatu pelibatan. Contoh 
klasik adalah sebuah pesawat terbang mencegat 
sebuah pembom. Penyelesaiannya merupakan produk 

probabilistik, artinya peluang pesawat pemburu sukses 
menembak jatuh pembom adalah merupakan produk 
dari rangkaian seri peluang. 

Peluang tersebut adalah (berturut-turut) suksesnya 
[1] radar darat yang kapabel mendeteksi dan akan 
mengarahkan pesawat pencegat, [2] pesawat pemburu 
siap/siaga(alert), [3] pesawat pencegat langsung 
bisa terbang, [4] dapat divektorkan (arahkan),[5]
tally-ho (istilah dalam pelibatan, artinya langsung 
dapat mendeteksi dan mengikuti dan mengarah ke 
sasaran), [6]sasaran terkunci,[7]sistem kesenjataan 
siap menembak, [8] roket yang ditembakkan berhasil 
mengenai sasaran dan meledakkan (exploded given 
hit ~ probabilita kondisional). Bila masing-masingharga 
probabilita setiap even (dari [1] sd [8]) kecil, produknya 
semakin kecil sehingga peluang pesawat mengintersep 
dan menembak jatuh pembom menjadi sangatlah 
kecil21.

OMY di era modern sekarang terbantukan mesin 
komputer, sehingga evaluasi dan replikasi OMY sampai 
ribuan kalipun (mencari derajad kepercayaan tertinggi 
dalam statistik hitung) mudah dilakukan dalam waktu 
yang singkat guna tujuan riset.Mencermati hasil riset 
Dunnigan tahun 1980 dan dipertajam 10 tahun kemudian 
dengan kreasi Perla ditahun 1990, semakin memperbaiki 
konsep OMY jauh lebih baik dan lebih tajam dengan 
memperhatikan perbandingan produk Dunnigan versus 
Perla dalam tabel dibawah ini.

Tabel no.2 
Kreasi Perla dalam OMY22

Dunnigan, 1980 Perla, 1990

Concept development
Research

Integration

Flesh out the prototype
First draft of rules
Game development
Blind testing

Editing
Production
Feedback

Specify objectives
Indentify players, roles, and 
decisions
Collect information the player will 
need to make decisions
Devise tools to make the game work
Document the result of the effort
Validate models, data and scenario
Play testing, preplay and blind 
testing
Preparing the final rules
Execution of the game
Feedback and analysis

Beberapa muatan (kolom kanan) seperti obyektif 
pelatihan yang harus jelas, identifikasi pemain, skenario, 
keputusan, model, analisisnya, dll memakan waktu 
panjang untuk dibahas, namun setidak-tidaknya muatan 
dalam tabel Perla merupakan kemajuan pengembangan 
OMY (periksa tabel no.2 kolom kanan). Perhatikan di-
kolom kiri masih merupakan “bayang-bayang” program 

SIDE  #1 SIDE  #2

S-1 Move 1

Move 2

Final Move

S-2

S-3

S-T

Alternatives
A
B
C
.
.

Alternatives
A
B
C
.
.

Alternatives
A
B
C
.
.

Alternatives
A
B
C
.
.

External Factors

External Factors

Outcome

Outcome

Terminal State
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bilangan acak yang muncul antara 0.001 sd 0.700 (kl 70 % jumlah replikasi) akan lebih sering muncul dibandingkan angka 0.701 dst sd 1.00 yang hanya akan 
muncul kl 30% dari jumlah replikasi. 

22 Perla, Peter, Markowitz, Michale.C, et-all, (5 persons), CNA, Dec 2004, “Wargame – Creation Skills (WCS) and the Wargame Construction Kit (WCK)“, 
halaman 14. Periksa catatan kaki  # 7 dan # 8 dalam halaman tersebut. 

23 Peluang berkreasi sangatlah memungkinkan bagi suatu organisasi yang lebih profesional memberikan kesempatan personil-personilnya didalamnya untuk 

pelatihan Dephan AS sebelum tahun 1990-an, sedangkan 
Perla dengan kreasinya membangun tabel dikolom 
kanan untuk memenuhi harapan Dephan AS ditahun 
1990-an. Alasannya; ada hubungan program pelatihan 
(standard) langkah per langkahdan sub langkahnya 
Dephan tahun 1990-an dibawah ini (kolom kanan) 
yang dijawab Perla dalam pelatihan khususnya dalam 
membangun konstruksi OMY bandingkan dengan kolom 
kanan tabel diatas dengan definisi dan teknik yang lebih 
konkrit (kreatif, pen)23.

Tabel no.3
Langkah-langkah untuk mengembangkan 

standar pelatihan militer

Step Sub Step

Analyze mission and job

Design training based on 
analysis results

Determine specific inventory of tasks, 
knowledge and skills required to per-
form mission
Identify tasks, knowledge and skills 
requiring training
Determine number, type and skills of 
personnel required to support 
performance requirements

Convert tasks into learning objectives
Sequence training
Prepare course outline
Select media
Plan for trainee evaluation
Construct written/performance test
Identify facility and resource require-
ment
 

Referensi: Ibid, halaman 11. Perhatikan bagaimana tabel 
ini bisa memanipulasikan materi keinginan dilapangan 
(kolom kiri) dengan pelatihan yang lebih rinci (kolom 
kanan).

Begitu pentingnya OMY bagi pelatihan, dan 
pembelajaran pengambilan keputusan para siswanya 
sehingga diciptakan silabus di Sekolah perang Angk Laut 
AS  (Naval War Coll) dengan rencana pokok pelajaran 
(RPP) OMY dalam 10 sesi sebagai berikut :

Tabel no. 4 
RPP tentang OMY 24

Session Objectives Discussion

1. Course 
Introduction 
and the Na-
ture of War-
gaming

• Acquaint student 
with faculty and 
each other
• Establish detailed 
understanding of 
course flow and re-
quirement 
• Acquaint student 
with NWC wargam-
ing 
capabilities
• Establish a com-
mon understanding 
of terms and basic 
concepts

This course will employ active learn-
ing techniques such as case studies, 
exercises, and seminar discussions. 
For these techniques to be effective, 
the class and faculty mush have a firm 
basis for interaction, and an accurate 
set of mutual expectations. This ses-
sions will establish class familiarity 
with each other, with the basic terms 
and concepts of wargaming, and with 
the history, philosophy and capabilities 
of the Naval War College Wargaming 
Departement. Note that this sessions 
will introduce the Wargame Construc-
tion Kit. Student will use this kit to 
build an in-class war game that they 
will play later in the course.  Teams will 
be assigned to different aspects of the 
game.  The class will devote 30 minutes 
of each session to a discussion of the 
development of this game.

2. Why 
 War game?

• Understand the re-
lationships between 
gaming and other 
forms of analysis
• Understand the 
nature of indeter-
minacy and its im-
pact on analysis and 
wargaming 
• Understand the 
characteristics of 
wargames that 
make them useful 
for supporting deci-
sion making

Aside from entertainment and educa-
tions, wargames are primarily used to 
support, either directly or indirectly, 
military decision making.  However, 
wargames  are not a panacea for find-
ing the solution to a problem.  To arrive 
at a quality decision, the nature and 
structure of a problem must be dis-
cerned and the appropriate decisions 
support technique applied.  Wargam-
ing is only one of a number of decision 
support tools that can be used, and it 
is important to understand when its 
use is appropriate along with its ben-
efits and limitations. This sessions will 
explore the nature of military prob-
lems, the particular characteristics of 
wargames, and how they can be used 
to best advantage in problem solving 
and decision support. In-class cases will 
be analyzed.
 

3. The struc-
ture and 
Element of 
Gaming

• Enhance student 
understanding of 
how wargames work
• Establish a ba-
sis for critiquing 
wargames
• Provide knowledge 
necessary to engage 
in wargame design 
and analysis

Wargames have a well-defined internal 
structure that must be understood in 
order to be able to judge the quality 
of a particular game. Moreover, under-
standing of game dynamics is necessary 
to effectively link objectives to game 
design. This session will focus on the 
general mechanics of war-games and 
the principles underpinning their de-
sign and execution. 

4. Analyzing 
Wargames

• Develop under-
standing of wargame 
data collection and 
analysis techniques 
and principles 

Wargames constitute, in a sense, ar-
tificial military history. Players live an 
experience, and how they react to that 
experience, through their plans and 
decisions, can provide usefull insight 
for both educational and research pur-
pose. However, extracting valid insights 
and lessons from games requires care-
full planning to ensure that critical in-
formation is captured during the game,  
and that only supportable conclusions

are drawn from this data. Too often, 
valuable information is lost due to a 
defective collection process and unsup-
portable conclusions are drawn. This 
sessions will address basic principles of 
collection and analysis.

5. Modeling 
and simula-
tion

• Understanding the 
intelectual under-
pinnings of models 
and simulations used 
to support wargam-
ing
• Understand how 
computer models 
are used to support 
wargaming

6. Wargame 
Design 

• Understand the 
process and princi-
ples of game design
• Be able to link 
game design to 
problem definition

The success of wargame is principally 
influenced by the quality of its design. 
This sessions will examine the major 
principles of game design and students 
will work on refining the design of the 
in-class wargame.

7. Playing 
Red

• Understand the 
relative benefits 
and limitatios of one 
sided and two-sided 
games 

Most war games involve opposition by 
some agency. Red is the conventional 
name for the opponent to the principal 
players in a wargame, and can consist 
of either simulated opposition by

• Understand the 
impacts and impli-
cation of free-play 
Red teams
• Understand the re-
quirements of play-
ing Red

means of umpires or a computerized 
opponent, or a set of opposing pla yers 
who are free, in varying degrees, to se-
lect their own courses of action. How 
Red is portrayed and played has a pro-
found impact on the dynamics of game 
design and play.

8. Wargame 
Play I

• Execute the table-
top game designed 
by the seminar
• Gain experience 
with game play

This sessions will be the first of two in 
which student will play the game they 
have designed.
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(berani) berkreasi sebanyak mungkin dan dampaknya positif untuk berkembang dinamis dan lebih maju dibandingkan perilaku organisasi yang jauh dari 
kreasi atau kreatifitas (retorika atau slogan belaka).

24 Perla, Peter, Markowitz, Michale.C, et-all, (5 persons), CNA, Dec 2004, “ Wargame – Creation Skills (WCS) and the Wargame Construction Kit (WCK) “, 
halaman 32. RPP ini bisa saja diadop Lemdik-lemdik TNI yang memiliki Pusat Olah Yudha.

25 Perla,Peter, McGrady,E.D, Naval War College Review, Summer 2011, vol 64, no.3, “ Why Wargaming Works “ ,halaman 112. Paper disini banyak mengupas 
secara terbuka mengapa OMY sukses atau gagal. DSS lebih banyak mengupas pengambilan keputusan (decision analysis) dalam format sistem informasi 
manajemen.

26 Perla,Dr Peter,et-all ( 3 persons) dari CNA (Center of Naval Analysis) , Martin, Dr Stephen Downes, et-all, (3 persons)dari US Naval War Coll, Sept 2004, “ 
Transforming Naval Wargaming: A Framework for Operational-Level Wargaming “, Summary, halaman 1.

9. Wargame 
Play II

• Execute the table-
top game designed 
by the seminar
• Gain experience 
with game play

This sessions will be the second of two 
in which student will play the game 
they have designed.

10. Wargame 
Hot Wash and 
Course Wrap 
Up

• Extract lessons 
learned from the in-
class wargame proj-
ect and synthesize 
the learnig ahieved 
in the course

An effective hot was sessions is criti-
cal  to the succes of most wargame. In 
this sessions we will review the events 
of the in class game with the objec-
tive of extracting lesson learned within 
the game context and conducting a 
critique of the design and execution 
of the game itself. Class member will 
draw on their learning throughtout the 
courses to contribute to the discussion.

Berikut contoh penggunaan OMY per setiap tingkat 
dimensi operasional :

Tabel no.5 
Tingkatan OMY

Globals/
Strategies

Theater / 
Operasional

Local / Tactical

Primary 
Decision 
Maker           

National 
Command 
Authority 

Commander in 
chief 

Battle group of 
lower

Goals Give participant  a 
better perspective, 
test a strategy, 
identiy key issues. 
Facilitate exchange 
of ideas. 

Explore specific is-
sues. Identify stra-
tegic, operational, 
and logistical prob-
lems in theater or 
exercise. Identify 
areas for further 
study.

Give participants 
a better perspec-
tive. Compare vari-
ous tactics/forces.  
Identify critical fac-
tors and areas for 
further study and 
exercise/testing.

Focus Prehostilities and 
transition politics 
and force deploy-
ments, the D-day 
shootout, and esca-
lation/war termina-
tion.

Necessary/feasible 
force levels and 
employment op-
tions for accom-
plishing specific 
militay missions.

Force levels and 
tactical deploy-
ments, weapon 
and sensor perfor-
mance, and inter-
relationships among 
warfare areas.

Primary 
Output

Qualitative. Narra-
tives  and interpre-
tations with little 
numerical data. 
Typically only a 
single game run.

Qualitative. Narra-
tives  and interpre-
tations with some 
numerical data. 
Typically a small 
number of game 
run.

Balance of qualita-
tive and quantita-
tive results.  Num-
ber of iterations 
may vary, but tends 
to be higher than in 
other categories.

Referensi: Perla, Peter dan Barret,Raymond.T,LCdr 
USN, Center for Naval Analyses, October 1985, “ An 
Introduction to Wargaming and Its Uses “ , halaman 8. 

Setelah membahas penggunaan OMY (simulasi), 
ada baiknya membandingkan dengan pelaksanaan 
dilapangan (exercise), agar bisa dicermati apa 
perbedaan dan kepentingan masing-masing dilihat dari 
kegiatan, biaya, sasaran skala waktu, teknik penilaian 
kuantitatif atau kualitatif, dsb --- perhatikan tabel 
dibawah ini.

Tabel no.6. 
Perbandingan antara pelatihan (exercises) 

dengan OMY

Exercises Wargames

Activity Operation of actual forces Simulations of 
operations

Goals Training; evaluating 
performance

Training; exploring 
decision processes

Cost Expensive Relatively inexpensive

Time Scale Real time Adjustable

Flexibility Resource-constrained 
limited by availability of 
forces

Requires relatively few 
resources; may be played 
nearly any time or any-
where

Levels of 
play

Primarily tactical with 
limited operational 

Tactical, operational stra-
tegic all possible

Parcipants Military; seldom highest 
ranks

Both military and civil-
lian; seldom highest ranks

Results Quantitative measures of 
performance

Qualitative assessments 
of decisions

Referensi: Perla, Peter dan Branting, Darryl.L,CNA,1986,” 
Wargames, Exercises, and Analysis “, halaman 5. 
Perbandingan ditengarai dari 8 variabel, seperti kegiatan 
(activity), sasaran (goals), biaya (cost), skala waktu, dst.

OMY sebagai alat bantu keputusan militer 
(DSS/decision support system) 

OMY banyak membantu suksesnya para pengambil 
keputusan di-dunia nyata sebagai perangkat bantu 
pengambilan keputusan. Contohnya seri pelatihan 
OMY tahun 1920-1930 di-US Naval War Coll,dirasakan 
membantu Komandan lapangan memenangkan 
pertempuran dalam PD-II25. Obyektif keputusan dalam 
skenario olah yudha adalah mentransformasikan cara 
berfikir manusia untuk berperang. Karena itu manusia 
juga harus bisa mentransformasikan cara berfikir tentang 
perang26. Salah satu elemen utama yang memberikan 
dampak kognitif bagaimana caranya berperang adalah 
melalui OMY. 

OMY sebenarnya fokus kepada proses keputusan 
manusia tanpa melibatkan kekuatan militer dan 
pelaksanaan lapangan. Perkembangan OMY di US 
Naval War Coll (NWC) nampak begitu maju, didasari 
mentransformasi fikiran manusia menjadi keputusan. 
Ide ini dijadikan proposal kepada CNA (Center for 
Naval Analysis) untuk bekerja sama membangun dan 
mengembangkan gagasan transformasi pemikiran dan 
praktek militer guna merespons kesadaran perubahan 
lingkungan politiko-ekonomi-militer dunia di abad 21 
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27 Ibid,
28 Ibid, halaman 2.
29 Paxson, E.W, RAND, Memorandum , RM – 3489 – PR, Feb 1963, “ War 

Gaming “, halaman 2. Gambar no.2 lebih dikenal sebagai model Paxson.
30 Ibid,
31 Ibid, halaman 4

ini27. Ukuran realisme OMY adalah seberapa baiknya 
hubungan antara pemain dengan topologi OMY dan 
refleksi hubungan antara Komando/(pengambil 
keputusan) dengan domain riilnya (domain profesinya)28. 

Tanpa pasukan, menggunakan model analitik, 
atau simulasi komputer, tetap melibatkan keputusan 
manusiawi, dan konsekuensi keputusan yang muncul.
OMY harus memiliki obyektif (sasaran fisik) yang jelas 
(clear), konkrit (concrete) dan tidak mudah goyah 
(robust). Seperti mencari taktik yang tepat agar 
benar-benar menggunakan biaya yang terendah atau 
menentukan pangkalan (bagi siapa, dan bagaimana) 
yang tepat memperhatikan kontur geographik bagi 
kepentingan logistik dan operasional pesawat dari 
tempat-tempat yang tersebar dengan total biaya 
keseluruhannya yang paling murah.

Sebagai bantu keputusan OMY digunakan untuk 
pelatihan, eksposisi, eksaminasi taktik dan strategi, 
tes postur kekuatan sekarang dan mendatang dan 
rancangan perang berbasis hasil postur tersebut serta 
menjamin konteks menganalisis sistem-senjata. 
Gambaran umum tentang peran OMY sebagai bagian 
analisis bantu keputusan militer terlihat dalam gambar 
no.2 dibawah ini. 

Catatan: aliran balik (feedback loops) dalam gambar 
bukan bagian yang diharapkan memberikan effek, 
mereka dihadirkan agar bisa lebih memenuhi situasi 
didunia nyata29. Gambar dibawah digunakan sebagai 
kerangka bantu analisis dengan memanfaatkan OMY 
pendukung keputusan problema militer. Perhatikan 
bahwa blok kegiatan OMY (wargaming, ditengah) hanya 
berkonsentrasi kepada testing,mencari faktor dominan, 
dan faktor kesulitannya--aspek analisis sedangkan faktor 
lainnya diliput oleh blok kegiatan lainyang mungkin 
lebih kompeten (perhatikan blok sistem analisis, dan 
operasi analisis).

Gambar no.2 
Skema analisis bantu keputusan militer

Referensi: Ibid, halaman 3. Perhatikan bahwa masing-
masing blok saling berinteraksi kuat satu sama lain. 
Blok mulai dari atas sampai kebawah akan lebih banyak 
didominasi kepakaran (spesialis military operations 
research/MOR,spesialis strategi militer, spesialis sistem 
analisis, analisis biaya, analis operasi, analis optimasi) 
personil  Kemhan, utamanya di blok analysis political 
dan strategic analysis. Pengawak unit OMY harus benar-
benar memahami apa “ maunya “ blok-blok lain didalam 
model bantu keputusan ini,misal bagian Litbang ttg 
sistem perbaikan/pengembangan, dan sistem baru, 
atau dibagian analisis operasional ttg bagaimana sistem 
evaluasinya dan percobaan lapangan,dll---berarti bisa 
memahami apa “ maunya “ para spesialis lainnya. Diluar 
ini semuatentu saja harus dipahami juga betapa sangat 
pentingnya kehadiran para spesialis ini dilingkungan staff 
Kemhan dan staff organisasi gabungan. Perhatikan bahwa 
mulai blok paling atas sampai terbawah didominasi oleh 
pakar-pakar Kemhan dan Militer gabungan yang berlatar 
belakang kuantitatif. Berapa lama bisa menciptakan 
sejumlah kepakaran berkualitas seperti itu? Bandingkan 
dgn akuisisi atau pengadaan atau pembelian atau hibah 
dgn cepat bisa diperoleh sejumlah perangkat “hard-
power“ (asal dananya ada), namun perangkat “soft-
power” seperti kepakaran dgn kualitas tertentu dan 
berapa lama akan dapat disiapkan, padahal “smart-
power” barangkali tidak boleh dilupakan agar tidak 
ketinggalan dengan kualitas ... sekurang-kurangnya 
negara tetangga, sementara masih belum berkualitas 
mendunia.

Gambar no.2 menunjukkan salah satu program atau 
area dimana dibutuhkan pakar dan profesi MOR sebagai 
tenaga inti, selain pakar statistik, pemodelan, maupun 
mathematik. Model ini merupakan pengembangan 
laporan Young30, ditindaklanjuti AD-AS dengan 
membentuk STAG yang menyiapkan direktori organisasi 
dan aktivitas pelibatan dalam OMY ini. Hasil survei STAG 
dengan rancangan, tes, riset dan pengembangan serta 
pelatihan diikuti dan dilanjutkan. Sekarang direktori 
produk STAG (US Army Strategy and Tactics Analysis 
Group) memiliki 60 unit organisasi dibawahnya. Lebih 
dari setengah personilnya adalah sipil (ilmuwan) dan 
hampir lebih dari setengah pegawai sipilnya adalah 
pakar, profesi dalam bidang operasi riset militer (MOR), 
mathematik dan statistik maupun pakar pemodelan 
sistem komputer. 

Tahun 1963’an ada 200 organisasi yang terlibat 
dalam ajensi bantu keputusan (decision support) militer, 
dan diakhir tahun ditutup dengan 3000 laporan dengan 
catatan ¼ nya adalah laporan tentang “olah-main“ dan 
teknik-teknik simulasi dengan bantuan komputer31. 
Tidak heran bila OMY diliput oleh kepakaran bidang 
MOR, mengingat studi ini banyak mengandalkan analisis 
berbasis ketidak pastian (probabilistik statistik) dibantu 
dengan teknik simulasi/Monte Carlo dan hadirnya 
era Komputer. Akhirnya Komputer menjadi pilar dan 
perangkat yang menentukan serta kapabel mengubah 
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32 US Army Research Institute, Simulation & Gaming in Military Training, 40 th Anniversary Issue, “ The Long History in Gaming in Military Training “, halaman 
5.

33 Ibid, halaman 5. Definisi andal (reliability) adalah probabilita untuk rusak, atau hancur semakin kecil. Artinya  semakin andal (semakin besar probability 
untuk tidak rusak) bila probabilita untuk rusak semakin kecil, atau bisa ditulis R (reliability atau probability untuk tidak rusak ) = 1 – Probability Rusak . 

34 Tritten, James.J, US Naval Postgraduate School, October 1988, “Scenarios,  Simulations dan Games“, halaman 1-2. Bisa saja satu alternatif solusi apabila 
benar-benar merupakan solusi dominan . 

35 Quade,E.S, dan Boucher,W.I, RAND,June 1968, “ System Analysis and Policy Planning: Application in Defense ”, 
 ---ch.16. “ Scenarios in System Analysis “ oleh Seyom Brown , halaman 300...Different levels of analysis have differing requirements for detail and for 

scenario credibility. But the construction and use scenarios with political  content is incresingly regarded as a crucial aspect of system analysis at most 
levels of analysis in the DoD (DepHan), and especially in the analysis of most force posture alternatives.

36 Ibid, halaman 298-299, tidak terkesan “ujug-ujug” dan ada kalkulusnya, disaksikan oleh ketiga menteri Angkatan dan KasGabnya dan kemunculan anggaran 
adakah konsekuensinya. Anggaran terdefinisi hanya sebagai “biaya” untuk mendukung kesiagaan (cost for readiness) alut dan sistem sampai alut atau 
sistem berharga nol (zero book value), bukan gaji dan belanja lain-lain.

37 Ibid, halaman 299.
38 Ibid,halaman 299-300.

menjadi program digital32. Komputer membuat lebih 
effektif dengan memperpendek waktu bergeraknya 
pemain,kapal, pangkalan,dll, menggantikan peran 
dadu, mengatur manuvra, menggerakan posisi Hexagon 
(random walks), menatap CRT dan kalkulasi “upah“ 
bagi pemain serta berhitung akhir pelibatan dengan 
cepat dan tidak mengenal lelah.

Pemain berkonsentrasi pada isu taktis/operasi dan  
memutuskan CB terbaik dan meninggalkan selebihnya 
kepada komputer. Faktor-faktor ini memberikan 
peluang keluasan dan kedalaman problema OMY. Hal-
hal seperti area geographik, sejumlah simbol, ikon, 
kemampuan manipulasi pemain yang terbatas dan 
kompleksitas algoritma yang dilakukan di generasi 1, 
2, bisa dicairkan dengan bantuan komputer. Distribusi 
ruangan lebih minimal dengan hanya ruang sempit 
yang bisa diawaki beberapa orang saja. Bandingkan 
di-era manual dengan wasit yang berkeliaran antar 
ruang pemain mengontrol papan taktis/operasi maupun 
posisi kekuatan. Resim kerja kontroler dan wasit sudah 
digantikan komputer yang bekerja cepat dan akurat---
sinkronisasi permainan langsung dicapai dengan tepat. 
Sungguh membantu kehadiran komputer yang merubah 
irama permainan OMY dengan luasnya jejaring, cepat 
dan display informasi maupun keputusan yang akurat. 
Irama ini diikuti oleh industri yang mengembangkan 
spesialisasi OMY dibantu para pakar dan analis militer, 
laboratorium pemerintah, dan “dapur pemikir“ (think-
tanks) membuat simulasi ini menjadi semakin andal 
dengan pengembangan model mathematika dalam 
peperangan modern, serta display dimensi graphik (3D) 
yang begitu atraktif dalam OMY ini 33.

OMY, Skenario dan Analisisnya 

Dalam buku “Surprise and the Single Scenarios” oleh 
Sir James Cable menampilkan essensi yang mengingatkan 
pemerintah Inggris untuk menyiapkan kekuatan dengan 
lebih dari satu alternatif kontijensi34. Kontijensi dan 
alternatifnya yang paling memungkinkan berada 
dibawah gambaran satu skenario. Rasionalisasinya 
hampir setiap orang akan mempertanyakan dengan cara 
apa (berbasis apa) dilakukan kalkulus struktur kekuatan 
militer (baik reguler atau cadangan) atau dalam 
konteks (apa) yang paling memungkinkan atau dalam 
situasi mana yang berpeluang besar untuk muncul atau 

imajinasi perencanaan apa yang dibangun versus situasi 
yang paling memungkinkan atau sekumpulan asumsi 
apa yang harus diciptakan untuk mempertahankan 
kedaulatan, dll35. Definisi ini muncul saat Menhan AS 
Mc Namarra paparan didepan Kongress tentang asal 
muasal kemunculan struktur kekuatan militer (jumlah 
kekuatan reguler dan cadangan, komposisi,deploi,dll) 
yang diderivasikan dari analisis perencanaan perang/
kontijensi dalam konteks/situasi konflik politiko-militer, 
dan analisisnya berbasis kata-kata atau sesuatu yang 
akhirnya disebut-sebut sebagai skenario36. Terbayang 
oleh kita kata-kata awal Menhan AS (kira-kira), “ Now 
this is a Scenario, etc  ... ”37. Berikut varian contoh 
kalimat skenario seperti dalam gambaran umum urutan 
even hipothetik atau catatan aksi dan lawan-aksi 
(counteractions) yang dilakukan unit tertentu, atau 
rencana aksi yang dilakukan selama proyeksi latihan atau 
manuvra panjang atau estimasi situasi Panglima dalam 
OMY atau dalam perang sesungguhnya, atau himpunan 
harga parameter terpilih selama periode tertentu dalam 
menjalankan (model) komputer. Akibat kemunculan 
skenario Menhan elit militer dengan staf perancangnya 
akan berfikir pontang-panting,idem para Panglima 
(C-In-C) dan Komandan bawahannya akan membuat 
perencanaan kontijensi, para analis di Dephan akan 
membangun model dengan masukan (inject) “skenario”  
tersebut. Pendeknya setiap orang disibukkan dengan 
gambar, peta, gambaran, fiksi, situasi mendesak, 
data,asumsi yang diperkirakan berpeluang besar mereka 
hadapi nantinya berujung untuk mempertahankan 
kepentingan nasionalnya---itulah awal kata skenario 
mulai dikenal. Sulit menangkap definisi skenario, namun 
agaknya tulisan pak Seyom Brown di bab 16. “ Scenario 
in System Analysis “ cukup untuk menjawabnya38.

Menghadapi timbulnya konflik politiko-militer dalam 
skenario tersebut para analis dipastikan menghadapi 
isu lingkungan yang tidak pasti dan biasanya tiga 
bentuk analisis mengatasinya, yakni analisis kepekaan 
(sensitivity analysis), kontijensi dan fortiori39.

Kepekaan dilakukan dengan cara mengubah-ubah 
harga parameter diluar harga semestinya (dibesarkan 
atau dikecilkan) untuk mencermati seberapa pekanya 
(dampaknya terhadap keputusan) hasil atau produknya. 
Contoh analisis kontijensi; seandainya terjadi konflik 
militer antara dua (2) negara A dan B yang kebetulan 
berkoalisi, diamati juga apakah tidak tertutup 
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39 Fisher, Gene.H, RAND,1970, “ Cost Consideration in System Analysis “, halaman 13.
40 Budiman Djoko Said, QD, Kajian 2013, “Skenario Pertahanan Nasional Sebagai Basis (Model) Pembangunan Kekuatan Cadangan dan Reguler – Kajian singkat 

“. Periksa www.fkpmaritim.org. Kalkulus kekuatan militer baik cadangan maupun reguler sulit dipisahkan dari basis kalkulasinya yakni skenario pertahanan 
nasional, strategi pertahanan nasional dan strategi militer nasional, serta “injek” masukan dan direktif politik pemerintah. Pertama model policy hrs 
dibangun terlebih dahulu, misal untuk menjawab berapa porsi komponen  cadangan Darat,Laut dan Udara? Cadangan Darat, Laut dan Udara untuk organik 
mana ? Misal Laut hanya dibutuhkan Marinir dan unsur kapal bantu/tender/tanker,dll. Konsekuensinya akan sungguh aneh untuk berhitung terpisah antara 
reguler dengan cadangan sendiri-sendiri, padahal keduanya saling melengkapi dan memiliki konsekuensi “biaya” dan risiko yang sama serta berbasis sama 
yakni skenario pertahanan nasional.

41 DeLeon, Peter ,RAND/DARPA,1973,”Scenario Designs : An Overview”, halaman 2.
42 Ronnie,Gori,et-all,2004,DSTO(Defence Science and Techology Organization), Dept Of Defence,Canberra ACT 2600,Australia,”Model-Based Military Scenario 

Management for Defence Capability Analysis”,(paper).
43 Davis,Paul.K,RAND,2005,”Analytic Architecture for Capabilities-Based Planning, Mission System Analysis, and Transformation”, periksa bab 3, 4 dan 5.
44 DeLeon, Peter ,RAND/DARPA,1973,”Scenario Designs : An Overview”, halaman 2. 
45 Ibid, halaman 2.
46 Tritten, James.J, US Naval Postgraduate School, October 1988, “ Scenarios,  Simulations dan Games “, halaman 2.
47 Oleh karena itu produk Intelijen bukan saja diperlukan (availlable) namun juga harus handal (reliablel) sangatlah menentukan “harga” sebuah Skenario. 

Obyektif Intelijen adalah mencuri harga “Effektivitas” (MOE) alut sista orang lain termasuk “soft-power” atau “smart-power”nya (produk intelektual via 
majalah,journal nasional dan journal internasionalnya, buletin, taskap, thesis dan disertasi). 

kemungkinan negara C akan bergabung dengan A ? 
Apakah tidak tertutup kemungkinan negara D yang 
meskipun tidak harmonis dengan B akan bergabung 
dengan koalisi A dan  B, dll? Contoh analisis fortiori,...
dalam pengambilan keputusan secara umum dapat 
diterima bahwa alternatif A yang terbaik, namun analis 
berfikir bahwa A bisa saja menjadi pilihan yang buruk, 
sebaliknya B akan menjadi pilihan berikutnya, khususnya 
apabila ada asumsi tertentu tentang ketidakpastian 
yang dipostulasikan. Dalam kasus pilihan A atau B, bisa 
saja terjadi sebaliknya dengan postulasi baru ini, atau 
pilihan A tetap saja yang terbaik. 

Apapun juga yang akan terjadi dengan pilihan 
terbaik, analis akan mempertahankan pendapatnya 
dan kuat mendukung pilihan mana yang tetap terbaik.
Skenario selain berperan sebagai model juga merupakan 
bagian integral dari kalkulasi peramalan krisis dan 
konflik,basis perencanaan kontijensi, definisi ancaman, 
analisis sistem senjata, olah-main...dan sebagai 
elemen penting perencanaan struktur total kekuatan 
militer(baik reguler maupun cadangan)40. Oleh karena 
Skenario didesain guna menjelaskan sesuatu yang 
diminati di-masa mendatang---Skenario diartikan juga 
suatu proyeksi,asumsi, spekulasi,atau hipothesis, dan 
sepertinya kapabel mentakdirkan keputusan atau hasil 
operasi atau perencanaan militer.Skenario diutilisasikan 
sebagai basis perencanaan kekuatan militer total, 
pelatihan, OMY (war-game),dan eksplorasi potential 
geopolitiko-ekonomi-militer. Skenario bukan menjadi 
domain militer,tetapi juga bisnis dan pemerintah 
khususnya dihadapkan dengan rekayasa alam dan 
manusia.

Salah satu penggunaan dan aplikasi skenario adalah 
OMY. OMY adalah produk sistem manusia dan mesin 
berikut interaksinya. Oleh karena OMY juga berbasis 
teori olah-main (game theory), maka dapat menirukan 
harga besar kecilnya peluang (probabilistik) yang 
diperoleh manusia, dan konsep peluang ini ditirukan 
mesin komputer melalui generik bilangan acak. Wajar 
dalam perkembangan penggunaan skenario sangat 
luas aplikasinya dalam bisnis Departemen Pertahanan, 
bahkan sebagai elemen terpenting versus sebagian besar 
problema Dephan yang kompleks yang akan ditirukan 
melalui simulasi dan OMY dan tajam tidaknya produk 

OMY tergantung  produk skenarionya41.
Skenario amat dibutuhkan dalam analisis 

kapabilitas,perencanaan, pengembangan, akuisisi, 
logistik serta personil. Kapabilitas adalah inti 
bisnis Departemen Pertahanankarena signifikan 
memberikan impak, struktur,organisasi,doktrin dan 
kekuatan pertahanan nasional yang akan dibangun  
sekarang  maupun  yang akan datang42. Per definisi 
kapabilitas akan meliput hal pengembangan 
konsep dan eksperimen, analisis kapabilitas43, 
perencanaan dan pengembangannya,perencanaan 
dengan memperhatikan input fundamental bagi 
kapabilitas,akuisisi kapabilitas dan operasi.Sehingga 
skenario nyata-nyata menjadi sentra isu kapabilitas. 
Apapun aplikasi Skenario,spektrum penggunaan Skenario 
paling luas diperuntukkan untuk pemodelan, simulasi, 
olah-main atau olah-main yudha44. OMY yang sudah kita 
kenal lama fokus kepada “ olah-main ” ditingkat seni 
operasi, bentuk lain OMY yakni berbentuk ”olah-main 
strategik “ (strategic game). Olah-main  strategik atau 
olah-main politiko-militer-ekonomi adalah tipikal olah 
main yang memeriksa skala penuh isu politiko-ekonomi-
sosial-militer yang berkaitan erat dengan isu keamanan 
nasional44. Isu seperti ini, sangatlah rumit sehingga perlu 
suatu skenario yang dibuat dengan ekpektasi mendekati 
dunia nyata. Bagaimana juga harus ada “display” atau 
gambaran sebagai patokan untuk berhitung kekuatan 
militer yang diperlukan. Skenariolah46 yang dimintakan 
bantuannya, dengan pernyataan konkrit dan gambaran 
lain untuk melengkapi pernyataan tersebut yang 
dipercayai akan mewakili dunia nyata untuk waktu 
mendatang.

Pernyataan tersebut adalah kumpulan asumsi-
asumsi yang dibuat untuk membuat terang benderang 
isu pertahanan nasional mendatang yang berpeluang 
besar untuk muncul, sehingga  tepatlah kalau disebut 
Skenario47. Kreasi berbentuk skenario ini merupakan 
methodologi yang bisa diterima bahkan ilmuwan politik 
untuk mengembangkan alternatif mendatang sebagai 
perangkat mendidik atau untuk menciptakan suatu 
“masukan“ bagi kepentingan lainnya. Skenario yang 
dijalankan memiliki keunggulan lebih bisa diterima dan 
merupakan kombinasi sejumlah methodologi yang dapat 
mengejar obyektif atau lingkungan tertentu48. 
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Skenario dapat memaksakan pemain untuk 
melibatkan diri dalam lingkungan komprehensif yang 
diciptakan dan menciptakan sejumlah rute keputusan 
yang lebih dari satu (1) alternatif keputusan.Tergantung 
pemainnya, skenario yang dijalankan bisa saja begitu 
ekstrim mengkreasikan lingkungan sedemikian rupa 
sehingga membentuk potensi yang hebat untuk diambil 
keputusan jauh diluar kebiasaan normal. 

Oleh karena skenario sering berkaitan dengan 
methodologi lainnya, misal simulasi atau “olah main”, 
berjalannya OMY tersebut akan mereplikasikan 
kesalahan-kesalahan “masukan” (variable input) dan 
sebaliknya berpeluang membesarkan “kesalahan” (error 
estimate) produk atau ”output”. 

Oleh karena itu kredibilitas skenario sangat ditentukan 
oleh keahlian dan ketelitian “arsitek”49 skenario dengan 
jabaran lengkap yang dituliskan sedemikian intensif 
bahkan ekstrim.Setelah memahami apa Skenario itu, 
bagaimana menterjemahkan pemahaman dan titik 
kritis dari dunia nyata peperangan (dalam Skenario) 
kedalam suatu OMY? Gambar no.3 dibawah merupakan 
transformasi tiga (3) domain yang dicermati sebelum 
masuk OMY50.

Gambar no.3. Domain peperangan riil

Dave Alberts dalam tulisannya “Understanding 
Information Age Warfare“51, mengusulkan mengkontruksi 
peperangan yang sebenarnya (domain real war) dalam 
pengertian interkoneksi tiga (3) domain yakni phisik, 
informasional dan kognitif (perhatikan 3 bulatan). 
Domain-domain ini merepresentasikanobyektif yang 
aktual, ujud phisik yang riil, dimana bisa dirasakan, 
dianalisis dan dilaporkan realitas phisiknya, dan cara-
cara partisipan menerima realitas konflik secara fisik, 
kemudian dikomunikasikan melalui penginderaan 

dalam serangkaian produk yang disebut analisis52.
Ketiga domain tersebut di turunkan dalam bentuk 
OMY (digambarkan orang bermain catur) dan di 
demonstrasikan (dimainkan) kepada para pemain untuk 
di putuskan, seperti gambar no.4 dibawah ini.

Gambar no.4. Desain OMY

Referensi: Ibid, halaman 7. Perhatikan gambar ini lebih 
mengelaborasikan gambar no.3 diatas kedalam ruang 
pengambilan keputusan pemain (manusianya).

Gambaran diatas dapat juga ditransformasikan 
dalam gambar yang menggambarkan topologi dan 
dimensi OMY-nya, seperti gambar no.5 dibawah ini .

Gambar no.5.Topologi OMY 

Referensi: CNA: Perla, Peter, et-all, Naval War 
College: Martin,Stephen-Downes, et-all , Sept 2004, 
“ Transforming Naval Wargaming: A Framework for 
Operational-Level Wargaming”, halaman 36.Transformasi 

48 Op-cit, halaman 2. Selain itu Skenario sebenarnya merupakan kumpulan kumpulan disiplin tertentu guna mengurai ketidakpastian mendatang seperti 
analisis kecenderungan, futuristik, analisis inteligen, dan analisis-analisis lainnya. 

49 Ibid, halaman 3.
50 Perla, Peter, dan Mc Grady,Ed,  “Wargaming and Analysis ,MORS (military Operations Research Society) Special Meeting “, CNA  (Center of Naval Analyses), 

15 October 2007, halaman 5 (slide # 5).
51 Ibid, halaman 5. Perla mengutip dari publikasi Dave Alberts cs, dalam Program C2 Researchnya (CCRP) , ditahun 2001, dengan judul “Understanding 

Information Warfare“.
52 Ibid, halaman 5. 
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yang sebenarnya adalah dari domain peperangan riil (real 
war domain) yang dikontrol oleh para Panglima,atau 
Komandan menuju topologi OMY (wargame topologies) 
yang lebih dikuasai pemain sebagai perwakilan para 
Panglima atau Komandan. Gambaran yang sangat jelas 
bagaimana topologi OMY dengan tiruan pengambil 
keputusan yang dilakukan pemain (players) yang berasal 
dari “ pemadatan “ (condensed) domain peperangan–riil 
(phisik, informasional, dan kognitif, plus Komandan riil) 
dengan melalui enam (6) media, seperti: waktu,ruang,...
dan Komando. Topologi diartikan sebagai suatu bentuk 
(simbol) keterkaitan, keterhubungan (connectedness), 
konvergensi (convergence), atau keberlanjutan 
(continuity) . 

Hubungan antara desain, pengembangan dan 
pelaksanaan OMY dapat diterjemahkan sebagai berikut; 
mendesain OMY adalah seni untuk menciptakan 
model peperangan (warfare model) atau simulasi 
yang akan digunakan dalam OMY. Pengembangan 
OMY adalah proses melakukan tes dan memperhalus 
model agar lebih effektif digunakan untuk mencapai 
obyektifnya, dan pelaksanaan permainan OMY adalah 
dijalankannya model (run the model), ini semua akan 
menjadi menjadi satu bagian integral53. Mendesain OMY 
(menurunkan dari Skenario yang ada),memerlukan tiga 
(3) pendekatan, pertama adalah analis, berikutnya 
adalah artis dan terakhir adalah arsitek. Penjelasan 
ketiganya sebagai berikut ;Analis akan fokus kepada 
pemodelan dunia nyata, termasuk para pemain sebagai 
elemen model.Analis akan mendesain model, bukan 
permainan, konsekuensi peran Analis akan mendominasi 
isu pemodelan, simulasi dan olah-main dilingkungan 
Kemhan54. Analis akan mendesain olah-main untuk 
mensimulasikan domain sesungguhnya (real domain) 
dalam suatu kontek olah-main menggunakan methoda 
analitikal.

Artis fokus bagaimana melarutkan pemainnya dalam 
suatu bagian dari permainan itu dan melibatkan dirinya 
secara emosional maupun intelektual. Arsitek fokus 
menyederhanakan lingkungan yang mempengaruhi 
pengambilan keputusan sebagai tantangan bagi pemain 
dengan kunci keputusan (key decisions)55. Adakah 
hubungan yang lebih dalam lagi antara para Analis 
operasional dengan olah-main atau OMY. Analis selain 
aktor juga pencipta model yang menirukan realitas, 
membuat pengukuran untuk menimbang parameter 

model,kemudian memanipulasi baik model maupun 
parameternya untuk mempelajari realitasnya atau 
menemukan solusi “terbaik” masalah tersebut56. Apa 
arti sebenarnya analisis itu? Analisis adalah methoda 
ilmiah yang menjamin suatu keputusan dengan 
basis kuantitatif57. Analisis bicara tentang ilmiah dan 
kuantitatif. Definisi Analysis diambilkan dari Joint Pub 
1-02, DoD Dictionary of Military and Related Terms58 yang 
berbunyi ... The analytical study of military problems 
undertaken to provide responsible commanders and 
staff agencies with a scientific basis for decision on 
actionto improve military operations. Also called 
operational research; operations analysis59. Kalimat 
diatas memperlihatkan ada kata “ sain “ atau  “ ilmiah 
“. Pasti, namun utilisasinya tidaklah sama seperti rantai 
Markov atau model simulasi Monte Carlo. Olah-main 
atau OMY akan bicara tentang pemain dan keputusan, 
tidak tentang ilmu dan mathematika. OMY bukanlah 
suatu analisis riil, juga bukan suatu yang riil. Penggunaan 
OMY merupakan langkah demi langkah mengarah suatu 
fenomena yang sedang diminati atau dicermati60.  

OMY bagi Angkatan Laut 

OMY bagi Angkatan Laut adalah perangkat 
pendalaman dinamika aksi peperangan (warfare) 
dilaut. OMY bukanlah perangkat produksi jawaban, OMY 
adalah perangkat terbaik untuk proses pemeriksaan, 
bukan kalkulasi “outcomes” atau mencari siapa 
yang menang atau kalah atau seri. OMY membantu 
Komandan-komandan Angkatan Laut dan staff 
mempraktekkan keputusan dalam kondisi yang sulit 
atau tidak memungkinkan dalam masa damai (operasi 
gugus tempur skala penuh, serbuan udara massive/
air power, atau skala penuh mobilisasi,dll). OMY 
membebankan disiplin ekstra ketat bagi desainer, 
analis, dan partisipan untuk mengorganisir beberapa 
butir teknis yang terpisah dalam suatu paket operasional 
atau membantu mengeksplor fisibilitas, implikasi 
perencanaan, konsep atau teknologi. Singkatnya OMY 
adalah forum komunikasi ide dengan cara yang jelas, 
terang, segar dan terekor dengan baik61. Olah-main yang 
dilakukan Angkatan Laut AS sukses membantu pelatihan 
keputusan, sebaliknya ada ajensi lain yang gagal, seperti 

53 Perla,Peter, CNA,Maret 1987, ....” ....   “, abstrak.
54 Perla, Peter, dan Mc Grady,Ed,  “Wargaming and Analysis, MORS (military Operations Research Society) Special Meeting“, CNA  (Center of Naval Analyses), 

15 October 2007 , halaman 8 (slide # 5).
55 Ibid, halaman 5 (slide # 5).
56 Mobley, Jr,  Arthur Scott, US Naval Postgraduate School, Technical Report, February 1988, “Unlocking the Potential of War Games : A Look Beyond The Black 

Box “, halaman 2.
57 Ibid, halaman 9 (slide # 9).
58 Kamus gabungan militer ini, seharusnya dimiliki setiap negara agar setiap elit Perwiranya (utamanya) dan elit nasioanl, negarawan memiliki persepsi yang 

sama, dan terus menerus di updating.
59 Dua kata yang menjadi populer bagi personil kunci Kemhan, yakni operasi riset atau operasi analisis,perhatikan kegiatan dalam gambar no.2 diatas  (blok 

kanan bawah) yang menunjukkan kegiatan yang memerlukan kepakaran personil kunci Kemhan. Periksa juga RTO Technical Report NATO, June 2012, “ 
NATO Guide for Judgement-Based Operational Analysis (OA) in Defense Decision Making “, halaman I-9,......Operation analysis (orangnya - analist) used 
in the defence community , but equivalent to the term “operations reserach” used in academia) is the interdisciplinary science that focuses on how 
appropriate actions can be designed to change (i.e toward improvement) or even (re)solve problematic situations.  The CoBP adresses “sof” OA, an 
approach that uses methodologies and methods predominantly based on the rational (i.e. not intuitive) use of human judgement.

60 Quade, E.S, RAND, Nov 1964, “ Analysis for Military Decisions “;
     ---  ch11. “ Gaming Methods and Applications “ Weiner, M.G, halaman 218.
61 Dr Perla, Peter, dan Barret,Raymond.T, LCdr USN, CNA, October 1985, “ An Introduction to Wargaming  and Its Uses “, halaman 2. 
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Ajensi Manajemen Darurat Federal (FEMA) pada bulan 
Juli 2004, yang gagal merespon datangnya badai Katrina 
2 tahun kemudian. Sukses dan gagalnya OMY berbagai 
tipe bervariasi sesuai dengan varian OMY itu sendiri. 
Sukses datang dari keadaan (kebetulan) yang khusus 
dari isu penguasaan masalah dan pemainnya. Gagal 
kadang-kadang muncul dari balik desain (dan skenario) 
yang buruk atau fakta yang salah. OMY seperti barang 
ajaib yang dapat memberikan instruksi dan informasi 
dan apabila hal ini tidak bekerja, sepertinya “berontak“ 
di-skenariokan terlalu sederhana62. Tetapi Perla yakin 
bahwa kekuatan dan sukses (bahkan bahayanya) OMY 
lebih disebabkan dari kesanggupan individual pemain 
mentransformasikan pengalaman yang ada dalam diri 
mereka masing-masing kedalam olah-main ini---yakni 
kemauan untuk “ baik “ ataukah untuk “ buruk “. Perla 
menyebutnya sebagai suatu yang “terpendam”63. Desain 
olah-main bagi Angkatan Laut bisa bermacam-macam. 
Disatu sisi ekstrim, olah-main diproduksi langsung dari 
kepentingan yang sangat spesifik, sehingga semua 
elemen OMY diarahkan untuk menatap kepentingan itu. 
Sisi lain, OMY dikonstruksi dengan memilih komponen-
komponen masalah yang sudah ada,tinggal memilih 
mana yang akan dipentingkan. 

Tipikal OMY membentang diantara dua 
ekstrim tersebut64. Dalam setiap kasus, dipastikan 
mengkomunikasikan dengan sponsor (pemilik OMY atau 
pengambil keputusan atasan si pemilik OMY baik elit 
militer atau elit politiko). Struktur olah-main dalam OMY 
suka atau tidak suka membawakan kepentingan sponsor 
melalui media rancangan permainan melalui sarana yang 
disediakan dan obyektif yang harus dicapai dalam OMY 
tersebut. Para pemain sebaliknya (tanpa menyadarinya) 
mengisyaratkan kepentingan pemain, interpretasinya, 
pertanyaan-pertanyaan, dan menjadi masukan bagi 
sponsorlangsung atau tidak melalui analisis permainan. 
Rancangan olah-main yang harus dipertanyakan dan 
dijawab sponsor a.l: pembelajaran apa sebenarnya 
yang diinginkan; apa yang ingin dikatakan kepada 
pemain, siapa pemain yang dilibatkan/ingin dilibatkan 
dan kepentingan apa yang mereka inginkan, bagaimana 
sebaiknya menjembatani keinginan ini dengan pemain-
--khususnya mengolah dan menstrukturkan dalam 
bentuk permainan OMY65. Spesifikasi obyektif olah-main 
menjadi sangat fundamental dalam mendesain OMY. 
Langkah pertama adalah mempertemukan sponsor, 
perancang dan analis untuk bekerja sama, bukan hanya 
mengidentifikasi obyektifnya, namun bagaimana dan 
dengan cara apa olah-main dapat membantu mencapai 
obyektif tersebut. 

Apabila ada kejelasan kesepakatan, rancang bangun 
OMY dapat dimulai dengan menjelaskan infrastruktur 
olah-main, mengumpulkan dan mempertajam 
informasi, serta menghangatkan informasi yang 
dibutuhkan dalam permainan dan dalam mengontrol 
permainan serta memikirkan bagaimana mekanismenya 
dalam permainan mendatang. Infrastruktur olah-main 
bagi Angkatan Laut terbagi dalam empat (4) bagian, 
yakni tingkatan, ruang lingkup, skala olah-main , 
jumlah pemain atau tim, jumlah dan kualitas informasi 
bagi pemain, format atau gaya olah-main. Informasi 
sendiri bisa ditampilkan melalui skenario itu sendiri, 
dan basis-data. Sedangkan mekanismenya diliput dalam 
dua (2) katagori, yakni model pertempuran atau operasi 
Maritim lainnya dan prosedur untuk menjalankan 
kedua model olah-main itu dengan lancar66. Alasan 
rancang bangun olah-main ini juga bisa didasarkan 
kepada pertimbangan untuk obyektif edukasi atau riset. 
Obyektif edukasi atau pelatihan dilanjutkan dengan 
ciri-ciri yang mengutamakan pemberian pelajaran atau 
pengalaman dengan cara tradisional atau mengevaluasi 
lebih lanjut pengalaman yang didapat dari pemain 
yang telah berasimilasi dengan pembelajaran tersebut. 
Obyektif riset bisa dikatagorikan kedalam tiga (3) kelas, 
yakni pengembangan strategi, identifikasi isu dan 
membangun konsensus, periksa tabel no.5 dibawah ini.

Tabel 5. Obyektif olah-main
Obyektif Olah-Main 

Olah-main Edukasi  Olah-main riset  
Pembelajaran 
pelajaran baru   
Mempertajam 
pelajaran lama

Evaluasi pengertian  

Pengembangan strategi

Identifikasi isu yang ada

Membangun konsensus 

Contoh untuk olah-main ditingkat strategik atau nasional 
(pengembangan strategi dalam olah-main riset, kolom 
ke-2) seperti yang dimainkan oleh Kepala Operasi 
Angkatan Laut ataupun KasGab, seringkali dilakukan untuk 
membangun konsensus baru. Olah main semacam ini 
mempresentasikan pandangan spesifik tentang kebijakan 
atau isu strategi, alternatifnya, dan mensinthesakan suatu 
pengertian umum, bersama dan luas. 

Olah-main bisa satu, dua atau ganda (banyak) dan 
tidak mencerminkan jumlah pemain sesungguhnya 
(bandingkan permainan sesunguhnya bagi Angkatan 
Laut dengan Armada dan Gugus Tugasnya), tetapi lebih 
kepada jumlah masing-masing fihak atau sisi. Biasanya 
permainan dengan dua (2) pemain/fihak adalah lawan 

62 Perla,Peter dan McGrady,E.D, Naval War College Review, Summer 2011, vol 64, no.3, “ Why Wargaming Works “ ,halaman 112-113. Paper banyak mengupas 
secara terbuka mengapa OMY sukses atau gagal . DSS lebih banyak mengupas pengambilan keputusan (decision analysis) dalam format sistem informasi 
manajemen.

63 Ibid, halaman 112,...we characterize it in terms of the relationships among wargaming (in its broadest sense) ,narrative storytelling, and the inner 
workings of the human brain...dst.

64 Perla, Peter, CNA (Center for Navy Analysis), 1987, “ Design, Development, and Play of Navy Wargames “ , halaman 2. Format pertama lebih banyak 
digunakan untuk kepentingan riset. Format kedua lebih banyak memfasilitasi pengalaman dan kepentingan infrastruktur yang sudah ada.

65 Ibid, halaman 2.
66 Ibid, halaman 3.
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versus kawan atau merah versus biru. Olah-main edukasi 
bisa dimainkan dengan satu (1) pemain, sedangkan 
fihak oposisi dimainkan oleh kelompok pengontrol, yang 
seringkali mewakili semua oposan.Olah-main ganda 
biasanya dimainkan dalam bentuk olah main politiko-
militer dimana setiap pemain lebih mewakili negara 
yang berdaulat atau aliansi. Berikut bahasan limitasi 
informasi.

Olah main dapat berjalan dengan baik dengan 
hadirnya informasi. Informasi lain muncul selama olah-
main berjalan dalam bentuk “up-dating“ status dan 
operasi lawan dan kawan. Umumnya dua (2) methoda 
informasi operasi kepada pemain; yakni “terbuka“ dan 
“tertutup“. Terbuka bila semua informasi dijamin bagi 
semua pemain tanpa batasan atau distoris dan tertutup 
bila pemain memperoleh informasi yang dijamin oleh 
sensor milik sendiri atau teman. Dalam beberapa kasus 
informasi ini bisa saja akurat, namun bisa saja sangat 
tidak akurat67. Oleh karena operasi militer seringkali 
terganggu oleh “kabut peperangan” (fog of war), 
olah-main menirukan dengan berusaha memberikan 
informasi tertutup secara alami, meskipun halsangat 
tergantung maunya kelompok pengatur (kontroler). 

Guna membatasi perolehan informasi maka “filter” 
dipasang antara pemain dengan realitas olah-main 
(atau “ground truth”). Kelompok pengatur menabiri 
informasi dengan cara memodifikasi, melambatkan, 
atau membingungkan. Kadang dibuat interpretasi yang 
keliru dibandingkan sebenarnya seperti yang dialami 
didunia nyata. Olah-main seperti ini memerlukan staff 
pengatur yang banyak, terlatih baik dan berpengalaman. 
Olah-main dimainkan terbuka atau tertutup sangat 
dipengaruhi oleh format atau gaya olah-main. Dasarnya 
ada dua (2) gaya olah-main yakni olah-main seminar 
atau olah-main sistem 68. Bedanya sangat jelas, bila 
olah-main dimainkan langsung dan ada interaksi antara  
pemain untuk mendisikusikan apa keputusan yang 
akan diambil versus suatu isu, maka disebutolah-main 
seminar.

Bila tidak langsung melalui media pengendali atau 
wasit,model,komputer atau perangkat lainnya, disebut 
olah-main sistem. Olah main seminar nampaknya 
menjadi tren masa kini, menjadi lebih terbuka. 
Sedangkan olah main sistem menjadi lebih tertutup, 
tetapi tidak selaluterpaku seperti itu, kadangolah-main 
seminar bisa dimainkan tertutup69. Olah main seminar 
lebih menguntungkan, yakni lebih bebas berinteraksi 
dan ada pertukaran ide. Sepertinya tipikal olah main 
ini lebih cocok untuk kepentingan pelatihan maupun 
pembelajaran dibandingkan olah-main sistem. Disisi 

lain olah-main seminar effektifmengarahkan kelompok 
personil menuju suatu konsensus apa yang bisa dicapai 
atau diinginkan atau fisibilitas suatu pilihan strategi 
atau operasi.

Kesimpulan 

OMY diakui tetap terbaik untuk menggali lebih 
dalam sebagai jembatan kearifan, ilmu dan dunia nyata 
~ banyak faktor dan fenomena keputusan manusia yang 
tidak pernah tergali atau diketahui sebelumnya70. OMY 
bisa menumbuhkan teori baru dan konsep,tes serta 
menstimulasikan lebih dalam pemikiran dan fenomena 
baru, selain mempromosikan cara baru atau konsensus 
menengahi isu yang muncul. Analitik tradisional selain 
OMY tidaklah berkecukupan mengekplor kompleksitas 
problema masa kini versus isu majemuk/ganda 
pertahanan nasional yang semakin kompleks dan 
hadirnya teknologi yang begitu cepat dan rumitnya 
perkembangan ancaman.

OMY selain berperan sebagai media edukasi dan 
perencanaan juga memfasilitasi pemeriksaan mendalam 
tentang dimensi ganda isu strategik dengan “biaya“ yang 
rendah.OMY menjamin cara memperoleh pengalaman 
dan informasi jauh kedepan dengan komitmen dan 
konsensus tertentu, dengan situasi terpisah (remote) 
dan murah“biaya” atau rumit memobilisasi, diharapkan 
kapabel mempertajam peran organisasi mendatang. 
OMY menjamin temuan faktorkritikal guna mendalami 
dinamika studi strategi, seni operasi, operasi maupun 
taktik atau isu politiko-militer-ekonomi71. OMY adalah 
mesin tangguh yang mengkomunikasikan hasil analitik 
dan merangsang profesional dan kearifan militer dengan 
“outcome-nya”72. 

Pengawakan OMY perlu disiapkan benar-benar 
bagi mereka dengan latar belakang aplikasi sain yang 
kuat, tidak sekedar pengalaman dilapangan saja versus 
beberapa ketrampilan khusus seperti pembuatan 
skenario, persiapan, perwasitan, pembuatan analisis 
dan penilaiannya. Ada baiknya profesionalisme TNI tidak 
terpaku pada “hard–power“ seperti alut sista tersebut, 
namun juga “smart-power” yakni personil Angkatan. 
Profesionalisme bukan dilihat dari gelegar tampilan  
“hard–power“ saja, tetapi transformasi RMA melalui 
strategi kapital sumber daya manusia di-Kementerian 
Pertahanan73. 

Strategi tersebut membantu memproduksi personil 
TNI dengan daya analitik yang kuat sebagai konsekuensi 
profesionalisme modern dibidang intelektual. TNI yang 
lahir bersama rakyat dengan ikatan emosional yang 

67 Ibid, halaman 6. 
68 Ibid, halaman 7.
69 Ibid, halaman 7.
70 Tritten,James.John dan Masterson, Kleber.S, US Naval Postgraduate School, 1987, “ New Concept in Global  Wargaming “, halaman 1- 2.  
71 Mobley,Jr, Arthur Scott, US Naval Postgraduate School, Technical Report, 1987, “ Unlocking the Potential of War Games: A Look Beyond The Black Box “, 

halaman 1. 
72 Watman, Kenneth, Chairman War Gaming Dept, US Naval War Coll, 2003, vol x, isuue # 1, “  War gaming and Its Role in Examining The Future “, halaman 

53. 
73 Negara maju yang sdh berhasil mencetak sebagaian besar perwira menengahnya untuk memiliki latar belakang aplikasi sain (AL dan AU kebanyakan 

dibidang engineering, apllikasi mathematik, phisika, operasi riset militer,sdgkan AD lebih banyak kebidang sosoial,politik dan humaniora,periksa juga gbr 



Gambar no.6 .  
Kerangka fikir OMY berdasarkan saran NATO.

Referensi: Dr.Starr,Stuart.H,  US Naval War Coll Review, 
Spring 2001, volume. LIV, no.2 ,dalam konferensi ttg 
OMY di US Naval War Coll, Maret 2000,  “ Good Games ; 
Challenges for the War-Gaming Community “, halaman 
91. Memberikan dampak (kemajuan) yang luar biasa, 
perhatikan selain adanya blok Skenario juga blok MoM 
(measure of merits) yang menjadi ukuran sukses tidaknya 
OMY...komentar pak Starr... Further , the overall team 
must be an interdisciplinary one---comprising operation 
analysts (military operations research, sistem rekayasa, 
modeling, dll), war-game designers, experimental 
designer, computer scientists, social scientists, ,dst....
halaman 90.  

Skenario OMY masih dipercaya selama skenario 
tersebut pernah dialami atau diketahui. Bagaimana 
dengan novel strategik seperti olah-main (instrumen-
instrumen nasional) politiko-militer-ekonomik-sosial-
ideologi dan infrastruktur (atau PMESII)? Sebagian besar 
tidak dikenal, tidak dipahami atau hanya dengan intuisi 
saja oleh para desainer OMY, apalagi data statistiknya? 
Caranya mengajari para wasit (adjudicator/umpires) 
memahami area PMESII berbasis teori ilmu politik74 

dan memodelkannya dengan cara yang arif ke dalam 
skenario OMY (periksa gambar 4 dan 5 diatas)-inilah 
mungkin tantangan skenario OMY mendatang75. Sebagai 
penutup ada benarnya (barangkali) kalimat dibawah, 
hasil workshop RAND, tahun 199276 ;

Recognize that training and education are the key 
to quality in the future military analysis. Promote 
the education of junior analysts in the synthesis and 
solution of defense problems. Promote the education of 
decision makers in the use and limitations of analysis.
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begitu kuat, menuntut kompetensi profesionalisme agar 
bisa menjamin (die for) dan melindungi rakyat (die hard) 
melalui daya analitik yang kuat versus kompleksnya 
problema pertahanan.Tren OMY memerlukan personil 
yang memiliki bekal selain pengalaman juga teknik 
optimasi (operasi riset dan sistem analisa), teknik 
sistem rekayasa (system engineering),informatika/ilmu 
komputer, matematika dan statistika, dan pengetahuan 
rekayasa lainnya (engineering), tidak sekedar trampil/
vokasi namun setingkat S-1, S-2 bahkan S-3.

Akan lebih baik bukan hanya bagi OMY, tetapi 
merata disemua eselon pertahanan nasional dalam 
rangka memodernisasi “smart-power” (SP). Karena itu 
perlu hadir policy/strategi kapital sumberdaya manusia 
(Human Capital Strategy) sekurang-kurangnya bercita-
cita mensetarakan kualitas personil TNI dengan kualitas 
personil militer dunia--sepantasnya menjadi bagian 
ambisi Kemhan. Aktor negara lain pasti mencermati 
faktor “smart intelligent”aktor lain disamping jumlah 
dan kualitas “hard–power“nya. Menumpang melalui 
anggota diplomasi, atase pertahanan, dll, dan tidak 
lagi fokus mencermati demo “alut/sista” sasaran,tapi 
langsung meninjau ke Lemdik-lemdik (membaca 
akredetasi Lemdik tersebut), kualitas staf pengajar,usia 
buku-buku perpustakaan, jumlah journal domestik, dan 
journal internasional yang diisi oleh perwira-perwiranya 
atau buku-buku yang ditulis oleh Perwira. 

Perlu dilakukan rekayasa ulang (reengineering) 
keberadaan olah-yudha dilingkungan TNI melalui 
“workshop” mendatang agar lebih didayagunakan 
(utilized) dalam program nyata strategik TNI mendatang. 
Bahkan NATO serius mengembangkan OMY dengan 
aturan yang disebut “Code of Best Practice“ sekaligus 
sebagai tawaran “kerangka fikir” (framework) OMY 
mendatang, periksa gambar dibawah :

no.2 kebutuhan pakar yang harus ada) setingkat S-2, sekarang mereka 
mencoba bagaimana Bintaranya memperoleh program gelar. 

74 Dr.Downes-Martin,Stephen, Profesor Riset di US Naval War Coll, 30 thn 
menekuni OMY, Operasi dan Taktik , “Adjudication, the Diabolus in 
Machina of War Gaming “, Summer 2013, volume 66, no 3, halaman 70-
71.

75 Ibid, halaman 70-71.
76 Hillestad, Richard.J, dan Huber,Reiner, serta Weiner,Milton.G, “ New 

Issues and Tools for Future Military Analysis: A Workshop Summary “, 
tahun 1992.  
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1. Pendahuluan

Konektivitas maritim adalah salah satu kunci dalam 
meningkatkan dan mengembangkan ekonomi kawasan 
yang berhubungan dengan berbagai infrastruktur 
terkait. Isu ini telah menjadi agenda penting dalam 
pertemuan-pertemuan penting berbagai organisasi 
internasional. Pada tahun ini saja misalnya, tepatnya 
tanggal 7-8 Oktober 2013, Indonesia menjadi tuan rumah 
pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Forum 
(APEC) yang dilaksanakan di Bali. Kali ini, Konferensi yang 
beranggotakan 21 negara se Asia Pasifik ini mengambil 
tema “Resilient Asia Pacific-Engine of Global Growth”.  
Salah satu isu penting dalam pertemuan ini adalah 
konektivitas kawasan Asia-Pasifik.

Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai konektivitas 
ASEAN dan juga konektivitas nasional khususnya dalam 
sektor maritim, kondisi saat ini, tantangan serta upaya 
pemerintah dalam mencapai konektivitas nasional dan 
kawasan. 

2. Konektivitas Kawasan 

APEC adalah organisasi ekonomi negara-negara 
Asia Pasifik yang beranggotakan 21 anggota dimana 
mereka menguasai sebagian besar perekenomian dunia. 
Kawasasan Asia Pasifik memiliki potensi yang besar 
karena populasinya mencapai 40 persen dari populasi 
dunia, menguasai 55 persen produk domesik bruto 
(PDB) dunia serta 44 persen aktivitas perdagangan dunia 
berasal dari negara-negara APEC. 

Salah satu isu yang menarik perhatian pemimpin-
pemimpin APEC pada tahun ini adalah isu konektivitas. 
Senada dengan APEC, isu konektivitas juga dibahas 
dalam ASEAN. Bahkan sudah memiliki Master Plan on 
ASEAN Connectivity. Pada pembukaan World Economic 
Forum on East Asia (WEFEA) di Bangkok tahun lalu, 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menekankan 
pentingnya konektivitas dalam mendukung percepatan 
pembangunan ekonomi kawasan ASEAN dan Asia Timur. 
Presiden Yudhoyono juga mengajak negara-negara 
anggota G8 untuk memperkuat konektivitas harmonisasi 
kebijakan dan sarana infrastruktur. Topik ini juga 
merupakan topik yang mengemuka dalam Konferensi 
Tingkat Tinggi Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik yang 
dilaksanakan di Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Keseriusan pemimpin-pemimpin negara Asia Pasifik 
dalam mendukung konektivitas terlihat dari hasil 
pertemuan ini, yaitu: Para pemimpin menyepakati untuk 
memperkuat agenda Bogor Goals untuk memperkuat, 
mendorong, dan membuka kesempatan bagi seluruh 
pemangku kepentingan berpartisipasi dalam agenda 
APEC dan saling memberikan keuntungan bagi 
semua; meningkatkan intra-APEC untuk infrastruktur, 
membangun kapasitas, dan memfungsikan perdagangan 
multilateral; dan meningkatkan konektivitas institusi 
dan sumber daya manusia di antara anggota APEC. 
Singkatnya, deklarasi pemimpin-pemimpin APEC pada 
akhir KTT menekankan perhatian yang besar terhadap 
isu konektivitas dalam tiga sektor yaitu perorangan, fisik 
dan institusional. 

a. Konektivitas Institusional 
    (Institutional Connectivity)

Konektivitas institusional ditujukan untuk mengatasi 
isu-isu rintangan lintas batas dan untuk memperbaiki 
hubungan dan kerjasama kelembagaan, mekanisme 
dan proses.1 Sedikit berbeda dengan definisi APEC, 
ASEAN mendefinisikan konektivitas institusional sebagai 
keterhubungan berbagai persetujuan-persetujuan 
ataupun protokol internasional dan regional untuk 
memfasilitasi berbagai transaksi barang dan jasa 
internasional, dan juga perpindahan alami manusia lintas 
batas.2 Hal ini merujuk pada efektivitas kelembagaan, 
mekanisme dan juga proses. 

Di kawasan Asia-Pasifik sendiri, sudah ada beberapa 
inisiatif dalam konektivitas institusional ini:
1. Dalam lingkup APEC, antara lain sudah disepakati:

a) Trade Facilititation Action Plans (TFAP I dan TFAP 
II)
TFAP I dan II adalah kespakatan untuk mengurangi 

biaya transaksi perdagangan. TFAP II misalnya, telah 
memangkas biaya perdagangan sampai 5 persen dari 
tahun 2007-2010.3 TFAP dirancang sedemikian rupa 
sehingga negara-negara dapat memadukan kebijakannya 
dalam empat hal khusus, yaitu: prosedur bea cukai 
(customs procedures), standar dan kesesuaian (standards 
and conformance), mobilitas bisnis (business mobility) 
dan perdangangan elektronik (electronic commerce).  

Kebijakan satu pintu (single window) merupakan 
salah satu inisiatif penting di bawah TFAP dan masih 



• Prosedur lintas batas
• Program pengembangan kapasitas

Konektivitas ASEAN pada akhirnya ditujukan untuk 
mencapai Masyarakat ASEAN (ASEAN Community) yang 
memiliki tiga pilar yaitu Komunitas Ekonomi ASEAN 
(ASEAN Economic Community), Komunitas Politik-
Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community) 
dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-
Cultural Community). Berikut ini adalah interaksi antara 
Konektivitas ASEAN dan Komunitas ASEAN.

Sumber: Master Plan on ASEAN Connectivity

b. Konektivitas Fisik (Physical Connectivity)
Konektivitas fisik, atau yang disebut juga hard 

infrastructure, merujuk pada infrastruktur fisik yang 
mempermudah perdagangan dan perjalanan regional 
yang mencakup pelabuhan, jalan, bandar udara dan 
rel kereta api. Konektivitas fisik akan membantu 
tercapainya pertumbuhan ekonomi karena meningkatnya 
produktivitas dan mempermudah akses perdagangan 
global. World Bank meneliti bahwa 7-10% produktivitas 
ekonomi keseluruhan berhubungan dengan infrastruktur.4 
Lebih lanjut World Economic Forum menyatakan bahwa 
investasi infrastruktur memberikan laba rata-rata 5-25% 
secara global.5 Sudah ada beberapa inisiatif yang diambil 
APEC dalam pembangunan infrastruktur fisik melalui 
Finance Ministers Process, Investment Experts’ Group 
(IEG) dan Public-Private Partnership. 

Dalam bahasan selanjutnya akan diulas mengenai 
konektivitas fisik kawasan khususnya dalam sektor 
maritim.
c. Konektivitas Perorangan (People to people 

Connectivity)
Konektivitas perorangan bertujuan untuk 

mengembangkan berbagai inisatif untuk mendukung 
pendidikan dan mendukung pemgembangan sumber 
daya manusia, mendorong wirausaha, mendukung 
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diimplementasikan sampai sekarang. Kebijakan ini 
masih menghadapi beberapa masalah seperti kurangnya 
dukungan dan keputusan politik dari pemerintah, tidak 
adanya leading institution,  tidak adanya koordinasi 
diantara lembaga-lembaga pemerintah terkait; 
rumitnya persyaratan yang menyebabkan tingginya biaya 
yang relatif besar dibandingkan dengan keuntungan 
perdagangan yang didapat; ketidaksiapan teknologi 
informasi, dsb.

b) Investment Facilitation Action Plan (IFAP)
IFAP memiliki delapan prinsip dalam 

mempermudah investasi, yaitu transparansi, stabilitas, 
konsistensi, keamanan, efisiensi dan pemantauan 
prosedur-prosedur investasi terkait, regulasi dan 
kebijakan. Prinsip-prinsip ini mendorong para pihak-
pihak terkait untuk menggunakan teknologi termutakhir, 
dan kerjasama internasional yang lebih baik dalam 
lingkungan berinvestasi.

c) Supply-chain connectivity framework action plan 
(CSFAP/SCI)
SCFAP memiliki delapan “chokepoints” dimana 

sektor publik dan privat dapat mengkombinasikan 
tindakannya untuk mengurangi hambatan perdagangan. 
Hal itu adalah transparansi, infrastruktur, kapasitas 
logistik, izin, dokumentasi, konektivitas, regulasi dan 
transit. 

Kedelapan hal ini merupakan fakto-faktor penting 
dalam memperbaiki konektivitas regional seperti 
infrastruktur transportasi, logistik, izin dan regulasi.

d) Reformasi struktural
Pemimpin-pemimpin ASEAN telah mengesahkan 

the Leaders Agenda to Implement Structural Reform 
(LAISR) pada tahun 2004, yang membuat lima prioritas 
untuk kerjasama dan pengembangan, yaitu reformasi 
regulasi, penguatan ekonomi dan infrastruktur legal, 
kebijakan persaingan, tatakelola perusahaan dan 
manajemen sektor publik.

Di lingkup ASEAN sendiri, konektivitas dituangkan 
dalam Master Plan on ASEAN  Connectivity yang sudah 
diadopsi pada KTT ASEAN di Vietnam pada tahun 2010. 
ASEAN sendiri telah menetapkan tujuan mempercapat 
konektivitas institusional ASEAN yaitu:

“To put in place strategies, agreements, and legal 
and institutional mechanisms to effectively realise 
ASEAN Connectivity, including those to facilitate trade 
in goods and services, and the appropriate types of 
investment policies and legal frameworks to ensure 
that investments are protected to attract private sector 
investments.”

Untuk itu, ASEAN merinci elemen-elemen kunci 
dalam konektivitas institusional, yaitu:
• Liberalisasi dan mempermudah perdagangan
• Liberalisasi dan kemudahan dalam investasi dan jasa 
• Perjanjian saling mengakui
• Perjanjian transportasi regional
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6 ASEAN on Maritime Connectivity
7 “Supporting Infrastructure Development in Low-Income Countries: Submission to the G20 by the MDB Working Group on Infrastructure, Interim Report”, June 

2011.  

pertukaran budaya dan mempromosikan turisme dan 
industri terkait. Untuk kepentingan tulisan ini, poin ini 
tidak dijelaskan lebih lanjut.

3. Konektivitas Maritim ASEAN 

Transportasi maritim adalah tulang punggung 
pengangkutan barang lintas-batas dimana 80 persen 
dari volume perdagangan global melalui laut.6 Karena 
itu perkembangan pesat dari transportasi laut akan 
berpengaruh langsung pada kemajuan perdagangan 
global, khususnya regional. APEC sendiri menyadari 
bahwa konektivitas maritim sangat penting untuk 
meningkatkan daya saing, oleh karena itu transportasi 
merupakan bagian integral dari logistik internasional. 
Sayang, kecuali Singapura dan Malaysia, negara  ASEAN 
belum memiliki konektivitas yang baik, menurut 
UNCTAD Liner Shipping Connectivity Index (LCSI). LCSI 
sendiri merupakan sebuah indikator yang memotret 
seberapa baik sebuah negara terhubung dengan jaringan 
pelayaran global.  Semakin tinggi indeks, semakin mudah 
negara tersebut mengakses kapasitas dan frekuensi 
yang tinggi dalam transportasi pengangkutan maritim 
global, dengan demikian semakin efektif pula dalam 
perdagangan global. Perhatikan tabel di bawah ini:

Liner Shipping Connectivity Index (LSCI), 
2004-2012

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Rank Channge
12/04

China 100.0 108.3 113.1 127.8 137.4 132.5 143.6 152.1 156.2 1 56.2

Hongkong, China 94.4 96.8 99.3 106.2 108.8 104.5 113.6 115.3 117.2 2 22.8

Singapore 81.9 83.9 86.1 87.5 94.5 99.5 103.8 105.0 113.2 3 31.3

Korea 68.7 73.0 71.9 77.2 76.4 86.7 82.6 92.0 101.7 4 33.1

Malaysia 62.8 65.0 69.2 81.6 77.6 81.2 88.1 91.0 99.7 5 36.9

United States 83.3 87.6 85.8 83.7 82.5 82.4 83.8 81.6 91.7 6 8.4

Chinese Taipei 59.6 63.7 65.6 62.4 62.6 60.9 64.4 66.7 66.6 13 7.1

Japan 69.1 66.7 64.5 62.7 66.6 66.3 67.4 67.8 63.1 15 -6.1

Viet Nam 12.9 14.3 15.1 17.6 18.7 26.4 31.4 49.7 48.7 22 35.8

Mexico 25.3 25.5 29.8 31.0 31.2 31.9 36.3 36.1 38.8 33 13.5

Canada 39.7 39.8 36.3 34.4 34.3 41.3 42.4 38.4 38.3 35 -1.4

Thailand 31.0 31.9 33.9 35.3 36.5 36.8 43.8 36.7 37.7 36 6.7

Russia 11.9 12.7 12.8 14.1 15.3 20.6 20.9 20.6 37.0 38 25.1

Chile 15.5 15.5 16.1 17.5 17.4 18.8 22.1 22.8 33.0 41 17.5

Peru 14.8 15.0 16.3 16.9 17.4 17.0 21.8 21.2 32.8 42 18.0

Australia 26.6 28.0 27.0 26.8 38.2 28.8 28.1 28.3 28.8 45 2.2

Indonesia 25.9 28.8 25.8 26.3 24.8 25.7 25.6 25.9 26.3 48 0.4

New Zealand 20.9 20.6 20.7 20.6 20.5 10.6 18.4 18.5 19.4 61 -1.5

The Philippines 15.4 15.9 16.5 18.4 30.3 15.9 15.2 18.6 17.2 66 1.7

Papua New Guinea 7.0 6.4 4.7 6.9 6.9 6.6 6.4 8.8 6.9 106 -0.1

Brunei Darussalam 3.9 3.5 3.3 3.7 3.7 3.9 5.1 4.7 4.4 128 0.5

Sumber: UNCTAD

Dari tabel tersebut terlihat bahwa China, Hongkong, 
Singapura, Korea, Malaysia dan Amerika merupakan 
enam negara dengan ranking tertinggi dalam konektivitas 

pelayaran. Dalam lingkup ASEAN, hanya Malaysia dan 
Singapura yang memiliki konektivitas pelayaran terbaik. 
Tidak heran bahwa isu konektivitas ini menjadi agenda 
penting dalam pertemuan-pertemuan regional. Salah 
satu hal yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi 
regional adalah pembenahan infrastruktur, dalam hal 
ini pelabuhan. Namun, belum banyak pelabuhan di 
kawasan yang berstandar internasional. Menurut Asian 
Development Bank, di Asia Tenggara, pelabuhan utama 
dengan efisiensi tinggi dan standar internasional adalah 
pelabuhan  Singapore, Port Klang dan PTP. Sementara 
produktivitas pelabuhan di Bangkok, Laem Chebang, 
Jakarta dan Manila masih tergolong rendah. Hal ini dapat 
berdampak pada efisiensi operasional. Pelabuhan Port 
Klang dan PTP yang dimiliki oleh Malaysia bersaing dengan 
pelabuhan  Singapore dalam hal lalu lintas pelayaran. 
Ketiganya sudah memenuhi standar internasional. 

Hal ini berbeda dengan pelabuhan-pelabuhan lain di 
kawasan. Misalnya saja pelabuhan di Indonesia. Menurut 
studi yang dilakukan USAID, sistem di semua pelabuhan 
di Indonesia masih belum efisien dan sangat penting 
untuk segera diperbaiki. Hal ini berdasarkan indikator 
kinerja untuk pelabuhan komersial.USAID dalam studinya 
lebih lanjut menyatakan bahwa buruknya kinerja ini 
disebabkan oleh masalah-masalah geografis, kurangnya 
infrastruktur pelabuhan, buruknya praktek kerja, adanya 
penyuapan untuk mempercepat urusan, dan rendahnya 

konektivitas. Tingginya permintaan 
ter hadap pelayanan infra struktur 
yang baik ten tu nya membutuhkan 
in ves tasi dari sektor pub lik maupun 
swasta. G20 memperkirakan bah wa 
investasi infra struktur tahunan dan 
pemeliharaannya mem butuhkan 
6 persen dari GDP Asia Timur dan 
Pasifik dan 3 persen GDP Amerika 
Latin.7 

Ada beberapa hal yang 
menjadi masalah pengembangan 
infrastruktur transportasi di negara-
negara APEC yakni rendahnya 
tingkat mobilisasi pendapatan 
sektor publik,  melesetnya prioritas 
belanja publik, institusi yang lemah, 
kegagalan regulasi, di beberapa 
negara sedang berkembang 
bahkan masih menghadapi maslah 
kurang berkembangnya sistem 
pembiayaan terhadap proyek-
proyek infrastruktur. Lebih dari hal 
tersebut, yang terpenting adalah 
dukungan politik dari pemerintah 

untuk membuat regulasi dan kerjasama regional untuk 
meningkatkan investasi di negara-negara yang kurang 
berkembang. 



Vol. 7, No. 2, Agustus 201319

Konektivitas Maritim: Integrasi Nasional dan Keterhubungan Global

8 Eddy Cahyono Sugiarto. “Konektivitas Nasional Meningkatkan Daya Saing”. (http://setkab.go.id.) 
9   Antaranews.com. “New Focus-Big Agenda, Maritime Infrastructure Towards Indonesia, APEC Connectivity”. Diakses pada 31 Oktober 2013.

Misi Ekonomi Indonesia 2025
“Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil,
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4. Konektivitas maritim nasional
Indonesia dengan jumlah pulau diperkirakan 17.499 

pulau dan luas wilayah perairan mencapai 5,8 juta 
kilometer persegi, dah panjang garis pantai 81.900 
kilometer (sumber: Dishidros TNI AL), merupakan sebuah 
negara kepulauan yang sangat luas dan berpopulasi 
tinggi. Kondisi ini (jumlah pulau, luas wiayah negara 
dan tingginya jumlah penduduk) membutuhkan sistem 
transportasi dan logistik nasional yang sesuai dengan 
kondisinya untuk mencapai konektivitas nasional dalam 
rangka integritas nasional dalam bingkai NKRI. Salah 
satu agenda besar Indonesia sebagai ketua APEC tahun 
ini adalah mempromosikan konektivitasnya dengan 
kawasan Asia-Pasifik. Namun tampaknya, hal ini harus 
dimulai dengan memperbaiki konektivitas nasionalnya.
Konektivitas Nasional mencerminkan  penyatuan empat 
elemen kebijakan nasional yaitu Sistem Logistik Nasional 
(Sislognas), Sistem Transportasi Nasional (Sistranas), 
Pengembangan wilayah (RPJMN/RTRWN) dan Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK/ICT).  

Dalam Perpres No. 26/2012 tentang Cetak Biru 
Pengembangan Sistem Logistik Nasional dinyatakan 
bahwa pengembangan Sislognas merupakan salah satu 
prasarana dalam membangun daya saing nasional serta 
mendukung Master Plan Percepatan dan Perluasan 
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Salah 
satu kunci dalam membangun perekonomian nasional 
adalah meningkatkan daya saing. Daya saing adalah 
kemampuan suatu negara untuk mencapai pertumbuhan 
Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang tinggi 
terus menerus (World Economic Forum). Daya saing 
nasional merupakan kemampuan suatu negara   
menciptakan,memproduksi dan atau melayani produk 
dalam perdagangan internasional, sementara dalam 
saat       yang sama tetap dapat memperoleh im bal-
an yang meningkat pada sumber daya nya (Scott, B. R. 
and Lodge, G. C., “US Competitiveness in the World 
Economy”, 1985).  

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian

Sistem logistik nasional merupakan salah satu 
komponen konektivitas nasional yang memiliki peran 
strategis dalam menyelaraskan kemajuan antarsektor 
ekonomi dan antarwilayah demi terwujudnya 
pertumbuhan ekonomi. Selain itu peran Sislognas 
adalah wahana pemersatu bangsa dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun 
kenyataannya, peringkat Logistic Performance Index (LPI) 
Indonesia merupakan yang tertinggi diantara negara-
negara ASEAN lain, yaitu peringkat 59, dibandingkan 
Filipina 52, Thailand 38 dan Malaysia 29.9 Tingginya biaya 
logistik Indonesia mencapai 27 persen dari keseluruhan 
Produk Domestik Bruto. Hal ini mengurangi daya saing 
kita, mengingat hal ini berdampak pada biaya distribusi, 
yang akan meningkatkan daya saing produk. Jika biaya 
angkut barang dan biaya ekspor rendah, daya saing akan 
meningkat. Daya saing diperlukan  tidak hanya untuk 
menembus pasar ekspor, namun juga bisa mengamankan 
produk dalam negeri dari produk impor.Dalam 
menghadapi permasalahan sislognas ini, pemerintah 
telah mengembangkan cetak biru sistem logistik 
nasional. Ada tiga tahap yang direncanakan pemerintah 
dalam milestone kinerja logistik nasional sampai 2025.

Sumber: Kementerian Koordinator Perekonomian

 

 

 
 

 
  

 
 
 
 

 

 

 
 

 

   

 

Tahap I (2011-2015)

Milestone Kinerja Logistik Nasional sampai 2025

Sasaran: meletakkan dasar 
yang kokoh bagi terwujudnya 
Sistem Logistik Nasional yang 
efektif dan efisien dalam 
rangka mencapai visi Locally 
Integrated dan mewujudkan 
landasan yang memadai un-
tukberkoneksi dengan jejar-
ing logistik ASEAN

Pembenahan regulasi, 
pengembangan SDM, pening-
katan infrastruktur logistik, 
sehingga terwujud integrasi 
lokal dan nasional

Tahap II (2016-2020)

Sasaran: memperkokoh inte-
grasi logistik dalam negeri, 
sinkronisasi, koordinasi, dan 
integrasi dengan jejaring lo-
gistik ASEAN, dan meletakkan 
dasar landasan yang kokoh 
untuk berintegrasi dengan 
jejaring logistik global dalam 
rangka mencapai visi Globally 
Connected

Pengembangan dan perluasan 
infrastruktur logistik, pen-
ingkatan kapasitas pelaku 
dan penyedia jasa logistik, 
sehingga sistem logistik nasi-
onal terkoneksi dengan jarin-
gan logistik ASEAN

Tahap III (2021-2025)

Sasaran: beroperasinya 
Sistem Logistik Nasional 
yang efektif dan efisien 
yang terkoneksi dengan je-
jaring logistik global

Perkuatan Sistem Logistik 
Nasional sehingga terkonek-
si dengan jaringan Logistik 
Global

• Biaya Logistik Nasional ter-
hadap GDP tahun 2015 turun 
3% dari tahun 2011
• Score LPI Indonesia 3,1

• Biaya Logistik Nasional ter-
hadap GDP tahun 2020 turun 4% 
dari tahun 2015
• Score LPI Indonesia 3,3

• Biaya Logistik Nasional ter-
hadap GDP tahun 2025 turun 5% 
dari tahun 2020
• Score LPI Indonesia 3,5

Daya saing merupakan kata kunci 
untuk menentukan keunggulan, juga 
diyakini sebagai salah satu kunci 
mempercepat pertumbuhan ekonomi 
nasional. Keunggulan ekonomi suatu 
negara sangat ditentukan kuatnya 
daya saing, salah satu indikatornya 
dilihat dari strategi membangun 
sistem konektivitas. Pembangunan 
konek tivi tas  bermuara pada 
peningkatan daya saing, memperoleh 
efisiensi biaya produksi (cost 
production), dan menekan ekonomi 
biaya tinggi.8 Hubungan daya saing, 
konektivitas, MP3EI, IPTEK dan 
Sislognas dapat dilihat sebagai 
berikut:
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10 Antaranews.com. “New Focus-Big Agenda, Maritime Infrastructure Towards Indonesia, APEC Connectivity”. Diakses pada 31 Oktober 2013.

Konektivitas nasional pada akhirnya tidak bisa 
terlepas dari jaringan transportasi laut sebagai tulang 
punggung logistik maritim. Pelabuhan utama nasional 
yang beroperasi saat ini berjumlah empat, yaitu 
Tanjung Priok, Tanjung Perak, Belawan dan Makassar. 
Dari keempatnya yang terbesar adalah Tanjung Priok. 

Kondisi transportasi maritim nasional harus 
mendapat perhatian khusus mengingat transportasi laut 
adalah tulang punggung sistem logistik nasional. Kondisi 
transportasi maritim saat ini masih harus mendapat 
perhatian khusus. Kondisi infrastruktur Indonesia juga 
masih terpusat di Jawa, sedangkan di wilayah lain, 
seperti wilayah Timur kurang mendapat perhatian. 
Misalnya saja, pintu gerbang ke wilayah Timur Indonesia 
saat ini adalah Makassar, Sulawesi Selatan. Padahal 
antara Maluku dan Jawa akan lebih efektif apabila tidak 
terlalu banyak titik-titik transit untuk bongkar muat 
barang.10 Terkait degan ketidakefisienan ini, World Bank 
melaporkan bahwa indeks konektivitas Indonesia hanya 
2,01 persen, dimana adalah yang terendah diantara 
semua negara-negara ASEAN, bahkan lebih rendah 
dari Vietnam (2,73 persen). Untuk itu pemerintah 
dalam menetapkan program aksi kinerja insfrastruktur 
transportasi laut sebagai berikut:

Tahap I
(2011-2015)

Tahap II
(2016-2020)

Tahap III
(2021-2025)

• Ditetapkan dan sele-
sainya rancangan rinci 
pelabuhan hub laut 
internasional untuk Ka-
wasan Timur Indonesia 
di Bitung dan untuk Ka-
wasan Barat Indonesia di 
Kuala Tanjung

• Ditetapkan pelabuhan 
hub. udara international 
di Jakarta, Kuala Namu, 
dan Makasar.

• Beroperasinya model 
sistem pelayanan 24/7 
kargo udara di Bandara 
Soekarno Hatta.

• Terwujud dan berop-
erasi secara terjadwal 
jalur pelayanan short 
sea shipping (SSS) di 
jalur Pantura dan Lalin-
tim Sumatera untuk 
menggalakkan trans-
portasi laut sebagai 
backbone transportasi 
nasional.

• Dibangunnya pelabuhan 
hub. laut Internasional un-
tuk Kawasan Timur Indon-
sia di Bitung, dan untuk 
Kawasan Barat Indonesia 
di Kuala Tanjung.

• Pengembangan pelabu-
han kargo udara di Ma-
nado, Bali, Balikpapan, 
Morotai, Biak, dsb.

• Beroperasinya model 
sistem pelayanan 24/7 
kargo udara di bandara 
utama.

• Terbangun dan berop-
erasi secara efektif dan 
efisien jaringan transpor-
tasi laut antar pulau dalam 
rangka mewujudkan trans-
portasi laut sebagai back-
bone transportasi nasional.

• Terintegrasinya pelabu-
han hub. laut internasi-
onal dengan pelabuhan 
pengumpul dan pelabuhan 
pengumpan serta pusat 
pertumbuhan ekonomi dan 
beroperasi secara efektif 
dan efisien.

• Beroperasinya secara 
efektif dan efisien pelabu-
han kargo udara interna-
sional.

• Transportasi laut berop-
erasi secara efektif dan 
telah berfungsi sebagai 
backbone transportasi na-
sional.

Sumber: Kementrian Kordinator Perekonomian

Selain upaya-upaya nasional, pemerintah juga 
bekerjasama dengan organisasi-organisasi kawasan 
dalam mendukung tercapainya konektivitas nasional 
dan kawasan. Dalam KTT APEC di Bali tahun ini misalnya, 
salah satu prioritas Indonesia adalah meningkatkan 
konektivitas. Dalam hal ini Kementerian Luar Negeri 
bertanggungjawab pada pengembangan kerangka kerja 
konektivitas sebagai visi jangka panjang Asia Pasifik. 
Selain itu, menyusun rencana tahun jamak untuk 
mendorong pembangunan dan investasi infrastruktur 

melalui sinergi di dalam APEC. Semua ini diharapkan 
dapat memperbaiki konektivitas nasional dan kawasan, 
seperti visi pemerintah “locally integrated, globally 
connected”.  

5. Penutup

Laut bisa jadi pemisah namun bisa juga penghubung 
dengan konektivitas yang baik. Konektivitas dalam hal 
ini adalah konektivitas institusional (sering disebut soft 
infrastructure), konektivitas fisik (hard infrastructure) 
dan konektivitas perorangan (people-to-people 
connectivity). Konektivitas institusional ASEAN  – terdiri 
dari liberalisasi dan mempermudah perdagangan, 
liberalisasi dan kemudahan dalam investasi dan jasa, 
perjanjian saling mengakui, perjanjian transportasi 
regional, prosedur lintas batas serta program 
pengembangan kapasitas – pada akhirnya ditujukan 
mencapai Masyarakat ASEAN. Berbagai kerjasama 
regional pun sudah dilakukan dan sudah terdapat 
berbagai kesepakatan regional. Dalam Master Palan 
on ASEAN Connectivy bahkan sudah dirinci tahapan-
tahapan untuk mencapai konektivitas kawasan ini. 

Mengingat 80 persen volume perdagangan global 
melalui laut, sudah sepantasnya trasportasi maritim 
mendapat perhatian khusus sebagai tulang punggung 
logistik kawasan. Sayangnya, di kawasan ini hanya 
Singapura dan Malaysia yang memiliki konektivitas 
(terutama dalam hal infrastruktur) yang yang efektif 
dan efisien dalam mendukung perdagangan global. Hal 
ini tentunya menjadi pekerjaan rumah yang penting 
bagi ASEAN untuk membenahi infrastrukturnya guna 
mencapai kawasan yang saling terhubung. Sementara 
itu, dalam tataran nasional, sistem logistik nasional 
merupakan salah satu komponen konektivitas nasional 
yang memiliki peran strategis dalam menyelaraskan 
kemajuan sektor ekonomi dan antarwilayah demi 
terwujudnya pertumbuhan ekonomi. Sayangnya, 
peringkat  Logistic Performance Index (LPI) masih 
yang tertinggi diantara negara-negara ASEAN yaitu 
peringkat 59 dan tingginya biaya logistik Indonesia 
mencapai 27 persen dari keseluruhan Produk Domestik 
Bruto. Hal ini mempengaruhi daya saing kita. Untuk itu 
pemerintah telah mengembangkan Cetak Biru Sistem 
Logistik Nasional yang dilakukan dengan tiga tahap 
dan tujuannya untuk “locally integrated, globally 
coneccted” diharapkan tercapai pada tahun 2025. 
Semoga.

Bila semua peta, tabel, master plan, tahapan, misi 
milestone, semuanya menuju 2025; dan di bawah 
kontrol Maritim (Strategi Maritim?). Siapa yang akan 
mengontrol dalam peta besar “System thinking” yang 
dapat memperlihatkan aliran indeks, interaksi, interalia, 
interkoneksi, interoperabilitas, dll menuju tahun 2025...
yang jelas pemangku Strategi Maritim belum ada?


