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Problem Ekonomi pertahanan atau … problem 
Anggaran pertahanan

Ekonomi pertahanan adalah relatif baru dibidang 
ekonomi dengan penjuru tertua adalah Hitch & 
McKean dalam bukunya The Economics of Defense in 
the Nuclear Age1. Buku ini mengaplikasikan prinsip 
kelangkaan sumber daya dan pilihan memperkuat 
keamanan nasional…dan pilihan-nya (+ konflik antar 
effektifitas atau manfaat per setiap pilihan).  Ekonomi2 
pertahanan (defense economics) mendayagunakan 
perangkat ekonomi untuk studi pertahanan, termasuk 
perdamaian dan perlucutan senjata. Frederiksen 
& Looney menunjukkan bahwa belanja pertahanan 
memberikan dampak positif kepada ekonomi nasional3. 
Dengan pendekatan ini, ekonomi pertahanan mengikuti 
metoda ilmu ekonomi baik teori maupun empirik4, guna 
mencermati isu pertahanan nasional sebagai problema 
ekonomik dan memahami apa artinya mengekonomiskan 
(economizing)5, dengan menggunakan ekonomik 
kalkulus (analisis ekonomi kuantitatif)6. 

Di tingkat nasional, banyak problema ekonomik 
bagi KemHan; salah satunya (contoh) adalah problema 
pilihan membangun satuan rudal anti kapal di-pantai 
atau membangun satuan rudal anti permukaan yang 
dibawa kapal permukaan atau dua (2) nya. Mana yang 

1 Keith Hartley, The Economics of Defense Policy: A New 
Perspective, (Routledge, 2011), halaman 1. 

2 Samuelson, Paul. A (MIT) & Nordhaus, William. D (Yale 
Univ), Economics, (McGRaw Hill & Irwin,  2010, edisi -19), 
halaman 5, 6.… Economics is the study of how societies use 
scarce resources to produce valuable goods and services and 
distribute them among different individuals (efficiency). 
Dua hal yang harus diperhatikan yakni keterbatasan sumber 
daya dan effisiensi…dan effisiensi definisinya … Economics 
efficiency requires that an economy produce the highest 
combination of quantity and quality of goods and services 
given its technology and scarce resources. An economy is 
producing efficiently when no individual’s economic welfare 
can be improved unless someone else is made worse off.     

Samuelson mengatakan ekonomi adalah isu mengatasi 
kelangkaan sumber daya alam. Sedangkan Adam 

Smith tidak memungkiri bahwa isu keamanan nasional 
mengandung isu ekonomi pertahanan nasional 
didalamnya. Lain halnya dengan Hitch dan McKean (H 
& M) yang mendalami isu mikro ekonomi pertahanan 
nasional fokus khususnya tentang struktur pembangunan 
kekuatan militer (force structure) dengan konsekuensi 
biaya yang minimum. H & M lebih mendemonstrasikan 
konsep yang dikenal sebagai system analisis, gabungan 
model effektifitas (MOE ~ measure of effectiveness) 
dan analisis biaya (cost analysis) sebagai konsekuensi 
mendukung setiap alternatif effektifitas. Suka atau 
tidak suka ekonomi pertahanan nasional adalah isu 
memitigasi pemborosan atau korupsi beralasan ... 
suksesnya memitigasi akan membangun tingkat 
kepercayaan antara rakyat dengan pemerintah.

Gelombang reformasi baru muncul dalam Industri 
Pertahanan Indonesia ketika pemerintah mengeluarkan 
UU Industri Pertahanan, No 16/2012 pada tanggal 2 
Oktober 2012, yang menegaskan komitmen secara 
hukum dan politik untuk mengembangkan kapasitas 
industri pertahanan dalam negeri di Indonesia. 
Kebijakan ini sangat menjanjikan karena mengubah 
arah pendekatan Indonesia dalam menangani industri 
pertahanan, yang saat ini sangat bergantung pada 
pemasok asing. Artikel kedua dari Quarterdeck ini 
akan mengkaji dampak Undang-undang tersebut 
dan implikasinya terhadap pengembangan Industri 
Pertahanan Indonesia. Disamping itu, pertumbuhan 
ekonomi Indonesia yang cenderung positif (5.5 %) 
setiap tahunnya dan merupakan ekonomi terbesar ke 
16 di dunia dapat dimanfaatkan untuk pengembangan 
Industri Pertahanan tersebut. Mengait hal ini, UU 
Industri Pertahanan sangat penting berfungsi sebagai 
pemberi arah dan tujuan yang ingin dicapai Indonesia 
dalam mengembangkan basis industri pertahanan 
sendiri.
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lebih baik sangat tergantung (muatan) policy. Kalau 
policy7 yang ditetapkan pemerintah dhi Kemhan adalah 
terwujudnya “pertahanan didepan” (forward defense), 
maka pilihan memperkuat satuan rudal anti permukaan 
oleh kapal permukaan adalah yang terbaik. Atau bisa 
dengan policy yang sama, strategi yang dibangun adalah 
memperkuat satuan laut dengan kapabilitas peperangan 
elektronika yang unggul. Sebaliknya bila policy yang 
ditetapkan adalah AA/AD maka membangun satuan 
rudal anti permukaan dipantai adalah yang terbaik. 
Inipun tertantang dengan kombinasi antar alternatif, 
misal dengan membangun kekuatan anti permukaan 
tidak begitu jauh dari perairan teritorial, namun area 
dibelakang ditutup dengan kapabilitas peperangan 
elektronika yang unggul dan mungkin dengan inovasi 
lain masih bisa dibangun dengan alternatif yang fisibel 
dengan konsekuensi “total biaya”8 yang jauh lebih 
murah. 

Variabel kritikal adalah mengikuti maunya “policy” 
Kemhan (policy maker adalah Menhan)9---“maunya” 
pemerintah terlebih dahulu (yang jelas, konkrit, kokoh). 
Perlu diingat bahwa setiap alternatif yang muncul bisa 
saja ditest dan dihadapkan dengan penantangnya. 
Misal; membangun pangkalan aju yang statik (tetap) 
atau mobil? Dua (2) nya punya kelemahan dan 
kelebihan dan perbedaan total biaya yang signifikan. 
Membangun kekuatan (military force structures) baru10; 
bisa saja dengan membangun kekuatan konvensional 
dalam jangka panjang atau membangun kekuatan non 
konvensional atau kekuatan hybrid untuk mengatasi 
peperangan hybrid atau taktik proksi. Tergantung 
hasil penilaian (jangka panjang~strategic’s assesment, 
jangka menengah ~evaluation strategic’s assesment), 
prioritas dan perkiraan biaya (melalui cost analysis 
& cost estimate). Ditingkat operasional atau taktik 
bisa timbul problema ekonomik, misal: membangun 
Resimen Infantry bisa saja hanya memperkuat satuan 
Rudal didalamnya (jumlah rudal atau pilihan prioritas 
kategori rudalnya) atau membangun kekuatan 
peperangan jejaring sentrik atau membangun kekuatan 
perang elektronik atau gabungan semua itu atau 
membangun sejumlah besar pasukan super khusus 
seperti KSO Russia---sangat-sangat tergantung skenario 

yang terbangun. Mengekonomiskan, tidak se-sederhana 
itu, seperti memangkas semua kegiatan dengan porsi 
yang proporsional, sehingga semua kegiatan (tidak 
peduli berbobot tinggi atau rendah ~ bagi rata) tetap 
memperoleh anggaran. 

Misal; kegiatan yang ditaksir sumber dayanya 
membutuhkan dukungan, fokus dan prioritas yang lebih 
dibandingkan kegiatan lainnya, sewajarnya diberikan 
kelebihan anggaran dari kegiatan lain yang lebih rendah 
kepentingannya. Wajar, dilakukan apabila ekspektasi 
sukses mencapai “obyektif” (obyektif selalu mengait 
dengan besar kecilnya dampak operasi yang dihasilkan) 
jauh lebih baik dibandingkan kegiatan lain yang bisa saja 
menggunakan sumber daya yang nampaknya jauh lebih 
besar tapi tidak cukup signifikan mencapai obyektif 
yang tidak terlalu besar. Semua kegiatan harus selalu 
mengacu obyektif yang sudah ditetapkan11. Secara 
umum, keamanan nasional (baca: strategy keamanan 
nasional) sangat tergantung kepada faktor ekonomi. 

Pernyataan ini bisa diterjemahkan dan diberdayakan 
lain, namun faktor ekonomi tetap mempengaruhi 
pertahanan nasional12. Negara menjadi besar karena 
ekonomi tetapi sebaliknya negara bisa gagal dikarenakan 
ekonomi-nya payah dan menyebabkan militernya lebih 
payah. Sekutu menang dalam PD-II, karena kekuatan 
ekonominya, Pakta Warsawa mundur dari kancah 
perang dingin kabarnya karena ekonomi juga, bahkan 
konon Moskow lebih penakut dibandingkan Detroit13. 
Ekonomi dan effisiensi adalah dua (2) cara melihat 
ciri-ciri yang sama dari suatu sistem operasi. Contoh; 
[1] seorang produsen [a] atau komandan dilapangan 
[b] dengan anggaran yang sudah diberikan kepadanya 
(dengan paket sumber daya yang diberikan), akan 
berpikir keras bagaimana memikirkan (optimumkan) 
produk-nya atau bagaimana mencapai memaksimalkan 
obyektif operasi---mereka berdua telah menyelesaikan 
problem penggunaan sumber dayanya dengan cara yang 
effisien. 

Kalau [2] “goal” produksi [a] atau obyektifnya [b] 
telah ditetapkan (oleh komando atas) maka problema-
nya adalah mengekonomiskan penggunaan sumber daya 
atau meminimalkan “biaya”14---dan bicara biaya secara 
umum di-kenal sebagai anggaran. Biaya (konsep) bisa 

3 Rati Ram, Illinois State Univ, ch 10. Defense Expenditure and Economic Growth, halaman 256,…menyebutkan studi oleh Fredireksen 
& Looney … defense spending has a positive effect on growth in the group of 24 “resource – abundant” countries, but the effect 
is negative for the group of 9 “resource – constrained” countries…

4 K. Hartley & T. Sandler, Handbook of Defense Economics, volume - I, (Elsevier Science BV, 1995), halaman 3.
5 Problema Ekonomi umumnya adalah bagaimana memilih dari sekian banyak alternatif kegiatan yang bisa dipilih, pilihan yang 

terbaik yang bisa memenuhi keinginan (manfaat atau effektifitas) penggunanya dengan konsekuensi biaya yang terkecil. Sedangkan 
mengekonomiskan lebih diartikan untuk memangkas anggaran untuk dialihkan pada alternatif pilihan yang mungkin lebih bermanfaat 
atau lebih berdaya guna.

6 Kalkulus ekonomi lebih kepada memecahkan persoalan bagaimana mencari alernatif yang lebih efisien.
7 Policy sesungguhnya adalah menjawab “apa” maunya pemerintah dalam jangka panjang, policy akan terwujud setelah didukung 

strategy yang berperan menggabungkan sumber daya yang ada (means) dengan cara yang terbaik (ways) menuju ends-state yang 
sudah ditetapkan dalam (obyektif) policy.

8 Konsep “biaya” (cost) sebenarnya lebih kepada konsekuensi dukungan setiap (alternative) kegiatan. Biaya bukanlah suatu kendala 
sebenarnya (toh bisa dicil atau berutang, dll, kalau memang sangat prioritas dan signifikan menghasilkan suatu nilai tertentu). 
Menunggu biaya yang ideal sama saja menunggu negara menjadi kaya duluan.

9 Policy lebih kepada “apa maunya pemerintah yang sebenarnya” (clear, concrete and robust), biasanya jangka panjang. Policy akan 
berjalan dengan dukungan strategi (sebagai subordinasinya) yang dibangun oleh strategy’s makers-nya dst. Strategi strategi akan 
didukung dengan pelaksanaan di-lapangan atau operasionalnya nanti. Sekali lagi policy (baca kebijakan) bukan suatu aturan main, 
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di-pahami dengan beberapa definisi berikut ini. Biaya 
yang sudah dikeluarkan tidak bisa lagi digunakan untuk 
kegiatan lain. Misal: bila menggunakan sumber daya 
untuk pengembangan atau produksi kapabilitas militer 
tertentu, maka  sumber daya tersebut tidak bisa lagi 
digunakan untuk produksi kapabilitas lainnya---dikenal 
sebagai opportunity cost (atau alternative cost). Konsep 
dasar ini digunakan untuk menilai betapa “besar” nya 
penyesalan pengambil keputusan apabila salah memilih 
kegiatan dengan konsekuensi biaya yang cukup besar 
(dan gagal). Aduhai, seandainya memilih kegiatan 
lain yang ternyata jauh lebih bermanfaat dengan 
konsekuensi biaya yang sama. Ilustrasi penggunaan 
biaya sebagai berikut; bila Angk Laut Sekutu bermaksud 
mengamankan suatu konvoi menyeberang L.Atlantik 
dari kegiatan kampanye kapal selam Jerman, maka 
kalkulasi biaya bisa saja bermacam-macam, yakni: 
[1] bisa saja semua ongkos yang digunakan untuk 
mengerahkan kapal angkut dan pengawalnya (perusak, 
fregat,dll). [2] atau meliput semua korban baik personil, 
material, kapal, pesawat yang berpeluang untuk 
rusak atau ditenggelamkan U-Boat Jerman. Mengapa? 
Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Pertama, 
mempertimbangkan biaya atau ongkos dalam bentuk $  
(atau rupiah)---sulit membuat pilihan rasional karena 
ada faktor diluar ini yang jelas-jelas bisa merugi 15 
(misal, kehilangan material, korban,dll) atau----untung 
bila berhasil merugikan lawan (menenggelamkan kapal 
selam Jerman) atau rugi karena kapal (ada) Sekutu 
tenggelam. 

Kedua, penekanan kepada kerugian, cukupkah 
dengan hanya mengatakan kehilangan dua (2) kapal 
perusak? Bandingkan di-dunia bisnis, cukupkah 
menyebut uang “semir” atau “suap” dengan label 
“biaya lain-lain”? Lain-lain untuk siapa? Selain performa 
proyek yang harus didemonstrasikan, biaya harus 
dipertanggungjawabkan juga kepada rakyat---disebut 
benar dan cukup “adil” bila dipertanggung jawabkan 
kedua-duanya. Cukup adilkah setiap proyek besar 
diselesaikan (baca: diwakili) dengan pertanggungan 
jawab keuangan saja (bandingkan dengan konsep cost-
benefit). Sesungguhnya biaya atau ongkos (konsep 
cost) hanyalah sekedar konsekuensi mendukung suatu 
kegiatan, bukanlah suatu kendala. Didalam kontek 
biaya, problema utama adalah menaksir (estimate) 
biaya yang harus digunakan untuk mendukung suatu 
pilihan. 

Menaksir bukan hal yang mudah---dalam kasus 
“beli” (investasi), menjawab berapa biaya yang harus 
disediakan, tentunya harus menaksir lebih dahulu berapa 
“rupiah” yang sepantasnya di-berikan kepada penjual 
(cost affordable)16. Bukan seberapa pantas penjual 
boleh menetapkan (dengan seenaknya) harganya untuk 
di-beli. Methodologi menaksir (estimate methodology) 
adalah perangkat yang menggunakan  beberapa 
pendekatan, yakni dengan cara analogy, rekayasa 
(engineering) atau parametrik. Problema sesungguhnya 
bagi pengambil keputusan adalah menciptakan beberapa 
alternatif proyek yang terbaik, bukan mencari-carikan 
biaya atau ongkos (konsep pengambilan keputusan), 
masalah biaya barangkali bisa dicarikan. Mengait posisi 
policy, strategy, teknology, dan ekonomi pertahanan 
tidaklah independen satu sama lain, akan tetapi saling 
tergantung satu sama lain. Policy memuat tentang apa 
“maunya” pemerintah sebenarnya (produk akhirnya, 
arah, waktu dan petunjuk umum). Strategy adalah 
berbagai cara (ways) menggunakan biaya (ongkos dan 
sumber daya) untuk mencapai (mempertemukan) 
obyektif (keinginan) pemilik policy17. Teknologi akan 
menjelaskan pilihan yang bisa digunakan setiap strategi. 
Problema ekonomi pertahanan adalah memilih strategi 
yang tepat, termasuk peralatan dan segala sesuatunya 
untuk bisa menjalankan pilihan tersebut agar sangat 
effisien (memaksimumkan performa pilihan dengan 
konsekuensi sumberdaya/biaya yang paling rendah) 
atau ekonomikal (meminimumkan biaya diketahui 
obyektif telah ditetapkan)18---akhirnya strategy yang 
sangat effisien adalah strategy yang sangat ekonomikal.

Apa itu ekonomi pertahanan nasional ?

Alokasi sumber daya nasional yang terbatas bagi 
pertahanan nasional, berimplikasi pada ekonomi, oleh 
karena itu sewajarnya keamanan nasional  menjadi 
isu ekonomi. Banyak pertanyaan akan muncul diantara 
disiplin ekonomi dengan keamanan nasional19.  
Ekonomi pertahanan sama hal-nya dengan ekonomi 
lainnya adalah studi utilisasi sumber daya yang sangat 
langka, termasuk mengurangi kebocoran yang terjadi. 
Memitigasi kebocoran atau korupsi (bukan hanya) 
lingkungan pertahanan adalah suatu hal yang sangat 
penting---suksesnya memitigasi akan membangun 
tingkat kepercayaan antara rakyat dengan pemerintah. 
Di-contohkan model Looney (dibawah ini) yang 

atau rule of the game, atau UU atau Peraturan yang dibuat atau regulator. 
10 China sudah lama mempelajari kelemahan dan keunggulan koalisi Barat dalam peperangan dan perang terbatasnya selama ini, dan 

China sepertinya sudah meninggalkan ajaran pendahulunya seperti Mao (perang gerilya, desa dan kota) dengan menciptakan dua 
(2) lini pertahanan maritimnya (sebagai konsekuensi menbangun China sebagai negara maritim) yakni first chain island dan second 
chain-nya. 

11 Untuk memilih dan memilah komponen biaya satuan tempur tersebut, perlu diperiksa apakah biaya tersebut relevan atau tidak 
dengan obyektif kegiatan. Misal; obyektif atau harapan yang bisa dicapai, berbeda dgn missi. Misi akan mendukung capaian obyektif 
satuan tempur yakni bagaimana memaksimalkan kesiagaannya (readiness degree) dan mendayagunakannya. Readiness degree 
tentunya tergantung kepada schedule dan kualitas pelatihan, pemeliharaan system yang digunakan, modernisasi, penggantian suku 
cadangnya, dll. Bila ditransform dalam komponen biaya (analisis biaya), maka biaya-biayanya adalah yang mendukung schedule 
dan kualitas pelatihan, biaya pemeliharaan (sesuai jadwal pemeliharaan), biaya modernisasi, dll (alhasil dalam komponen besar ~ 
total biaya dalam life time system, misal 15 tahun) --- itu semua adalah biaya yang relevan (relevant costs). Bagaimana dengan gaji, 
belanja pegawai dan lain-lain --- relevankah? atau dibalik kalau gaji personil satuan tempur tersebut, belanja pegawai dll apakah 



menawarkan model “causal-loop” untuk mengatasi 
kebocoran atau korupsi energi minyak. 
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apabila diperlukan (termasuk komcad)---komponen 
anggaran tentu-nya mengarah pada komponen biaya 
yang menunjang kesiagaan operasi (misal:komponen 
biaya sucad, pemeliharaan, dll) bukan gaji atau 
pengeluaran rutin/admin. Beberapa faktor signifikan 
dalam proses pengambilan keputusan menjadi penting 
mengait peran sentra taksiran-biaya, yakni perencanaan 
jangka panjang, penganggaran, dan memilih dari sekian 
alternatif setiap proyek atau kegiatan. 

Proses memilih dari sekian alternatif (membuat 
urutan berdasarkan skala efektifitas/perform/benefit 
per masing-masing besaran konsekuensi biayanya), 
dilanjutkan membuat urutan rasio benefit/cost---
disebut analisis manfaat biaya (operasi militer lebih 
disebut effetifitas biaya), atau analisis ekonomi, atau 
analisis biaya21. Konsep seperti ini (contoh di-AS) 
selain sudah lama diberlakukan di setiap Angkatan dan 
dipayungi dengan aturan main (Acts) Congress yang 
mengharuskan Angkatan melakukan hal ini (semenjak 

pantas/bisa dibelanjakan untuk membeli suku cadang, mendukung pelatihan, dll  --> jadi biaya ini benar benar tidak relevan 
(irrelevan costs). Artinya lebih lanjut, ada atau tidak ada biaya irrelevant tidak ada pengaruh langsung terhadap tinggi rendahnya 
kesiagaan tempur. 

12 Yang dipertahankan bukan saja negara-nya (phisik) tetapi juga system nilainya kalau di-jadikan total nilai menjadi  nasional.
13 Charles J. Hitch & Roland N. McKean; Projet RAND, The Economics of Defense in the Nuclear Age, (RAND, R-346, March 1960), 

halaman 1, 2. … Wars I and II through its superior economic strength. Russia, it has been said, is more fearful of “Detroit” than of 
either the Strategic Air Command or the Division of NATO. 

14 Biaya sering disebut juga sesuatu yang telah dikeluarkan atau hilang, tidak selalu berbentuk “rupiah atau dollars” yang digunakan-
--jadi jumlah korban manusia, jumlah kapal  atau pesawat yang tertembak, dll adalah biaya juga atau konsekuensi kehilangan 
sumber daya yang digunakan untuk mencapai obyektif operasional. Menggunakan ukuran uang atau dollars sebagai kriteria untuk 
memilih sesuatu di-lingkungan pertahanan nasional bahkan akan menyulitkan pilihan. Harga atau uang yang di-gunakan besar 
tidaklah menjamin barang atau sistem tersebut sangat bermanfaat. MIsal membeli kapal canggih bagi negara pantai dengan perairan 
pedalaman yang dangkal, dengan kapabilitas melawan sasaran ganda yakni permukaan, bawah air dan udara yang modern, akan 
memperbesar ruang dan pembangkit energi serta anak buah yang banyak, kapal menjadi berat dan sulit bermanuevra di perairan 
litoral.

15 Gene H Fisher, Cost Consideration in System Analysis, (RAND, R-490-ASD, Dec 1970), halaman 24, 25. 

Hal yang mendasar dalam ekonomi pertahanan 
nasional adalah biaya (ongkos), bukan harga (tawaran 
penjual, produsen), namun bagaimana memperlakukan 
harga. Oleh karena ekonomi pertahanan nasional 
mempelajari alokasi sumber daya, distribusi 
pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi 
yang dikaitkan dengan isu pertahanan. Wajar, ilmu ini 
menginvestigasi dampak pengeluaran pertahanan, baik 
domestik maupun internasional, khususnya terhadap 
variabel makro ekonomi seperti lapangan kerja, output, 
dan pertumbuhannya. Termasuk dimensi mikroekonomi 
pertahanan; seperti analisis industri pertahanan, 
program kolaboratif, menutup kerugian (offsets), total 
biaya berbasis umur efisien (total life-cycle cost), 
manfaat-biaya (benefit-cost), perkiraan biaya (cost-
estimate)20, harga dan profitabilitas kontrak militer. 

Perjalanan panjang pemeriksaan dari sisi ekonomi 
pertahanan nasional bisa membantu seberapa jauh 
(sebenarnya) biaya (anggaran) yang diperlukan. 

Anggaran bagi kekuatan militer selalu berorientasi pada 
memaksimalkan tingkat kesiagaan kekuatan militer 
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Referensi: Scott A.Spiers, Maj USAF, The Cost and Economics Corruption of the Iraq War, (Thesis US NPS, Dec 2007, MA in National 
Security Affairs), halaman 10. … dalam model Looney, perhatikan blok kritis adalah blok Pressures for Further Market Reforms 
…Thesis ini memprihatinkan  dampak budaya korupsi yang sedang berjalan dan bisa saja membawa aktor ataupun non-aktor 
bergabung degan teroris dan organisasi insurjensi dengan menggunakan hasil korupsi sebagai sumber pendanaan (refunding). 

Expanded Number 
of Small - 

Medium Sized
Enterprises

Increased Entrepreneurship

Oil Fund for 
Public Distribution

Pressures for
Further Market

Reforms, Supporting
Institutions

Reduced Corruption

Development Extended 
Trust Networks

Phase out
Subsidies, food, 

oil, electricity

Reduced Market-
Based Corruption

Expanded Demand --
Domestic Market

Expanded Supply --
Growth of 

the Economy
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16 Teknik yang digunakan dalam Cost Estimate bisa bermacam-macam seperti analogi, engineering, parametrik, dll. Tujuannya 
mendekatkan berapa harga yang pantas diterima pembeli bukan seberapa besar harga yang pantas untuk dibeli. Berbeda sedikit 
dengan AU-AS yang menggunakan AFSC Manual,….dengan pendekatan five basic estimating methods----industrial engineering 
standards, rates, factors and catalog prices, estimating relationship, specific analogies, and expert opinion, periksa J.P Large, An 
Introduction to Equipment Cost Estimating, (RAND,1968), halaman 1.

17 Secara umum strategy adalah cara (ways) mempertemukan sumber daya (means) kesasaran (ends state) atau harapan.
18 Konsep effektifitas-biaya. Bila biaya telah ditetapkan, cari dari garis fungsi beberapa alternatif effektivitas system yang tentukan 

harga yang terendah. Atau sebaliknya bila harga effektifitas sudah ditetapkan, cari dari garis fungsi tersebut mana yang biayanya 
terendah. 

19 Yaacov Lifshitz, The Economics of Producing Defense: Illustrated By the Israeli Case, (Springer,2003), Halaman 2.
20 Gregory K. Mislick & Daniel A. Nussbaum; US NPS, Cost Estimation; Methods and Tools, (Wiley, 2016), periksa bab-2 ttg Introduksi 
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tahun 1972)22. Sungguh aneh bila ekonomi sebagai 
ilmu tidak menyentuh setidak-tidaknya konsekuensi 
kelangkaan sumber daya dan beragam keperluan yang 
dibutuhkan bagi setiap alternatif kegiatan yang akan 
dipilah dan dipilih untuk dialokasikan disemua alternatif 
tersebut23 dilingkungan pertahanan. 

Keluarga besar studi ilmu ekonomi selama setengah 
abad lalu telah meliput pertahanan nasional dan 
keamanan internasional dan berkesimpulan betapa 
besar dan luas sekali area yang diliput. Sebagian 
kecil dari daftar liputan isu pertahanan nasional yang 
melibatkan ilmu ekonomi, terlihat dari tabel ini. 

Berbagai tema ekonomi pertahanan nasional24:

Deterrence, war avoidance, war initation and terminaton

Strategic interactions, arms races, arms control

Aliance formation, resource allocation, and behavior

Defence macro-economy interactions during war, 
peace, disarmament, and conversion

Command vs market economies as resources for defense

Mobilization, war recovery, and reconstituion of forces

Optimization and efficiency in foce level and composition

Capital-labor utilization: manpower, conscription, and 
voluteerism

Military reasiness, strategic materials, and defense 
industry policy

Procurement, acquisition, and defense contract analysis

Trade dependence, export control, trade sanctions, and 
economic warfare

Foreign aid, developing economies, and defense in the 
third world

International management of nuclear materials, non-
proliferation

Extragovernmntal threats, terrorism, drugs, refugees, 
ethnic and religious fanaticisms

Tema ekonomi pertahanan dari daftar itu nampak 
cukup banyak, beragam, luas dan mengerucut pada 
isu pembangunan kekuatan militer (force planning) 
yang harus diselesaikan dengan cara paling effisien. 
Bisa juga topik tersebut menyentuh isu nasional yang 
menjadi konsen ekonom tetapi mengait kasus militer. 

Bagi pembaca yang kurang menyukai dengan berbagai 
dalih, bisa-bisa saja berkilah bahwa isu ini khusus milik 
Barat25---setidak-tidaknya terbayangkan bahwa ekonomi 
pertahanan tidaklah sesederhana itu dan mutlak 
dijalankan serius serta begitu besar perannya. Dari studi 
simulasi hubungan ekonomi dengan pertahanan nasional 
ditemukan bahwa variabel makro penting seperti 
GDP, tenaga kerja, produktivitas, menerima dampak 
kuat (positif) aksi pemangkasan anggaran belanja 
pertahanan. Tabel berikut ini menunjukkan keseriusan 
evolusi penggunaan ekonomi pertahanan 26.  Perjalanan 
evolusi ini dibaca dari kolom kiri kekanan. 

Historical evolution of defense economics

Eco-
nomically 
efficient 
defense 
manage-
ment

The 
economy 
as a 
resouce 
base for 
defense

Effects of 
defense 
on nat’l 
econo-
mies and 
the int’l 
system

Econo-
mics as 
a expla-
nation 
of the 
need for 
defense

Exam-
ples of 
defining 
issues

Di-contohkan lebih lanjut; evolusi tersebut dipetakan 
dalam episode perang dunia ke-dua dan perang Korea, 
dan tampilkan dalam tabel dibawah ini (muatan per 
kolom mengikuti penjelasan dari tabel di atas dalam 
kolom yang yang sama) 27.

Historical period: World War II and Korea 1942 - 1953

Logistics 
manage-
ment

Ope-
rations 
research

Man-
power 
Manage-
ment

Economy 
as a sup-
port for 
military 
strength

War 
mobiliza-
tion and 
produc-
tion

Inflation, 
debt, 
and  war 
finance

Post war 
recon-
struction

Disarma-
ment and 
deflation

Con-
trol of 
world’s 
resources

Ter-
ritorial 
integrity

World 
order

Effec-
tive-
ness of 
strategic 
bombing

Strategic 
material 
stockpil-
ing
Marshall 
Plan

Bagaimana dispkripsi evolusi ekonomi pertahanan 
era perang dingin sesudah tahun 1990-an ? Periksa 
tabel dibawah ini, muatan per kolom tetap mengikuti 
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penjelasan dari tabel teratas dalam kolom yang sama.
 

Historical period post Cold War 1990 -

Defense 
conver-
sion and 
downsi-
zing

Disarm-
ament

Manage-
ment of 
non-tra-
ditional 
peace-
keeping 
missions

Invest-
ment and 
trade 
becomes 
a substi-
tute for 
war/con-
quest

Incen-
ties for 
nations 
to enrich 
them-
selves 
peace-
fully

Manage-
ment of 
violent 
means of 
property 
determi-
nation

Resouce 
alloca-
tion in 
conflict: 
trade 
versus 
conquest

Defense, 
Form of 
gover-
nance, 
and 
economic 
perfor-
mance

Endo-
genous 
alliance 
forma-
tion

Security 
a world 
wide 
public 
good

Equili-
brium 
distribu-
tion of 
property

Configu-
rations 
of nation 
states 
in int’l 
system 

Interna-
tional 
trade in 
nuclear 
mate-
rials

Role of 
NGO’s 
in int’s 
security

Manage 
boundary 
revi-
sions, 
contain 
local 
con-
flicts, 
migra-
tion, 
human 
rights, 
reguees

Ekonomi pertahanan modern telah melibatkan diri 
dalam problema praktek tingkat tinggi, yakni merakit 
dan merekayasa isu manusia dan sumber daya material 
dalam perang besar itu kedalam konsep gabungan 
ilmiah seperti: [1] diluar batas produk peperangan, 
[2] manajemen logistik dan [3] operasi riset. Saat 
perang dunia-II, Ekonomi pertahanan lebih bersifat 
normatif. Tema makro ekonomi pertahanan adalah 
produk perang, manajemen material, dan hal yang 
mendasar seperti bagaimana membangun komando 
dengan tingkat inflasi yang bisa ditolerir, dan bagaimana 
melumpuhkan perekonomian musuh dengan kekuatan 

militer. Perhatikan tabel demi tabel khususnya di-kolom 
tengah nampak pelibatan ekonomi semakin signifikan 
dibandingkan kekuatan militer dan sistem senjata. 
Sedangkan kolom akhir lebih menampilkan evolusi 
per episode dalam ruang internasional atau global. 
Secara garis besar materi ekonomi pertahanan nasional 
mencermati beberapa studi besar, pertama; penekanan 
kepada perlombaan senjata dan fondasi strategik, 
kedua; meski dianggap kontroversi adalah studi tentang 
effek positif dan negatif dari belanja militer. Ketiga, 
fokus mengekonomiskan alternatif sistem perekrutan 
seperti konskripsi atau sukarelawan. Keempat; 
ekonomi pertahanan melakukan investigasi industri 
pertahanan dalam artian bisa menguntungkan (atau 
tidak), kapabilitas melakukan praktek pengadaan dan 
pemeliharaan, modernisasi atau konversi, kompetisi, 
dan menyelaraskan kebijakan industri dengan strategi 
nasional28.  Kelima, studi regional tentang dampak 
belanja negara dikawasan dengan berbagai-bagai 
perangkat guna mengukur peluang konflik yang terjadi 
(dan hasilnya) atau BSC (balance score cards). Studi 
tersebut menyelidiki dampak kebijakan Kemhan 
(makro) terhadap ineffisiensi anggaran belanja negara-
--effektifitas sistem (yang diakuisisi atau di-prokur-kan) 
vice versa biaya yang menjadi konsekuensi dukungan 
dalam bentangan umur effisiensi sistem (mikro) dalam 
paket total-life-cycle cost 29.  

Ekonomi pertahanan dari sisi isu biaya (baca analisis 
biaya)

Formulasi mendasar adalah biaya yang sudah 
digunakan tidak akan bisa lagi digunakan untuk 
kegiatan lain---Bickner menyebutnya hal itu sebagai 
biaya ekonomik (economics cost)30. Formula kokoh ini 
menuntut setiap pengambil keputusan benar-benar 
memahami betapa tingginya tuntutan per unit rupiah 
terhadap (harapan) kualitas atau effektifitas atau 
manfaat yang harus dihasilkan dari sistem atau kegiatan 
atau proyek yang telah didukung dengan (konsekuensi) 
biaya yang besar itu. Disinilah peran analis effektifitas 
dan analis biaya31 sangatlah penting. Kedua parameter 
inilah yang dituntut publik secara transparan---tidak 
ada satu unit dollar/rupiah yang sia-sia diperuntukkan 
guna menghasilkan sekian unit manfaat yang dapat 
dirasakan. Bickner menyebutnya bahwa economics cost 
adalah benefit lost, artinya biaya yang sudah digunakan 

cost estimate,..kedua penulis tersebut menjelaskan bahwa perkiraan (baca analisis) biaya sudah dilaksanakan oleh pemerintah AS 
35 tahun lalu. Sebaliknya analisis manfaat biaya sudah jauh lebih tua lagi yang membandingkan antara manfaat dan konsekuensi 
biaya dan memilih alternatif kegiatan/proyek dengan manfaat yang terbesar namun dengan konsekuensi biaya yang terendah 
yang dipilih. Bahkan yang paling maju adalah biaya yang pantas (cost-affordability) untuk dibeli/disewa dibandingkan biaya yang 
diperkirakan. TLCC digunakan untuk memprediksi berapa konsekuensi biaya (biaya latihan, pemeliharaan, modernisasi, perbaikan 
kecil/berat, dll) yang harus disiapkan agar sistem tersebut bisa dipertahankan kesiagaannya (readiness degree). Konsep yang 
transparan dan rasional serta effisien dan cukup adiluntk dipertanggung jawabkan kepada public (bukan hanya PJK Keu saja!). 
Barangkali konsep seperti ini akan mempersulit manipulasi harga atau biaya, …. setidak-tidaknya harga tidak dikendalikan rekanan, 
produsen atau penjual sekalipun.   

21 K. Hartley & T. Sandler, Handbook of Defense Economics; volume - 1, (Elsevier Science BV, 1995), halaman 15.
22 Ibid, halaman 16, USC Title 10, Section 2432, 2434 yang menjadi KemHan AS untuk mengikutinya dan di atur lebih rinci oleh KemHan 

AS dalam juk DoD 5000, dst.  Sedangkan Angkatan membuat statuta masing-masing sesuai kategori-nya. Teknik ini sudah berjalan 
lebih dari 30 tahun lamanya.
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23 K. Hartley & T. Sandler, Handbook of Defense Economics; volume - 1, (Elsevier Science BV, 1995), halaman 15.
 Ibid, halaman 15…The family of economic problems studied over the past half-century in the cause of defense and security is 

linked dauntingly vast.
24 Ibid, halaman 15. 
25 Ibid, 
26 Hartley & Sandler, Handbook of Defense Economics, vol - 1, (Elsevier, 1995), halaman 22.
27 Ibid, 
28 Ibid, halaman 5.
29 Dalam kasus kebijakan kekuatan cadangan bisa saja, ditemukan setelah sekian tahun bahwa kekuatan cadangan dengan porsi yang 

ada ( sekian % utk AD, % untuk AL, dan % untuk AU) masih kurang “pas” (baca effektif) atau kekuatan yang ada sebaik-nya digunakan 
sebagai kekuatan anti insurjensi atau pergeseran kebijakan (baca policy) bahwa kekuatan cadangan diarahkan guna mengisi 
kekuatan mobil mengatasi bencana alam (bagi suatu negara yang sering dilanda bencana nasional), bukan kekuatan pengganti 
kekuatan regular yang menjadi korban dalam peperangan---semuanya tergantung apa maunya pemerintah (konten “policy”).

30 Gene H. Fisher (ed), Cost Considerations in System  Analysis, (RAND CORPT, Dec 1970), 
 ----------Ch3. Concepts of Economic Cost, oleh R.E Bickner, halaman 24.    
31 US Govt, GAO Cost Estimating and Assement Guide; Best Practices for Developing and Managing Capital Program Costs, (GAO-09-

3SP,1995), halaman 17. Analis effektifitas (pemodelan effektifitas) akan banyak melibatkan diri dalam seni memodelkan effektifitas 
system atau pengukuran effektifitas (MOE, atau measures of effectiveness) atau manfaat. Sedangkan analis biaya akan lebih banyak 
melibatkan dirinya untuk mengukur seberapa jauh biaya yang pantas digunakan mendukung suatu kegiatan atau system. Penduga 
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tidak akan lagi bisa digunakan untuk kegiatan lain--
-di-sebut alternative costs atau opportunity costs32. 
Alasannya, betapa menyesalnya apabila salah memilih 
(gagal pilih)---ada alternatif lain (yang tidak terpilih) 
justru lebih besar manfaatnya. Alasan lain menggunakan 
pasangan manfaat dan biaya, pertama; dikarenakan 
sulit untuk membandingkan alternatif hanya dari 
sisi biaya saja33---apakah biaya yang lebih besar bisa 
menjamin effektifitas yang jauh lebih besar? Contoh 
lain, membangun unit ruang rapat, megah dan mewah 
namun jarang di-gunakan telah menciptakan manfaat 
tidak jelas dan biaya terbuang---alternatif solusi lain; 
sewa saja, dan hampir semua proyek pemerintah yang 
sangat komplikasi, tentu saja tidak bisa dipaksakan 
hanya dengan satu perspektif saja. Atau membangun 
unit perpustakaan yang “aduhai” mahalnya, padahal 
diprediksi bahwa dalam kurun jangka menengahpun 
jumlah pengunjung signifikan “sedikit” sekali (salah 
satu unit manfaat adalah jumlah pengunjung yang 
membaca dan yang meminjam, bukan yang sekedar 
datang). Unit manfaat-pun (bagi publik) berbeda-beda, 
belum dihitung unit risiko (negatif manfaat). 

Berikut, tidak seorang pengambil keputusan 
yang mengklim mudah memutuskan hanya dengan 
memperhatikan parameter manfaat dan biaya, 
sekurang-kurangnya dia benar-benar memahami 
per definisi tenang biaya. Benar-benarkah biaya 
pertempuran hanya memperhitungkan total biaya 
operasional menggerakkan sistem atau alut yang 
digunakan? Bagaimana dengan harga kapal, pesawat 
terbang, dll, yang sudah terbeli namun rusak/
tenggelam? Adilkah hanya mempertanggung jawabkan 
keuangan saja? Manfaat (militer lebih melihat sebagai 
effektifitas) dan biaya merupakan dua sisi keputusan 
yang di-anggap memiliki dimensi yang sama untuk 
diperhitungkan34. Ilustrasi dibawah ini mencoba 
menggambarkan konsep biaya dan manfaat. Sejumlah 
pemburu pembom FB (fighter bomber) dan sejumlah 
bomber berat B-52 (sumber daya) dihadapkan beberapa 
jembatan yang harus dirusak dan sejumlah besar Lanu 
yang harus diserang (obyektif). Tentukan pesawat mana 
yang tepat menyerang Jembatan atau menyerang Lanu. 

Misal 1 B-52 atau 2 FB bisa digunakan untuk menyerang 1 
jembatan dan 1 B-52 atau 10 FB bisa menyerang Lanu35. 

         Jumlah pesawat yang dibutuhkan

Tugas                                     B-52                 FB
Menyerang Lanu                       1                    10
Menyerang Jembatan               1                      2

   
Di-dekati dengan konsep keunggulan komparatif, hasilnya 
ternyata B-52 relatif lebih effisien sewaktu menyerang Lanu, 
dan FB relatif lebih menguntungkan sewaktu  menyerang 
Jembatan, mengapa ? Hint: 1 B-52 bisa dijadikan ukuran 
manfaat sedangkan konsekuensi biaya adalah 10 FB untuk 
menyerang Lanu atau dengan biaya sebesar 2 FB untuk 
menyerang Jembatan (hint: mau yang gampang-- pilih saja 
B-52 untuk menyerang kedua (2) sasaran tersebut, tetapi…
mana yang paling ekonomis?)36. 

Bila 1 B-52 atau 2 FB dapat menghancurkan Jembatan, 
dan 1 B-52 sama hebatnya (sama harganya) dengan 
10 FB untuk menghancurkan Lanu, dan bila tidak ada 
tetapan biaya yang dapat digunakan, maka tugaskan 
saja FB untuk menyerang Jembatan. Menugaskan B-52 
menyerang Jembatan akan meningkatkan biaya untuk 
mencapai tingkat kehancuran (effektifitas) tertentu atau 
mengurangi manfaat yang di-capai bila memperhatikan 
inventori (persediaan) pesawat. Contoh sederhana ini 
memperlihatkan ikatan kuat biaya dengan manfaat. Bila 
sudah ditentukan obyektif (sasaran) dan sumber daya 
yang dapat digunakan, manfaat menggunakan B-52 untuk 
menyerang Jembatan dapat diekpresikan  dalam jumlah 
FB yang dapat ditugaskan menggantikannya, yakni 2 
FB. Maka biaya menggunakan B-52 justru dipandang 
sebagai manfaat yang hilang (mestinya digunakan untuk 
menyerang Lanu). Biaya ini diekspresikan (disetarakan) 
dalam 10 FB yang dapat ditugaskan menyerang Lanu. 
Memperhatikan alternatif ini, maka menghancurkan 
Jembatan dengan menggunakan B-52 melebihi (bahkan 
diluar) manfaatnya atau kehilangan manfaatnya. 
Selanjutnya mengapa analisis biaya ini digunakan  
tuntunan publik mempertanyakan besarnya “manfaat” 
dan besarnya “biaya” sebagai konsekuensi dukungan 
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biaya akan banyak menghadapi tantangan (beban sebelah kanan) seperti gambar dibawah ini:
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per  setiap alternatif solusi. Angk Darat AS 
(AD-AS) melakukan ini setelah mendapatkan 
instruksi resmi dari pemerintahnya dengan 
turunnya petunjuk dari GAO di-tahun 1972. 
Bahasan ini mengikuti petunjuk analisis 
manfaat-biaya dilingkungan AD-AS37. 
Petunjuk tersebut sangat berguna bagi analis 
taksiran biaya di-lingkungan AD-AS. Setiap 
program yang diusulkan atau inisiatif atau 
pengambilan keputusan akan dipresentasikan 
di-depan pengambil keputusan dan sangat 
penting untuk disajikan lengkap dan akurat 
dengan data yang andal (reliable) baik 
manfaat yang didapat dan biaya yang harus 
dikeluarkan sebagai konsekuensinya38 per 
setiap alternatifnya. Skema, langkah dan 
urut-urutannya sebagai berikut39:

Sebelah kiri adalah komponen biaya dan kanan 
adalah komponen manfaat. Rincian  check-list sub-sub 
komponen biaya dan manfaat digambarkan sederhana, 
meskipun isian “biaya” dan “manfaat” realitasnya 
rumit. Problema yang lebih penting ada di-urutan ke-4 
(kolom tengah) yakni taksiran biaya. Taksiran biaya akan 
mendukung keputusan manajemen berbentuk kebutuhan 
sumber daya (alat & manusia) yang mengait program, 
proyek, atau proses kedalam nilai uang. Taksiran biaya 
adalah proses iteratif, dan solusi keputusan selalu 
dibuat dalam berbagai alternatif---sungguh aneh kalau 
hanya ada satu pilihan40. Gambar dibawah ini relatif 
sama dengan gambar atas, menunjukkan suatu proses 
taksiran biaya41.

Catatan: mulai preparation sampai dengan tiga 
(3) blok proses sesudahnya (disebut cost estimate 
analysis) bukan masalah yang mudah, tetapi 
itu harus dilakukan. Rinciannya periksa The US 
Army Cost Benefit Analysis Guide. WBS adalah 
work breakdown structure, dan CES adalah cost 
element structure.

Taksiran biaya … (Cost Estimating) 
 
Sepertinya kecabangan ilmu ini pantas 

menjadi bagian dari ekonomi akuntasi. 
Dalam  perkembangannya, materi analisis 
biaya justru menjadi bagian kurikulum pasca 
sarjana Angk Udara AS yakni AFIT (Air Force 
Institute of Technology) dan menjadi progdi 
Operasi Riset. Belakangan ini materi tersebut 
masuk dalam kurikulum di-NPS (Naval 
Postgraduate School) dibawah Departemen 

Operations Research42, sebagai salah satu program 
studi. Mislick dan Nussbaum (M & N) menceritakan 
(awal bertugas sebagai dosen di-NPS) betapa profesinya 
seolah-olah hanya mencari jawab … berapa sih ongkos/
biaya-nya (“What does it (or what will it) cost?”). 
Menarik untuk diceritakan, seperti salah duga biaya 
“overhead”. Pertama, sebagai penaksir biaya (cost 
estimator) suatu proyek membangun kapal besar Angk 
Laut, dikerjakan bersamaan kapal niaga lainnya di-
galangan tersebut sehingga biaya “overhead” terbagi 
menjadi dua. Ketika kapal AL-AS mulai dikerjakan, 
tiba tiba pengerjaan kapal niaga tersebut dibatalkan, 
sehingga beban “overhead” di-tanggung sendiri AL-AS. 
Pelajaran yang didapat adalah [1]  assumption always 
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CES = Cost Element Structure
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 NASA Cost Estimating Handbook Version 4.0, Appendix C: Cost Estimating Methodologies, halaman C-2, menggambarkan pendekatan 
pendekatan yang digunakan guna menaksir biaya (cost estimate), periksa gambar program life-cycle cost dibawah ini:

Perhatikan tahap menaksir biaya dengan 
menggunakan empat (4) pendekatan 
yakni analogy, parametric, engineering, 
dan extrapolasi dari kondisi actual, 
berbasis life cycle (artinya semua 
perkiraan biaya dihitung sampai dengan 
system tersebut habis umurnya) dan 
diawali dari phase A.  

32 Gene H. Fisher (ed), Cost Considerations in System Analysis, (RAND CORPT, Dec 1970), 
 ----------Ch3. Concepts of Economic Cost, oleh R.E Bickner, halaman 25.    
33 Bisa saja unit A dihargai dengan biaya rendah namun manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan unit B dengan konsekuensi biaya 

besar untuk mengadakannya---sulit membandingkan dua unit atau lebih hanya berbekal kriteria biaya?
34 Ibid, halaman 25.
35 Ibid, halaman 26.
36 Gene H. Fisher (ed), Cost Considerations in System Analysis, (RAND CORPT, Dec 1970), 
 ----------Ch3. Concepts of Economic Cost, oleh R.E Bickner, halaman 26, 27 dan Appendix B – 5, periksa halaman 315, 316. 
 Solusi :  (B-52 menyerang Lanu(1)/FB menyerang Lanu(10))            <    (B-52 menyerang Jembt(1)/FB menyerang Jembt(2)), maka:
                                                                                                1/10     <   1/2
 (FB menyerang Jembt (2)/B-52 menyerang Jembt(1)) < (FB  menyerang Lanu (10)  / B-52 menyerang Lanu (1)), maka:
                                                                           2/1        <  10/1

drive a cost, [2] assumption can be fragile, dan [3] 
change will always occur43. 

Kedua, dalam pengerjaan proyek Rudal jarak jauh, 
penaksir biaya menggunakan basis konsep penggalan 
sub-proyek, misal proyek A, B, dst. M & N memperkirakan 
biaya untuk sensor seharusnya masuk dalam program 
besarnya (karena penting), ternyata manajer proyek 
tidak memasukan dalam program A, dengan berbagai 
alasan. M & N berpikir dalam rangkaian total life-cycle 
cost (TLCC), biaya R & D seharusnya masuk dalam 
tahapan pertama. Bila biaya ini tidak diperhitungkan, 
maka akan menghambat program A dan mengeluarkan 
ekstra biaya yang lebih besar44. Ketiga, sewaktu AL-
AS ingin memodernisir armada angkut logistiknya (CLF 
~ combat logistics fleet) dengan catatan, selama ini 
galangan kapal hanya melaksanakan suatu pekerjaan 
pembangunan saja. 

Pikiran cerdik ditampilkan yakni AL-AS selanjutnya 
akan lebih memilih untuk sewa jangka panjang (long-
term lease). Dengan demikian AL-AS hanya memikirkan 
pendanaan berikutnya melalui paket TLCC 45 diluar 
investasi awal dan R & D, yakni paket operasional, 
pemeliharaan, dll---pilihan AL-AS yang lebih 
menguntungkan --> pemikiran inovatif 46. Penaksir 
biaya banyak berjasa untuk membuat anggaran yang 
dikeluarkan benar-benar bermanfaat. Pembelajaran 
lainnya, seperti halnya program BRAC AD-AS yang telah 
menghentikan semua kegiatan di 33.000 fasilitas yang 
dirasakan “buruk” atau “kondisi memprihatinkan” (dan 
hampir-hampir tidak digunakan) telah menghemat 
biaya milyaran dollars47. Michaela Dodge menjelaskan 
bahwa hasil riset tentang BRAC menunjukkan bahwa 
fasilitas yang dikenai program BRAC ini umumnya 
benar-benar tidak memiliki effek yang sesungguhnya 
diharapkan KemHan48. Contoh diatas mengingatkan 
betapa besarnya kesulitan menaksir “biaya” dan betapa 
besarnya manfaat yang didapat dari materi kepakaran 
taksiran “biaya”. Mengulang definisi taksiran biaya … 
menurut  M & N sebagai berikut; … 

Cost estimating is the process of collecting and analyzing 
historical data and applying quantitative models, 
techniques, tools, and databases in order to predict an 
estimate of the future cost of an item, product, program 
or task. Cost estimating is the application of the art and 
technology of approximating the probable worth (or cost), 
extent, or character of something based on information 
available at the time49 . 

Faktor-faktor taksiran biaya yang signifikan berperan 
sentra (disukai pemerintah termasuk Kemhan) di-dalam; 
[1] perencanaan jangka panjang, [2] penganggaran dan 
[3] kapabilitas memilih diantara beberapa alternatif. 
Pertama, dalam perencanaan jangka panjang, tim 
analis taksiran biaya menghitung biaya awal dan tim lain 
menentukan apakah biaya tersebut bisa atau sanggup 
untuk dibayar (affordable)50, barulah di-representasikan. 
Kedua, sebagai sesuatu yang bermanfaat di-dalam 
bagian membangun dan mempertajam penganggaran 
(budgets), taksiran biaya mendukung kegiatan yang 
mengalir dan menyatu dalam proses penganggaran. 
Termasuk mengembangkan biaya awal sebagai 
persiapan penganggaran, justifikasi taksiran biaya, dan 
mengubah taksiran setiap perubahan/keadaan yang 
dirubah meskipun sedikit51. Ketiga, memilih diantara 
alternatif. Dalam rangka mendukung pengambil 
keputusan, penaksir biaya harus mengungkap opsi-opsi 
dan mengurutkan (ordering) dengan memasang per 
setiap alternatif harga manfaat-nya dengan taksiran 
biaya yang mendukungnya. 

Tidaklah adil (fair), kalau hanya satu solusi atau 
pilihannya. Contoh, apakah dalam kurun waktu berikut 
suatu sistem akan dibeli atau dikontrakan, atau digarap 
sendiri atau …di-hentikan saja semua (semua adalah 
alternatif). Ke-empat, bagi Parlemen/Congress tentu 
saja hal ini sangat diharapkan sekali, pertemuan antara 
maunya pengguna (pemilik manfaat) dan Congress 
sebagai pengesah dana. Bukan saja setiap proyek 
baru bahkan perubahan penting setiap proyek akan 
dipaparkan didepan Congress. Congress (wakil rakyat) 

Program Life Cycle
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Development

Phase B / C
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Operations &
Support
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Parametric Engineering
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From Actuals

Figure c-1. Use of Cost Estimating Methodologies by Phase1
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 Rasio manfaat/biaya menggunakan B-52 (menggunakan B-52 sebagai manfaat) untuk menyerang Jembt (dan FB adalah biayanya) 
adalah 10/2 = 5. Faktor ini (dimana biaya melebihi manfaat) persis sama dengan ukuran kerugian komparatif B-52 menyerang Jembt 
(relatif thd Lanu); yakni: 0.5/0.1 = 5. Juga faktor yang mengukur keunggulan komparatif FB menyerang Jembt (relatif thd Lanu), 
yakni 10/2 = 5. 

37 Prepared by Office of the Deputy Assistant Secretary of the Army (Cost and Economics), The US Army Cost Benefit Analysis Guide, 
halaman 6. … Petunjuk yang dibuat ini tentu saja dikeluarkan bagi Angkt lainnya, bagi satuan unit dibawahnya. Bayangkan mulai 
tahun 1972 ….setidak tidaknya transparansi bidang performa dan biaya yang telah dikeluarkan akan menghalang-halangi niat 
korupsi.

38 Ibid, halaman 6.
39 Ibid, halaman 7.
40 Untuk menduduki suatu area, obyektif operasi bisa saja dengan tetapan seluruh area dikuasai mutlak, atau 80 % nya, atau 70 % nya 

atau 50 %nya, dst, berbeda cukup besar bukan biayanya?
41 Prepared by Office of the Deputy Assistant Secretary of the Army (Cost and Economics), The US Army Cost Benefit Analysis Guide,12 

January 2010, halaman 20.
42 Gregory K. Mislick & Daniel A. Nussbaum (Lecturer, Dept OR/NPS), Cost Estimation, Methods and Tools, (Wiley & Sons, 2015), 

halaman xix…bisa jadi pertanyaan what will it costs, merupakan perkembangan jawaban McNamarra dengan jargonnya ... how 
much is enough sehingga ditemukanlah materi disiplin yang disebut system analisis waktu itu, pen.

43 Ibid, halaman 3.
44 Bisa saja program ditunda namun pegawai tetap dibayar bukan?
45 Ibid, halaman 18. TLCC atau total 
 life-cycle cost. 
 Periksa gambar dibawah ini:

dan pemerintah (apapun namanya Kementerian atau 
Departemen) harus benar-benar memahami konsep 
analisis biaya ini52. Congress menekankan pentingnya 

proses yang berkualitas tinggi tentang taksiran dan 
analisis manfaat-biaya guna mendukung keputusan 
tingkat tinggi yang semakin  berkualitas dan transparan 
serta berbasis total life-cycle cost. Harapan Congress yang 
serius ini diperkuat dengan aturan bahwa pengangkatan 
Direktur penilaian biaya dan evaluasi program (CAPE) 
harus berdasarkan konfirmasi Congress53. Hasil-nya 
akan mengerucut dalam suatu model analisis taksiran 
biaya bagi seluruh kementerian atau ajensi wajib 

Perhatikan arus balik dalam gambar yang merupakan analisis, presentasi, umpan balik serta perbaikannya (up dating) akan 
merupakan proses iterasi, sama (relatif) dengan produk Angk Angk di AS, bukan? Karena memang mereka merujuk dari GAO.

mengikuti direktif Badan Akuntasi Nasional AS (GAO), 
dalam langkah langkah, seperti dibawah ini54: 

Kesimpulan 

Persis dikatakan Adam Smith, bahwa keamanan 
nasional (termasuk isu pertahanan) akan menjadi isu 
ekonomik. Ekonomi pertahanan menganut pendekatan 
positif bukan normatif, yakni mencari kejelasan perilaku 
bangsa dan konsekuensinya. Pertama, tidak bisa lari dari 
agenda “meriam versus mentega”55. Kedua, ekonomi 
sosialis tetap mempertahankan alokasi yang cukup besar 
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didalam agenda belanja negaranya56. Ketiga, kontras 
saat perang, pilihan publik akan lebih banyak menggali 
konflik antar sumber daya. Keempat, lingkungan baru 
sekarang ini akan lebih banyak menekankan keinginan 
mencapai tingkat keamanan nasional tertentu, dengan 
“biaya” terrendah yang memungkinkan57. Bahasan 
diatas menunjukkan bahwa ekonomi pertahanan 
banyak bertumpu pada analisis manfaat biaya (atau 
effektifitas biaya) dan butuh kepakaran spesifik. Model 
analisis ekonomi pertahanan dibawah ini, bila dicermati 
sebenarnya adalah analisis manfaat biaya atau analisis 
biaya. Sebagai bukti bahwa ekonomi pertahanan (baca 
analisis ekonomi, analisis manfaat biaya, analisis biaya, 
dll) benar-benar digeluti di-negara maju, salah satu 
model dibawah ini yang digunakan AL-AS 58.  

Aplikasi ini akan memudahkan 
menghitung berapa biaya 
yang sebenarnya disiapkan 
agar system tersebut bisa 
mencapai derajad kesiagaan 
yang maksimal. Sebaliknya 
dari sini bisa dihitung berapa 
sesungguhnya biaya yang 

harus dikeluarkan untuk membeli sistem yang prototype (harga jual produsen + harga R & D = harga belinya), mahal sekali bukan? 
Adakah pembelajaran dari pengalaman selama ini?

46 Budaya inovatif tidaklah mungkin muncul begitu saja, harus terbina mulai tingkat SD, SMP dst, bahkan dalam pekerjaan sehari-hari. 
Konsep pembelajaran, pengajaran dan pembinaan dua (2) arah sangat diharapkan sekali.

47 Parsons, San Antonio BRAC and MILCON program, diunduh tgl 2 Sept 2017, jam 0726,…The U.S. Department of Defense (DoD) is 
reorganizing its infrastructure to support its forces more efficiently and effectively, increase operational readiness, and foster 
collaborative operations. Under the Base Realignment and Closure (BRAC) directive, the DoD is streamlining its portfolio of 
installations to optimize their value, significantly reduce cost of ownership, and facilitate transformation, common operations, 
and shared business functions….atau bisa dicontohkan tentang pangkalan pangkalan yang hanya diisi beberapa orang, tanpa 
kejelasan performa pangkalan tersebut dibangun dan evaluasinya tiap tahun, apakah masih bermanfaat atau tidak? Perlu dicatat 
apapun fasilitas yang ada,  sebaiknya ditetapkan performa (tertulis) atau obyektif yang harus dihasilkan dengan nyata bukan 
berbasis tupoksinya, pen.

48 Senior analyst, strategy and policy, The Heritage Foundation, diunduh tanggal 2 Sept, 2017, jam 07.59…BRAC singkatan dari Base 
Realignment and Closure.

49 Gregory K. Mislick & Daniel A. Nussbaum (Lecturer, Dept OR/NPS), Cost Estimation, Methods and Tools, (Wiley & Sons, 2015), 
halaman 11…perlu digaris bawahi tentang data yang tersedia tentang biaya, harus tercata dan terdokumentasi dengan baik serta 
kualitas data benar benar andal (bukan data yang direkayasa), pen. Kalau tidak taksiran tersebut akan jauh dari harapan. Teknik ini 
suka atau tidak suka akan mengajak pengguna untuk berbuat jujur dan transparan.

50 Ibid, halaman 15.
51 Ibid, halaman 15.
52 Ibid, … beberapa kategori biaya yang harus dipahami, a.l: recurring & non-recurring cost, direct cost & indirect  costs, fixed costs 

& variable costs, overhead costs, sunk-costs, opportunity costs, life-cycle costs, relevant & irrelevant costs. Cntoh irrelevant costs 
adalah biaya yang sebenarnya tidak bisa dikategorikan mendukung sesuatu obyektif---kalau anggaran militer memiliki obyektif guna 
meningkakan degree of readiness, tentunya biaya pemeliharaan, sucad, latihan, modernisasi, dll, adalah biaya yang relevan, bukan 
gaji PNS dan Militernya, tentunya.    

53 Ibid, halaman 17.
54 Ibid, halaman 34. 
55 Buku Makro ekonomi hampir pasti akan menjelaskan (mythos?) “gun versus butter”, pen
56 Yaacov Lifshitz, The Economics of Producing Defense: Illustrated By the Israeli Case, (Springer,2003), Halaman 6. …tidak dijelaskan 

mengapa terjadi hal ini, pen.
57 Capai tingkat keamanan tertentu ( for a given fixed level---find the minimum cost), pen.
58 Economics Analysis Handbook, (US Naval Facilities Engineering Command, 1993), halaman 2-1.  

Penggunaan konsep ini membentuk naluri bahwa [1] 
setiap unit rupiah akan menuntut berapa unit manfaat 
yang akan didapat atau sebaliknya berapa unit manfaat 
yang didapat dengan unit rupiah sebesar ini? Berikutnya 
[2] pertanggungan jawab akan lebih berorientasi kepada 
dua (2) faktor yakni seberapa besarnya manfaat (atau 
effektifitas) dan dukungan biaya yang ”affordable” per 
setiap alternatif solusi---dan publik akan menunggu 
itu. Bukan hanya pertanggungan jawab keuangan saja 
seperti yang selama ini dilakukan, dan yang lebih 
penting transparansi akan diwakili oleh hadirnya 
representasi proyek/program. Bila negara lain sudah 
lama mempraktekkan hal ini puluhan tahun lamanya 
(semenjak tahun 1972), perlu dipertanyakan adakah 
manfaat-nya---bila ya, mengapa negeri yang kita cintai 
ini tidak melakukan hal yang sama … dan siapakah yang 
bertindak semacam GAO --- Bappenas atau Kemenkeu 
atau Badan baru (barangkali)?OBJECTIVE ALTERNATIVES ASSUMPTIONS COST/

BENEFIT
COMPARE

COSTS/BENEFITS

SENSITIVITY
ANALYSIS

RDT&E
costs

Investment
costs

Operating and
support costs

Disposal costs

Life cycle costs
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TUMPUAN AWAL EKONOMI PERTAHANAN INDONESIA : 
UU NO.16/2012 TENTANG INDUSTRI PERTAHANAN 

DAN IMPLIKASINYA.
Oleh: Letkol Laut (P) Dickry Rizanny N., MMDS

Pendahuluan

Artikel ini mengkaji dampak Undang-undang 
Industri Pertahanan (UU No.16 2012 tentang Industri 
Pertahanan) dan implikasinya terhadap pengembangan 
Industri Pertahanan Indonesia. Saat ini dengan dengan 
pertumbuhan ekonomi 5,5% yang merupakan ekonomi 
terbesar ke 16 di dunia1 dan terus memanfaatkan 
perkembangan ekonomi yang stabil.  Indonesia siap untuk 
menghidupkan kembali dan memodernisasi industri 
pertahanannya. Mengait hal ini, UU Industri Pertahanan 
sangat penting berfungsi sebagai pemberi arah dan tujuan 
yang ingin dicapai Indonesia dalam mengembangkan basis 
industri pertahanan sendiri. Beberapa langkah diperlukan 
untuk memastikan kelancaran pelaksanaan undang-
undang tersebut: pertama, pembentukan mekanisme 
yang kuat dan jelas, mencakup tujuan yang jelas 
dengan batas waktu yang pasti, serta memungkinkan 
pertanggungjawaban dan kepatuhan penuh terhadap 
undang-undang; Kedua, komitmen untuk mengurangi 
kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan 
anggaran; Ketiga, perlu mengambil langkah-langkah 
memastikan kebijakan secara komplementer sebagai 
tindakan pendukung dan operasional; Keempat, jaminan 
harmonisasi kebijakan antar pemangku kepentingan 
(integrated policy); dan kelima, kebutuhan keterbukaan 
dan fleksibilitas yang lebih besar berkenaan dengan 
peluang internasional di arena kerja sama industri 
pertahanan. Kesimpulannya, perkembangan industri 
lokal yang sehat, semangat pengembangan teknologi 
dan kemampuan menyerap di Indonesia harus didukung 
kebijakan yang kuat, dan fleksibel, serta mendorong 
transparansi dan pemberantasan korupsi.

 
Tumpuan awal industri pertahanan Indonesia

Gelombang reformasi baru muncul dalam Industri 
Pertahanan Indonesia ketika pemerintah mengeluarkan 
UU Industri Pertahanan, No 16/2012 pada tanggal 2 
Oktober 2012, yang menegaskan komitmen secara hukum 
dan politik untuk mengembangkan kapasitas industri 
pertahanan dalam negeri di Indonesia.2 Kebijakan ini 
sangat menjanjikan karena mengubah arah pendekatan 
Indonesia dalam menangani industri pertahanan, yang 
saat ini sangat bergantung pada pemasok asing. Industri 
pertahanan dalam negeri sekarang tidak mempunyai 

mekanisme offset atau countertrade secara formal yang 
sering kali tidak memasukkan proses transfer teknologi. 
Meskipun beberapa prosedur pengadaan pertahanan 
dapat mencakup unsur offset, tanpa dibarengi kebijakan 
formal, offset semacam itu dapat salah arah. Misalnya 
pada tahun 2004, pengadaan offset untuk Su-27SKs 
dan Su-30MK diarahkan terutama ke sektor-sektor yang 
tidak terkait pertahanan seperti karet, kelapa sawit, 
kopi dan bauksit. Contoh lain adalah pada bulan Maret 
2017, Indonesia tidak hanya menggunakan uang tunai 
untuk membayar pembelian senjata buatan Perancis tapi 
juga menggunakan komoditas karet. Menteri Pertahanan 
mengatakan berdasarkan persyaratan pembelian 
peralatan militer, Indonesia harus membayar dengan 
transfer teknologi atau komoditas. “Jika kita membeli 
senjata mereka, kita harus membayar 35 persen harga 
dengan teknologi atau komoditas, seperti karet atau 
apapun,” dikatakan oleh Menteri Pertahanan Indonesia3 
Kebijakan offset berbasis ad-hoc semacam itu pasti 
merongrong pengembangan industri pertahanan lokal. 
Adanya kebijakan baru bertujuan agar secara bertahap 
mengubah konsep dan persyaratan pengadaan alat utama 
sistem pertahanan (alut sista) Indonesia dari orientasi 
asing ke strategi yang menekankan ketergantungan lebih 
besar pada produk dalam negeri.

Dorongan untuk mengembangkan kapasitas domestik 
Indonesia di-awali sejak awal 1990an. Kepemimpinan 
BJ Habibie, Indonesia mulai melakukan investasi besar 
dalam mengembangkan kapasitas pertahanan dalam 
negeri sesuai dengan tujuan yang ditetapkan pada tahun 
2015. Sayangnya upaya ini terganjal sia-sia karena efek 
eksternal negatif oleh  persyaratan pinjaman International 
Monetary Fund (IMF) setelah krisis keuangan di tahun 1997. 
Persyaratan ini menghambat pembangunan pertahanan. 
Saat itu, Indonesia berkewajiban untuk mengikuti 
prosedur IMF tersebut untuk menghapus distorsi ekonomi 
termasuk subsidinya yang mengurangi daya saing pasar. 
Termasuk yang diarahkan ke industri pertahanan domestik 
yang masih bertahan dengan pendanaan pemerintah. 
Hanya sedikit industri lokal yang berhasil bertahan 
dengan melakukan penelitian dan pengembangan 
(litbang) sendiri. Misalnya, walaupun PT Dirgantara 
Indonesia berhasil menjual 28 buah CN-235 sambil 
menikmati pertumbuhan di bidang penjualan ekspor 
fabrikasi komposit ke Perusahaan Airbus Eropa, namun 
pengembangan lebih lanjut bergantung pada pendanaan 

1 Sumber diambil dari website IMF http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/IDN dan 
website http://statisticstimes.com/economy/countries-by-projected-gdp.php. Diakses terakhir tanggal 6 Agustus 2017.

2 Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 16 Tahun 2012. Tentang. Industri Pertahanan.
3 Jakarta Post tanggal 31 Maret 2017. Indonesia to barter french weapon with Rubber. Tersedia di website http://www.thejakartapost.com/

news/2017/03/31/indonesia-to-barter-french-weapons-with-rubber.html DIakses terakhir tanggal 9 Agustus 2017.
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negara. Daya saing industri pertahanan domestik semakin 
diperburuk oleh praktek penyalahgunaan wewenang oleh 
pejabat di dalam industri itu sendiri4 dan praktek broker 
senjata yang menciptakan kelemahan komparatif dan 
inefisiensi.5 Di sisi lainnya, favoritisme terhadap produk 
asal negara Barat juga biasanya disertai dengan tindakan 
penyuapan dan one-upmanship. Menurut Jakarta Post 
mengait industri pertahanan dan inisiatif pengadaan 
senjata, kebocoran mendekati 40 persen dari total 
anggaran pengadaan disebabkan oleh malpraktek dan 
penyalahgunaan wewenang.6 Praktek ini menghasilkan 
defisit anggaran secara menyeluruh.

Perlahan tapi pasti, Indonesia berhasil mengatasi 
kerugian akibat malpraktek itu  dengan kinerja ekonomi 
yang mantap. Ketika prioritas domestik mengambil 
posisi yang tinggi dalam kebijakan luar negeri, Indonesia 
bermaksud memposisikan dirinya sebagai pemain kunci 
di-regional,  dalam konteks ASEAN. Melengkapi strategi 
semacam itu perlu kebijakan pertahanan penyeimbangan 
internal. Pada tahun 2007, Indonesia mencapai tonggak 
sejarah dengan pertumbuhan ekonomi 6,3 persen7 
yang stabil dan dalam proses menyelesaikan komitmen 
hutang kepada IMF lebih awal dari yang dipersyaratkan 
(pembayaran secara penuh diperlukan pada tahun 2010). 
Di dalam negeri, kepercayaan negara meningkat, dengan 
didukung oleh kinerja ekonomi dan sekaligus prioritas 
untuk merevitalisasi sektor pertahanan Indonesia, selain 
dua prioritas utama (pendidikan 
dan infrastruktur). Terlepas dari 
kemampuan ekonomi Indonesia 
untuk mengatasi tantangan ekonomi 
domestik (seperti kesenjangan dan 
ketidaksetaraan), kepercayaan 
negara tumbuh karena profil ekonomi 
Indonesia meningkat di tingkat dunia. 
Kepercayaan ini adalah kekuatan 
ekonomi yang mampu mengurangi 
kecemasannya dari semua pihak.

Indonesia sekarang merupakan 
ekonomi terbesar ke-16 di dunia 
dan diprediksi oleh McKinsey Global 
Institute untuk menjadi yang 
terbesar ke-7 pada tahun 20308 dan ke-4 pada tahun 2050 
di bawah China, India dan AS. Laporan Boston Consulting 
Group juga menggambarkan Indonesia sebagai “peluang 
besar berikutnya di Asia”, yang menekankan pentingnya 

bonus demografi dan potensinya. Saat ini, Indonesia 
memiliki populasi usia kerja yang dua kali lebih besar 
dari Vietnam, dan hampir tiga kali lipat seluruh penduduk 
Korea Selatan.9 Dengan modal kepercayaan diri ini, 
Indonesia bertujuan untuk menghasilkan anggaran 
pemerintah yang lebih besar untuk merevitalisasi industri 
pertahanannya. Undang-undang industri pertahanan 
yang baru berfungsi sebagai pedoman dasar bagaimana 
cara menggerakkan industri pertahanan domestik.

 
Lonjakan Kerja sama Industri Pertahanan Indonesia

Untuk menggerakkan industri pertahanannya, 
Indonesia menghadapi dua tantangan utama: pertama, 
promosi kerja sama antara instansi pemerintah dengan 
mengintegrasikan sebelas kementerian terkait di 
bawah kerangka yang disebut Komite Kebijakan Industri 
Pertahanan (KKIP).10 Komite ini akan diketuai oleh 
Presiden. Kebijakan ini ditujukan untuk mengubah 
pendekatan perencanaan nasional terutama bagaimana 
setiap kementerian menjalankan bisnisnya, dengan 
tujuan utama memperjuangkan pengembangan industri 
pertahanan dalam negeri. Hal ini termasuk perubahan 
arah kebijakan penelitian dan pengembangan, 
pendekatan kebijakan luar negeri, dan kebijakan terkait 
lainnya seperti kebijakan industri dan penelitian berbasis 
dari universitas dan perguruan tinggi.

Kedua, kebijakan tersebut menempatkan industri 
pertahanan domestik di dalam kendali industri dan 
kementerian lainnya, karena negara harus menjadi 
sumber pendanaan utama dengan menyediakan jaring 

4 CNN Indonesia tanggal 1 Desember 2016. Tersedia di website https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161201113132-12-176535/kpk-siap-
bantu-pemulihan-aset-us-12-juta-kasus-brigjen-teddy/ Diakses tanggal 5 Agustus 2017.

5 Nasional Kompas tanggal 23 Mei 2017. Kasus korupsi kapal perang KPK panggil jajaran komisaris PT Pal. Tersedia di website http://nasional.
kompas.com/read/2017/05/23/11493501/kasus.korupsi.kapal.perang.kpk.panggil.jajaran.komisaris.pt.pal Diakses tanggal 9 Agustus 2017.

6 Jakarta Post 6 Oktober 2017. Lengthy Costly Arms deals put TNI Firepower at rial. Tersedia di website http://www.thejakartapost.com/
news/2011/10/06/lengthy-costly-arms-deals-put-tni-firepower-risk.html diakses tanggal 8 Agustus 2017.

7 Badan Pusat Statistik tersedia di website  https://www.bps.go.id/Brs/view/id/663 Diakses tanggal 7 Agustus 2017.
8 Website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia tanggal 13 November 2012. Tersedia di http://setkab.go.id/mckinsey-2030-indonesia-akan-

jadi-negara-nomor-7-di-dunia/ dan website McKinsey Global Institute.  Five Reasons to believe in the Indonesia Miracle. http://www.mckinsey.
com/mgi/overview/in-the-news/five-reasons-to-believe-in-the-indonesian-miracle diakses tanggal 2 Agustus 2017.

9 Vaishali Rastogi, Eddy Tamboto, Dean Tong and Tunnee Simburimsit. (2013) Asia’s Next Big Opportunity : Indonesia’s rising middle class and 
Affluent Consumers. Boston Consulting Group. Maret 2013.

10 Kantor Sekretariat Negara Republik Indonesia di website   https://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=14044 
Diakses tanggal 4 Agustus 2017.

11  Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).
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pengaman melalui sarana yang diperlukan seperti 
ketentuan pinjaman dan jaminan kredit kepada bank dan 
lembaga keuangan lainnya. Pemerintah akan memilih 
intervensi jika diperlukan, misalnya dengan memberikan 
tarif yang disesuaikan untuk produk dan insentif fiskal 
seperti impor dan pajak gratis. Namun, ketidakmampuan 
industri lokal akan terlihat jika melalui persyaratan wajib 
bagi semua pemangku kepentingan (lembaga pertahanan 
dan keamanan pemerintah) di Indonesia untuk membeli 
dan menggunakan sistem senjata buatan dalam negeri,12 
terlepas dari kewajiban untuk keterlibatan industri 
strategis lokal dalam bentuk 85 persen minimum dari 
countertrade dan 35 persen offset yang secara berkala 
akan meningkat sebesar 10 persen setiap 5 tahun.13 
Menurut Business Monitor International (BMI), “Indonesia 
Defense & Security Report Q1 2013”, kepercayaan pada 
industri pertahanan lokal semakin meningkat, misalnya 
PT PAL mengumumkan pada bulan Juni 2012 bahwa 
rencana tersebut memperluas bisnisnya, sebuah tujuan 
untuk mempekerjakan 1.000 pekerja baru. PT Dirgantara 
juga berencana menambah 1.500 pekerja baru. Perluasan 
beberapa industri pertahanan di Indonesia menunjukkan 
kepercayaan yang meningkat.

Pemerintah dan TNI memperkenalkan konsep 
Minimum Essential Forces (MEF) yang membagi 
pembangunan pertahanan di Indonesia menjadi empat 
tahap. Dalam setiap tahap, alokasi Pendapatan Domestik 
Bruto (PDB) pertahanan akan meningkat bertahap. 
Sejalan dengan itu, alokasi anggaran pertahanan untuk 
infrastruktur non-militer (komponen pendukung dan 
cadangan) seperti logistik dan sumber daya manusia 
juga meningkat. Litbang telah menjadi perhatian utama 
secara khusus karena undang-undang pertahanan yang 
baru menetapkan alokasi anggaran minimal 5 persen 
dari total keuntungan. Setelah ini, industri pertahanan 
akan menjadi perhatian utama, terutama menekankan 
tahap ketiga pembangunannya (2020-2024). Selama 
tahap pertama (2010-2014) dan tahap kedua (2015-
2019), pemerintah Indonesia memusatkan perhatian 
menciptakan seperangkat peraturan sekaligus merintis 
pengembangan kemampuan penyerapan (dalam bentuk 
tenaga kerja yang dapat diandalkan atau kapasitas 
manusia dan dasar kapasitas untuk memproduksi). Ini 
akan dapat dicapai dengan berkolaborasi dengan litbang. 
Setelah mencapai itu, mekanisme tahap ketiga MEF 
menjadi salah satu yang bekerja untuk mengonsolidasikan 
kredibilitas Industri Pertahanan.

Proses rebounding dari krisis keuangan global ini 
dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari 
rata-rata, Indonesia sekarang dianggap sebagai tujuan 
investasi yang sangat menarik. Konsekuensinya, Indonesia 
menikmati lonjakan kerja sama pertahanan yang belum 
pernah terjadi sebelumnya dari berbagai negara. 
Penelitian sebuah perusahaan intelijen bisnis dan riset 
pasar global, kolaborasi pertahanan eksternal dilakukan 

bersamaan dengan berbagai program revitalisasi militer 
yang baru diprakarsai akan mendorong pasar pertahanan 
Indonesia---salah satu yang paling cepat berkembang di 
dunia. Baru-baru ini, Indonesia memperdalam hubungan 
pertahanannya dengan negara prospektif seperti Inggris 
(Inggris), Prancis, Jerman, Uni Eropa, Australia, Korea 
Selatan, China, India, Brazil, Jepang, Rusia, Turki, 
Vietnam, dan Amerika Serikat.

Baru-baru ini, Indonesia dan Inggris menandatangani 
MoU pada tahun 2012 untuk memperkuat hubungan 
kerja di masa depan. Perdana Menteri David Cameron 
membenarkan kehadiran perusahaan pertahanan Inggris 
di Indonesia seperti BAE Systems sembari mengungkapkan 
kesediaan Inggris untuk memperdalam hubungan dengan 
Indonesia. Pada 2011 dan awal 2012, Daewoo Shipbuilding 
and Marine Engineering (DSME), sebuah perusahaan 
Korea Selatan, memastikan pasokannya ke Angkatan 
Laut Indonesia dengan tiga jenis kapal selam bertenaga 
diesel elektrik tipe 209/1200 sampai dengan tahun 2020 - 
sebuah kontrak senilai US $ 1,07 miliar. Kedua kapal selam 
akan dibangun di Busan, dan yang ketiga akan dibangun 
di Indonesia oleh pembuat kapal lokal, PT PAL. Termasuk 
kesepakatan kedua negara mengenai pengembangan 
tempur KF-X baru-baru ini, yang menyoroti transfer 
teknologi yang layak.

Pembinaan dan pendalaman hubungan antar negara 
adalah baik bagi industri pertahanan lokal, karena hal ini 
bukan “transaksi satu arah” pemasok asing ke Indonesia, 
namun Indonesia juga secara bersamaan memperoleh 
kontrak produksi ekspor dari negara-negara tersebut. 
Seperti dilansir Business Monitor International (BMI), Korea 
Selatan telah sepakat untuk mendapatkan empat CN-235 
dari PT Dirgantara, sebagai mekanisme countertrade 
untuk 16 pesawat jet tempur canggih T-50 yang dipesan 
oleh Indonesia. Pada bulan Oktober 2011, Kementerian 
Pertahanan Indonesia mengumumkan pengadaan 
sembilan angkutan medium CN-295 seharga US $ 325 
juta, yang akan diproduksi bersama oleh Airbus Military 
bersama PT Dirgantara Indonesia. Dengan kerjasama ini, 
PT DI berharap bisa membangun 200-250 CN-295 dalam 
waktu dekat. Inisiatif ini bertujuan untuk memenuhi 
permintaan di kawasan Asia untuk sistem peringatan 
dini menengah yang terjangkau, pertahanan udara, dan 
manajemen peperangan yang sesuai untuk misi non-
konvensional seperti perlindungan perbatasan, kontra 
terorisme, dan keamanan dalam negeri. Perusahaan 
seperti PT Pindad (Perindustrian Angkatan Darat) telah 
menandatangani empat Joint Ventures dengan berbagai 
perusahaan internasional seperti PT Siemens Indonesia 
untuk memproduksi mesin. PT Fanuc GE Automation 
Indonesia akan memproduksi sistem otomatisasi bersama 
dengan perusahaan Jepang Fanuc. PT Lucas-Pindad 
Aerospace Indonesia akan merakit dan memproduksi 
komponen pesawat terbang dengan PT GHH Borscig.

12 Pasal 43 ayat 1 di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan “Pengguna wajib menggunakan Alat Peralatan Pertahanan 
dan Keamanan produksi dalam negeri.”

13 Pasal 43 ayat 5 huruf f di Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. “kandungan lokal dan/atau ofset sebagaimana 
dimaksud pada huruf e paling rendah 35% (tiga puluh lima persen) dengan peningkatan 10% (sepuluh persen) setiap 5 (lima) tahun”
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P ola Pikir yang menghambat

UU Industri Pertahanan memiliki sisi lain yang secara 
tidak sadar membatasi atau menghambat kerja sama 
yang lebih erat dengan negara-negara mitra potensial, 
terutama klausul yang membawa nuansa nasionalistik 
dan proteksionis yang kuat. Preferensi untuk kepemilikan 
lokal dan bukan kepemilikan asing adalah contohnya. 
Contoh lain adalah kontrol pemerintah Indonesia atas 
kepemilikan aset dalam keseluruhan proses rantai nilai 
dalam kategori industri alat utama sistem pertahanan 
(alut sista). Sampai saat ini, pemerintah masih 
menegaskan sepenuhnya kendali atas aset-aset ini dan 
berniat mempertahankan kepemilikan mayoritas atas 
industri ini.

Di dalam UU ini, sangat jelas terlihat sebuah rantai nilai 
industri pertahanan Indonesia. Rantai tersebut meliputi 
1) industri alut sista dan integrasi semua komponen 
utama, komponen pendukung dan bahan baku14 (PT 
Pindad, PT PAL, PT DI); 2) industri komponen utama dan 
integrasi komponen pendukung dan bahan baku15 (PT 
Telekomunikasi, PT Len Industry); 3) industri komponen 
pendukung dan produksi suku cadang16 (PT Barata 
Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Dahana, PT Kereta 
Api); dan 4) industri bahan baku17 (PT Krakatau Steel). 
Pemerintah mempunyai kepemilikan aset sebesar 100% 
pada industri alut sista dan integrasinya, namun paling 
tidak memiliki aset 51% di rantai nilai industri lainnya. 
Kontrol dan pengawasan pemerintah ini menunjukkan 
sifat proteksionisme terutama terhadap industri 
domestik. Sikap proteksionis itu berasal dari ketakutan 
irasional terhadap terulangnya embargo dan intervensi 
asing. Akhirnya bisa membentuk pola pikir para pembuat 
kebijakan mengarah aspek strategis pengembangan 
industri pertahanan. Indonesia pernah merasakan 
embargo persenjataan oleh Amerika Serikat (AS) pada 
tahun 1991 dan 1999, serta oleh Uni Eropa (UE) pada 
tahun 1999 atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia 
di Timor-Leste. Meski hubungan dengan AS dan UE telah 
normal, masih ada sisa rasa takut. Namun, fobia seputar 
embargo terus berlanjut, terlihat dalam pasal 43 (3) 
UU Industri Pertahanan Indonesia.18 Pasal ini bermaksud 
untuk menutup celah hukum dan memberikan kepastian 
hukum untuk mencegah situasi yang timbul dimana 
embargo atau persyaratan politik akan ditempatkan atas 

Indonesia. Kepekaan seperti itu dapat menyebabkan 
beberapa kekhawatiran atau keengganan untuk bekerja 
sama dengan negara-negara calon mitra. Misalnya pada 
tahun 2012, beberapa legislator Indonesia menentang 
tawaran AS tentang diskon dua skuadron jet tempur F-16, 
terutama karena kecurigaan mengenai kemungkinan 
embargo di masa depan. Ketakutan semacam ini juga 
diperburuk oleh fakta bahwa Indonesia masih memiliki 
sebagian besar alut sista dan ketergantungan dari negara-
negara Uni Eropa dan AS, yang telah secara konsisten 
terbukti menggunakan embargo pada peralatan militer 
sebagai pilihan hukuman untuk pelanggaran hak asasi 
manusia.

Penekanan pada kemandirian juga didasarkan pada 
kecemasan atas kemungkinan intervensi atau faktor 
eksternal. Hal ini terbukti dalam postur pertahanan 
dan pandangan Indonesia khususnya terkait dengan 
kontra terorisme. Di sini Indonesia prihatin atas 
ancaman serangan mendadak terhadap target terorisme 
di Indonesia dan dengan perluasan intervensi asing 
di wilayah kedaulatan Indonesia. Pemikiran seperti 
itu menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya 
pembentukan senjata regional dan tantangan yang 
ditimbulkan oleh meningkatnya kemampuan militer 
negara-negara tetangga di kawasan. Meskipun konflik 
antar negara yang sebenarnya hampir tidak ada, kerja 
sama strategis regional terutama dalam menghadapi 
tantangan keamanan baru di mandala perang, berarti 
bahwa logika dalam memprioritaskan pembangunan 
pertahanan dalam negeri tidak akan lagi bisa berjalan. 
Jika hal ini semakin meningkat, perencana pertahanan 
di Indonesia harus memprioritaskan dan merencanakan 
skenario terburuk dalam pengembangan industri 
pertahanannya.

Tantangan Kebijakan Industri Pertahanan Indonesia

UU Industri Pertahanan merupakan langkah berani 
yang menandakan perlunya peremajaan industri 
pertahanan lokal yang telah lama ditunggu. UU tersebut 
menuntut komitmen yang signifikan dari pemerintah 
terhadap pembangunan industri pertahanannya. Kendati 
demikian, di tengah peluang tersebut, ke depan, 
Indonesia tetap perlu mengatasi beberapa tantangan. 
Pertama, pemerintah perlu menetapkan mekanisme 

14 Menurut pasal 11 UU no 16 Tahun 2012, “Industri alat utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan badan usaha 
milik negara yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (lead integrator) yang menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau 
mengintegrasikan semua komponen utama, komponen, dan bahan baku menjadi alat utama.”

15 Menurut pasal 12 UU No. 16 Tahun 2012, “Industri komponen utama dan/atau penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf 
b merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi komponen utama dan/atau mengintegrasikan 
komponen atau suku cadang dengan bahan baku menjadi komponen utama Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dan/atau wahana 
(platform) sistem alat utama sistem senjata.”

16 Menurut pasal 13 UU No. 16 Tahun 2012, “Industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(1) huruf c merupakan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik swasta yang memproduksi suku cadang untuk alat utama sistem 
senjata, suku cadang untuk komponen utama, dan/atau yang menghasilkan produk perbekalan.”

17 Menurut pasal 14 UU No. 16 Tahun 2012, “Industri bahan baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d merupakan badan usaha 
milik negara dan badan usaha milik swasta yang memproduksi bahan baku yang akan digunakan oleh industri alat utama, industri komponen 
utama dan/atau penunjang, dan industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan).”

18 UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan, Pasal 43 ayat (3) Dalam hal Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dalam negeri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi oleh Industri Pertahanan, Pengguna dan Industri Pertahanan dapat mengusulkan 
kepada KKIP untuk menggunakan produk luar negeri dengan pengadaan melalui proses langsung antar pemerintah atau kepada pabrikan.
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penegakan hukum yang tegas, konkrit dan jelas agar 
inisiatif ini berjalan efektif. Selanjutnya, persyaratan 
berikut diperlukan: 1) Terciptanya roadmap yang jelas 
yang mencakup tujuan dan perencanaan yang pasti; 
2) Sistem penegakan hukum dan kepatuhan terhadap 
hukum, dengan mempertimbangkan kemungkinan bahwa 
pemangku kepentingan dapat memanfaatkan celah saat 
ini dalam pasal 43 UU tersebut, yang memungkinkan 
pemangku kepentingan mengabaikan mekanisme offset 
atau mengizinkan mereka untuk membeli dari luar negeri 
dan bukan lokal industri; 3) Perbedaan antara anggaran 
yang diusulkan dan anggaran aktual yang dialokasikan 
untuk pertahanan harus diminimalkan, sehingga 
Kemenhan tidak menunda upaya modernisasi lebih lanjut 
karena tidak sesuai dengan anggaran yang diperlukan.

Kedua, karena UU mencakup spektrum yang 
luas, perlu kebijakan pelengkap sehubungan dengan 
pelaksanaannya. Kebijakan anak perusahaan tersebut 
dapat mencakup aspek litbang yang terkoordinasi di 
tingkat nasional antara universitas dan think-tank serta 
kebijakan terkait bagi berbagai pemangku kepentingan 
yang berafiliasi dengan pihak terkait. Juga sinkronisasi 
kebijakan antar pemangku kepentingan, terutama di 
kalangan penelitian pertahanan dan akademisi dimana 
dukungan  lembaga tersebut diperlukan untuk memastikan 
keefektifannya. Dengan terciptanya KKIP sebagai 
platform untuk integrasi antara lembaga pemerintah 
yang berafiliasi, rencana induk yang diselaraskan bagi 
kebijakan pertahanan nasional dapat dicapai.

Ketiga, harus ada harmonisasi kebijakan antara 
berbagai pemangku kepentingan. Pendekatan banyak 
pihak niscaya menciptakan komplikasi terutama ketika 
harus menyelaraskan pendekatan dan SOP-nya (Standard 
Operating Procedures). Tantangan yang dihadapi KKIP 
akan berada di area tumpang tindih kebijakan antar 
pemangku kepentingan yang tidak perlu. Misalnya, 
peluang nyata adanya mandat tumpang tindih antara 
KKIP dengan Kementerian Pertahanan. UU No.3 / 
2002 tentang Pertahanan mengamanatkan bahwa 
perencanaan strategis yang berkaitan dengan industri 
pertahanan, akuisisi senjata dan pendanaan berada 
di bawah kewenangan Kementerian Pertahanan. KKIP 
justru mengalihkan tanggung jawabnya untuk melibatkan 
kelompok kementrian terkait yang lebih luas dalam 

proses pengambilan keputusannya. Kebingungan juga 
muncul antar otoritas yang saling tumpang tindih dalam 
kementerian terkait. Hal ini menjadi masalah karena 
dapat terjadi persepsi negatif dan gangguan terhadap 
kementerian lain yang menghadirkan tantangan 
terhadap otoritas pemangku kepentingan tertentu 
karena kurangnya kejelasan mengenai pembagian 
dan pengelolaan tenaga kerja. Guna mencegah 
terjadinya kesalahpahaman potensial antara pemangku 
kepentingan, batas-batas kolaborasi harus didefinisikan 
secara jelas dan diselaraskan di seluruh sektor.

Kesimpulan

Indonesia perlu keterbukaan dan fleksibilitas mengenai 
peluang dengan internasional yang ditemukan dalam 
lingkup kerja sama pertahanan. Kecenderungan pembuat 
kebijakan untuk menekankan kemandirian (nasionalistis 
dan proteksionis) bisa menyebabkan kurang tepatnya 
penerapan kebijakan. Pemerintah Indonesia perlu 
menekankan kembali pada kemampuan swasembada dan 
kedaulatan mutlak (autarki)19 serta implikasi terhadap 
kekurangan fleksibilitas kebijakan. Sementara ancaman 
eksistensial terus terjadi, biaya pengadaan alut sista 
meningkat pesat. Menekankan kemandirian mungkin 
bukan solusi yang paling tepat. Karena itu, pemerintah 
perlu bersikap lentur dengan penekanan pada usaha 
kooperatif daripada memperjuangkan gagasan tentang 
autarki. Selanjutnya, pemerintah Indonesia harus 
lebih terbuka terhadap peluang yang timbul di tengah 
kondisi seperti internasionalisasi pertahanan, usaha 
patungan atau bahkan merger dengan mitra luar negeri. 
Internasionalisasi pertahanan merupakan strategi yang 
layak guna meningkatkan pembelian alut sista sembari 
dikawal  pertumbuhan ekonomi, dan membuka lebih 
banyak kesempatan serta keuntungan bagi Indonesia. 
Diversifikasi ekonomi litbang yang menggabungkan 
pembagian biaya dan risiko melalui transfer teknologi, 
lebih baik dengan mengembangkan industri lokal di-
banding keterlibatan kolaboratif. Kebijakan praktis 
dan fleksibel menjamin perkembangan industri lokal, 
semangat pengembangan teknologi dan kemampuan 
daya serap yang sehat, serta mendorong transparansi dan 
pemberantasan korupsi.
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19 Autarki adalah kedaulatan mutlak, baik dalam pemerintahan maupun dalam ekonomi, dengan menetapkan kebijakan nasional untuk 
menghindarkan ketergantungan kepada negara lain.


