
Pemimpin Redaksi : Robert Mangindaan
Wakil Pemimpin Redaksi : Ir. Budiman D. Said, MM

Sekretaris Redaksi : Willy F. Sumakul S.IP
Staf Redaksi : Amelia Rahmawaty, S. H. Int

Alamat Redaksi 
FKPM

Jl. dr. Sutomo No. 10, Lt. 3 Jakarta Pusat 10710 
Telp./Fax. : 021-34835435 

www.fkpmaritim.org
E-mail : ameliarahmawaty@gmail.com

Redaksi menerima tulisan dari luar sesuai dengan misi FKPM.  
Naskah yang dimuat merupakan pandangan pri badi dan tidak 
mencerminkan pandangan resmi institusi.

Tidak dijual untuk umum

FORUM KAJIAN PERTAHANAN DAN MARITIM

Vol. 9, No. 5, Mei 2015

MENUJU MASYARAKAT INDONESIA BERKESADARAN MARITIM

Oleh : Robert  Mangindaan

Pendahuluan

Sebagian besar materi pada tulisan ini, adalah 
presentasi penulis pada focus group discussion 
mengenai Illegal fishing yang diselenggarakan 
pada tanggal 24 Februari 2015 di Lemhannas, yang 
kemudian disusul dengan round table discussion 
mengenai penegakkan aspek hukumnya, pada 
tanggal 16 Juni 2015. 

Gebrakan atau katakanlah, tindakan tegas 
dari Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi 
Pudjiastuti yang ‘melabrak’ pelaku illegal fishing 
di wilayah yurisdiksi Indonesia, perlu diapresiasi 
dan juga upaya untuk mengamankannya (fully 
protected). Alasannya sangat sederhana — gebrakan 
tersebut pasti merugikan pihak lain yang  selama 
tiga dekade telah menikmati keuntungan yang 
sangat besar. Tidak mustahil, pihak-pihak tersebut 
akan melakukan counter-attack dengan segala cara 
pula, untuk mengamankan kepentingan mereka.

Pada sisi lain, gebrakan Menteri KKP tersebut 
telah membuka tabir atau ibaratnya, membuka 
kotak Pandora yang mengungkapkan banyak perkara 
yang selama ini tertutup dibawah karpet politik-
birokrasi-kepentingan sektoral. Kini kotak itu sudah 
terbuka — artinya, terkuak kontennya yang kurang 
beres, atau kusut, tidak keruan, yang kesemuanya 
perlu disikapi, diluruskan, dan dibenahi dengan 
benar.

Melabrak illegal fishing

Banyak pihak, utamanya media asing 
membenarkan bahwa ada sekitar 5000-an kapal ikan 

ELIMINASI
ILLEGAL FISHINGILLEGAL FISHING 
UNTUK MELINDUNGI 

SKA INDONESIA

Kerugian Indonesia di laut yang diakibatkan oleh 
illegal fishing diperkirakan Kementerian Perikanan 

dan Kelautan mencapai US$ 30 miliar per tahun. 
Dalam rangka mengamankan kepentingan Indonesia di 
laut tersebut, Menteri Susi Pudjiastuti secara berani 
mengambil langkah tegas dengan menenggelamkan dan 
atau meledakkan kapal ikan illegal. Di satu sisi Indonesia 
harus bersiap dengan respon counter-attack dari  pihak 
yang merasa  dirugikan oleh langkah ibu Menteri. Tapi 
di sisi lain, tindakan ini membuka kotak pandora yang 
mengungkap banyak perkara yang selama ini ditutup-
tutupi demi kepentingan politik, birokrat, dan sektoral. 
Dapatkah talifuku maritim nusantara ini disikapi dan 
dibenahi dengan benar? Simak pada tulisan pertama.

Berikut bahasan CBA, CEA, CER, dan pentingnya 
bagi KemHan, melalui ekonomi pertahanan nasional 
dan analisis manfaat/effektifitas biaya. Bahasan yang 
sangat mengena dengan thema revitalisasi, reformasi 
dan reshaping mengingat lebih transparan “outcome”-
nya. Methoda manajemen modern ini dilakukan di 
Kemhan negara maju bahkan birokrasi lainnya, malahan 
ditambah perangkat terbarukan dari perkembangan 
methoda diatas, misal AoA, Life Cycle Cost Estimate, 
Independent Cost Estimate, Activity – Based Costing,  
dll.  Sebagai konsep atau teori ataupun gagasan dalam 
literatur manapun tidak pernah mendemonstrasikan  
aplikasi dan pelaksanaan teori  tersebut bagi suatu 
organisasi ataupun individual , sejalan dengan Perguruan 
tinggi manapun yang tidak pernah menelorkan produk 
yang siap pakai. Meskipun ada sebagian (kecil) literatur 
yang menambahkan sedikit ilustrasinya dengan studi 
kasus inipun dibahas sangat sedikit. Tugas pemilik 
organisasilah dan pembantu pembantunya untuk ... 
merubah, memperbaiki, atau membiarkan ... dengan 
alasan (mungkin) yang lalu lalu juga bisa jalan (seberapa 
jauhnya?) kenapa harus repot-repot merubahnya ?
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melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan 
diperkirakan mereka mengeruk keuntungan kurang 
lebih US$ 24 milyar per tahun. Konon kabarnya angka 
tersebut kurang tepat, oleh karena pihak KKP memiliki 
data yang memperkirakan jumlahnya yang benar, 
adalah 7000-an kapal dan mengeruk keuntungan lebih 
dari US$ 30 milyar pertahun. 

Sulit untuk masuk di akal sehat, bahwa ada bangsa 
yang membiarkan kerugian sebesar itu berlangsung 
cukup lama1, dan semakin membingungkan pula 
bahwa ada pihak-pihak di dalam negeri yang berusaha 
menghentikan gebrakan sang Menteri KKP, dan 
dengan segala cara pula. Mulai dari moda intimidasi, 
mendeskritkan, pancingan (hook) lima triliun rupiah, 
sampai pada upaya melengserkan. 

Pada FGD tersebut, penulis menyampaikan 
pandangan (dalam bentuk power point) mengenai 
gebrakan meledakkan (scoping) kapal kapal pelaku 
illegal fishing, sebagai berikut; 

Upaya mengeliminasi illegal fishing, akan bekerja 
dalam empat upaya tindakan yang terpadu, yaitu; 
(i) menghentikan kegiatan illegal fishing yang sudah 
sekian lama merajalela, tanpa kenal rasa takut, dan 
telah menimbulkan kerugian sekitar US$ 30 milyar 
pertahun, (ii) menangkal, dan atau menimbulkan efek 
jera agar kegiatan tersebut  tidak lagi berkembang 
mulai tahun 2015, (iii) membenahi manajemen 
perikanan nasional yang selama ini (sepertinya) belum 
pada aras solid sebagaimana mestinya, malahan 
menjadi titik paling lemah dalam mata rantai ekonomi 
maritim, (iv) melindungi kekayaan alam yang berada 
dalam yurisdiksi nasional, yang secara langsung ikut 
menegakkan wibawa kedaulatan Indonesia.

Menghentikan kegiatan illegal fishing, adalah 
hak Indonesia untuk melindungi kekayaan alamnya 
dengan merujuk pada International Plan of Action 
on Illegal, Unreported, Unregulated Fishing (IPOA). 
Kegiatan tersebut dapat dikatakan barulah sepertiga 

dari kesepakatan IPOA, dan sudah lumrah apabila ada 
tekanan masyarakat dunia, yang ingin mengetahui 
kegiatan dua-pertiga bagian lainnya dari IPOA, yaitu 
unreported dan unregulated fishing. Bila demikian 
halnya, sama dengan mengatakan bahwa Indonesia 
perlu (lebih) transparan dalam manajemen perikanan 
nasional dan kelautan, yang ruang lingkupnya antara 
lain;

Manajemen semua komponen perikanan dan 
kelautan nasional yang berada dibawah kendali 
KKP, tidaklah mungkin berjalan sektoral. Pasti ada 
keterkaitannya dengan kepentingan dan kompetensi 
pihak lain, katakanlah dengan berbagai kementerian, 
instansi, lembaga, kantor, yang sejajar  pada aras 
stratejik. Pihak-pihak tersebut berkaitan dengan 
kepentingan;  

Dalam bidang politik-diplomatik, ada ilustrasi 
sebagai berikut. Pada kesempatan kunjungan kerja 
tim Lemhannas RI pada 31 Mei-13 Juni 2015 ke 
Australian Defense College and Strategic Studies, 
penulis hadir mengikuti paparan dari salah satu pakar 
Australia tentang Indonesia, yang membawakan 
presentasi dengan judul “Indonesia Critical Issues”.  
Slide yang dipresentasikan adalah gambar berikut ini;

Slide yang terpampang adalah gambar di atas 
tetapi bicaranya menyoroti secara tajam isu Papua 
dan perkembangan Melanesian Spearhead Group. 
Memang benar, bahwa isu peledakan kapal illegal 

to stopped
5,000 kapal asing beroperasi ilegal,
kerugian sekitar US$ 24 bn

to dettered
kerugian tidak berlangsung terus
illegal fishing tidak berkembang

to restored
manajemen perikanan nasional,
peningkatan kesejahteraan komunitas 
nelayan

to protected
sumber nafkah bangsa Indonesia,
wibawa kedaulatan NKRI ...,

• availability of fish,
• overfishing,
• fisheries, fisheries management
• marine conservation
• fishieries science programs
• environmental issues,
• fish populations
• suitainable development ...

1 Catatan pribadi, pihak luar pernah memperlihatkan peta ‘kapling’ wilayah kapal kapal ikan dari perusahaan asing, yang ‘beroperasi’  
sejak tahun 1976 di seluruh perairan Indonesia.
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fishing juga dibicarakan, akan tetapi hanya disinggung 
sekilas. Adalah pihak Indonesian Embassy di Canberra 
melakukan inisiatif diplomasi secara intens untuk 
‘mencerahkan’ persepsi masyarakat Australia, 
tentang sikap politik dan dasar hukum tindakan 
peledakan tersebut. Inisiatif tersebut memang sangat 
dibutuhkan oleh karena (sebagian elit) masyarakat 
Australia melihat kasus tersebut dari sisi ‘karakter’ 
bangsa, yang dikaitkan dengan eksekusi Bali Nine. 
Komentar populer yang berkembang di sana, . . . . 
apakah tidak ada cara lain  yang lebih ‘santun’..

Membuka kotak Pandora

Membakar, meledakkan atau menenggelamkan 
kapal ikan yang melakukan kegiatan illegal fishing 
di Indonesia bukanlah perkara yang baru. Pada masa 
lalu sudah ada tindakan seperti itu, tetapi sepertinya 
hanya sebatas hiruk-pikuk sesaat kemudian sepi. 
Namun, sejak tahun lalu, penindakan terhadap 
illegal fishing sangat berbeda, tegas, konsisten, dan 
‘berani’. Dikatakan berani oleh karena pemegang 
komando tidak berlatar belakang jenderal atau 
laksamana, tidak pula bergelar professor doktor, 
dan bukan pula dari kalangan elit parpol. Tidak 
heran banyak pihak menganggap tindakan Menteri 
KKP, sepertinya tindakan gegabah, tidak melalui 
kalkulasi risiko, tidak begini-begitu yang intinya 
bernada negatif. Pandangan itu sah-sah saja, tetapi 
dilapangan memperlihatkan dampaknya yang sangat 
konstruktif dan mengundang sanjungan, malahan 
muncul harapan yang menginginkan agar tindakan 
tersebut ditingkatkan, dan tentunya perlu diamankan 
(fully protected)2.  

Sadar atau tidak, penindakan illegal fishing telah 
menguak sejumlah persoalan, ibaratnya—membuka 
kotak Pandora, dan ternyata banyak perkara yang 
dalam bahasa Jawa—semrawut, dalam bahasa 
Manado—talifuku.   Banyak ternyatanya, dan yang 
menonjol adalah; (i) adanya mafia luar-dalam, dan 
kabarnya masuk dalam katagori untouchable, (ii) 
persepsi ancaman, terkesan berkembang secara 
sektoral dan cenderung berat pada physical loss, (iii) 
konstruksi kebijakan nasional, yang menjadi payung 
untuk menghentikan illegal fishing, perlu synchronized 
dengan berbagai kepentingan nasional di laut, 
(iv) konstruksi perangkat hukum untuk melindungi 
segenap tumpah darah, masih membingungkan, 
demikian juga dengan konstruksi penindakan (law 
enforcement) semakin membingungkan…  

Mafia luar-dalam. Keberadaan mafia illegal 
fishing sudah menjadi pengetahuan umum dan 
sudah berlangsung lama, bahkan sudah lama pula 
berkembang sindiran sinis dari luar—you cannot 
solve the problem, because...you are the part of 
the problem. Intinya mempertanyakan apakah 
penyelenggara negara punya kemampuan, atau lebih 
spesifik lagi—kemauan untuk memberantas illegal 
fishing mulai dari lingkungan dalam. Kotak Pandora 
sudah terkuak memperlihatkan bahwa, unsur kemauan 
(intention) yang kurang, dan boleh jadi benar bahwa 
intentionally membiarkan illegal fishing membudaya 
selama tiga dekade.

Kini, unsur kemauan sudah konkrit dan perlu ke 
tahap berikutnya yaitu meninjau unsur kemampuan 
(capability), yang tidak sebatas pada aspek 
operasional tetapi juga aspek logistik yang sangat 
kompleks. Tahap selanjutnya adalah tinjauan terhadap 
situasi, keadaan, kondisi, atmosfir lingkungan 
operasional yang dalam istilah disiplin strategi 
disebut—circumstance. Ketiga elemen tersebut 
(threat = intention, capability, circumstance-Lloyd, 
1986) adalah bagian dari anatomi ancaman. Apabila 
sosok mafia dianggap ancaman maka upaya untuk 
menghancurkannya adalah memproses agar unsur-
unsur ancaman tersebut menjadi nol (idealnya). Paling 
tidak, salah satu unsurnya diproses untuk menjadi nol, 
yang perkaliannya akan menghasilkan nol.  Artinya, 
akan sama dengan tidak ada ancaman. Bagi mereka 
yang paham betul anatomi ancaman, sudah pasti 
mampu menentukan pilihan stratejik seperti apa, 
untuk mengeliminasi kegiatan illegal fishing.

Persepsi ancaman. 

Barangkali, hilangnya US$ 30 milyar pertahun 
tidak dilihat sebagai significant loss, atau tidak 
diperhitungkan oleh banyak pihak di republik ini, 

2 Pengertian fully protected  yang dimaksud adalah adalah semua upaya, baik secara fisik maupun non fisik (politik, hukum, sosial, 
ekonomi, budaya), untuk melindungi obyek, atau kegiatan, atau citra, dari serangan pihak lain.
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sebagai ancaman serius. Buktinya? Kegiatan illegal 
fishing sudah berlangsung cukup lama dan (sepertinya) 
terjadi pembiaran yang terselubung. Mungkin sekali 
‘pembiaran’  tersebut karena; (i)  mind-set bangsa 
agraris yang kurang peduli dengan kekayaan di laut, 
(ii) ketimbang ke laut, akan lebih konkrit apabila 
energi yang besar dikonsentrasikan ke darat, (iii) 
kerugian (loss) yang terjadi hanya dilihat sebatas 
physical loss, (iv) kata pakar maritim—Indonesia tidak 
punya kapasitas operasional yang memadai3.

Intinya adalah mind-set yang terkait dengan tiga 
persoalan mendasar. Pertama, mengenai persepsi 
ancaman. Ada kesan yang kuat, bahwa illegal fishing 
hanya dilihat sebatas physical loss yang menekankan 
pada besaran angka berkisar 30 milyar dolar. 
Pandangan tersebut tidak salah dan memang sudah 
bisa dijadikan masukan untuk pembuatan kebijakan 
nasional dalam pemberantasan illegal fishing. Akan 
tetapi, bicara mengenai ancaman (imminent loss-
Zeev Maoz, 1982), konstruksinya tidak hanya sebatas 
lingkup fisik (physical loss), tetapi selengkapnya ada 
juga strategic loss, dan hidden loss. Contoh strategic 
loss adalah hilangnya atau berkurangnya wibawa 
kedaulatan republik, wibawa pemerintah, wibawa 
jajaran keamanan, dan seterusnya yang bisa mengarah 
pada situasi ekstrim, misalnya Indonesia menjadi weak 
state, fragile state, dan boleh jadi menunju ke  fail 
state.  Contoh hidden loss yang paling mudah adalah 
dalam bidang anggaran, misalnya semua pengeluaran 
yang seharusnya tidak perlu, seperti; (i) ‘terpaksa’ 
menyewa konsultan dan pengacara, (ii) berkembang 
akal-akalan untuk studi banding, (iii) terbuka peluang 
untuk korupsi.   

Kedua, mind-set pemangku kepentingan, 
sepertinya kurang suka berpikir out of the box. 
Ada pandangan dari luar dengan logika seperti ini—
kabarnya terjadi (most likely) kehilangan (significant 
loss) setiap tahun, lalu kenapa tidak berpikir trade-
off, cost benefit, dan sebagainya. Misalnya, dari pada 
kehilangan 30 milyar dollar, akan lebih baik hilang 
3 milyar dollar yang dibelanjakan untuk kapal dan 
perangkat lainnya guna keperluan pemberantasan, 
pencegahan, dan sebagainya. Mind-set yang lebih 
ekstrim lagi adalah…’lebih baik mencetak jutaan 
hektar sawah dan membangun seribuan jembatan, 
dari pada membeli kapal untuk keperluan pengamanan 
kepentingan nasional di laut’.

Ketiga, menyangkut mind-set yang terbentuk 
oleh ego-sektoral yang memperhitungkan bahwa 
penguatan kepentingan ‘baru’ (baca: maritim) di 
pandang sebagai ancaman (loss) terhadap kepentingan 
mereka. Akan terjadi pengalihan pos anggaran yang 
semula untuk mendukung kegiatan mereka, kini 

berpindah ke pengelola sektor yang baru (maritim). 
Konon angkanya tidak terbilang kecil, tetapi dalam 
kisaran triliun. Pada sisi lainnya, katakanlah para 
pemangku kepentingan yang baru (maritim), paham 
betul bahwa atmosfir sosial-politik sangat kondusif 
memihak kepentingan mereka, dan wajarlah apabila 
mengajukan berbagai program yang sifatnya mendesak 
dan masuk skala prioritas pula. Akan tetapi, ada satu 
hal yang dikesampingkan (taken for granted) ialah 
competency and capacity building. Perlu disadari 
dengan sebaik-baiknya, bahwa salah satu komponen 
dasar Negara maritim adalah komunitas maritim, 
yang tidak mungkin terbangun secara instan. Ulangi, 
tidaklah mungkin demikian, dan jangan bermimpi. 

Diskusinya mempertemukan kedua pihak tersebut, 
yaitu mind-set yang sudah terbentuk (tidak rela) 
versus mind-set yang dibentuk (merasa mampu).  
Perdebatannya menyangkut tiga hal, yaitu; (i) kondisi 
budaya maritim bangsa Indonesia sudah di’benam’kan 
selama tiga setengah abad oleh pemerintah kolonial 
Belanda. Nenek moyangku orang pelaut, tetapi cucut-
cicit buyutnya tidak lagi, (ii) masih amat-sangat 
terbatas (daripada dikatakan tidak ada) sekolah 
tentang domain maritim di bumi Nusantara ini, kecuali 
sekolah juru mudi, mekanik, tangkap ikan, lingkungan 
(marine environment). Muncul pertanyaan—kapan, 
bagaimana, dan dimana proses competency and 
capacity building, yang akan mengisi nomenklatur 
kementerian atau instansi pemangku kepentingan? 
(iii) energi nasional termasuk infrastruktur untuk 
kepentingan maritim yang ada pada tahun 2015, 
masih sangat terbatas dan terhimpit pula oleh ‘mesin’ 
globalisasi yang dikendalikan oleh maritime major 
powers. 

Konstruksi kebijakan nasional.

Kebijakan untuk mengeliminasi illegal fishing 
tentunya berada dalam bingkai kepentingan maritim 
nasional, dan pasti pula berada dalam bingkai yang 
lebih besar lagi yaitu kepentingan nasional. Dalam 
pendekatan disiplin strategi, ada hirarki yang 
menggariskan bahwa tataran paling atas adalah 
strategi nasional (grand strategy). Didalamnya 
mengandung berbagai strategi (defense strategy, 
energy security strategy, counter terrorism strategy, 
etc), dan satu diantaranya adalah strategi maritim 
nasional (national maritime strategy). Di dalam 
strategi maritim sudah pasti pula ada sub-strategi 
kelautan dan perikanan (ocean and fishery strategy)4, 
yang menggariskan strategi memberantas illegal 
fishing. Pertanyaan kritisnya ialah apakah Indonesia 
menganut konstruksi strategi seperti itu? 

3 Geoffrey Till (2015); You have the resources, but no capacity..
4 Terjemahan bebas.



menginginkan pembentukan Sea and Coast Guard, 
dengan mengabaikan KPLP yang ada dasar hukumnya, 
lagi pula dengan nomenklatur yang jelas.  Belakangan 
muncul pikiran yang lebih cerdik lagi, membentuk 
BAKAMLA yang diberikan mandat yang sangat luas, dan 
harus siap beroperasi tanpa melalui proses penyiapan 
competency and capacity building. 

Ada keinginan untuk menyederhanakan 
manajemen keamanan maritim dari multi agency-
single task menjadi single agency–multi task (Capt.
HML Lumentah,LLM.MM, 2004), tetapi upaya kearah 
tersebut seperti tidak laku di pasaran yang dikuasai 
oleh ego-sektoral. Posisi tahun 2015 memperlihatkan 
bahwa konstruksi manajemen keamanan maritim 
Indonesia tidak saja membingungkan di dalam negeri, 
tetapi juga terhadap berbagai pihak di luar sana.

Dalam hal illegal fishing, sejak diberi label illegal 
maka ancaman tersebut dilihat sebagai pelanggaran 
hukum, dan tugas tersebut menjadi ‘lahan’ jajaran 
penegak hukum. Konon sudah terbentuk suatu 
pemahaman bahwa kejahatan maritim (maritime 
crime) adalah ancaman terhadap keamanan maritim. 
Konon pula sudah menjadi pemahaman umum bahwa 
crime busting adalah tupoksi pihak penegak hukum, 
tegasnya domain kepolisian. Pertanyaan kritisnya—
apakah ancaman terhadap keamanan maritim di 
kritisnypersepsikan sebagai pelanggaran hukum? 

Sekalipun UNODC6 sudah memberikan acuan, akan 
tetapi sampai tahun 2015 belum ada batasan yang 
bersifat baku di kalangan komunitas internasional. 
Ada perbedaan pemahaman dari satu Negara dengan 
yang lainnya oleh karena ada dua pekerjaan yang 
harus dilewati, yaitu menggariskan yurisdiksi maritim, 
dan menentukan lingkup kejahatannya. Kejahatan 
(crime) adalah bagian dari ancaman, tetapi kejahatan 
tidak bisa dipersepsikan sama dengan ancaman 
(imminent loss). Banyak bentuk ancaman yang tidak 
bisa dimasukkan dalam daftar UNODC, dan banyak 
pula yang tidak bisa dijerat dengan hukum, sekalipun 
mengakibatkan terjadi kerusakan besar (significant 
loss). 

Sekedar tambahan informasi, ada pihak (di luar 
sana) memfungsikan kapal ikan sebagai pengumpul 
informasi, malahan kapal ikan China yang beroperasi 
di Pasifik timur disiapkan untuk ‘cari perkara’ dengan 
kapal perang Armada VII AS. Lalu bagaimana tingkah 
laku mereka di perairan ZEEI di Natuna?  Apakah 
republik ini tidak melihat ada ancaman yang bersifat 
stratejik (strategic loss) di wilayah yurisdiksi tersebut?  
Periksa peta dibawah ini yang menggambarkan 
‘kapling’ pihak asing yang melakukan penambangan 
di perairan ZEEI Natuna;
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Normatif, penetapan Kebijakan Nasional (national 
policy) akan dikuti dengan penentuan ruang lingkup 
(scoping) secara konkrit mengenai apa yang diinginkan. 
Kata kunci disini ialah harus konkrit, oleh karena akan 
diikuti dengan penetapan allocating resources untuk 
mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam praktek, 
sudah semestinya penentuan kebijakan untuk 
mengeliminasi illegal fishing diikuti dengan penetapan 
allocating resources, yang memperhitungkan daya 
operasional seperti apa yang dibutuhkan agar 
tercapai sasaran yang diinginkan. Haykal melaporkan 
bahwa ada lima pilar Poros Maritim Dunia, yang garis 
besarnya adalah sebagai berikut5;
membangun kembali budaya maritim Indonesia, 
mengelola sumber daya laut, 
pengembangan infrastruktur dan konektivitas 

maritim,
diplomasi maritim,
membangun kekuatan pertahanan maritim.

Kini pertanyaannya, apakah kelima pilar tersebut 
dapat diposisikan sebagai (konstruksi) kebijakan 
maritim nasional 2015-2019? Jawabannya akan 
sangat bervariasi, tergantung siapa dan apa latar 
belakang pembicaranya. Hal ini bisa terjadi oleh 
karena belum ada kesatuan pemahaman (semantic) 
yang baku mengenai domain maritim, padahal poin 
tersebut sangat dibutuhkan untuk menguraikannya 
(imperative). Apabila aspek semantic dan imperative-
nya kurang jelas, nantinya akan menuai berbagai 
masalah dalam berproses (algorithm).

Konstruksi perangkat hukum dan penindakan (law 
enforcement)

Di era reformasi yang mengusung demokrasi versi 
Indonesia, ada pemahaman bahwa hukum adalah 
pilar demokrasi. Semakin kuat perangkat hukum-nya, 
akan semakin kuat pula demokrasi di republik ini. 
Dan, terjadilah perumusan berbagai perangkat hukum 
dalam waktu singkat, terkesan dipaksakan, dan tidak 
heran ada ruang abu-abu (grey area), tumpang tindah 
(over-lapping), dan membingungkan (confused). 
Contohnya di ranah maritim, khususnya mengenai 
pelibatan unsur keamanan dan penegakkan hukum. 
Silahkan tinjau Undang-Undang perairan, Undang-
Undang pelayaran, Undang-Undang perikanan, dan 
Undang-Undang kelautan, yang menugaskan instansi 
yang berbeda-beda. 

Republik ini sudah punya Kesatuan Penjaga Laut 
dan Pantai yang dalam bahasa Inggris adalah Sea and 
Coast Guard. Tetapi ada pihak yang sangat cerdik 

5 Zaky Haikal,  Jokowi: Ada 5 Pilar Wujudkan Poros Maritim Dunia, 13 November 2014 . 13:05 WIB. Metrotvnews.com
6 The United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) Maritime Crime Programmed (MCP)
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Sumber: Pemprov Kepri

Langkah kedepan

Dari pengalaman berseminar, terlibat focus group 
discussion, pertemuan para pakar, mengikuti diskusi 
publik, dan seterusnya, diperoleh kesan bahwa ada 
‘aktor’ di jajaran pemangku kepentingan bidang 
maritim, kurang berminat untuk memahami apa arti 
memberangus illegal fishing bagi bangsa dan Negara. 
Bila demikian halnya (situasi mikro), lalu bagaimana 
dengan gambaran peta besar maritim nasional kedepan 
(situasi makro)?

Ada pandangan (Liotta, 2005), bahwa tinjauan 
kedepan dengan pendekatan skenario, perlu mengkaji 
pre-determinant element, dan driving factors, 
yang nantinya akan memudahkan merangkai critical 
uncertainties. Dalam hal pre-determinant elements, 
ada beberapa poin yang relatif mudah dikemukakan, 
yaitu; (i) masalah semantic, yang diikuti oleh 
kebijakan (policy) tanpa disertai dengan pembatasan 
ruang lingkup (scoping) apa yang diinginkan (strategic 
objective), (ii) ego-sektoral masih sangat kuat, 
didukung oleh atmosfir politik yang sangat kondusif, 
untuk melindungi kepentingan mereka, (iii) belum 
tentu semua pihak pemangku kepentingan (maritim) 
memiliki competency and capacity building untuk 
menggerakkan pihaknya ‘mengemban’ amanah, baik 
yang tersurat maupun tersirat,

Elemen berikutnya driving factors, ada beberapa 
hal yang bisa dimasukkan kedalam elemen tersebut, 
misalnya; (i) berseloroh atau tidak, ada pihak 
bersikukuh bahwa tidak ada keharusan merancang 
strategi (maritim), oleh karena tanpa strategi adalah 
strategi. Pesannya, Indonesia tidak memerlukan 
strategi (maritim) nasional, (ii) sangat kuat pengaruh 
parpol (political influence) terhadap ‘wakilnya’ di 
jajaran pemangku kepentingan, yang memanfaatkan 
kelemahan manajemen nasional dengan menitipkan 
kepentingan sektoral, (iii) cukup kuat intensitas pihak 
asing mengintervensi skema-program-rancangan Poros 

Maritim Dunia, dan mengundang reaksi terselubung 
(hidden agenda) yang destukrtif dari  pihak asing 
lainnya yang ‘mendominasi’ ranah maritim global, 
(iv) ada kebutuhan daya nasional yang sangat besar 
untuk membangun Indonesia menjadi Negara maritim, 
padahal wabah korupsi masih acute dan latent.

Bagaimana dengan gambaran critical uncertainties? 
Bicara sejujurnya, dalam jangka waktu 2015-
2019 peta maritim nasional belum bisa terwujud 
sepenuhnya, tidak sepenuhnya on the track dan 
tampaknya masih kabur. Ini disebabkan oleh tiga 
hal, yang pertama—tidak jelas konstruksi kebijakan 
maritim nasional; apa strategic objectives yang 
ingin dicapai dalam empat tahun. Sangat naïf untuk 
mengatakan dapat mewujudkan Negara maritim 
dalam waktu singkat, akan tetapi tidak mustahil ada 
sasaran (antara) yang dapat dicapai, dan seyogyanya 
yang bersifat fondasi. Kedua, tidak begitu jelas 
konstruksi kelembagaan; siapa melakukan apa, dan 
apa kompetensi dan kemampuan yang harus dimiliki. 
Demikian juga dalam hal koordinasi lintas sektoral, 
atau katakanlah—dukungan dan kerjasama dengan 
beberapa kementerian non-maritim, sepertinya kurang 
menggairahkan. Algoritmanya akan berbeda apabila 
pada penetapkan kebijakan nasional diikuti dengan 
(kebijakan) allocating resources. Ketiga, tidak ada 
upaya sinkronisasi dan harmonisasi konstruksi hukum 
(maritim), karena kentalnya ego-sektoral dan atmosfir 
politik yang memayungi ‘kepentingan’ tersebut. 
Dampaknya sangat nyata di lapangan; multi-agency 
single task, yang tidak efisien dan terjadi pemborosan 
yang luar biasa.

Gebrakan Menteri KKP mengeliminasi illegal fishing 
perlu diamankan (fully protected) secara sistematik, 
terukur, dan sinkron dengan pihak terkait lainnya. 
Pengertian terukur tidak dalam arti sempit, hanya 
dari sudut kepentingan sektoral KKP. Harus pula dilihat 
dari aspek politik (geopolitik), pertahanan nasional 
(national defense),  dan maritime law yang terkait 
dengan operasional armada KKP. Jangan pula lupa pula 
pesan Sun Tzu; kenali dirimu, dan kenali musuhmu… 

Sadar atau tidak, suka atau tidak, kotak Pandora sudah 
terbuka dan terkuak ke-semrawutan-talifuku di ranah 
maritim Nusantara ini. Potret konstruksi kebijakan, 
konstuksi kelembagaan, konstruksi perangkat hukum 
dan lembaga law enforcement, kurang tergambar 
secara konkrit dan (agak) membingungkan banyak 
pihak. Merapihkan atau menjernihkan ketiga konstruksi 
tersebut, tidak memerlukan pengetahuan serumit 
membuat roket ke luar angkasa, tidak pula perlu 
dukungan anggaran segudang. Kebutuhannya hanyalah 
kemauan, dan pikiran jernih bebas kepentingan 
sektoral. Persoalannya menjadi sederhana—maukah 
bangsa ini menjernihkan ketiga konstruksi tersebut? 
(B.o8/QD-7.15)

PETA LOKASI PENAMBANGAN MINYAK DAN GAS 
BUMI DIPROVINSI KEPULAUAN RIAU
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PERANGKAT CBA, CEA, CER, DAN SEMACAM ITU BAGI PERTAHANAN NASIONAL 
DALAM RANGKA REFORMASI, ATAU RESHAPING1 ATAU REVITALISASI? 

Oleh : Budiman Djoko Said

Umum 

Fungsi Dephan atau Kemhan dimanapun relatif sama 
yakni menciptakan kebijakan pertahanan,  menurunkan 
dalam skenario pertahanan serta memetakan sebagai 
basis rencana kekuatan pertahanan nasional (force 
structure)3 dengan cara paling effisien. Konsep biaya 
(biaya ekonomik) sesungguhnya bukan saja sebagai 
keuntungan yang hilang (benefit loss) namun juga 
sebagai konsekuensi dukungan kegiatan yang terpilih4, 
konsep yang sukses diadop bagi kepentingan sipil. Rasio 
manfaat (benefit)/effektifitas (effectiveness)5 sistem 
dengan konsekuensi biaya kapabel menghasilkan 
pilihan ekonomis dan effisien. Demonstrasi alokasi 
sumber daya kebutuhan non militer dan militer dalam 
contoh sangat klasik adalah kurva peluang produksi 
(PPC/production possibility curve) dengan distribusi 
pilihan meriam dan mentega dalam penganggaran 
suatu negara. Bila pemerintah memilih 180 meriam, 
maka 100 pons mentega didapat, atau bila dipilih 20 
meriam  maka akan didapat 900 pons mentega, 
alternatif titik-titik keputusan berada disepanjang 
kurva, periksa gambar dibawah ini.

“National Security, from the point of view of an economist, may be said to depend on three things [1] the 
quantity of national resources available, now and in the future; [2] the proportion of these resources allocated 
to national security purposes ; and [3] the efficiency with which the resources so allocated are used“ 2.

Referensi : Wilkipedia, tanggal 17 Juli 2015, meriam 
mewakili kebutuhan militer, dan mentega mewakili 
kepentingan kesejahteraan.

Abad lalu ekonomi pertahanan populer dalam 
pengertian barang publik (public goods) khususnya6 
kekuatan pertahanan sebagai produk perencanaan 
pemerintahan demokrasi. Ekonomi7 pertahanan bukan 
hanya berminat pada kelangkaan sumber daya tetapi 
lebih pada pilihan biaya yang minimum digunakan 
(kriteria benefit atau effectiveness tetap/fixed). 
Seorang yang berlatih Wing Chun dengan sekeping 

1 CBA (cost benefit analysis), CEA (cost effectiveness analysis). Definisi reformasi, reshaping bahkan revitalisasi sepertinya relatif mirip-mirip bertujuan 
untuk membuat organisasi jauh lebih efisien. Patut dicermati bahwa riset tentang biaya & effektifitas sangat-sangat tergantung ketersediaan & 
transparansi biaya, bagi RI bisakah diperoleh hal ini ?

2 Hitch, C. J. & McKean, R. N, 1960, Economics of Defense in the Nuclear Age, (Harvard University Press,Cambridge,MA), 4. CBA atau CEA adalah 
teknik yang membantu ketiga tujuan tersebut.

3 Bucur-Marcu, Hari, et-al (3 personnels), Defence Management: An Introduction (www.dcaf.ch, Geneva, 2009), 4, 5. Kalau dipertegas kaitannya 
dengan pemangku-pemangku strategik,maka Menhan adalah pemangku kebijakan (menjawab What) sdgkan Panglima (commander-in-chief) yang 
akan menjawab How untuk mewujudkan What-nya Menhan atau maunya kebijakan Menhan melalui strategi TNI-nya. Panglima (commander-in-
chief) sebagai “boss” dari semua komandan tempur (chief-nya para Komandan tempur) atau sebagai pengguna---asumsinya semua asset dan 
peralatan yang dibebankan kepada Panglima sudah yang terbaik dan selektif terbaik. Kerusakan alat atau penyimpangan personil atau kegagalan 
manajemen sebaiknya dikembalikan kepada pembina-nya yakni Kas Angkatan, bukan urusan Panglima, thema Panglima cuma satu bagaimana 
menggerakkan kekuatannya dengan cara yang seefektif mungkin. 

4 Perannya sebagai konsekuensi dukungan, membuat biaya sebenarnya bukan suatu kendala dan bukan masalah besar. Masalah besarnya adalah 
bagaimana membuat daftar alternatif yang benar-benar effektif sehingga perlu didukung dengan suatu kekuatan biaya yang harus dialokasikan. Isu 
ini sangat tergantung desain pengambil keputusan untuk memilih alternatif pilihan yang rasional.  

5 Effektifitas adalah skala capaiannya yang diperoleh masing masing sistem dalam bentangan ukuran effektiftas (MOE).
6 Bucur-Marcu, Hari, et-al (3 personnels), Defence Management: An Introduction (www.dcaf.ch, Geneva, 2009), 5.  
7 Francoise Malese, Anke Richter, Binyam Solomon (Eds), Military Cost Benefit Analysis : Theory and Practice, 
 ---Malese, Francoise, ch.1.Introduction (Routledge, June, 2015), 10. Definisi Cost Benefit Analysis (CBA) atau Cost Effectiveness Analysis (CEA) 

sebenarnya berbeda, satunya mentransformasi harga benefit dan cost kedalam pengertian kurensi (monetary) yang sama dgn syarat Benefit (B) 
harus > dari Cost(C) dan B-C. Apabila CBA gagal mentransformasi misal dibanyak kasus militer sering kesulitan mentransformasi benefit dalam 
kurensi---teknik CEA digunakan. CEA populer sebagai system analysis, namun dua-duanya (CBA dan CEA) sering digunakan dalam sebutan yang 
sama artinya .

8 Semakin lama dia berlatih, semakin banyak biaya dan ongkos (waktu,upaya) selama latihan dan tentu saja harga effektifitas yang diperoleh 
semakin tinggi. Pengertian  biaya  termasuk apa saja yang telah dibelanjakan seperti waktu, usaha, energi,  transportasi, dll. Pertahanan tentunya 
berfikir sama, yakni membeli effektifitas tertentu agar memberikan dampak “sesuatu” terhadap musuh. Kata-kata kecepatan menukik, menanjak, 
aksi radius, kecepatan tembak, belum berarti apa-apa (masih sebatas ability/sanggup saja) apabila tidak digunakan terhadap musuh atau sasaran. 
Bandingkan dengan kata kata “probabilita merusakkan sasaran diketahui (given) bahwa amunisi telah mengenai sasaran”. Aset pertahanan dibeli 
untuk memperoleh effektifitas (relatif terhadap lawan/sasaran) bukan sebatas memperoleh kecepatan tembak, aksi radius, dll.

9 Penggunaan teknik-teknik ini bermanfaat sebelum bertarung dengan para kontraktor/rekanan. Bukan kontraktor atau rekanan yang mengendalikan 
pemilik modal dengan tetapan harganya dan pembeli sudah siap dengan dugaan biaya yang akan ditawarkan, hal ini mencegah terjadi cost overruns 
yang berlebih lebihan. Menduga biaya dapat dilakukan dengan tiga (3) kategori yakni: PCE (parametric cost estimation), analogies, dan detailed 

100
Guns

Copyright 2003 - Investopedia.com

Produce 180 Guns
& 100 lbs of Butter

Produce 20 guns
& 900 lbs of Butter

20020 180



Vol. 9, No. 5, Mei 2015 8

Perangkat CBA, CEA, CER, Dan Semacam Itu Bagi Pertahanan Nasional...

uang saku yang hilang sesungguhnya telah membeli 
effektifitas (effectiveness scales)8 yakni harga 
effektifitas tertentu untuk menyerang (bela diri) 
apabila digunakan. Si-anak semakin mahir memodelkan 
konsep biaya (kontrol pengeluaran) guna keperluan lain 
seperti menyiapkan negosiasi harga dengan kontraktor 
atau rekanan bangunan rumah tentang harga bangunan 
rumah dengan teknik yang sudah dikembangkan---CER 
(cost estimate relationship) sebagai penduga besarnya 
“biaya” berbasis beberapa variabel yang bisa diketahui 
atau dicari informasinya9. Konsep effektifitas biaya; 
sebenarnya pengganti konsep manfaat biaya yang 
gagal ditetapkan dalam unit “moneter” (monetery) 
dan menggantinya (proxy) dengan ukuran effektifitas. 
Sedangkan biaya (konsekuensi atau kerugian) tidak 
selalu diartikan berbentuk rupiah10, bisa jumlah 
personil yang hilang / gugur (atrisi), jumlah jatuh 
pesawat, tenggelamnya kapal, dll. Tiga (3) contoh 
yang relatif sedikit berbeda11, namun  memberikan 
pembelajaran dan thema mengalokasikan sumber 
daya guna membeli alternatif yang lebih effektif atau 
bermanfaat, dengan konsekuensi dukungan biaya12 per 
masing-masing alternatif dalam rangka mengendalikan 
besar kecilnya “biaya”---isu ekonomik dan effisiensi. 

Dari sisi moral, etika dan religi;  belanja (alokasi 
sebagian rizki Allah SWT) keperluan sesuatu yang 
benar-benar effektif/bermanfaat merupakan amanah 
dan sunnah Allah. Membelanjakan uang didunia nyata, 
bahkan dilingkungan birokrasi dengan segudang 
uang yang bisa dibelanjakan bisa menimbulkan isu 
pengambilan keputusan dengan obyektif tunggal atau 
jamak (multiple decison). Penggunaan ketiga teknik 
itu telah dilaksanakan AS semenjak tahun 1961-an13, 
untuk investasi, beli, akuisisi, transaksi di bidang 
pertahanan nasional dan kokoh mengacu pada muatan 
kepentingan nasionalnya14. Teknik manajemen15 diatas 
terdefinisi sebagai cost–benefit, cost–effectiveness, 
cost-analysis, economic-analysis, system analysis 
dan berkembang sebagai materi ajaran, disiplin dan 
aplikasi tersendiri lebih dari 50 tahun16. Konsep RAND 
ini diterima sebagai kerangka pengambilan keputusan 
DepHan AS yang sistematik ‘tuk memilih program yang 
bermuatan seberapa jauh effektifitas program (relatif 
terhadap musuh) yang memadai dengan konsekuensi 
dukungan “biaya”17 ~ effisien dan transparan. CBA 
bisa digunakan untuk membantu analisis proses 
pengambilan keputusan operasi militer seperti 
dibawah ini : 

Referensi: Cost Benefit Analysis (CBA) Training for Decision Makers and Managers, (DoA/Dept of the Army, FM Level 
III, May, 2014), slide # 12. Blok kanan bagi anggota TNI sangatlah dikenal. Methodology CBA terdiri dari 8 langkah 
(blok sebelah kiri). Phase utama (langkah satu) diawali dengan mendefinisikan masalah dengan konkrit, jelas, dan 
kokoh (concrete, clear,and robust) kemudian diturunkan jadi apa sebenarnya obyektifnya dan ruang lingkupnya. Bila 
memungkinkan berbentuk kuantitatif akan lebih baik dan lebih tajam mendefinisikan masalah, obyektifnya dan ruang 
lingkupnya.

Military Decision Making Process (MDMP)

engineering build-up. Periksa, Farr, John.V, Systems Life Cycle Costing ; Economic Analysis, Estimation, and Management, (CRC Press,2011), hal 5.  
Lebih banyak teknik yang bisa digunakan sebagai pendekatan misal:Life Cycle Cost Estimate, Independent Cost Estimate, Budget Estimate, Rough-
Order-Of-Magnitude, AoA (analysis of alternatives), dan ABC (activity based costing), periksa Nussbaum, Dan, Cost Estimating In DoD : Current 
Status, Trends, and What the Future Holds, (US NPS, Military Operations Research Society Conference,the 73 rd, June 2005), slide # 30. 

10 Korban bisa berupa material atau jumlah manusia,namun investasi ekonomik sudah melekat seperti material (kapal, pesawat, dll) yang terbeli, 
manusia yang terlatih, semuanya menggunakan biaya meskipun sdh hilang digunakan.

11 Dua (2) hal agak sedikit berbeda : manfaat lebih kepada dirinya, kelompok atau keluarganya, misalnya kenyamanan berkendaraan, memiliki 
rumah idaman. Effektifitas lebih kepada dampak dan terhadap musuh dan cost estimate dibuat untuk mencegah cost overrun (salah tafsir duga 
biaya) yang tinggi. Kenyataannya banyak literatur mengungkap bahwa dua hal tersebut bisa digunakan untuk semua kasus (benefit lebih banyak 

CBA Methodology

1. Define Problem/Opportunity and Objective1. Define Problem/Opportunity and Objective Receive MissionReceive Mission

Develop AlternativesDevelop Alternatives

Analyze AlternativesAnalyze Alternatives

Compare AlternativesCompare Alternatives

Approve AlternativesApprove Alternatives

Issue Implementing OrdersIssue Implementing Orders

Analyze Restarted Mission (Includes assumptions Analyze Restarted Mission (Includes assumptions 
and constrainsts)and constrainsts)

2. Define Scope; Formulate Facts and Assumtions2. Define Scope; Formulate Facts and Assumtions

3. Define Alternatives3. Define Alternatives

4. Develop Cost Estimate for each Alternative4. Develop Cost Estimate for each Alternative

5. Identify Quantifiable and Non-Quantifiable Benefits5. Identify Quantifiable and Non-Quantifiable Benefits

6. Define Alternative Selection Criteria6. Define Alternative Selection Criteria

7. Compare Alternatives7. Compare Alternatives

8. Report Results and Recommendations8. Report Results and Recommendations
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Alokasi anggaran bagi Kemhan dan TNI masih belum 
menunjukkan kadar yang realistik versus obyektif18 
mengingat masih dihadirkannya komponen biaya 
yang tidak relevan dengan obyektif pertahanan. Misal 
gaji militer & sipil serta belanja lain-lain (estimasi 
lebih dari 60% anggaran belanja pertahanan)---
sulit didemonstrasikan sebagai parameter kekuatan 
pertahanan RI19. Situasi ini membuat isu ekonomi 
pertahanan20  menjadi problema serius Kemhan RI 
kedepan dalam pengertian efisiensi alokasi dana yang 
ada  ditambah dengan kebijakan baru Panglima TNI 
yakni terdukungnya poros maritim (sebagai obyektif 
kebijakan baru).  

Ekonomi Pertahanan

Ekonomi pertahanan adalah bentuk pelibatan 
kompleks antara keamanan nasional (strategi), 
keamanan internasional dengan ekonomi nasional. 
Ekonomi pertahanan nasional memberikan kontribusi 
sentral terhadap studi keamanan, misal:strategi 
pertahanan dan alokasinya, analisis penangkalan, 
model ekonomi negara sahabat, kekuatan nasional 
(instrumen), daya tahan (survival) ekonomik 
nasional, perdagangan internasional, perlombaan 
senjata, interaksi strategik, ekologi ekonomi dan 
konflik internasional21, dll. Obyektifnya adalah 
mentransformasi sumber daya langka menjadi produk 
pertahanan guna mendukung berbagai program 
kebijakan pertahanan nasional---aplikasi teori ekonomi 
dalam isu pertahanan nasional. Ekonomi pertahanan 
diharapkan menjawab pertanyaan tentang fungsi 
produksi KemHan berupa barang jadi (public goods) 
yakni kapabilitas kekuatan militer22 dan dampaknya  
terhadap pertumbuhan ekonomi dan produktifitas 
nasional. Diskusi ini berkembang dengan munculnya 

dua (2) sisi belanja pertahanan23, yakni [1] mendorong 
kuat pertumbuhan ekonomi dengan sumbangannya 
berupa teknologi maju, konsep dan ketrampilan 
tenaga kerja. Sisi lain [2] adalah diserapnya tenaga 
ilmuwan dan insinyur bertalenta ke lingkungan 
pertahanan nasional sebagai pergeseran (trade-off) 
investasi dan sumber daya produktif  yang mestinya 
bisa digunakan bagi produktifitas sektor tertentu yang 
lebih strategik24 (alternative cost atau opportunity 
cost). Ekonomi pertahanan akrab dengan isu keamanan 
nasional maupun internasional; mengingat dasar 
pelibatan ancaman  banyak didemonstrasikan oleh 
kekuatan militer, ideologi politik, dan kebijakan luar 
negeri aktor negara yang berseberangan. 

Keamanan Nasional25 adalah orkestra semua 
strategi instrumen kekuatan nasional menghadapi 
semua kegiatan yang menghalang-halangi capaian 
obyektif Kepentingan Nasional ~ KamNas berorientasi 
lebih keluar, sedangkan KamDagri lebih kedalam. 
Begitu besarnya implikasi aktor dan non-aktor yang 
berniat buruk itu menyebabkan isu keamanan menjadi 
serius, a.l: isu integritas nasional, kependudukan, dan 
pelecehan kepentingan nasional berkategori “vital 
extremely”. 

Sewajarnya pemerintah memprioritaskan dan 
mengeffisiensikan sumber daya nasional baik berupa 
manusia dan material bagi kepentingan pertahanan 
nasional. Sejak alokasi sumber daya digunakan bagi 
kepentingan pertahanan, keamanan nasional dan 
berujung kepada proteksi terhadap kepentingan 
nasional serta berimplikasi pada isu ekonomik 
tersendiri---banyak pertanyaan dialamatkan kepada 
ekonomi pertahanan nasional yang muncul akibat 
interaksi ini26.  Effisiensi alokasi sumber daya otomatis 
menjadi fokus dan sentra perencanaan pembangunan 
kekuatan pertahanan nasional dalam jangka panjang 

orientasi kepada urusan sipil, sebaliknya effektifitas lebih keurusan militer). Ukuran effektifitas (measures of effectiveness) lebih berorientasi 
kepada besar “dampaknya” terhadap lawan, musuh atau orang lain dengan sistem yang dibeli tersebut, misalnya CEP (circular error probability, 
distribusi tebaran jatuhnya peluru dalam bentuk perimeter), probability kill given hit (artinya berapa probabilita menghancurkan setelah diketahui 
peluru mengenai sasaran~probabilita kondisional). MOE (measures of effectiveness) berbeda dengan “by design” pabrik seperti kecepatan peluru 
permenit, kecepatan radius, kecepatan tanjak tank, tebal lapis baja tank,dll---berapapun hebatnya desain pabrik kalau tidak bisa memberikan 
dampak “mematikan: kepada lawan” apa gunanya ? MOE berkaitan erat dengan kapabilitas, sedangkan “by design” pabrik hanya berkaitan dengan 
”ability” atau kesanggupan saja yang belum menunjukkan atau membuktikan suatu kapabilitas atau kemampuan tertentu.

12 Konsep pengadaan (procurement) dilihat dari konsekuensi biayanya berada dalam bentangan keputusan jangka panjang  ~ total life cycle cost 
(TLCC). TLCC menjamin output berupa kapabilitas dan kesiagaan yang tinggi karena “biaya” sudah diperhitungkan sampai barang tersebut tutup 
buku, termasuk sucad, pelatihan, modernisasi, dll...para Komandan dilapangan tidak akan kesulitan mengais anggaran untuk sucad, ditahun kedua, 
dst. Konsep pengadaan (procurement) dimulai dari investasi awal sd tutup buku sistem tersebut, bukan waktu investasi saja  (waktu awal pembelian 
saja).

13 Tahun 1961, McNamarra menduduki kursi Menhan dengan jargonnya yg terkenal “ how much is enough ? (Berapa sih cukupnya anggaran militer)”. 
Sejak itulah kantor Menhan menjadi pusat kontrol yang ketat ttg alokasi anggaran dan capaiannya, kedua kriteria ini menjadi basis sistem baru 
dalam PPBS (planning, programing and budgeting system) , dgn kriteria a.l: 1.Decisions should be based on explicit criteria of national interest, not 
on compromises among institutional forces. 2.Needs and costs should be considered simultaneously.3.  Major decisions should be made by choices 
among explicit, balanced, feasible alternatives. 4. The Secretary of Defense should have an active analytic staff to provide him with relevant 
data and unbiased perspectives.5. A multiyear force and financial plan should project the consequences of present decisions into the future (basis 
npv-net present value, pen?). 6. Open and explicit analysis, available to all parties, should form the basis for major decisions.

14 Yang tidak berubah adalah ultimate atau terminal kepentingan nasional, yakni tercapainya masyarakat adil & makmur. Agregasi kepentingan 
nasional per periode jabatan Presiden bisa saja berubah, meskipun jarang sekali.

15 Literatur sering menyebutkan semuanya sama artinya , atau bisa dipakai yang mana saja atau bolak –balik sama saja
16 Penekanan angka 50 tahunan, sebagai gambaran betapa jauh ketinggalannya penggunaan teknik aplikasi tersebut agar setiap kegiatan, proyek 

ataupun program lebih transparan dikemudian hari dengan konsep effektifitas biaya. Publik lebih suka menerima pertanggungan jawab benefit/
effektifitas disertai kepantasan besarnya konsekuensi dukungan anggaran yang digunakan (pjk keuangan) per setiap proyek? Kurang adil kalau hanya 
dipertanggung jawabkan hanya Pjk Keuangan. Bahkan dewasa ini konsep PPBS (planning, programming, budgeting system) berkembang menjadi 
PPBE (E-nya adalah executions), dan konsep effektifitas biaya sdh lebih diperbaiki dengan konsep AoA (analysis of alternatives) ~ periksa Analysis 
of Alternatives (AoA) Handbook, A Practical Guide to Analyses of Alternatives, (Office of Aerospace Studies,USAF,July 2008), 8 .

17 Komentar klasik...How much is enough ; Robert McNamarra (MenHan AS tahun 60-an) versus proposal petinggi militer AS. Waktu itu semua 
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pertahanan. Organisasi dan ukuran kekuatan 
pertahanan nasional merupakan sisi pasokan (supply 
side) teori Adam Smith yang mengandalkan pembagian 
kerja (division of labor)27 dan spesialisasi  pekerjaan 
dalam organisasi. Ekonomi pertahanan nasional 
tidak berbasis kepentingan organisasi tertentu atau 
pendekatan normatif seperti sekedar membangun 
kekuatan militer atau belanja peralatan militer yang 
besar. Kalkulus alokasi sumber daya ditingkat nasional/
strategik sungguh sangat rumit bagi kepentingan 
keamanan nasional dengan banyak alasan. Seperti 
obyektif yang kadang tidak jelas28 dibarengi fakta yang 
bisa muncul alternatif yang begitu banyak dan sangat 
berpeluang memunculkan obyektif ganda (multiple 
objectives) atau muncul keputusan politik diluar 
pembangunan kapabilitas struktur kekuatan militer 
yang sedang berjalan. 

Ujung-ujungnya perencanaan pembangunan 
kekuatan militer jangka panjang ini bertumpu pada 
suatu pengalaman ketrampilan dan kearifan pengambil 
keputusan29. Ketrampilan dan kearifan yang sudah 
terbangun memang diharapkan dalam satu struktur 
bangunan (framework) keputusan agar perencanaan 
berjalan dengan pola yang tetap sehingga mudah 
mengevaluasi dan memperbaiki meskipun berganti 
pimpinan. 

Fenomena ini bukan berarti mengabaikan kehadiran 
pengambil keputusan, sebaliknya memperkokoh cara 
yang lebih baik dengan mendemonstrasikan kerangka 
kerja rasional guna pengambilan keputusan bagi 
kepentingan strategi keamanan nasional30.  Skenario 
yang diciptakan KemHan menjadi basis perencanaan 
struktur kekuatan31 gabungan dengan kapabilitas 
pertahanan tertentu. Suksesnya perencanaan 
pembangunan kekuatan32 militer akan tercipta jika 

dan hanya jika33 strategi ekonomi nasional sukses. 
Hubungan strategi ekonomi nasional34 bagi strategi 
instrumen kekuatan nasional lainnya sedemikian 
kuatnya sehingga sering disebut sebagai hadirnya 
dominasi kekuatan ekonomi nasional (strength) 
bahkan terkesan lebih dari kekuatan militer. 
Konsep BCA memutuskan setiap alternatif struktur 
kekuatan berbasis dua (2) faktor yakni seberapa 
jauh effektifitas yang didapat dan seberapa besar 
konsekuensi biayanya35 yang dikeluarkan. Problema 
ekonomik dilingkungan bisnis dan militer tidak jauh 
berbeda. Problema ekonomik bagi manajer militer 
(misal) adalah menggabungkan kuantitas rudal, 
anak buah, pangkalan, dan fasilitas pangkalan 
(sumber daya), anggaran (given) untuk memproduksi 
kekuatan strategik udara yang akan memaksimumkan 
penangkalan (obyektif) terhadap rencana serangan 
lawan (aktor)36 (sebagai skala effektifitas/MOE). 
Bagi manajer perusahaan menghadapi penggabungan 
sejumlah kuantitas pergudangan, laboratorium, 
fasilitas penyulingan,dll (sumber daya) untuk 
menghasilkan minuman semacam coca-cola (obyektif) 
dalam rangka memaksimumkan laba (benefit/
keuntungan) diketahui (given) dana yang tersedia. 
Kedua problema ini  memiliki peluang yang sama untuk 
di-ekonomiskan dan di-effektifkan atau memperoleh 
laba dengan cara yang sangat effisien. 

Menangani sistem penganggaran guna kepentingan 
pertahanan nasional, tentu saja banyak berkiblat 
bagi kepentingan strategi keamanan nasional. 
Mempertanyakan porsinya dalam GNP, sama saja 
mendefinisikan banyaknya anggaran untuk membeli 
keamanan nasional melalui pertahanan nasional 
dengan cara paling effisien. Kata effisien perlu 
digaris bawahi, mengingat anggaran tersebut 

proposal, proyek, program berorientasi hanya pada anggaran dan kacamata masing masing angkatan saja, jauh dari orientasi operasi gabungan dan 
effektifitas...masalahnya sebatas kecukupan isu anggaran. Effektifitas dilihat kepada dampaknya terhadap musuh---effectiveness model. Bukan 
dilihat dari modernnya atau hebatnya “by design” pabrik.

18 Obyektif atau keinginan atau sasaran yang lebih ditekankan kepada sasaran fisik yang harus dicapai. Obyektif satuan tempur darat bisa saja dengan 
alternatif -1 (misal) menduduki semua teritori musuh, alternatif-2, menduduki sebagian area musuh yang strategik, alternatif-3, menangkap hidup-
hidup pimpinan musuh, dst. Kalimat memenangkan pertempuran adalah kalimat meskipun dalam tataran kebijakan atau strategik atau apapun 
juga namanya sasaran yang lebih penting adalah fisiknya. 

19 Konsekuensi anggaran atau biaya yang dikeluarkan (cost) mestinya mengikuti apa maunya (obyektif) program, proyek atau kegiatan–konsep cost 
dilihat dari keterkaitannya dengan obyektif. Kalau obyektif anggaran belanja pertahanan nasional adalah memaksimalkan kesiagaan TNI 
komponen  biaya yang relevan (relevan cost) adalah biaya yang langsung menunjang kesiapan alut sista dan manusianya, spt latihan, sucad, 
pemeliharaan, modernisasi, dll, bukan gaji atau belanja lain-lain yang akan berakhir didapur (biaya yang hilang). Sebaiknya satuan gaji, dll 
(irrelevant cost), dikeluarkan, sehingga benar-benar murni mana biaya yang relevan untuk kesiagaan kekuatan militer nasional.

20 Pernyataan baru-baru ini oleh Pang TNI dan Menhan dengan policy terbarukan yakni poros maritim (menjawab What), dan Pang TNI akan 
merespon-nya dengan menjawab How untuk mendukung What-nya Menhan dengan mengintegrasikan semua means (sumda), ways (strategi) dan 
ends (obyektif secara phisik dilapangan) dalam kesatuan kegiatan yang namanya adalah strategi.

21 Arrow, Kenneth J. & Intriligator, Michael.D, Handbook of Defense Economics, North Holland, 1995, volume – 1, halaman 16.
22 Berbeda pengertian antara kapabilitas suatu kekuatan militer dengan kekuatan militer yang kapabel. Yang terakhir masih berhandai-handai, 

sedangkan kapabilitas suatu kekuatan, artinya kekuatan tersebut sudah memiiki harga kapabilitas tertentu (certain capabilities). 
23 Patut diakui bahwa teknologi, konsep dan ketrampilan personil militer dianggap memiliki nilai lebih. Teknologi protoype mana yang digunakan 

militer yang tidak diadop non militer, begitu juga konsep atau kurikulum pelajaran mana yang tidak dilirik dan tenaga trampil mana yang tidak 
disukai dibandingkan tenaga trampil dari sumber lainnya.

24 Graham, David.R, An-Jen Tai & Bicksler, Barbara.A, January, 1993, Defense and The Economy, (Institute of Defense Analyses/IDA,Paper P-2810), 8.
25 Kepentingan KamNas lebih berorientasi keluar, yakni mengamankan kepentingan nasional dimata dunia internasional, sdgkan isu kamdagri atau 

kamtibnas adalah isu yang lebih kedalam  yang terakhir ini adalah isu kepentingan domestik. Pembagian area dan fungsional misi yang jelas ini 
akan membuat kegiatan pendukungnya lebih effektif dan jelas.

26 Lifshitz, Jaacov, The Economics of Producing Defense; Illustrated By The Israeli Case, (Springer Science, 2003), 1.
27 Pembagian kerja yang dimaksud adalah input tenaga personil yang digunakan KemHan.
28 TNI bisa menarik pelajaran bagus dgn jatuhnya alutsista lama Hercules, demikian juga TNI-AL dengan pembelian  alutsista ex Jerman timur dgn 

penyapu ranjaunya (atau Inggris) yang sebenarnya bisa dijadikan praktek ekonomi pertahanan khususnya isu effektifitas-biaya dgn kunci pertanyaan 
(key questions) misalnya :  benar-benarkah memadai harganya (kabarnya murah sekali) dengan effektifitas yang diperoleh ? Jangan jangan harga 
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dipertanggung jawabkan pada publik tidak selalu 
berbentuk pertanggungan jawab anggaran saja 
(Keu), namun effektifitas (atau benefit apa) yang 
diperoleh dengan  konsekuensi anggaran sebesar itu. 
Tidak mudah menjawabnya; mengingat bentangan 
alternatif effektifitas kekuatan pertahanan nasional 
sangat dipengaruhi skenario yang dimainkan. Kesulitan 
besar37 didunia nyata adalah mengaitkan situasi (state 
of affairs) keamanan nasional tanpa kehadiran (misal) 
kekuatan maritim (Angkatan Laut) jauh didepan 
(forward deployment) di-aksis penangkalan versus 
negara yang akan ditangkal sebagai demonstrasi 

effektifitas kekuatan maritim. Contoh kehadiran 
kekuatan maritim AS sebagai respons (tanggap?, pen) 
krisis maritim dalam rangka stabilisasi dan penurunan 
harga minyak dipasaran dunia signifikan memberikan 
manfaat bagi ekonomi AS. Manfaat ini diterjemahkan 
dalam bentuk kehilangan dollar (benefit loss) apabila 
tidak dihadirkan kekuatan maritim saat krisis (meskipun 
deploi kekuatan memiliki konsekuensi mengeluarkan 
biaya). Methodologi pengukuran manfaat dengan 
kehadiran kekuatan maritim  saat krisis dan response 
dapat diperlihatkan  dalam gambar (model) dibawah 
ini:

Referensi:Ibid, halaman 8, perhatikan alirannya yang cukup logik, diawali dari blok sebelah kiri kemudian dikembangkan 
dan bergerak ke –kanan. Kolom kanan bukan saja menampilkan ekspektasi produksi (Kemhan sebagai aktor fungsi produksi) 
yang diperoleh namun juga  effektifitas (atau benefit).

beli melebihi dugaan biaya (cost estimate) yang seharusnya atau bahkan inefisiensi atau mengkaji dengan serius isu TOT dengan negara sahabat.   
29 Fisher, Gene.H,  Cost Considerations in System Analysis, (RAND, 1971), hal 1...dan tim dibelakang Menhan (SecDef) biasanya adalah tim effektifitas 

– biaya, mereka akan mengkaji dengan cara yang obyektif setiap proposal masing masing Angkatan. Sebagian ahli dalam soal analisis biaya dan 
sebagian lagi ahli dalam model effektifitas sistem, dua tim ini menyatu dibawah kendali comptroller (semacam Asrenum) dan tim ini sdh bekerja 
dan terbentuk semenjak 50 tahun lalu. Kedua - duanya biasanya memiliki latar belakang ORSA, Ekonomi, Sistem Rekayasa (system engineering) 
atau Rekayasa (applied engineering) terapan,singkatnya latar belakang analisis kuantitatif.

30 Grosse, Robert. N & Proschan, Arnold, Military Cost Analysis, (Research Analysis Corpt, The American Economic Review,Vol- 55, No. 1/2 (March, 1, 
1965), 427-433

31 Bucur-Marcu, Hari, et-al (3 personnels), Defence Management : An Introduction (www.dcaf.ch, Geneva, 2009), 5. 
32 Meskipun terbiasa dengan kosa kata pertahanan negara, dalam tulisan ini penulis lebih memilih menggunakan kosa kata pertahanan nasional (lebih 

dari sekedar negara/fisik), sebagaimana umumnya hampir semua negara lain mendefinisikan agar mudah berkomunikasi dengan konsep mereka.
33 Kalimat jika dan hanya jika (if only if) merupakan kalimat prasyarat.
34 Hitch, Charles. J & McKean, Ronald. N, The Economics of Defense in the Nuclear Age, (RAND, R-346,1960), hal 2, ...bahkan sering disebut bahwa 

kekuatan ekonomi Baratlah yang mengalahkan Uni Soviet saat perang dingin, bukan militernya...US exerted  a decisive influence in the later stages 
of WWI and II through its superior economic strength.

35 Seringnya proposal yang diajukan masing-masing Angkatan membuat tidak jelasnya hubungan antara proposal satu dengan lainnya, apa kaitannya 
dengan strategi keamanan nasional dan apa kaitannya dengan operasi gabungan mendatang, semuanya berlomba lomba mengajukan proposal 
dengan basis besar-besaran anggaran, bukan besarnya kapabilitas atau effektifitas yang diinginkan.  Pertanyaan yang sering dilontarkan kepada 
para Panglima dan Komandan satuan tempur AS oleh Menhan waktu itu Robert McNamarra dgn .... berapa sih cukupnya ? (how much is enough?).

36 MOE = measures of effectiveness.
37 Looney, Robert & Schrady, David, 2000, Estimating Economic Benefits of Naval Forward Presence (US Naval Postgraduate School), ....(pen) 

menangkal atau deterrent, tidak semudah itu saja diucapkan, tentunya ada aktor tertentu yang akan ditangkal, sebaliknya bagi negara lain 
tentu saja akan mempertanyakan kepada siapa penangkalan tersebut ditujukan apabila mendengar pejabat negara lain menyebut nyebut akan 
menangkal? 

38 Hartley, Keith, The Economics of Defence Policy ; A New Perspective, (Routledge, 2011), halaman 2, 3.
39 Ibid,
40 DoA, America’s Army : The Strength of the Nation , (US Army Training Knowledge on line,ODASA Cost&Economics, Cost Benefit Analysis Training 

Brief, 5 April, 2010) , slide # 5.
41 Bagaimanapun juga kita harus banyak belajar dari negara yang lebih makmur, dan maju namun keukeh bersikeras terus menerus mencoba 

memperhitungkan isu efisiensi disegala bidang, contoh AS dan Perancis...setiap unit effektifitas atau manfaat yang dibeli haruslah berharga lebih 
besar dari  satu unit biaya yang (terpaksa dan berhati-hati) harus dikeluarkan dari kocek negara. Periksa Euske, K. J. & Chong Wang, Grad School 
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Model ini membuktikan pentingnya kehadiran 
kekuatan pertahanan disaat krisis, konflik dan 
penangkalan dan KemHan sukses menggunakan (salah 
satunya) kekuatan pertahanan untuk mengembalikan 
setiap unit biaya yang keluar (dan hilang) dengan unit 
effektifitas (atau manfaat) bagi keuntungan negara. 
Hadirnya globalisasi ekonomi38 menjadi perpektif baru 
kekuatan pertahanan nasional utamanya keterlibatan 
transaksi internasional baik barang, jasa, teknologi, 
faktor produksi dan industri pertahanan serta 
tantangan baru bagi keamanan nasional dan komuniti 
internasional. Globalisasi menyadarkan komuniti 
internasional tentang tantangan baru, berupa 
terorisme internasional dan semakin mendesaknya 
kepentingan mewujudkan perdamaian dunia39. 
Ekonomi pertahanan sebagai perangkat pengambilan 
keputusan terkait dengan sistem penganggaran 
negara tidak bisa menghindar dari pilihan kebijakan 
pertahanan nasional. Keputusan penganggaran 
dilakukan mengacu jumlah atau besaran yang 
sesuai dengan rumusan kepentingan nasional (misal 
pilihan pengeluaran pembelian rudal dengan (given) 
mempertahankan tingkat kesehatan masyarakat atau 
isu klasik adalah pilihan porsi meriam versus mentega) 
atau porsi alokasi personil dan peralatan atau antara 
kekuatan nuklir dengan konvensional dan distribusinya 
antara kekuatan darat, laut dan udara atau antara 
pangkalan domestik dengan pangkalan aju (forward 
sea-base). Studi ekonomi pertahanan yang lebih makro 
dapat di contohkan dibawah ini dengan hadirnya aliansi 
dan perlombaan senjata dan konsekuensi anggaran. 

Referensi: Ibid, halaman 16. Gambaran pilihan keputusan 
ekonomi pertahanan antara (porsi) sipil dan pertahanan. 
Negara A dan B dalam hubungan penangkalan . Kwadran I diisi 
dengan negara A (tidak ada harga negatif dalam 2 kuadran) 
baik untuk defence maupun kepentingan civil bagi dua (2) 
negara tersebut yang telah menentukan (kompromi sipil 
dan pertahanan) pilihan kekuatan pertahanan di titik D1 dan  
konsekuensi penganggaran bagi sipil berada di titik C1, garis 
melintang adalah kurva peluang produksi antara sipil dan 
pertahanan masing-masing negara). Negara B menetapkan 
anggaran pertahanan nasionalnya di titik D1 dengan 
konsekuensi biaya di titik C1.  Bila  B menaikkan anggarannya 
ke  D2, (negara A tidak bisa lebih dari  D1, mengapa? Posisi 
anggaran A yang > D1 akan menggeser fungsi (garis) distribusi 
anggaran bagi sipil dan militer),  namun bisa terkompensasi 
dengan penganggaran dari negara yang bergabung dengan 
negara A (aliansi) dan anggaran A dan aliansi naik dari  D1 
menjadi jauh lebih besar dari  D2. Kurva anggaran belanja 
aliansi relatif tidak harus  sejajar dgn fungsi (garis) distribusi 
anggaran negara A. 

Analisis manfaat biaya (CBA) atau effektifitas-biaya 
(CEA) 

CBA dapat didefinisikan sebagai a structured 
methodology of forecasting and comparing the 

of Business & Public Policy , US NPS, Cost Efficiency of Defense Procurement : What We Can and Cant Learn from French Lessons, (Judul besar dan 
tahun terbit tidak diketahui, search Google, 10 Juni 2015), hal 3134,3135.  Perancis menerapkan basis biaya tetap (fixed price) dan melepaskan diri 
dari kendali isu biaya oleh kontraktor atau penjual dan dilakukan jauh sebelum AS memperlakukan CBA atau CEA. Dengan cara inipun Perancis masih 
(terpaksa) berkembang (cost overrun) dari dugaan biaya awal (cost estimate relationship) menjadi kl 5 % - 10 % , dibandingkan AS yang (terpaksa) 
berkembang (cost overrun) menjadi kl 25 %. Salah satu kelebihan mengapa Perancis sukses dengan cost overrun-nya lebih kecil dibandingkan AS, 
di-Perancis hanya ada satu pintu masuk untuk semua kontrak pembelian sistem senjata yakni dibawah kendali DGA yang  disebut-sebut one single , 
centralized, prestigious, and powerful goverment agency , Ibid, hal 3136. Baik AS ataupun Perancis dan negara lain hampir pasti tidak akan sanggup 
melakukan riset demi effisiensi anggaran tanpa ketersediaan data yang transparans tentang biaya.

42 Massey,H.G, Novick,David & Peterson,R.E, Cost Measurement: Tools and Methodology for Cost Effectiveness Analysis , (RAND,1972), 25.
43 Francoise Malese,Anke Richter, Binyam Solomon (Eds) ,  Military Cost Benefit Analysis : Theory and Practice , 
 ---Malese,Francoise, ch.1 Introduction (Routledge, June, 2015), 6.
44 Course of actions (COA) diterjemahkan sesuai lingkungan militer yakni cara bertindak atau CB.
45 Ibid, 7.
46 Sejauh komponen benefit dan cost masih bisa ditransformasikan kedalam bentuk moneter, kalau gagal, maka benefit ditransform dalam bentuk 

effektifitas dgn variabel proxy dalam skala MOE dan berubah sebutannya --- konsep CEA (cost-effectiveness analysis).
47 Francoise Malese, Anke Richter, Binyam Solomon,  Military Cost Benefit Analysis : Theory and Practice, 
 ---Malese, ch.1 Introduction (Routledge, June, 2015), 7.
48 Konsep ini ada hubungan erat dengan keseimbangan Pareto.
49 Francoise Malese, Anke Richter, Binyam Solomon,  Military Cost Benefit Analysis : Theory and Practice,
 ---Malese, ch.1 Introduction (Routledge, June, 2015), 10. PPBS ditahun 60-an masih berbasis kepentingan Angkatan masing-masing dan spesifik 

berorientasi hanya pada  kategori pemeliharaan, personil, bangunan militer,dll, sama sekali tidak berbasis atau memikirkan pada kepentingan 
operasional baik taktis maupun strategik, bahkan melupakan hadirnya operasi  gabungan yang tentu saja sangat effisien sekali. Apalagi proposal 
yang tidak jelas kaitannya dengan output pertahanan, operasi gabungan, dan dukungan terhadap strategi keamanan nasional ~ masing masing 
angkatan jalan sendiri sendiri ? Karena berbasis operasi gabungan, maka basis (model) skenario pertahanan menjadi keperluan yang mendasar dan 
futuristik bagi kalkulus force structures berbasis ops gab.

50 AOR = area of responsibility, atau area yang diperkirakan akan menjadi ajang pelibatan dengan probabilita yang optimistik, bukan sekedar hanya 
menyebut daerah bermasalah (trouble spot) di-dua atau tiga tempat sekaligus yang tidak jelas posisi geographiknya dan besarnya probabilita 
munculnya pelibatan diarea tersebut.

51 Francoise Malese,Anke Richter, Binyam Solomon, Military Cost Benefit Analysis : Theory and Practice , 
 -----Malese, Francoise, ch.1 Introduction (Routledge, June, 2015), 
52 Pembelian alut sista yang prototype  (contoh alut sista kelas  Fatahillah) tentu saja akan sangat mahal sekali, mengingat biaya investasi awal 

termasuk biaya R & D yang harus diganti. Sebaliknya sisi penjual akan memperoleh manfaat kelemahan yang ada dari laporan pembeli prototype, 
dan menggunakan untuk memperbaiki bagi produksi massal (masss procduction)dan dijual kepada negara lain.

53 Massey, H. G, Novick,David & Peterson,R.E, Cost Measurement: Tools and Methodology for Cost Effectiveness Analysis, (RAND,1972), halaman 
16-17.  Biaya material maintenance versus biaya material operasional juga harus dibedakan jelas agar skedul pemeliharaan konsiten. Khusus CER 



Vol. 9, No. 5, Mei 201513

Perangkat CBA, CEA, CER, Dan Semacam Itu Bagi Pertahanan Nasional...

anticipated costs and benefits of alternative course of 
action in order to identify the most effective manner 
of achieving a stated goal or objective or produces 
a string value proposition – a clear statement that 
the benefits outweigh the cost and risks, atau in 
English...weighing the consequences, both good 
and bad of potential actions---periksa Memo  for 
Principal Officials HQ, DoA/Dept of the Army40 yang 
mewajibkan seluruh proposal proyek, program atau 
kegiatan AD-AS menggunakan konsep CBA. Teknik CBA 
dan aplikasinya di-Dephan dan pemerintah AS sejak 
kl 50 tahun dan diberlakukan sebagai cara unik untuk 
mentransformasi kekuatan pertahanan (atau kekuatan 
lain) menjadi kekuatan yang effisien, effektif dan 
diperhitungkan41 sebagai organisasi di-abad 21 ini. 
Patut dipahami bahwa kalkulus biaya tidak akan 
pernah teliti, tergantung tingkat profesionalisme tim 
biaya---perkiraan biaya disebut sebagai perkiraan 
paling mendekati (approximation)42.  Teknik modern 
ini di ramu dengan teori akuntansi, ekonomik, 
managemen, statistik dan teori keputusan ---sebagai 
teknik dan aplikasi mendunia untuk: [i] mempertajam 
(reshaping) strategi keamanan nasional, [ii] 
memperbaiki (reformasi) kebijakan akuisisi, dan [iii] 
kritisisasi investasi (revitalisasi) kritis tentang orang, 
peralatan, infrastruktur, jasa dan pasokan43.  

Reformasi pertahanan nasional umumnya berujung 
pada debat politik diparlemen khusus isu investasi 
(projek, program, atau kebijakan) dan CBA dominan 
mendemonstrasikan proposal yang lebih transparan. 
CBA sebagai teknik analisis kuantitatif begitu kuat 
dan sanggup memberikan informasi dan definisi 
masalah yang kompleks serta keputusan dengan 
cara berhati-hati menstrukturkan problema dengan 
jelas serta menangkap biaya yang relevan sekaligus 
mendemonstrasikan berbagai alternatif pilihan CB 
(cara bertindak)44 yang dibungkus dalam pengertian 
manfaat atau effektifitas. Angkatan Darat AS sungguh 
tepat mengawalinya sesuai arahan senior-nya agar 
setiap keputusan yang melibatkan sumber daya AD 
didukung dengan CBA45. Kapabilitas perangkat CBA di 
lingkungan militer pertahanan46 sungguh menjamin 
peningkatan transparansi, effektifitas dan effisiensi 
khususnya versus keputusan strategik dan kritik 
dilingkungan pertahanan nasional. Teknik CBA mula-
mula diciptakan Jules Dupuit tahun 1844; insinyur 

Perancis dengan sebutan akuntansi ekonomik, 
phase berikut dikembangkan oleh Alfred Marshall, 
seorang ekonom Inggris. Aplikasi sesungguhnya sudah 
dilakukan oleh korps insinyur AD-AS (engineer corps) 
yang membantu suatu proyek yang diinginkan dan 
ditunjukkan dalam bentuk manfaat komersial dan 
konsekuensi biaya ditahun 190247. CBA atau CEA 
sesungguhnya bukan suatu proses yang linear, periksa 
ilustrasi dibawah .

Referensi: Cost Benefit Analysis (CBA) Training for Decision 
Makers and Managers ,(DoA (Dept of the Army), FM Level III, 
May, 2014), slide # 13. (awal proses dari obyektif terlebih 
dahulu).Methodologi 8 langkah CBA menggambarkan 
interaksi dan iterasi yang kuat antara pengambil keputusan 
dengan analis keputusan yang memproses CBA ini sebagai 
prasyarat hubungan kuat dan harmonik antara tim analis 
keputusan dengan pengambilan keputusan. Dalam proses ini 
maka ...at any step in the process, the team’s findings and 
analysis might make it necessary to revisit previous steps 
(gambar panah yang lebih tipis). Significant findings might 
require asking the decision maker for revised guidance. Tim 
yang dimaksud adalah tim analis keputusan (tim  biaya dan 
tim effektifitas).

Korps ini membantu mengkalkulasi seberapa 
jauh manfaatnya yang melebihi batas kekuatan 
anggarannya, artinya siapapun akan merasakan 
bahwa ada alokasi nilai manfaat yang maksimum dan 
dan didukung dengan konsekuensi biaya minimum48 
---sering disebut-sebut oleh para ekonom sebagai 
konsep yang alokatif effisiensi. CBA, CEA dipertajam 
dengan hadirnya McNamarra, ditahun 1960-an 
sebagai Menhan (SecDef) dengan merealisasikan PPBS 
(kemudian PPBE) berbasis proposal yang Cost Benefit. 
Menhan AS menggandeng beberapa pakar RAND49, 
merubah orientasi anggaran pertahanan nasional 
berbasis kepentingan masing-masing angkatan serta 
hanya merujuk kategorisasi seperti pemeliharaan, 
sucad, pembangunan gedung, fasilitas, dll; menjadi  
struktur kekuatan militer berbasis operasi gabungan. 

(cost estimate relationship) ada kaitannya dengan cost overrun AS yang diperkirakan mencapai 10-20 %-25% nya dari duga biaya awal, dibandingkan 
Perancis dengan kontrol ketat DGA bisa menekan cost overrun hanya 5-10% dari CER, berbeda sangat jauh bukan, apalagi tanpa methoda analisis 
apapun. 

54 Francoise Malese, Anke Richter, Binyam Solomon (Eds) , Military Cost Benefit Analysis : Theory and Practice , 
 -----Venelin Georgiev, ch.13.Embedding Affordability Assesments in Military Cost-Benefit Analysis, Defense Modernization in Bulgaria,(Routledge, 

June, 2015), ......The acquisition of ships for the BG (Bulgarian) Navy was made without appropriate energy units to provide  power while docked. 
The results of such as oversights is that life-cycle costs of defense investments increase unexpectedly, and/or that it become necessary to launch 
new investment projects for the the acquisition of additional equipment, training, services or supplies. 

55 Ibid, ... as a consequence, in the implementation phase financial resources have to be transferred from one investment project to another and 
from one ..... 

56 Ibid, ideally, military CBA ’s would normally require .....
57 Staf atau analis biaya (bukan  keuangan) dan analis effektifitas.
58 Arrow, Kenneth J. & Intriligator, Michael D., Handbook of Defense Economics, North Holland, 1995, volume – 1, halaman 6,7.
59 Paket anggaran dalam APBN keseluruhan, berbasis duga awal kotor (gross cost estimate relationship), akan sangat bias apabila masuk dalam kajian 
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Proposal Angkatan diwarnai rujukan (masukan) strategi 
pertahanan nasional, strategi pelibatan angkatan 
masing-masing dan rencana operasi gabungan serta 
kekuatan Angkatan yang disiapkan dalam operasi 
gabungan. Sebagai program jangka panjang maka 
parameter cakrawala waktu (konsekuensi discounted 
rated dan NPV) menjadi keharusan komponen yang 
di amati ; dengan input kebutuhan masing-masing 
Angkatan dan teknik ini lebih dikenal sebagai system 
analysis. Obyektif-nya adalah memaksimalkan 
keamanan nasional dengan anggaran yang minimal 
sehingga outputnya adalah berbagai bagai alternatif 
jumlah kekuatan yang digabungkan (mix of forces) per 
setiap AOR50 yang berbeda. Meskipun proyek, program, 
atau kegiatan ini dirasionalisasikan dengan cara 
yang sistematik dan sangat beralasan yakni berbasis 
operasi gabungan, namun dalam perjalanannya sangat 
dipengaruhi oleh kelompok politikus. 

Malese bahkan memprihatinkan meskipun konsep 
ini effisien dan transparan, berpeluang secara strategik 
di-manipulasi pengambil keputusan (birokrat, politisi 
diparlemen dan ajensi yang terlibat dengan agenda 
tersembunyi). Meskipun alamiah akhirnya dikikis 
oleh pengamatan publik51 yang semakin merasakan 
sendiri bagaimana transparans dan effisiensi revolusi 
penyusunan anggaran pertahanan nasional  berbasis 
CBA atau CEA ini.  Membangun model effektifitas 
tidaklah serumit membangun model (komponen) biaya 
yang “terpaksa” menghadapi beberapa rintangan 
yang harus diatasi tim komptroller evaluator biaya 
semisal; komponen biaya tawaran penjual/kontraktor 
versus duga biaya awal (estimate cost/ estimating 
cost relationship) pihak pembeli, komponen biaya 
R&D (kalau beli prototype)52, investasi awal, biaya 
operasional, komponen life-cycle cost  (opt cost, 
maintenance cost53, cost modernization, sampai 
dengan disposal). Diatas peta rencana jangka waktu 
yang panjang, beberapa kesulitan berkembang; a.l: 
nilai kurensi  yang berubah (net future value) namun 
tetap diperhitungkan dari tahun sekarang (net present 
value) berbasis laju inflasi yang diperhitungkan 

(discounted rate). 
Analog biaya yang berkaitan dengan obyektif 

misi juga diperhitungkan a.l: biaya relevan atau 
sebaliknya (relevant cost/irrelevant cost). Sebagai 
ilustrasi pendek adalah pelibatan analisis biaya yang 
dialami oleh Bulgaria, berawal dari tahun 2010 dengan 
pemotongan drastis dari rata-rata presentase sebesar 
20-22 % dari GDP tahun sebelumnya menjadi hanya 
sebesar 0.8 %. Pengurangan drastis ini mendorong 
Bulgaria melakukan program finansial dan manajemen 
proyek yang prudensial dan ketat, khususnya 
memperlakukan konsep CBA dan evaluasi proyek 
pembangunan kekuatan dengan teknik rekayasa 
(system engineering), manajemen dan biaya yang 
lebih sistematik54. 

Kekeliruan  yang perlu dijadikan pelajaran a.l:  
pertama, pengurangan komponen anggaran dalam 
komponen biaya investasi dari total biaya sepanjang 
umur effisien (total life cycle cost ~ TLCC) yang 
panjang mengalami dampak yang signifikan; akibat 
(salah satunya) lalai dengan pentingnya sumber power 
sewaktu kapal naik dock. Studi TLCC menunjukkan 
kejadian seperti kanibalisme, keterlambatan sucad 
(suku cadang),  keterlambatan skedul perbaikan, 
dll sering-sering tidak disadari hal ini memberikan 
gangguan teknis yang menurunkan tingkat kesiagaan 
kapal. Kelalaian lain adalah pembelian pesawat tidak 
memperhatikan pembelian simulator guna melakukan 
pelatihan tanpa perlu menerbangkan pesawat yang 
sesungguhnya. Teoritik kelalaian yang terjadi selama 
perjalanan TLCC berpeluang besar menimbulkan 
extra biaya yang sangat besar. Bila kalkulasi anggaran 
hanya fokus kepada investasi awal akan merepotkan 
pengguna ditahun berjalan berikutnya untuk selalu 
memikirkan anggaran sucad, pelatihan, modernisasi, 
perbaikan besar, rehab, reengineering  (revitalisasi 
pendorongan?), dll dari kantong anggaran lain ~ tidak 
disiplinnya penggunaan skedul TLCC dan anggaran.  
Kedua, isu insentif. Para manajer militer Bulgaria 
memiliki motivasi kuat untuk menyelesaikan segera 
proyek (mirip-mirip dayaserap, pen?) suatu investasi, 

CER (net cost estimate) masing masing rincian program, proyek atau kegiatan. Oleh karena itu sangatlah berpeluang melalui kajian akademik 
(riset), anggaran sebesar itu masih bisa ditekan jauh lebih rendah lagi, artinya tidak selalu harus dihabiskan atau diselesaikan. Suksesnya effisiensi 
alokasi didemontrasikan AS baru baru ini  dengan program BRAC-nya berupa pengaturan kembali fasilitas pangkalan militer (darat, laut, dan udara) 
sehingga lebih sedikit, lebih menjanjikan kesiagaan personilnya, dan lebih penting lagi bisa menghemat sampai bilyunan $. Budaya CBA,CEA ,dll 
tidak mengajarkan untuk menghabiskan anggaran sebagai atribut perencana yang baik, bahkan sebaliknya. Contoh yang dilakukan Bulgaria, AS, 
Jepang, Australia, Perancis, dll, menunjukkan komitmennya untuk mengefisiensikan alokasi anggaran yang tersedia. Bukan memberikan hadiah 
penalti bagi manajer yg tidak bisa menghabiskan anggaran sebagai perencana yang “tidak baik”.

60 Ike, Y. Chang, Jr, Technology Access from the FS-X Radar Program , (RAND,1994), hal 92....The Case Study of the FSX Radar, however, raises issues 
of industrial and acqusition management rather than technology ...sepertinya isu cost analysis justru tidak ditemukan atau tidak perlu dibicarakan. 
Bisa saja berasumsi kedua pihak sama-sama paham tentang CER yang dilakukan, dan mungkin saja harga dasar (transaksi) sudah disetujui bersama 
(dan dianggap wajar oleh AS), justru manajemen akuisisi yang merepotkan. TOT (transfer of technology) perlu kajian serius apakah diuntungkan 
atau tidak dengan TOT antara pemerintah dengan pihak penjual. Porsi siapa  kajian ini, Bappenas, Depkeu atau Angkatan atau Kemhan? Bukankah 
belum pernah ada kajian komponen manfaat dibandingkan komponen cost (extra) yang terpaksa harus dikeluarkan dibandingkan dengan investasi 
langsung. Adakah beda (manfaat) antara membongkar setiap komponen untuk dipelajari setelah dibeli (tanpa TOT) dibandingkan dengan melalui 
TOT. Benarkah penjual mau memberikan per setiap komponen kelebihan, kekurangan, effektifitas dan ukuran keandalannya (atau reliability) 
semuanya dalam komponen manfaat ? Alternatif lain bisa saja muncul misal komponen mana yang sangat bermanfaat dilakukan TOT, barulah 
dilihat alternatif pelaksanaan TOT kalau dilakukan di negara mitra (seluruhnya, atau sebagian atau tidak sama sekali) atau dinegeri kita, mana yang 
termurah ? Atau alternatif akuisis via COTS (commercial off the self) dengan membeli komponen komersial yang sama dipasaran umum. 

61 Lorell, Mark, Troubled Partnership : A History of US – Japan Collaboration on the FX-S Fighter, (RAND, Project  Air Force, 1995), xx, dan chapter 
akhir, banyak isu yang muncul dalam perjalanan pelaksanaan kolaborasi; a.l: lisensi, biaya pertumbuhan (cost growth), tekanan sekuriti dan tekanan 
ekonomi, dampak underestimate AS vs Jepang, kontrol badan industri Jepang yang kuat, dll. Menarik untuk dipelajari oleh staff logistik Kemhan atau 
TNI isu diatas materi pembelajaran bukan tidak mungkin pernah dialami sewaktu berhadapan dengan negara penjual agar bisa menguasai situasi.  
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meskipun sebenarnya terkesan proyek ini cukup mahal 
dan butuh waktu. Gagalnya  penyelesaian proyek 
otomatis menghentikan karir mereka. Perilaku seperti 
ini membuat duga biaya menjadi bias. Gambaran 
estimasi biaya yang muncul seharusnya dengan 
menggunakan model TLCC periksa gambar dibawah 
ini.

Referensi: Periksa  Farr, John.V, System Life Cycle Costing: 
Economic Analysis, Estimation and Management, (CRC, Taylor 
& francis, 2011) halaman 3. Farr  memodifikasi model dari 
tulisan Andrews, Richard, 2003, An Overview of Acquisition 
Logistcis,(Fort Belvoir, Defense Acquistion University), 
diakses tahun 2007. Gambaraan TLCC dalam bentuk blok. 
Blok atas menggambarkan perjalanan mulai dari explorasi 
(R & D) sampai kegiatan ops, support dan disposal, blok 
dibawahnya adalah gambaran umum presentasi penggunaan 
biayanya. Blok production adalah saat pembeli menjalankan 
TLCC sistem yang dibeli tersebut.

Mengapa? Apabila sangat optimistik (rendah) 
dugaan biaya dalam sistematika penggunaan CBA 
atau CEA, dan kendala penganggaran pertahanan 
dimasa mendatang (jelas-jelas) tidak di masukkan 
dalam analysis ini, maka proyek investasi akan lebih 
banyak yang bisa dimulai dibandingkan realitanya 
(menunggu) yang bisa dikucurkan dari anggaran yang 
tersedia. Konsekuensinya di saat  phase implementasi 
sumber daya finansial mengharuskan transfer55 dari 
satu investasi proyek ke investasi lainnya dan dari 
satu program besar ke- program lainnya. Negatifnya 
berujung pada performa  kekuatan pertahanan yang 

menurun drastis  dan besarnya risiko kecelakaan.  
Mestinya keputusan antar beberapa program 

(misal, rangkaian seri program dalam total life cycle 
cost) haruslah di laksanakan berorientasi kepada 
jangka panjang (ex-ante) kedepan melalui struktur 
CBA atau CEA dengan lebih berhati-hati, bukan 
dilakukan setelah muncul kejadian (ex-post) yang 
tidak baik akibat kekeliruan keputusan ini. Versus kasus 
Bulgaria;  disarankan mengurangi ruang lingkupnya 
atau menunda atau mengakhiri proyek investasi untuk 
mengakomodasikan anggaran yang turun drastis ini. 
Idealnya, CBA dilingkungan militer memerlukan suatu 
perencanaan yang diyakini akan didukung dengan 
fisibilitas ketersediaan anggaran guna menghadapi 
proyek besar dan modern dan dalam bentangan total 
life cycle cost---definisi pengadaan (procurement) 
yang sebenarnya bukan hanya saat investasi awal saja. 
Alasan penggunaan CBA,dll, dari perspektif ekonomi 
pertahanan adalah hadirnya risiko ganda, peluang 
kemampuan finansial, depresiasi, viabilitas ekonomik, 
dinamika inovasi dan teknologi, peluang berubahnya 
kondisi keamanan, dan komitmen terhadap keamanan 
internasional56.  Dewasa ini, CBA militer menawarkan 
perangkat praktis sebagai bagian dari sistem bantu 
pengambilan keputusan (DSS/sistem bantu keputusan) 
untuk mendukung fungsi utama Dephan atau Kemhan 
atau petinggi pertahanan nasional melakukan proses 
yang akurat dan berhati hati mewujudkan struktur 
kekuatan pertahanan yang optimal. Teknisnya 
dilakukan dengan analisis dan pemilihan berbagai - 
bagai alternatif kekuatan campuran gabungan (the best 
mix forces) yang terbaik berdasarkan realita anggaran 
yang tersedia, risiko dan portofolio manajemen, dll 
dan semua ini ... tergantung pada profesionalisme 
para komptroller57 di Kemhan.

Kesimpulan 

Ekonomi pertahanan fokus pada methoda ekonomi 
dan isu terkait, namun tetap mempertimbangkan 
aspek kelembagaan yang mengait dengan sektor 
pertahanan. Misalnya: beban anggaran pemerintah, 
studi perlombaan senjata, penangkalan, menghindari 
peperangan, inisiasi perang, dan pengakhiran, 
perlombaan senjata dan kontrol, komando versus 

62 Wajarlah kalau disiplin analisis biaya telah menjadi bagian program studi Operasi Riset dan Sistem Analisis, mengingat para analis ini banyak bekerja 
sama dengan para analis pemodelan effektifitas sistem  (komuniti OR) ---periksa kurikulum NPS atau AFIT.

63 Budaya daya serap perlahan-lahan bisa dikurangi dan diimbangi dengan budaya Pjk manfaat/effektifitas. Program terencana dalam APBN kalau 
bisa dilaksanakan dengan meningkatkan performa (benefit atau effektifitas) dan menekan biayanya serendah mungkin (dgn CBA,CEA,CER,ABC,dll) 
--- menjadi suatu pujian bagi aktor birokrat yang bisa melakukan hal seperti itu? Anggaran hasil CER tidak selalu harus dihabiskan. Berasumsi APBN 
berisikan daftar harga hasil kajian cost estimate relationship kotor (gross CER) yang fisibel (cost overrun rendah) --- sangat-sangat berpeluang untuk 
ditekan dalam pelaksanaannya sekarang atau tahun berjalannya. Anggaran yang sangat besar dengan kegiatan rinci yang berpeluang tidak jelas 
akan mengundang pelaksanan yang kurang baik. Cukupkah daya serap anggaran (dengan hari pencairan yang selalu terlambat) menjadi indikator 
effisiensi program atau proyek atau kegiatan tanpa diimbangi barometer peningkatan performa. Bukankah akan cukup adil menggunakan konsep 
CBA atau CEA, dll?

64 Azaz-azaz tersebut bila dijadikan pertimbangan akan mempersulit pengkaji; mengingat filosofi tersebut satu sama lain saling bertentangan 
(competing). Contoh adil dengan effisien, atau bisa sama besar manfaatnya bagi semuanya dan adil, padahal keputusan dengan sumber daya 
terbatas akan memaksa harus sepakat mengikuti obyektif yang ingin dicapai. Bisa adil akan tetapi sulit effisien, atau adil versus prioritas ,dll. 
Effisiensi akan cenderung prioritas. Adil bagi kepentingan strategik berbeda dengan adilnya keputusan ops/taktik. Kalau infrastrukturnya dekat 
pemerintahan alias strategik, suka atau tidak suka prioritas isu yang strategik sangat menonjol. Bukan diberikan alasan bahwa semua isu sama 
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pasar ekonomi sebagai sumber daya pertahanan, 
sumber daya  manusia, bantuan luar negeri, dampak 
mitigasi dan bencana alam, terorisme58, effek belanja 
militer terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan 
industri pertahanan, implikasi emploi konversi ini, 
studi insureksi dan konflik, regulasi pengadaan 
versus skenario pertahanan yang selalu up to date, 
dan tentu saja lampu hijau (kuning atau merah) dari 
tim analis biaya dan effektifitas di Kemhan tentang 
“lolos butuhnya  proposal pengadaan“ yang fokus dan 
berorientasi pada operasi gabungan59 (sangat sangat 
prioritas) dan duga biaya awal dari (CER) alokasi yang 
sudah disiapkan pemerintah. Seriusnya penggunaan 
CBA/CEA dilingkungan DepHan negara lain yang sudah 
berjalan jauh sebelumnya (kl 50 tahunan), memberikan 
kesan betapa berharganya 1 unit manfaat yang harus 
di kejar dan di demonstrasikan dan diperhitungkan 
sebandingkah dengan besarnya unit biaya untuk 
mendukungnya dihadapkan total penganggaran yang 
dialokasikan. 

Hampir semua isu yang menjadi bagian perencanaan  
pembangunan kekuatan miiter bertumpu di lingkungan 
Kemhan terlebih dahulu, seperti isu total life cycle cost, 
atau industri pertahanan atau isu investasi saja, atau 
isu pelaksanaan TOT (transfer of technology)60 atau 
pembelian alut sista “pernah pakai” bisa jadi terpaksa 
ditutup dengan biaya ekstra atau “cost overruns” yang 
berlebih lebihan atau tidak menguntungkan sama 
sekali. 

Fenomena tentang TOT atau kolaborasi antar negara 
bisa belajar dari kasus hubungan AS dan Jepang dalam 
kerjasama pesawat tempur modern FS-X program atau 
TOT Radar dari Jepang. Karena itu apapun keputusan 
perlu tidaknya keseluruhan komponen akan dilibatkan 
dalam agenda TOT harus dipelajari dengan saksama dan 
dikaji mendalam yang mungkin tidak cukup seminggu 
atau dua minggu saja. Tidaklah  cukup beralasan 
hanya “sepintas” melihat manfaat (yang mana ?,  pen) 
lantas segera memutuskan untuk memilih total TOT61. 
Alternatif yang paling cost effectiveness mungkin 
kriteria yang paling aman digunakan. Alternatif TOT 
bisa hanya melibatkan sebagian kecil atau besar 
komponen atau semuanya atau “tinggal pasang”  
saja di negara pembeli (kalau memang total ongkos 
produksi bisa ditekan) sebagai  kebijakan yang paling 
optimal  “menguntungkan”, atau diantara beberapa 

alternatif alternatif tersebut---perlu kajian yang 
serius dan mendalam. Wajarlah62 apabila komuniti 
analisis biaya lebih dekat dengan bidang komuniti 
optimalisasi keputusan---komuniti yang berbeda 
dengan komuniti keuangan. Barangkali belum pernah 
ada kajian akademik63 yang serius tentang isu biaya 
dan manfaatnya, bukan hanya di Kemhan bahkan 
disemua kementerian negeri ini. Sungguh  tepat kalau  
reformasi, revitalisasi atau reshaping dilakukan dengan 
memanfaatkan teknik manajemen modern seperti 
CBA, CEA CER, AoA, atau ABC, dll, agar penggunaan 
(baca unit anggaran) anggaran benar - benar sebanding 
dengan unit benefit atau effektifitas yang diperoleh.  
Prasyarat ini mengharapkan bukan hanya para analis 
(comptroller) efektifitas dan biaya di Dephan atau 
Kemhan dituntut  profesional namun juga anggota 
parlemen (DPR-RI) sebagai penguji keabsahan (besar 
kecilnya) konsekuensi angggaran versus effektifitas 
atau manfaat setiap proyek  atau program. 

Belajar dari AS, Perancis, Bulgaria, Australia 
dan mungkin masih banyak negara maju lainnya,  
mengapa mereka begitu ngototnya melakukan konsep 
yang modern melalui analisis biaya ini. Tentu saja 
revitalisasi, reshaping, dan reformasi via teknik modern 
ini akan mampu mendemonstrasikan seberapa jauh 
upaya effisiensi negara per annu. CBA, CEA, CER , dll 
secara teoritikal hampir pasti menjamin tercapainya 
reformasi atau revitalisasi atau reshaping atau apapun 
juga namanya dengan memberikan sumbangan 
besarnya effektifitas atau manfaat yang sebanding 
dengan konsekuensi dukungan anggaran yang 
dialokasikan per setiap alternatif keputusan. Kriteria 
yang digunakan dalam konsep modern tersebut diatas 
sangatlah berbeda dengan azaz filosofis yang sering 
kita dengar seperti azaz manfaat atau azaz prioritas, 
dll, yang sulit untuk dipraktekkan dan digunakan dalam 
riset (lebih dari kajian) mengingat semua azaz sangat 
berpeluang ’tuk saling berbenturan (competing) satu 
sama lain. Didalam konsep laporan, atau pelaksanaan 
atau kajian sederhana; sebaiknya tidaklah terlalu 
mudah mengobral kata azaz filosofis seperti manfaat, 
prioritas, dll dan lebih baik dijabarkan sebagai kriteria 
manfaat, prioritas, dll64 agar lebih konkrit, jelas, 
dan  kokoh (clear, concrete, and robust) sebagai 
kriteria untuk menghadapi masalah.  Sekian, semoga 
bermanfaat.

besarnya, sama prioritas dan sama bobotnya untuk diatasi---lemma keputusan. Semakin strategik isunya dengan  semakin besar alokasi sumber 
daya serta semakin besar risikonya (risiko adalah besarnya peluang untuk gagal  ~  Risiko = 1 – Probabilita sukses) memaksa orang akan membuat 
prioritas.
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