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BAB  I
PENDAHULUAN

1 Umum

Dari segi antropologi “kebudayaan” adalah seluruh sistem 

gagasan, rasa, tindakan dan hasil karya yang dihasilkan manusia 

dalam kehidupan bermasyarakat, yang dijadikan miliknya dengan cara 

“belajar”. Dengan demikian semua tingkah laku atau tindakan manusia 

adalah “kebudayaan”, sedangkan tindakan-tindakan yang tidak 

dibiasakan dengan cara belajar sangatlah terbatas, misalnya dorongan naluri, gerakan refleks maupun tindakan diluar kendali. Manusia sebagai makluk sosial berkecenderungan membentuk kolektifitas 
atau kesatuan-kesatuan hidup yang biasa disebut Masyarakat, yaitu 

sekumpulan manusia yang saling berinteraksi secara intensif dalam 

pola tingkah laku yang menyangkut semua aspek kehidupan dalam 

batas kesatuan (wilayah) tertentu yang sifatnya khas, mantab dan 

berkesinambungan serta taat pada aturan-aturan istiadat.

Kebudayaan tiap-tiap kelompok budaya bahkan sampai 

dengan sebuah kelompok besar seperti negara membutuhkan 

ruang dan batas ruang, demikian pula setiap negara di dunia ini 

tentu memiliki batas-batas wilayahnya yang termasuk di dalamnya 

Indonesia. Kita sudah mengetahui bahwa Indonesia adalah negara 

maritim, dimana dua pertiga luas wilayah Indonesia adalah lautan. 

Jadi tidaklah mengherankan jika batas-batas wilayah laut Indonesia 

berhubungan dengan sepuluh negara sedangkan perbatasan wilayah 

darat hanya berhubungan dengan tiga negara. Indonesia berbatasan 

langsung dengan Malaysia, tepatnya di sebelah utara Pulau Kalimantan. 

Malaysia merupakan satu dari tiga negara yang berbatasan langsung 

dengan wilayah darat Indonesia. 

Salah satu berita yang menggemparkan dunia adalah 

persengketaan pulau Sipadan Ligitan yang dahulu merupakan pulau 

terluar Indonesia sekaligus batas Indonesia sebelah utara.  Sekarang 
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pulau Sipadan dan Ligitan adalah bagian dari negara Malaysia, hal ini 

berdasarkan kesepakatan di Mahkamah Internasional. Wilayah laut 

Indonesia sebelah utara berbatasan langsung dengan laut lima negara, 

yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. Batas-batas 

wilayah laut seringkali tidak jelas dan membuat sedikit ketegangan 

di lapangan, utamanya adalah Indonesia-Malaysia dan Indonesia-

Singapura diperairan Malaka (Selat Malaka). Sudah sering rasanya 

kita melihat berita penangkapan petugas Indonesia terhadap nelayan 

Malaysia, atau sebaliknya. Untuk perbatasan laut Indonesia dengan 

tiga negara lainnya, yaitu Thailand, Vietnam, dan Filipina jarang sekali ada permasalahan, hal ini antara lain dikarenakan secara geografis 
letak Indonesia dengan tiga negara tersebut cukup jauh. 

Dari macam batas negara Indonesia tersebut di atas yaitu 

batas darat dan lautan termasuk juga batas udara vertikal dan 

horizontal, penentuan batas wilayah tidak akan ada permasalahan 

jika telah ada kepastian dan persetujuan dari kedua negara tetapi 

dalam perkembangan kedepan tidak menutup kemungkinan adanya 

permasalahan sehingga sangat penting bagi Perwira Hukum TNI 

AD untuk memahami pengetahuan terkait perencanaan wilayah 

dan pemberdayaan wilayah pertahanan karena dalam menghadapi 

tantangan tugas TNI ke depan yang lebih massif serta untuk 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka TNI 

perlu melakukan perubahan dari konsep lama yang mengedepankan 

pendekatan konvensional kepada konsep baru yang lebih 

komprehensif. Untuk itu diperlukan usaha-usaha guna meningkatkan 

kemampuan dalam sistem pertahanan negara melalui pertahanan 

wilayah, sehingga sekalipun terjadi ancaman terhadap kedaulatan 

bangsa dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia, maka NKRI 

akan tetap berdiri tegak dan utuh.   

Penataan wilayah pertahanan diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 68 tahun 2014. Dalam peraturan itu berisi 1.033 

lokasi yang ditetapkan sebagai wilayah pertahanan negara. Peraturan 

tersebut dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan dan Pasal 

17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang. Penataan wilayah pertahanan negara yang dimaksud dalam PP 

ini meliputi perencanaan wilayah pertahanan, pemanfaatan wilayah 
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pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan. 

Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah 

Pertahanan Negara berbunyi; 

“Sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan 

negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan perang”.

PP ini menyebutkan, pada masa damai wilayah dimaksud 

digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan 

kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa yang 

dilaksanakan dengan pembinaan teritorial atau pemberdayaan wilayah 

pertahanan. Sementara dalam keadaan perang wilayah dimaksud 

digunakan sebagai wilayah pertahanan untuk kepentingan perang. 

Kepentingan pembangunan dan pembinaan kemampuan pertahanan 

sebagai perwujudan daya tangkal bangsa yang dilaksanakan dengan 

pembinaan teritorial atau pemberdayaan wilayah pertahanan 

dalam rangka menyiapkan pertahanan negara yang semesta. Salah 

satu penyebab tidak berhasilnya pembangunan dan pembinaan 

kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa adalah sering terjadinya konflik didaerah.Konflik merupakan fenomena yang selalu hadir (Inherent 

omni-presence) dalam setiap masyarakat manusia. Perbedaan 

pandangan dan kepentingan diantara kelompok-kelompok masyarakat 

tersebut merupakan hal yang cenderung alamiah dan tidak terhindarkan. Konflik juga akan menjadi persoalan besar tatkala cara 
untuk mengekspresikan perbedaan kepentingan diwujudkan dalam 

ekspresi yang tidak demokratis dan merusak melalui penggunaan cara kekerasan fisik. Konflik terjadi melalui benturan antara dua 
kelompok kepentingan atau lebih, baik internal negara maupun antarnegara. Dampak dari konflik antarnegara dapat meningkatkan 
nilai-nilai kebersamaan dan nasionalisme satu bangsa. Sebaliknya konflik internal negara akan melemahkan nilai-nilai kebersamaan serta mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik dapat 
diitinjau dari sumbernya, bentuk kategorisasi, gejala dan penanganan dari konflik itu sendiri.Dalam penanganan konflik, intitusi TNI AD melaksanakan 
operasi militer dengan membentuk tim secara terpadu baik dari 
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tingkat pusat sampai tingkat daerah yang berkewajiban untuk:

a.  Mengambil langkah yang cepat, tepat, tegas dan proporsional untuk 

menghentikan segala bentuk tindakan yang terjadi sesuai dengan 

norma-norma hukum dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak 

asasi manusia.b.  Melakukan upaya pemulihan pascakonflik, meliputi penanganan 
pengungsi, rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi untuk 

mengembalikan kondisi seperti sedia kala.

c. Merespon dengan cepat permasalahan yang berkembang dalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik.
d. Menyiapkan Pos Komando dengan memanfaatkan fasilitas instansi 

pemerintah terdekat, guna mendukung kelancaran pengendalian, 

kegiatan administrasi dan logistik serta pusat informasi.e. Untuk penanganan konflik antar negara, TNI AD merupakan bagian 
dari sistem pertahanan negara, bersama-sama dengan komponen 

pemerintah lainnya melakukan negosiasi dan diplomasi guna 

menciptakan stabilitas keamanan kedua negara.

f. Penanganan Counter Opini, Operasi Lawan Insurjensi, dan Cyber 

War.

Pembinaan kepentingan pembangunan dan pembinaan 

kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa 

melalui pembinaan teritorial dan pemberdayaan wilayah pertahanan 

memerlukan proses pengambilan suatu keputusan oleh komandan 

satuan teritorial atau komandan satuan operasi didaerah operasi 

sehingga dalam menentukan cara bertindak yang benar seorang 

komandan harus mempertimbangkan pendapat dan saran hukum 

dari perwira hukum agar sasaran tugas operasi dapat tercapai secara 

optimal dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang 

berlaku, serta tidak adanya tuntutan maupun gugatan hukum pasca 

pelaksanaan tugas operasi. Untuk itu, perlu adanya pengorganisasian 

dukungan hukum. Dengan demikian, perlu adanya doktrin dukungan 

hukum untuk membantu pelaksanaan tugas operasi. Dukungan Hukum 

merupakan penjabaran kegiatan Satuan Hukum dan Perwira Hukum 

dalam mendukung satuan yang diyakini ajaran dan kebenarannya 

serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Dukungan Hukum 
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pada saat pengerahan kekuatan matra darat dalam bentuk OMP, OMSP 

dan Binter.

Peran Perwira Hukum TNI AD dalam suatu tugas operasi 

yaitu memberikan dukungan hukum yang berkaitan dengan semua 

aspek hukum yang terkait dan berpengaruh dalam penggelaran suatu 

tugas operasi militer. Perwira hukum TNI AD harus dapat memastikan 

landasan hukum dalam pelaksanaan operasi militer tersebut. Tujuannya 

adalah agar kewenangan untuk mengambil suatu keputusan dalam 

menentukan tugas pokok dan cara bertindak yang ditentukan harus 

memiliki dasar hukum yang kuat sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan kata lain, tujuan dari pemberian 

dukungan hukum adalah legalitas dan legitimasi suatu operasi militer TNI AD. Menyikapi tentang anatomi konflik, maka seorang Perwira 
Hukum TNI AD harus mampu melakukan analisa hukum terhadap 

setiap pelaksanaan tugas operasi, di antaranya sebagai berikut :

a. Mencermati aspek hukum terhadap pelaksanaan operasi secara 

umum. 

b. Membuat prediksi-prediksi masalah hukum yang mungkin timbul 

pada saat pelaksanaan tugas operasi militer.

 c. Menghimpun materi-materi hukum yang terkait dengan operasi 

militer yang akan dilaksanakan. 

d. Mencari aspek-aspek hukum yang terkait dengan tugas operasi 

militer, sehingga akan memudahkan penyusunan Lampiran Hukum.

e. Memprediksi kemungkinan-kemungkinan tingkah laku maupun 

pelanggaran yang dilakukan prajurit di daerah operasi sehingga 

akan memudahkan dalam penyusunan ROE.

f. Mengoptimalkan pengumpulan keterangan dan akurasi data untuk 

memudahkan dalam penyusunan SPH.

Kemampuan Perwira Hukum TNI AD untuk menganalisis anatomi konflik harus mencermati berbagai permasalahan hukum 
yang mungkin timbul dalam pelaksanaan operasi militer. Oleh karena 

itu harus memperhatikan faktor-faktor dalam analisa hukum sebagai 

berikut :
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1. Jenis Operasi Militer

2. Waktu Operasi Militer.

3. Wilayah/Daerah Operasi Militer.

Setiap daerah memiliki keunikan masing-masing, baik dari 

segi adat istiadat, budaya, maupun bahasa. Kemampuan seorang 

Perwira Hukum TNI AD untuk dapat mengenali daerah operasi 

militer, baik situasi daerah operasi maupun sosial budayanya, akan 

memudahkan Perwira Hukum TNI AD untuk menganalisa hal-

hal apa saja perlu disiapkan agar pelaksanaan tugas operasi tidak 

menimbulkan persoalan-persoalan hukum, khususnya dengan 

kebiasaan atau adat istiadat penduduk yang mendiami daerah tersebut. 

Hal ini akan mempengaruhi hubungan antara rakyat dengan pasukan 

yang melaksanakan tugas operasi militer, dengan sikap perilaku dan 

tindakan-tindakan yang baik akan dapat menarik simpati rakyat, 

sehingga dapat membantu dalam keberhasilan pelaksanaan tugas 

operasi militer TNI AD. Menyikapi tentang anatomi konflik, maka seorang Perwira 
Hukum TNI AD harus mampu melakukan analisa hukum terhadap 

setiap pelaksanaan tugas operasi, di antaranya sebagai berikut : 

a. Mencermati aspek hukum terhadap pelaksanaan operasi secara 

umum.

b. Membuat prediksi-prediksi masalah hukum yang mungkin timbul 

pada saat pelaksanaan tugas operasi militer.

c.  Menghimpun materi-materi hukum yang terkait dengan operasi 

militer yang akan dilaksanakan.

d. Mencari aspek-aspek hukum yang terkait dengan tugas operasi 

militer, sehingga akan memudahkan penyusunan Lampiran Hukum.

e. Memprediksi kemungkinan-kemungkinan tingkah laku maupun 

pelanggaran yang dilakukan prajurit di daerah operasi sehingga 

akan memudahkan dalam penyusunan ROE.

f. Mengoptimalkan pengumpulan keterangan dan akurasi data untuk 

memudahkan dalam penyusunan SPH.
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Setiap daerah memiliki keunikan masing-masing, baik dari 

segi adat istiadat, budaya, maupun bahasa. Kemampuan seorang 

Perwira Hukum TNI AD untuk dapat mengenali daerah operasi 

militer, baik situasi daerah operasi maupun sosial budayanya, akan 

memudahkan Perwira Hukum TNI AD untuk menganalisa hal-

hal apa saja perlu disiapkan agar pelaksanaan tugas operasi tidak 

menimbulkan persoalan-persoalan hukum, khususnya dengan 

kebiasaan atau adat istiadat penduduk yang mendiami daerah tersebut. 

Hal ini akan mempengaruhi hubungan antara rakyat dengan pasukan 

yang melaksanakan tugas operasi militer, dengan sikap perilaku dan 

tindakan-tindakan yang baik akan dapat menarik simpati rakyat, 

sehingga dapat membantu dalam keberhasilan pelaksanaan tugas 

operasi militer TNI AD. Sehingga dirasakan perlu bagi Perwira Hukum 

TNI AD memahami kondisi wilayah pertahanan karena kemampuan 

seorang Perwira Hukum TNI AD untuk menganalisa wilayah atau 

daerah operasi dalam pelaksanaan operasi militer dengan mencermati 

opini-opini yang berkembang sangat dibutuhkan, baik nasional 

maupun internasional dalam kurun waktu tertentu, akan memberikan 

informasi tentang situasi dan kondisi baik ekonomi,politik, hukum, 

atau sosial yang nyata. 

Analisa seorang Perwira Hukum TNI AD mengenai daerah 

operasi militer pada saat situasi dan kondisi yang tenang (damai) 

tentunya akan berbeda dengan pada saat situasi dan kondisi 

perang (darurat militer). Perwira Hukum TNI AD juga harus dapat 

mencermati tentang opini-opini pada saat situasi dan kondisi berada dalam tekanan-tekanan konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial 
budaya dan hukum yang berkembang dalam kurun waktu tertentu 

yang akan mempengaruhi kondisi politis dan mental berperang. dari 

dunia intenasional. Ketepatan analisa terhadap daerah operasi militer 

atau wilayah pertahanan akan mempengaruhi kondisi mental seluruh 

prajurit TNI AD yang bertugas.

Dalam menghadapi tantangan tugas TNI kedepan yang lebih 

massif serta untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, maka TNI perlu melakukan langkah konkret terhadap 

perubahan konsep lama yang lebih mengedepankan pendekatan 

konvensional kepada konsep baru yang lebih komprehensif yang 

berlegitimasi. Untuk itu diperlukan usaha-usaha guna meningkatkan 
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kemampuan dalam sistem pertahanan negara melalui pertahanan 

wilayah, sehingga sekalipun terjadi ancaman terhadap kedaulatan 

bangsa dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia, maka NKRI 

akan tetap berdiri tegak dan utuh. Peningkatan pertahanan negara 

tersebut dapat dilakukan melalui upaya peningkatan pertahanan 

wilayah-wilayah di Indonesia yang salah satu diantaranya adalah 

mengoptimalkan daerah pangkal perlawanan. Daerah pangkal 

perlawanan merupakan bagian tertentu dari satu ruang atau wilayah 

pertahanan yang telah dipilih dan dipersiapkan sebagai pusat kegiatan 

atau pusat pengendalian perlawanan terhadap musuh maupun lawan, 

terutama dalam rangka pelaksanaan perang berlarut. 

Oleh karenanya sebagai Perwira Hukum TNI AD harus mengerti dan memahami filosofis, kondisi dan keadaan umum wilayah 
pertahanan sehingga tugas TNI AD dalam pemberdayaan wilayah 

pertahanan dan pembinaan teritorial dapat dilaksanakan secara legal 

dan berlegitimasi.

2. Rumusan Masalah.

Dari uraian yang telah disebutkan pada latar belakang 

penulisan ini, maka rumusan permasalahan yang diajukan adalah : 

1. Bagaimana Konsepsi Wilayah Pertahanan Negara Indonesia ?

2. Bagaimana Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dan 

Penyiapan Daerah Pangkal Perlawanan ?

3. Bagaimana Peran Perwira Hukum Dalam Memberikan Dukungan 

Hukum Pada Tugas TNI ?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

a. Tujuan.

Bertitik tolak dari permasalahan pada penelitian ini maka 

tujuan penelitian yang berbasis dari ilmu pengetahuan antropologi ini 

antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsepsi wilayah pertahanan Negara 
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Indonesia.

2.  Untuk mengetahui bagaimana  peran Perwira Hukum TNI AD Dalam 

Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Negara Indonesia.

3.  Untuk mengetahui bagaimanakah Penyiapan Daerah Perlawanan 

dan arti penting Daerah Perlawanan dalam konsep Pertahanan 

Negara Indonesia.

b. Kegunaan Penelitian.

1)  Kegunaan Teoritis 

a)  Penelitian yang berbasis dari ilmu pengetahuan antropologi 

ini dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk 

mengembangkan ilmu wilayah pertahanan Negara Indonesia. 

b)  Penelitian ini dapat melengkapi hasil-hasil penelitian lain 

yang berkaitan dengan Perencanaan Wilayah Pertahanan dan 

Penyiapan Daerah Perlawanan.

2)  Kegunaan praktis 

a)  Dari hasil penelitian dapat diharapkan manfaat bagi Perwira 

Hukum TNI AD dalam memberikan saran staf pada pelaksanaan 

operasi militer baik OMP dan OMSP.

b)  Dari hasil penelitian ini diharapkan Perwira Hukum TNI AD 

dapat memberikan wacana atau sumbangan pemikiran bagi 

usaha penyempurnaan undang-undang yang berkaitan dengan 

wilayah pertahanan negara Indonesia.

4. Ruang Lingkup dan Tata Urut.   

Ruang lingkup pembahasan ini dibatasi dengan tata urut 

penulisan sebagai berikut: 

a. Pendahuluan.

b. Wilayah Dalam Konteks Antropologi.

c. Sejarah Perencanaan Wilayah.

d. Wilayah Pertahanan Negara Indonesia.
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e. Kebijakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Dan Penyiapan 

Daerah Pangkal Perlawanan.

f. Peran Perwira Hukum Dalam Memberikan Dukungan Hukum Pada 

Tugas TNI.

5. Metodologi Penelitian.

Penelitian dilakukan ini menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Dalam penelitian ini, 

peneliti memulai dengan cara mencari sebanyak mungkin data dari 

berbagai sumber, kemudian menarik kesimpulan dari kesamaan 

data-data yang dikumpulkan tersebut. Dalam tulisan ini, data yang 

digunakan antara lain data-data kepustakaan seperti buku, jurnal, 

artikel dan konten perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena 

dengan pendekatan kualitatif, maka penulis dapat mengolah 

dan menganalisis seluruh sumber data secara rinci guna melihat 

bagaimana perencanaan wilayah pertahanan negara Indonesia dan 

penyiapan wilayah pertahanan tersebut sehingga berpengaruh kepada 

kesiapan daerah perlawanan. Dengan menggunakan metode kualitatif, 

penelitian ini diharapkan akan menghasilkan penelitian yang tepat 

sasaran dan aplikatif.

6.  Pengertian-Pengertian.

a. Kawasan adalah bagian dari wilayah yang digunakan untuk suatu 

fungsi tertentu.

b. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamika bangsa Indonesia 

yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi 

berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan 

mengembangkan kekuatan nasional dalam berbagai keperluan, 

baik untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa maupun 

untuk membangun bangsa dan negara, agar tujuan nasional dapat 

tercapai.
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c. Penataan ruang wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas 
dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan 

atau aspek fungsional.

d.  Perbatasan adalah garis khayalan yang memisahkan dua atau lebih 

wilayah politik atau yurisdiksi seperti negara, negara bagian atau 

wilayah sub nasional.

e. Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang 

udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan di atas 

permukaan wilayah perairan.

f. Wilayah daratan adalah bagian dari wilayah negara di mana rakyat 

atau penduduk negara itu bermukim secara permanen.

g. Wilayah negara adalah daerah atau lingkungan yang menunjukkan 

batas-batas suatu negara, di mana dalam wilayah tersebut negara 

dapat melaksanakan kekuasaanya, menjadi tempat berlindung 

bagi rakyat sekaligus sebagai tempat untuk mengorganisir  dan 

menyelenggarakan pemerintahannya.   

h. Wilayah udara adalah udara yang berada di atas daerah negara 

di permukaan bumi baik di atas wilayah perairan maupun di atas 

wilayah daratan. 

i. Wilayah atau region diartikan sebagai suatu bagian permukaan 

bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas tersendiri yang 

menggambarkan satu keseragaman atau homogenitas sehingga 

dengan jelas dapat dibedakan dari wilayah-wilayah lain di daerah 

sekitarnya.

j.  Wilayah ekstrateritorial. Wilayah ekstrateritorial adalah wilayah 

suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu.

k. Wilayah pertahanan adalah penggunaan atau pemberdayaan 

sebagian    wilayah atau territory negara berdaulat untuk 

kepentingan pertahanan negara dari ancaman-ancaman terhadap 

kedaulatan negara baik internal maupun eksternal.  

l. Wilayah nasional adalah seluruh wilayah NKRI yang meliputi 

daratan, lautan dan udara.
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BAB  II
WILAYAH DALAM KONTEKS 

ANTROPOLOGI

1. Umum

Masyarakat membutuhkan ruang atau wilayah, secara definitif; apakah yang disebut dengan wilayah? Sebagian besar jawaban pasti akan diperoleh dengan definisi yang berbeda-beda untuk pertanyaan ini.  Kesimpulan umum dari semua definisi wilayah 
yang pernah dikemukakan adalah merupakan buah pikiran dari suatu daerah geografis yang disusun dalam suatu inti sari, sehingga 
pernyataan tentang wilayah sebagai suatu keutuhan yang mempunyai 

arti dapat dibuat.  Dengan demikian, wilayah (region) dapat merupakan suatu unit geografi yang membentuk suatu kesatuan. Pengertian unit geografi adalah “ruang”, sehingga bukan hanya merupakan aspek fisik 
tanah saja, akan tetapi lebih dari itu meliputi aspek-aspek lain seperti 

biologi, ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Kajian Antropologi akan menghasilkan aturan-aturan 

setempat berupa hukum mengandung dua sisi yaitu sisi budaya dan 

sisi hukum. Dari sisi Budaya, Antropologi hukum mengkaji Kebudayaan 

dalam gejala perubahan manusia dengan lingkungan serta hubungan 

timbal balik dalam masyarakat akan melahirkan norma atau kaidah 

sosial guna memagari perilaku manusia. Norma-norma tersebut 

mengacu pada nilai-nilai ideal yang berlaku dalam kehidupan 

masyarakat. Dalam hal ini hukum adat atau hukum yang hidup sebagai 

budaya lokal masyarakat menjadi barometer moralitas sosial. Dari sisi 

hukum Antropologi hukum bertugas menganalisis dan memberikan 

pemahaman tentang hukum-hukum yang Non-state (bukan Undang-

undang). Tugas Antropologi hukum memberikan telaah holistis atau 

referensi terhadap pola hidup manusia yang normatif, misalnya 

seorang Hakim disamping menjalankan peraturan perundang-

undangan juga wajib menggali sumber-sumber hukum yang hidup dan 

berkembang dalam masyarakat. Seorang perancang Undang-undang 
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akan mempertimbangkan terhadap praktek-praktek hukum dalam 

masyarakat dalam pembuatan Undang-Undang (Law making proces).

Sehubungan dengan itu Antropologi hukum merupakan alat 

telaah terhadap praktik-praktik hukum antar manusia. Setiap tindakan 

yang menyalahi hukum merupakan bagian dari penyimpangan budaya.  

Pendekatan antropologi hukum terhadap undang-undang melalui 

pertanyaan apakah undang-undang bisa melindungi dan memenuhi kebutuhan manusia serta dapat terhindar dari konflik antar manusia 
atau masyarakat?  Dalam Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 

tentang penataan ruang wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya 
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif 

dan atau aspek fungsional. Menurut Rustiadi, et al. (2006) wilayah dapat didefinisikan    sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu di mana komponen-komponen wilayah tersebut 
satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis.  Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik 
alam, sumber daya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-

bentuk kelembagaan. 

Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi 

antar manusia dengan sumber daya-sumber daya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.  Konsep wilayah yang 
paling klasik (Hagget, Cliff dan Frey, 1977 dalam Rustiadi et al., 2006) mengenai tipologi wilayah, mengklasifikasikan konsep wilayah ke 
dalam tiga kategori, yaitu: 

1. wilayah homogen (uniform atau homogenous region), 

2. wilayah nodal (nodal region), 

3. wilayah perencanaan (planning region atau programming region). Sejalan dengan klasifikasi tersebut, (Glason, 1974 
dalam Tarigan, 2005) berdasarkan fase kemajuan perekonomian mengklasifikasikan region atau wilayah menjadi: 

1. fase pertama yaitu wilayah formal yang berkenaan dengan 

keseragaman atau homogenitas. Wilayah formal adalah suatu wilayah geografik yang seragam menurut kriteria tertentu, seperti 



14

keadaan fisik geografi, ekonomi, sosial dan politik. 
2. fase kedua yaitu wilayah fungsional yang berkenaan dengan 

koherensi dan interdependensi fungsional, saling hubungan 

antar bagian-bagian dalam wilayah tersebut. Kadang juga disebut 

wilayah nodal atau polarized region dan terdiri dari satuan-satuan 

yang heterogen, seperti desa-kota yang secara fungsional saling 

berkaitan. 

3. fase ketiga yaitu wilayah perencanaan yang memperlihatkan 

koherensi atau kesatuan keputusan-keputusan ekonomi. Oleh 

karenanya dalam konsepsi wilayah ini akan dijelaskan juga dari 

pendapat ahli terhadap wilayah dan dan dapat juga dijelaskan 

batas wilayah.

2. Pendapat Ahli Tentang  WilayahGeografi merupakan ilmu yang mendasarkan diri pada analisis interelasi keruangan antar gejala geografi pada suatu region 

atau wilayah.  Karakter terpenting yang harus dimiliki oleh suatu wilayah adalah adanya aspek fisik dan aspek sosial budaya.  Sifat karakteristik sebagai keseluruhan wilayah geografi diabstraksikan sebagai suatu pengertian geografi yang dikenal dengan konsep wilayah.  Dalam kajian geografi, wilayah atau region diartikan sebagai suatu 

bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus atau khas 

tersendiri yang menggambarkan satu keseragaman atau homogenitas 

sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari wilayah-wilayah lain di 

daerah sekitarnya, contohnya, wilayah pantai merupakan bagian dari 

permukaan bumi yang letaknya di dekat laut dan wilayah pegunungan 

merupakan bagian permukaan bumi yang letaknya di daerah yang 

tinggi dan bergunung-gunung.  Wilayah adalah bagian dari permukaan 

bumi yang memiliki karakteristik tertentu dan berbeda dengan 

wilayah yang lain.  Istilah lain dari wilayah yang umum digunakan 

dalam memahami konsep wilayah adalah region. Setiap wilayah 

memiliki ciri-ciri tertentu, misalnya: wilayah desa mempunyai ciri-ciri 

yang sangat berbeda dengan wilayah kota dengan melihat beberapa aspek baik fisik maupun sosial. Contoh yang lain, sebagian wilayah 
dari permukaan bumi dapat disebut sebagai wilayah pertanian karena 
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setiap orang di wilayah tersebut memiliki sebidang tanah dengan luas 

tertentu, menanami tanahnya dengan tanaman tertentu dan memiliki 

alat-alat pertanian tertentu. Berikut adalah beberapa konsep wilayah 

(region) menurut para ahli:a. R.E. Dickinson.    Wilayah adalah sesuatu yang kondisi fisiknya 
homogen.

b. A.J. Heriston.  Wilayah adalah komplek tanah, air, udara, 

tumbuhan, hewan dan manusia dengan hubungan khusus sebagai 

kebersamaan yang kelangsungannya mempunyai karakter khusus 

dari permukaan bumi.

c. Fannemar.  Wilayah adalah area yang digolongkan melalui 

kenampakan permukaan yang sama dan dikontraskan dengan area 

sekitarnya.

d. Taylor.  Wilayah dapat didefinisikan sebagai bagian dari permukaan 
bumi yang  ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

wilayah adalah bagian atau daerah di permukaan bumi yang dibatasi 

oleh kenampakan tertentu yang bersifat khas dan membedakan wilayah 

tersebut dari wilayah lainnya, misalnya: wilayah hutan berbeda dengan 

wilayah pertanian, wilayah kota berbeda dengan wilayah perdesaan.

Terkadang kita sering menyamakan antara tempat (place) 

dan wilayah (region). Tempat dan wilayah sama-sama menunjukkan 

lokasi tetapi keduanya berbeda dalam pengertian.   Tempat merupakan 

bagian ruang di bumi, baik berukuran luas atau sempit yang bermanfaat 

bagi kehidupan manusia. Wujud tempat dapat berupa benua, pulau, 

negara, kota, desa, dusun, dan daerah tidak berpenghuni. Tempat 

tersebut biasanya mempunyai nama dan batas-batas serta ciri-ciri yang bersifat fisik maupun sosial.  Ciri fisik suatu tempat misalnya iklim, bentuk lahan, tanah, hidrosfer, flora, dan fauna. Ciri sosial suatu 
tempat misalnya bahasa, agama, sistem ekonomi, sistem politik dan 

penyebaran penduduk.

Wilayah merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi daerah (area) di muka bumi untuk 
berbagai tujuan. Suatu wilayah mempunyai karakteristik tertentu yang 

memberikan ukuran-ukuran kesamaan dan perbedaan dengan wilayah 
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lain, contoh: perbedaan wilayah pesisir dan pedalaman. Wilayah dapat 

digunakan untuk menyederhanakan daerah di muka bumi dengan pengaturan berdasarkan pada karakteristik fisik dan sosial yang ada.  
Wilayah dibangun manusia sebagai suatu hasil kreasi dan mempunyai 

batas-batas yang diturunkan dari kriteria khusus. Apa yang dimaksud 

dengan wilayah? Dalam kenyataan sehari-hari, seringkali kita sulit 

membedakan antara pengertian wilayah, daerah, kawasan, zone, area, 

atau istilah lainnya yang memiliki pengertian kurang lebih sama.  Salah 

seorang pelopor dalam ilmu wilayah, seperti Walter Isard pun, tidak 

secara tegas mau menyatakan apa yang dimaksud dengan “wilayah” 

pada ilmu tersebut. Saat ini pengertian wilayah pada ilmu wilayah 

bisa diartikan sebagai satu pulau, satu wilayah administrasi seperti 

provinsi, kabupaten atau kecamatan.Dalam geografi, seperti yang dikemukakan oleh I Made Sandy, 
wilayah adalah produk akhir dari analisis. Bagian muka bumi yang 

dijadikan objek analisis ada yang disebut “area” atau “geomer” dan 

dalam bahasa Indonesia bisa disebut sebagai “daerah”.  “Daerah” itulah 

yang dianalisis untuk kemudian dibuat “perwilayahannya” atas dasar 

persyaratan-persyaratan tertentu. Jika kita menelaah suatu daerah 

atas dasar persyaratan atau kriteria tertentu, maka pada suatu daerah 

tersebut akan muncul kenampakan kesamaan tertentu pula. Kesamaan tersebut, baik yang terbentuk dari unsur alam atau fisik, unsur 
manusia maupun hasil interaksi keduanya, akan membentuk suatu 

wilayah yang dapat dibedakan dengan wilayah-wilayah lainnya yang 

memiliki ciri berbeda. Wilayah yang memiliki ciri khas tersebut dalam geografi disebut region. Wilayah geografi atau region dapat meliputi wilayah berdasarkan unsur fisik, misalnya: wilayah geologi (geological 

region), wilayah jenis tanah (soil region), wilayah iklim (climatic 

region), wilayah vegetasi (vegetation region), wilayah berdasarkan 

unsur sosial budaya manusia seperti wilayah bahasa (linguistic region), 

wilayah ekonomi (economic region), wilayah sejarah (historical 

region)  dan wilayah politik (political region) seperti negara-negara di 

dunia.  

Berdasarkan pengertian di atas, wilayah dapat pula dibedakan 

atas wilayah menurut pengertian internasional dan wilayah menurut 

pengertian nasional.  Menurut pengertian internasional wilayah 

dapat meliputi beberapa negara yang mempunyai kesatuan alam dan 
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kesatuan manusia, misalnya: wilayah Asia Tenggara, wilayah Asia 

Timur, wilayah Amerika Utara, Amerika Latin, Eropa Barat dan Eropa 

Timur. Adapun menurut pengertian nasional wilayah merupakan 

bagian dari negara, tetapi bagian tersebut mempunyai kesatuan alam 

dan kesatuan manusia. Misalnya: pantai Timur Sumatera, pantai Utara  

Jawa atau dataran tinggi Bandung. Berkaitan dengan pengertian wilayah 

ada pula yang disebut “kawasan”.  Kawasan merupakan bagian dari 

wilayah yang digunakan untuk suatu fungsi tertentu, misalnya: dalam 

suatu wilayah pedesaan terdapat kawasan perkampungan, kawasan 

pertanian, dan kawasan kehutanan. Demikian pula pada wilayah 

perkotaan terdapat kawasan permukiman, kawasan perkantoran, 

kawasan perniagaan, kawasan industri dan kawasan rekreasi.

Berbagai konsep nomenklatur kewilayahan seperti “wilayah”, 

“kawasan”, “daerah”, “regional”, “area”, “ruang” dan istilah-istilah sejenis, 

banyak dipergunakan dan saling dapat dipertukarkan pengertiannya 

walaupun masing-masing memiliki penekanan pemahaman 

yang berbeda-beda. Ketidakkonsistenan istilah tersebut kadang 

menyebabkan kerancuan pemahaman dan sering membingungkan. 

Tidak ada konsep wilayah yang benar-benar diterima secara luas. Para 

ahli cenderung melepaskan perbedaan-perbedaan konsep wilayah 

terjadi sesuai dengan fokus masalah dan tujuan-tujuan pengembangan wilayah. Definisi wilayah menurut Undang-Undang No. 24/92 tentang 
penataan ruang bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan 
sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek 

fungsional.   Pengertian wilayah secara teoritis tidak ada perbedaan 

nomenklatur antara istilah wilayah, kawasan dan daerah. Semuanya 

secara umum dapat diistilahkan dengan istilah yang lebih umum, 

yaitu wilayah (region).   Setiap kawasan atau sub kawasan memiliki 

fungsi-fungsi khusus yang tentunya memerlukan pendekatan program tertentu sesuai dengan fungsi yang dikembangkan tersebut.  Definisi 
wilayah menurut: a. Murty (2000) yaitu sebagai suatu area geografis, teritorial atau 

tempat, yang dapat berwujud sebagai suatu negara, negara bagian, 

provinsi, distrik (kabupaten) dan perdesaan.

b. Isard (1975) yaitu wilayah pada dasarnya bukan sekedar areal 

dengan batas-batas tertentu, namun suatu area yang memiliki arti 

(meaningful) karena adanya masalah-masalah yang ada didalamnya. 

Ahli regional memiliki interest didalam menangani permasalahan 
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tersebut, khususnya karena menyangkut permasalahan sosial.  Dengan demikian, wilayah dapat didefinisikan sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) dimana komponen-
komponen wilayah tersebut (sub wilayah) satu sama lain saling 

berinteraksi secara fungsional. 

3. Batas Wilayah

Menurut kamus bahasa Indonesia, kata wilayah diartikan 

sebagai daerah atau lingkungan yang menjadi daerah kepemilikan, 

kekuasaan atau pengawasan. Dengan demikian, wilayah memiliki 

batas-batas yang jelas dan diakui atau disepakati oleh masing-masing 

pihak yang memiliki wilayah tersebut.   Wilayah meliputi darat, laut dan 

udara beserta isinya.   Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan 

wilayah negara adalah daerah atau lingkungan yang menunjukkan 

batas-batas suatu negara, dimana dalam wilayah tersebut negara yang 

bersangkutan dapat melaksanakan kekuasaannya, sehingga menjadi 

tempat berlindung bagi rakyat sekaligus sebagai tempat bagi tempat 

untuk mengorganisir dan penyelenggarakan pemerintahannya. 

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Konvensi Montovideo 1933, salah 

satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara adalah wilayah yang 

tetap (a permanent territory). Wilayah disini dimaksudkan sebagai 

tempat atau ruang bagi warga negara atau penduduk untuk dapat 

hidup dan menjalankan aktivitasnya.  Wilayah yang meliputi segala 

sesuatu yang tampak dipermukaan bumi, misalnya rawa, sungai, 

gunung, dan lembah. Batas daratan suatu negara ditentukan melalui 

perjanjian antar negara yang wilayahnya berbatasan. Macam-macam 

perbatasan negara bisa berupa: perbatasan alam, perbatasan ilmu 

pasti, dan perbatasan ilmu pasti. Batas suatu negara, secara umum 

dapat dibedakan atas: batas wilayah daratan, batas wilayah lautan, 

batas wilayah udara dan batas wilayah ekstrateritorial. 

a. Batas wilayah daratan.  Batas wilayah daratan suatu negara dengan 

wilayah daratan negara lain dapat berbentuk: “Batas alamiah, 

seperti sungai, danau, pegunungan, lembah dan hutan. Batas 

buatan, seperti pagar tembok, patok besi, pagar kawat berduri, pos penjagaan”.  Batas secara geografis, batas berdasarkan geofisika 
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yaitu berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Misal batas geografis Indonesia adalah  6oLU, 110 LS, 950 BB dan 1410 BT dan 

penentuan batas-batas suatu wilayah daratan, baik yang mencakup 

dua negara atau lebih, pada umumnya berbentuk perjanjian atau 

traktat. Misalnya:

1)  Traktat antara Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juli 1891 

menentukan batas wilayah Hindia Belanda di Pulau Kalimantan.

2)  Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai 

garis-garis batas tertentu dengan Papua Nugini yang 

ditandatangani pada tanggal 12 Februari 1973. 

b.  Batas wilayah lautan.  Wilayah perairan suatu negara yang disebut 

lautan atau perairan teritorial. Pada umumnya batas lautan 

teritorial di hitung 3 mil dari pantai pada saat air surut. Laut diluar 

perairan teritorial disebut lautan bebas (mere liberium). Ada dua 

konsepsi (pandangan) pokok mengenai wilayah lautan, yaitu 

Res Nullius dan Res Communis.

1) Res nullius adalah konsepsi yang menyatakan bahwa laut 

itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. 

Konsepsi ini dikembangkan oleh John Sheldon (1584-1654) 

dari Inggris dalam buku Mare Clausum atau The Right and 

Dominion of The Sea.

2) Res communis adalah konsepsi yang beranggapan bahwa 

laut itu adalah milik masyarakat dunia sehingga tidak dapat 

diambil atau dimiliki oleh masing-masing negara. Konsepsi 

ini kemudian dikembangkan oleh Hugo de Groot (Grotius) 

dari Belanda pada tahun 1608 dalarn buku Mare Liberum  

(Laut Bebas).  Karena konsepsi inilah, kemudian Grotius di 

anggap sebagai bapak hukum internasional.

Dewasa ini, masalah wilayah lautan telah memperoleh dasar 

hukum yaitu Konferensi Hukum Laut Internasional III tahun 1982 

yang diselenggarakan oleh    PBB atau United Nations Conference 

on The Law of The Sea (UNCLOS) di Jamaica. Konferensi PBB itu 

ditandatangani oleh 119 peserta dari 117 negara dan 2 organisasi 

kebangsaan di dunia tanggal 10 Desember 1982. Dalam bentuk 

traktat multilateral batas wilayah laut terinci sebagai berikut:
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1) Batas laut teritorial.  Setiap negara mempunyai kedaulatan atas 

laut teritorial yang jaraknya sampai 12 mil laut, diukur dari garis 

lurus yang ditarik dari pantai.

2) Batas zona bersebelahan.  Sejauh 12 mil laut diluar laut 

teritorial atau 24 mil laut dari pantai terluar adalah batas zone 

bersebelahan.  Dalam batas ini negara pantai dapat mengambil 

tindakan dan menghukum pihak-pihak yang melanggar undang-undang bea cukai, fiskal, imigrasi dan ketertiban negara.
3) Ketentuan batas zona ekonomi eksklusif atau yang disingkat 

ZEE adalah laut diukur dari pantai sejauh 200 mil. Di dalam ZEE 

yang dimiliki sebuah negara, maka negara yang bersangkutan 

berhak menggali kekayaan berhak menggali kekayaan alam di 

dasar laut, melakukan kegiatan ekonomi tertentu dan dapat 

menangkap nelayan penangkap ikan dari negara asing yang 

melakukan penangkapan di situ. Negara lain bebas memasang 

kabel di situ atau di bawah lautan bebas dan adanya kebebasan 

berlayar di atasnya.

4) Landasan kontinen atau landasan benua, batasnya di luar wilayah 

laut teritorial hingga kedalaman 200 meter, atau di luar batas 

itu sampai dimana kedalaman perairan yang memperkenankan 

eksploitasi sumber daya alam  wilayah hingga jarak 200 mil 

nautika dari garis dasar laut teritorial. Negara pantai dapat 

melakukan eksploitasi di sini, tetapi berkewajiban membagi 

hasil dengan masyarakat internasional.

c. Batas wilayah udara. Wilayah udara merupakan udara yang berada 

di atas daerah negara di permukaan bumi baik di atas wilayah 

perairan maupun di atas wilayah daratan. Wilayah yang menurut 

hukum internasional diakui sebagai wilayah kekuasaan suatu 

negara, walaupun sebetulnya wilayah itu secara nyata berada di 

wilayah negara lain. Misalnya, wilayah kedutaan besar negara asing 

yang terdapat di ibu kota suatu negara. Menurut UU No. 43 tahun 

2008, yang dimaksud dengan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu 
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kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan 

dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta 

ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan    yang 

ada di dalamnya.

d.  Batas wilayah Ekstrateritorial.  Wilayah ekstrateritorial adalah 

wilayah suatu negara yang berada di luar wilayah negara itu.   

Menurut hukum internasional yang mengacu pada Kongres Wina 

(1815) dan Kongres Aachen (1818), perwakilan diplomatik suatu 

negara di negara lain merupakan ekstrateritorial.  Ada dua macam 

daerah ekstrateritorial, yaitu:

1) Daerah perwakilan diplomatik suatu negara.

2) Kapal laut yang berlayar di laut lepas di bawah bendera negara.

Batas wilayah yang dimiliki suatu negara merupakan salah 

satu syarat pokok berdirinya negara. Oleh karena itu batas-batas 

wilayah suatu negara harus jelas dan tegas, serta disepakati oleh negara 

yang berbatasan agar ada kejelasan hak dan kewajiban dari masing-

masing negara pada wilayahnya.  Adanya kejelasan batas daerah yang 

menjadi wilayah suatu negara menciptakan kehidupan yang damai 

antarnegara. Sebab pertikaian atau peperangan antarnegara, baik yang 

terjadi pada masa lalu, maupun yang masih berlangsung hingga saat 

ini sering disebabkan karena adanya perbedaan tentang batas wilayah 

negara.  Sebagaimana dapat kita pelajari pada kasus sengketa wilayah 

antara Israel-Palestina, Indonesia-Malaysia, Cina-Rusia, dan lain 

sebagainya.  Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo 

1933, bahwa salah satu unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara 

adalah adanya wilayah yang tetap (a permanent territory) yang 

merupakan unsur mutlak yang harus ada. Wilayah adalah suatu ruang 

sebagai tempat bagi orang menjadi warga negara atau penduduk untuk dapat hidup dan menjalankan aktifitasnya.  Dalam sejarah kehidupan 
umat manusia atau negara-negara, kadang-kadang bisa muncul konflik yang disebabkan oleh masalah wilayah. Konflik ini antara 
lain bisa disebabkan karena keinginan untuk melakukan ekspansi 

wilayah atau karena memang tidak jelasnya garis batas wilayah antara 

dua atau lebih negara. Akan tetapi, dengan semakin meningkatnya 

penghormatan atas kedaulatan teritorial negara-negara, terutama 

setelah Perang Dunia II, kini usaha untuk melakukan ekspansi wilayah 
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semakin berkurang, bahkan dapat dikatakan sudah tidak ada lagi.  

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini dikemukakan bagian-

bagian dari batas wilayah negara tersebut, sebagai berikut:

a. Wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya.  Wilayah daratan 

adalah bagian dari wilayah negara dimana rakyat atau penduduk 

negara itu bermukim secara permanen. Demikian pula di 

wilayah daratan itu pula pemerintah negara melaksanakan dan 

mengendalikan segala kegiatan pemerintahannya. Wilayah daratan 

antara negara yang satu dengan yang lainnya, haruslah tegas batas-

batasnya. Pada umumnya garis batas wilayah daratan ditetapkan 

berdasarkan perjanjian-perjanjian garis batas wilayah antara 

negara-negara yang berbatasan. Ada pula garis batas wilayah antara 

dua negara berupa sungai yang mengalir di perbatasan wilayah 

negara-negara yang bersangkutan.  Dalam hal yang demikian, maka 

garis batas wilayah antara kedua negara pada tengah-tengah dari 

aliran sungai tersebut. Atau dapat pula garis batas wilayah pada 

sungai tersebut ditetapkan pada bagian-bagian terdalam dari 

aliran sungai, yang disebut thalweg. Termasuk pula dalam ruang 

lingkup wilayah daratan adalah tanah di bawah daratan tersebut. 

Mengenai batas kedalaman dari tanah di bawah wilayah daratan 

yang merupakan bagian wilayah negara, tidak atau belum terdapat 

pengaturannya dalam hukum internasional positif. Oleh karena itu, 

dapatlah dikatakan, bahwa kedaulatan negara atas tanah di bawah 

wilayah daratannya sampai pada kedalaman yang tidak terbatas. 

Kedaulatan negara tersebut meliputi pula sumber daya alam yang 

terkandung di dalamnya.

b. Wilayah perairan. Kedaulatan negara pantai selain di wilayah 

daratan dan perairan pedalamannya, perairan kepulauannya, juga 

meliputi laut teritorial, ruang udara di atasnya dan dasar laut serta 

lapisan tanah di bawahnya. Ketentuan tentang Laut Teritorial 

dan Zona Tambahan ini diatur dalam pasal 3 dan pasal 33 United 

Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) yang disahkan 

oleh PBB pada tahun 1982. Indonesia sendiri mengeluarkann Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 ini mengenai ratifikasi 
UNCLOS. Dalam ketentuan ini, batas laut teritorial tidak melebihi 

batas 12 mil laut diukur dari garis pangkal normal.  Untuk negara-

negara kepulauan yang mempunyai karang-karang di sekitarnya, 
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garis pangkalnya adalah garis pasang surut dari sisi karang ke 

arah laut.  Bagian ini juga membahas tentang perairan kepulauan, 

mulut sungai, teluk, instalasi pelabuhan, penetapan garis batas 

laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan 

atau berdampingan serta lintas damai.  Mengenai zona tambahan, 

menentukan bahwa negara pantai dalam zona tersebut bisa 

melaksanakan pengawasan yang diperlukan guna mencegah pelanggaran undangundang menyangkut bea cukai, fiskal, imigrasi, 
dan saniter dalam wilayahnya, namun tidak boleh lebih dari 24 mil 

laut.

1) Laut wilayah atau laut teritorial. Laut wilayah atau teritorial 

berhubungan dengan kedaulatan (sovereignty) suatu negara.  

Pasal  1 Konvensi Jenewa 1958 menyatakan ”kedaulatan suatu 

negara dapat melampaui daratan dan perairan pedalamannya 

sampai kepada suatu jalur laut yang berbatasan dengan pantai 

negara tersebut yang dinamakan laut wilayah”.  Sementara itu, 

Pasal 2 Konvensi 1982 menyatakan ”kedaulatan suatu negara 

pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalamannya, 

dan dalam suatu hal negara kepulauan, perairan kepulauannya, 

meliputi pula suatu jalur laut yang berbatasan dengannya yang 

dinamakan laut teritorial, lebar laut teritorial tidak boleh lebih 

dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal.

 2) Zona tambahan. Zona tambahan dapatlah dikatakan merupakan 

zona transisi antara laut lepas dan laut wilayah. Menurut Pasal 

33 ayat (2), zona tambahan tidak dapat melebihi dari 24 mil 

laut dari garis pangkal dari mana lebar laut wilayah diukur, 

lebar laut wilayah 12 mil, maka dengan sendirinya lebar 

zona tambahan 24 mil dikurangi 12 mil sama dengan 12 mil.  

Mengenai wewenang negara pantai atas zona tambahan, Pasal 

33 ayat (1) menjelaskan bahwa negara-negara pantai dapat 

melaksanakan pengawasan-pengawasan yang perlu untuk mencegah pelanggaran peraturan bea cukai, fiskal, imigrasi atau 
saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Pengawasan ini 

dapat dilengkapi dengan tindakan-tindakan pemberantasan 

dan negara pantai dapat menghukum para pelanggar peraturan 

perundang-undangan tersebut.
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 3) Landas kontinen atau continental shelf.  Definisi landas 
kontinen ada dalam Pasal 76 Konvensi, “landas kontinen terdiri 

dari dasar laut dan tanah di bawahnya yang menyambung dari 

laut teritorial dari negara pantai, melalui kelanjutan alamiah 

dari wilayah daratannya sampai kepada ujung luar dari tepian 

kontinen atau sampai pada jarak 200 mil laut dari garis 

pangkal dari mana laut teritorial diukur.  Hak dan kewajiban 

negara pantai di landas kontinen hampir sama dengan hak dan 

kewajiban di ZEE.  Negara pantai mempunyai kedaulatan atas 

dasar laut dan tanah bawah dari landas kontinen, termasuk di 

dalamnya hak eksklusif untuk mengatur segala sesuatu yang  

bertalian dengan eksploitasi sumber-sumber alam seperti 

pemboran minyak dan hak atas sumber-sumber hayati laut 

(Pasal 77).    Hak negara pantai atas landas kontinen tidaklah 

merubah status hukum perairan di atasnya atau udara di atas 

perairan tersebut (Pasal 78).

4) Selat yang digunakan untuk pelayaran internasional. Rezim 

lintas melalui selat-selat yang digunakan untuk pelayaran 

internasional tak mempengaruhi status hukum perairannya 

atau pelaksanaan kedaulatan atau yurisdiksi oleh negara yang 

berbatasan dengan selat-selat tersebut terhadap perairan, 

dasar laut, tanah di bawahnya serta ruang udara di atasnya. 

Bagian ini juga membahas lintas transit. Ketentuan ini diatur 

dalam pasal 41 UNCLOS.

5) Zona ekonomi eksklusif. Merupakan suatu wilayah di luar 

dan berdampingan dengan laut teritorial yang tidak melebihi 

jarak 200 mil laut. Dalam United Convention on the Law of 

the Sea (UNCLOS III) tahun 1982 ketentuan tentang zona 

ekonomi eksklusif (ZEE) diatur dalam pasal 55 tentang Rezim 

Hukum Khusus Zona Ekonomi Eksklusif.   Pasal ini berbunyi, 

“zona ekonomi eksklusif adalah suatu daerah di luar dan 

berdampingan dengan laut teritorial yang tunduk pada rezim 

hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan 

mana hak-hak dan yurisdiksi negara  pantai dan hak-hak serta 

kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-

ketentuan yang relevan konvensi ini”.  Berkenaan dengan ZEE 

ini, pemerintah pada tahun 1983 mengeluarkan Undang-
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Undang Nomor 5 tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif 

Indonesia.

 c. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah 

wilayah perairan.  Wilayah negara meliputi juga dasar laut dan 

tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah  perairan, berarti 

negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di 

bawahnya, segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya 

adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang 

bersangkutan.

d. Wilayah ruang udara. Ruang udara yang merupakan bagian wilayah 

negara adalah ruang udara yang terletak diatas  permukaan 

wilayah daratan dan diatas permukaan wilayah perairan negara 

yang bersangkutan dengan kata lain wilayah daratan dan lautan 

secara vertikal tidak di batasi sepanjang dapat dipertahankan oleh 

negara tersebut. Namun dalam keadaan sekarang sudah semakin 

sukar dipertahankan wilayah udara negara yang tinggal di angkasa 

luar, karena kemajuan teknologi modern, misalnya: sputnik, Apollo, 

Chaelenger milik negara maju (adi kuasa) dapat mengelilingi bumi 

beberapa kali melalui banyak negara tanpa izin terlebih dahulu 

kepada siapapun.   Kemungkinan untuk masa yang akan datang 

akan diadakan perjanjian internasional mengenai ruang angkasa 

ini. Kedaulatan atas wilayah suatu negara telah ditetapkan dalam 

suatu perjanjian internasional Konvensi Paris tahun 1919, yang 

telah diperbaharui dengan Konvensi Chicago tahun 1944 tentang 

penerbangan sipil internasional.

4. Wilayah Dalam Konteks Antropologi

Dalam sejarah kehidupan umat manusia atau negara-negara, kadang-kadang bisa muncul konflik yang disebabkan oleh masalah wilayah. Konflik ini antara lain bisa disebabkan karena 
keinginan untuk melakukan ekspansi wilayah atau karena memang 

tidak jelasnya garis batas wilayah antara dua atau lebih negara. Akan 

tetapi, dengan semakin meningkatnya penghormatan atas kedaulatan 

teritorial negara-negara, terutama setelah Perang Dunia II, kini usaha 

untuk melakukan ekspansi wilayah semakin berkurang, bahkan dapat 
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dikatakan sudah tidak ada lagi.  Wilayah merupakan suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi daerah 
(area) di muka bumi untuk berbagai tujuan. Suatu wilayah mempunyai 

karakteristik tertentu yang memberikan ukuran-ukuran kesamaan dan 

perbedaan dengan wilayah lain, contoh: perbedaan wilayah pesisir dan 

pedalaman. Wilayah dapat digunakan untuk menyederhanakan daerah 

di muka bumi dengan pengaturan berdasarkan pada karakteristik fisik dan sosial yang ada.  Wilayah dibangun manusia sebagai suatu 
hasil kreasi dan mempunyai batas-batas yang diturunkan dari kriteria 

khusus. Apa yang dimaksud dengan wilayah? Dalam kenyataan sehari-

hari, seringkali kita sulit membedakan antara pengertian wilayah, 

daerah, kawasan, zone, area, atau istilah lainnya yang memiliki 

pengertian kurang lebih sama.  Salah seorang pelopor dalam ilmu 

wilayah, seperti Walter Isard pun, tidak secara tegas mau menyatakan 

apa yang dimaksud dengan “wilayah” pada ilmu tersebut. Saat ini 

pengertian wilayah pada ilmu wilayah bisa diartikan sebagai satu 

pulau, satu wilayah administrasi seperti provinsi, kabupaten atau 

kecamatan.Konflik merupakan fenomena yang selalu hadir (Inherent 

omni-presence) dalam setiap wilayah dari masyarakat manusia. 

Perbedaan pandangan dan kepentingan diantara kelompok-kelompok 

masyarakat tersebut merupakan hal yang cenderung alamiah dan tidak terhindarkan. Konflik juga akan menjadi persoalan besar tatkala cara 
untuk mengekspresikan perbedaan kepentingan diwujudkan dalam 

ekspresi yang tidak demokratis dan merusak melalui penggunaan cara kekerasan fisik. Konflik terjadi melalui benturan antara dua 
kelompok kepentingan atau lebih, baik internal negara maupun antarnegara. Dampak dari konflik antarnegara dapat meningkatkan 
nilai-nilai kebersamaan dan nasionalisme satu bangsa. Sebaliknya konflik internal negara akan melemahkan nilai-nilai kebersamaan serta mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Konflik dapat 
diitinjau dari sumbernya, bentuk kategorisasi, gejala dan penanganan dari konflik itu sendiri. Dalam hal ini hukum adat atau hukum yang 
hidup sebagai budaya lokal masyarakat menjadi barometer moralitas 

sosial. 
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Kajian Antropologi akan menghasilkan aturan-aturan 

setempat berupa hukum mengandung dua sisi yaitu sisi budaya dan 

sisi hukum. Dari sisi Budaya, Antropologi hukum mengkaji Kebudayaan 

dalam gejala perubahan manusia dengan lingkungan serta hubungan 

timbal balik dalam masyarakat akan melahirkan norma atau kaidah 

sosial guna memagari perilaku manusia. Norma-norma tersebut 

mengacu pada nilai-nilai ideal yang berlaku dalam kehidupan 

masyarakat. Dari sisi hukum Antropologi hukum bertugas menganalisis 

dan memberikan pemahaman tentang hukum-hukum yang Non-state 

(bukan Undang-undang). Tugas Antropologi hukum memberikan 

telaah holistis atau referensi terhadap pola hidup manusia yang 

normatif, misalnya seorang Hakim disamping menjalankan peraturan 

perundang-undangan juga wajib menggali sumber-sumber hukum 

yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Seorang perancang 

Undang-undang akan mempertimbangkan terhadap praktek-praktek 

hukum dalam masyarakat dalam pembuatan Undang-Undang (Law 

making proces).

Antropologi adalah ilmu tentang manusia. Antropologi berasal dari kata Yunani άνθρωπος (baca: anthropos) yang berarti 

“manusia” atau “orang”, dan logos yang berarti «wacana” (dalam 

pengertian “bernalar”, “berakal”) atau secara etimologis antropologi 

berarti ilmu yang mempelajari manusia. Dalam melakukan kajian 

terhadap manusia, antropologi mengedepankan dua konsep penting 

yaitu: Holistik dan Komparatif. Karena itu kajian antropologi sangat 

memperhatikan aspek sejarah dan penjelasan menyeluruh untuk 

menggambarkan manusia melalui pengetahuan ilmu sosial ilmu 

hayati (alam), dan juga humaniora. Antropologi bertujuan untuk 

lebih memahami dan mengapresiasi manusia sebagai entitas 

biologis homo sapiens dan makhluk sosial dalam kerangka kerja 

yang interdisipliner dan komprehensif. Oleh karena itu, antropologi 

menggunakan teori evolusi biologi dalam memberikan arti dan fakta 

sejarah dalam menjelaskan perjalanan umat manusia di bumi sejak 

awal kemunculannya. Antropologi juga menggunakan kajian lintas-

budaya (Inggris cross-cultural) dalam menekankan dan menjelaskan 

perbedaan antara kelompok-kelompok manusia dalam perspektif 

material budaya, perilaku sosial, bahasa, dan pandangan hidup 

(worldview). Dengan orientasinya yang holistik, antropologi dibagi 
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menjadi empat cabang ilmu yang saling berkaitan, yaitu: Antropologi 

Biologi, Antropologi Sosial Budaya, Arkeologi, dan Linguistik. Keempat 

cabang tersebut memiliki kajian-kajian konsentrasi tersendiri dalam 

kekhususan akademik dan penelitian ilmiah, dengan topik yang unik 

dan metode penelitian yang berbeda-beda.

Antropologi lahir atau berawal dari ketertarikan orang-

orang Eropa pada ciri-ciri fisik, adat istiadat, dan budaya etnis-etnis 

lain yang berbeda dari masyarakat yang dikenal di Eropa. Pada saat itu 

kajian antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan 

masyarakat tunggal, tunggal dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di suatu kawasan geografis yang sama, memiliki ciri fisik dan 
bahasa yang digunakan serupa, serta cara hidup yang sama. Namun 

demikian dalam perkembangannya, ilmu antropologi kemudian tidak 

lagi hanya mempelajari kelompok manusia tunggal yang mendiami suatu wilayah geografis yang sama. Kajian-kajian antropologi mengenai 
isu-isu migrasi misalnya kemudian melahirkan penelitian-penelitian etnografis multi-situs. Hal ini terjadi karena dalam perkembangannya, 
pergerakan manusia baik dalam satu kawasan regional tertentu hingga 

dalam cakupan global adalah fenomena yang semakin umum terjadi.

Pengertian Antropologi menurut beberapa ahli :

Conrad Phillip Kottak

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari keragaman manusia 

secara holistik meliputi aspek sosial budaya, biologis, kebahasaan dan 

lingkungannya dalam dimensi waktu lampau, saat ini, dan di masa yang 

akan datang. Kottak membagi antropologi dalam empat subdisiplin, 

yaitu: antropologi sosial budaya, arkeologi, antropologi biologi dan 

linguistik antropologi.

David Hunter

Antropologi adalah ilmu yang lahir dari keingintahuan yang 

tidak terbatas tentang umat manusia.

Koentjaraningrat

Antropologi adalah ilmu yang mempelajari umat manusia 

pada umumnya dengan mempelajari aneka warna, bentuk 

fisik masyarakat serta kebudayaan yang dihasilkan.



29

William A. Haviland

Antropologi adalah studi tentang umat manusia, berusaha 

menyusun generalisasi yang bermanfaat tentang manusia dan 

perilakunya serta untuk memperoleh pengertian yang lengkap tentang 

keanekaragaman manusia.

Antropologi merupakan disiplin ilmu yang luas di mana 

humaniora, sosial, dan ilmu pengetahuan alam digabung dalam 

menjelaskan apa itu manusia dan artinya menjadi manusia. 

Antropologi dibangun berdasarkan pengetahuan dari ilmu alam, 

termasuk penemuan tentang asal usul dan evolusi Homo sapiens, ciri-ciri fisik manusia, perilaku manusia, variasi di antara berbagai 
kelompok manusia, bagaimana masa lalu evolusi Homo sapiens telah 

memengaruhi organisasi dan budaya sosial. Serta dari ilmu-ilmu sosial, 

antropologi memelajari organisasi hubungan manusia sosial dan 

budaya, sistem keturunan dan hubungan kekerabatan, spiritualitas dan religi, lembaga, konflik sosial, dan lain-lain. Antropologi awal 
berasal dari Yunani klasik dan Persia yang memelajari dan mencoba 

untuk memahami keragaman budaya yang dapat diamati. Pada 

saat ini, antropologi (akhir abad ke-20) telah menjadi sentral dalam 

pengembangan beberapa bidang interdisipliner baru seperti ilmu 

kognitif, studi globalisasi, genetik, dan berbagai penelitian etnis. Secara 

garis besar antropologi terdiri dari:

a. Antropologi Biologi/Fisik

Antropologi Biologi atau juga disebut Antropologi Fisik 

merupakan cabang ilmu antropologi yang memelajari manusia dan 

primata bukan manusia (non-human primates) dalam arti biologis, 

evolusi, dan demografi. Antropologi Biologi/Fisik memfokuskan pada 

faktor biologis dan sosial yang memengaruhi (atau yang menentukan) 

evolusi manusia dan primata lainnya, yang menghasilkan, mempertahankan, atau mengubah variasi genetik dan fisiologisnya 
pada saat ini.

Antropologi Biologi dibagi lagi menjadi beberapa cabang 

ilmu, diantaranya yaitu:

1. Paleoantropologi adalah ilmu yang memelajari asal usul 

manusia dan evolusi manusia melalui bukti fosil-fosil.
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2. Somatologi adalah ilmu yang memelajari keberagaman ras manusia dengan mengamati ciri-ciri fisik.
3. Bioarkeologi adalah ilmu tentang kebudayaan manusia yang 

lampau dengan melalui analisis sisa-sisa (tulang) manusia yang 

biasa ditemukan dalam situs-situs arkeologi.

4. Ekologi Manusia adalah studi tentang perilaku adaptasi manusia 

pada lingkungannya (mengumpulkan makanan, reproduksi, 

ontogeni) dengan perspektif ekologis dan evolusi. Studi ekologi 

manusia juga disebut dengan studi adaptasi manusia, atau studi tentang respon adaptif manusia (perkembangan fisik, fisiologi, 
dan genetik) pada tekanan lingkungan dan variasinya.

5. Paleopatologi adalah studi penyakit pada masa purba (kuno). 

Studi ini tidak hanya berfokus pada kondisi patogen yang 

diamati pada tulang atau sisa-sisa jaringan (misalnya pada 

mumi), tetapi juga pada gangguan gizi, variasi morfologi tulang, 

atau juga bukti-bukti stres pada fisik.

6. Antropometri adalah ilmu yang memelajari dan mengukur variasi fisik manusia. Antropometri pada awalnya digunakan sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi sisa-sisa fosil 
kerangka manusia purba atau hominid dalam rangka memahami variasi fisik manusia. Pada saat ini, antropometri 
berperan penting dalam desain industri, desain pakaian, desain 

industrial ergonomis, dan arsitektur di mana data statistik 

tentang distribusi dimensi tubuh dalam populasi digunakan 

untuk mengoptimalkan produk yang akan digunakan 

konsumen.

7. Osteologi/osteometri adalah ilmu tentang tulang yang 

memelajari struktur tulang, elemen-elemen pada kerangka, 

gigi, morfologi mikrotulang, fungsi, penyakit, patologi, dsb. Osteologi digunakan dalam menganalisis dan mengidentifikasi 
sisa-sisa tulang (baik kerangka utuh mau pun yang telah 

menjadi serpihan) untuk menentukan jenis kelamin, umur, 

pertumbuhan dan perkembangannya, sebab kematian, dan lain 

sebagainya dalam konteks biokultural.

8. Primatologi adalah ilmu tentang primata bukan manusia (non-
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human primates). Primatologi mengkaji perilaku, morfologi, 

dan genetik primata yang berpusat pada homologi dan analogi 

dalam mengambil kesimpulan kenapa dan bagaimana ciri-ciri 

manusia berkembang dalam primata.

9. Antropologi Forensik adalah ilmu terapan antropologi dalam 

ruang legal (hukum), biasanya menggunakan perspektif dan 

keahlian ekologi manusia, paleopatologi, dan osteologi dalam 

kasus-kasus kriminal luar biasa (FBI, CIA, dan militer) untuk 

menganalisis kondisi korban yang sudah tidak utuh (terbakar, 

rusak, terpotong-terpotong karena mutilasi, atau sudah tidak 

dikenali lagi) atau dalam tahap dekomposisi lanjut (sudah 

menjadi kerangka tulang).

10. Antropologi Molekuler adalah bidang ilmu yang memelajari 

evolusi, migrasi, dan persebaran manusia di bumi melalui 

analisis molekuler. Biasanya menggunakan perbandingan 

sekuens DNA (mtDNA, Kromosom Y, dan Autosom) dan 

protein dalam melihat variasi populasi dan hubungan antar 

atau inter-populasi dalam menentukan suatu populasi masuk 

ke dalam haplogrup tertentu atau berasal dari wilayah mana 

(geographical origin).

b. Antropologi Sosial Budaya.

Antropologi sosial merupakan studi yang mempelajari 

hubungan antara orang-orang dan kelompok. Sementara Antropologi 

Budaya merupakan studi komparasi bagaimana orang-orang memahami 

dunia di sekitar mereka dengan cara yang berbeda-beda. Antropologi 

Sosial berkaitan erat dengan sosiologi dan sejarah yang bertujuan 

mencari pemahaman struktur sosial dari suatu kelompok sosial yang 

berbeda seperti subkultur, etnik, dan kelompok minoritas. Antropologi Budaya lebih berhubungan dengan filsafat, literatur atau sastra, dan 
seni tentang bagaimana suatu kebudayaan memengaruhi pengalaman 

seseorang (diri sendiri) dan kelompok, memberikan kontribusi untuk 

pemahaman yang lebih lengkap terhadap pengetahuan, adat istiadat, 

dan pranata masyarakat. Dalam praktiknya tidak ada perbedaan yang 

sangat mencolok antara Antropologi Sosial dan Antropologi Budaya, 

dan bahkan sering saling tumpang tindih di antara keduanya.
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1. Prehistori adalah ilmu yang mempelajari sejarah penyebaran 

dan perkembangan semua kebudayaan manusia di bumi 

sebelum manusia mengenal tulisan.

2. Etnolinguistik antropologi adalah ilmu yang mempelajari 

pelukisan tentang ciri dan tata bahasa dan beratus-ratus bahasa 

suku-suku bangsa yang ada di bumi.

3. Etnologi adalah ilmu yang mempelajari asas kebudayaan 

manusia di dalam kehidupan masyarakat suku bangsa di seluruh 

dunia.

4. Etnopsikologi adalah ilmu yang mempelajari kepribadian bangsa 

serta peranan individu pada bangsa dalam proses perubahan 

adat istiadat dan nilai universal dengan berpegang pada konsep 

psikologi.

c. Antropologi Psikologis.

Filsafat antropologi dahulu dikenal sebagai filsafat 

psikologis yang dapat diartikan sebagai sebuah disiplin filsafat 

yang berkembang pada sekitar abad ke-18 dengan tujuan untuk 

membuktikan gagasan atau pemikiran tentang kapasitas konseptual 

pikiran, kehendak bebas, dan jiwa spiritual. Filsafat ini adalah 

perkembangan dari psikologi rasional yang dipelopori oleh Christian 

von Wolff. Psikologi rasional merupakan ilmu yang mempelajari 

tentang teori-teori metafisika atas pikiran dan jiwa serta dapat 

mampu menjelaskan terkait psikologi empris yang terbatas hanya 

pada jiwa yang dapat diamati atau observasi saja. Adapun beberapa 

ilmu alam yang mempengaruhi kajian psikologis tentang jiwa tetapi 

menjauhkannya dari pertanyaan yang berkaitan dengan teori-teori metafisika.Banyak kritik yang muncul terhadap filsafat psikologi 
salah satunya datang dari Kant yang berpendapat bahwa kesadaran 

dari individu yang berpikir bukanlah sebagai kondisi realitas yang 

terjadi. Individu tidak dapat mencapai identitas dirinya hanya dengan 

melakukan proses berpikir saja tetapi harus menggali dari diri sendiri lewat introspeksi sebagaimana dari teori-teori filsafat psikologi, kita 
juga harus mengamati sisi-sisi kemanusiaan, termasuk sejarah, karya-

karya literatur, dan budaya bangsa lain. Kritik dan saran dari Kant 
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inilah yang mengawali perubahan pendekatan dari filsafat psikologi atas jiwa menjadi filsafat antropologi psikologis yang cakupannya 
menjadi lebih luas. 

Metode yang digunakan dalam studi antropologi psikologis 

adalah menggunakan konsepsi psikologi bahwa watak atau karakter 

individu dibentuk dari pola ash yang didapatkan dari orang tua, 

keluarga, dan lingkungannya sewaktu masih kecil. Studi antropologi 

psikologis terkait fenomena psikologis dengan menggunakan 

istilah karakter (character) tidak terlalu diminati oleh para peneliti, 

sementara yang paling sering muncul dalam penelitian adalah 

istilah kepribadian, atau dalam konsep generik disebut dengan culture 

and personality. Kedua istilah tersebut masih mengarah kepada 

kondisi psikologis manusia dimana karakter dapat disamakan dengan 

istilah kepribadian dan dapat dikatakan bahwa karakter tergambar 

dari kepribadian individu. Dalam memahami fenomena karakter 

dalam suatu masyarakat individu harus melihat dari sudut pandang 

antropologi psikologis. Proses membentuk dan mengembangkan 

karakter suatu masyarakat berfokus pada perkembangan dan kondisi 

psikologis dari manusia yang hidup dalam masyarakat tersebut serta 

pengalaman individu dan lingkungan sosial menjadi sebuah rangkaian 

proses yang berkontribusi kepada pembentukan karakter itu sendiri.

Kajian antropologi psikologis menjadi penghubung antara 

studi tentang kebudayaan dan kepribadian dalam menjelaskan suatu 

kelompok masyarakat atau suku bangsa. Kajian tentang karakter dalam 

masyarakat pada studi-studi antropologi dimasukkan ke dalam 

kajian antropologi psikologi dengan memfokuskan kepada konsep 

utama, yakni kepribadian (personality). Terbentuknya karakter 

masyarakat berada dalam konteks kebudayaan suatu masyarakat 

dapat membetuk pula kepribadian tetapi sangat bergantung kepada 

proses pembelajaran dalam perilaku individu (learned behaviors) yang 

mendukung kebudayaan tersebut.

Faktor yang mempengaruhi pandangan antropologi 

dari sudut pandang antropologi psikologis adalah individu dapat 

memilih kebudayaan sendiri saat dimensi psikologisnya sesuai 

dengan kebudayaan tersebut.  Mengenai pendekatan sistem dalam 

antropologi psikologis, yaitu perilaku individu sebagai masalah 

sosial yang bersumber dari sistem sosial. Individu dapat menjadi 
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atau berperilaku buruk/jelek apabila masuk ke dalam lingkungan 

masyarakat yang buruk pula. Pada umumnya masyarakat yang 

mengalami gejala disorganisasi sosial, norma dan nilai sosial menjadi 

lemah, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya berbagai bentuk 

penyimpangan perilaku. Penyimpangan tingkah laku atau pelanggaran 

terhadap norma-norma yang ada disebabkan oleh berbagai faktor 

baik faktor pribadi, faktor keluarga yang merupakan lingkungan 

utama, maupun faktor lingkungan sekitar yang secara potensial dapat 

membentuk perilaku individu.

Dalam kasus krisis identitas yang dialami individu tidak 

hanya berdampak psikologis, tetapi juga berpengaruh dalam perilaku 

sosial mereka. Akibatnya, muncul hambatan-hambatan dalam 

melakukan hubungan sosial sehingga umumnya dalam melakukan 

hubungan sosial secara lebih luas, individu akan sulit membuat dirinya 

membaur ke dalam struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Pada 

model pendekatan psikosomatik dalam aliran psikologi, penyakit akan berkembang mengikuti hubungan antara fisik dan mental yang saling 
memperkuat satu sama lain melalui sistem timbal balik. Psikosomatis 

ditunjukkan oleh hubungan jiwa dan badan, sehingga proses psikologis 

sangat berperan penting. Aspek-aspek psikologis seperti kepercayaan 

dan pola pikir yang tidak sehat akan berpengaruh pada munculnya berbagai penyakit fisik. Pendekatan tersebut sering disebut sebagai 
pendekatan biopsikososial, yaitu suatu konsep yang menjelaskan 

bahwa terdapat interaksi antara kondisi biologis, psikologis, dan sosial 

untuk memahami penyakit dan proses sakit yang dialami oleh individu. 

Kondisi sakit tidak disebabkan oleh faktor biologis saja, melainkan juga 

faktor psikologis dan lingkungan sosial yang ada disekitar individu 

seperti keluarga dan kelompok masyarakat.

Dalam ilmu antropologi terdapat salah satu fokus kajian 

tentang perilaku komunikasi khususnya etnografi komunikasi 

yang diartikan sebagai perilaku yang terbentuk dari tiga integrasi 

keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu sebagai makhluk 

sosial yaitu keterampilan linguistik, keterampilan interaksi, dan 

keterampilan budaya. Perilaku komunikasi menuntut adanya suatu 

bentuk penguasaan dari beberapa keterampilan dan kompetensi, 

baik dalam bentuk keterampilan linguistik atau bahasa, keterampilan 

berinteraksi, dan keterampilan budaya dalam berperilaku dari 
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individu. 

Perilaku komunikasi dipahami sebagai bentuk integrasi dari 

dua kata, yaitu perilaku (behavior) dan komunikasi (communication). 

Perilaku atau yang disebut dengan istilah aktivitas diartikan sebagai 

bagian dari konsep stimulus dan respon dalam teori psikologi. Kata 

perilaku juga dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan yang dapat 

dibagi menjadi dua macam seperti perbuatan terbuka (overt) dan 

tertutup (covert). Perilaku yang terbuka adalah perilaku yang dapat 

diamati secara langsung melalui pancaindera. Perilaku tertutup 

adalah perilaku yang tidak dapat diamati secara langsung. Berdasar 

pada pemahaman dalam ruang lingkup kajian psikologi, perilaku 

komunikasi merupakan bagian dari perilaku sosial (social behavior). 

Perilaku komunikasi pada individu dipahami sebagai fungsi interaksi 

atas masukan dari situasi sosial dan karakteristik individual. Situasi 

sosial yang dimaksud adalah segala sesuatu yang dapat mempengaruhi 

perilaku individu yang bersifat eksternal dan lebih diartikan sebagai 

faktor-faktor yang berasal dari luar diri individu atau disebut dengan faktor lingkungan. Faktor lingkungan dalam klasifikasinya dapat dibagi menjadi dua bagian, lingkugan fisik dan lingkungan sosial. Seperti 
halnya sosiologi, antropologi sebagai sebuah ilmu juga mengalami 

tahapan-tahapan dalam perkembangannya. Koentjaraninggrat 

menyusun perkembangan ilmu Antropologi menjadi empat fase 

sebagai berikut:

a. Fase Pertama (Sebelum tahun 1800-an)

Manusia dan kebudayaannya, sebagai bahan kajian Antropologi. 

Sekitar abad ke-15-16, bangsa-bangsa di Eropa mulai berlomba-lomba 

untuk menjelajahi dunia. Mulai dari Afrika, Amerika, Asia, hingga 

Gap/Kesenjang
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ke Australia. Dalam penjelajahannya mereka banyak menemukan hal-

hal baru. Mereka juga banyak menjumpai suku-suku yang asing bagi 

mereka. Kisah-kisah petualangan dan penemuan mereka kemudian 

mereka catat di buku harian ataupun jurnal perjalanan. Mereka 

mencatat segala sesuatu yang berhubungan dengan suku-suku asing 

tersebut. Mulai dari ciri-ciri fisik, kebudayaan, susunan masyarakat, atau 

bahasa dari suku tersebut. Bahan-bahan yang berisi tentang deskripsi 

suku asing tersebut kemudian dikenal dengan bahan etnografi atau 

deskripsi tentang bangsa-bangsa.Bahan etnografi itu menarik perhatian pelajar-pelajar di 
Eropa. Kemudian, pada permulaan abad ke-19 perhatian bangsa Eropa terhadap bahan-bahan etnografi suku luar Eropa dari sudut pandang 
ilmiah, menjadi sangat besar, sehingga timbul usaha-usaha untuk mengintegrasikan seluruh himpunan bahan etnografi tersebut. Oleh 
sebab itu juga, pada fase pertama ini ilmu antropologi sangat identik dengan ilmu etnografi.

b. Fase Kedua (tahun 1800-an)Pada fase ini, bahan-bahan etnografi tersebut telah 
disusun menjadi karangan-karangan berdasarkan cara 

berpikir evolusi masyarakat pada saat itu. masyarakat dan 

kebudayaan berevolusi secara perlahan-lahan dan dalam jangka 

waktu yang lama. Mereka menganggap bangsa-bangsa selain Eropa 

sebagai bangsa-bangsa primitif yang tertinggal, dan menganggap 

Eropa sebagai bangsa yang tinggi kebudayaannya. Pada fase ini, 

Antopologi bertujuan akademis dan mulai berkembang sebagai 

studi kontemporer mengenai ras manusia, anatomi manusia, sejarah 

pemukiman manusia, klasifikasi bahasa serta perbandingan antara 

masyarakat primitif dan kuno. mereka mempelajari masyarakat dan 

kebudayaan primitif dengan maksud untuk memperoleh pemahaman 

tentang tingkat-tingkat sejarah penyebaran kebudayaan manusia.

c. Fase Ketiga (awal abad ke-20)

Pada fase ini, negara-negara di Eropa berlomba-lomba 

membangun koloni di benua lain seperti Asia, Amerika, Australia dan 

Afrika. Dalam rangka membangun koloni-koloni tersebut, muncul 

berbagai kendala seperti serangan dari bangsa asli, pemberontakan-

pemberontakan, cuaca yang kurang cocok bagi bangsa Eropa serta 
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hambatan-hambatan lain. Dalam menghadapinya, pemerintahan 

kolonial negara Eropa berusaha mencari-cari kelemahan suku 

asli untuk kemudian menaklukannya. Untuk itulah mereka mulai mempelajari bahan-bahan etnografi tentang suku-suku bangsa di luar 
Eropa, mempelajari kebudayaan dan kebiasaannya, untuk kepentingan 

pemerintah kolonial.

d. Fase Keempat (setelah tahun 1930-an)

Pada fase ini, Antropologi berkembang secara pesat. 

Kebudayaan-kebudayaan suku bangsa asli yang di jajah bangsa Eropa, 

mulai hilang akibat terpengaruh kebudayaan bangsa Eropa. Pada masa 

ini pula terjadi sebuah perang besar di Eropa, Perang Dunia II. Perang 

ini membawa banyak perubahan dalam kehidupan manusia dan 

membawa sebagian besar negara-negara di dunia kepada kehancuran 

total. Kehancuran itu menghasilkan kemiskinan, kesenjangan sosial, 

dan kesengsaraan yang tak berujung. Namun pada saat itu juga, 

muncul semangat nasionalisme bangsa-bangsa yang dijajah Eropa 

untuk keluar dari belenggu penjajahan. Sebagian dari bangsa-bangsa 

tersebut berhasil mereka. Namun banyak masyarakatnya yang masih 

memendam dendam terhadap bangsa Eropa yang telah menjajah 

mereka selama bertahun-tahun.

Proses-proses perubahan tersebut menyebabkan perhatian 

ilmu antropologi tidak lagi ditujukan kepada penduduk pedesaan di 

luar Eropa, tetapi juga kepada suku bangsa di daerah pedalaman Eropa 

seperti suku bangsa Soami, Flam dan Lapp.

Sementara Koentjaraningrat, sosok yang kerap dianggap sebagai bapak Antropologi Indonesia, mendefinisikan Antropologi 
sebagai ilmu yang mempelajari umat manusia pada umumnya dengan mengamati aneka warna, bentuk fisik masyarakat serta kebudayaan 
yang dihasilkannya. Karena itu, seorang antropolog perlu mempunyai 

pandangan luas, bersikap terbuka, dapat melihat, mendengar, dan 

meraba keadaan lingkungan yang ditemuinya, serta cermat dalam 

mengamati. Sebenarnya, banyak disiplin ilmu yang mengkaji tentang 

manusia, dengan sudut pandang dan perspektif analisis yang khas. 

Antropologi adalah salah satunya.

Dalam meneliti suatu wilayah, maka sangat penting untuk 

memperhatikan Ilmu antropologi, yang kita jetahui bahwa wilayah 
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berisi kumpulan manusia-manusia menjadi suatu masyarakat 

sehingga memandang manusia sebagai sesuatu yang kompleks. Maka, Antropologi melihat manusia dari banyak aspek, mencakup fisik, 
emosi, sosial, hingga kebudayaan. Sehingga dalam meneliti suatu 

wilayah, maka sangat penting untuk memperhatikan konsep-konsep 

dasar dalam Antropologi sebagaimana dikutip dari modul  Konsep 

Dasar Antropologi terbitan UPI, adalah sebagai berikut.

a. Kebudayaan

Dalam bahasa latin, kebudayaan disebut dengan cultura yang berarti: 

berkembang dan tumbuh. Kebudayaan mengacu pada kumpulan 

pengetahuan yang secara sosial diwariskan dari satu generasi, ke 

generasi berikutnya.

b.  Evolusi

Evolusi merupakan sebuah transformasi yang berlangsung secara 

bertahap.

c.  Cultur area (daerah budaya)Suatu daerah budaya merupakan, daerah geografis yang memiliki 
sejumlah ciri-ciri budaya, dan kompleksitas lain yang dimilikinya.

d.  Enkulturasi

Enkulturasi merupakan sebuah sikap memahami proses kebudayaan 

sendiri, maupun kebudayaan orang lain.

e.  Difusi

Difusi merupakan proses penyebaran unsur-unsur secara meluas, 

sehingga melewati batas tempat di mana kebudayaan itu muncul.

f.  Akulturasi

Akulturasi merupakan proses ataupun saling mempengaruhi dari satu 

kebudayaan asing yang berbeda sifatnya. Lambat laun unsur-unsur 

kebudayaan yang ada, diakomodasikan ke kebudayaan itu sendiri. 

Akan tetapi, masih memegang unsur kebudayaan aslinya.

g.  Etnosentrisme

Etnosentrisme berarti penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar 

nilai, dan standar budaya sendiri. Pemahaman seperti ini, dapat 

menghambat komunikasi antar-budaya.
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h.  Tradisi

Tradisi merupakan pola perilaku yang dilakukan berulang kali oleh 

sekelompok orang. Lama kelamaan pola perilaku tersebut, menjadi 

sebuah tradisi.

i.  Ras dan etnik

Ras merupakan sekelompok orang yang memiliki beberapa kesamaan berdasarkan aspek fisik yang disebabkan karena adanya faktor 
keturunan.

j.  Stereotip

Menurut Fred E. Jandt, dalam bukunya yang berjudul Intercultural 

Communication: An Introduction bahwa stereotip merupakan salah 

satu penghambat terjadinya komunikasi antarbudaya. Stereotip adalah 

persepsi terhadap seseorang berdasarkan kelompok mana orang itu 

dikategorikan atau berdasarkan keyakinan tertentu.

k.  Kekerabatan

Menurut Malinowski, keluarga atau kekerabatan merupakan suatu 

institusi domestik yang bergantung pada afeksi. Selain itu, konsep 

kekerabatan juga ingin menegaskan bahwa tujuan dari keluarga adalah 

membesarkan anak.

l.  Magis

Menurut antropolog J.G Frazer, dalam karyanya yang berjudul Golden 

Bough, magis berarti penerapan yang salah dalam dunia materiil. Dunia 

materiil ini mendukung adanya pemikiran terkait dunia yang semu.

m.  Tabu

Dalam ilmu antropologi, tabu berarti terlarang. Dalam hal ini, contoh 

tabu adalah bersentuhan dengan kepala suku.

n.  Perkawinan

Secara umum, konsep perkawinan mengacu pada konsep formal 

pemaduan hubungan 2 individu yang berbeda jenis dan dilakukan 

secara seremonial-simbolis, serta semakin dikaraterisasi oleh 

adanya kesederajatan, kerukunan, dan kebersamaan dalam hidup 

berpasangan. Di sebagian besar tradisi, perkawinan juga dimaknai 

sebagai proses institusi sosial dan wahana untuk mengembangkan 

keturunan.
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BAB III
SEJARAH PERENCANAAN WILAYAH

1. Umum.

Perencanaan tata ruang wilayah adalah perencanaan 

pembagunaan/pemanfaatan ruang wilayah, yang intinya adalah 

perencanaan pembangunan lahan (land use planning) dan perencanaan 

pergerakan pada ruang tersebut sehingga pemanfaatan ruang 

tersebut dapat memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya 

kepada masyarakat baik jangka pendek maupun jangka panjang 

termasuk menunjang daya pertahanan dan terciptanya keamanan. 

Perencanaan wilayah dan kota sudah ada sejak lama, perencanaan ini 

ada karena adanya ketidakjelasan penyusunan tata kota/wilayah atau 

kesemerawutan dalam penggunaan lahan diperkotaan atau wilayah. 

Dengan demikian perlu kita ketahui bagaimana sejarah perencanaan 

wilayah sehingga dapat memberikan kemakmuran dan terciptanya 

keamanan serta bentuk perencanaan wilayah di Indonesia.

2. Sejarah Perencanaan Wilayah Dunia.

a. Zaman Pra Yunani (Zaman Perunggu).

1)  Merupakan kota-kota kerajaan (didiami + antara 3.000-5.000 

jiwa).

2) Berfungsi sebagai benteng pertahanan, pusat perdagangan bagi 

hasil-hasil pertanian daerah sekitarnya, dan tempat pengolahan 

barang-barang (manufaktur), serta kesenian.

3) Selalu berada di tepi sungai-sungai besar (sekaligus bermanfaat 

bagi pertanian, pertahanan, dan transportasi). Hal ini menjadi 

faktor utama pemilihan lokasi kota.

4)  Contoh : Babilon di Irak, Kurdi di Turki, dan Kahun di Mesir.
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b. Yunani.

1) Munculnya wacana demokrasi (kekuasaan tidak ditangan 

raja).

2) Tempat-tempat persidangan demokrasi (lapangan terbuka) 

mengganti istana raja sebagai pusat kota.

3)  Terjadi urbanisasi karena ditinggal warganya untuk tinggal di 

daerah pinggiran.

4)  Muncul seorang bernama Hippodamus, sebagai peletak dasar teoritis perencanaan fisik kota.
5)   Contoh : Athena di Yunani, Miletus dan Priene di Mesir dan 

Thurij di Itali.  Jumlah penduduknya diperkirakan antara 

40.000-100.000 jiwa.

c. Romawi.

1) Terkenal dengan pandangan Pax Romano.

2)  Keberhasilan menaklukkan wilayah lain membuat Romawi 

membangun jalan-jalan di seluruh imperiumnya dari Inggris 

sampai Babilon dan dari Spanyol sampai Mesir.  Pembangunan  

jalan-jalan  tersebut bertujuan untuk memperlancar arus 

komunikasi dan perdagangan dari Roma dan memudahkah 

pasukan bergerak untuk mengamankan dan menumpas 

pemberontakan.

3)   Menjadi perencana wilayah yang pertama.

4) Dibangunnya kota militer di seluruh imperium dengan maksud 

untuk menegakkan citra hukum dan ketertiban.

5) Kaisar berlomba-lomba membuat bangunan sebagai tanda 

kebesaran dirinya, setiap kaisar membuat tempat pertemuan 

umum (forum) yang sering digunakan untuk pertemuan 

politik dan bisnis.

d. Abad Pertengahan.

1)  Pengaruh gereja terhadap bangunan-bangunan kota.

2)  Munculnya tuan tanah-tuan tanah (feodalisme).

3)  Penemuan bahan peledak, yang pada akhirnya mempengaruhi 

bentuk kota.   Benteng-benteng dibangun jauh di luar kota dan 
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daerah-derah penyangga.e. Renaissance dan Boroque.
1) Mulai muncul seni sehingga kota lebih artistik.

2)     Tokoh perancang yang terkenal antara lain Leonardo da Vinci 

dan Miichelangelo

f. Revolusi Industri.

1) Ditemukanya mesin uap oleh James Watt pada tahun 1769.

2) Produksi meningkat yang pada akhirnya muncul tempat-

tempat pengolahan baru (pabrik) meningkat yang pada 

giliranya membuat jumlah pekerja bertambah.

3) Jumlah pekerja yang bertambah memunculnya persoalan 

permintaan permukiman bagi pekerja di sekitar pabrik yang 

pada akhirnya juga memerlukan sarana penunjang lainnya.

4)  Pabrik-pabrik tersebut memerlukan bahan baku yang lancar 

dan memasarkan hasilnya ke konsumen, yang tentunya 

memerlukan sarana transportasi yang cepat.

5) Munculnya kapal uap dan kereta api uap (1800-an). Kota 

menjadi lebih terbuka dengan dibangunnya infrastruktur rel 

kereta api yang dapat menghubungkan ke daerah luar kota.

6)  Mulailah periode industrialisasi yang intensif yang ditandai 

kemacetan lalu lintas, polusi udara dan air.

7) Munculnya gerakan reformasi (akhir abad ke-19), seperti 

munculnya undang-undang kesehatan masyarakat yang 

berkaitan dengan standar perumahan, pengontrolan 

penggunaan lahan, dan tinggi bangunan.    Termasuk didalamnya 

adalah gerakan anti revolusi industri, seperti Robert Owen 

dengan perumahan koperasinya dan JS. Buckingham dengan 

membentuk masyarakat kehidupan sederhana.

8)     Tak kalah juga, beberapa pendukung revolusi industri 

melahirkan    konsep-konsep tentang kota baru.  Seperti Sir 

Titus Salt membangun Saltair (nama yang di berikan suatu 

resor) di Inggris, keluarga Krupp mendirikan Kota Essen di 

Jerman, serta George Cadbury memindahkan ke Kota baru 

Bournville. Ke semua kota baru tersebut selain untuk pabriknya 

juga untuk menampung pekerjanya.
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9) Komunikasi makin lancar dengan ditemukannya telegram 

(1876) dan radio serta televisi (1925).

10) Muncul tokoh yang terkenal dengan konsep kota Taman            

(kristalisasi konsep kota baru dalam mengurangi masalah kota 

industri),      yaitu Ebenezer Howard (1896). Selain itu juga 

muncul Patrick Gaddes,       yang menyarankan “perencanaan fisik tidak dapat meningkatkan kondisi kehidupan kota, kecuali 
jika diterapkan secara terpadu dengan perencanaan ekonomi 

dan sosial yang berkaitan dengan lingkungan”. Gaddes 

menyebutnya “urban conurbation”.

g. Pasca Industri

1)     Eksploitasi SDA (Sumber Daya Alam) besar-besaran, sehingga 

memunculkan pembangunan yang berwawasan lingkungan 

atau biasa dikenal dengan konsep pembangunan berkelanjutan.

2)     Transportasi dan komunikasi lebih cepat dan praktis.

3)     Urbanisasi semakin tinggi.

3.  Perkembangan Perencanaan Wilayah Indonesia.

a. Masa VOC dan Penjajahan Belanda.1)  Secara teknis, perencanaan fisik di Indonesia sudah dimulai 
sejak masa VOC di abad ke-17 yaitu dengan telah adanya 

De Statuten Van 1642, yaitu ketentuan perencanaan jalan, 

jembatan, batas kapling, pertamanan, garis sempadan, tanggul-

tanggul, air bersih dan sanitasi kota.

2) Pada masa pemerintahan Hindia Belanda terjadi 2 hal yang 

dapat  dikatakan sebagai dasar perencanaan kota:

a) Munculnya Regeringsregelement 1854 (RR 1854), berisi 

sistem pemerintahan dengan penguasa tunggal di daerah 

residen.

b) Diundangnya Staatblad 1882 Nomor 40 yang memberikan 

wewenang kepada residen untuk mengadakan pengaturan 

lingkungan dan mendirikan bangunan di wilayah (gewent) 

kewenangannya.
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3) Sejak tahun 1905 yaitu sejak diundangnya Decentralisatie 

Besluit  Indische Staatblad 1905/137, maka perencanaan kota 

lebih eksplisit sehubungan dengan pemberian kewenangan 

otonomi bagi stadsgemeente (kota praja) untuk menyusun 

perencanaan kotanya.

4) Usaha tersebut diikuti dengan munculnya kewenangan bagi 

kabupaten (province regentschap) untuk mengatur penataan 

ruang.

5) Beberapa peristiwa yang cukup berpengaruh pada masa 

tersebut: 

a) Revolusi Industri.   Memberikan pengaruh; a) terbentuknya 

kota-kota administrasi di pesisir untuk melayani 

permintaan rempah-rempah, hasil perkebunan dan 

mineral; b) berpengaruh terhadap landasan konsep kota 

taman yang dikembangkan oleh Thomas Karsten.

b) Politik kulturstelsel pada masa Van den Bosch.    

Menimbulkan pengaruh dengan munculnya undang-

undang agraria (Agrarische Wet 1870).

c) Politik etis. Berpengaruh dengan adanya perbaikan kualitas 

lingkungan kampung tempat tinggal pribumi (perbaikan 

kampung/ kampong verbeeterings).

d) Terbitnya perangkat institusi dan konstitusi.  Yang 

kemudian memunculkan kewenangan kota praja sebagai 

daerah otonom, sehingga muncul konsep pembangunan 

kota-kota di Jawa.

b. Masa PD II Tahun 1950-an.

1) Pada tahun 1948 diterbitkan peraturan perencanaan pembangunan kota sebagai peraturan pokok perencanaan fisik 
kota khususnya untuk kota Batavia, wilayah Kebayoran dan 

Pasar Minggu, Tangerang, Bekasi, Tegal, Pekalongan, Cilacap 

Semarang, Salatiga, Surabaya, Malang, Padang, Palembang dan 

Banjarmasin.

2) Muncul gagasan-gagasan tentang pembangunan kota baru, 

baik kota satelit seperti wilayah candi di Semarang maupun 

Kebayoran Baru di Jakarta, serta kota baru mandiri seperti 

Palangkaraya di Kalimantan Tengah dan Banjar Baru di 
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Kalimantan Selatan.

3) Pembangunan nasional pada saat itu mendapat bantuan dari         

negara-negara maju.

c. Masa 1950 s.d. 1960.

1) Perkembangan penduduk kota-kota, khususnya di Jawa dan Sumatera berdampak terhadap berbagai segi, baik fisik, 
budaya, sosial, dan politik.2) Konflik regional.

3) Pembangunan nasional semakin kompleks.

4) Peningkatan tenaga ahli perencanaan wilayah dan kota.

d. Masa 1970 s.d. 2000.

1) Kompleksitas pembangunan nasional, regional, dan lokal 

semakin meningkat.

2) Pengaruh metode-metode dan teknologi negara maju.

3) Peningkatan program transmigrasi untuk membuka lahan-

lahan pertanian baru di luar Jawa.

4) Pembangunan yang sentralistik.

5) Industrialisasi mulai digalakkan ditandai dengan munculnya          

kawasan-kawasan industri.

6) Munculnya UU Tata Ruang Nomor 24 tahun 1992.

7) Standarisasi hirarki perencanaan dari yang umum, detail, dan 

terperinci untuk tiap daerah tingkat I dan II.

e. Masa Tahun 2000-an

1) Berlakunya Otonomi Daerah.

2) Kabupaten dan Kota berlomba-lomba meningkatkan PAD.

3) Tingginya wacana partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.

4.  Bentuk-Bentuk Perencanaan Wilayah di Indonesia. 

Dalam pelaksanaannya, perencanaan wilayah disinonimkan 

dengan hasil akhir yang hendak dicapai, yaitu tata ruang.  Dengan 
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demikian kegiatan itu disebut perencanaan atau penyusunaan tata 

ruang wilayah.

a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), meliputi:

1) Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).  Rencana 

tata ruang wilayah nasional berupa rencana struktur tata 

ruang untuk keseluruhan wilayah nasional dan pedoman 

pengendalian pemanfaatan ruang nasional.   Dasar utama 

adalah penetapan kawasan lindung, kawasan budidaya dan 

kawasan tertentu nasional.

2) Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP).   Struktur 

dan pola penataan ruang provinsi dan pedoman pengendalian 

pemanfaatan ruang provinsi berisi arahan pengembangan 

permukiman, pertanian, kehutanan, dan sebagainya serta 

arahan kebijaksanaan tata guna tanah, udara, sumber daya 

alam dan sebagainya.

3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK).  

Rencana umum tata ruang Kotamadya dan Kabupaten DT II 

berupa penatagunaan tanah, penataan air, penataan udara dan 

penataan sumber daya alam.

4) Rencana Tata Ruang Wilayah Kawasan (RTRW Kawasan).   

Rencana tata ruang wilayah kawasan yaitu rencana tata ruang 

dari bagian wilayah kota atau bagian wilayah kabupaten 

sampai kepada rencana detail, rencana teknis dan rancangan 

rekayasa.

b. Rencana Pembangunan Daerah (RPD), meliputi:

 1) Rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJP Daerah). 

Dokumen perencanaan untuk periode 20 tahun.

 2) Rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJM 

Daerah) Dokumen rencana untuk periode 5 tahun.

3) Rencana kerja pembangunan daerah (RKP Daerah). Dokumen 

perencanaan daerah untuk periode 1 tahun.

4) Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah (Renstra-
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SKPD). Dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah 

untuk periode               5 tahun.

5) Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja-SKPD).   

Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah.

5.  Pelaksanaan Perencanaan Wilayah Pertahanan 

Dalam menghadapi tantangan tugas TNI ke depan yang 

lebih massif serta untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, maka TNI perlu melakukan perubahan dari konsep lama 

yang mengedepankan pendekatan konvensional kepada konsep baru 

yang lebih komprehensif. Untuk itu diperlukan usaha-usaha guna 

meningkatkan kemampuan dalam sistem pertahanan negara melalui 

pertahanan wilayah, sehingga sekalipun terjadi ancaman terhadap 

kedaulatan bangsa dan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia, 

maka NKRI akan tetap berdiri tegak dan utuh.   Peningkatan pertahanan 

negara tersebut dapat dilakukan melalui upaya peningkatan 

pertahanan wilayah-wilayah di Indonesia yang salah satu diantaranya 

adalah mengoptimalkan daerah pangkal perlawanan.  Daerah pangkal 

perlawanan merupakan bagian tertentu dari satu ruang atau wilayah 

pertahanan yang dipilih dan dipersiapkan sebagai pusat kegiatan 

atau pusat pengendalian perlawanan terhadap musuh maupun 

lawan, terutama dalam rangka pelaksanaan perang berlarut.  Sistem 

pertahanan perang gerilya yang dibentuk bila dihadapkan dengan 

perkembangan kehidupan sosial masyarakat yang lebih modern, 

menuntut pengembangan sistem pertahanan yang lebih dinamis yang 

dapat diterima oleh masyarakat dalam rangka menghadapi ancaman 

maupun invasi musuh.  Daerah pangkal perlawan merupakan langkah 

strategis yang dimiliki TNI AD perlu dikaji dan dikembangan secara spesifik dan modern agar dapat menyesuaikan dengan situasi 
dan kondisi bangsa Indonesia saat ini melalui aksentuasi seluruh 

komponen yang ada di wilayah dalam rangka penyiapan daerah 

pangkal perlawanan.  

Upaya pembentukan sistem pertahanan dan keamanan 

nasional yang melibatkan elemen rakyat sebagai sistem cadangan 

kekuatan pertahanan di Indonesia, mempunyai kedudukan yang 

tak kalah pentingnya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan 
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Indonesia.  Sistem pertahanan yang digunakan pada saat perang 

kemerdekaan telah teruji dan mencerminkan Sistem Pertahanan 

Semesta (Sishanta) yang diselenggarakan  TNI saat ini.  Wehrkreise 

atau kantung-kantung perlawanan sebagai pusat komando terus 

dikembangkan dan ditingkatkan kemampuannya oleh TNI, dimana 

konsep pembentukan kantung-kantung perlawanan diarahkan 

guna mewujudkan daerah pangkal perlawanan.   Daerah pangkal 

perlawanan yang dibentuk dan disiapkan di seluruh wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia di dalamnya sudah terhimpun 

kekuatan militer, Ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya serta 

pemerintahan.  Wehrkreise  dalam bahasa Jerman yang  berarti  

“Lingkaran Pertahanan”  memilik  arti  lingkungan  pertahanan   atau 

pertahanan daerah melingkar yang berlapis. Sistem ini dipakai Tentara 

Nasional Indonesia untuk mempertahankan setiap wilayah kepulauan, 

keresidenan maupun provinsi, yang dipimpin oleh seorang Komandan 

Distrik Militer.  Masing-masing komandan diberi kebebasan seluas-

luasnya untuk menggelar dan mengembangkan perlawanan       di 

wilayah. Wilayah Wehrkreise adalah satu keresidenan (kabupaten), di 

dalamnya terhimpun kekuatan militer, politik, ekonomi, pendidikan, 

dan pemerintahan.  Sistem Wehrkreise sama sekali meninggalkan 

sistem pertahanan linier yang pada hakikatnya dilaksanakan untuk 

melindungi pemerintahan agar tetap berjalan dan perlawanan 

terhadap setiap ancaman dapat terselenggara secara semesta.

6.  Perspektif  Wilayah Pertahanan

Dalam perspektif tata ruang, ketahanan wilayah dan 

pembangunan wilayah adalah suatu sistem yang saling terkait satu 

dengan lainnya.  Bidang tata ruang merupakan  salah satu sub sistem 

yang turut menentukan kuat lemahnya ketahanan wilayah di suatu 

wilayah.   Kekuatan dan kelemahan bidang tata ruang ditentukan 

oleh kekuatan dan kelemahan yang ada pada variabel dan indikator 

yang mewakilinya.   Apabila diibaratkan dengan ketahanan tubuh, 

maka ketahanan bidang tata ruang harus dapat terukur melalui suatu 

“general check up” yang menggunakan standar dan kriteria ketahanan 

indikator-indikator tertentu.  Persoalan pokok yang dihadapi dalam 

mengukur kekuatan dan kelemahan indikator adalah bagaimana 
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menetukan “Benchmark” atau tolok ukur  yang dijadikan acuan atau 

standar penilaian.   Bidang tata ruang meliputi gatra geografi, demografi dan 
sumber kekayaan alam. Kelompok gatra ini  bisa dikelompokkan menjadi 

satu dengan istilah Trigatra, karena memiliki suatu karakteristik yang 

sama yaitu alamiah.  Beberapa variabel atau indikator menunjukan 

kecenderungan yang relatif statis.   Dalam studi ini, kajian terhadap 

Trigatra ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kinerja 

masing-masing gatra dalam mendukung proses pembangunan dan 

ketahanan wilayah di wilayah studi.

Secara umum melalui kajian dan survei terhadap bidang ini diperoleh  profil potensi dan kendala yang dimiliki masing-masing 
gatra di wilayah studi.  Sedangkan secara khusus, dari kajian bidang 

ini adalah untuk mendapatkan kadar ketahanan masing-masing gatra.   

Berdasarkan kinerja kadar ketahanan bidang tata ruang tersebut 

maka diharapkan dapat dihasilkan masukan dan rekomendasi untuk 

meningkatkan ataupun mempertahankan  kadar  yang  sudah  ada.   

Ilustrasi  konsep  analisis ketahanan bidang tata ruang dapat dilihat 

pada Gambar 1.

Ilustrasi  Analisis Kinerja Ketahanan Bidang Tata RuangAdapun fokus spesifik dari kajian pada bidang ini selain dari 
subtansi yang sudah baku adalah:

a. Kajian terhadap posisi strategis wilayah studi dalam konteks 
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pemberdayaan wilayah pertahanan secara regional maupun 

nasional;b. Kajian terhadap pola dan struktur perkembangan fisik pemanfaatan 
lahan di wilayah studi serta aspek terkait pertanahan lainnya;

c. Kajian terhadap kinerja infrastruktur wilayah di wilayah studi; dan

d. Kajian kesesuaian rencana tata ruang wilayah dengan rencana 

umum tata ruang Hankam.  

7.   Penyelenggaraan Perencanaan Wilayah Pertahanan

a. Perencanaan ruang wilayah pertahanan diselenggarakan untuk 

menghasilkan rencana tata ruang wilayah pertahanan, rencana 

rinci tata ruang wilayah pertahanan dan rencana khusus tata ruang 

wilayah pertahanan.

b. Penyusunan RTRW Hanrat dilakukan dengan memperhatikan:

1) Kebijakan dan strategi pertahanan negara;

2) Pengembangan sistem pertahanan negara;

3) Ketersediaan sumber daya, sarana, dan prasarana nasional;

4) Kesejahteraan dan kepentingan masyarakat; dan

5) Fungsi kawasan budi daya, kawasan strategis serta ekosistem.

c. Dalam merencanakan wilayah pertahanan yang berkaitan dengan 

pembangunan di pusat/daerah penyelenggaraannya harus secara 

sinergis antara kepentingan kesejahteraan dan kepentingan 

pertahanan dalam jangka panjang. Dalam pelaksanaannya 

pemerintah/Pemda melaksanakan koordinasi dengan unsur 

pertahanan yang ada di wilayah.

d. Penataan ruang kawasan pertahanan terdiri dari :

1) RUTR kawasan pertahanan disusun dalam RUTR wilayah             

pertahanan negara oleh Kemhan dengan mendapat masukan 

dari Mabes TNI dan Kepala Staf Angkatan;

2) Rencana rinci tata ruang kawasan pertahanan darat terdiri 

dari:
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a) RTRW  Hanrat dibuat oleh Mabes TNI AD;

b) RTRW Hanrat tingkat provinsi dibuat oleh Kodam atau 

Korem; dan

c) RTRW Hanrat tingkat kabupaten/kota dibuat oleh Kodim.

e. Pemanfaatan ruang wilayah pertahanan.

1)  Pemanfaatan ruang wilayah pertahanan dimanfaatkan oleh 

TNI dalam rangka memperkuat kemampuan pertahanan 

dan menjaga kedaulatan negara dan harus dilakukan sesuai 

dengan RWP dan RRWP.

2) Dalam pemanfaatan wilayah pertahanan, TNI dapat melibatkan 

peran serta masyarakat dalam kegiatan untuk menjaga 

kepentingan pertahanan. Pemanfaatan wilayah pertahanan 

dilakukan berdasarkan pedoman, standar dan kriteria teknis 

yang telah ditetapkan.

f.  Arah pemanfaatan wilayah pertahanan.

1) Pemanfaatan wilayah pertahanan dilakukan dengan tidak 

mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem alami, 

serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah 

pertahanan yang bersangkutan.

2) Pemanfaatan wilayah pertahanan harus sejalan dengan fungsi 

pertahanan dan pemanfaatan wilayah pertahanan di luar fungsi 

pertahanan harus mendapat ijin menteri dan dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g.  Pembangunan dan pengembangan wilayah pertahanan.

1) Dalam rangka pembangunan atau pengembangan wilayah 

pertahanan, dilaksanakan pengadaan tanah yang dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Pemerintah ataupun pemerintah daerah wajib menyediakan 

lahan untuk pembangunan dan pengembangan wilayah 

pertahanan yang disesuaikan peruntukkannya dengan fungsi 

wilayah pertahanan.

3) Pemerintah maupun pemerintah daerah wajib menyediakan 

lahan untuk daerah latihan bagi satuan TNI dari tingkat latihan 

perorangan sampai dengan tingkat latihan gabungan TNI 

dengan rincian sebagai berikut:
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a) Daerah latihan militer disediakan untuk satuan TNI pada 

skala nasional, skala provinsi dan skala kabupaten;

b) Pada skala nasional, daerah latihan militer paling sedikit 

terdiri atas 3 daerah latihan gabungan TNI; dan

c) Pada skala provinsi, daerah latihan militer paling sedikit 

terdiri atas 1 daerah latihan gabungan TNI setingkat:

(1) Batalyon TNI Angkatan Darat; dan

(2) Pada skala kabupaten, daerah latihan militer paling      

sedikit terdiri atas 1  daerah latihan TNI setingkat kompi.

h. Penyiapan dan penggunaan daerah latihan militer bersifat 

sementara atau tidak tetap.  

 1) Pemerintah ataupun pemerintah daerah menyiapkan 

wilayahnya untuk digunakan sebagai daerah latihan militer 

yang bersifat sementara atau tidak tetap.

2) Penyiapan wilayah yang digunakan sebagai daerah latihan 

militer yang bersifat sementara atau tidak tetap dilakukan 

atas permintaan pimpinan satuan TNI sesuai kewenangannya 

paling rendah setingkat satuan komando kewilayahan setempat yang meliputi aspek geografi, demografi serta infrastruktur 
pendukung penyelenggaraan kepentingan pertahanan.

3) Penggunaan wilayah yang digunakan sebagai daerah 

latihan militer yang bersifat sementara atau tidak tetap 

harus memperhatikan hak masyarakat, nilai sosial budaya 

masyarakat dan keseimbangan ekosistem dan tetap harus 

berkoordinasi dengan instansi terkait.

i. Pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan.

1) Pemanfaatan wilayah di sekitar pangkalan militer atau 

kesatrian harus mendukung dan menjaga fungsi pangkalan 

militer dan apabila tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi 

pangkalan militer atau kesatrian maka pemanfaatannya harus 

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

2) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah latihan militer harus 

mendukung dan menjaga fungsi daerah latihan militer dan 
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apabila tidak mendukung fungsi daerah latihan militer maka 

pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pemanfaatan wilayah di sekitar instalasi militer harus 

mendukung dan menjaga fungsi instalasi militer dan apabila 

tidak mendukung dan tidak menjaga fungsi instalasi militer 

maka pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah uji coba peralatan dan 

persenjataan militer harus mendukung dan menjaga fungsi 

daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer dan apabila 

berpotensi tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan 

pertahanan maka pemanfaatannya harus memenuhi 

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

5) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah penyimpanan barang 

eksplosif dan berbahaya lainnya harus mendukung dan menjaga 

fungsi daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya 

lainnya dan apabila berpotensi tidak mendukung dan tidak 

menjaga kepentingan pertahanan maka pemanfaatannya harus 

memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

6) Pemanfaatan wilayah di sekitar daerah disposal amunisi dan 

peralatan pertahanan berbahaya lainnya harus mendukung 

dan menjaga fungsi daerah disposal amunisi dan peralatan 

pertahanan berbahaya lainnya dan apabila berpotensi tidak 

mendukung dan tidak menjaga kepentingan pertahanan maka 

pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.

7) Pemanfaatan wilayah di sekitar objek vital nasional yang 

bersifat strategis harus mendukung dan menjaga fungsi 

objek vital nasional yang bersifat strategis dan apabila tidak 

mendukung serta tidak menjaga kepentingan pertahanan 

maka pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8) Pemanfaatan wilayah di sekitar kepentingan pertahanan udara 

harus mendukung dan menjaga fungsi pertahanan udara dan 
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apabila tidak mendukung dan tidak menjaga kepentingan 

pertahanan  udara maka pemanfaatannya harus memenuhi 

persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

9) Pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan dilakukan 

melalui pemantauan, pengawasan dan penertiban yang 

dilaksanakan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah 

sesuai dengan kewenangannya.

a) Pemantauan diselenggarakan melalui pengelolaan sistem 

informasi dan komunikasi.

b) Pengawasan dilaksanakan melalui supervisi dan pelaporan.

c) Penertiban dilakukan berdasarkan hasil pelaporan dapat 

berupa pemulihan fungsi ruang sesuai dengan RWP dan 

RRWP yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah 

ataupun pemerintah daerah bersama TNI.
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BAB  IV
WILAYAH PERTAHANAN NEGARA 

INDONESIA
 

1. Umum.

Negara Indonesia dengan letak dan kedudukannya yang 

strategis sebagai negara kepulauan memiliki luas wilayah dan Sumber 

Daya Alam (SDA) yang perlu dikelola secara terkoordinasi dan 

terpadu dengan sumber daya buatan dan sumber daya manusia (SDM) 

melalui pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan 

dan berwawasan lingkungan berlandaskan wawasan nusantara dan 

ketahanan nasional. Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamika 

bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional 

yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung 

kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam berbagai 

keperluan, baik untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa 

maupun untuk membangun bangsa dan negara, agar tujuan nasional 

dapat tercapai. Ketahanan Nasional terbangun melalui sinergi 

delapan gatra yang antara lain dicerminkan melalui penyelenggaraan 

penataan ruang wilayah nasional.  Seperti diketahui penataan ruang 

pada hakekatnya mengatur pemanfaatan segenap sumber daya nasional, baik geografi, demografi, ideologi, politik, ekonomi, sosial 
budaya, agama maupun Hankam). Dalam Pasal 3, 4 dan 5 UU Nomor 

3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara, dikandung maksud bahwa pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis 
wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan yang harus dijaga dan 

dilindungi keutuhannya sebagai satu kesatuan pertahanan.  Dengan 

demikian mutlak diperlukan pemahaman yang baik tentang kondisi 

objektif wilayah NKRI, seperti letak, luas, bentuk, potensi sumber daya alam, dan lain sebaginya yang harus direncanakan secara efisien dan 
efektif. Pada gilirannya perencanaan pemanfaatan untuk kepentingan 

pertahanan negara diantaranya dituangkan dalam bentuk RTRW 

Pertahanan. Oleh karenanya diperlukan telahaan studi dan penentuan 

wilayah pertahanan serta pentingnya mengerti tentang dasar-dasar 

teori kewilayahan maupun wilayah perbatasan negara.
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2. Telahaan Studi Wilayah Pertahanan.

Pada prinsipnya, wilayah pertahanan merupakan penggunaan 

atau pemberdayaan sebagian wilayah atau teritori negara berdaulat 

untuk kepentingan pertahanan negara dari ancaman-ancaman 

terhadap kedaulatan negara baik internal maupun eksternal. Wilayah 

pertahanan ini dapat terbagi menjadi wilayah darat, laut dan udara 

(beberapa negara bahkan mulai melirik wilayah luar angkasa/space 

sebagai bagian dari wilayah pertahanan semestanya/Total War) tergantung dari kondisi geografis, geoekonomi dan geokultur negara yang berdaulat tersebut. Dalam studi strategis, kondisi geografis  
negara yang berdaulat dapat dijadikan keuntungan dalam keadaan 

perang jika negara tersebut secara jeli mampu mengoptimalkan kondisi wilayah geografisnya untuk kepentingan politis ekonomi serta 
strategis negara tersebut seperti penggunaan hutan tropis Vietnam 

untuk melemahkan kekuatan tentara Amerika Serikat pada perang 

Vietnam Tahun 1959-1975. Jika dilihat dari kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari 
17.504 pulau dan terletak di daerah khatulistiwa maka Indonesia 

dapat dikategorikan sebagai negara kepulauan yang memiliki iklim 

tropis. Umumnya sistem pertahanan negara kepulauan berbeda 

dengan sistem pertahanan negara yang mayoritas daratan. Kondisi geografis Indonesia yang unik ini pun sebetulnya sudah tercantum 
pada Buku Putih Pertahanan Indonesia.  Oleh karena itu, untuk 

menentukan wilayah pertahanan di Indonesia harus memperhatikan keunikan geografis tersebut sebagai salah satu modalitas utama dalam 
membangun dan memberdayakan wilayah pertahanan negara untuk 

menjaga kedaulatan negara. Dalam Undang-Undang no. 3 tahun 2002 

tentang pertahanan negara. Pertahanan negara adalah segala usaha 

untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari 

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.  Sistem 

pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta 

yang melibatkan seluruh  warga negara, wilayah dan sumber daya 

nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah yang 

diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk 

menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan 
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segenap bangsa dari segala ancaman. Untuk mencapai tujuan tersebut 

maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertugas sebagai komponen 

utama dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melindungi kehormatan dan 

keselamatan bangsa, melaksanakan Operasi Militer Selain Perang serta 

ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional 

dan internasional.

Mengenai wilayah pertahanan, dalam kacamata UU No. 3 

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara juga mengatur mengenai 

sistem pertahanan negara yang salah satunya melalui pembinaan 

kemampuan pertahanan. Sesuai amanat Pasal 22, UU No. 3 Tahun 

2002 tentang pertahanan negara, ayat (1) menyatakan bahwa wilayah 

Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan 

pertahanan dengan memperhatikan hak masyarakat dan peraturan 

perundang-undangan. Dan ayat (2) menyatakan bahwa wilayah yang 

digunakan sebagai instalasi militer dan latihan militer yang strategis 

dan permanen ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Ketentuan ini 

dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia 

No. 40 tahun 2011 tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah 

Pertahanan yang menyatakan bahwa wilayah pertahanan negara 

adalah ruang yang merupakan kesatuan wilayah pertahanan beserta 

segenap unsur terkait bagi penyelenggaraan pertahanan negara dan 

pengelolaan sistem pertahanan negara yang salah satu upayanya adalah 

dengan melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan.    Tujuannya 

adalah untuk mengintegrasikan dan menyinergikan peran fungsi 

kementerian/LPNK dalam membina sumber daya manusia, sumber 

daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, nilai-

nilai, teknologi dan dana menjadi kekuatan pertahanan yang tangguh 

untuk mendukung kepentingan pertahanan negara yang dilaksanakan 

secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.  

Jika mengkaji kebijakan-kebijakan tersebut, maka dapat 

dilihat bahwasanya pada prakteknya, implementasi kebijakan 

pemberdayaan wilayah untuk kepentingan pertahanan negara akan rentan menghadapi berbagai kendala karena akan terjadi konflik 
kepentingan serta perbedaan persepsi ancaman antara sektor militer, 

politik, ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan. Oleh karena itu agar 

tujuan pemberdayaan wilayah pertahanan tercapai maka implementasi 
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tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan faktor-faktor seperti ideologi, kondisi geografis, SDA, kepentingan sipil/
masyarakat lokal dan pemerintah daerah serta kelestarian lingkungan. 

Artinya pemberdayaan wilayah pertahanan tidak dapat dibangun 

semata-mata untuk menjunjung tinggi doktrin pertahanan negara 

mengenai Tri Darma Eka Karma, Sistem Pertahanan dan Keamanan 

Rakyat Semesta serta untuk tujuan menangkal ancaman militer dari 

luar wilayah kedaulatan negara namun juga harus mempertimbangkan 

kepentingan sipil dan domestik wilayah yang bersangkutan.  Tujuannya 

adalah agar pemberdayaan wilayah pertahanan lebih optimal tanpa menghasilkan konflik dengan kepentingan-kepentingan domestik atau 
sipil yang justru berakibat kontra produktif. 

Studi pemberdayaan wilayah pertahanan ini ditujukan 

agar TNI lebih profesional dan humanis dalam menentukan wilayah 

pertahanan Republik Indonesia. Artinya penentuan wilayah pertahanan 

negara oleh TNI diharapkan selain memiliki sense of threat terhadap ancaman kedaulatan negara tetapi juga harus memiliki sensitifitas 
yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat diwilayah pertahanan, 

sehingga pembangunan wilayah pertahanan tidak dilakukan dengan 

menggunakan cara-cara yang represif (seperti menggunakan intimidasi dan kekerasan fisik) dan juga tidak melanggar nilai dan norma yang 
berlaku di masyarakat, melainkan harus dilakukan dengan cara-cara 

persuasif dengan menjunjung tinggi geokultur masyarakat setempat. 

Saat ini reformasi sektor keamanan pasca tumbangnya 

rezim Soeharto tahun 1998, pemberdayaan wilayah pertahanan 

oleh TNI tidak dapat lagi dilakukan secara serampangan demi 

tercapainya kepentingan pertahanan negara.  Banyak faktor yang 

harus menjadi hirauan diantaranya fakta bahwa potensi ancaman 

tradisional/militeristik dari negara lain bukan lagi satu-satunya 

ancaman terhadap kedaulatan negara karena di era globalisasi 

negara harus mulai memikirkan ancaman-ancaman yang bersifat 

nontradisional.  Kompleksitas ancaman sudah meliputi ancaman-ancaman nonmiliteristik dan multidimensional seperti konflik etnis, 
kejahatan transnasional, narkoba, penyelundupan senjata, bencana 

alam, penyakit, terorisme, cyber war dan gerakan separatisme yang 

dapat dilakukan oleh aktor nonnegara.   Menurut Connie Rahankundini 

Bakrie (2007: 72-75), dalam 10 hingga 15 tahun ke depan Indonesia 
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masih rentan mengalami ancaman potensial lingkup nasional yang 

timbul sebagai berikut:

a. Penguasaan pulau-pulau kecil di daerah perbatasan yang tidak 

berpenghuni dan fakta terbatasnya kemampuan TNI, mengundang potensi konflik kepentingan dengan negara lain yang berbatasan. 
b. Pembajakan pesawat dan kapal laut yang dilakukan oleh kelompok 

separatis bersenjata atau kelompok kriminal bersenjata dapat 

menarik perhatian dunia.

c. Sabotase yang dilakukan untuk merusak instalasi penting militer 

dan objek vital nasional.d. Aksi teror bersenjata di berbagai daerah akibat dari konflik antar 
kelompok masyarakat bersenjata.

e. Provokasi dari angkatan bersenjata negara asing di wilayah NKRI.

f. Pengakuan masuknya kekuatan militer asing ke wilayah NKRI, terutama di daerah konflik yang dianggap terjadi pelanggaran HAM 
berat.

g. Terorisme, khususnya yang terkait dengan gerakan radikalisme.

Jika melihat potensi-potensi ancaman tersebut, artinya 

terdapat pergeseran persepsi ancaman dimana yang tadinya status 

quo kedaulatan negara hanya mungkin terancam oleh ancaman militer 

negara lain saja namun pengalaman seperti peristiwa serangan teroris 

yang menggunakan pesawat sipil ke Menara WTC 11 September 

2001  di AS membuktikan bahwa tidak selamanya musuh selalu 

menggunakan kekuatan militer untuk menyerang kedaulatan negara. 

Selain itu, tidak selamanya wujud aktor pengancam kedaulatan 

selalu berupa aktor negara berdaulat. Peristiwa 11 September 2001 

menunjukkan bahwa aktor nonnegara pun memiliki potensi ancaman 

yang sama, Oleh karena itu, pemberdayaan wilayah pertahanan harus 

memperhatikan faktor kompleksitas ancaman yang mungkin juga 

muncul dari masyarakat sipil/internal negara.

Selain itu, untuk pemberdayaan wilayah pertahanan pasca 

reformasi 1998 juga harus mulai mempertimbangkan pemikiran 

kalangan sipil seperti akademisi, anggota DPR dan aktivis LSM. Hal 
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ini penting agar mindset dan kepentingan TNI tidak mendominasi 

kebijakan pemberdayaan wilayah pertahanan seperti yang terjadi pada 

rezim orde baru yang cenderung otoriter.  Salah satu hal yang perlu 

menjadi pertimbangan adalah bagaimana pemberdayaan wilayah 

pertahanan dapat sejalan dengan amanat UU No. 22 tahun 1999 

tentang Otonomi Daerah. Artinya pemberdayaan wilayah pertahanan 

saat ini tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh pemerintah pusat 

di Jakarta namun juga harus melalui proses kompromistis dengan 

pemerintah daerah agar kepentingan masyarakat  lokalnya  juga  tidak  

terganggu.   Dengan demikian,  kompleksitas situasi  yang terjadi pasca 

reformasi 1998 merupakan tantangan tersendiri bagi terwujudnya 

TNI yang profesional dalam tugasnya menjaga kedaulatan NKRI. Itulah 

pentingnya mengakomodir pergeseran-pergeseran situasi tersebut 

kedalam studi wilayah pertahanan yang lebih komprehensif.

3. Penentuan Wilayah Pertahanan.    

Sudah merupakan kewajaran apabila negara yang berdaulat 

memiliki perhatian serius dalam menentukan kebijakan pertahanan 

dan keamanannya.  Bagi negara, wilayah pertahanan merupakan 

benteng terdepan untuk menangkal ancaman militer dari musuh. 

Artinya, jika terjadi perang terbuka antar negara, objek yang pertama 

kali menjadi target yang legal/sah untuk diserang adalah wilayah 

pertahanan atau daerah benteng pertahanan. Terlebih lagi, menurut 

aturan hukum perang, wilayah pertahanan ini merupakan zona yang 

memang sengaja dibangun untuk keperluan perang sehingga tidak 

dapat dilindungi oleh hukum humaniter.  Oleh karena itu, dalam 

menentukan wilayah pertahanan tidak dapat dilakukan secara 

sembarang.  Harus ada analisis dan pengukuran secara hati-hati agar 

wilayah pertahanan dapat berfungsi secara optimal. 

Menurut Barry Buzan (1991: 112-116) dalam menentukan 

wilayah pertahanan setidaknya negara harus terlebih dahulu secara 

kritis menganalisis objek national insecurity atau ketidakamanan nasional yang muncul sebagai refleksi dari kombinasi antara ancaman 
(threats) dan kerentanan (vulnerability) yang dimana keduanya 

tidak dapat dipisahkan.  Sebuah negara dapat mencari cara untuk 

mengurangi national insecurity yaitu dengan mengkaji faktor-faktor 
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kerentanan yang dimilikinya dan mengurangi potensi ancaman yang 

dapat terjadi. Potensi ancaman dapat muncul berdasarkan kerentanan yang muncul akibat situasi dan kondisi baik secara geografis, politik, 
ekonomi, kultur-sosial dan lingkungan negara tersebut.  Artinya, setiap 

sektor memiliki objek ancaman yang rentan menghadapi serangan 

dari luar sehingga perlu diperkuat pertahanannya.  Jika kerentanan terhadap kondisi geografis Indonesia 
menentukan pemberdayaan wilayah pertahanan, maka pemahaman 

inilah yang kemudian juga mendasari ide keamanan nasional.  Dengan 

kata lain kebijakan keamanan nasional dan pemberdayaan wilayah dapat dibuat dengan berfokus ke dalam untuk mengidentifikasi dan 
menentukan cara untuk mengurangi kerentanan yang dimiliki oleh 

negara tersebut atau dengan berpandangan keluar dengan mengurangi 

potensi ancaman yang dapat terjadi dengan menggunakan jalur-jalur 

diplomasi.  Dalam penanganannya terdapat dua alasan mengapa 

ancaman lebih sulit di atasi dibandingkan dengan kerentanan.  

  a. Karena permasalahan subjektivitas yang ada pada persepsi 

ancaman hampir tidak mungkin untuk diukur secara matematis 

dan terkadang rasa ketakutan telah mendominasi persepsi 

ancaman elite politik/pemegang kebijakan yang terkadang tanpa 

ada kenyataan substantif sehingga persepsi ancaman dan ketakutan 

akan sesuatu hal terkadang sulit dibuktikan secara objektif.   

b. Kesulitan yang dihadapi untuk menjadikan suatu ancaman 

global menjadi sebuah ancaman terhadap keamanan nasional 

yang mungkin muncul sebagai konsekuensi dalam lingkungan 

internasional yang anarkis.   Hal tersebut kemudian memberikan 

pengaruh pada luasnya bidang yang dapat menimbulkan potensi 

ancaman bagi keamanan nasional serta penentuan pemberdayaan 

wilayah pertahanan.   Isu keamanan tradisional yang dulu hanya 

berfokus pada militer kini meluas ke sektor politik, ekonomi, sosial, 

dan ekologi (nontradisional) dan setiap sektor tersebut memiliki 

jenis kerentanan dan ancaman yang berbeda-beda. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menandatangani 

Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan 

Wilayah Pertahanan Negara. Dalam peraturan itu berisi 1.033 lokasi 

yang ditetapkan sebagai wilayah pertahanan negara. Peraturan 
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tersebut dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan dan Pasal 

17 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang. Penataan wilayah pertahanan negara yang dimaksud dalam PP 

ini meliputi perencanaan wilayah pertahanan, pemanfaatan wilayah 

pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan wilayah pertahanan. 

Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah 

Pertahanan Negara berbunyi; 

“Sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia dapat digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan 

pertahanan negara, baik pada masa damai maupun dalam keadaan 

perang,”.

PP ini menyebutkan, pada masa damai wilayah dimaksud 

digunakan untuk kepentingan pembangunan dan pembinaan 

kemampuan pertahanan sebagai perwujudan daya tangkal bangsa 

yang dilaksanakan dengan pembinaan teritorial atau pemberdayaan 

wilayah pertahanan. Sementara dalam keadaan perang wilayah 

dimaksud digunakan sebagai wilayah pertahanan untuk kepentingan 

perang. Wilayah pertahanan sebagaimana dimaksud, terdiri atas: 

a.  pangkalan militer atau kesatrian; 

b.  daerah latihan militer; 

c.  instalasi militer; 

d.  daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer; 

e.  daerah penyimpanan barang eksplosif dan berbahaya lainnya; 

f.  daerah disposal amunisi dan peralatan pertahanan berbahaya 

lainnya; 

g.  obyek vital nasional yang bersifat strategis; dan/atau h. kepentingan 

pertahanan udara.

Dalam lampiran II PP Nomor 68 tahun 2014 tentang 

Penataan Wilayah Pertahanan Negara disebutkan rincian 1.033 lokasi 

di seluruh daerah di Tanah Air yang dinyatakan sebagai wilayah 

pertahanan negara, diantaranya Rahlat Lantamal III, Cilandak, Jakarta 

Selatan; Rahlat Lantamal III, Bukit Inkai, Jakarta Selatan; Rahlat 

Kodam I Bukit Barisan, Medan; Lanud Timika, Kabupaten Mimika; 
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Lanud Sam Ratulangi, Kota Manado; Lanud Atang Senjaya, Bogor, dan 

masih banyak lagi. “Wilayah pertahanan sebagaimana dimaksud dapat 

ditetapkan sebagai kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan 

pertahanan dan keamanan,” bunyi pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.  

Menurut PP ini, wilayah pertahanan dimanfaatkan oleh TNI 

dalam rangka memperkuat kemampuan pertahanan dan menjaga 

kedaulatan negara. Dalam pemanfataan ini, TNI dapat melibatkan 

peran serta masyarakat dalam kegiatan untuk menjaga kepentingan 

pertahanan. Selain itu, pemanfaatan wilayah pertahanan dilakukan 

dengan tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup dan ekosistem 

alami, serta memperhatikan peningkatan nilai tambah bagi wilayah 

pertahanan yang bersangkutan. Sementara pemanfaatan di luar 

fungsi pertahanan harus mendapat izin Menteri Pertahanan. PP 

Nomor 68 tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara 

ini juga menegaskan, pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib 

menyediakan lahan untuk pembangunan dan pengembangan wilayah 

pertahanan. Dalam hal lahan diperlukan untuk daerah latihan militer, 

pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib menyediakan lahan 

bagi satuan TNI dari tingkat perorangan sampai dengan tingkat latihan 

gabungan TNI. 

Pasal 28 ayat (1) PP tersebut  berbunyi; “Daerah latihan 

militer disediakan untuk satuan TNI pada skala nasional, skala provinsi, 

dan skala kabupaten,”. Sementara di ayat berikutnya disebutkan, pada 

skala nasional, daerah latihan militer paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) 

daerah latihan gabungan TNI; pada skala provinsi paling sedikit terdiri 

atas 1 (satu) daerah latihan gabungan TNI setingkat batalyon; dan pada 

skala kabupaten paling sedikit 1 (satu) daerah latihan TNI setingkat 

kompi. “Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyiapkan 

wilayahnya untuk digunakan sebagai daerah latihan militer yang 

bersifat sementara atau tidak tetap,” bunyi pasal 29 PP ini. PP ini 

juga menegaskan, pemanfaatan wilayah di sekitar pangkalan militer 

atau latihan harus atau obyek vital nasional mendukung dan menjaga 

fungsi pangkalan militer/latihan militer/obyek vital nasional. Dalam 

hal pemanfaatan dimaksud berpotensi tidak mendukung dan tidak 

menjaga fungsi pangkalan militer atau latihan militer atau obyek vital, 

maka pemanfaatannya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Disebutkan dalam PP ini, pengendalian pemanfaatan 

wilayah pertahanan dilakukan melalui pemantauan, pengawasan, dan 

penertiban, yang dilaksanakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah 

daerah sesuai dengan kewenangannya. Menurut PP ini, wilayah 

pertahanan hanya dapat dialihfungsikan dengan ketentuan: a.  berdasarkan penilaian tidak efektif dan tidak efisien untuk 
kepentingan pertahanan; dan/atau 

b.  terdapat kepentingan pembangunan nasional yang lebih besar. Penilaian efektif dan tidak efisien wilayah pertahanan 
ditetapkan oleh Menteri Pertahanan setelah berkoordinasi dengan 

Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan. Sementara penentuan 

kepentingan nasional yang lebih besar ditetapkan oleh Presiden. “Alih 

fungsi wilayah pertahanan sebagaimana dimaksud dilakukan dengan 

syarat telah disiapkan wilayah pengganti yang memenuhi kriteria 

sebagai wilayah pertahanan.

Dengan demikian maka, dalam upayanya memberdayakan 

wilayah pertahanan Indonesia, negara dan para elite pemegang 

kebijakan harus mampu mengkombinasikan faktor kerentanan dan 

ancaman dari sektor-sektor keamanan nontradisional yaitu      sosial-

budaya, ekologi dan ekonomi.   Selain itu, agar pemberdayaan 

wilayah pertahanan dapat lebih optimal lagi, negara juga harus 

mengkombinasikan keseluruhan sektor tersebut dengan kompleksitas 

ancaman dan kerentanan yang juga muncul dari aspek ruang yaitu 

aspek darat, aspek laut dan aspek udara sesuai dengan semangat 

Sistem Pertahanan Rakyat Semesta.  Salah satu alat dalam membantu 

melaksanakan hal tersebut adalah dengan mempelajari teori-teori 

dasar mengenai kewilayahan. 

4. Dasar-Dasar Teori Kewilayahan.

 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 

1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pasal 1 ayat (5) 

disebutkan bahwa wilayah nasional adalah seluruh wilayah NKRI yang 

meliputi daratan, lautan dan udara.   Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan wilayah 
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negara sebagai salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan 

wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut 

teritorial beserta dasar laut dan tanah  di bawahnya serta ruang udara 

di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di 

dalamnya. 

Wilayah atau teritori merupakan aspek ruang atau tempat 

yang terdiri dari tiga dimensi yaitu darat (land territory), laut (water 

territory) dan udara (air territory) yang dimiliki secara berdaulat 

penuh oleh negara.   Aspek ruang tersebut juga didukung oleh aspek 

sosial, ekonomi, politik dan sosial masyarakat yang menghuni di 

dalam wilayah tersebut sehingga menjadi bagian dari kedaulatan 

negara.  Dalam pengelolaannya untuk kepentingan pertahanan dan 

ekonomi, negara berdaulat yang memiliki wilayah kekuasaannya 

berhak mengelola secara holistik apa yang terkandung di seluruh 

wilayahnya seperti kandungan kekayaan dalam laut dan tanah serta 

udara dengan sumber daya manusia dan teknologi yang dimilikinya 

untuk kepentingan negara yang bersangkutan. I Wayan Parthiana 

menyatakan bagian-bagian wilayah negara itu meliputi: 

a. Wilayah daratan termasuk tanah di dalamnya.   

Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan 

tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk 

negara yang bersangkutan.  Termasuk pula dalam ruang lingkup 

wilayah daratan ini tidak saja permukaan tanah daratan, tetapi juga 

tanah di bawah daratan tersebut. 

b. Wilayah perairan. 

Wilayah perairan atau disebut juga perairan teritorial adalah 

bagian perairan yang merupakan wilayah suatu negara.   Dalam Pasal 

1 angka 2 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah 

Negara jo. Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 

tentang Perairan Indonesia disebutkan bahwa: “Perairan Indonesia 

adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan 

perairan pedalamannya”.  Dalam salah satu makalahnya, Hasjim 

Djalal meyebutkan yang termasuk ke dalam laut yang merupakan 

kewilayahan dan yang berada di bawah kedaulatan Indonesia adalah: 

1) Perairan pedalaman.



66

2) Perairan kepulauan (Nusantara).

3) Laut teritorial atau laut wilayah di luar perairan nusantara 

tersebut.

c. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah 

wilayah perairan.  Wilayah negara meliputi juga dasar laut dan 

tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan, berarti 

negara memiliki kedaulatan terhadap dasar laut dan tanah di 

bawahnya, segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya 

adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang 

bersangkutan. 

d. Wilayah ruang udara.  Ruang udara yang merupakan bagian wilayah 

negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah 

daratan dan di atas permukaan wilayah perairan. 

5. Wilayah Perbatasan Negara.

Salah satu kajian mengenai kewilayahan yang terkait dengan 

wilayah pertahanan adalah mengenai wilayah perbatasan negara yang merupakan wilayah paling rentan menghadapi konflik bersenjata antar negara.  Kondisi geografis Indonesia di daratan setidaknya 
berbatasan langsung dengan tiga negara di Asia Tenggara yaitu 

Malaysia, Papua Nuigini dan Timor Leste sementara di perairan dan 

udara Indonesia berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, 

Filipina dan Australia.  Melihat kondisi tersebut maka manajemen 

perbatasan negara harus juga menjadi perhatian serius dalam upaya 

pemberdayaan wilayah pertahanan. Pada prinsipnya, batas didefinisikan sebagai penanda atau pemisah antar unit dalam satu kawasan geografi yang dikuasai oleh 
suatu negara.  Secara politis, batas negara adalah garis kedaulatan 

atau garis imajiner yang terdiri dari daratan, lautan dan termasuk 

potensi yang berada di perut bumi.  Dalam bahasa Inggris perbatasan 

sering disebut dengan kata border, boundary atau frontier.  Perbatasan 

merupakan salah satu manifestasi penting dalam suatu negara dan 

bukan hanya suatu garis imajiner di atas permukaan bumi, melainkan 

suatu garis yang memisahkan satu daerah dengan daerah lainnya. 



67

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara mendefinisikan batas wilayah negara adalah 
garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang 

didasarkan atas hukum internasional, sedangkan dalam angka 

enamnya, kawasan perbatasan dimaknai sebagai bagian dari wilayah 

negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia 

dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan 

perbatasan berada di kecamatan. 

Banyak orang yang meremehkan makna garis batas negara 

yang hanya diasumsikan sebagai sekedar garis imajiner di peta untuk 

menandakan wilayah kekuasaannya. Kenyataannya, garis batas negara 

tersebut memiliki konsekuensi sangat besar bagi kehidupan politik, 

ekonomi dan sosial-budaya masyarakat yang menghuni dibalik 

negara tersebut.  Seperti yang dinyatakan oleh Jones, “Perbatasan 

bukan   semata-mata sebuah garis tetapi sebuah garis dalam daerah 

perbatasan, tetapi daerah perbatasan dapat atau tidak merupakan 

suatu penghalang. Penyelidik dapat sangat tertarik oleh garis itu.   Bagi  

seorang  strategi, ada  tiadanya  penghalang itu penting. Bagi pengelola 

daerah perbatasan itu merupakan masalah, dengan garis perbatasan 

sebagai batas kekuasaannya”. 

Dalam terminologi tentang masalah perbatasan ada suatu 

perbedaan yang ditetapkan secara tegas antara perbatasan alamiah 

dan buatan.  Perbatasan alamiah terdiri atas gunung-gunung, sungai-

sungai, pesisir pantai, hutan-hutan, danau-danau dan gurun, dimana 

hal-hal tersebut membagi wilayah dua negara atau lebih.  Tetapi yang 

dipakai dalam pengertian politis, istilah perbatasan alamiah memiliki 

suatu arti yang jauh lebih penting.   Perbatasan alamiah menunjukkan  

garis  yang  ditentukan  oleh  alam, sampai garis mana suatu negara 

dianggap diperluas atau dibatasi dari, atau sebagai perlindungan 

terhadap negara lain.  Perbatasan-perbatasan buatan terdiri dari baik  

tanda-tanda yang ditujukan untuk mengindikasi garis perbatasan 

imajiner, atau paralel dengan garis bujur atau garis lintang.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwasanya studi wilayah 

pertahanan merupakan studi yang cukup kompleks dan bersifat lintas 

disiplin karena harus mengkombinasikan antara studi keamanan, perencanaan pembangunan, kewilayahaan, geografi, studi strategis 
dan militer, analisis politik, ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan. 
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Kompleksitas pemberdayaan wilayah pertahanan inilah yang kemudian 

membuat tugas TNI bersifat multi tasking karena tidak hanya sekedar 

menguasai pengetahuan mengenai penangkalan ancaman militer 

melalui kekuatan bersenjata tetapi juga harus menguasai pengetahuan 

mengenai tata ruang dan wilayah.  Dengan demikian, diharapkan 

dalam upaya melakukan pemberdayaan teritorial optimalisasi 

pemberdayaan wilayah pertahanan tidak lagi terkendala akibat adanya konflik struktural antara TNI dengan masyarakat sipil.
6.	 Filosofis	Wilayah	Pertahanan	Negara	Indonesia.

Indonesia pernah mengalami masa dimana rezim militer 

memiliki otoritas penuh dalam menentukan kebijakan politik, ekonomi 

dan sosial melalui Dwi Fungsi ABRI dimana ABRI berfungsi sebagai 

kekuatan Pertahanan, Keamanan Negara (Hankamneg) sekaligus juga 

sebagai kekuatan sosial.  Selama itu pula, fungsi ABRI yang seharusnya 

menjadi aktor yang menjaga pertahanan negara dari ancaman-ancaman 

militer dari negara lain kemudian bergeser menjadi aktor negara yang 

memiliki fungsi politik praktis dan fungsi sosial.  Konsekuensinya, 

ABRI kemudian menjadi kekuatan negara yang mendominasi aspek-

aspek politik dan sosial Indonesia dengan menggunakan jalur Satuan 

Komando Kewilayahan (Satkowil).

Pada Tahun 1998 terjadi reformasi, ada tuntutan dari 

masyarakat sipil melalui reformasi yang membuat TNI AD harus 

mengubah dan beradaptasi dengan orientasi kepada supremasi sipil. 

Sehingga TNI AD tidak dapat lagi memiliki fungsi yang sama ketika 

Dwi Fungsi ABRI dengan menggunakan jalur Satkowil. Pada saat itu 

pula, Angkatan Bersenjata  yang terdiri dari TNI dan Polri dipisah, 

berdasarkan TAP MPR RI Nomor: VI/MPR/2000 dan Nomor: VII/

MPR/2000, TNI & Polri secara kelembagaan terpisah sesuai  dengan 

peran dan fungsi masing-masing. TNI, yang terdiri atas Angkatan Darat 

(AD), Angkatan Laut  (AL) dan Angkatan Udara (AU)  adalah alat negara 

yang berperan sebagai alat pertahanan negara, sedangkan Kepolisian 

Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam 

memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 

hukum, memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.
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Khusus mengenai tugas pokok Tentara Nasional Indonesia 

(TNI) sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 

34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia adalah menjaga 

kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),   baik dalam 

bentuk Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer 

Selain Perang (OMSP).  Salah satu bentuk operasional dari OMP dan 

OMSP adalah pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan 

pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta.   

Dalam konteks matra darat, pemberdayaan wilayah pertahanan 

dikenal sebagai Pembinaan Teritorial (Binter)1.

TNI dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial berpedoman 

kepada sistem pertahanan negara yang bersifat semesta, dalam arti 

pertahanan negara melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan 

sumber daya nasional lainnya.  Dalam konteks strategi pertahanan 

Binter adalah bagian dari strategi pertahanan teritorial, yaitu 

pertahanan yang tidak terikat pada pertahanan posisi atau garis 

tertentu, melainkan wilayah sebagai obyek yang harus dipertahankan. 

Dalam pertahanan teritorial, pertempuran bisa menguntungkan pihak 

pertahanan. Binter apabila dilaksanakan dengan benar, diharapkan 

dapat mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat, sehingga dapat 

menghasilkan kekuatan sinergik untuk membangun bangsa Indonesia 

menjadi bangsa yang makmur dan sejahtera.

Secara historis strategi pertahanan teritorial telah digunakan 

pada masa perang kemerdekaan melawan pemerintah kolonial 

Belanda. Ketika itu pasukan Belanda memiliki keunggulan teknologi, 

sehingga pimpinan tentara Indonesia menggunakan strategi yang 

berbasis kepada pertahanan teritorial dengan menggunakan taktik 

perang gerilya.  Strategi ini bertujuan untuk menetralisir keunggulan 

teknologi Belanda dengan memanfaatkan wilayah dan rakyat yang 

bersama tentara Indonesia melakukan perlawanan2.

Strategi pertahanan teritorial dengan taktik perang gerilya 

berhasil.   Gerilya rakyat bersama tentara berhasil memutus garis 

komunikasi Belanda.  Pos-pos Belanda yang tersebar diserang terus 

1  Untuk matra laut pemberdayaan wilayah pertahanan disebut sebagai Binpotmar, 

sedangkan untuk matra udara disebut Binpotdirga.

2  Adam Robert, Nations In Arms, The Theory and Practice of Territorial Defence, 

Second Edition, St. Martin’s Press, New York, 1986, hal. 39
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menerus sehingga memakan banyak korban dan harus ditarik. Itu 

semua memaksa Belanda berada dalam posisi defensif tanpa dapat 

mengambil inisiatif untuk kembali menekan tentara Indonesia. Setiap 

usaha Belanda untuk menyerang selalu dapat diketahui sebelumnya 

melalui intelijen yang didukung peran rakyat. 

Keberhasilan perang gerilya akan sangat tergantung dari 

keterkaitan antara rakyat dengan pelaku gerilya.   Dalam doktrin 

pertahanan dan keamanan rakyat semesta dikenal dengan istilah 

perang rakyat semesta yang mencerminkan adanya dukungan rakyat 

sebagaimana yang dirumuskan oleh AH. Nasution, dalam rangka 

perang kemerdekaan menghadapi penjajah Belanda.3 Dalam strategi 

ini tentara Indonesia hanya mau bertempur atas pilihan dan kehendak 

sendiri. 

Pengalaman menunjukkan bahwa pertahanan di darat lebih 

membawa hasil positif bagi pertahanan suatu negara, kalau pertahanan 

konvensional didukung pertahanan teritorial yang bersifat tidak 

konvensional.   Pertahanan teritorial adalah pertahanan yang tidak 

terikat pada pertahanan posisi atau garis tertentu, melainkan wilayah 

sebagai objek yang harus dipertahankan.  Dalam pertahanan teritorial, 

pertempuran dilakukan apabila menguntungkan pihak pertahanan.4

Pada masa kemerdekaan strategi pertahanan semesta 

tetap dipertahankan sebagai strategi pertahanan negara Indonesia.  Pertimbangannya adalah kondisi geografis dan demografis Indonesia 
yang merupakan negara kepulauan dengan konsentrasi penduduk 

berada di pulau Jawa membutuhkan kekuatan Alutsista yang 

canggih, sementara secara empirik pemerintah Indonesia belum 

memiliki Alutsista sesuai dengan kebutuhan secara optimal.5  Binter 

dengan demikian juga tetap dipertahankan guna mendukung sistem 

pertahanan teritorial di Indonesia.

Salah satu bentuk upaya penyelenggaraan Sishanta oleh TNI 

AD adalah melalui pemberdayaan wilayah/Binter yang berorientasi 

3  Robert Cribb “ From Total People’s Defence to Massacre” dalam Freek Colombijn 

and J. Thomas Lindblod (eds), Roots of Violence in Indonesia, Netherland, KITLV Press, 

2002, hal. 235. 

4  Ibid, hal. 48.

5  Untuk mengatasi kesenjaangan antara kebutuhan Alutsista yang canggih dan an-

ggaran militer yang terbatas kemudian dikembangkan konsep Minimum Essentials Forces 

(MEF)
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kepada persiapan Ruang, Alat, dan Kondisi Juang yang tangguh atau 

RAK Juang. RAK Juang merupakan totalitas perwujudan dari upaya pembinaan potensi geografi, demografi dan kondisi sosial menjadi 
kekuatan untuk menghadapi kemungkinan ancaman di wilayah darat.  

Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa 

ancaman wilayah darat tidak selamanya berasal dari luar negeri tetapi 

justru potensi ancaman lebih banyak berasal dari kerentanan sosial di 

dalam negeri. 

Jika salah satu strategi Pembinaan Teroritorial (Binter) atau pembinaan wilayah adalah melakukan pembinaan demografi 
dan kondisi sosial sebagai salah satu penyelenggaraan Sishanta oleh 

TNI AD, maka peran dan fungsi Binter harus pula mencakup resolusi konflik  masyarakat  Indonesia.  Artinya personel  TNI AD harus 
dibekali dengan pengetahuan mengenai antropologi dan kerentanan sosial yang berpotensi menimbulkan konflik dan teknik-teknik dalam menanggulangi, menangkal dan mencegah agar konflik sosial itu tidak 
menyebar, contohnya budaya minuman keras (miras) di wilayah Papua, yang berujung pada konflik sosial masyarakat, sementara disatu sisi 
budaya meminum minuman keras tidak dapat dihentikan, maka setiap 

prajurit TNI AD harus mengetahui kondisi tersebut.  

Hal ini penting karena faktor latar belakang masyarakat 

Indonesia yang beragam baik secara suku, ras, agama, golongan 

ditambah dengan ketimpangan tingkat ekonomi dan pendidikan sangat rentan terhadap konflik-konflik sosial. Sejak tahun 1998, kita telah menyaksikan betapa konflik sosial bernuansa suku,  ras 
dan agama telah memakan korban jiwa yang tidak sedikit.   Mulai 

dari kerusuhan Mei 1998, kerusuhan Ambon, Papua, Poso, Sampit, 

peristiwa Cikeusik, Sampang dan daerah-daerah lainnya. Belum lagi terhitung konflik-konflik akibat penyelenggaraan Pemilukada di 
daerah-daerah. Fenomena tersebut merupakan tantangan bagi TNI 

AD jika ingin mengoptimalisasikan Binter yang berorientasi kepada 

ketahanan nasional di bidang pertahanan. Oleh karena itu, integrasi 

masyarakat dan stabilitas sosial merupakan harga mati jika Binter 

ingin melibatkan seluruh warga negara dalam Sishanta untuk dijadikan 

daya tangkal strategis.
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7. Kondisi Wilayah Pertahanan Negara Indonesia.

Pada prinsipnya, wilayah pertahanan merupakan penggunaan 

atau pemberdayaan sebagian wilayah atau teritori negara berdaulat 

untuk kepentingan pertahanan negara dari ancaman-ancaman 

terhadap kedaulatan negara baik internal maupun eksternal.  Wilayah 

pertahanan ini dapat terbagi menjadi wilayah darat, laut dan udara 

serta beberapa negara mulai melirik wilayah luar angkasa/space 

sebagai bagian dari wilayah pertahanan semestanya (Total War) tergantung dari kondisi geografis, geoekonomi dan geokultur negara yang berdaulat tersebut. Dalam studi strategis, kondisi geografis 
negara yang berdaulat dapat dijadikan keuntungan dalam keadaan 

perang jika negara tersebut secara jeli mampu mengoptimalkan kondisi wilayah geografisnya untuk kepentingan politis ekonomi serta 
strategis negara.   

Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk 

mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap  bangsa dari 

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara  Sistem 

pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta 

yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya 

nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan 

diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk  

menegakkan  kedaulatan  negara, keutuhan wilayah dan  keselamatan 

segenap bangsa dari segala ancaman.  Untuk mencapai tujuan tersebut 

maka Tentara Nasional Indonesia (TNI) bertugas sebagai komponen 

utama dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), melindungi kehormatan dan 

keselamatan bangsa dengan melaksanakan Operasi Militer Perang 

(OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

Mengenai wilayah pertahanan, UU No. 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara, juga mengatur mengenai sistem pertahanan 

negara yang salah satunya melalui  pembinaan kemampuan 

pertahanan.  Sesuai amanat Pasal 22, UU No. 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara, ayat (1) menyatakan bahwa wilayah Indonesia 

dapat dimanfaatkan untuk pembinaan kemampuan pertahanan 
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dengan memperhatikan hak masyarakat dan peraturan perundang-

undangan.  Dan ayat (2) menyatakan bahwa wilayah yang digunakan 

sebagai instalasi militer dan latihan militer yang strategis dan 

permanen ditetapkan dengan peraturan pemerintah.  Ketentuan ini 

dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia 

No. 40 tahun 2011 tentang Kebijakan Pemberdayaan Wilayah 

Pertahanan yang menyatakan bahwa wilayah pertahanan negara 

adalah ruang yang merupakan kesatuan wilayah pertahanan beserta 

segenap unsur terkait bagi penyelenggaraan pertahanan negara dan 

pengelolaan sistem pertahanan negara yang salah satu upayanya adalah 

dengan melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan.  Tujuannya 

adalah untuk mengintegrasikan dan menyinergikan peran fungsi 

kementerian/LPNK dalam membina sumber daya manusia, sumber 

daya alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, nilai-

nilai, teknologi dan dana  menjadi kekuatan pertahanan yang tangguh 

untuk mendukung kepentingan pertahanan negara yang dilaksanakan 

secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. 

Jika kita mengkaji kebijakan-kebijakan tersebut, maka 

dapat dilihat bahwasanya  pada praktiknya, implementasi kebijakan 

pemberdayaan wilayah untuk kepentingan pertahanan negara akan rentan menghadapi berbagai kendala karena akan terjadi konflik 
kepentingan serta perbedaan persepsi ancaman antara sektor 

militer, politik, ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan. Oleh karena 

itu agar tujuan pemberdayaan wilayah pertahanan tercapai maka 

implementasi tersebut harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan faktor-faktor seperti ideologi, kondisi geografis, 
sumber daya alam, kepentingan sipil/masyarakat lokal dan pemerintah 

daerah serta kelestarian lingkungan.   Artinya, pemberdayaan wilayah 

pertahanan tidak dapat dibangun semata-mata untuk menjunjung 

tinggi doktrin pertahanan negara mengenai Tri Darma Eka Karma, 

sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta serta untuk tujuan 

menangkal ancaman militer dari luar wilayah kedaulatan negara 

namun juga harus mempertimbangkan kepentingan sipil dan domestik 

wilayah yang bersangkutan. Tujuannya adalah agar pemberdayaan wilayah pertahanan lebih optimal tanpa menghasilkan konflik dengan 
kepentingan-kepentingan domestik atau sipil yang justru berakibat 

kontra produktif. 
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Menurut Barry Buzan (1991: 112-116) dalam menentukan 

wilayah pertahanan setidaknya negara harus terlebih dahulu secara 

kritis menganalisis objek national insecurity atau ketidakamanan nasional yang muncul sebagai refleksi dari kombinasi antara ancaman 
(threats) dan kerentanan (vulnerability) yang dimana keduanya 

tidak dapat dipisahkan. Sebuah negara dapat mencari cara untuk 

mengurangi national insecurity yaitu dengan mengkaji faktor-faktor 

kerentanan yang dimilikinya dan mengurangi potensi ancaman yang 

dapat terjadi. Potensi ancaman dapat muncul berdasarkan kerentanan yang muncul akibat situasi dan kondisi baik secara geografis, politik, 
ekonomi, kultur-sosial dan lingkungan negara tersebut.  Artinya, setiap 

sektor memiliki objek ancaman yang rentan menghadapi serangan 

dari luar sehingga perlu diperkuat pertahanannya.  Jika kerentanan terhadap kondisi geografis Indonesia 
menentukan pemberdayaan wilayah pertahanan, maka pemahaman 

inilah yang kemudian juga mendasari ide keamanan nasional. Dengan 

kata lain kebijakan keamanan nasional dan  pemberdayaan wilayah dapat dibuat dengan berfokus ke dalam untuk mengidentifikasi dan 
menentukan cara untuk mengurangi kerentanan yang dimiliki oleh 

negara tersebut  atau dengan berpandangan keluar dengan mengurangi 

potensi ancaman yang dapat  terjadi dengan menggunakan jalur-jalur 

diplomasi.

Dalam penanganannya terdapat dua alasan mengapa 

ancaman lebih sulit di atasi dibandingkan dengan kerentanan.  

Pertama, karena permasalahan subjektivitas yang ada pada persepsi 

ancaman hampir tidak mungkin untuk diukur secara matematis dan 

terkadang rasa ketakutan telah mendominasi persepsi ancaman elite 

politik/pemegang kebijakan yang terkadang tanpa ada kenyataan 

substantif sehingga persepsi ancaman  dan ketakutan akan sesuatu 

hal terkadang sulit dibuktikan secara objektif.  Kedua, kesulitan yang 

dihadapi untuk menjadikan suatu ancaman global menjadi sebuah 

ancaman terhadap keamanan nasional yang mungkin muncul sebagai 

konsekuensi dalam lingkungan internasional yang anarkhis.  Hal 

tersebut kemudian memberikan pengaruh pada luasnya bidang 

yang dapat menimbulkan potensi ancaman bagi keamanan nasional 

serta penentuan pemberdayaan wilayah pertahanan.   Isu keamanan 

tradisional yang dulu hanya berfokus pada militer kini meluas ke 
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sektor politik, ekonomi, sosial, dan ekologi (nontradisional) dan setiap 

sektor tersebut memiliki jenis kerentanan dan ancaman yang berbeda-

beda. 

Dengan demikian maka, dalam upayanya memberdayakan 

wilayah pertahanan Indonesia, negara dan para elite pemegang 

kebijakan harus mampu mengkombinasikan faktor kerentanan 

dan ancaman dari sektor-sektor keamanan nontradisional yaitu 

sosial, budaya, ekologi dan ekonomi.   Selain itu, agar pemberdayaan 

wilayah pertahanan dapat lebih optimal lagi, negara juga harus 

mengkombinasikan keseluruhan sektor tersebut dengan kompleksitas 

ancaman dan kerentanan yang juga muncul dari aspek ruang yaitu 

aspek darat, aspek laut dan aspek udara sesuai dengan semangat 

sistem pertahanan rakyat semesta.  Salah satu alat dalam membantu 

melaksanakan hal tersebut adalah dengan mempelajari teori-teori 

dasar mengenai kewilayahaan.   Meskipun secara eksplisit telah 

dicantumkan dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2004 sebagai bagian 

dari tugas pokok TNI dalam konteks Operasi Militer Selain Perang 

(OMSP), namun peran pemberdayaan wilayah pertahanan dalam 

kerangka strategi pertahanan negara masih mengundang perdebatan. 

Hal ini terutama dikarenakan masih tingginya kekhawatiran terhadap 

kertelibatan TNI dalam politik praktis melalui jaringan struktur 

teritorial TNI.6  Mengemukanya perdebatan mengenai hal ini juga dikarenakan beberapa hal lainnya seperti definisi terhadap istilah 
pemberdayaan wilayah pertahanan itu sendiri, hubungannya dengan 

doktrin dan strategi pertahanan serta kerangka regulasi pertahanan.7

Pemberdayaan wilayah pertahanan ada yang menafsirkan 

sebagai istilah lain dari pembinaan teritorial (Binter). Sudrajat8, 

merujuk kepada Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 secara implisit 

menyamakan pemberdayaan wilayah pertahanan dengan Binter.  

Pemberdayaan wilayah pertahanan dalam hal ini diartikan sebagai upaya untuk mengoptimallkan keadaan geografi, demografi dan 
6  Edy Prasetyono (2006). Kajian Kritis Terhadap UU No.34/2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia. Dalam Hari T.Prihartono. Penataan Kerangka Regulasi Keamanan 

Nasional. Jakarta: ProPatria Intitute. Hal.33-56.  

7  Anak Agung Banyu Perwita (2009).Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Melalui 

Pembinaan Teritorial Dalam Rangka Pertahanan Negara. Hal. 1.

8  Suderajat. (2009). Pembinaan Teritorial TNI AD: Justifikasi, Implementasi dan 
Fisibilitas. Hal 1.
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kondisi sosial agar menjadi kekuatan pertahanan serta pendayagunaan 

sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan 

dan sarana prasarana lainnya menjadi kemampuan cadangan dan 

pendukung guna terwujudnya kekuatan pertahanan negara.

Sementara itu Hotmangaradja Pandjaitan9 mendefiniskan 
pemberdayaan wilayah pertahanan serupa dengan manajemen 

pertahanan wilayah (Territorial Defence Management) yaitu suatu 

proses pengelolaan sumber daya nasional menjadi sumber daya 

potensial, pembinaan kekuatan/kemampuan hingga penggunaannya  secara  efektif  dan  efisien  untuk kepentingan pertahanan keamanan 
negara. Tujuan utama manajemen adalah terselenggaranya 

pengembangan organisasi serta tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka kelangsungan operasi. 
Dengan demikian beberapa pokok utama dalam Territorial Defence 

Management yaitu diperlukan adanya penetapan tujuan dan sasaran,  

penemuan alternatif kebijakan/ srategi, pemilihan metode yang tepat, 

pengalokasian sumber daya dan pengukuran  efektivitas.

Dari aspek legal tentang Territorial Defence Management, 

Pandjaitan10 menemukan beberapa pengertian yang berbeda. 

Sesuai dengan UU TNI  pasal 7 ayat (2). b. Angka 8. terdapat istilah 

“memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya 

secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta”, merupakan 

bagian dari pola Operasi Militer Selain Perang. Dalam konteks ini 

pengertian pemberdayaan wilayah pertahanan ada tiga. Pertama, 

membantu pemerintah menyiapkan potensi nasional menjadi 

kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi wilayah 

pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk melaksanakan 

Operasi Militer untuk Perang (OMP), yang pelaksanaannya didasarkan 

pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem  pertahanan 

semesta.  Kedua, membantu pemerintah menyelenggarakan pelatihan 

dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Ketiga, membantu pemerintah 

memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.  Dari pengertian 

tersebut terdapat beberapa kata kunci yang  perlu dipahami dalam 

9  Hotmangaradja Pandjaitan (2011). Territorial Defence Management. Bahan 

perkuliahan pada Program studi SSPS Cohort-2 Unhan. Hal. 4.

10  Hotmangaradja Pandaitan. Ibid.
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Territorial Defence Management yaitu menyiapkan potensi nasional 

meliputi wilayah beserta kekuatan pendukungnya untuk melaksanakan 

OMP, menyelenggarakan Latsarmil secara wajib bagi setiap warga 

negara dan  memberdayakan rakyat sebagai kekuatan pendukung.

Pemahaman lainnya tentang Territorial Defence Management 

terdapat dalam UU TNI pasal 8, 9 dan 10 yaitu melaksanakan 

pemberdayaan wilayah pertahanan (di darat, laut dan udara)  sebagai 

bagian dari tugas yang dilakukan oleh TNI AD, TNI AU dan TNI AL. 

Tugas tersebut sesuai doktrin (masing-masing angkatan)  oleh 

Angkatan Darat dilaksanakan dengan Pembinaan Teritorial, oleh TNI 

AL dilaksanakan dengan Pembinaan Potensi Maritim dan oleh TNI 

AU dilaksanakan dengan Pembinaan Potensi Dirgantara.  Pembinaan yang dimaksud adalah meliputi  pembinaan  unsur geografi, unsur demografi, dan kondisi Ipoleksosbudhankam, guna memperoleh suatu 
kekuatan kewilayahan sebagai ruang juang, alat juang dan kondisi 

juang yang tangguh bagi penyelenggaraan pertahanan negara yang 

bersifat semesta sesuai matra masing-masing.11

Dari pengertian tersebut maka terdapat perbedaan yang 

pokok antara Pemberdayaan wilayah pertahanan yang dilakukan oleh 

TNI dengan pola OMSP dengan Pemberdayaan wilayah pertahanan 

yang dilakukan oleh masing-masing Angkatan. Secara matrik dapat 

dijelaskan hubungan atau korelasi antara “pemberdayaan wilayah 

pertahanan” dan “Binter”  sebagai berikut12:

11  Hotmangaradja Pandaitan. Ibid.

12  Hotmangaradja Pandaitan. Ibid.
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Tabel 3.1

Hubungan Binter dengan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

NO TINJAUAN
PEMBERDAYAAN 

WILHAN
BINTER

1. Latar Belakang Sejak UU No 34/2004 

tentang TNI

Lahir dari sejarah 

perjuangan dan 

UUD 1945 pasal 

30

2. Penggolongan Kesiapan perang/OMP OMP dan OMSP

3. Kepentingan Kesiapan perang/OMP Tiga dimensi 

meliputi: Sisbin 

TNI Sisbin Tahnas 

Sisbin Hanneg

4. Ancaman yang 

dihadapi

Ancaman tradisional dari 

luar negeri.

Tradisional dan 

nontradisional 

dari dalam negeri 

dan luar negeri.

5. Implementasi Membantu Pemerintah          

(lebih sempit).

Membantu pe-

merintah/mandiri 

(lebih luas)

6. Dukungan 

administrasi

Perlu perintah operasi/ 

keputusan politik negara.

Tidak selalu 

dengan perintah 

operasi/

keputusan politik 

negara.

Sumber:  Bahan Kuliah Territorial Defence Management oleh 

Hotmangaradja Pandjaitan, pada Prodi SSPS Cohort-2 Unhan, pada 

bulan April 2011.
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Hubungan atau korelasi antara pemberdayaan wilayah 

pertahanan dengan Binter dapat dijelaskan sebagai berikut13:

a. Pemberdayaan wilayah pertahanan.

 Pemberdayaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai proses membuat berdaya/berkemampuan/

bertenaga. Pemberdayaan wilayah pertahanan sesuai 

penggolongannya termasuk bagian dari pola operasi militer 

yaitu OMSP. Penggunaannya adalah untuk penyiapan wilayah 

dan kekuatan pendukungnya untuk  kesiapan perang atau OMP.  

Ancaman yang dihadapi adalah ancaman militer atau ancaman 

tradisional. Pelaksanaannya dilakukan didalam negeri  dalam 

rangka membantu pemerintah.  Karena sifatnya adalah operasi 

militer maka memerlukan dukungan berupa perintah operasi.  

b. Pembinaan Teritorial.

 Sesuai penggolongannya sesuai Doktrin TNI AD termasuk 

Fungsi Utama. Penggunaannya adalah untuk penyiapan 

wilayah dan kekuatan pendukungnya  untuk kesiapan perang 

atau OMP maupun kesiapan nonperang dan OMSP. Ancaman  

yang dihadapi adalah ancaman tradisional dan ancaman 

nontradisional.   Pelaksanaannya dilakukan didalam dan luar 

negeri. Sesuai dengan sifatnya maka pembinaan teritorial 

dapat didukung dengan perintah atasan yang berwenang atau 

dapat dilaksanakan tanpa perintah/inisiatif Satuan.

Makna mendasar dari perberdayaan wilayah 

pertahanan adalah konsepsi tentang pertahanan semesta 

yang merupakan suatu sistem pertahanan yang mengatur 

pengembangan, pembinaan, dan pengerahan potensi atau 

sumber daya nasional guna mencapai kepentingan pertahanan.14 

Sementara itu, sistem pertahanan akan menurunkan doktrin 

pertahanan yang merupakan panduan bagi penyusunan strategi 

pertahanan. Doktrin pada dasarnya merupakan “suatu ajaran tentang 

sesuatu hal dan cara-cara terbaik yang diyakini kebenarannya, 

13 Hotmangaradja Pandaitan. Ibid.

14 Edi Prasetyono, op. cit. Hal. 21
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atau “the best way that you believe to do”. Sementara itu, NATO mendefinisikan doktrin militer sebagai “fundamental principles by 

which military forces guide their actions in support of objectives.15 

   Dari uraian tersebut, dapat ditarik sebuah pemahaman bahwa 

prinsip-prinsip dasar dalam sebuah doktrin militer akan menjadi 

sebuah landasan bagi penyusunan strategi militer. 

16Kekuatan TNI yang digelar secara kewilayahan diharapkan 

mampu merespons setiap ancaman yang mungkin timbul di setiap 

wilayah. Pada hakikatnya tujuan dan sasaran pemberdayaan wilayah 

pertahanan adalah mewujudkan ruang  juang, alat juang dan kondisi 

juang yang tangguh guna kepentingan sistem  pertahanan semesta 

untuk tetap terjaganya keutuhan dan kedaulatan NKRI. Pemberdayaan 

Wilayah Pertahanan dilaksanakan Satuan Kowil TNI dengan  melalui 

Binter (TNI AD), Binpotmar (TNI AL) dan Binpotdirga (TNI AU) 

menggunakan komunikasi sosial, pembinaan ketahanan wilayah 

dan bhakti TNI. (Diakses melalui http://www.dephan.go.id/modules.

php?name=News&file=print&sid=9504 pada 23-08-2011).

Sistem pertahanan semesta menggunakan segenap kekuatan 

dan kemampuan komponen militer dan nonmiliter secara menyeluruh 

dan terpadu dalam rangka menjaga dan melindungi kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan 

keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman baik dari dalam 

negeri maupun dari luar negeri. 

Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman 

militer menempatkan TNI sebagai Komponen utama dengan didukung 

oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Sedangkan 

sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter 

menempatkan lembaga pemerintah diluar bidang pertahanan sebagai 

unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi 

dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

15 British Maritime Doctrine. Second edition 1999 dalam Anak Agung Banyu Perwita 

(2009), Hal. 2.

16  Anak Agung Banyu Perwita, op. cit. Hal. 2
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8. Keadaan Umum Wilayah Pertahanan Negara 

Indonesia.

Untuk mengoptimalkan pemberdayaan wilayah pertahanan, 

terdapat studi yang mendasari pemikiran tersebut yaitu studi strategis.  Dalam studi ini dijelaskan mengenai pentingnya kondisi geografis 
sebuah negara sebagai stable determinant yang bersifat given dalam 

menentukan strategi pertahanan, kebijakan politis, ekonomi dan kultur 

suatu negara. Teori-teori dalam studi strategis merupakan kerangka 

berpikir yang utama untuk menentukan wilayah pertahanan yang 

ideal karena dengan teori ini, seorang pemegang kebijakan dan tentara 

harus berpikir secara strategis dalam menjaga kedaulatan negaranya. 

Menurut Von Clausewitz dalam bukunya On War menyatakan bahwa 

“everything in strategy is very simple, but that does not mean that 

everything is very easy.”   Ia menunjukkan bahwa strategi terdiri atas moral, matematika, unsur-unsur geografis  dan statistik.  Teori strategi 
dapat dikatakan berkaitan dengan penggunaan kekuatan, dalam hal 

ini berupa kekerasan yang dilakukan oleh komunitas politik untuk 

memperoleh kepentingan kolektif dalam suatu hubungan antara yang 

satu dengan yang lainnya. Terdapat banyak bentuk strategi dalam 

perang. Dalam pengantar ini akan dibahas mengenai kemungkinan 

perbedaan yang akan muncul berkaitan dengan strategi perang dalam lingkungan geografi yang berbeda, serta mengidentifikasi karakteristik 
dalam perang tersebut. 

Carl Von Clausewitz dalam bukunya On War (1832) menulis 

tentang “war on land”  pelaksanaan perang sangat bergantung pada kondisi geografis.   “Warfare the making of war, is first all about making 
the most of one’s chances within the constrains imposed by mother nature”. 

Berdasarkan tersebut dapat dikatakan bahwa perang berkaitan dengan memanfaatkan peluang yang terdapat di alam. Letak geografi 
menjelaskan identitas taktik dari armada perang dan juga menentukan 

batasan bentuk dan memperkuat efek strategi mereka.

Berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara diatur mengenai sistem pertahanan bersifat 

semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber 

daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah 

dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut 
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untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan 

keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Artinya baik dalam 

keadaan perang maupun nonperang, tentara dituntut untuk mengenal 

dan memahami segala kondisi alam Indonesia secara total untuk 

kepentingan pertahanan negara. Dengan mengenal dan memahami hal tersebut maka kondisi alamiah geografis Indonesia yang terdiri 
dari seluruh matra perang ini bukan merupakan kendala dalam 

mempertahankan kedaulatan NKRI melainkan justru menjadi peluang 

yang tidak dimiliki oleh negara lain.

Dalam buku ini, akan digambarkan mengenai pentingnya kondisi geografis dalam aspek strategi (geostrategik), aspek politik 
(geopolitik), aspek ekonomi (geoekonomi) dan aspek sosial budaya 

(geokultur) dalam menunjang penyelenggaraan Binter demi 

terwujudnya Sishanta matra darat. Masing-masing aspek tentu saja 

memiliki keunikan tersendiri namun pada intinya bagaimana tentara jeli dalam mengenal dan memahami keadaan geografis atau keadaan 
alam untuk kepentingan wilayah pertahanan Indonesia.

a. Keadaan umum wilayah pertahanan Indonesia ditinjau dari 

aspek geostrategis.Pada dasarnya, Geografi adalah ilmu yang mempelajari 
persamaan dan perbedaan fenomena geosfer dengan sudut pandang 

kewilayahan dan kelingkungan dalam konteks keruangan.  Kondisi geografis suatu negara dapat dikategorikan sebagai determinan yang 
memiliki sifat stabil/statis dimana dalam menentukan kebijakan politis, variabel geografis merupakan variable independen yang sulit 
untuk dilakukan perubahan secara cepat karena sifatnya yang given/alamiah.  Setiap negara memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda 
sehingga penentuan kebijakan strategisnya pun akan berbeda untuk mencapai kepentingan nasionalnya.  Dalam hal ini kondisi geografis 
Indonesia pun memiliki keunikan sendiri yang mungkin tidak dimiliki 

oleh negara lain. 
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hal tersebut maka kondisi alamiah geografis Indonesia yang terdiri 
kondisi geografis dalam aspek strategi (geostrategik), aspek politik 
jeli dalam mengenal dan memahami keadaan geografis atau keadaan 

Pada dasarnya, Geografi adalah ilmu yang mempelajari 
geografis suatu negara dapat dikategorikan sebagai determinan yang politis, variabel geografis merupakan variable independen yang sulit alamiah.  Setiap negara memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda mencapai kepentingan nasionalnya.  Dalam hal ini kondisi geografis 

Gambar Peta Wilayah Kedaulatan Indonesia

Penentuan strategi wilayah pertahanan Indonesia pun harus didasarkan pada faktor geografis ini. Oleh karena itu, muncul istilah 
geostrategi yang merupakan strategi dalam memanfaatkan konstelasi dan kondisi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, 
serta sarana-sarana untuk mencapai  tujuan  nasional terutama dalam 

bidang pertahanan.   Geostrategi  dapat  pula  dikatakan  sebagai 

pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan 

politik, keamanan dan kesejahteraan. Sementara Geostrategi Indonesia 

memberi arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan 

untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan sejahtera.

Dalam bukunya yang berjudul Pertahanan Indonesia: 

Angkatan Perang Negara Kepulauan.  Chappy Hakim (2011: 30-43) 

menjelaskan bahwasannya, penyelenggaraan sistem pertahanan 

suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh faktor IPTEK saja namun juga harus cermat memperhatikan kondisi geografis negara tersebut 
karena negara kepulauan seperti Indonesia akan sangat berbeda 

sistem pertahanannya dengan negara continental atau negara 

daratan.  Orientasinya adalah untuk mengoptimalkan kewajiban 

negara dalam menyediakan aspek security (Keamanan) dan prosperity 

(Kesejahteraan).

Menurutnya, Landscape Republik Indonesia merupakan 

negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya merupakan lautan 

dengan sejumlah 17.508 pulau-pulau besar dan kecil.  Total luas 
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wilayah Indonesia adalah sembilan juta kilometer persegi, terdiri atas 

tiga juta kilometer persegi dalam bentuk daratan pulau-pulau, tiga juta 

kilometer persegi perairan laut kedaulatan (sovereignty) yaitu perairan 

diantara dan atau di sekeliling  pulau-pulau tersebut, serta tiga juta 

kilometer persegi lagi berupa perairan laut yang mengelilingi laut 

kedaulatan sebagai sabuk selebar 200 mil laut dengan hak kedaulatan 

(sovereign rights) di atas maupun di bawah permukaan dan di lapisan 

bawah dasar lautnya.  Hak kedaulatan berarti negara yang merupakan 

aktor otonom dalam struktur internasional memiliki hak mutlak 

untuk mengelola wilayah kedaulatan tersebut untuk kepentingan 

nasionalnya yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara lain.  Dilain 

pihak, negara lain pun harus mengakui hak mutlak negara tersebut 

dalam mengelola wilayah kedaulatannya.

Posisi Indonesia membentang di khatulistiwa, dari 950 Bujur 

Timur sampai dengan 1410 Bujur Barat dan dari 60 lintang utara 

sampai dengan 110 lintang selatan, dengan panjang garis pantai pulau-

pulaunya kurang lebih 81.000 kilometer. Disepanjang garis pantai 

terdapat landas kontinen yang merupakan lanjutan daratan pantai 

yang menjorok ke luar sampai sejauh 200 mil laut.  Secara matematis, 

wilayah Indonesia meliputi dua pertiga lautan, dan sepertiga daratan.  

Di atas lautan dan daratan ada wilayah udara yang mencakup tiga 

pertiga,  artinya  tersebut.Secara geografis, Indonesia berada pada posisi silang dunia yakni berada  di antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta 
diantara Benua Asia dan Benua Australia, dengan potensi sumber 

daya alam yang melimpah baik di lautan maupun di daratannya.  

Perbandingan luas wilayah darat dan laut adalah satu berbanding 

tiga. Dengan cakupan wilayah yang sangat luas masalah yang dihadapi 

adalah bagaimana mengelola, memanfaatkan dan mengamankan 

wilayah baik dari ancaman pencurian sumber daya alam, ancaman 

terhadap objek vital, bencana alam, terorisme dan separatisme.

Secara astronomis, Indonesia terletak di daerah beriklim 

tropis yang menjadikan negeri ini hanya memiliki dua musim yaitu 

musim kemarau dan musim penghujan dengan temperatur udara 

tidak ekstrim.   Selain itu, kontur tanahnya yang sangat subur dengan 

matahari bersinar sepanjang waktu menjadikan Indonesia tidak dapat 

menggunakan kondisi astronomis ini sebagai keuntungan relatif jika 
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terjadi perang terbuka. Hal ini tentu saja berbeda dengan apa yang 

terjadi pada Perang Dunia II ketika daya tahan tentara Rusia dalam 

menghadapi musim dingin ekstrim yang sudah biasa terjadi di Rusia 

digunakan untuk mengalahkan tentara Jerman. 

Wilayah Indonesia yang begitu luas dengan sendirinya 

memerlukan perumusan wilayah pertahanan yang matang untuk 

mempertahankan keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI.  Luas 

wilayah tidak hanya berpengaruh terhadap jumlah tetapi juga 

komposisi serta sistem pertahanannya. Oleh karena itu, pemberdayaan 

wilayah pertahanan Indonesia tidak seharusnya hanya berorientasi 

pada wilayah teritorial darat saja, tetapi lebih dari itu harus berorientasi 

pada kekuatan laut dan udara.   Meskipun harus diakui, sejak dahulu 

hingga saat ini kekuatan militer Indonesia baik secara teknologi 

maupun sumber daya manusia terletak di Angkatan Darat.  Selain itu, sesuai dengan objek geografis Binter dimana fokus dari modul ini 
meliputi seluruh wilayah daratan yang disiapkan untuk kepentingan 

pertempuran di darat dalam rangka Sishanta.

Fakta ini tidak dapat terlalu disalahkan juga karena menurut 

Daniel Moran (2007: 127-128) Angkatan Darat merupakan bentuk  

kekuatan militer yang paling  unggul.  Angkatan Darat memiliki 

peranan dalam pembentukan dan pemelihara kelestarian komunitas 

politik.  Keunggulan Angkatan Darat ialah kemampuan defensif. Hanya 

Angkatan Darat yang dapat mengamankan perbatasan teritorial, selain 

itu  mereka memiliki kemampuan untuk mengontrol batas teritorial 

secara terus menerus yang merupakan hal yang penting bagi negara 

yang berdaulat.

Peperangan darat merupakan satu-satunya bentuk 

pertarungan yang ditujukan untuk merebut dan mempertahankan.  

Dalam hal ini tujuan dari perang    ialah untuk mendapatkan kontrol 

atas populasi manusia dan hal tersebut dapat dilakukan oleh Angkatan 

Darat. Angkatan Laut dan Angkatan Udara tidak dapat menduduki 

suatu teritori setelah mereka mengalahkan pihak lawan, karena 

bisa saja masih terdapat pihak lawan yang tersisa baik di laut dan di 

darat. Oleh karena itu, tidak terlalu salah apabila Pertahanan Semesta 

Indonesia bertumpu pada kekuatan darat di atas negara kepulauan 

karena kekuatan darat merupakan objek vital yang harus dilindungi.  

Meskipun demikian, kebijakan pertahanan Indonesia tetap berupaya 



86

untuk mengoptimalisasi kekuatan udara dan laut baik dari segi SDM 

maupun teknologi untuk mencapai Minimum Essential Force (MEF) 

demi peningkatan efek deterrence/penggentar dalam berinteraksi 

dengan negara lain.

Indonesia termasuk negara yang memiliki banyak perbatasan 

dengan negara tetangga. Tercatat paling tidak ada sepuluh negara yang 

memiliki perbatasan langsung baik darat maupun maritim dengan 

Indonesia.  Negara-negara yang memiliki perbatasan langsung di 

darat dengan Indonesia diantaranya: Malaysia, Papua New Guinea 

dan Timor Leste. Kawasan perbatasan darat tersebut tersebar di tiga 

pulau, empat provinsi dan lima belas kabupaten/kota yang masing-

masing memiliki karakteristik kawasan perbatasan berbeda-beda 

dalam bidang sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Sementara di 

maritim, tercatat setidaknya terdapat 92 pulau terluar/security safety 

belt dari NKRI dimana 12 diantaranya perlu mendapat perhatian serius 

karena berbatasan langsung dengan negara tetangga dan merupakan titik terluar serta berpotensi menimbulkan konflik teritorial maupun konflik diplomatik dengan negara tetangga. 
Lokasi strategis ini disebut sebagai lokasi vicinal yang 

merupakan lokasi berdasarkan posisi lingkungan atau lokasi suatu 

negara dalam berhubungan dengan negara-negara tetangga yang 

berbatasan langsung.  Makin banyak perbatasan suatu negara dengan 

negara lain maka semakin rentan dan kompleks pula permasalahan 

vicinal yang dihadapi seperti sengketa perbatasan, infiltrasi, intervensi 
dan invasi.   Oleh karena itu, pemberdayaan wilayah pertahanan dan 

Binter dalam aspek geostrategis utamanya harus memperhatikan 

aspek perbatasan terutama darat dengan negara lain karena paling rentan terhadap konflik.
b. Keadaan umum wilayah pertahanan Indonesia ditinjau dari 

aspek geopolitik. 

Aspek yang kedua yang harus diperhatikan dalam 

mempelajari keadaan umum wilayah pertahanan adalah dengan memanfaatkan konstelasi geografi yang harus ditujukan untuk mendapatkan kepentingan politis.  Dalam hal ini, konstelasi geografi 
yang sifatnya given atau alamiah kemudian digunakan oleh manusia 

untuk mencapai kepentingan-kepentingan politis. Seperti yang sudah 
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dijelaskan mengenai kondisi landscape Indonesia pada sub bab sebelumnya, keunikan geografis ini harus dimanfaatkan seluas-luasnya 
untuk mencapai kepentingan politis Indonesia.   Artinya Geopolitik cenderung mengacu kepada hubungan antara aspek geografis dan politik sebuah negara.  Geopolitik berkembang definisinya mendekati definisi national security.  Beberapa contoh pemanfaatan letak geografis 
untuk kepentingan politis dapat dilihat pada kasus nasionalisasi 

terusan Suez oleh Mesir tahun 1941, perebutan dataran tinggi Golan 

pada Perang Arab-Israel tahun 1975 dan perebutan kuil Preah Vihear 

antara Kamboja dengan Thailand. 

Menurut Michael Mann dalam Klaus Dodds (2007), Geopolitik merupakan terminologi yang sulit untuk didefinsikan karena termasuk 
kepada contested concept. Namun benang merah dalam memahami geopolitik terletak pada penggunaan  kondisi geografis yang alamiah dalam menjustifikasi aksi politik suatu negara (baik negatif maupun 
positif) seperti penggunaan istilah “axis of evil” oleh George W. Bush 

yang merujuk pada negara-negara seperti Iran, Irak dan Korea Utara 

atau negara-negara selatan atau negara ketiga yang merujuk kepada 

negara-negara berkembang secara ekonomi.  Pada penggunaan istilah 

geopolitik untuk kepentingan politis memiliki konsekuensi yang 

tidak kecil. Istilah-istilah tersebut kemudian didengungkan secara 

terus menerus oleh para politisi dan media untuk memunculkan citra 

negatif dimana seolah-olah kondisi ekonomi dan kesejahteraan suatu negara berkorelasi dengan letak geografisnya. Padahal seperti yang 
kita ketahui tidak semua negara-negara yang terletak di bagian selatan 

bumi dapat dikategorikan sebagai negara yang kondisi ekonominya 

masih berkembang seperti Australia, Singapura, Malaysia dan New 

Zealand.

Pembahasan geopolitik, geoekonomi dan geokultur tidak 

dapat dipisahkan satu sama lain karena ketiga isu ini terkait dengan pengaruh kondisi geografis suatu negara.  Kondisi geografis merupakan 
salah satu faktor yang menentukan masa depan suatu negara dalam melakukan hubungan internasional, kondisi geografis juga akan 
menentukan peristiwa-peristiwa yang memiliki pengaruh secara global.  Seperti dijelaskan oleh Kaplan bahwa geografi secara luas akan 
menjadi determinan  yang mempengaruhi berbagi peristiwa lebih dari yang pernah terjadi sebelumnya, misalnya faktor geografis yang 
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berpengaruh terhadap kebijakan wilayah pertahanan suatu negara. 

Seperti yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, kondisi geografis Indonesia dapat dideskripsikan sebagai negara 
kepulauan dengan jumlah 17.480 pulau besar dan pulau kecil, 

membentang dari 60 Lintang Utara hingga 110 Lintang Selatan, dan 940 

Bujur Timur hingga 1410 Bujur Timur.  Kondisi ini dipandang strategis 

karena menjadi penghubung dua samudera dan dua benua, yakni Samudera Hindia dengan Samudera Pasifik dan Benua Asia dengan                           Benua Australia.   Di balik nilai strategis tersebut, kondisi geografis 
Indonesia juga berpotensi menghadirkan ancaman, terutama dalam 

bentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap kedaulatan negara yang 

memanfaatkan dimensi laut dan perbatasan darat, terutama di negara-

negara yang keamanan lautnya dan perbatasannya sangat rentan 

seperti Indonesia.

Secara sederhana, geopolitik dapat dipahami sebagai analisis politik yang didasarkan pada konstelasi geografis suatu negara-bangsa.  
Adapun konsep geopolitik Indonesia disebut Wawasan Nusantara, yang 

berarti Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas menganggap 

bahwa laut yang dimilikinya merupakan sarana “penghubung” pulau, 

bukan “pemisah”. Pulau-pulau yang tersebar secara terpisah di 

Indonesia dianggap sebagai satu kesatuan unit.  Sehingga, walaupun 

terpisah-pisah, bangsa Indonesia tetap menganggap negaranya 

sebagai satu kesatuan utuh yang terdiri dari “tanah” dan “air”, 

sehingga lazim disebut sebagai “tanah air”. Cameron dan Newann 

(2008:3) menjelaskan bahwa pengaruh geopolitik terhadap ancaman kedaulatan terkait dengan perang, konflik dan operasi militer di suatu 
negara atau kawasan.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki posisi sentral dan strategis di kawasan Asia Pasifik, 
selain memiliki sumber daya alam yang melimpah juga berada di “titik silang” antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, serta 
Benua Asia dan Benua Australia.  Sebagai negara kepulauan, Indonesia 

mengontrol empat dari tujuh jalur utama maritim dunia, termasuk 

Selat Malaka.   Hal ini dapat diasumsikan bahwa kehidupan di kawasan Asia Pasifik beserta major powernya Amerika Serikat, India, Australia, 

RRC, Jepang tergantung kepada stabilitas, kebijakan luar negeri dan 

geopolitik di Indonesia. 
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Kondisi geografis Indonesia yang umumnya relatif sulit 
dijangkau (terdiri dari gunung, hutan tropis, pulau-pulau kecil dan garis 

pantai yang panjang) merupakan salah satu alasan banyaknya ancaman 

yang baik yang berdimensi militeristik maupun nonmiliteristik 

berdampak pada sulitnya upaya pencegahan.  Indonesia juga dikenal 

sebagai kawasan Ring of Fire di dunia yang rentan akan bencana alam 

terutama gempa bumi, tsunami dan gunung meletus sehingga dalam 

upayanya melakukan mitigasi bencana seperti yang diamanatkan 

dalam UU TNI No. 34 Tahun 2004 yaitu Operasi Militer Selain Perang (OMSP), kondisi geografis yang sulit dijangkau tersebut juga terkadang 
menjadi hambatan bagi TNI untuk mencapai lokasi bencana dan 

menolong korban. 

Selain itu, pintu keluar-masuk Indonesia cukup banyak, 

dalam wilayah Indonesia saja terdapat tiga Alur Laut Kepulauan 

Indonesia (ALKI) yang dapat  digunakan sebagai lalu lintas pelayaran 

internasional.   ALKI I terdiri dari alur Selat Sunda, Selat Karimata dan 

Laut Natuna.  ALKI II melalui Selat Lombok, Selat Makassar dan Laut 

Sulawesi.  ALKI III berkaitan dengan alur laut yang ada di Laut Timor 

dan Laut Arafuru yang dikelompokkan dalam ALKI III-A melalui laut 

Sawu-Ombai, Laut Banda (bagian Barat P. Buru), Laut Seram, Laut Maluku dan Samudra Pasifik.  ALKI III-B melalui Laut Timor, Selat Leti, 
Laut Banda (bagian Barat P. Buru),  Laut Seram, Laut Maluku, Samudra Pasifik.   ALKI III-C yaitu Laut Arafuru, Laut Banda  (bagian barat P. Buru), Laut Seram, Laut Maluku dan Samudra Pasifik.  

Jumlah tersebut belum lagi ditambah perairan internasional 

yang berbatasan dengan Indonesia seperti Selat Malaka dan Laut 

Cina Selatan serta perairan-perairan kecil antar pulau. Faktor-faktor geografis tersebut didukung oleh keterbatasan jumlah personel aparat 
pertahanan dan keamanan serta petugas imigrasi yang seharusnya 

menjaga  pintu-pintu masuk di perairan tersebut.  Ditambah lagi di 

Indonesia banyak terdapat pelabuhan tidak resmi yang tersebar dan 

menjadi tempat berlabuh utama para migran ilegal tersebut sebelum 

ke negara-negara lain. 
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Gambar Peta Alur Laut Kepulauan Indonesia

Kondisi geopolitik lain yang cukup berpengaruh terhadap 

perkembangan isu ancaman kedaulatan negara adalah adanya beberapa 

wilayah darat di Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara 

tetangga.  Terhitung ada sembilan provinsi yang termasuk kategori 

rawan pelanggaran kedaulatan seperti Nangroe Aceh Darussalam, 

Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Maluku, Papua 

dan Nusa Tenggara Timur.  Kondisi Indonesia yang harus berbagi pulau 

Kalimantan, Timor dan Papua dengan negara tetangga juga merupakan 

titik lemah yang menjadikan Indonesia rentan dalam menghadapi ancaman-ancaman seperti illegal logging, konflik etnis, konflik 
bersenjata, terorisme, separatisme, people smuggling, penyelundupan 

narkoba dan penyelundupan senjata-senjata illegal.  Misalnya di perbatasan Kalimantan Timur yang kondisi topografinya didominasi 
oleh hutan dan pegunungan, ideal untuk tempat transit migran ilegal 

sebelum menuju ke Malaysia yang menjadi negara tujuan. Selain itu di perbatasan Kepulauan Riau yang kondisi topografinya didominasi 
oleh pulau-pulau kecil yang menjadi “jalan tikus” dan tempat transit 

migran ilegal yang masuk ke Indonesia dan yang keluar ke Singapura 

atau Malaysia.

Rentannya daerah perbatasan terhadap pelanggaran 

kedaulatan dapat terjadi karena wilayah tersebut sudah menjadi 

wilayah operasi bagi kelompok kriminal. Contohnya, illegal logging, 
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bergeser dan rusaknya paktok perbatasan oleh oknum yang tidak 

bertanggungjawab.  Patok perbatasan yang rusak tersebut meliputi 

wilayah perbatasan Indonesia di Kalimantan Barat dan Kalimantan 

Timur yang berbatasan dengan Malaysia. Diantaranya di kawasan 

Gunung Raya, Tanjungdatu, Sungai Buan, Batu Aum, Sungai Simpad, 

Pulau Sebatik dan Sungai Sumampril. Pergeseran dan kerusakan 

patok perbatasan ini disebabkan pembuatan jalan oleh pencuri kayu. 

Wilayah-wilayah perbatasan darat yang secara geopolitik rentan inilah 

yang seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah dan TNI untuk 

mengoptimalisasikan wilayah pertahanan daratnya/Binter agar tidak 

lagi terjadi pelanggaran-pelanggaran kedaulatan oleh negara tetangga.

c. Keadaan umum wilayah pertahanan Indonesia ditinjau dari 

aspek geoekonomi.

Geoekonomi dapat dianggap sebagai analisis pengaruh kondisi geografis terhadap perekonomian domestik dan internasional.   
Geoekonomi dalam konteks keilmuan dapat dipahami sebagai sebuah 

bidang ilmu yang mempelajari aspek spasial, aspek temporal, dan 

aspek politik yang berkaitan dengan aspek ekonomi dan sumber daya.  

Ketiga aspek tersebut yaitu aspek ruang, waktu dan politik memiliki 

pengaruh terhadap aspek ekonomi.  Sementara aspek ekonomi 

sendiri tidak dapat dipisahkan dengan aspek sumber daya, baik alam, 

teknologi maupun manusia.    

Pada hakikatnya geoekonomi adalah cabang dari geopolitik.  

Cabang ilmu tidak dapat dipisahkan dengan tokoh bernama Eduard 

Luttwak.  Selain Eduard Luttwak, geoekonomi juga berkaitan dengan 

satu tokoh lagi yang bernama Pascal Lorot.   Sama halnya dengan 

Luttwak, Pascal Lorot adalah seorang ekonom dan juga ilmuwan politik 

yang berasal dari Perancis. Selain itu, di dalam kamus pengertian dari geoekonomi adalah studi dan aplikasi pengaruh geografis terhadap 
perekonomian domestik dan internasional. Jika dikaitkan dengan 

Indonesia maka kondisi geoekonomi Indonesia dapat dideskripsikan 

sebagai berikut:

1) Pada level domestic.

a) Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki hak 

berdaulat atas sumber kekayaan alam yang berada di atas, 

bawah permukaan dan lapisan bawah dasar laut Zona Ekonomi 
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Eksklusif seluas 2,7 juta km2 yang mengelilingi laut kedaulatan 

selebar 200 mil.

b) Berada di garis khatulistiwa maka Indonesia memiliki iklim 

tropis dan dua cuaca yaitu kemarau dan penghujan. Kondisi 

ini membuat tanah dan laut Indonesia kaya akan sumber 

daya alam.   Cocok untuk pengembangan sektor pertanian, 

peternakan, perkebunan, perikanan atau kelautan serta 

pertambangan untuk selanjutnya ke pengembangan sektor 

industri.

c) Ada ketimpangan ekonomi antara pulau Jawa dengan pulau-

pulau nonjawa.  Selama ini pembangunan lebih terpusat di 

pulau Jawa.

d) Menurut konsep Masterplan Percepatan, Perluasan dan 

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI), Indonesia telah 

dibagi kedalam lima koridor sesuai potensi ekonomi wilayah 

masing-masing seperti pada gambar lima. Penerapan program 

ini sesuai dengan penjelasan Luttwak tentang geoekonomi 

yang merupakan kajian geopolitik yang terfokus pada wilayah 

strategis yang ditentukan atas dasar resources yang ada, 

sehingga muncul kolonisasi ekonomi.

Gambar Geoekonomi Indonesia Menurut Program MP3EI

Sumber: Eddy Satriya, 2013
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2) Pada level internasional.

a) Indonesia merupakan penghubung antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.  Berbatasan dengan dua perairan strategis 
yaitu Selat Malaka dan Laut Cina Selatan serta memiliki tiga 

ALKI yang merupakan jalur perairan internasional. Perairan-

perairan ini merupakan jalur perdagangan dan transportasi 

energi internasional.b) Indonesia berada di kawasan Asia Pasifik yang 
perekonomiannya sedang bangkit di awal dekade ini.  Salah 

satu bukti adalah banyaknya kerjasama ekonomi regional di kawasan Asia-Pasifik, seperti APEC, ACFTA dan ASEAN+3.   
Salah satu sub region yaitu Asia Tenggara, diprediksi akan 

menjadi salah satu pusat perekonomian dunia karena faktor 

penduduk yang banyak untuk pasar barang dan jasa.

c) Indonesia berada diantara dua kekuatan ekonomi dunia yang 

sedang bangkit yaitu India dan China.

Potensi Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia 

di masa depan.  Seiring meningkatnya pembangunan perekonomian, 

maka arus pekerja migran baik legal maupun ilegal akan  meningkat. 

Terlebih lagi, Tahun 2015 Indonesia akan menghadapi ASEAN 

Community yang berarti pekerja dari  negara-negara ASEAN akan 

bebas untuk bekerja dan bertempat tinggal di negara ASEAN yang lain. 

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan utama pekerja negara-

negara lainnya atas dasar iklim ekonomi yang baik dan predikat 

Indonesia sebagai negara demokrasi. Pembangunan ekonomi tersebut 

tercermin pada program MP3EI yang bertujuan untuk meningkatkan 

perekonomian nasional dengan membuka wilayah-wilayah tertinggal 

dari Pulau Jawa agar arus investasi masuk.

Setidaknya ada dua kondisi geoekonomi di dalam negeri 

berpengaruh dengan rentannya wilayah pertahanan Indonesia dari 

ancaman-ancaman terhadap kedaulatan. Kondisi pertama adalah 

kondisi ketimpangan ekonomi wilayah-wilayah selain pulau Jawa. 

Ketimpangan ekonomi merupakan ketidakseimbangan pertumbuhan 

ekonomi di suatu negara.  Ketimpangan dapat muncul karena adanya perbedaan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis di 
masing-masing daerah. Sehingga kemampuan pembangunan tiap 

daerah menjadi berbeda.
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Secara umum, hasil studi empiris menunjukan ketimpangan 

ekonomi pulau Jawa dan non jawa terjadi karena tiga hal utama, 

seperti;

1) Lebih dari 80 persen industri manufaktur yang didirikan di 

Indonesia berlokasi di Jawa, sekitar 12-13 persen di Sumatera dan 

sisanya yang kurang dari 10 persen (antara 7-8 persen) berada di 

wilayah lainnya. 

2) Daerah-daerah luar Jawa pada umumnya mengekspor barang-

barang baku ke Jawa dan mengimpor barang-barang jadi dari Jawa, 

dimana nilai impor daerah luar Jawa jauh lebih besar daripada 

nilai ekspornya. Hal yang demikian, membuat neraca perdagangan daerah-daerah luar Jawa mengalami defisit terhadap neraca 
perdagangan Jawa. Ketimpangan neraca perdagangan ini menjadi 

semakin parah manakala harga relatif produk-produk baku semakin 

rendah terhadap produk-produk jadi.

3) Kegiatan produksi sektor-sektor ekonomi di luar Jawa sangat 

bergantung pada input yang berasal dari Jawa, sedangkan 

sebaliknya tidak.  Hal ini mengakibatkan efek multiplier yang 

diterima perekonomian Jawa atas kemajuan ekonomi daerah-

daerah luar Jawa sangat besar, sedangkan sebaliknya tidak.   Dengan 

kata lain spillover effect yang ditimbuhkan oleh kemajuan ekonomi 

daerah-daerah luar Jawa terhadap perekonomian Jawa jauh lebih 

besar dari pada sebaliknya.

Gambar Peta Persentase Kemiskinan di Indonesia  

Sumber: Diolah dari Laporan Badan Pusat Statistik, 2012, Perkembangan Beberapa 

Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia November 2012. Hal 48
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Gambar 2.5 Peta Kepadatan Penduduk di Indonesia

Sumber: Diolah dari Laporan Badan Pusat Statistik, 2012, Perkembangan Beberapa 

Indikator Utama Sosial-Ekonomi Indonesia November 2012. Hal 19

 

Gambar 2.4. dan 2.5. memperlihatkan keterkaitan bahwa 

Pulau Jawa merupakan pulau yang kepadatan penduduknya paling 

tinggi dibandingkan wilayah lainnya, hal ini berbanding lurus dengan 

persentase kemiskinan penduduk di Pulau Jawa yang juga tinggi.  

Kondisi ini akan berhubungan dengan fakta bahwa Pulau Jawa 

merupakan daerah yang paling rentan terhadap ancaman-ancaman domestik seperti konflik horizontal, terorisme dan perdagangan 
orang.  Di sisi lain persentase kemiskinan yang juga tinggi di pulau 

Jawa  mengakibatkan arus migrasi lokal penduduk di pulau Jawa ke 

pulau yang lainnya.  Proses asimilasi antaretnis dan suku yang berbeda akibat arus migrasi pun berpotensi menjadi konflik horizontal mengingat paska 1998 banyak terjadi konflik bernuansa SARA seperti 
kasus Ambon, Papua, Poso dan Sampit. Dengan kondisi geografis yang sangat luas, maka 
ancaman ekonomi yang dihadapi adalah bagaimana mengelola dan memanfaatkan kondisi geografis tersebut untuk kepentingan ekonomi 
Indonesia.  Menurut laporan FAO (dalam Hakim, 2011: 31-32) setiap 

tahun ikan yang dicuri dari laut Indonesia mencapai 1,5 juta ton atau 

setara dengan uang sekitar empat miliar dollar AS. Artinya apabila 
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sumber daya ikan itu dimanfaatkan oleh kapal-kapal perikanan 

nasional maka produksi perikanan laut dapat meningkat sampai 5,9 

juta ton pertahun atau sekitar 92,19 persen dari potensi sumber daya 

ikan laut Indonesia yang mencapai 6,4 juta ton pertahun. Melihat 

potensi kerugian seperti itu, optimalisasi wilayah pertahanan untuk 

mencegah pencurian ikan akan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan ekonomi Indonesia karena faktor geografis Indonesia 
yang mayoritas kepulauan.

d. Keadaan umum wilayah pertahanan Indonesia ditinjau dari 

aspek geokultur.Mendefinisikan geokultur lebih rumit dibandingkan 
geopolitik atau geoekonomi, hal ini dikarenakan arti  kata kultur  yang  

luas.  Di barat  istilah  cultuur (Belanda), culture (Inggris, Perancis) 

dan kultur (Jerman) berakar dari kata Latin colere (mengolah tanah).  

Istilah kultur mengacu sekaligus pada usaha yang bermanfaat atau 

memberi hasil dan sistem nilai serta ide vital (kreasi  pikiran dan 

perasaan).   Jika kedua unsur pokok tersebut dirumuskan secara 

ekologis, maka muncullah istilah geokultur.  Secara sederhana, 

geokultur dapat dimaknai sebagai analisis pengaruh ekologis/geografis yang berpengaruh kepada budaya suatu bangsa.
Secara umum, kondisi geokultur asli bangsa Indonesia 

adalah budaya maritim.  Hal ini tak terlepas dari fakta bahwa negara 

kepulauan Indonesia memiliki wilayah perairan laut yang lebih luas 

dari pada wilayah daratannya sehingga peranan wilayah laut menjadi 

sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara.  Jika melihat 

sejarah, maka seharusnya Indonesia memiliki budaya maritim yang 

kuat sampai saat ini. Kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit 

merupakan contoh kejayaan pemerintahan maritim di Indonesia. 

Kejayaan Indonesia sebagai negara maritim pada masa dua kerajaan 

tadi karena paradigma masyarakat yang mampu menciptakan visi 

maritim sebagai bagian utama kemajuan budaya, ekonomi, sosial politik 

dan pertahanan keamanan. Meskipun demikian, tidak berarti budaya 

maritim merupakan budaya kontinental/daratan juga karena pada 

zaman kolonial Belanda, tanaman-tanaman khas tropis seperti kelapa, 

cengkeh, pala, tembakau, kelapa sawit dan rempah-rempah lainnya 

yang hanya tumbuh di daratan Indonesia sempat merajai perdagangan 

di Eropa. Sayangnya, kebijakan Pemerintah Indonesia belum terlalu 
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banyak memprioritaskan budaya geokultur yang berorientasi darat 

tersebut karena terkendala pada penguasaan teknologi pengolahannya. 

Tidak aneh apabila rempah-rempah tersebut pada akhirnya diekspor 

ke luar negeri, diolah oleh teknologi negara maju dan dijual kembali di 

tanah air dengan harga yang tinggi. 

Sejak zaman penjajahan, kejayaan maritim nusantara mulai 

hilangkarena pengaruh kolonialisme yang tidak menghendaki sektor kelautan Indonesia menjadi kuat, orientasi geografis masyarakat 
berubah dari laut ke daratan.  Hal ini tercermin dari image Indonesia 

sebagai negara agraris selain negara maritim.  Masyarakat Indonesia 

lupa bahwa para pendahulunya hidup dari laut.  Globalisasi 

mengakibatkan meningkatnya arus urbanisasi dari wilayah pesisir 

(peripheral) ke kota (core).  Ada fenomena bahwa kesuksesan 

masyarakat modern hanya bisa dicapai di daratan bukan di lautan. 

Terdapat dilema dalam perdebatan budaya maritim atau 

agraris ini, meskipun sosialisasi kultur maritim terus dikampanyekan 

oleh pemerintah, namun kultur yang ada di masyarakat adalah bangsa 

agraris.  Hasilnya, arah kebijakan pembangunan terpusat di sektor 

daratan (core), dan sektor laut menjadi terpinggirkan (peripheral).  

Padahal tidak seperti sektor darat, dalam buku Indonesia Negara 

Maritim telah dijelaskan ada empat alasan pentingnya sektor laut: 

pertama, letak geopolitik Indonesia penting untuk kepentingan 

ekonomi dan militer; kedua, sebagai media penghubung antar pulau 

di Indonesia maupun pasar internasional, jalur perdagangan yang 

dilakukan melalui laut merupakan yang paling besar yakni 90 persen, 

40 persen diantaranya melewati Indonesia; ketiga, kekayaan alam yang 

dikandungnya bermacam-macam mulai dari ikan, tumbuh-tumbuhan 

laut, bahan tambang, mineral, minyak dan gas; keempat, sebagai sosial 

budaya bahari.    Hal ini menunjukan bahwa masalah kesejahteraan 

ekonomi yang selama ini menghantui Indonesia setidaknya bisa 

teratasi.  Secara tidak langsung, pudarnya budaya maritim digantikan 

budaya agraris juga menyebabkan terjadinya arus migrasi dari desa ke 

kota yang berpengaruh dalam meningkatkan potensi ancaman darat terutama seperti kejahatan transnasional dan konflik antar etnis di 
Indonesia.  Budaya agraris ini tercermin dari orientasi pembangunan 

ekonomi yang lebih menitikberatkan ke sektor industri, pertanian, 

pertambangan dan perkebunan dibandingkan perikanan dan kelautan, 
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seperti yang terlihat dalam program MP3EI di tiap-tiap koridor. 

Kondisi saat ini bisa dikatakan ironis, budaya maritim yang 

tersisa di Indonesia bukan ke arah membangun tetapi membuat 

masalah. Sebagai contohnya pada kasus kejahatan transnasional 

seperti People Smuggling dan Human Trafficking, seringkali muncul di 

media kasus masyarakat-masyarakat di daerah pesisir yang membantu 

para migran ilegal untuk menyeberang pulau antar pulau di dalam 

Indonesia atau menyeberang ke Australia dari pelabuhan-pelabuhan 

‘tikus.  Misalnya seperti yang terjadi di daerah Sukabumi yang berada 

di selatan pulau Jawa dan berbatasan dengan Samudera Hindia 

merupakan jalur menuju Australia. Di satu sisi, Sukabumi merupakan 

salah satu daerah penyuplai utama trafficking di Indonesia, di sisi lain 

banyak ditemukan kasus transit para migran ilegal dari Timur Tengah 

yang akan menyeberang dari Sukabumi menuju Australia. 

Dalam konteks Binter, kasus di atas merupakan puncak 

gunung es yang terjadi di Indonesia. Saat ini, masih terdapat anggapan 

bahwa kasus di atas merupakan dominan Pemerintah Daerah, Polisi 

dan Departemen Imigrasi serta PJTI karena berkaitan dengan isu 

kriminal. Binter juga seharusnya dapat mengatasi kasus-kasus 

tersebut karena TNI sejatinya juga menjadi penjaga keamanan negara 

dan keamanan manusia.  
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BAB  V
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN WILAYAH 

PERTAHANAN

1. Latar Belakang  

a.   Kebijakan pertahanan negara disusun berdasarkan kondisi 

obyektif yang dihadapi bangsa Indonesia dengan memperhatikan 

perkembangan lingkungan strategis baik global, regional maupun 

nasional. Sementara itu kebijakan pertahanan negara tidak 

dapat dipisahkan dari masalah  keamanan secara keseluruhan. 

Isu keamanan nasional Indonesia  yang dihadapi saat ini sangat 

kompleks sarat dengan berbagai ancaman, baik aktual maupun 

potensial dan berpengaruh pada keutuhan dan kedaulatan  wilayah 

NKRI serta  keselamatan bangsa Indonesia. Ancaman aktual 

maupun potensial yang  dihadapi bangsa dan negara Indonesia 

cenderung meningkat, baik pada strata global, regional maupun 

nasional. Pertahanan negara pada hakekatnya merupakan segala 

upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh 

warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya serta 

dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan 

secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan 

kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap 

bangsa dari segala ancaman. Pertahanan negara berfungsi untuk 

mewujudkan satu kesatuan pertahanan yang mampu melindungi 

kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa 

dari segala bentuk ancaman.   

  Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh warga 

negara, pemanfaatan seluruh sumber daya nasional, dan seluruh 

wilayah negara dalam usaha pertahanan negara. Segala sumber 

daya nasional yang berupa sumber daya manusia, sumber daya alam 

dan buatan, nilai-nilai, teknologi, dan dana dapat didayagunakan 

untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara dalam rangka 

menghadapi segala bentuk ancaman. Ancaman dimaksud meliputi 

baik ancaman aktual maupun potensial, antara lain: ancaman 
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aktual meliputi; separatisme, terorisme, kekerasan, kejahatan 

lintas negara, pelanggaran wilayah laut dan udara, perubahan 

iklim, penyelundupan, cyber crime, pencurian sumber daya alam, 

dan bencana alam. Sementara itu ancaman potensial meliputi; 

pencemaran lingkungan, pandemic, krisis pangan, krisis energi, 

krisis air, pemanasan global, krisis finansial dan agresi militer. 
b.  Menghadapi kedua jenis ancaman tersebut diperlukan 

keterlibatan seluruh komponen bangsa dan peran pemerintah 

secara dini melalui pemberdayaan wilayah pertahanan. Pengelolaan 

sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan 

negara ditujukan untuk melindungi kepentingan nasional dan 

mendukung kebijakan nasional di bidang pertahanan. Kepentingan 

nasional tersebut akan terwujud melalui pembangunan nasional 

di segala bidang termasuk pembangunan bidang pertahanan. 

Sementara itu pembangunan bidang pertahanan perlu disiapkan 

sejak dini melalui pemberdayaan wilayah pertahanan yang pada 

hakekatnya merupakan bagian dari sistem pembangunan di daerah 

yang harus memperhatikan pembinaan kemampuan pertahanan 

negara. Pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan dengan 

pembangunan pertahanan di wilayah yang diselenggarakan oleh 

pemerintah bersama dengan pemerintah  daerah, dan partisipasi  

segenap komponen masyarakat.  Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 

2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 20 ayat (3) mengamanatkan 

bahwa pembangunan di daerah harus memperhatikan pembinaan 

kemampuan pertahanan. 

  Dengan demikian menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah 

sebagai pemegang kebijakan di wilayah untuk memperhatikan 

pembinaan kemampuan pertahanan. Pemerintah daerah dalam 

melaksanakan pembangunan di wilayah hendaknya menyinergikan 

instansi vertikal yang berada di wilayahnya untuk memberdayakan 

potensi daerah menjadi kekuatan pertahanan melalui koordinasi 

dan kerja sama. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah,   pemerintah daerah dalam hal ini memiliki tugas dan tanggung jawab secara otonom yang meliputi geografi, demografi dan kondisi sosial yang dapat diberdayakan untuk 
mendukung terselenggaranya sistem pertahanan negara di daerah 

sebagai bagian dari fungsi pemerintah untuk menyiapkan dan 
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membina pertahanan negara sejak dini.  Undang-Undang RI Nomor 

34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 7 ayat (2) 

huruf b angka 8 mengamanatkan bahwa pemberdayaan wilayah 

pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini, Tentara 

Nasional Indonesia pada dasarnya membantu pemerintah untuk: 

pertama, menyiapkan potensi sumber daya nasional menjadi 

kekuatan pertahanan yang dipersiapkan secara dini meliputi 

wilayah pertahanan beserta kekuatan pendukungnya, untuk 

melaksanakan Operasi Militer Selain Perang, yang pelaksanaannya 

didasarkan pada kepentingan pertahanan negara sesuai dengan 

sistem pertahanan semesta. Kedua, menyelenggarakan pelatihan 

dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara sesuai dengan 

peraturan perundang undangan. Dan ketiga, memberdayakan 

rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dalam membantu pemerintah 

untuk menyiapkan pertahanan sejak dini tersebut, Tentara Nasional 

Indonesia melalui satuan kewilayahan melaksanakan kegiatan 

operasional pembinaan sesuai daerahnya dan bekerjasama dengan 

Kementerian Pertahanan.  Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 

2007 tentang Penataan Ruang, mengamanatkan bahwa penataan 

ruang di samping diarahkan bagi kesejahteraan juga perlu bagi 

kepentingan pertahanan keamanan. Penataan ruang di daerah, 

baik di propinsi maupun kabupaten/kota, yang merupakan 

wewenang daerah perlu memperhatikan aspek pertahanan. Agar 

penataan ruang tersebut sejalan dengan fungsi pemerintah untuk 

menyiapkan pertahanan sejak dini yang dilaksanakan melalui 

pemberdayaan wilayah, sehingga perlu adanya koordinasi dan kerja 

sama dengan Kementerian Pertahanan dan lembaga pemerintah 

non kementerian (LPNK).   

c.  Pemberdayaan wilayah pertahanan bertujuan untuk 

mengintegrasikan dan menyinergikan peran fungsi kementerian/

LPNK dalam membina sumber daya manusia, sumber daya 

alam, sumber daya buatan, sarana dan prasarana nasional, nilai-

nilai, teknologi dan dana menjadi kekuatan pertahanan yang 

tangguh untuk mendukung kepentingan pertahanan negara yang 

dilaksanakan secara terencana, terpadu dan berkesinambungan. 

Pentingnya pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan 

mengingat masih terdapat hambatan dalam fungsi penyelenggaraan 
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pertahanan negara diantaranya;  belum adanya perangkat 

peraturan sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang RI Nomor 

3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara dan Undang-Undang 

RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, 

khususnya terkait dengan pemberdayaan wilayah pertahanan. 

Di samping itu belum terjalinnya koordinasi dan kerja sama yang 

efektif antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian/LPNK 

terkait. Sementara itu hambatan utama disebabkan oleh belum 

terbentuknya instansi vertikal Kementerian Pertahanan sebagai 

pelaksana tugas pokok pertahanan di daerah.  

  Di latarbelakangi pemikiran di atas, maka Kementerian 

Pertahanan perlu mengeluarkan kebijakan pertahanan negara 

tentang pemberdayaan wilayah pertahanan sebagai implementasi 

fungsi pemerintah dalam menyiapkan pertahanan sejak dini. 

Dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan perlu adanya 

strategi pencapaian yang harus dilaksanakan guna terlaksananya 

pembinaan pemberdayaan wilayah pertahanan melalui pencapaian 

jangka pendek dan pencapaian jangka panjang yang disusun melalui 

mekanisme pentahapan beberapa aspek terkait pemberdayaan 

wilayah pertahanan. Peletakan dasar pemberdayaan wilayah 

pertahanan meliputi unsur-unsur pokok yang dibutuhkan, durasi 

penyelenggaraan dan tahapan pencapaian. Dalam jangka pendek 

dilaksanakan dengan mentransformasikan potensi sumber daya 

nasional menjadi kekuatan pertahanan yang  diorientasikan untuk 

Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam jangka panjang 

dilaksanakan dengan menyiapkan warga negara beserta sarana dan 

prasarana nasional untuk dapat diproyeksikan menjadi komponen 

cadangan dan komponen pendukung yang diorientasikan untuk 

menghadapi Operasi Militer Perang (OMP).  

  Manajemen pemberdayaan wilayah pertahanan pada dasarnya 

merupakan fungsi pemerintah yang dilaksanakan melalui tiga 

mekanisme kegiatan yaitu: pertama, menyiapkan potensi sumber 

daya nasional menjadi kekuatan pertahanan yang dipersiapkan 

secara dini, meliputi wilayah pertahanan beserta kekuatan 

pendukungnya untuk OMP yang pelaksanaanya didasarkan pada 

kepentingan pertahanan negara sesuai dengan sistem pertahanan 

semesta; Kedua, pelibatan masyarakat dalam pertahanan negara 
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melalui penyiapan dengan menyelenggarakan pelatihan dasar 

kemiliteran secara wajib; dan ketiga, proyeksi pelibatan masyarakat 

dalam pertahanan negara untuk OMP dilaksanakan melalui 

pendataan dan pembinaan rakyat, untuk mendukung pertahanan 

negara. 

2.  Kerangka Dasar Kementerian Pertahanan Selaku 

Penyelenggara Fungsi Pemerintah  Dalam  Mewujudkan 

Pertahanan Sejak Dini.

Kementerian Pertahanan berkoordinasi dan kerjasama 

dengan kementerian/LPNK terkait melaksanakan kegiatan 

pemberdayaan wilayah pertahanan  beserta segenap potensi 

didalamnya. Pemberdayaan wilayah pertahanan dapat ditinjau dari 

dua sisi kepentingan yakni:  

a. Kementerian Pertahanan berkewajiban mendorong pembangunan 

pertahanan di daerah, dengan membina sumber daya nasional dari aspek pembangunan fisik dalam rangka terciptanya kesejahteraan 
masyarakat Indonesia untuk mewujudkan kekuatan pertahanan 

negara. 

b. Kementerian Pertahanan berkewajiban mendorong pembangunan 

pertahanan di daerah, dengan membina sumber daya nasional dari aspek pembangunan non fisik dalam rangka terwujudnya tata 
kehidupan masyarakat, bangsa dan negara Indonesia berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945, serta sikap dan perilaku warga Indonesia 

untuk mewujudkan kekuatan pertahanan negara.  Pemberdayaan 

wilayah pertahanan pada dasarnya bertumpu pada upaya untuk 

memanfaatkan dan memadukan segenap sumber daya nasional, 

yang  meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam dan 

buatan, sarana dan prasarana, nilai-nilai, teknologi, dan dana 

dengan kerangka dasar dan sasaran sebagai berikut :  

1)  Pemberdayaan wilayah pertahanan diwujudkan dalam 

rangka transformasi sumber daya nasional untuk menjadi 

kekuatan pertahanan negara dengan sasaran pengelolaan dan 

pendayagunaan sebagai berikut :

a)  Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki 
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kecerdasan dan jiwa nasionalisme untuk membangun 

bangsa dan negara.  

b)  Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam dan buatan 

yang memiliki nilai strategis, baik di darat, laut dan 

dirgantara sesuai dengan prinsip-prinsip berkelanjutan, 

keragaman dan produktivitas lingkungan hidup dalam 

rangka mendukung logistik pertahanan. 

c)  Terwujudnya pembangunan sarana dan prasarana yang 

dapat menunjang pembangunan perekonomian nasional 

untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam rangka 

memperkokoh pertahanan negara. 

d)  Terwujudnya nilai-nilai positif yang bersifat universal 

dan sesuai dengan karakter bangsa, nilai-nilai yang sudah 

mendapat kesepakatan bangsa, maupun nilai-nilai khusus 

yang sudah melekat di lingkungan TNI untuk meningkatkan 

semangat juang segenap komponen bangsa dalam rangka 

pertahanan negara.    

e)  Terwujudnya terapan teknologi nasional sesuai dengan 

perkembangannya yang dapat diimplementasikan baik 

dalam menunjang kemajuan industri nasional maupun 

dalam rangka mewujudkan kemandirian industri 

pertahanan negara. 

f)  Terkelolanya sumber dana yang berasal dari Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembiayaan 

program pertahanan negara yang transparan dan 

akuntabel.     

2)  Pemberdayaan wilayah pertahanan diwujudkan dalam 

bentuk penyiapan komponen cadangan untuk memperbesar 

dan memperkuat komponen utama dengan sasaran sebagai 

berikut : 

a)  Terlaksananya pelatihan dasar kemiliteran bagi warga 

negara. 

b)  Terbina dan tertatanya secara bertahap dan berlanjut 

sumber daya nasional, untuk mendukung pertahanan 

negara. 

3)  Pemberdayaan wilayah pertahanan diwujudkan dalam bentuk 
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penyiapan komponen pendukung yang secara langsung atau 

tidak langsung untuk meningkatkan kekuatan dan kemampuan 

komponen utama dan komponen cadangan dengan sasaran 

sebagai berikut : 

a)  Terbinanya masyarakat sesuai dengan bidang profesi 

dan keahlian melalui penanaman kesadaran bela negara,  

peningkatan nasionalisme dan wawasan kebangsaan.

b)  Terbina dan tertatanya secara bertahap dan berlanjut 

sumber daya nasional, untuk mendukung pertahanan 

negara. 

b.  Pentahapan.

Dalam rangka pemberdayaan wilayah pertahanan dilakukan 

melalui  beberapa tahapan meliputi; pengkajian, inventarisasi, 

standarisasi, perekrutan, pembinaan, dan penggunaan. Adapun 

tahapan pemberdayaan wilayah pertahanan dilaksanakan sebagai 

berikut : 1)  Tahap pengkajian. Tahapan ini bertujuan mengidentifikasi dan 
merumuskan kebutuhan potensi sumber daya nasional yang 

dapat diberdayakan menjadi kekuatan pertahanan negara. 

Tahapan kegiatan ini meliputi analisa kondisi lingkungan 

strategis dalam rangka untuk mengantisipasi berbagai bentuk 

ancaman dan merumuskan postur komponen pertahanan 

negara. 

2)  Tahap inventarisasi. Tahapan ini bertujuan mendata seluruh 

potensi sumber daya nasional yang dapat dibina dan 

didayagunakan untuk mendukung pertahanan negara. 

 Tahapan kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pengumpulan 

dan pengelolaan data potensi sumber daya nasional meliputi 

jenis, jumlah, lokasi, kemampuan produksi dan nilai 

ekonomi serta hambatan yang dihadapi untuk meningkatkan 

kemampuan dan kekuatan komponen pertahanan negara. 

3)  Tahap standardisasi. Tahapan ini bertujuan memetakan 

seluruh potensi   sumber daya nasional sesuai dengan kondisi, kemampuan dan spesifikasi tertentu yang digunakan untuk 
kepentingan pertahanan negara dengan mempertimbangkan 

standar nasional dan standar militer Indonesia.  
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4)  Tahap perekrutan. Tahapan ini bertujuan menentukan dan 

menetapkan sumber daya nasional yang terpilih pada tahap 

standardisasi untuk dibina menjadi kekuatan komponen 

pertahanan negara. 

5)  Tahap pembinaan. Tahapan ini bertujuan mengelola seluruh 

sumber daya nasional terpilih menjadi komponen utama, 

komponen cadangan, dan komponen pendukung yang memiliki 

kemampuan, kekuatan dan kegunaan untuk pertahanan 

negara.  

6)  Tahap penggunaan. Tahapan ini bertujuan menggunakan 

kekuatan  pertahanan negara melalui strategi pertahanan 

militer dan nirmiliter dalam rangka penyelenggaraan 

pertahanan negara.  

3. Pokok-Pokok Kebijakan Membina Dan Mendayagunakan 

Sumber Daya Nasional Menjadi Kekuatan Nasional, Menyiapkan 

Komponen Cadangan Dan Komponen Pendukung

Pokok-pokok kebijakan membina dan mendayagunakan 

sumber daya nasional menjadi kekuatan nasional, menyiapkan 

komponen cadangan dan komponen pendukung  diuraikan sebagai 

berikut : 

a.  Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. 

Pemberdayaan sumber daya manusia diarahkan pada 

terwujudnya kualitas kemampuan, ketrampilan, dan kepribadian, 

serta sikap mental sebagai warga negara Indonesia yang memiliki 

motivasi, keuletan, etos kerja dan semangat pengabdian untuk 

membangun bangsa dan negara Indonesia. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan yang baik. Kualifikasi 
tersebut perlu didukung dengan kualitas kesehatan dan kesejahteraan 

yang baik melalui peningkatan kemampuan ekonomi dan dukungan 

jaminan sosial yang memadai. Kualitas sumber daya manusia 

yang baik harus  dapat menjamin ketersediaan komponen utama, 

komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara 

yang siap dioperasionalkan. Penyelenggaraan pembinaan potensi SDM 

pertahanan negara dalam pembangunan dan penggunaan komponen 
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pertahanan merupakan dua substansi yang tidak dapat dipisahkan 

dan merupakan satu kesatuan yang utuh. Pembinaan potensi 

pertahanan negara diarahkan dalam mentransformasikan SDM 

pertahanan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung 

yang dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan 

sejalan dengan kebijakan penggunaan komponen pertahanan negara. 

Kementerian Pertahanan mendorong Gubernur, Bupati/Walikota 

melaksanakan kegiatan penyiapan kualitas SDM berkoordinasi dan 

bekerjasama dengan instansi vertikal kementerian/LPNK terkait 

dalam menyelenggarakan pendidikan atau kursus ketrampilan terkait 

dengan keahlian tertentu. Penyiapan kualitas sumber daya manusia 

bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, kualitas, meningkatkan 

kemampuan dan ketrampilan bela negara, rasa nasionalisme, semangat 

juang, etos kerja, nilai-nilai bangsa dengan memperhatikan kondisi 

dan situasi, serta kebutuhan daerah. 

Di samping itu penyiapan sumber daya manusia harus didukung 

melalui peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan dengan 

cara melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat, pemerataan 

pembangunan, pemasyarakatan kegiatan olah raga, pembinaan 

kehidupan keagamaan yang harmonis dengan mengutamakan dialog 

dan menghindari kekerasan, kebebasan berpolitik yang bertanggung 

jawab, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan lapangan 

kerja, penegakan hukum dan keadilan, serta peningkatan rasa aman 

masyarakat. 

b.  Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya.

Buatan Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Sumber 

Daya Buatan (SDA/SDB) harus dapat mendorong kemajuan dan 

pertumbuhan ekonomi nasional secara makro dan mikro yang dapat 

menyentuh kebutuhan masyarakat di daerah.  Pengelolaan dan 

pemanfaatan SDA/SDB harus menjadi perhatian pemerintah di daerah 

dengan memperhatikan aspek kesejahteraan dan pertahanan sehingga 

manfaatnya dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia. 

1. Pemberdayaan SDA dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan 

berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian/

LPNK terkait dan pemerintah daerah untuk meningkatkan 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang 
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diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut 

ditempuh dengan pengelolaan dan pengeksploitasian potensi 

SDA seperti energi, sumber daya mineral, kehutanan, kelautan, 

perikanan, pertanian, wilayah teritorial, maritim, dirgantara 

yang dikelola secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan. 

Pengelolaan dan pengeksploitasian potensi SDA tersebut 

harus mengutamakan kemampuan SDM bangsa Indonesia 

dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan 

lingkungan hidup. Kementerian Pertahanan bekerjasama 

dengan instansi vertikal kementerian/LPNK dan Gubernur, 

Bupati/Walikota melaksanakan tugas pembinaan dan 

pengawasan terhadap pengelolaan dan pengeksploitasian 

SDA di daerah. Pengelolaan dan pengeksploitasian SDA 

bertujuan meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan 

ekonomi nasional untuk menunjang kesejahteraan masyarakat 

Indonesia dan membangun dukungan logistik pertahanan. 

2. Pemberdayaan SDB dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan 

berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian/LPNK 

terkait dan Gubernur, Bupati/Walikota untuk meningkatkan 

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang 

diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional tersebut 

ditempuh dengan pengelolaan SDB seperti perindustrian, 

perdagangan, pariwisata, pertambangan, perbankan, 

transportasi, telekomunikasi, ketenaga kerjaan dan jasa lainnya 

yang dikelola secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan. 

Pengelolaan potensi SDB tersebut harus mengutamakan 

kemampuan SDM bangsa Indonesia dengan memperhatikan 

keseimbangan dan kesinambungan tata kelola usaha. 

Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan instansi 

vertikal kementerian/LPNK dan Gubernur, Bupati/Walikota 

melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan secara 

terpadu dan terkoordinasi terhadap pengelolaan SDB di daerah. 

Pengelolaan SDB bertujuan meningkatkan pembangunan 

dan pertumbuhan ekonomi nasional untuk menunjang 

kesejahteraan masyarakat Indonesia dan membangun sistem 
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ketahanan nasional. Di samping itu penyiapan SDA/SDB agar 

terintegrasi satu dengan yang lain dengan  sistem dukungan 

logistik yang berbasis kewilayahan disesuaikan dengan 

strategi dan gelar komponen pertahanan. Pengelolaan SDA/

SDB yang dilaksanakan baik oleh pemerintah maupun swasta 

harus dilindungi  dengan kepastian hukum atau peraturan 

perundang-undangan yang terkait dan diarahkan supaya tetap 

dirasakan dan diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat, 

serta diarahkan untuk mendukung kemampuan pertahanan.  

c.  Pemberdayaan Sarana dan Prasarana.

Pemberdayaan Sarana dan Prasarana (Sarpras) harus dapat 

menopang seluruh kegiatan pembangunan di segala bidang, sehingga 

kemajuan dan pertumbuhan kehidupan bangsa terlihat secara nyata 

sampai di daerah.  Pembangunan, penggunaan dan pemanfaatan 

sarana dan prasarana perekonomian, industri pertanian, industri 

pertambangan senantiasa mengaitkan atau dapat dikonversikan 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan 

kemampuan penyelenggaraan pertahanan negara (kemampuan 

produksi peralatan dan perlengkapan pertahanan negara) harus 

menjadi perhatian pemerintah di daerah dengan memperhatikan 

aspek pemerataan kesejahteraan dan pertahanan sehingga 

manfaatnya dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia. Pemberdayaan 

Sarpras dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan berkoordinasi 

dan bekerjasama dengan kementerian/LPNK terkait dan Gubernur, 

Bupati/Walikota untuk menopang  pembangunan di segala bidang 

yang diarahkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. 

Pembangunan Sarpras tersebut ditempuh dengan penyiapan sarana 

dan prasarana yang terkait dengan perindustrian, perdagangan, 

pariwisata, pertambangan, perbankan, transportasi, telekomunikasi, 

ketenaga kerjaan yang dikelola secara terpadu, terarah, dan 

berkesinambungan. Penyiapan Sarpras tersebut harus mengutamakan 

kemampuan SDM bangsa Indonesia dengan memperhatikan 

standardisasi secara nasional. 

Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan instansi vertikal 

kementerian/LPNK dan Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan 

tugas pembinaan dan pengawasan secara terpadu  dan terkoordinasi 

terhadap penyiapan Sarpras di daerah. Penyiapan Sarpras bertujuan 
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meningkatkan daya dukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 

nasional untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia dan 

membangun pemberdayaan wilayah pertahanan. 

Di samping itu penyiapan Sarpras harus mampu digunakan 

dalam jangka waktu yang lama dengan kualitas yang baik untuk 

menghemat proses perawatan dan renovasi, sehingga sumber daya 

yang ada dapat diarahkan untuk pengembangan Sarpras di daerah 

lain.  Penyiapan Sarpras juga diarahkan untuk membuka isolasi antar 

daerah yang selama ini masih ketinggalan dalam pembangunan dan 

dapat merangsang pertumbuhan perekonomian di daerah. Penyiapan 

Sarpras, khususnya  industri pertahanan yang memiliki nilai strategis 

dibina dan diarahkan untuk mendukung kemampuan pertahanan.  

d. Pemberdayaan Nilai-Nilai.

 Pemberdayaan nilai-nilai yang bersifat universal, nasional 

maupun  nilai-nilai khas yang berada di TNI harus dilaksanakan supaya 

bangsa Indonesia tidak tertinggal dalam tata pergaulan antar bangsa 

secara internasional, demikian juga supaya bangsa Indonesia tidak 

kehilangan jati diri sebagai bangsa yang bermartabat serta secara 

teguh menjaga empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara 

dengan tetap memiliki semangat juang, sikap pantang menyerah,  rela 

berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia.  Pembinaan nilai-

nilai yang bersifat universal, nilai-nilai nasional  dan nilai-nilai khas 

yang dimiliki oleh TNI dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan 

berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian/LPNK terkait 

dan Gubernur, Bupati/Walikota untuk meningkatkan nilai-nilai yang 

bersifat universal, nasional maupun nilai-nilai khas TNI. 

Pembinaan nilai-nilai universal meliputi penerapan 

kehidupan berdemokrasi yang dilandasi dengan rasa kebersamaan, 

kesetaraan, dan musyawarah untuk mufakat.  Nilai universal juga 

mengandung sikap yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, dimana 

selaku manusia berhak bebas dari rasa takut, mempunyai kebebasan 

berusaha, kebebasan menjalankan agama, mempunyai kedudukan 

sama dimata hukum, persamaan gender.   Nilai-nilai dalam kehidupan 

secara universal juga mengandung sikap untuk menjaga kelangsungan 

lingkungan hidup, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. 

Penerapan nilai-nilai universal, khususnya demokrasi dan HAM dapat 
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mempengaruhi pola hubungan antar manusia, bahkan sering pula 

dijadikan salah satu faktor yang memperkuat pemberdayaan wilayah 

pertahanan.   

Pembinaan nilai-nilai yang dianut dan diterapkan secara 

nasional harus dibina supaya bangsa Indonesia tidak kehilangan jati 

diri sebagai bangsa yang bermartabat.  Nilai-nilai tersebut diambil 

dan diterapkan dari empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara 

yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan tetap menjaga 

Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap utuh, dan  nilainilai gotong 

royong, semangat tidak kenal menyerah serta tetap menjaga tradisi, 

adat dan budaya setempat.  Pembinaan nilai-nilai khas yang berada di 

TNI juga harus dilaksanakan supaya TNI yang menjadi milik bangsa 

tetap berdiri secara teguh menjaga empat pilar kehidupan berbangsa 

dan bernegara tetap memiliki semangat juang, sikap pantang 

menyerah, rela berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia.   Nilai-

nilai yang harus tetap dibina dan ditanamkan kepada generasi baru 

TNI adalah Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI, Sebelas 

Asas Kepemimpinan TNI dan Tradisi-Tradisi TNI. Pembinaan nilai-

nilai tersebut ditempuh dengan melaksanakan program pendidikan 

baik secara formal maupun non formal dengan tidak meninggalkan 

pada penekanan tentang wawasan kebangsaan yang meliputi paham 

kebangsaan, rasa kebangsaan, dan semangat kebangsaan. Pembinaan 

nilai-nilai tersebut diarahkan kepada seluruh warga negara Indonesia 

dengan memperhatikan bobot materi dan keseimbangan sesuai strata 

pendidikan, usia, dan kehidupan sosial masyarakat. Kementerian 

Pertahanan bekerjasama dengan instansi vertikal kementerian/LPNK 

dan Gubernur, Bupati/Walikota melaksanakan tugas pembinaan dan 

pengawasan secara terpadu  dan terkoordinasi terhadap pembinaan 

nilai-nilai di daerah.  

Pembinaan nilai-nilai bertujuan untuk membentuk karakter 

bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan 

nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa Indonesia,  agar dapat terciptanya 

dukungan dan kesadaran masyarakat luas terhadap pentingnya 

menjaga persatuan dan kesatuan demi tetap tegaknya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  Di samping itu pembinaan nilai-nilai  harus dibina 

secara bertingkat dan berlanjut pada seluruh institusi dan komponen 

bangsa.   Pembinaan nilai-nilai yang  dilaksanakan harus disusun 
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secara baku, dilindungi  dengan kepastian hukum atau peraturan 

perundang-undangan yang terkait. Penguatan nilai-nilai tersebut akan 

memperkuat kesiapan komponen pertahanan negara.   

e.  Pemberdayaan Teknologi.

Pemberdayaan teknologi merupakan upaya dari bangsa 

Indonesia  untuk dapat meningkatkan kemampuan bangsa dalam 

memproduksi materiil unggulan yang digunakan untuk meningkatkan 

kesejahteraan bangsa dan memperkuat kesiapan pemberdayaan 

wilayah pertahanan. Pemberdayaan teknologi dilaksanakan oleh 

Kementerian Pertahanan berkoordinasi dan bekerjasama dengan 

kementerian/LPNK terkait dan Gubernur, Bupati/Walikota untuk 

meningkatkan kesiapan hasil produksi bangsa sendiri  yang diarahkan 

sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan 

teknologi tersebut ditempuh dengan pola Transfer of Technology 

(ToT) saat proses pengadaan barang dan jasa yang berasal dari negara 

luar, development research (riset pengembangan) yang menekankan 

pada pengembangan prototype suatu produk dan proses saat produk 

itu dibuat serta diujicobakan.  Pemberdayaan teknologi  dikelola 

dan dikembangkan secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan. 

Pengembangan teknologi tersebut harus mengutamakan kemampuan 

sumber daya manusia Indonesia dengan memperhatikan pemasaran 

dan pembuatan hak paten hasil produksi. Kementerian Pertahanan 

bekerjasama dengan instansi vertikal kementerian/LPNK dan Gubernur, 

Bupati/Walikota melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan 

secara terpadu  dan terkoordinasi  terhadap pengembangan teknologi 

di daerah.   Pengembangan teknologi bertujuan untuk menciptakan 

hasil produksi bangsa Indonesia yang dapat bersaing dengan produk 

negara lain untuk menunjang kesejahteraan masyarakat Indonesia 

dan dapat membangun kesiapan pemberdayaan wilayah pertahanan.   

Di samping itu pengembangan teknologi yang dilaksanakan baik oleh 

pemerintah maupun swasta harus dilindungi  dengan kepastian hukum 

atau peraturan perundang-undangan yang terkait dan diarahkan 

supaya terjamin ketersediaan pasokan dalam jangka panjang, serta 

sebagai bentuk komitmen terhadap upaya peningkatan kemandirian 

industri pertahanan. Langkah ini penting untuk menuju kemandirian 

bangsa karena selama ini pemenuhan sarana pertahanan negara masih 

bergantung dari pengadaan luar negeri. 
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f.  Pemberdayaan Dana.

Pengelolaan keuangan negara dilaksanakan untuk memenuhi 

kebutuhan akan penggunaan keuangan negara yang sesuai dengan 

tuntutan perkembangan demokrasi, ekonomi, dan teknologi modern. 

Keharusan untuk mengelola keuangan secara transparan, akuntabel 

merupakan hal-hal  yang wajib dilakukan oleh pengelola keuangan.  

Pemberdayaan dana dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan 

berkoordinasi dan bekerjasama dengan kementerian/LPNK terkait 

dan Gubernur, Bupati/Walikota untuk meningkatkan pengelolaan 

yang menekankan penggunaan dan hasil yang semaksimal mungkin 

merupakan tuntutan dalam era keterbukaan saat ini. Pengelolaan 

penggunaan dana dilaksanakan secara terpadu, terarah, dan 

berkesinambungan. Pengelolaan dana tersebut harus mengutamakan 

kemampuan sumber daya manusia Indonesia secara transparan 

dan akuntabel. Kementerian Pertahanan bekerjasama dengan 

instansi vertikal kementerian/LPNK dan Gubernur, Bupati/Walikota 

melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan sumber dana secara 

terpadu  dan terkoordinasi di daerah.  

Pengelolaan sumber dana bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan, meningkatkan 
akuntabilitas dan transparansi keuangan, meminimalkan 

penyalahgunaan anggaran. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka 

dibutuhkan kreativitas dalam menggali sumber-sumber dana, 

menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan 

dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara 

benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.  Di samping itu 

pengelolaan sumber dana diarahkan kepada pengelolaan anggaran 

berbasis kinerja (performance budgeting system) yang menjadikan 

kinerja sebagai fokus, sehingga seluruh potensi diarahkan untuk 

mendukung agar hasil yang diinginkan dapat tercapai. Untuk 

meningkatkan akuntabilitas dan menjamin terselenggaranya saling 

uji (check and balance) dalam proses pelaksanaan anggaran, perlu 

dilakukan pemisahan secara tegas antara pemegang kewenangan 

administratif yang diserahkan kepada kementerian/lembaga dan 

pemegang kewenangan kebendaharaan yang diserahkan kepada 

Kementerian Keuangan.  
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g Pelatihan Dasar Kemiliteran.

Penyiapan pelatihan dasar kemiliteran dilaksanakan 

melalui pendataan dan pembinaan SDM di suatu daerah/provinsi 

agar dapat ditransformasikan menjadi kekuatan pertahanan yang 

dapat mendukung kepentingan pertahanan negara. Pelaksanaan 

transformasi tersebut merupakan implementasi dari fungsi 

pemerintah untuk menyiapkan pertahanan sejak dini.  Di tiap komando 

kewilayahan dan/atau provinsi disiapkan komponen cadangan secara 

dini dan berkesinambungan untuk menjamin ketersediaan komponen 

pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan berkoordinasi dengan 

kementerian/LPNK terkait, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

ketersediaan anggaran pertahanan negara. Perekrutan SDM/warga 

negara untuk dilatih dasar kemiliteran dilakukan melalui proses 

pendataan, pemilahan, pemanggilan/pemberitahuan, pendidikan 

dan pelatihan, pengangkatan disesuaikan dengan kebutuhan guna 

memperbesar dan memperkuat komponen utama.  

Tujuan dari latihan dasar kemiliteran adalah untuk 

membentuk dan mengembangkan jiwa keprajuritan yang Pancasilais 

dan siap membela negara dengan melakukan pertempuran dalam 

rangka memperkuat dan memperbesar komponen utama. 

h.  Pembinaan Komponen Pendukung.

Komponen Pendukung merupakan salah satu bentuk dan 

wadah  keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara yang 

bersifat non kombatan, meningkatkan kemampuan masyarakat atau 

warga negara dalam memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya 

buatan serta sarana dan prasarana nasional dalam sistem pertahanan 

negara. Komponen pendukung terdiri atas warga negara, sumber daya 

alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang 

secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan 

dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.    

Pembangunan komponen pendukung disiapkan untuk 

menjamin daya dukung nasional, baik secara langsung maupun tidak 

langsung sehingga dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan 

komponen utama dan komponen cadangan. Komponen pendukung 

disiapkan oleh pemerintah diarahkan untuk membangun dan 

memelihara kesadaran bela negara setiap warga negara sesuai hak 
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dan kewajiban yang diamanatkan UUD 1945. Pembinaan komponen 

pendukung meliputi kegiatan pendataan, pemilahan, pemilihan, 

penetapan, dan pencerahan terhadap sumber daya manusia, sumber 

daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional. 

Pembinaan terhadap SDM dilakukan dengan metode pencerahan yang 

bertujuan untuk merubah pola pikir dan pola tindak.   

Setiap kementrian/LPNK agar memiliki kader pembina 

potensi SDM pertahanan negara yang dapat mengakomodasi 

kepentingan pertahanan negara di lingkungannya. Penyiapan kader 

pembina potensi SDM pertahanan negara tersebut dilaksanakan 

melalui pendidikan dan latihan bela negara. 

4.  Tataran Kewenangan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan

Pemberdayaan wilayah merupakan tanggung jawab segenap 

pemangku kepentingan, oleh karena itu diperlukan sinkronisasi dan 

sinergitas dalam penyelenggaraannya. Tataran kewenangan yang 

terkait dalam pemberdayaan wilayah pertahanan adalah sebagai 

berikut :  

a.  Menteri Pertahanan.

1)  Melaksanakan program penyediaan calon anggota komponen 

utama, cadangan dan pendukung sesuai dengan penentuan 

alokasi, pelaksanaan publikasi dan pemanggilan. 

2) Melaksanakan program pembentukan manusia Indonesia 

yang memiliki kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan bela 

negara, melalui pendidikan dan latihan sesuai kebutuhan fungsi 

masing-masing, agar pada saat diperlukan dapat dikerahkan/

didayagunakan sebagai komponen utama, cadangan dan 

pendukung untuk menghadapi tugas-tugas pertahanan negara.

3)  Memelihara/membina dan mengembangkan kekuatan dan 

kemampuan melalui pendidikan dan latihan, agar didapat 

kualitas kekuatan dan kemampuan SDM TNI, maupun SDM 

komponen cadangan. 

4)  Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi 

terkait dalam melaksanakan kegiatan diatas, termasuk dalam 

penyelenggaraan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun 
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pengawasan. 

b.  Menteri/Kepala LPNK terkait:

1)  Kerja sama dengan Kementerian Pertahanan dalam 

pelaksanaan program penyediaan manusia Indonesia yang 

disiapkan untuk menjadi calon anggota komponen cadangan 

dan pendukung untuk menghadapi tugas-tugas pertahanan 

negara. 

2)  Kerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan komponen 

pertahanan negara sesuai kompetensi dalam rangka 

kepentingan pertahanan negara. 

3)  Pemeliharaan/pembinaan dan pengembangan kekuatan dan 

kemampuan anggota komponen cadangan dan pendukung 

yang berasal dari instansinya dan sudah disiapkan sesuai 

standar yang telah ditentukan. 

4)  Mendukung penyiapan dan pendayagunaan personel 

komponen cadangan dan komponen pendukung. 

5)  Mendukung pelaksanaan program pengamanan personel, 

materiil dan berita/informasi di lingkungan pendidikan, 

pekerjaan, dan pemukiman. 

6)  Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi 

terkait lainnya dalam penyelenggaraan, pengorganisasian, 

pelaksanaan maupun pengawasan. 

c.  Panglima TNI

1)  Membantu Kementerian Pertahanan dalam pelaksanaan 

program pembentukan manusia Indonesia yang memiliki 

kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan bela negara, melalui 

pendidikan dan latihan sesuai kebutuhan fungsi masingmasing, 

agar pada saat diperlukan dapat dikerahkan/didayagunakan 

sebagai komponen utama, cadangan dan pendukung untuk 

menghadapi tugas-tugas pertahanan negara. 

2)  Melaksanakan program pemeliharaan, pembinaan, dan 

pengembangan kekuatan dan kemampuan melalui pendidikan 

dan pelatihan, agar didapat kualitas kekuatan dan kemampuan 

SDM TNI sesuai standar yang telah ditentukan.
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3)  Melaksanakan program latihan dasar ketrampilan bagi 

personel komponen cadangan dan komponen pendukung 

sesuai dengan program yang direncanakan oleh Kementerian 

Pertahanan. 

4)  Menyelenggarakan pendidikan dan latihan pembentukan dan 

pendidikan/latihan lanjutan serta pembinaan personel sesuai 

kebutuhan matra darat, laut dan udara. 

5)  Melaksanakan program pengamanan personel, materiil dan 

berita/informasi dilingkungan pendidikan, pekerjaan, dan 

pemukiman. 

6)  Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Kementerian 

Pertahanan dalam penyelenggaraan, pengorganisasian, 

pelaksanaan maupun pengawasan. 

7)  Menyelenggarakan latihan dasar kemiliteran bagi personel 

komponen cadangan. 

8) Menyelenggarakan Santiaji dan Santikarma, memberikan 

pengetahuan dasar teknik-teknik pengamanan personel, 

materiil, dan berita/informasi di lingkungan pendidikan, 

pekerjaan, dan pemukiman. 

9)  Melaksanakan Bhakti TNI melalui pembinaan teritorial, 

pembinaan teritorial maritim dan pembinaan teritorial 

dirgantara dalam rangka mendukung dan menyiapkan 

penataan ruang kawasan pertahanan.  

d.  Gubernur, Kepala Daerah/Instansi Vertikal.

1)  Melaksanakan program pembentukan manusia Indonesia 

yang memiliki kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan bela 

negara, melalui pendidikan dan latihan sesuai kebutuhan 

fungsi masing-masing instansi, agar pada saat diperlukan 

dapat dikerahkan dan didayagunakan sebagai komponen 

cadangan dan pendukung untuk menghadapi tugas-tugas 

pertahanan negara. 

2)  Pemeliharaan, pembinaan, dan pengembangan kekuatan dan 

kemampuan melalui pendidikan dan latihan, agar didapat 

kualitas SDM komponen cadangan dan pendukung sesuai 

standar yang telah ditentukan. 

3)  Menyelenggarakan program pendidikan dan latihan 
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pengamanan kepada para petugas keamanan di lingkungan 

pendidikan, pekerjaan maupun pemukiman. 

4)  Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi 

terkait lainnya dalam penyelenggaraan, pengorganisasian, 

pelaksanaan maupun pengawasan.  

5. Fungsi TNI Dan Tugas TNI Dalam Pertahanan Negara

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fungsi TNI yaitu 

sebagai penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan 

ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap kedaulatan, 

keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa, penindak terhadap setiap 

bentuk ancaman sebagaimanadimaksud pada ayat tersebut dan 

pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu akibat 

kekacauan keamanan. 

a. Fungsi TNI.

Pasal 6 (1) TNI sebagai alat pertahanan negara berfungsi 

sebagai:

a.  penangkal terhadap setiap bentuk ancaman militer dan 

ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri terhadap 

kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa;

b. penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan 

c.  pemulih terhadap kondisi keamanan negara yang terganggu 

akibat kekacauan keamanan. 

Pelaksanaan OMSP untuk menghadapi ancaman bersenjata, 

ancaman non militer, dan gangguan dengan ketentuan  pentahapan 

sebagai berikut:

1)  Penangkalan.   Pada tahap ini dilaksanakan strategi yang 

menggunakan kekuatan TNI melalui kegiatan dan operasi militer 

dalam rangka menangkal ancaman bersenjata, ancaman nonmiliter 

dan gangguan.   Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: Diplomasi 

Militer di antaranya: latihan bersama, pendidikan, pertemuan 

militer, kunjungan, kerja sama militer, atau olahraga militer; dan 
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pembinaan teritorial dan/atau Pemberdayaan Wilayah Pertahanan 

yang bersinergi dengan Polri, Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme (BNPT), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

(BNPP), Badan Keamanan Laut (Bakamla), K/L terkait lainnya; 

serta aktif di Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). 

Sedangkan Operasi yang dilaksanakan antara lain:  Operasi 

Mengatasi Gerakan Separatisme Bersenjata,  Operasi Mengatasi 

Pemberontakan Bersenjata, Operasi Mengatasi Aksi Terorisme, 

Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Operasi Pengamanan 

Objek Vital Nasional, Operasi Pengamanan Wilayah NKRI, Operasi 

Pengamanan Presiden dan Wapres beserta keluarganya, serta 

Operasi Membantu Pengamanan Tamu Negara Setingkat Kepala 

dan Perwakilan Pemerintah Asing yang sedang berada di Indonesia. 

Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan, Operasi Perdamaian 

Dunia, Operasi Membantu Pemerintah di Daerah, Operasi Membantu 

Polri dalam rangka Kamtibmas, Operasi Membantu Menanggulangi 

Akibat Bencana Alam, Pengungsian dan Pemberiaan Bantuan 

Kemanusiaan, Operasi Membantu Pencarian dan Pertolongan 

dalam kecelakaan dan Operasi Membantu Pemerintah dalam 

Pelayaran dan Penerbangan  yang didukung oleh Operasi Teritorial, 

Operasi Intelijen dan Operasi Informasi.  

2)  Penindakan. Pada tahap penindakan dilaksanakan strategi 

penggunaan kekuatan TNI melalui Operasi Militer untuk menindak 

langsung lawan setelah adanya kebijakan dan keputusan politik 

negara, misalnya setelah pernyataan status darurat sipil atau 

darurat militer. 

a)  Dalam menghadapi ancaman bersenjata dilakukan antara 

lain melalui Operasi Mengatasi Pelanggaran Wilayah yang 

dilakukan oleh negara lain. Penindakan dalam konteks 

Operasi Pengamanan Objek Vital Nasional, Operasi 

Pengamanan Wilayah NKRI, Operasi Mengatasi Aksi 

Terorisme, Operasi Mengatasi Pemberontakan Bersenjata, 

Operasi Mengatasi Gerakan Separatisme Bersenjata, Operasi 

Pengamanan Presiden atau Wapres beserta keluarganya, 

Operasi Pengamanan Mantan Presiden dan Wapres  beserta 

keluarganya,  Operasi Membantu Pengamanan Tamu Negara 

yang didukung dengan Operasi Intelijen, Operasi Teritorial, 

dan Operasi Informasi.   Untuk sasaran yang bernilai strategis 
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terpilih dilaksanakan operasi khusus.   Pada tahap penindakan 

ini dilaksanakan secara efektif dengan didukung teknologi 

informasi yang modern.  

b)  Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, TNI membantu 

pemerintah dalam menghadapi ancaman yang berdimensi 

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, bencana, teknologi, 

dan legislasi; termasuk mendukung kebijakan pemerintah 

mewujudkan Poros Maritim Dunia. Perbantuan tersebut 

dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku serta prosedur K/L terkait. 

c)  Dalam mengatasi gangguan terhadap kelancaran pembangunan 

dan pencapaian kepentingan nasional, TNI melaksanakan 

operasi dan kegiatan bersinergi dengan K/L terkait.   Operasi 

yang dilaksanakan antara lain:  Operasi Pemberdayaan 

Wilayah Pertahanan, Operasi Perdamaian Dunia, Operasi 

Membantu Pemerintah di Daerah, Operasi Membantu Polri 

dalam rangka Kamtibmas, Operasi Membantu Menanggulangi 

Akibat Bencana Alam, Pengungsian, dan Pemberiaan Bantuan 

Kemanusiaan, Operasi Membantu Pencarian dan Pertolongan 

Dalam Kecelakaan, dan Operasi Membantu Pemerintah dalam 

Pelayaran dan Penerbangan yang didukung oleh Operasi 

Teritorial, Operasi Intelijen, dan Operasi Informasi. Sedangkan 

kegiatan yang dilaksanakan antara lain: pembinaan teritorial 

dan/atau pemberdayaan wilayah pertahanan bersinergi 

dengan Polri, BNPB, BNPP, Bakamla, dan BNN serta K/L terkait 

lainnya.   

3)  Pemulihan.   Pada tahap pemulihan dilaksanakan strategi 

penggunaan kekuatan TNI melalui Operasi Militer dan kegiatan 

pemulihan berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara. 

Operasi yang dilaksanakan antara lain: Operasi Teritorial dan/

atau Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan dan kekuatan 

pendukungnya untuk siap kembali menghadapi perkembangan 

situasi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain: rekonstruksi, 

rehabilitasi, konsolidasi yang bersinergi dengan K/L terkait lainnya, 

dan membawa tawanan ke Peradilan Umum atau Peradilan militer. 



121

b. Tugas TNI.

Dalam Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara: Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi 

kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk 

ancaman. Namun dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) ditegaskan bahwa 

sebagai berikut :

(2) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi 

ancaman militer menempatkan TNI sebagai 

komponen utama dengan didukung oleh komponen 

cadangan dan komponen pendukung. 

(3) Sistem pertahanan negara dalam menghadapi 

ancaman nonmiliter menempatkan lembaga 

pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur 

utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang 

dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari 

kekuatan bangsa.

Dalam perkembangan waktu, kemudian dikeluarkan UU No. 

34 tahun 2004 tentang TNI, yang menegaskan bahwa tugas TNI dibagi 

menjadi 2 tugas yaitu Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi 

Militer Selain Perang (OMSP). Sesuai UU No. 3 tahun 2002 tentang 

Pertahanan Negara, Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan 

tugas perbantuan bersama-sama dengan unsur-unsur lainnya dari 

kekuatan bangsa dalam menghadapi ancaman non militer. Wujud 

nyata amanah dalam konstitusi tersebut menempatkan posisi Tentara 

Nasional Indonesia (TNI) senantiasa berkiprah untuk mencegah 

terjadinya ancaman militer dan non militer serta memberikan andil 

dalam memajukan bangsa dan negara. Didalam Pasal 7 UU No. 34 

tahun 2004 tentang Tugas TNI dibagi menjadi 2 (dua) tugas yaitu :

1) Dalam Doktrin Tentara Nasional Indonesia Tridarma Ekakarma 

(Tridek), Operasi Militer untuk Perang (OMP) adalah segala bentuk 

pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, untuk melawan 

kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara 
lain atau lebih, yang didahului dengan adanya pernyataan perang 

dan tunduk pada hukum perang internasional. Operasi Militer 
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untuk perang meliputi:

a) Kampanye Militer.

b) Operasi Gabungan TNI yang terdiri atas:

• Operasi Darat Gabungan.

• Operasi Laut Gabungan.

• Operasi Amfibi.
• Operasi Pendaratan Administrasi.

• Operasi Lintas Udara.

• Operasi Pertahanan Pantai.

• Operasi Pertahanan Udara.

c) Operasi Darat.

d) Operasi Laut.

e) Operasi Udara.

f) Operasi Bantuan.

2) Operasi Militer Selain Perang adalah pengerahan dan penggunaan 

kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer yang bukan dalam 

rangka perang dengan negara lain, tetapi untuk melaksanakan tugas-

tugas nontempur, seperti tugas-tugas kemanusiaan, menanggulangi 

akibat bencana dan untuk kepentingan nasional lainnya, mengatasi 

pemberontakan bersenjata, gerakan separatis bersenjata, tugas 

mengatasi kejahatan lintas negara dan tugas perdamaian. Operasi 

Militer Selain Perang meliputi:

• Operasi dalam rangka mengatasi gerakan separatis 

bersenjata.

• Operasi dalam rangka mengatasi pemberontakan 

bersenjata.

• Operasi dalam rangka mengatasi aksi terorisme.

• Operasi dalam rangka mengamankan wilayah perbatasan.

• Operasi dalam rangka mengamankan objek vital nasional 

yang bersifat strategis.
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• Operasi dalam rangka melaksanakan tugas perdamaian 

dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

Konsep Operasi Militer Selain Perang, berdasarkan Konsep 

Doktrin Pertahanan Negara Dwi Bhakti Eka Dharma menyatakan 

untuk mengedepankan Kementerian dan Lembaga Pemerintah 

Non Kementerian (K/L) dalam menghadapi ancaman nonmiliter 

terutama yang dilakukan nonstate modern actors dengan alasan 

militer membantu pemerintah sipil (Civil Society). Pembuatan 

Buku Doktrin Non Militer memang belum sempurna dalam buku 

putih. Namun, Doktrin Dwi Bakti Eka Dharma versi ancaman non 

militer terhadap pertahanan Negara sudah ada sejak tahun 2016 

berupa ancaman terhadap kedaulatan Negara, keutuhan wilayah 

dan keselamatan segenap bangsa (Pujo Widodo, 2018: 7)

Dengan pertumbuhan dan perkembangan TNI yang penuh 

dengan tantangan dan hambatan yang berat membuktikan bahwa 

pengabdian TNI merupakan bagian dari rangkaian proses perjuangan 

bangsa Indonesia. Institusi TNI lahir pertama-tama sebagai tentara 

rakyat, tentara pejuang, tentara nasional kemudian sebagai tentara 

yang profesional. Saat ini, tugas TNI ke depan menjadi semakin 

kompleks. TNI menyediakan lebih banyak waktu untuk membenahi 

dan menata diri serta menambah bobot intelektual bagi prajuritnya. 

Pemantapan tugas TNI, merupakan keniscayaan yang harus dicapai 

oleh internal. Tugas TNI bukan dimaknai sekedar sebagai exposed 

value atau nilai yang harus dipancarkan, melainkan menjadi sebuah 

believed system yakni sistem kepercayaan dan nilai yang membudaya 

bagi diri setiap prajurit dan institusi TNI. Sistem kepercayaan 

atau sistem nilai itu bekerja menggerakkan prilaku prajurit dalam 

mengemban tugas pokoknya. Mengawal tiga aspek fundamental dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni menegakkan kedaulatan 

negara, mempertahan reformasi dan harus memberikan kontribusi 

dalam mengembangkan civil society dan demokratisasi, tanpa harus 

mengubah jati diri TNI. 

Agenda politik utama sektor pertahanan adalah inisiasi 

visi politik transformasi militer menjadi institusi yang tangguh dan 

profesional dalam suatu tatanan negara demokratis. Bangsa ini 

membutuhkan TNI yang kuat, guna melindungi kepentingan nasional 

dari ancaman disintegrasi maupun intervensi. Kekuatan yang dimiliki 
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TNI perlu dibarengi dengan komitmen TNI memantapkan tugasnya 

sebagai prajurit Sapta Marga dan meningkatkan profesionalismenya. 

Segenap komponen bangsa berkewajiban untuk selalu mendukung 

terwujudnya kondisi stabilitas nasional dan global yang kondusif, tak 

terkecuali tentunya prajurit TNI tentunya. Atas dasar itulah, TNI selalu 

berkomitmen untuk senantiasa fokus menjaga stabilitas nasional 

dan ancaman globalisasi  dalam arti luas, adapun tiga hal yang dapat 

dilakukan dalam melaksanakan tugasnya sebagai berikut: 

a. Perlunya kemampuan mendukung terhadap tata kelola 

perekonomian di tengah ketidakpastian dan perlambatan ekonomi 

global.

b.  Pentingnya ikut serta memelihara kerukunan dan toleransi nasional 

antar segenap elemen bangsa. 

c.  Sebagai tugas pokok TNI diwajibkan terus mempertahankan 

kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.   

Mencermati tiga hal penting tersebut, dihadapkan dengan 

tugas-tugas institusi TNI sebagai bagian integral dari institusi 

negara secara utuh, maka berkaitan dengan pentingnya kemampuan 

mengelola ekonomi di tengah ketidakpastian dan perlambatan 

ekonomi global, TNI hendaknya terus berupaya membantu pemerintah 

dalam mewujudkan stabilitas keamanan dan memberdayakan aset-

aset ekonomi nasional dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi. 

Di masa damai, dimana ancaman militer asing kecil kemungkinannya, 

maka tugas TNI dalam operasi militer selain perang (OMSP) justru 

lebih menonjol dan mengemuka, yakni dalam rangka menjaga 

stabilitas nasional dan tugas kemanusiaan (civic mission). Berbagai 

program yang dilakukan TNI memiliki kontribusi yang sangat 

positif, seperti program TMMD, revitalisasi program KB, membantu 

membangun rumah tidak layak huni melalui bedah rumah, membantu 

menanggulangi korban bencana alam, mendukung penanaman satu 

milyar pohon, gebrakan sejuta jamban, membantu mengajar anak 

sekolah di wilayah perbatasan, terlibat dalam program swasembada 

pangan, melakukan karya bakti dan berbagai bentuk kegiatan sosial 

kemasyarakatan lainnya. TNI sebagai bagian dari unsur negara yang 

dilibatkan dalam mendukung dinamika pembangunan nasional, sudah 

seharusnya ikut terlibat langsung terhadap upaya-upaya peningkatan 
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kesejahteraan rakyat Indonesia. 

Sebagai “anak kandung” rakyat, sudah sepatutnya TNI 

ikut merasakan denyut nadinya rakyat, ikut membantu kesulitan 

yang dihadapi rakyat. Apalagi bila dihadapkan kondisi masyarakat 

Indonesia yang sebagian masih hidup dalam kesulitan. Bantuandan 

uluran tangan semua pihak termasuk TNI, tentunya sangat berarti 

bagi kehidupan mereka. TNI hendaknya tetap berkomitmen untuk 

senantiasa membantu berbagai memberdayakan rakyat untuk keluar 

dari kesulitan yang sedang dihadapi, dalam aplikasinya, pertahanan 

negara diselenggarakan oleh seluruh komponen bangsa secara terpadu 

dan komprehensif, khusus dalam menghadapi ancaman militer 

menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh 

komponen cadangan dan komponen pendukung. Dalam konteks TNI 

pertahanan negara dengan konsep pertahanan kewilayahan, dimana 

kemampuan pertahanan wilayah yang dikembangkan adalah yang 

bertumpu pada pertahanan pulau besar dan rangkaian pulau kecil atau 

biasa dikenal dengan Land Base Oriented, hal tersebut mensyaratkan 

adanya kemampuan prajuritnya yang profesional dan handal serta 

didukung Alutsista yang memadai. Menyadari hal tersebut maka 

sudah sewajarnya apabila pembentukan prajurit yang profesional 

dalam rangka menghadapi tuntutan perkembangan tugas, adalah hal 

yang menjadi prioritas bagi TNI baik yang dilaksanakan secara OMP 

dan OMSP guna menghadapi ancaman globalisasi yang lebih besar. 

6. Daerah Pangkal Perlawanan Sebagai Ujung Tombak Dari 

Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta).

Perkembangan situasi internasional, regional dan nasional 

saat ini, berimplikasi timbulnya isu globalisasi seperti demokratisasi, 

HAM dan lingkungan hidup yang dihembuskan oleh negara maju. 

Hal ini mengindikasikan adanya upaya intervensi terhadap negara 

berkembang yang mengarah kepada terjadinya kompetisi ekonomi    

antar bangsa baik dalam lingkup global maupun regional, yang dapat 

mengancam  sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.   Bentuk 

ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia saat ini juga 

berkembang dan dapat berupa ancaman asimetris (Asymmetric 
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Threats) atau ancaman nonlinier yang mencapai ekstrimnya, dimana 

tidak mengenal medan perang atau front.  Perang ini dikenal sebagai 

perang generasi keempat (Four Generation War).  Perbedaan antara 

situasi perang dan situasi damai menjadi kabur.  Sulit membedakan 

antara pasukan militer dan sipil. Aksi-aksi dapat dilakukan secara 

serentak, diam-diam dan dapat mencakup suatu daerah yang luas. 

Perang Generasi keempat ini merupakan perpaduan dari politik, sosial, 

militer, ekonomi bahkan budaya sebagai sarana yang bertujuan utama 

untuk mengalahkan wilayah negara atau mematahkan semangat pihak 

lawan.

Dalam menghadapi tantangan tugas TNI kedepan yang lebih 

massif serta untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, maka TNI perlu melakukan langkah konkret terhadap 

perubahan konsep lama yang lebih mengedepankan pendekatan 

konvensional kepada konsep baru yang lebih komprehensif. Untuk 

itu diperlukan usaha-usaha guna meningkatkan kemampuan dalam 

sistem pertahanan negara melalui pertahanan wilayah, sehingga 

sekalipun terjadi ancaman terhadap kedaulatan bangsa dan keutuhan 

wilayah negara Republik Indonesia, maka NKRI akan tetap berdiri 

tegak dan utuh. Peningkatan pertahanan negara tersebut dapat 

dilakukan melalui upaya peningkatan pertahanan wilayah-wilayah di 

Indonesia yang salah satu diantaranya adalah mengoptimalkan daerah 

pangkal perlawanan. Daerah pangkal perlawanan merupakan bagian 

tertentu dari satu ruang atau wilayah pertahanan yang telah dipilih 

dan dipersiapkan sebagai pusat kegiatan atau pusat pengendalian 

perlawanan terhadap musuh maupun lawan, terutama dalam rangka 

pelaksanaan perang berlarut. Oleh karenanya kita harus mengerti filosofis, kondisi dan keadaan umum wilayah pertahanan.
7.  Arti Penting Daerah Pangkal Perlawanan.

Daerah pangkal perlawanan merupakan strategi TNI AD 

dalam rangka menghadapi ancaman asimetris, (Asymmetric threat), 

perang berlarut maupun perang generasi keempat (Fourth Generation 

War). Daerah pangkal perlawanan sebagai bagian dari sistem 

pertahanan semesta (Sishanta) adalah ujung tombak pertahanan 

wilayah yang tersebar di seluruh wilayah NKRI dalam gelar kekuatan 
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TNI. Kegiatan yang dilaksanakan ialah melakukan pemberdayaan 

wilayah pertahanan sesuai UU No 2/2002 dan No 34/2004 yang 

dilaksanakan melalui pembinaan teritorial meliputi pembinaan geografi, demografi dan kondisi sosial agar menjadi Ruang, Alat, 
Kondisi  (RAK) Juang yang tangguh serta kemanunggalan TNI-Rakyat guna mewujudkan pertahanan negara. Geografi, demografi dan kondisi 
sosial sebagai kekuatan yang disiapkan, dibina serta didayagunakan 

sebagai penangkal, penindak terhadap ancaman dari dalam dan luar 

negeri serta pemulih terhadap kondisi keamanan negara. 

a.	 Geografi	sebagai	kekuatan	(Geography as a force).  

 Unsur kedaulatan dan keutuhan wilayah adalah bagian dari kepentingan pertahanan negara.  Penguasaan geografi secara utuh 
sesuai dengan sifat, bentuk dan dinamikanya akan menjamin kedaulatan 

yang utuh pula.  Dengan kata lain dalam mengimplementasikan 

kepentingan pertahanan negara untuk mendukung kepentingan 

nasional, harus dilandasi pemahaman tentang realita kondisi geografis, agar kapabilitas pertahanan mendapatkan pijakan yang kuat.   Kekuatan geografi dalam daerah pangkal perlawanan harus 
membentuk kompartemen daerah, agar dapat menentukan: 

(1) berapa sumber daya yang ada padanya; 

(2) sumber mana yang memerlukan pembinaan serta  pengembangan 

secara khusus; 

(3) apa yang masih perlu diadakan dari luar kompartemen; dan 

(4) kompartemen lain yang dapat membantu dan atau perlu dibantu.   

Komando kewilayahan menjadi relevan karena merupakan 

bagian dari kompartemen strategis negara untuk mengembangkan 

ruang, alat dan kondisi juang bagi pergelaran strategi perang di zona 

pertahanan dalam.Melihat lebih teliti mengenai definisi daerah pangkal 
perlawanan berdasarkan teori teritorial tersebut, maka daerah 

pangkal perlawanan dapat dikategorikan sebagai suatu tempat bagi 

penyelenggaraan Command Control atau pusat kendali terhadap 

penyelenggaraan perang gerilya dalam rangka perang berlarut. 

Dengan dasar pertimbangan strategis tersebut maka posisi daerah 

pangkal perlawanan secara ideal harus terletak dan terlindungi 
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dalam suatu Inner Cycle yang Affordable to Defence,  artinya bahwa 

posisinya sebagai pusat kendali gerilya dan dapat terlindungi dari 

berbagai aspek sehingga tidak mudah bagi pihak lawan untuk merebut 

dan menguasainya. Di samping itu, daerah pangkal perlawanan juga 

harus didukung dengan fasilitas yang memungkinkan dalam upaya 

mempertahankannya dari kemungkinan penguasaan oleh pihak 

lawan.  Hal ini dapat ditinjau berdasarkan pertimbangan letak keadaan 

atau potensi yang dikandung oleh daerah serta niat untuk menguasai 

Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB), Sumber Daya 

Manusia (SDM), maupun teknologi yang dapat didayagunakan untuk 

kepentingan musuh.

Kegiatan Command Control atau komando pengendalian 

dalam daerah pangkal perlawanan diselenggarakan dalam rangka pengendalian kekuatan aspek geografi, demografi dan kondisi sosial 
wilayah pertahanan. Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan 

adalah menghimpun daya tempur, daya intelijen, daya teritorial dan 

daya wilayah pada umumnya.  Daerah tersebut juga merupakan pusat 

operasi gerilya dimana kegiatan akan dilancarkan, tempat penyusunan 

kekuatan, konsolidasi, istirahat dan penimbunan barang-barang 

logistik.  Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pembinaan teritorial 

yang didukung operasi intelijen dalam rangka mencegah  penyusupan 

intelijen musuh dan penyiapan secara dini dukungan-dukungan 

operasi tempur bila sewaktu-waktu diperlukan. Berdasarkan buku 

petunjuk induk tentang pembinaan teritorial, bahwa daerah pangkal 

perlawanan merupakan bagian dari sasaran pokok Binter, dengan 

demikian maka untuk mencapai sasaran tersebut dalam tahap 

perencanaan harus melalui sistem perencanaan dan pengendalian 

pembinaan teritorial atau Sisrendal Binter (Buku petunjuk induk 

tentang pembinaan teritorial nomor : 05-01).

Sumber daya nasional sebagai potensi pertahanan dan 

pembentuk kekuatan bangsa, perlu dibina dan dipersiapkan ke 

arah transformasi kekuatan pertahanan, guna meningkatkan efek 

penggentar (Deterence Effect), dan penyiapannya sebagai elemen 

kekuatan bersama antara sipil militer dalam bangun sistem 

kekuatan diplomasi menghadapi ancaman nonmiliter. Perimbangan 

dukungan strategis yang semula dianggap sebagai tugas militer dapat 

diberdayakan dan diemban oleh sektor-sektor lain yang lebih esensial 
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dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu upaya memvitalkan 

kembali penguatan kapabilitas pertahanan yang mengalami degradasi, 

dilakukan dengan menguatkan militer secara khusus dan pertahanan 

negara secara umum. Dengan demikian pembinaan potensi pertahanan 

secara proporsional akan berdimensi ganda. Pertama mengaksentuasi 

penguatan militer menghadapi ancaman militer, dan kedua 

mengintegrasikan unsur lain kekuatan bangsa ke dalam kapabilitas 

sistem pertahanan negara dalam bentuk kekuatan diplomasi untuk 

menghadapi ancaman nonmiliter. Dengan perspektif dua dimensi ini, 

maka terdapat aksentuasi kuat kebutuhan pertahanan, yang dalam 

segi anggaran akan menguatkan kesejajaran fungsi pertahanan 

layaknya fungsi pemerintah yang lain.   Untuk mewujudkan bangun 

kekuatan menghadapi ancaman nonmiliter itu, berdasarkan Pasal 9 

Undang-Undang No 3/2002 yang mengatur hak dan kewajiban bela 

negara bagi seluruh warga negara.  Dengan memadukan kualitas bela 

negara seluruh warga negara, resultante hasil yang dipadukan dengan 

kekuatan militer, akan menjadi kekuatan diplomasi, cadangan dan 

pendukung.

b.	 Demografi	sebagai	kekuatan (Demography as a force). Pembinaan unsur demografi dilaksanakan guna memperoleh kekuatan demografi/penduduk melalui penilaian baik secara kualitatif 
(fungsinya dalam masyarakat) maupun secara kuantitatif. Penilaian 

ini juga diikuti dengan pengembangan empat komponen utama 

penyelenggaraan pertahanan negara yaitu komponen perlawanan 

bersenjata, komponen Kamtibmas dan Linmas, komponen urusan sipil 

(termasuk di dalamnya aparatur pemerintahan sipil) dan komponen 

produksi.  Komando kewilayahan dalam fungsi pembinaan ini berperan 

sebagai instrumen  inti  dari  komponen  perlawanan  bersenjata.   

Instrumen   inti   dari komponen-komponen lainnya adalah institusi 

sipil Departemen Pertahanan yang berkewajiban untuk mengelola 

seluruh potensi sumber daya nasional yang dapat dipergunakan untuk 

menyelenggarakan strategi pertahanan negara melalui mobilisasi.Aksentuasi unsur demografi secara kualitatif dilaksanakan guna memperoleh  potensi demografi yang berkualitas sesuai tugas 
fungsinya dalam masyarakat melalui pembinaan tenaga profesional, 

tenaga ahli, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh 

adat yang memiliki wawasan kebangsaan sehingga tercapai potensi 
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demografi secara kuantitatif untuk  diarahkan dalam rangka mencapai 
ketahanan nasional.  Penguatan ini juga diikuti dengan pengembangan 

empat komponen utama penyelenggaraan pertahanan negara yaitu 

komponen perlawanan bersenjata, komponen Kamtibmas dan Linmas, 

komponen urusan sipil (termasuk didalamnya aparatur pemerintahan 

sipil), dan komponen produksi.  Satkowil berperan sebagai instrumen 

inti dari komponen perlawanan bersenjata. Departemen Pertahanan  

berkewajiban untuk mengelola seluruh potensi sumber daya 

nasional yang dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan strategi 

pertahanan negara melalui mobilisasi.

c. Kondisi sosial sebagai kekuatan (Social Condition as a force). 

Kondisi sosial sebagai kekuatan negara, diwujudkan 

melalui pembinaan ketahanan mental rakyat yang meliputi aspek-

aspek idelogi, politik, ekonomi,  sosial dan budaya. Fungsi TNI ialah 

membantu pemerintah dalam upaya penyelenggaraan ketahanan 

kondisi sosial bangsa yang merupakan cita-cita ideal masa depan 

bangsa. Sebagai cita-cita, maka kondisi sosial akan menjadi sesuatu 

kekuatan penggerak terhadap apa yang diperjuangkan serta 

melahirkan semangat berjuang dan kerelaan untuk berkorban. 

Betapa besar kekuatan ketahanan  kondisi sosial bangsa dalam 

menggerakkan kekuatan seluruh rakyat, hal ini dapat dilihat 

saat bangsa ini berjuang, berperang melawan penjajah untuk 

merebut kemerdekaannya. Setiap orang atas kecintaannya terhadap 

tanah air, bersedia mengorbankan kepentingan individu, kelompok, 

suku dan kedaerahan untuk membela bangsanya. Bahkan mereka mau 

melepaskan apa saja yang mereka miliki untuk kepentingan bangsanya, 

tanpa peduli apa yang akan diperolehnya kemudian. Kekuatan kondisi 

sosial tersebut harus selalu dipelihara dan digelorakan oleh seluruh 

pemimpin, di semua tingkat yang ada. Menyatukan seluruh komponen 

bangsa serta sekaligus  menjadi kekuatan untuk mengatasi setiap 

ancaman agar tidak  tumbuh dan berkembang serta tidak kehilangan arah dan orientasi yang dapat melahirkan konflik maupun berbagai 
penyimpangan yang tentu tidak mudah diberantas.

Penguasaan daerah, baik oleh pasukan gerilya maupun 

musuh mempunyai pengaruh yang sama dan masyarakat merupakan 

objek perebutan pengaruh.  Kerawanan dalam bidang kehidupan 

masyarakat yang ada pada masa sebelum perang seperti perselisihan 
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antar kelompok masyarakat terhadap politik negara, masalah 

kesejahteraan, sosial ekonomi, ketegangan-ketegangan yang timbul 

dari perasaan yang tidak puas terhadap pemerintah serta kepentingan 

yang bersifat pribadi dari perorangan akan dimanfaatkan oleh pihak 

musuh.  Masyarakat terdiri dari sejumlah manusia yang telah hidup 

bersama dan mereka menciptakan berbagai peraturan pergaulan 

hidup membentuk kebudayaan, dimana setiap anggota masyarakat 

merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya.   

Adapun pembinaan teritorial yang perlu dilakukan ialah dengan 

cara empati sehingga memiliki makna subjektif bagi pelakunya 

(merasa sama atau senasib sepenanggungan dengan orang lain), dia 

harus dapat menempatkan dirinya dalam posisi pelaku untuk dapat 

menghayati pengalamannya dalam mewujudkan tindakan sosial yang 

diharapkan sebagai implementasi dari fakta sosial (Max weber). Fakta 

sosial merupakan pola-pola atau sistem yang mempengaruhi cara 

masyarakat untuk bertindak, berpikiran dan merasa yang dituangkan 

ke dalam aturan (Emile Durkheim).  Fakta sosial berada di luar individu 

dan mempunyai kekuatan memaksa untuk mengendalikan individu 

tersebut.  Berdasarkan fakta sosial itu dapat ditarik kesimpulan 

perubahan masyarakat secara menyeluruh.  Dengan metode ilmiah 

yang tepat (penelitian berulang kali, penjelasan yang teliti dan 

perumusan teori berdasarkan pembuktian), sehingga dapat diambil 

langkah konsepsional guna pembinaan masyarakat di wilayah.

1) Aksentuasi kepemimpinan nasional ditujukan dalam rangka 

membina dan membangun pertahanan dalam kehidupan 

masyarakat modern, sehingga diperlukan kepemimpinan 

nasional yang kuat dan berwibawa, dimana untuk mendukung 

hal tersebut ditentukan oleh banyak faktor, yaitu: Pribadi (moral, 

akhlak, semangat, dan akuntabilitas) serta komitmen yang 

kuat dari pemimpin-pemimpin bangsa. Tujuan nasional, yang 

selalu berintikan falsafah negara, merupakan unsur pengarah, 

pemersatu, pemberi motivasi dan merupakan salah satu 

identitas nasional serta nilai-nilai sosial budaya, keadaan sosial 

(masyarakat), sistem politik dan ilmu pengetahuan.  Kepribadian 

nasional, merupakan hasil perkembangan sejarah dan cita-cita 

bangsa yang dirumuskan sebagai dasar kehidupan bangsa. 

Kepribadian ini perlu dipupuk, dibina dan dimasyarakatkan pada 
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setiap generasi, karena kepribadian nasional ini merupakan daya 

tangkal yang sangat strategis untuk menghadapi tantangan dari 

pengaruh asing, maupun pengaruh dari dalam, seperti terorisme 

dan lain-lain.

 Empat pilar bangsa yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka 

Tunggal Ika, yang berfungsi sebagai fondasi dan perekat bangsa. 

Pancasila adalah penyaring (filter) dan dari Pancasila lahirlah 

ketiga pilar lainnya.  Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia 

yang merupakan aksentuasi dan modal sosial bangsa dan dapat 

ditunjukan dari fakta bahwa Pancasila sudah menjadi bagian dari 

sejarah Indonesia, bahkan lebih dari itu. Pancasila juga membuat 

Indonesia ada, dan besar peluang untuk membantu bangsa yang 

majemuk ini tetap bertahan serta berkembang sampai waktu yang 

lama. Pancasila merupakan nalar masyarakat yang mengandung 

nilai-nilai kebebasan, kesetaraan dan masuk akal. Kebebasan 

sebagai anggota warga negara yang bebas serta menganggap 

orang lain juga bebas, setara dan masuk akal.  Bukan karena 

dominasi, manipulasi ataupun karena tekanan paksa akibat 

posisi sosial yang lebih rendah Inferior melainkan disebabkan 

oleh adanya keyakinan untuk mencapai tujuan bersama.  Ideologi 

Pancasila adalah penting untuk dipahami oleh segenap anak 

bangsa sebagai pedoman dan pandangan hidup bagi seluruh 

warga Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan 

bernegara, sehingga pengetahuan tentang Pancasila merupakan 

prioritas dalam setiap pembinaan teritorial di wilayah. 

2) Aksentuasi ruang, alat serta bidang kehidupan sosial bangsa 

Indonesia dalam daerah pangkal perlawanan dibagi dalam 

delapan kelompok gatra/model bidang kehidupan. Kedelapan 

gatra tersebut (Astagatra) dibagi dalam dua kelompok, yaitu Trigatra (geografi, sumber kekayaan alam, dan demografi) 
dan Pancagatra  (ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan 

Hankam).  Model bidang kehidupan tersebut dapat dibedakan 

secara teoretik tetapi tidak bisa dipisahkan karena keterkaitan 

yang kuat satu sama lain.  Oleh karena itu, Astagatra ini harus 

dilihat secara holistik dan integral (bulat utuh menyeluruh).   

Trigatra bersifat statis dan Pancagatra bersifat dinamis. 

Trigatra merupakan modal dasar untuk meningkatkan 
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Pancagatra.  Pancagatra atau gatra sosial terdiri dari aspek-

aspek kehidupan sosial yang menyangkut kehidupan dan 

pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan dan 

norma-norma tertentu. Gatra Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial 

dan Budaya, Pertahanan dan Keamanan.   Kelima gatra Sosial 

tersebut mengandung unsur-unsur yang bersifat dinamis serta 

memiliki korelasi antara gatra yang satu dengan gatra yang lain.  

Kelemahan di dalam satu gatra dapat mempengaruhi gatra yang 

lain demikian juga sebaliknya, meningkatnya kekuatan pada 

salah satu gatra dapat meningkatkan gatra yang lain (sinergi). 

Ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang dihadapi 

oleh bangsa Indonesia selalu ditujukan pada kelima gatra sosial.   

Oleh karena itu penanggulangannya adalah dengan upaya 

meningkatkan ketahanan secara utuh menyeluruh dan terpadu. 

Kualitas Pancagatra dalam kehidupan nasional Indonesia dalam 

interaksinya dengan Trigatra mencerminkan tingkat ketahanan 

nasional Indonesia.

 Pembinaan kondisi sosial wilayah melalui Binter dapat dilihat 

dari berbagai problematikanya, diperlukan gagasan-gagasan 

orisinil yang justru problem solvingnya dari sudut pandang 

sosiologis sebab permasalahan sosial tidak mudah diselesaikan 

dengan sekedar jargon politik semata.Tetapi, diperlukan kerja 

sosial yang berbasis sosial-budaya yang sangat heterogen. 

Masyarakat daerah yang serba plural perlu dicarikan formulanya 

yang melibatkan para ahli diberbagai bidang. Mulai “hulu” 

(pemerintah) sampai “hilir” (rakyat) dimanapun berada, 

membuka ruang publik komunikasi sosial untuk meretas sekat-

sekat psikologis yang sudah lama mengkristal. Dengan demikian, 

fungsi  peran-peran  social-control seperti yang dikemukakan 

Paul B. Horton dan C.L. Hunt (1993:176).  Pengendalian  sosial   

(social control) adalah, untuk menggambarkan segenap cara dan 

proses yang ditempuh oleh sekelompok orang atau masyarakat 

sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai dengan 

harapan kelompok atau masyarakat, sehingga dapat menjadi 

pengendali sosial yang sesuai dengan harapan berbagai elemen 

bangsa, kalau menghendaki adanya social order (ketertiban 
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sosial).  Memang proses penyelarasan main-stream ke berbagai 

kalangan tidak semudah membalik tangan, tapi itulah uji 

kelayakan seorang pemimpin atau aparat komando kewilayahan 

yang mumpuni. 

Dalam gelar operasi teritorial, maka paradigma satuan 

teritorial harus bersifat dinamis yaitu dapat mengikuti perkembangan 

zaman agar dapat berperan serta menarik hati rakyat di era saat ini. Satuan komando kewilayahan harus berfikir dan berinovasi survive 

terhadap apa kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda agar 

tidak terpengaruh oleh pihak insurjen. Peran satuan kewilayahan 

harus sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai sasaran. 

Sehingga perubahan pada konsep Binter menjadi tolok ukur akan 

berdampak pada perubahan gelar operasi tertorial yang dilaksanakan 

pada masa pra insurjensi (sebelum insurjensi terjadi), masa insurjensi 

dan masa pasca insurjensi (pemulihan Kamtibmas). Satuan komando 

kewilayahan serta Babinsa harus lebih profesional dan mampu 

menganalisis setiap ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri yang dapat meruntuhkan pemerintah dan kedaulatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Aksentuasi kualitas maupun kuantitas satuan komando 

kewilayahan dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan agar memiliki 

kemampuan sesungguhnya, berinovasi praktis guna menimbulkan 

pemikiran berupa ide-ide sosial kemasyarakatan yang mengarah 

kepada tata kehidupan sosial kepribadian bangsa Indonesia.   Menurut 

Locke, Ide yang terdapat di benak manusia sesungguhnya berasal dari 

pengalaman.  Ia hadir secara aposteriori. Pengenalan manusia terhadap 

seluruh pengalaman yang dilaluinya (mencium, merasa mengecap dan 

mendengar) menjadi dasar bagi hadirnya gagasan-gagasan sederhana 

sebagai pangkal tolak dari timbulnya gagasan rumit yang disebut 

persepsi.  Pengalamanlah yang menjadi dasar pengetahuan yang 

kita    kenal sebagai empirisme.  Adanya doktrin, teori-teori serta buku petunjuk tentang Binter, ilmu sosial dan filsafat merupakan landasan 
kerja bagi aparat Satkowil dalam penyelenggaraan pembinaan 

teritorial di wilayahnya. Akan tetapi realita di lapangan, kurangnya 

kemampuan, pengetahuan serta pengalaman anggota Satkowil dapat 

membatasi kemampuan, sehingga menimbulkan sikap skeptis. Maka 

tugas pimpinan ialah menumbuhkan kepercayaan diri bagi anggota 
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Satkowil melalui pelaksanaan tugas Binter di wilayah secara benar agar 

anggota Satkowil memiliki pengalaman Binter yang dapat diterapkan 

dalam tugas-tugas Binter selanjutnya.

8.	 	 Aksentuasi	Aspek	Geografi.	 Melihat lebih teliti mengenai definisi daerah pangkal 
perlawanan berdasarkan teori teritorial tersebut, maka daerah 

pangkal perlawanan dapat dikategorikan sebagai suatu tempat bagi 

penyelenggaraan Command Control atau pusat kendali terhadap 

penyelenggaraan perang gerilya dalam rangka perang berlarut. 

Dengan dasar pertimbangan strategis tersebut maka posisi daerah 

pangkal perlawanan secara ideal harus terletak dan terlindungi dalam 

suatu Inner Cycle yang Affordable to Defence,  artinya bahwa posisinya 

sebagai pusat kendali gerilya dan dapat terlindungi dari berbagai 

aspek sehingga tidak mudah bagi pihak lawan untuk merebut dan 

menguasainya.           Di samping itu daerah pangkal perlawanan juga 

harus didukung dengan fasilitas yang memungkinkan dalam upaya 

mempertahankannya dari kemungkinan penguasaan oleh pihak 

lawan.  Hal ini dapat ditinjau berdasarkan pertimbangan letak keadaan 

atau potensi yang dikandung oleh daerah serta niat untuk menguasai 

Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Buatan (SDB), Sumber Daya 

Manusia (SDM), maupun teknologi yang dapat didayagunakan untuk 

kepentingan musuh.

Kegiatan Command Control atau komando pengendalian 

dalam daerah pangkal perlawanan diselenggarakan dalam rangka pengendalian kekuatan aspek geografi, demografi dan kondisi sosial 
wilayah pertahanan. Ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan 

adalah menghimpun daya tempur, daya intelijen, daya teritorial dan 

daya wilayah pada umumnya.   Daerah tersebut juga merupakan pusat 

operasi gerilya dimana kegiatan akan dilancarkan, tempat penyusunan 

kekuatan, konsolidasi, istirahat dan penimbunan barang-barang 

logistik.  Selain itu juga dilaksanakan kegiatan pembinaan teritorial 

yang didukung operasi intelijen dalam rangka mencegah  penyusupan 

intelijen musuh dan penyiapan secara dini dukungan-dukungan 

operasi tempur bila sewaktu-waktu diperlukan. Berdasarkan buku 

petunjuk induk tentang pembinaan teritorial, bahwa daerah pangkal 

perlawanan merupakan bagian dari sasaran pokok Binter, dengan 
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demikian maka untuk mencapai sasaran tersebut dalam tahap 

perencanaan harus melalui sistem perencanaan dan pengendalian 

pembinaan teritorial atau Sisrendal Binter (Buku petunjuk induk 

tentang pembinaan teritorial nomor : 05-01).

Sumber daya nasional sebagai potensi pertahanan dan 

pembentuk kekuatan bangsa, perlu dibina dan dipersiapkan ke 

arah transformasi kekuatan pertahanan, guna meningkatkan efek 

penggentar (Deterence Effect), dan penyiapannya sebagai elemen 

kekuatan bersama antara sipil militer dalam bangun sistem 

kekuatan diplomasi menghadapi ancaman nonmiliter. Perimbangan 

dukungan strategis yang semula dianggap sebagai tugas militer dapat 

diberdayakan dan diemban oleh sektor-sektor lain yang lebih esensial 

dalam mewujudkan kesejahteraan. Untuk itu upaya memvitalkan 

kembali penguatan kapabilitas pertahanan yang mengalami degradasi, 

dilakukan dengan menguatkan militer secara khusus dan pertahanan 

negara secara umum.  Dengan demikian pembinaan potensi pertahanan 

secara proporsional akan berdimensi ganda. Pertama mengaksentuasi 

penguatan militer menghadapi ancaman militer, dan kedua 

mengintegrasikan unsur lain kekuatan bangsa ke dalam kapabilitas 

sistem pertahanan negara dalam bentuk kekuatan diplomasi untuk 

menghadapi ancaman nonmiliter.   Dengan perspektif dua dimensi 

ini, maka terdapat aksentuasi kuat kebutuhan pertahanan, yang 

dalam segi anggaran akan menguatkan kesejajaran fungsi pertahanan 

layaknya fungsi pemerintah yang lain.   Untuk mewujudkan bangun 

kekuatan menghadapi ancaman nonmiliter itu, berdasarkan Pasal 9 

Undang-Undang No 3/2002 yang mengatur hak dan kewajiban bela 

negara bagi seluruh warga negara.  Dengan memadukan kualitas bela 

negara seluruh warga negara, resultante hasil yang dipadukan dengan 

kekuatan militer, akan menjadi kekuatan diplomasi, cadangan dan 

pendukung.

9.	 	 Aksentuasi	Aspek	Demografi. Aksentuasi unsur demografi secara kualitatif dilaksanakan guna memperoleh  potensi demografi yang berkualitas sesuai tugas 
fungsinya dalam masyarakat melalui pembinaan tenaga profesional, 

tenaga ahli, tenaga pendidik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh 
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adat yang memiliki wawasan kebangsaan sehingga tercapai potensi demografi secara kuantitatif untuk  diarahkan dalam rangka mencapai 
ketahanan nasional.  Penguatan ini juga diikuti dengan pengembangan 

empat komponen utama penyelenggaraan pertahanan negara yaitu 

komponen perlawanan bersenjata, komponen Kamtibmas dan Linmas, 

komponen urusan sipil (termasuk didalamnya aparatur pemerintahan 

sipil), dan komponen produksi.  Satkowil berperan sebagai instrumen 

inti dari komponen perlawanan bersenjata.  Departemen Pertahanan  

berkewajiban untuk mengelola seluruh potensi sumber daya 

nasional yang dapat dipergunakan untuk menyelenggarakan strategi 

pertahanan negara melalui mobilisasi.

10.  Aksentuasi Aspek Kondisi Sosial.

Penguasaan daerah, baik oleh pasukan gerilya maupun 

musuh mempunyai pengaruh yang sama dan masyarakat merupakan 

objek perebutan pengaruh.  Kerawanan dalam bidang kehidupan 

masyarakat yang ada pada masa sebelum perang seperti perselisihan 

antar kelompok masyarakat terhadap politik negara, masalah 

kesejahteraan, sosial ekonomi, ketegangan-ketegangan yang timbul 

dari perasaan yang tidak puas terhadap pemerintah serta kepentingan 

yang bersifat pribadi dari perorangan akan dimanfaatkan oleh pihak 

musuh.  Masyarakat terdiri dari sejumlah manusia yang telah hidup 

bersama dan mereka menciptakan berbagai peraturan pergaulan 

hidup membentuk kebudayaan, dimana setiap anggota masyarakat 

merasa dirinya masing-masing terikat dengan kelompoknya.   Adapun 

pembinaan teritorial yang perlu dilakukan ialah dengan cara empati 

sehingga memiliki makna subjektif bagi pelakunya (merasa sama 

atau senasib sepenanggungan dengan orang lain), dia harus dapat 

menempatkan dirinya dalam posisi pelaku untuk dapat menghayati 

pengalamannya dalam mewujudkan tindakan sosial yang diharapkan 

sebagai implementasi dari fakta sosial (Max weber).   Fakta sosial 

merupakan pola-pola atau sistem yang mempengaruhi cara 

masyarakat untuk bertindak, berpikiran dan merasa yang dituangkan 

ke dalam aturan (Emile Durkheim).  Fakta sosial berada di luar individu 

dan mempunyai kekuatan memaksa untuk mengendalikan individu 

tersebut.  Berdasarkan fakta sosial itu dapat ditarik kesimpulan 
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perubahan masyarakat secara menyeluruh.  Dengan metode ilmiah 

yang tepat (penelitian berulang kali, penjelasan yang teliti dan 

perumusan teori berdasarkan pembuktian), sehingga dapat diambil 

langkah konsepsional guna pembinaan masyarakat di wilayah.

a.  Aksentuasi kepemimpinan nasional ditujukan dalam 

rangka membina dan membangun pertahanan dalam kehidupan 

masyarakat modern, sehingga diperlukan kepemimpinan  

nasional yang kuat dan berwibawa, dimana untuk mendukung 

hal tersebut ditentukan oleh banyak faktor, yaitu: Pribadi (moral, 

akhlak, semangat, dan akuntabilitas) serta komitmen yang kuat 

dari pemimpin-pemimpin bangsa. Tujuan nasional, yang selalu 

berintikan falsafah negara, merupakan unsur pengarah, pemersatu, 

pemberi motivasi dan merupakan salah satu identitas nasional 

serta nilai-nilai sosial budaya, keadaan sosial (masyarakat), 

sistem politik dan ilmu pengetahuan.  Kepribadian nasional, 

merupakan hasil perkembangan sejarah dan cita-cita bangsa yang 

dirumuskan sebagai dasar kehidupan bangsa. Kepribadian ini 

perlu dipupuk, dibina dan dimasyarakatkan pada setiap generasi, 

karena kepribadian nasional ini merupakan daya tangkal yang 

sangat strategis untuk menghadapi tantangan dari pengaruh asing, 

maupun pengaruh dari dalam, seperti terorisme dan lain-lain.

  Empat pilar bangsa yakni Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhineka 

Tunggal Ika, yang berfungsi sebagai fondasi dan perekat bangsa. 

Pancasila adalah penyaring (filter) dan dari Pancasila lahirlah 

ketiga pilar lainnya.  Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia 

yang merupakan aksentuasi dan modal sosial bangsa dan dapat 

ditunjukan dari fakta bahwa Pancasila sudah menjadi bagian dari 

sejarah Indonesia, bahkan lebih dari itu.   Pancasila juga membuat 

Indonesia ada, dan besar peluang untuk membantu bangsa yang 

majemuk ini tetap bertahan serta berkembang sampai waktu yang 

lama. Pancasila merupakan nalar masyarakat yang mengandung 

nilai-nilai kebebasan, kesetaraan dan masuk akal.  Kebebasan 

sebagai anggota warga negara yang bebas serta menganggap orang 

lain juga bebas, setara dan masuk akal.  Bukan karena dominasi, 

manipulasi ataupun karena tekanan paksa akibat posisi sosial yang 

lebih rendah Inferior melainkan disebabkan oleh adanya keyakinan 

untuk mencapai tujuan bersama.  Ideologi Pancasila adalah penting 
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untuk dipahami oleh segenap anak bangsa sebagai pedoman dan 

pandangan hidup bagi seluruh warga Indonesia dalam menjalani 

kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pengetahuan 

tentang Pancasila merupakan prioritas dalam setiap pembinaan 

teritorial di wilayah. 

b.  Aksentuasi ruang, alat serta bidang kehidupan sosial bangsa 

Indonesia dalam daerah pangkal perlawanan dibagi dalam delapan 

kelompok gatra/model bidang kehidupan. Kedelapan gatra 

tersebut (Astagatra) dibagi dalam dua kelompok, yaitu Trigatra (geografi, sumber kekayaan alam, dan demografi) dan Pancagatra  
(ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan Hankam).  Model 

bidang kehidupan tersebut dapat dibedakan secara teoretik tetapi 

tidak bisa dipisahkan karena keterkaitan yang kuat satu sama 

lain.  Oleh karena itu, Astagatra ini harus dilihat secara holistik 

dan integral (bulat utuh menyeluruh).   Trigatra bersifat statis 

dan Pancagatra bersifat dinamis. Trigatra merupakan modal 

dasar untuk meningkatkan Pancagatra.  Pancagatra atau gatra 

sosial terdiri dari aspek-aspek kehidupan sosial yang menyangkut 

kehidupan dan pergaulan hidup manusia dalam bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara dengan ikatan-ikatan, aturan-aturan dan 

norma-norma tertentu. Gatra Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial dan 

Budaya, Pertahanan dan Keamanan.   Kelima gatra Sosial tersebut 

mengandung unsur-unsur yang bersifat dinamis serta memiliki 

korelasi antara gatra yang satu dengan gatra yang lain.  Kelemahan 

di dalam satu gatra dapat mempengaruhi gatra yang lain demikian 

juga sebaliknya, meningkatnya kekuatan pada salah satu gatra 

dapat meningkatkan gatra yang lain (sinergi). Ancaman, gangguan, 

hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia 

selalu ditujukan pada kelima gatra sosial.   Oleh karena itu 

penanggulangannya adalah dengan upaya meningkatkan ketahanan 

secara utuh menyeluruh dan terpadu. Kualitas Pancagatra dalam 

kehidupan nasional Indonesia dalam interaksinya dengan Trigatra 

mencerminkan tingkat ketahanan nasional Indonesia.

  Pembinaan kondisi sosial wilayah melalui Binter dapat dilihat 

dari berbagai problematikanya, diperlukan gagasan-gagasan orisinil 

yang justru problem solvingnya dari sudut pandang sosiologis 

sebab permasalahan sosial tidak mudah diselesaikan dengan 
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sekedar jargon politik semata.  Tetapi, diperlukan kerja sosial yang 

berbasis sosial-budaya yang sangat heterogen.  Masyarakat daerah 

yang serba plural perlu dicarikan formulanya yang melibatkan para 

ahli diberbagai bidang. Mulai “hulu” (pemerintah) sampai “hilir” 

(rakyat) dimanapun berada, membuka ruang publik komunikasi 

sosial untuk meretas sekat-sekat psikologis yang sudah lama 

mengkristal.  Dengan demikian, fungsi  peran-peran  social-control 

seperti yang dikemukakan Paul B. Horton dan C.L. Hunt (1993:176).  

Pengendalian  sosial   (social control) adalah, untuk menggambarkan 

segenap cara dan proses yang ditempuh oleh sekelompok orang 

atau masyarakat sehingga para anggotanya dapat bertindak sesuai 

dengan harapan kelompok atau masyarakat, sehingga dapat menjadi 

pengendali sosial yang sesuai dengan harapan berbagai elemen 

bangsa, kalau menghendaki adanya social order (ketertiban sosial).  

Memang proses penyelarasan main-stream ke berbagai kalangan 

tidak semudah membalik tangan, tapi itulah uji kelayakan seorang 

pemimpin atau aparat komando kewilayahan yang mumpuni. 

Dalam gelar operasi teritorial, maka paradigma satuan 

teritorial harus bersifat dinamis yaitu dapat mengikuti perkembangan 

zaman agar dapat berperan serta menarik hati rakyat di era saat ini.  Satuan komando kewilayahan harus berfikir dan berinovasi survive 

terhadap apa kebutuhan masyarakat, terutama generasi muda agar 

tidak terpengaruh oleh pihak insurjen. Peran satuan kewilayahan 

harus sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai sasaran. 

Sehingga perubahan pada konsep Binter menjadi tolok ukur akan 

berdampak pada perubahan gelar operasi tertorial yang dilaksanakan 

pada masa pra insurjensi (sebelum insurjensi terjadi), masa insurjensi 

dan masa pasca insurjensi (pemulihan Kamtibmas). Satuan komando 

kewilayahan serta Babinsa harus lebih profesional dan mampu 

menganalisis setiap ancaman, baik dari dalam negeri maupun dari luar 

negeri yang dapat meruntuhkan pemerintah dan kedaulatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 

Aksentuasi kualitas maupun kuantitas satuan komando 

kewilayahan dilaksanakan melalui pendidikan dan latihan agar memiliki 

kemampuan sesungguhnya, berinovasi praktis guna menimbulkan 

pemikiran berupa ide-ide sosial kemasyarakatan yang mengarah 

kepada tata kehidupan sosial kepribadian bangsa Indonesia.   Menurut 
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Locke, Ide yang terdapat di benak manusia sesungguhnya berasal dari 

pengalaman.  Ia hadir secara aposteriori. Pengenalan manusia terhadap 

seluruh pengalaman yang dilaluinya (mencium, merasa mengecap dan 

mendengar) menjadi dasar bagi hadirnya gagasan-gagasan sederhana 

sebagai pangkal tolak dari timbulnya gagasan rumit yang disebut 

persepsi. Pengalamanlah yang menjadi dasar pengetahuan yang 

kita    kenal sebagai empirisme. Adanya doktrin, teori-teori serta buku petunjuk tentang Binter, ilmu sosial dan filsafat merupakan landasan 
kerja bagi aparat Satkowil dalam penyelenggaraan pembinaan 

teritorial di wilayahnya.  Akan tetapi realita di lapangan, kurangnya 

kemampuan, pengetahuan serta pengalaman anggota Satkowil dapat 

membatasi kemampuan, sehingga menimbulkan sikap skeptis.  Maka 

tugas pimpinan ialah menumbuhkan kepercayaan diri bagi anggota 

Satkowil melalui pelaksanaan tugas Binter di wilayah secara benar agar 

anggota Satkowil memiliki pengalaman Binter yang dapat diterapkan 

dalam tugas-tugas Binter selanjutnya.

Pada hakikatnya penyiapan wilayah pertahanan negara ialah 

kegiatan menyusun tata ruang wilayah pertahanan untuk mewujudkan 

ruang juang yang tangguh berupa wilayah pertahanan yang siap sebagai 

mandala perang atau operasi guna mendukung pertempuran strategis.   

Pembangunan pelabuhan udara dan laut, jalan bebas hambatan, 

jembatan dan jalan-jalan negara yang sudah hampir membuka akses 

ke penjuru Tanah Air perlu disinkronisasi dengan kepentingan 

pertahanan sesuai dengan ketentuan UU 68/2014 tentang Penataan 

Wilayah Pertahanan Negara, serta Keputusan Menteri Pertahanan 

138/M/II/2018 tentang Wilayah Pertahanan dan Rencana Wilayah 

Pertahanan.
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BAB  VI
PERAN PERWIRA HUKUM DALAM 

MEMBERIKAN DUKUNGAN HUKUM PADA 

PEMBERDAYAAN WILAYAH PERTAHANAN

1.   Latar Belakang.  

Alasan yang paling mendasar terjadinya perang didunia pada 

saat ini dan masa mendatang adalah meningkatnya kebutuhan bahan 

baku migas dan kebutuhan bio organic yang sangat penting guna 

mendukung ekonomi Negara-negara maju karena adanya prediksi 

habisnya cadangan migas dunia sekitar 30 tahun mendatang dan 

beralihnya bahan migas yang berasal dari fosil-fosil menjadi migas 

yang berasal dari bio organic. Bahan bio organic secara global didapat dari Negara-negara yang beriklim tropis yang dilalui garis equator, salah satunya Negara terbesar yang dilalui garis equator adalah Negara Indonesia (30 % dari luas Negara-negara equator). Dengan prediksi 
tersebut, Indonesia sudah harus menyiapkan diri dari segi pertahanan 

keamanan guna menjaga kedaulatan Negara.

TNI sebagai Komponen Utama dalam Pertahanan dan 

keamanan harus segera menyiapkan diri dengan melakukan 

transformasi dalam berbagai bidang. Dalam Amanat UU No. 34 tahun 

2004 tentang TNI, tugas TNI dibagi dalam 2 kelompok besar yaitu 

Operasi Militer Perang dan Operasi MIliter Selain Perang. Dalam Operasi 

Militer untuk Perang (OMP) sudah ada ketentuan dan prosedur yang 

baku, semua diatur dalam Perintah Operasi dengan tujuan gamblang: 

Hancurkan musuh dengan menggunakan kekuatan senjata, sedangkan 

untuk menggelar satuan-satuan militer dalam OMSP jelas diperlukan 

suatu perumusan ketentuan bagaimana cara menghadapi lawan 

(Rules of Engagement) yang cocok, yang dituangkan dalam petunjuk 

pelaksanaan operasi atau konsinyes, sehingga setiap prajurit harus 

tahu persis, kapan ia boleh atau tidak boleh menggunakan senjatanya 

untuk menaklukan lawannya.
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Tugas Pokok TNI AD berdasarkan pasal 8 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor  34 Tahun 2004 tentang TNI adalah 

melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan, menjaga 

keamanan wilayah perbatasan dengan negara lain, membangun dan 

mengembangkan kekuatan matra darat dan memberdayakan wilayah 

pertahanan di darat.Tugas pokok TNI AD tersebut dilaksanakan 

dengan Operasi Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang 

(OMSP). Dalam rangka menjamin agar pelaksanaan tugas pokok tidak 

bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka diperlukan 

adanya suatu Dukungan Hukum di lingkungan TNI AD, baik dalam 

OMP, OMSP maupun dalam operasi gabungan yang melibatkan unsur 

Angkatan Darat.

Dukungan Hukum adalah salah satu fungsi dari Direktorat 

Hukum Angkatan Darat (Ditkumad) sebagai Badan Pelaksana Pusat 

(Balakpus) TNI AD yang bertugas menyelenggarakan dukungan 

hukum, bantuan hukum dan perundang-undangan. Penyelenggaraan 

dukungan hukum dilaksanakan secara berjenjang ke satuan-satuan 

yang berada di bawah jajaran pelaksana teknis kecabangan hukum 

dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas operasi.Dukungan 

hukum diberikan oleh Satuan Hukum dan Perwira hukum pada setiap 

tahap operasi militer, yangmeliputi kegiatan pembuatan konsep 

lampiran hukum, konsep Rules of Engagement (ROE), dan memberikan 

pembekalan hukum, serta memberikan pendapat dan saran hukum. 

Pelibatan perwira hukum dalam tugas operasi memberikan pendapat 

dan saran hukum kepada komandan dan staf yang dimulai dari tahap 

perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan pengakhiran.

Proses pengambilan suatu keputusan dalam menentukan cara 

bertindak yang benar seorang komandan harus mempertimbangkan 

pendapat dan saran hukum dari perwira hukum agar sasaran tugas 

operasi dapat tercapai secara optimal dan tidak bertentangan dengan 

ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak adanya tuntutan maupun 

gugatan hukum pasca pelaksanaan tugas operasi. Untuk itu, perlu 

adanya pengorganisasian dukungan hukum. Dengan demikian, perlu 

adanya doktrin dukungan hukum untuk membantu pelaksanaan tugas 

operasi.
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a. Hakikat Dukungan Hukum

Dukungan Hukum merupakan penjabaran kegiatan 

Satuan Hukum dan Perwira Hukum dalam mendukung satuan yang 

diyakini ajaran dan kebenarannya serta menjadi pedoman dalam 

penyelenggaraan Dukungan Hukum pada saat pengerahan kekuatan 

matra darat dalam bentuk OMP, OMSP dan Binter.

Doktrin Dukungan Hukum sebagai pedoman Perwira Hukum 

dalam penyelenggaraan dukungan hukum dalam tugas operasi militer, 

karena Doktrin Dukungan Hukummerupakan suatu ajaran yang berisi 

asas, prinsip dan konsepsi yang bersifat mendasar dan merupakan 

hasil pemikiran terbaik dalam penyelenggaraan dukungan hukum 

guna mewujudkan dukungan hukum  yang profesional, militan, 

modern, berkelas dunia dan memiliki jiwa keprajuritan sejati untuk 

melaksanakan tugas pokok dalam mendukung tugas TNI AD.

Sebagai  pedoman, ajaran-ajaran yang tertuang dalam 

Doktrin Dukungan Hukum ini bersifat tidak dogmatis dan memerlukan 

penyesuaian dalam penerapannya. Hal yang terkandung dalam Doktrin Dukungan Hukum ini harus memiliki fleksibiltas dan kedinamisan 
yang dipengaruhi oleh berbagai kepentingan hukum, TNI AD, dan 

nasional. Ajaran dalam Doktrin Dukungan Hukum ini akan selalu 

dikembangkan dengan tetap mempertahankan ciri utama kematraan 

darat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kedudukan Doktrin Dukungan Hukum

Doktrin Dukungan Hukum berkedudukan dibawah Doktrin 

Operasi atau Pedoman Operasi Militer yang dijadikan pedoman dalam 

penyelenggaraan dukungan hukum dan sebagai doktrin aplikasi atau 

terapan dalam penggunaan kekuatan fungsi teknis hukum.Doktrin 

Dukungan Hukum mengikat bagi perwira hukum dalam menjalankan 

tugas dan fungsinya, yang secara organisatoris diyakini kebenarannya 

untuk dipedomani dan diamalkan dalam penyiapan kekuatan matra 

darat guna melaksanakan tugas operasi maupun Binter (Pembinaan 

Teritorial). Doktrin Dukungan Hukum pada hakikatnya merupakan 

doktrin aplikasi atau terapan yaitu doktrin yang dipedomani dalam 

penyelenggaraan dukungan hukum yang dijabarkan melalui petunjuk operasional, administratif dan teknis berdasarkan stratifikasi yang 
berlaku di lingkungan Angkatan Darat. Doktrin Dukungan Hukum ini 
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diimplementasikan dengan menggunakan nalar, pemikiran logis, kritis dan reflektif sebagai pedoman dalam penyusunan buku petunjuk yang 
berisi tentang kewajiban dan hak serta ketentuan siapa, apa, bilamana, 

dimana dan bagaimana penyelenggaraan dukungan hukum yang 

dijalankan dalam kerangka kesiapan operasional.  

2.  Landasan Doktrin Dukungan Hukum.

Doktrin ini sebagai pedoman dalam penyelenggaran 

dukungan hukum untuk melaksanakan tugas operasi matra darat 

yang mendasari berbagai produk kebijakan dalam penyelenggaraan 

dukungan hukum serta berkedudukan sebagai peraturan resmi 

dalam penggunaan pengerahan kekuatan matra darat dan pembinaan 

kekuatan TNI AD yang memiliki landasan sebagai berikut :

a. Landasan Idiil.

Pancasila merupakan landasan idiil Doktrin Dukungan 

Hukum yang mengandung nilai-nilai ketakwaan kepada Tuhan YME, 

moral, etika, dan cita-cita luhur serta tujuan yang hendak dicapai 

bangsa Indonesia.

Pengejawantahan Pancasila dalam kehidupan prajurit TNI 

AD tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib 

TNI berupa nilai-nilai keselarasan, keseimbangan dan keserasian, 

persatuan dan kesatuan, serta kekeluargaan dan kebersamaan yang 

senantiasa harus menjadi pedoman bagi prajurit TNI AD dalam 

berpikir, bersikap dan bertindak demi tercapainya pelaksanaan tugas 

yang diembannya.

b. Landasan Konstitusional.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI 1945) secara substansial memberikan pedoman dasar 

yang melandasi Doktrin Dukungan Hukum, yaitu pada Batang Tubuh 

UUD NRI 1945, pasal 30 ayat (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri 

atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai 

alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara 

keutuhan dan kedaulatan negara.
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Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 

tentang Pertahanan Negara, Pasal 10 bahwa Tentara Nasional Indonesia 

berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 

Tentara Nasional Indonesia, terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan 

Laut, dan Angkatan Udara; Tentara Nasional Indonesia bertugas 

melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk : mempertahankan 

kedaulatan negara dan keutuhan wilayah; melindungi kehormatan dan 

keselamatan bangsa; melaksanakan Operasi Militer Selain Perang; dan 

ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional 

dan internasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2004 yang tertuang dalam Pasal 7 bahwa Tugas pokok TNI adalah 

menegakkan kedaulatan negara,mempertahankan keutuhan wilayah 

Negara KesatuanRepublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 

sertamelindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darahIndonesia 

dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara, 

yangmeliputi Operasi militer untuk perang dan Operasi militer selain 

perang.

Berdasarkan landasan konstitusional tersebut di atas, TNI 

ADdalam melaksanakan tugasnya selalu diperlengkapi dengan segala 

perlengkapan militer yang dapat membahayakan terhadap kehidupan 

masyarakat sipil maupun obyek-obyek yang bukan merupakan sasaran 

militer dan bahkan sebaliknya harus dilindungi keberadaannya. Oleh 

karenanya, diperlukan Doktrin Dukungan Hukum sebagai alat kendali 

dalam penggunaanpengerahan kekuatan matra darat agar efektif, efisien dan sesuai tujuan operasi militerserta tidak bertentangan 
dengan ketentuan atau hukum yang berlaku.

c. Landasan Visional.

Wawasan Nusantara (Wasnus) merupakan cara pandang dan 

sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sebagai 

satu kesatuan yang utuh. Wasnus adalah geopolitik bangsa Indonesia, 

tempat wilayah Indonesia tersusun dari gugusan kepulauan nusantara 

beserta segenap isinya sebagai satu kesatuan wadah dan sarana 

membangun serta menata dirinya menjadi bangsa yang berdaya saing 

tinggi dalam dinamika lingkungan strategis.
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Wasnus merupakan filosofi bangsa yang memandang keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI sebagai sesuatu yang final, 
tidak boleh ada toleransi untuk diperdebatkan.Wasnus menjadi misi 

TNI AD yang berkewajiban untuk menjaga keragaman dalam wadah 

satu kesatuan yang mengutamakan persatuan bangsa dan kesatuan 

wilayah dengan tetap menghargai dan menghormati kebhinekaan 

dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan 

nasional.

d. Landasan Konsepsional.

Ketahanan Nasional (Tahnas) merupakan kondisi dinamis 

bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional 

yang terpadu, sinergis dan terintegrasi.

Dalam mewujudkan Tahnas, TNI AD menjalankan fungsi-

fungsinya terutama fungsi utama Binter dalam bentuk kegiatan Binter. 

Keuletan dan ketangguhan TNI AD mengandung kemampuan untuk 

mengembangkan kekuatan prajurit TNI AD untuk menghadapi dan 

mengatasi segala ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan, baik 

yang datang dari luar maupun dari dalam negeri.

Selain itu untuk menjamin identitas, integritas, kelangsungan 

hidup bangsa dan negara, serta mewujudkan pengabdian dan 

perjuanganTNI AD.

e. Landasan Operasional.

Doktrin Kartika Eka Paksi merupakan doktrin yang lebih 

tinggi sehingga menjadi acuan bagi Doktrin Dukungan Hukum 

dalam mengembangkan ajaran-ajaran sebagai pedoman dalam 

penyelenggaraan dukungan hukum mulai dari penyiapan dan 

penggunaanpengerahan kekuatan matra daratsesuai dengan 

penyelenggaraan sistem pertahanan negara di darat yang bersifat 

semesta.

3.  Paradigma Internasional Dalam Dukungan Hukum.

Peran TNI AD tidak terlepas dari hubungan antara bangsa 

yang terkait dengan kepentingan-kepentingan Internasional. 

Karena itu, Doktrin Dukungan Hukum  juga harus selaras dan tidak 
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bertentangan dengan Paradigma Internasional antara lain Piagam PBB 

(UN Charter), hukum humaniter (International Humanitarian Law), hak 

asasi manusia (Human Rights), dan konvensi-konvensi internasional 

yang terkait termasuk hukum kebiasaan internasional (international 

customs law).

a.  Piagam PBB (UN Charter)

Piagam PBB merupakan konstitusi yang mengatur seluruh 

operasional organisasi internasional yang berada dibawahnya. Dengan 

demikian, pelibatan pasukan TNI AD dalam operasi pemeliharaan 

perdamaian harus sesuai dengan piagam PBB dan ketentuan-

ketentuan internasional lainnya, termasuk ketentuan yang tercantum 

dalam UNSAS (United Nation Standby Arrangement System) yang 

mengatur tentang pengerahan pasukan yang telah disiagakan untuk 

melaksanakan tugas pemeliharaan perdamaian. Selain itu, pelibatan 

pasukan TNI AD dalam operasi pemeliharaan perdamaian juga 

berpedoman kepada mandat yang diputuskan oleh Dewan Keamanan 

PBB dalam bentuk resolusi-resolusi mengenai pelaksanaan operasi 

pemeliharaan perdamaian.

b. Hukum Humaniter

Hukum humaniter merupakan bagian dari hukum 

internasional yang mengatur hubungan antarnegara manakala terjadi perang atau konflik bersenjata. Hukum humaniter merupakan 

keseluruhan asas, kaidah dan ketentuan internasional yang mencakup 

hukum perang dan HAM untuk menjamin penghormatan terhadap 

harkat dan martabat seseorang. Hukum Humaniter pada prinsipnya 

mengatur tentang penentuan sasaran, penggunaan senjata, taktik 

yang digunakan, serta perlindungan sipil baik warga sipil (civilian) 

maupun benda-benda sipil (civil objects). Pengaturan dalam hukum 

humaniter tersebut antara lain, melarang penyerangan terhadap orang 

yang tidak terlibat dalam perang, melarang penggunaan sarana dan 

metode berperang yang menimbulkan penderitaan dan kerugian yang 

berlebihan, mengatur serangan hanya ditujukan pada sasaran militer 

dan memberi perlindungan kepada orang sipil dan obyek sipil.

TNI AD sebagai institusi dan organisasi senantiasa menjunjung 

tinggi hukum-hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan didalam 

perang.
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c. Hak Asasi Manusia.

Hak asasi manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang 

melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan 

YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi dan dilindungi oleh negara, pemerintah dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan YME, prajurit 

TNI AD harus mematuhi setiap butir ketentuan yang tercantum 

didalam konvensi internasional tentang hak asasi manusia agar 

dalam pelaksanaan tugasnya dapat terhindar dari tuntutan-tuntutan 

pelanggaran HAM yang memberatkan organisasi maupun individu.

Oleh karenanya diperlukan pemahaman yang mendalam agar 

setiap prajurit memperoleh kesamaan visi, sehingga tugas-tugas dapat 

dilaksanakan secara baik dan benar tanpa adanya keragu-raguan.

d. Konvensi-konvensi Internasional.

Konvensi internasional tentang Penanggulangan Terorisme 

Internasional yang menuntut keterlibatan TNI AD sesuai dengan yang 

diamanatkan dalam undang-undang nasional. Konvensi-konvensi 

terorisme internasional menjadi salah satu landasan paradigma dalam 

menangani terorisme, baik didalam negeri maupun di luar negeri.

Konvensi-Konvensi Penanggulangan Bencana Internasional 

juga menuntut keterlibatan TNI AD dalam penanggulangan bencana 

alam baik nasional maupun internasional.Oleh karena itu, konvensi-

konvensi penanggulangan bencana internasional dijadikan salah satu 

landasan paradigma dalam pengerahankekuatan matra darat dan 

menangani bencana internasional.

e. Hukum Kebiasaan Internasional (International Customs Law).

Hukum kebiasaan internasional (international customs law) 

merupakan salah satu sumber hukum internasional. Dengan demikian, 

Hukum Kebiasaan Internasional merupakan salah satu pedoman 

hukum dalam pelaksanaan operasi militer. Hukum Kebiasaan 

Internasional adalah hukum yang tidak tertulis, tetapi keberadaannya 

diakui dan diterapkan di sebagian besar negara di dunia. Hukum 

kebiasaan internasional terbentuk dari praktik kenegaraan yang 
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dilakukan secara terus menerus dan diterima serta dipraktikkan oleh 

sebagian besar negara di dunia. Misalnya, penggunaan bendera putih 

sebagai tanda utusan salah satu pihak yang sedang bertempur untuk 

mengadakan hubungan dengan pihak lain yang harus dilindungi.

4. Paradigma Hukum Nasional (Domestic Law) Dalam  

Dukungan Hukum.

Angkatan Bersenjata setiap negara harus menaati hukum 

nasionalnya masing-masing. Tentara Nasional Indonesia dibangun 

dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik 

negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, 

hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi. Dengan profesionalisme yang 
dimiliki oleh Angkatan Bersenjata maka diharapkan akan mampu 

untuk melaksanakan setiap bentuk penugasan, baik melalui Operasi 

Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang secara akuntabel 

dan memiliki legitimasi menurut hukum. Adapun sistem pertahanan 

negara yang dianut oleh Indonesia adalah sistem pertahanan yang 

bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan 

sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh 

pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan 

berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan 

keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Sistem pertahanan 

yang bersifat semesta ini mengandung pesan bahwa TNI sebagai 

komponen utama memiliki kewajiban untuk membina hubungan yang 

serasi dan saling mendukung dengan rakyatnya dalam setiap keadaan 

guna pembinaan kekuatan pertahanan. Kondisi ini tentu akan berbeda 

dengan sistem pertahanan negara lainnya, misalnya dalam konteks 

operasi multinasional, perbedaan sistem hukum di bidang pertahanan 

ini dapat berdampak kepada perbedaan pengaplikasian dari aturan 

pelibatan (ROE) yang dibuat pada tataran satuan operasional.

Dukungan Hukum dalam lingkup Dukungan Hukum adalah 

segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Perwira 

Hukum beserta staf terkait lainnya untuk kepentingan kedinasan 

Komandan, Satuan maupun Prajurit, sebagai upaya pencegahan 

(preventif) yang menjadikan realita sebagai dasar pertimbangan 
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untuk membangun norma (progresif) melalui pengenalan suatu 

gejala (kurieren am symthom) dalam rangka mencegah terjadinya 

pelanggaran hukum selama penyelenggaraan operasi militer. 

Kegiatan Dukungan Hukum  meliputi tetapi tidak hanya 

terbatas pada kegiatan yang berkenaan dengan penyuluhan hukum 

dan pembekalan hukum (legal dissemination),  penyusunan perkiraan 

hukum (legal estimates), penyusunan lampiran hukum (legal annex dan 

legal appendix), penyusunan  aturan pelibatan (rules of engagement), 

pemberian pendapat  dan saran hukum  (legal review and legal 

advise) bagi komandan dalam proses perencanaan dan pengambilan 

keputusan militer (military decision making process & Oplans), 

pemberian pendapat dan saran hukum bagi staf lainnya yang terkait 

dalam penyusunan Cara Bertindak (course of action), agar pengerahan 

dan penggunaan kekuatan bersenjata (legal basis for use of force) 

dalam operasi militer dapat terselenggara secara legal dan legitimate 

sesuai dengan konstitusi. 

Selanjutnya Pelayanan Hukum dalam lingkup Dukungan 

Hukum adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan 

oleh Perwira Hukum beserta staf terkait lainnya untuk kepentingan 

kedinasan Komandan, Satuan maupun Prajurit, sebagai upaya untuk 

menanggapi (responsif) dan mengatasi (kuratif) suatu peristiwa 

hukum yang terjadi sebagai akibat atau dampak dari penyelenggaraan 

operasi militer. 

Kegiatan Pelayanan Hukum meliputi tetapi tidak hanya 

terbatas pada kegiatan yang berkenaan dengan pemberian konsultasi 

hukum (legal counsel), nasehat hukum (legal advice) dan bantuan 

hukum (legal assistant) dalam rangka penyelesaian perkara, baik 

dalam hukum publik maupun hukum privat, baik di dalam pengadilan 

(litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi) sebagai akibat atau 

dampak dari diselenggarakannya operasi militer, secara legal dan 

legitimate sesuai dengan konstitusi.

5.  Peran Perwira Hukum dalam Tugas TNI.

Dukungan Hukum diupayakan dapat memberikan wadah 

yang luas dalam memenuhi tuntutan kebutuhan akan setiap aspek 
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hukum yang diprediksikan akan muncul dan menjadi masalah 

dalam penyelenggaraan operasi militer. Untuk itu setiap perwira 

hukum beserta staf terkait lainnya harus dapat memberikan saran 

dan pendapat yang benar bagi Komandan, terutama dalam proses 

pengambilan keputusan militer (Military Decision Making Process). 

Dalam mendukung penyelenggaraan operasi militer yang legal dan 

legitimate sesuai dengan konstitusi, maka keberadaan Perwira Hukum 

sebagai staf khusus komandan merupakan hal yang mutlak diperlukan. 

Keberadaan perwira hukum senantiasa diperlukan untuk memberikan 

saran dan pendapat yang benar bagi Komandan, terutama dalam 

setiap proses pengambilan keputusan militer sebagaimana yang biasa 

dilaksanakan dalam prosedur hubungan komandan dan staf.

Sebagaimana susunan hukum yang dikemukakan dalam definisi Dukungan Hukum tersebut diatas, keterkaitan antara bidang 
hukum yang satu dengan bidang hukum yang lain dalam membangun 

Dukungan Hukum tidak menunjukkan urutan tingkatan, urutan 

kepentingan, maupun hirarkhi hukum. Susunan tersebut tidak 

menunjukkan bidang hukum yang satu menjadi lebih utama atau 

menjadi lebih penting dari bidang hukum yang lain. Susunan tersebut 

hanya mendeskripsikan bahwa Dukungan Hukum tersebut di bangun 

dari setiap ketentuan hukum yang ada pada Hukum Nasional, Hukum 

Internasional, Hukum Negara Asing dan/atau Hukum Negara Tuan 

Rumah, dalam berbagai konteks operasi militer yang berbeda-beda, 

agar penyelenggaraan Operasi Militer tersebut legal dan legitimate 

sesuai dengan konstitusi Negara Republik Indonesia. Untuk itu bidang hukum yang disebutkan dalam definisi Dukungan Hukum tersebut, 
hanya menyebutkan komposisi bidang hukum yang terdiri dari 

berbagai bidang hukum tertentu, yang meliputi tetapi tidak hanya terbatas pada Hukum konflik bersenjata, Hukum Hak Asasi Manusia, 
Hukum Pidana dan Peradilan Militer, Hukum Perdata dan Peradilan 

Sipil, Hukum Administrasi, Hukum Internasional dan Hukum 

Perjanjian Internasional; Hukum Penggunaan Kekuatan Bersenjata, 

Hukum Lingkungan, Hukum Pajak serta Hukum Disiplin Militer,  tetapi 

juga masih banyak bidang hukum lain yang dapat membangun dan 

menopang Dukungan Hukum, tentunya harus berkaitan dan selaras 

dengan jenis Operasi Militer yang diselenggarakan. Bidang Hukum 

yang terkait dengan Dukungan Hukum meliputi :
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a. Hukum Konflik Bersenjata. 
Untuk kepentingan doktrin Dukungan Hukum ini, Hukum Konflik Bersenjata yang menjadi salah satu elemen hukum pendukung 

Dukungan Hukum merupakan sekumpulan hukum nasional, hukum 

internasional, hukum negara asing dan/atau hukum negara tuan 

rumah yang meliputi tetapi tidak hanya terbatas pada Ke-empat 

Konvensi Jenewa tahun 1949 sebagaimana yang telah diaksesi oleh 

Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 tahun 

1958 tentang ikut sertanya Negara Republik Indonesia dalam Ke-empat 

Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949, Protokol Tambahan I dan II 

tahun 1977 dan Konvensi Den Haag tahun 1907 beserta Regulasinya, 

Konvensi Den Haag tahun 1954; tetapi juga pada peraturan perundang-

undangan nasional lainnya, perjanjian-perjanjian bilateral dan/

atau multilateral, konvensi-konvensi internasional, yurisprudensi, 

dan/atau hukum kebiasaan internasional lainnya yang merupakan 

praktek-praktek umum yang telah diterima sebagai hukum serta 

prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, yang 

mengatur tentang alat dan metode serta tata cara dalam bertempur, 

yang mengatur tentang jus ad bellum, jus in bello, jus post bellum 

dan jus contra bellum; serta yang mengatur tentang pemberian 

perlindungan terhadap kombatan, non kombatan; orang sipil, orang-

orang yang sudah hors de combat karena menyerah, sakit dan luka-

luka; tawanan perang, tahanan operasi serta orang-orang yang tidak 

terlibat lagi secara langsung dalam pertempuran (no longer take a 

part in hostilities); baik dalam konflik bersenjata internasional, konflik bersenjata non-internasional, internasionalisasi konflik bersenjata, 
maupun dalam pelaksanaan misi pemeliharaan perdamaian di bawah 

mandat Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam penyelenggaraan operasi militer, khususnya Operasi Militer untuk Perang, Hukum Konflik Bersenjata merupakan elemen 
hukum pendukung Dukungan Hukum yang paling dominan disamping 

elemen-elemen hukum pendukung Dukungan Hukum lainnya. 

Selanjutnya dalam Operasi Militer Selain Perang, penerapan Hukum Konflik Bersenjata hanya dapat diterapkan pada situasi dan 
kondisi tertentu, yang memenuhi syarat minimal penerapan Hukum Konflik Bersenjata, sebagaimana yang diatur secara limitatif dalam 
Pasal 3 Yang Bersamaan pada Ke-empat Konvensi Jenewa 1949, Pasal 
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1 ayat (4) Protokol Tambahan I tahun 1977 dan Pasal 1 ayat (1) dan 

(2) Protokol Tambahan II tahun 1977. Dalam penyelenggaraan Operasi 

Militer Selain Perang, dengan mengacu secara limitatif pada syarat minimal penerapan Hukum Konflik Bersenjata, maka bentuk operasi 
militer yang dapat didukung adalah mengatasi gerakan separatisme 

bersenjata; mengatasi pemberontakan bersenjata dan melaksanakan 

tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri.

b. Hukum Hak Asasi Manusia.

Untuk kepentingan doktrin Dukungan Hukum ini, Hukum 

hak asasi manusia yang menjadi salah satu elemen hukum pendukung 

Dukungan Hukum merupakan sekumpulan hukum nasional, hukum 

internasional, hukum negara asing dan/atau hukum negara tuan 

rumah, yang meliputi tetapi tidak hanya terbatas pada Pasal 28 

huruf A sampai dengan Pasal 28 huruf J Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia tahun 1948, Konvensi Menentang Penyiksaan dan 

Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, 

atau merendahkan martabat manusia sebagaimana disahkan dalam 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1998 tentang Pengesahan Convention 

Against Torture And Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 

Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau 

Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan 

martabat manusia); Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya tahun 1966 sebagaimana disahkan dengan  Undang-

Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Pengesahan International 

Covenant on Economic. Social and Cultural Rights (Kovenan 

Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), dan 

Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik tahun 1966 

sebagaimana disahkan dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 

2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political 

Righst (Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik); 

tetapi juga pada peraturan perundang-undangan nasional lainnya, 

perjanjian-perjanjian bilateral dan/atau multilateral, konvensi-

konvensi internasional, yurisprudensi, dan/atau hukum kebiasaan 

internasional lainnya yang merupakan praktek-praktek umum yang 

telah diterima sebagai hukum serta prinsip-prinsip hukum yang 

diakui oleh negara-negara beradab, yang mengatur tentang hak asasi 
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manusia yaitu seperangkat hak-hak dasar yang melekat pada hakikat 

dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan 

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan 

dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam penyelenggaraan operasi militer, khususnya Operasi 

Militer untuk Perang, keberadaan Hukum Hak Asasi Manusia secara subtansial terintegrasi dengan Hukum Konflik Bersenjata yang 
merupakan elemen hukum pendukung Dukungan Hukum yang paling 

dominan disamping elemen-elemen hukum pendukung Dukungan 

Hukum lainnya. Hukum Hak Asasi Manusia dalam Operasi Militer 

untuk Perang yang secara subtansial terintegrasi dengan Hukum Konflik Bersenjata, diterapkan dalam skala minimal. Hal ini merupakan 
konsekuensi logis yang harus dipahami mengingat adanya beberapa 

hal yang dalam ranah Hukum Hak Asasi Manusia merupakan hal yang dilarang, tetapi dalam dalam ranah Hukum Konflik Bersenjata hal 
tersebut diperbolehkan, namun dengan tetap memperhatikan syarat-

syarat tertentu yang telah ditentukan secara limitatif.

Selanjutnya dalam Operasi Militer Selain Perang, penerapan 

Hukum Hak Asasi Manusia secara normatif dapat dilaksanakan dengan 

utuh menyeluruh pada semua bentuk Operasi Militer Selain Perang.  

Namun demikian dalam penerapan Hukum Hak Asasi Manusia,  tetap 

diakui adanya pembatasan-pembatasan tertentu sebagaimana yang 

telah ditentukan dalam Pasal 28 huruf J ayat (2) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 70 dan 73 Undang-

Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Pasal 4 

ayat (1), 12, 13, 14 (1), 21 dan 22 Kovenan Internasional Hak Sipil dan 

Politik yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political 

Rights. Pembatasan terhadap hak asasi manusia tersebut hanya dapat 

diberlakukan dan memiliki kekuatan mengikat setelah diatur dan 

dinyatakan terlebih dahulu melalui hukum dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

c. Hukum Pidana dan Peradilan Militer

Untuk kepentingan doktrin Dukungan Hukum ini, Hukum 

Pidana yang menjadi salah satu elemen hukum pendukung 
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Dukungan Hukum merupakan sekumpulan hukum nasional, hukum 

internasional, hukum negara asing dan/atau hukum negara tuan 

rumah, yang meliputi tetapi tidak hanya terbatas pada Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-Undang 

Pidana (KUHP), tetapi juga pada peraturan perundang-undangan 

nasional lainnya, perjanjian-perjanjian bilateral dan/atau multilateral, 

konvensi-konvensi internasional, yurisprudensi, dan/atau hukum 

kebiasaan internasional lainnya yang merupakan praktek-praktek 

umum yang telah diterima sebagai hukum serta prinsip-prinsip hukum 

yang diakui oleh negara-negara beradab, yang mengatur tentang 

jenis-jenis perbuatan yang dilarang beserta ancaman pidananya, yang 

meliputi tetapi tidak  hanya terbatas pada pelanggaran dan kejahatan, 

termasuk juga pengaturan yurisdiksi absolut dan relatif terhadap 

setiap perbuatan yang dilakukan serta penentuan jenis hukuman apa 

yang dapat dijatuhkan terhadap  personel yang melakukannya. 

Selanjutnya untuk kepentingan doktrin Dukungan Hukum ini, 

Peradilan Militer yang menjadi salah satu elemen hukum pendukung 

Dukungan Hukum merupakan sekumpulan hukum acara yang 

bersumber pada hukum nasional, hukum internasional, hukum negara 

asing dan/atau hukum negara tuan rumah, yang meliputi tetapi tidak 

hanya terbatas pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang 

Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang 

Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung; Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman; tetapi juga pada peraturan perundang-

undangan nasional lainnya, perjanjian-perjanjian bilateral dan/

atau multilateral, konvensi-konvensi internasional, yurisprudensi, 

dan/atau hukum kebiasaan internasional lainnya yang merupakan 

praktek-praktek umum yang telah diterima sebagai hukum serta 

prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, 

yang mengatur tentang Sistem Peradilan Pidana/Militer (Criminal/

Military Justice System) berdasarkan persyaratan yurisdiksi yang telah 

ditetapkan oleh ketentuan tersebut.
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Dalam penyelenggaraan operasi militer, Hukum Pidana dan 

Peradilan Militer dapat diterapkan pada semua bentuk operasi militer, 

karena semua bentuk penyelenggaraan suatu operasi militer tetap 

memiliki potensi terjadinya pelanggaran atau kejahatan yang harus 

diselesaikan melalui Sistem Peradilan Pidana/Militer.

d. Hukum Perdata dan Peradilan Perdata

Untuk kepentingan doktrin Dukungan Hukum ini, Hukum 

Perdata yang menjadi salah satu elemen hukum pendukung Dukungan 

Hukum merupakan sekumpulan hukum nasional, hukum internasional, 

hukum negara asing dan/atau hukum negara tuan rumah, yang meliputi 

tetapi tidak hanya terbatas pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 163 

Indische Staatsregeling Jo. Pasal 131 Indische Staatsregeling Jo. Pasal 

75 Regering Reglemen Baru Jo. Pasal 75 Regering Reglemen Lama Jo. 

Pasal 9 dan 11 Algeemeine Bepalingen, Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (KUH Per), Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Adat, 

tetapi juga pada peraturan perundang-undangan nasional lainnya, 

perjanjian-perjanjian bilateral dan/atau multilateral, konvensi-

konvensi internasional, yurisprudensi, dan/atau hukum kebiasaan 

internasional lainnya yang merupakan praktek-praktek umum yang 

telah diterima sebagai hukum serta prinsip-prinsip hukum yang 

diakui oleh negara-negara beradab, yang mengatur tentang hubungan 

hukum antara hak dan kewajiban antara indvidu-individu di dalam 

masyarakat agar kehidupan dapat berjalan secara harmonis sesuai 

hak dan kewajibannya, prestasi dan kontra-prestasinya. 

Dalam penyelenggaraan operasi militer, hukum perdata 

digunakan untuk memperhatikan keseimbangan antara hak dan 

kewajiban dalam hal keperdataan antara indvidu yang satu dengan 

individu lainnya, atau antara kelompok yang satu dengan kelompok 

lainnya, atau antara suatu intitusi dengan institusi lainnya, atau antara 

individu di satu pihak dan/atau suatu kelompok dan/atau suatu 

institusi dipihak lain, agar senantiasa terjaga secara harmonis. Hukum 

perdata digunakan untuk menyelesaikan suatu persengketaan di bidang 

perdata yang dapat dimungkinkan terjadi saat diselenggarakannya 

suatu operasi militer.

Penyelesaian sengketa hukum perdata antara indvidu yang 

satu dengan individu lainnya, atau antara kelompok yang satu dengan 
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kelompok lainnya, atau antara suatu intitusi dengan institusi lainnya, 

atau antara individu di satu pihak dan/atau suatu kelompok dan/atau 

suatu institusi dipihak lain, dalam hal keperdataan dapat dilakukan 

melalui sarana litigasi dan/atau non-litigasi. Proses penyelesaian 

sengketa hukum perdata merupakan upaya mengembalikan hak-hak 

individu, kelompok dan/atau institusi yang dilanggar, yang harus 

dipulihkan seperti sedia kala sehingga tidak menggangu keharmonisan 

dan keseimbangan masyarakat.

Untuk kepentingan doktrin Dukungan Hukum ini, Peradilan 

Perdata yang menjadi salah satu elemen hukum pendukung Dukungan 

Hukum merupakan sekumpulan hukum acara yang bersumber pada 

hukum nasional, hukum internasional, hukum negara asing dan/

atau hukum negara tuan rumah, yang meliputi tetapi tidak hanya 

terbatas pada Het Herzein Indonesisch Reglement Stb. 1848 No. 16 Jo. 

Stb, 1941 No. 44 yang berlaku untuk Daerah Jawa dan Madura serta 

Rechtsreglement Buitengewesten Stb. 1927 No. 227 Untuk Luar Jawa 

dan Madura, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum Jo. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum 

Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum; 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

Jo. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. 

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

tetapi juga pada peraturan perundang-undangan nasional lainnya, 

perjanjian-perjanjian bilateral dan/atau multilateral, konvensi-

konvensi internasional, yurisprudensi, dan/atau hukum kebiasaan 

internasional lainnya yang merupakan praktek-praktek umum yang 

telah diterima sebagai hukum serta prinsip-prinsip hukum yang 

diakui oleh negara-negara beradab, yang mengatur tentang Peradilan 

Perdata berdasarkan persyaratan yurisdiksi yang telah ditetapkan 

oleh ketentuan tersebut.

Dalam penyelenggaraan operasi militer, Hukum Perdata 

dan Peradilan Perdata dapat diterapkan pada semua bentuk operasi 

militer, karena semua bentuk penyelenggaraan suatu operasi militer 
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tetap memiliki potensi terjadinya penetapan atau sengketa hukum 

perdata antara indvidu yang satu dengan individu lainnya, atau antara 

kelompok yang satu dengan kelompok lainnya, atau antara suatu 

intitusi dengan institusi lainnya, atau antara individu di satu pihak 

dan/atau suatu kelompok dan/atau suatu institusi dipihak lain yang 

harus diselesaikan melalui Peradilan Perdata. 

e.  Hukum Administrasi

Untuk kepentingan doktrin Dukungan Hukum ini, Hukum 

Administrasi yang menjadi salah satu elemen hukum pendukung 

Dukungan Hukum merupakan sekumpulan hukum nasional, hukum 

internasional, hukum negara asing dan/atau hukum negara tuan 

rumah, yang meliputi tetapi tidak hanya terbatas pada ketentuan 

administrasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 

2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, Undang-

Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara Jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan 

Tata Usaha Negara; tetapi juga pada peraturan perundang-undangan 

nasional lainnya, perjanjian-perjanjian bilateral dan/atau multilateral, 

konvensi-konvensi internasional, yurisprudensi, dan/atau hukum 

kebiasaan internasional lainnya yang merupakan praktek-praktek 

umum yang telah diterima sebagai hukum serta prinsip-prinsip hukum 

yang diakui oleh negara-negara beradab, yang mengatur tentang setiap 

usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berkaitan dengan penetapan 

tujuan serta penetapan cara-cara penyelenggaraan pembinaan 

organisasi yang dikaitkan dengan penentuan kebijakan untuk 

mencapai suatu tujuan yang dikehendaki bersama dengan kegiatan 

yang meliputi tetapi tidak hanya terbatas pada penyelenggaraan tata 

kelola personel, logistik, administrasi dan pembinaan organisasi yang 

dikaitkan dengan penentuan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan 

yang dikehendaki bersama  baik di lingkungan sipil maupun militer 

yang dapat memberikan pengaruh dalam penyelenggaraan operasi 

militer.
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Dalam penyelenggaraan operasi militer, baik Operasi Militer 

untuk Perang dan Operasi Militer Selain Perang, Hukum Administrasi 

senantiasa melingkupi semua tahapan kegiatan penyelenggaraan tata 

kelola personel, logistik, administrasi dan pembinaan organisasi yang 

dikaitkan dengan penentuan kebijakan untuk mencapai suatu tujuan 

yang dikehendaki bersama, mulai dari tahap perencanaan, persiapan, 

pelaksanaan dan pengakhiran yang dapat memberikan pengaruh 

dalam penyelenggaraan operasi militer.

f. Hukum Internasional dan Hukum Perjanjian Internasional.

Untuk kepentingan doktrin Dukungan Hukum ini, Hukum 

Internasional dan Hukum Perjanjian Internasional yang menjadi 

elemen pendukung Dukungan Hukum merupakan sekumpulan hukum 

nasional, hukum internasional, hukum negara asing dan/atau hukum 

negara tuan rumah, yang meliputi tetapi tidak hanya terbatas pada 

ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 11, Pasal 13, dan 

Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pengesahan 

Konvensi Wina mengenai Hubungan Diplomatik beserta Protokol 

Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan Tahun 

1961, Pengesahan Konvensi mengenai Hubungan Konsuler beserta 

Protokol Opsionalnya mengenai Hal Memperoleh Kewarganegaraan 

Tahun 1963, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Misi Khusus New York tahun 1969, Undang-Undang 

Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Internasional dan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, 

Sumber Hukum Internasional yang diatur dalam Pasal 38 Piagam 

Mahkamah Internasional, tetapi juga pada peraturan perundang-

undangan nasional lainnya, perjanjian-perjanjian bilateral dan/

atau multilateral, konvensi-konvensi internasional, yurisprudensi, 

dan/atau hukum kebiasaan internasional lainnya yang merupakan 

praktek-praktek umum yang telah diterima sebagai hukum serta 

prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh negara-negara beradab, yang 

mengatur tentang setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional 

dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat 

dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan 

usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya 

masyarakat, atau warga negara Indonesia yang dapat memberikan 
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pengaruh dalam penyelenggaraan operasi militer.

Untuk kepentingan doktrin Dukungan Hukum ini, bentuk-

bentuk pengikatan atau penundukkan diri yang dilakukan oleh negara 

pada berbagai produk hukum internasional dapat dilakukan melalui 

ratification  (ratifikasi) accession (aksesi), acceptance (penerimaan) dan 

approval (penyetujuan). Sedangkan bentuk perjanjian internasional 

yang dapat dijadikan rujukan dalam penyelenggaraan operasi militer 

meliputi tetapi tidak hanya terbatas pada treaty (traktat), convention 

(konvensi), agreement (persetujuan), memorandum of understanding 

(nota kesepahaman), protocol (protokol), charter (piagam), declaration 

(deklarasi),  final  act  (laporan sidang dari suatu konferensi), 

arrangement (perjanjian yang mengatur teknis operasional), exchange 

of notes (pertukaran dokumen perjanjian) , agreed minutes (catatan 

dari hasil perundingan/butir-butir kesepakatan), summary records 

(ringkasan dari hasil perundingan), process verbal (catatan pertukaran 

dokumen dan penyimpanannya), modus vivendi (perjanjian yang 

bersifat sementara), dan letter of intent (surat pernyataan tertulis yang 

menyatakan maksud), tetapi juga dengan dengan tetap memperhatikan 

kebijakan politik luar negeri yang menganut prinsip bebas aktif yang 

berlandaskan konstitusi untuk kepentingan nasional.

g. Hukum Penggunaan Kekuatan Bersenjata 

Untuk kepentingan doktrin Dukungan Hukum ini, Hukum 

Penggunaan Kekuatan Bersenjata yang menjadi salah satu elemen 

hukum pendukung Dukungan Hukum merupakan sekumpulan hukum 

nasional, hukum internasional, hukum negara asing dan/atau hukum 

negara tuan rumah, yang meliputi tetapi tidak hanya terbatas pada 

Pasal 10, 11, 12, 22, dan  30 Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945; Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 

Tentang Pencabutan Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 Tentang 

Keadaan Bahaya; Pasal 7, 10, 11, 13,  14 dan 18 Undang-Undang No. 

3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Pasal 7, 17, 18, 19 dan 20 

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasonal Indonesia; 

Pasal 2, 51 dan Bab VI Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi 

Havana 1990 tentang Basic Principles on The Use of Force and Firearms 

by Law Enforment, tetapi juga pada peraturan perundang-undangan 

nasional lainnya, perjanjian-perjanjian bilateral dan/atau multilateral, 

konvensi-konvensi internasional, yurisprudensi, dan/atau hukum 
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kebiasaan internasional lainnya yang merupakan praktek-praktek 

umum yang telah diterima sebagai hukum serta prinsip-prinsip hukum 

yang diakui oleh negara-negara beradab, yang mengatur tentang 

setiap wewenang pengerahan kekuatan dan penggunaan kekuatan 

bersenjata dalam suatu operasi militer.

Dalam Doktrin Dukungan Hukum ini, eksistensi hukum 

penggunaan kekuatan meliputi dua hal yaitu wewenang pengerahan 

kekuatan dan penggunaan kekuatan bersenjata.

Wewenang pengerahan kekuatan dan penggunaan kekuatan 

bersenjata untuk penyelenggaraan operasi militer memiliki landasan 

hukum yang tidak selalu sama. Dalam penyelenggaraan Operasi Militer 

untuk Perang maka landasan hukum wewenang pengerahan kekuatan 

dan penggunaan kekuatan bersenjata yang digunakan adalah ketentuan 

hukum nasional dan hukum internasional yang mengatur tentang jus 

ad bellum,  jus in bello, jus post bellum, jus contra bellum beserta seluruh 

ketentuan yang meliputi tetapi tidak hanya terbatas pada Pasal 10, 11, 

12, 22, dan  30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945; Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Pencabutan 

Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya; Pasal 5, 

6 dan 7 Undang-Undang Nomor 27 tahun 1997 tentang Mobilisasi dan 

Demobilisasi; Pasal 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 56 tahun1999 

tentang Rakyat Terlatih; Pasal 7, 10, 11, 13,  14 dan 18 Undang-Undang 

No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara; Pasal 7, 17, 18, 19 

dan 20 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasonal 

Indonesia; Pasal 2, 51 dan Bab VI Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; ketentuan hukum yang mengatur tentang Hukum Konflik Bersenjata 
yang mengacu pada Ke-empat Konvensi Jenewa tahun 1949, Protokol 

Tambahan I tahun 1977, Konvensi Den Haag tahun 1907, Konvensi Den 

Haag tahun 1954 dan beberapa konvensi internasional lainnya yang 

mengatur tentang senjata konvensional. Selain itu pula, kewenangan 

pengerahan kekuatan dan penggunaan kekuatan bersenjata, juga harus 

mendasari pada Pasal 2, 39, 41, 42, 51 dan Bab VI Piagam Perserikatan 

Bangsa-Bangsa. 

Dalam penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang maka 

landasan hukum wewenang pengerahan kekuatan dan penggunaan 

kekuatan bersenjata yang digunakan adalah tidak sama, tergantung 

pada jenis Operasi Militer Selain Perang yang akan diselenggarakan.
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Dalam penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang yang merupakan konflik bersenjata non-internasional dalam bentuk 
mengatasi gerakan separatisme bersenjata dan/atau mengatasi 

pemberontakan bersenjata, maka maka landasan hukum wewenang 

pengerahan kekuatan dan penggunaan kekuatan bersenjata yang 

digunakan adalah ketentuan hukum nasional dan hukum internasional 

yang meliputi tetapi tidak hanya terbatas pada Pasal 10, 11, 12, 22, 

dan  30 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 

1945; Undang-undang Nomor 23 Prp Tahun 1959 Tentang Pencabutan 

Undang-Undang No. 74 Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya; Pasal 

2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 56 tahun1999 tentang Rakyat 

Terlatih; Pasal 7, 10, 11, 13,  14 dan 18 Undang-Undang No. 3 Tahun 

2002 tentang Pertahanan Negara; Pasal 7, 17, 18, 19 dan 20 Undang-

Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasonal Indonesia; Pasal 

3 Yang Bersamaan pada Ke-empat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan 

Protokol Tambahan II tahun 1977; Konvensi Havana 1990 tentang 

Basic Principles on The Use of Force and Firearms by Law Enforment.  

Namun demikian untuk Protokol Tambahan II tahun 1977 baru dapat 

diterapkan jika sejumlah persyaratan tertentu yang ada pada Pasal 1 

ayat (1) Protokol Tambahan II tahun 1977 sudah terpenuhi. Ketentuan 

hukum nasional lainnya yang mengatur hubungan antara negara dan 

warganegaranya juga dapat diterapkan dalam Operasi Militer Selain Perang yang merupakan konflik bersenjata non-internasional dalam 
bentuk mengatasi gerakan separatisme bersenjata dan/atau mengatasi 

pemberontakan bersenjata.

Namun demikian apabila yang dihadapi adalah situasi 

kekacauan dan ketegangan dalam negeri, seperti kerusuhan-

kerusuhan, tindakan-tindakan kekerasan yang terpencil dan terjadi 

di sana-sini, serta tindakan-tindakan kekerasan lainnya yang tidak 

merupakan sengketa bersenjata, landasan hukum wewenang 

pengerahan kekuatan dan penggunaan kekuatan bersenjata yang 

digunakan adalah ketentuan hukum nasional dan hukum internasional 

yang meliputi tetapi tidak hanya terbatas pada Pasal 18 B ayat (2), 

Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 7 Undang-Undang Nomor 34 

Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Pasal 12, 33, 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2012 tentang Konflik Sosial, 
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Konvensi Havana 1990 tentang Basic Principles on The Use of Force 

and Firearms by Law Enforment. Serta ketentuan Hukum Nasional dan 

Hukum Hak Asasi Manusia. Dalam menghadapi situasi sebagaimana 

yang telah diuraikan diatas, maka ketentuan yang ada pada Hukum Konflik Bersenjata tidak dapat diberlakukan, kecuali ekskalasi konflik 
meningkat dan setelah melalui pertimbangan hukum yang cukup 

menyatakan bahwa terhadap situasi yang demikian harus diterapkan Hukum Konflik Bersenjata yang bersifat non-internasional apabila konflik tersebut tidak diinternasionalisasikan, atau diterapkan Hukum Konflik Bersenjata yang bersifat internasional apabila konflik tersebut 
diinternasionalisasikan. 

Dalam penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang yang 

melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik 

luar negeri, maka maka landasan hukum wewenang pengerahan 

kekuatan dan penggunaan kekuatan bersenjata yang digunakan adalah 

ketentuan hukum nasional, hukum internasional, hukum negara asing 

dan/atau hukum negara tuan rumah, yang meliputi tetapi tidak hanya 

terbatas pada Pasal 10, 11, dan  30 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia tahun 1945; Pasal 3 dan 10 Undang-Undang Nomor 

37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri; Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 dan 10 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian 

Internasional; Pasal 7 ayat (2) dan (3),  20 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; Hukum Konflik Bersenjata, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional 
dan Hukum Perjanjian Internasional lainnya.

Dalam penyelenggaraan Operasi Militer Selain Perang 

yang meliputi mengatasi aksi terorisme; mengamankan wilayah 

perbatasan; mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis; 

mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya; 

memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya 

secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta; membantu 

tugas pemerintahan di daerah; membantu kepolisian Negara Republik 

Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat 

yang diatur dalam undang-undang; membantu mengamankan 

tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing 

yang sedang berada di Indonesia; membantu menanggulangi akibat 

bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan; 
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membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (search 

and rescue); serta membantu pemerintah dalam pengamanan 

pelayaran, dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, 

dan penyelundupan; maka landasan hukum wewenang pengerahan 

kekuatan dan penggunaan kekuatan bersenjata akan lebih banyak di 

dasarkan pada ketentuan yang meliputi tetapi tidak hanya terbatas 

pada ketentuan hukum nasional, hukum hak asasi manusia, hukum 

internasional, hukum perjanjian internasional dan hukum negara 

asing dan/atau hukum negara tuan rumah, jika penyelenggaraan 

operasi militer tersebut dilaksanakan di luar wilayah Indonesia yang 

melibatkan negara asing atau negara tuan rumah yang terkait.

Hukum penggunaan kekuatan bersenjata juga mengatur 

tentang hak-hak pembelaan diri baik secara individu, unit, satuan 

maupun hingga tingkat negara dalam bentuk pembelaan diri yang 

meliputi tetapi tidak hanya terbatas pada ketentuan self defense; self 

defense criteria: necessity and proportionality; individual self-defense, 

collective self-defense, anticipatory self-defense, self-defense against non-

state actors, anticipatory attack, preemtive self defense/preemtive use 

of force. Dalam lingkup penggunaan kekuatan bersenjata, pengaturan, 

persyaratan dan  pembatasan hak untuk melakukan pembelaan diri, 

tunduk pada ketentuan yang telah diatur dalam hukum nasional, 

hukum internasional, maupun hukum negara asing dan/atau hukum 

negara tuan rumah jika operasi militer tersebut diselenggarakan 

diluar negeri.  

Hukum penggunaan kekuatan bersenjata juga mengatur 

tentang penentuan legalitas jenis senjata yang digunakan serta 

tatacara pembawaan senjata baik secara individu, unit, satuan hingga 

tingkat negara. Hal ini akan diatur dalam ketentuan hukum nasional, 

hukum internasional, maupun hukum negara asing dan/atau hukum 

negara tuan rumah bergantung pada jenis operasi militer yang 

diselenggarakan. Setiap penggelaran operasi militer akan membawa 

konsekuensi hukum tentang legalitas jenis senjata yang digunakan 

serta tatacara pembawaan senjata. Walaupun legalitas penggunaan 

dan tatacara pembawaan senjata tidak diatur sepenuhnya dalam hukum konflik bersenjata, namun demikian secara umum legalitas 
jenis senjata yang digunakan serta tatacara pembawaan senjata 

akan merujuk pada Konvensi Senjata Konvensional Tertentu tentang 
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Larangan atau Pembatasan Penggunaan Senjata Konvensional 

Tertentu yang Mengakibatkan Penderitaan yang Berlebihan tahun 

1980 dan Konvensi Havana 1990 tentang Basic Principles on The Use 

of Force and Firearms by Law Enforment. Tatacara pembawaan senjata 

juga berkaitan dengan etika dan perilaku yang memiliki konsekuensi 

berbeda jika dihadapkan pada jenis operasi militer yang berbeda pula.

Hukum penggunaan kekuatan bersenjata juga mengatur 

tentang ketentuan ekskalasi penggunaan kekuatan bersenjata. 

Ketentuan ekskalasi kewenangan penggunaan kekuatan bersenjata 

dimulai dari penggunaan kekuatan non-bersenjata hingga penggunaan 

kekuatan bersenjata, atau  ekskalasi kewenangan penggunaan 

kekuatan bersenjata dari tingkat minimum hingga tingkat maksimum 

bahkan termasuk penggunaan kekuatan bersenjata hingga tingkat 

mematikan (authority to use of force from minimum use of force until 

ultimate/maximum use of force including deadly force). Ketentuan 

yang mengatur ekskalasi penggunaan kekuatan bersenjata dari 

tingkat minimum hingga tingkat maksimum bahkan hingga tingkat 

mematikan, tidak dapat diterapkan secara sama pada semua jenis 

operasi militer. Penerapan ekskalasi tersebut tergantung pada misi 

dan jenis operasi militer yang diselenggarakan. Ekskalasi penggunaan 

kekuatan bersenjata tersebut juga tergantung pada variabel ruang, 

tempat dan waktu. Dengan kata lain setiap penyelenggaraan operasi 

militer yang memiliki misi berbeda, jenis operasi yang berbeda, 

variabel ruang, tempat dan waktu berbeda pula, maka akan membawa 

konsekuensi penerapan ekskalasi penggunaan kekuatan bersenjata yang berbeda pula. Dengan demikian selektifitas dalam penentuan 
legalitas jenis senjata yang digunakan dan tatacara pembawaan senjata 

serta ekskalasi penggunaan kekuatan bersenjata harus disesuaikan 

dengan misi dan jenis operasi militer yang diselenggarakan, sebagai 

konsekuensi pengikatan pada ketentuan hukum yang berbeda pula. 

Untuk selanjutnya ketentuan Penggunaan Kekuatan Bersenjata akan 

diatur secara lebih detil dalam rules of engagement.

Rules of Engagement (ROE) adalah direktif dari pejabat militer 

yang berwenang berupa aturan penggunaan kekuatan bersenjata dan 

pelibatan pertempuran dengan maksud untuk memberikan gambaran 

keadaan atau menjelaskan situasi lingkungan serta pembatasan yang 

tepat bagi pasukannya saat mereka akan memulai atau melanjutkan 
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pertempuran dengan pasukan lain. Rules of Engagement (ROE) 

merupakan peranti lunak utama yang digunakan untuk mengatur 

penggunaan kekuatan, khususnya penggunaan kekuatan bersenjata. 

Peranti lunak inilah yang menjadi landasan atau dasar penegakan 

Dukungan Hukum atau penerapan hukum dalam penggunaan kekuatan 

bersenjata di lapangan. Beberapa elemen hukum yang menjadi dasar-

dasar dalam membangun atau membentuk Rules of Engagement 

(ROE) adalah prinsip-prinsip hukum konvensional (conventional law 

principles) dan hukum kebiasaan (customary law), khususnya hak 

untuk membela diri (the right of self-defense) dan hukum perang (law 

of war) dengan berbagai variasi lainnya yang disesuaikan dengan 

kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi dalam berbagai jenis 

operasi militer yang diselenggarakan. Namun demikian sebagai sebuah 

peranti lunak yang bersifat mengatur Rules of Engagement (ROE) 

tidaklah berdiri sendiri. Rules of Engagement (ROE) tidak semata-mata 

mengemban kepentingan hukum, tetapi juga mewadahi kepentingan 

politik dan kepentingan militer, baik misi yang diemban maupun 

pembatasannya. Hal ini merupakan faktor yang sangat dominan dalam 

membangun konstruksi dan penerapan Rules of Engagement (ROE). 

 

   

Sebagai sebuah produk yang mewadahi kepentingan hukum, 

politik dan militer, maka Rules of Engagement (ROE) perlu dijabarkan 

dalam bentuk yang sederhana dan mudah dimengerti oleh berbagai 

lapisan prajurit. Untuk menjabarkan dan menyederhanakan Rules of 

Engagement (ROE) tersebut, maka Rules of Engagement (ROE) tidak 

disusun dalam bahasa hukum, akan tetapi disusun dalam bentuk 

bahasa prajurit/militer agar lebih mudah dipahami. Guna menyusun 

Rules of Engagement (ROE) dalam bentuk bahasa prajurit/militer peran Perwira Hukum dan Perwira Operasi sangatlah siginifikan, tertutama 

OMSP

Militer Politik

Hukum

OMP   

Rules of Engagement merupakan hasil perpaduan 

antara kepentingan militer, politik dan hukum 

yang diambil untuk menjadi panduan dalam :
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dalam hal mempersiapkannya, mensosialisasikannya serta dalam 

melatihkan penggunaan Rules of Engagement (ROE). Walaupun peran 

Perwira Hukum dalam hal mempersiapkannya, mensosialisasikannya 

serta dalam melatihkan penggunaan Rules of Engagement (ROE) sangat 

penting, namun tetap saja pada akhirnya Rules of Engagement (ROE) 

merupakan sebuah Peraturan Komandan (Commander’s rules) yang 

harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap prajurit yang berada 

dibawah kendali komandonya.

Dalam rangka memastikan bahwa Rules of Engagement 

(ROE) dapat berfungsi dengan baik, dapat dimengerti, mudah untuk 

dilaksanakan, legal dan selaras dengan taktik militer, maka Perwira 

Hukum dan Perwira Operasi (pelaksana lapangan) harus memahami 

secara komprehensif kebijakan dalam pelaksanaan operasi militer 

yang didasarkan pada legalitas operasi dan misi yang hendak dicapai. 

Setelah ketiga unsur tersebut dapat dipahami, maka Perwira Hukum 

dan Perwira Operasi (pelaksana lapangan) harus bekerjasama dalam 

mengolah bentuk-bentuk pembatasan dan memberikan pelatihan 

dalam rangka pengimplementasian Rules of Engagement (ROE). 

Dalam tahapan ini Perwira Hukum harus sudah mulai terbiasa 

dengan pelaksanaan misi militer dan konsep operasional;  kekuatan 

dan kemampuan sistem persenjataan serta batas kemampuan dalam 

menggunakannya; fungsi operasi militer yang diselenggarakannya; 

dan Proses Pengambilan Keputusan Militer (Military Decision 

Making Process : MDMP); atau Perencanaan Operasi Bersama Dan 

Sistem Pelaksanaan (Joint Operations Planning and Execution System 

: JOPES). Sebaliknya seorang Perwira Operasi (pelaksana lapangan) 

juga harus sudah mulai terbiasa dengan kaidah-kaidah hukum, baik 

secara internasional dan nasional, dalam pembatasan-pembatasan 

penggunaan kekuatan bersenjata  dan kaidah-kaidah hukum yang 

berlaku dalam berbagai jenis operasi militer, baik Operasi Militer 

untuk Perang maupun Operasi Militer Selain Perang. 

Diharapkan apabila Perwira Hukum dan Perwira Operasi 

sudah memiliki konsep dasar yang sama, baik dalam aspek hukum 

maupun dalam gelar operasi militer, maka mereka dapat menselaraskan 

visi dalam membangun Rules of Engagement (ROE) yang efektif bagi 

pasukan yang hendak melaksanakan tugas. Agar pelaksanaan operasi 

militer tersebut menjadi legal dan ligitimate, maka setiap pelaksanaan 
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operasi militer tersebut harus didasarkan pada Rules of Engagement 

(ROE), dengan tetap memperhatikan pertimbangan-pertimbangan 

militer dan non militer.

h. Hukum Lingkungan

Untuk kepentingan doktrin Dukungan Hukum ini, Hukum 

Lingkungan yang menjadi salah satu elemen hukum pendukung 

Dukungan Hukum merupakan sekumpulan hukum nasional, hukum 

internasional, hukum negara asing dan/atau hukum negara tuan 

rumah, yang meliputi tetapi tidak hanya terbatas pada Undang-Undang 

Nomor 16 tahun 1992 tentang Karantina  Hewan, Ikan dan Tumbuhan; 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1994 tentang Pengesahan United 

Nations Convention On Biological Diversity (Konvensi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati); Undang-Undang 

Nomor 6 tahun 1998 tentang Pengesahan Convention On The Prohibiton 

Of The Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical 

Weapons and on Their Destruction (Konvensi Tentang Pelarangan 

Pengembangan, Produksi, penimbunan dan Penggunaan Senjata Kimia 

serta tentang Pemusnahannya); Undang-Undang Nomor 41 tahun 

1999 tentang Kehutanan; Undang-Undang Nomor 29 tahun 2000 

Tentang Perlindungan Varietas Tanaman; Undang-Undang Nomor 21 

tahun 2004 tentang Pengesahan Cartagena Protokol on Bio Safety to 

the Convention on Biological Diversity (Protokol Cartagena atas tentang 

Keamanan hayati atas konvensi keaneka ragaman hayati); Undang-

Undang Nomor 4 tahun 2006 tentang Pengesahan International 

Treaty On Plant Genetic Resources For Food And Agriculture (Perjanjian 

Mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman Untuk Pangan Dan 

Pertanian); Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang;  Undang-Undang Nomor 9 tahun 2008 tentang Penggunaan 

Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata 

Kimia; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 10 

tahun 2013 tentang Pengesahan Rotterdam Convention  On The 

Prior Informed Consent Procedure For Certain  Hazardous Chemicals 

And Pesticides In International Trade (Konvensi Rotterdam Tentang 

Prosedur Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Untuk Bahan Kimia 

Dan Pestisida Berbahaya Tertentu Dalam Perdagangan Internasional); 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya 
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Protocol On Access To Genetic Resources And The Fair And Equitable 

Sharing Of Benefits Arising  From Their Utilization To The Convention 
On Biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber 

Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang 

yang Timbul Dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman 

Hayati); Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile 

Use  of  Environmental Modification  Techniques (ENMOD) tahun 1977 (Konvensi Pelarangan terhadap setiap Kegiatan Teknik Modifikasi 
Lingkungan yang dilakukan oleh Militer dalam Permusuhan), 

tetapi juga pada peraturan perundang-undangan nasional lainnya, 

perjanjian-perjanjian bilateral dan/atau multilateral, konvensi-

konvensi internasional, yurisprudensi, dan/atau hukum kebiasaan 

internasional lainnya yang merupakan praktek-praktek umum 

yang telah diterima sebagai hukum serta prinsip-prinsip hukum 

yang diakui oleh negara-negara beradab, yang mengatur tentang 

lingkungan mencakup semua kesatuan benda, ruang, daya dan energi, 

keadaan, kondisi dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya, bumi, flora, fauna dan manusia beserta segenap tingkah laku perbuatannya, 

dimana keberadaan manusia beserta organ-organ hidup lainnya 

dapat memberikan pengaruh terhadap kelangsungan hidup interelasi 

diantaranya serta dapat menyebabkan terjadinya pencemaran dan/

atau kerusakan yang berakibat meluas (widespread), parah (severe) 

dan berjangka waktu panjang/lama (longlasting/longterm) yang sulit 

direhabilitasi sebagai dampak dari penyelenggaraan operasi militer.

i. Hukum Disiplin Militer 

Untuk kepentingan doktrin Dukungan Hukum ini, Hukum 

Disiplin Militer yang menjadi salah satu elemen hukum pendukung 

Dukungan Hukum merupakan sekumpulan hukum dan peraturan 

kedinasan, yang meliputi tetapi tidak hanya terbatas pada Undang-

Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, tetapi 

juga pada peraturan kedinasan, peraturan perundang-undangan 

nasional lainnya, yurisprudensi, dan/atau hukum kebiasaan lainnya 

yang merupakan praktek-praktek umum yang telah diterima sebagai 

hukum serta prinsip-prinsip hukum yang diakui oleh negara-negara 

beradab, yang mengatur tentang kaidah dan norma untuk mengatur, 

membina, menegakkan disiplin dan tata kehidupan yang berlaku dan 

mengikat pada setiap personel militer yang sedang terlibat dalam 
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penyelenggaraan operasi militer.

6.  Penerapan Dukungan Hukum.

Penerapan Hukum Operasi harus diterapkan dalam semua 

jenis operasi militer, dimanapun dan kapanpun operasi militer 

dilaksanakan. Hal ini sebagai upaya agar prajurit dan satuan TNI AD 

yang melaksanakan tugas operasi militer terhindar dari tindakan yang 

termasuk sebagai perbuatan kejahatan perang. Sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pada Pasal 7 ayat 2 tugas 

pokok TNI dibagi menjadi 2 (dua) yaitu operasi militer perang dan 

operasi militer selain perang. Dalam penyelenggaraan operasi militer 

perang diterapkan hukum perang dan hukum humaniter, sedangkan 

dalam penyelenggaraan operasi militer selain perang diterapkan 

hukum nasional dan hukum internasional. 

a. Penerapan Dukungan Hukum dalam Operasi Militer Perang.

Operasi Militer untuk Perang merupakan operasi tempur 

dalam bentuk pengerahan dan penggunaan yang dilaksanakan oleh 

TNI AD untuk melawan, mencegah, menangkal dan mengatasi ancaman 

yang berasal dari kekuatan militer negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia, dan/atau dalam konflik bersenjata dengan suatu 
negara lain atau lebih yang didahului dengan adanya pernyataan perang 

dan tunduk pada hukum perang internasional (hukum humaniter) dan 

hukum nasional (hukum HAM). Ancaman militer berupa invasi atau 

agresi militer dari negara lain terhadap Indonesia diperkirakan kecil  

kemungkinannya. 

Penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu negara dalam 

memenuhi kepentingan nasionalnya dalam perspektif Hukum 

Internasional merupakan pelanggaran terhadap Bab VII dan Pasal 

51 Piagam PBB yang akan bertendensi pada gangguan bagi kawasan 

regional dan global bahkan kemungkinan terjadinya suatu kejahatan 

perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Namun demikian, berdasarkan sejarah konflik antar negara yang terjadi sejak akhir 
abad ke-20 sampai saat ini, penggunaan kekuatan bersenjata untuk 

menekankan kehendak suatu negara kepada negara lain masih tetap 

terjadi. Dengan melihat perkembangan peperangan yang terjadi dalam 
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konflik antar negara di beberapa kawasan, maka bentuk ancaman 
musuh yang paling mungkin dihadapi adalah invasi, bombardemen, 

blokade, serangan di wilayah perbatasan dan pemberlakuan daerah 

larangan terbang.

Pelibatan TNI AD dalam menghadapi agresi militer asing 

secara strategis akan ditentukan oleh kebijakan politik pemerintah, 

sedangkan pada tataran operasional berpijak pada keterpaduan antara 

kepentingan politik, militer dan hukum. Berdasarkan karakteristik 

kekuatan dan gelar kekuatannya, maka pelibatan satuan-satuan TNI 

AD dalam menghadapi invasi militer asing (Operasi Militer Perang/

OMP) pada tataran operasional dengan jenis operasi yang dilaksanakan  

meliputi: 

1) Operasi Gabungan 

 Operasi yang diselenggarakan secara gabungan dengan melibatkan 

2 (dua) matra atau lebih di bawah satu Komando dan direncanakan 

oleh staf gabungan dengan tujuan agar kemampuan unsur angkatan 

yang berbeda dapat dipadukan sehingga berdaya guna dan berhasil 

guna sebagai kekuatan pemukul strategis. Jenis Operasi Gabungan 

adalah Operasi Lintas Udara, Operasi Pertahanan Udara, Operasi 

Amphibi, Operasi Pertahanan Pantai, Operasi Darat Gabungan dan 

Operasi  Administrasi.

2) Operasi Matra Darat

 Merupakan operasi yang dilaksanakan dengan kekuatan dari TNI 

AD dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI AD dan dapat 

melibatkan Komponen Cadangan serta Komponen Pendukung. 

Jenis Operasi Matra Darat adalah Operasi Tempur dan Operasi 

Teritorial.

3) Operasi Bantuan

 Merupakan usaha, kegiatan dan tindakan berdasarkan suatu 

rencana untuk mencapai suatu tujuan khusus dalam hubungan 

ruang dan waktu yang ditetapkan atas dasar perintah atasan yang 

berwenang dalam rangka mewujudkan sasaran pembinaan potensi 

pertahanan.
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 Kaidah hukum nasional yang terkait dengan negara dalam keadaan 

perang   sejauh ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp 

1959 tentang Keadaan Bahaya yang memiliki korelasi dengan 

Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Pertahanan Negara, 

Undang-Undang TNI, Undang-Undang Mobilisasi dan Demobilisasi, 

Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan dan peraturan 

hukum terkait lainnya. Kendati Undang-Undang Keadaan Bahaya 

ini perlu mendapatkan penyempurnaan namun sejauh ini masih 

menjadi dasar bagi berlakunya keadaan bahaya yang diatur secara 

eskalatif. Kaidah Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM adalah aturan-aturan yang akan berlaku dalam suatu konflik 
bersenjata, yang berkaitan dengan cara (ways), alat (means) dan 

sasaran (ends) dalam peperangan. Mekanisme penegakan Hukum 

Humaniter Internasional dan Hukum HAM, baik sebagai jus ad 

bellum (hukum penggunaan senjata), jus in bello (hukum dalam 

perang) maupun jus post bellum (hukum pasca peperangan) akan berperan signifikan dalam mengatasi ancaman kekuatan militer 
reguler asing.

b. Penerapan Dukungan Hukum Operasi Militer Selain Perang

Operasi yang bersifat tempur dan non tempur yang 

penyelenggaraannya dalam rangka mengatasi ancaman dan gangguan 

dalam negeri, dengan sumber ancaman berasal dari dalam atau 

dari luar negeri terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah 

dan keselamatan bangsa serta dalam rangka tugas bantuan. Perang 

asimetris adalah suatu model perang yang dikembangkan dari cara 

berpikir yang tidak lazim dan di luar aturan perang yang berlaku, 

dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup perpaduan berbagai aspek kehidupan yang meliputi geografi, demografi, sumber 
daya alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Mengambil 

pengalaman operasi militer yang terjadi di negara lain dan di Indonesia, 

perang asimetris melibatkan dua aktor atau lebih, dengan kekuatan 

yang tidak berimbang Jenis Operasi Militer Selain Perang adalah 

Operasi yang bersifat Gabungan, Operasi Matra Darat dan Operasi 

yang bersifat bantuan.
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1) Mengatasi Gerakan Separatisme BersenjataOperasi mengatasi gerakan separatisme. Secara fisik, 
kekuatan separatis bersenjata tidak memiliki perbedaan dengan 

pemberontakan bersenjata. Namun keduanya memiliki motivasi yang 

berbeda, sehingga bentuk-bentuk perlawanannya kemungkinan sama. 

Pemberontakan bersenjata menggunakan kekuatan bersenjata untuk 

menekan Pemerintah agar memenuhi tuntutan, sedangkan perlawanan 

separatis bersenjata didorong oleh motivasi untuk memisahkan diri 

dari negara, yang dikategorikan sebagai tindak pidana makar menurut 

KUHP jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah 

Negara. Perbedaan motivasi itulah yang dapat membuat perlawanan 

separatis bersenjata bersifat laten.

Dalam catatan sejarah Indonesia, gerakan separatisme 

bersenjata di Indonesia telah terjadi di beberapa wilayah tanah air 

seperti di Papua (OPM), Aceh (GAM) dan Maluku (RMS). Meskipun 

tidak ada pernyataan resmi dari negara asing manapun, indikasi 

dukungan dari pihak asing terhadap gerakan separatisme bersenjata di Indonesia terlihat nyata di daerah operasi. Konflik bersenjata nasional 
yang diinternasionalisasi dapat berpengaruh terhadap penerapan 

kaidah hukum sengketa bersenjata yang diterapkan sebagaimana 

dimaksud dalam Konvensi Jenewa. 

Pelibatan TNI AD dalam operasi menghadapi separatisme 

bersenjata memiliki kesamaan dengan mengatasi pemberontakan 

bersenjata dengan payung hukum Undang-Undang Nomor 23 Prp 

1959 tentang Keadaan Bahaya atau pada kasus yang masih bersifat konflik sosial berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Penanganan Konflik Sosial. Peran Komando Teritorial di daerah 
operasi sangat penting dalam menentukan keberhasilan operasi, 

karenanya akan berkaitan erat dengan Undang-Undang Pemerintahan 

Daerah yang berlaku umum maupun yang berlaku pada suatu daerah 

istimewa.

2) Mengatasi pemberontakan bersenjata 

Operasi mengatasi gerakan/pemberontakan bersenjata. 

Pemberontakan bersenjata adalah bentuk penolakan terhadap 

pemerintah yang dimulai dari pembangkangan sipil hingga kekerasan 

terorganisir dengan kekuatan bersenjata yang berupaya meruntuhkan 
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pemerintahan yang sah. Pemberontakan PKI pada tahun 1948 dan 

tahun 1965 serta pemberontakan DI/TII di beberapa daerah yang 

terjadi pada rentang tahun 1949-1955 adalah beberapa contoh 

gerakan/pemberontakan bersenjata yang pernah terjadi di Indonesia. 

Meskipun TNI AD kaya pengalaman dalam menghadapi 

pemberontakan bersenjata pada masa lalu, perubahan sistem 

ketatanegaraan yang berlaku saat ini mengharuskan pelibatan TNI AD 

memedomani Pasal 28 UUD 1945,  Undang-Undang Nomor 59 Tahun 

1958, khususnya penerapan Pasal 3 common articles pada Konvensi 

Jenewa, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan 

Convention Against Torture and Other Cruel, Undang-Undang Nomor 

9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka 

Umum, Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 tentang Rakyat 

Terlatih, kaidah Hukum HAM Nasional, KUHP dan penerapan Undang-

Undang Nomor 23 Prp 1959  Keadaan Bahaya berdasarkan keputusan 

politik negara serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

3) Mengatasi Aksi Terorisme

Operasi mengatasi terorisme. Aksi teror adalah serangan 

yang terkoordinasi oleh individu, kelompok atau negara tertentu secara tidak berperikemanusiaan dan tidak memiliki justifikasi yang 
bertujuan membangkitkan perasaan takut yang meluas di kalangan 

masyarakat.  Dalam catatan aksi teror yang pernah terjadi di Indonesia 

maupun di berbagai negara, aksi tersebut biasanya dilakukan secara  

tiba-tiba dan diarahkan untuk menimbulkan korban jiwa yang acak 

serta seringkali merupakan warga sipil.  

Pada situasi tertentu, TNI AD dapat digunakan sebagai 

kekuatan dalam penindakan ancaman teroris yang timbul dan 

memulihkan keadaan akibat aksi terorisme.  Peran ini dilakukan untuk 

kegiatan pengamanan VVIP maupun obyek vital nasional strategis 

yang menjadi sasaran teroris. Selain itu, TNI AD  juga dapat dilibatkan 

dalam mengatasi serangan teroris terhadap kantor-kantor perwakilan 

diplomatik Republik Indonesia di luar negeri, kapal/pesawat 

berbendera Indonesia yang sedang berada di luar wilayah teritorial 

Indonesia. Pelibatan TNI AD pada wilayah teritorial negara lain 

disamping didasarkan pada keputusan politik juga memperhatikan 

perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tersebut.
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4) Mengamankan Wilayah Perbatasan

Operasi pengamanan wilayah perbatasan.  Perbatasan 

darat Indonesia sepanjang 3.153 KM merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Perbatasan negara merupakan manifestasi kedaulatan negara karena 

perbatasan adalah penentu batas wilayah antar negara. Oleh karena 

itu, pengamanan wilayah perbatasan merupakan domain TNI sebagai 

komponen utama pertahanan negara.Belajar dari pengalaman negara-negara lain, bahwa konflik 
antar negara seringkali dimulai dari sengketa wilayah perbatasan. Setidaknya ada empat karakteristik konflik perbatasan, yaitu :

1. Teritorial, ditandai dengan pengakuan suatu kawasan 

tertentu sebagai milik yang sah.

2. Posisional, ditandai dengan adanya mempermasalahkan definisi dan demarkasi tentang batas-batasnya dengan 
negara yang lainnya.

3. Fungsional, ditandai dengan perselisihan pendapat 

tentang pemanfaatan objek yang berada di kawasan 

perbatasan.

4. Kekayaan alam (resources based), ditandai dengan 

penguasaan atas suatu sumber daya alam daerah 

perbatasan.Selain mempertimbangkan karakeristik konflik dan kemungkinan penyebab timbulnya konflik di perbatasan, pelibatan 
TNI AD dalam pengamanan perbatasan dilaksanakan berdasarkan 

kebijakan Pemerintah dan memedomani Undang-Undang Nomor 43 

Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Kebijakan pemerintah bahkan 

harus dijadikan pertimbangan utama karena akan berkaitan dengan 

hubungan diplomatik dua negara. Dalam pelaksanaannya, satuan-

satuan TNI AD menggelar satuan pengamanan wilayah perbatasan 

dengan melaksanakan operasi teritorial, operasi intelijen dan operasi 

tempur secara terpadu.
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5) Mengamankan Objek Vital Nasional Yang Bersifat Strategis

Operasi pengamanan obyek vital nasional strategis. Seiring 

dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin ketatnya 

persaingan dunia dan perkembangan jaman yang semakin pesat, 

tentunya akan menimbulkan berbagai ancaman dan gangguan baik 

ancaman dari dalam maupun dari luar negeri terhadap keutuhan 

wilayah bangsa Indonesia. Untuk mencegah semakin meningkatnya 

ancaman dan gangguan terhadap obyek vital nasional termasuk aksi 

terorisme yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah 

telah mengeluarkan keputusan untuk mengatur langkah-langkah 

pengamanan terhadap Obyek Vital.

Obyek vital nasional yang bersifat strategis adalah obyek vital 

yang memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh ciri-ciri:

1. Menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari. 

2. Ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan 

bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan

3. Ancaman dan gangguan yang mengakibatkan kekacauan 

transportasi dan komunikasi secara nasional

Berdasarkan Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tentang 

Pengamanan Obyek Vital pada Pasal 7,  bahwa pengamanan obyek vital 

nasional adalah tanggung jawab POLRI yang dalam pelaksanaannya 

dapat meminta bantuan TNI sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Meskipun pelibatannya telah diatur dalam 

Keputusan Presiden, TNI AD harus senantiasa menyiapkan kemampuan 

yang diperlukan untuk melaksanakan tugas bantuan pengamanan 

tersebut secara dini.

Dalam Keppres No.63/2004 tentang Pengamanan Obyek 

Vital Nasional, Pemerintah menyebutkan bahwa obyek vital nasional 

merupakan kawasan/lokasi/bangunan/instansi dan/atau usaha 

menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau 

sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Pengelola obyek 

vital nasional adalah perangkat otoritas dari obyek vital nasional. 

Obyek vital nasional yang bersifat strategis memenuhi salah satu, 

sebagian atau seluruh yang mempunyai ciri-ciri dapat menghasilkan 

kebutuhan pokok sehari-hari, ancaman dan gangguan terhadapnya 
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mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan, 

kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional serta 

terganggunya penyelenggaraan pemerintah negara.

Salah satu contoh langkah dalam pengamanan obyek 

vital nasional strategis disektor energi yang dikelola perusahan 

PT. Pertamina seperti aset-aset hulu migas, geothermal, kilang-

kilang minyak, terminal BBM, hingga SPBU yang digunakan untuk 

menyalurkan kebutuhan BBM nasional, TNI telah melaksanakan 

kerjasama dengan PT. Pertamina Persero. TNI bekerja sama dengan 

PT. Pertamina Persero dalam upaya pengamanan obyek vital nasional 

strategis, khususnya aset-aset operasional, produksi dan distribusi 

produk energi yang dikelola oleh PT. Pertamina Persero.

6) Melaksanakan Tugas Perdamaian Dunia Sesuai Dengan Kebijakan 

Politik Luar Negeri

Operasi pemeliharaan perdamaian dunia (Peacekeeping 

Operation/PKO). Komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam 

usaha-usaha perdamaian dunia merupakan manifestasi salah satu 

cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pembukaan UUD Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4. Sesuai dengan paham 

bangsa Indonesia tentang damai dan perang, maka satuan-satuan 

misi perdamaian Indonesia yang bertugas di bawah bendera PBB 

beroperasi dengan menggunakan mandat Bab VI Piagam PBB (The 

Pasific Settlement of Disputes) dan Resolusi Dewan Keamanan PBB. 

Operasi pemeliharaan perdamaian di bawah Bab VI Piagam 

PBB ini memiliki tiga prinsip dasar, yaitu prinsip persetujuan dari 

pihak yang bertikai (consent  to  the  parties  to  the  conflict  principle), 

prinsip imparsial (impartial principle) dan penggunaan kekerasan 

senjata untuk bela diri (the use of force in self defence contexts principle). 

Sehingga, ketiga prinsip dasar ini merupakan prinsip yang harus ada 

dalam setiap digelarnya operasi pemeliharaan perdamaian dan dikenal 

dengan istilah bedrock principle.

Pelibatan satuan-satuan TNI AD dalam misi perdamaian PBB 

didasarkan atas kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Kebijakan 

Umum Pertahanan Negara. Dalam pelaksanaan misi perdamaian PBB, 

satuan-satuan TNI AD harus mampu memberikan perlindungan efektif 

bagi warga sipil, petugas kemanusiaan dan pembela hak asasi manusia 
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di bawah ancaman kekerasan fisik, serta perlindungan personel PBB, 
fasilitas, instalasi dan peralatan.

7) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden Beserta keluarganya

Operasi dalam rangka pengamanan VVIP (Presiden/Wakil 

Presiden beserta keluarganya) serta pengamanan tamu negara 

setingkat kepala dan perwakilan pemerintahan asing yang sedang 

berada di Indonesia.  Selain Presiden dan Wakil Presiden bahwa yang 

menjadi obyek pengamanan adalah Presiden dan Wakil Presiden RI 

beserta keluarganya; mantan Presiden dan Wakil Presiden RI beserta 

keluarganya; tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan 

pemerintahan asing yang sedang berada di Indonesia. Secara 

fungsional, operasi pengamanan VVIP merupakan tanggung jawab 

Paspampres. Dalam pelaksanaannya, satuan-satuan TNI AD dilibatkan 

sebagai unsur pengaman yang bertugas melakukan pangamanan di 

lingkaran terluar dari daerah pengamanan VVIP.

8) Memberdayakan Wilayah Pertahanan dan Kekuatan Pendukungnya 

Secara Dini Sesuai Dengan Sistem Pertahanan Semesta

Operasi pemberdayaan wilayah pertahanan dan kekuatan 

pendukungnya. Pembahasan tentang aspek hukum Pembinaan 

wilayah pertahanan berkaitan erat dengan Pasal 7 ayat (2) huruf 

b angka 8  dan Pasal 8 huruf d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2004 tentang TNI. Rumusan Pasal 8 huruf d Undang-Undang tentang 

TNI merupakan penjabaran lebih lanjut dari sistematika hukum 

dalam usaha pertahanan negara yang mengalir dari kaidah Pasal 

30 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (hasil perubahan/

amandemen), yang kemudian dijabarkan oleh Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara khususnya pada Pasal 7 ayat 

(1), bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh Pemerintah dan 

dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Selain 

TNI AD, maka diperlukan juga kekuatan pendukung untuk membantu 

pelaksanaan pemberdayaan wilayah pertahanan yaitu dengan adanya 

komponen cadangan yang pada saat ini dasar hukumnya masih 

berbentuk Rancangan Undang-Undang Komponen Cadangan.

TNI AD berkewajiban melaksanakan pemberdayaan wilayah 

pertahanan di darat baik dalam rangka operasi untuk perang maupun 

operasi selain perang. Tugas tersebut diimplementasikan dalam 
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bentuk pembinaan teritorial yang merupakan salah satu kemampuan 

utama TNI AD. Konsep pemberdayaan wilayah pertahanan, tidak 

terbatas pada pembinaan ruang pertahanan semata, tetapi mencakup hal yang lebih luas, yaitu aspek geografi, demografi, dan kondisi sosial 
agar dapat diwujudkan menjadi ruang, alat dan kondisi juang bagi 

kepentingan pertahanan negara.

Ditinjau dari aspek gelar kekuatan, pelibatan TNI AD dalam 

pemberdayaan wilayah pertahanan pada hakekatnya adalah tugas 

struktural yang melekat pada organisasi Komando Teritorial. Tugas 

TNI AD dalam memberdayakan wilayah pertahanan adalah membantu 

Pemerintah khususnya Pemerintah daerah (Pemda) dalam menyiapkan 

potensi nasional menjadi kekuatan pertahanan agar dapat dijadikan 

sebagai kekuatan perlawanan rakyat dalam sistem pertahanan dan 

keamanan semesta.

9) Membantu Tugas Pemerintahan di Daerah

Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar setelah Cina, India dan Amerika Serikat, aktifitas masyarakat dan 
pembangunan merupakan hal yang sangat mempengaruhi dalam 

terjadinya peningkatan temperatur suhu bumi. Dengan fakta jumlah 

penduduk yang banyak, Indonesia berpotensi mengalami ledakan 

penduduk dan penyebaran yang tidak merata serta berbagai masalah 

ketimpangan sosial yang muncul sebagai fenomena perubahan 

lingkungan dan pepindahan arus penduduk yang tidak teratur.

Tugas  operasi  bantuan  terhadap  instansi   yang  berwenang 

merupakan implementasi dari tugas pokok TNI dalam melindungi 

keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan. Landasan hukum 

yang digunakan adalah Pasal 7 ayat (2)  huruf b poin 9    Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Permintaan dan Bantuan 

Militer. Dalam penjabaran Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (2)  huruf b poin 9, 

disini memberikan peluang dan kesempatan bagi TNI AD melakukan 

perbantuan terhadap tugas Pemerintah di daerah. Pengertian 

membantu tugas pelaksanaan fungsi Pemerintah di daerah adalah 

pemberdayaan kondisi dan situasi baik bantuan sarana, prasarana, 

alat dan seluruh kemampuan TNI untuk menunjang dan mengatasi  
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bahaya pasca bencana yang terjadi di daerah, antara lain membantu 

dampak bencana alam, mengatasi permasalahan akibat pemogokan, mengatasi akibat konflik komunal dan merahabilitasi infrastruktur 
dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 

2007 Pasal 5 tentang Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjadi 

penanggung jawab  dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.Tugas tersebut begitu luas, namun secara spesifik dapat diidentifikasi  sebagai berikut :
• Tugas penanggulangan akibat bencana alam, pengungsian, 

dan pemberian bantuan kemanusiaan.

• Pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan.

• Bantuan kepada POLRI dalam pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat.

• Pemulihan sistem dan fungsi pemerintahan di daerah 

yang terganggu akibat kondisi tertentu.

Tugas-tugas bantuan tersebut mengandung implikasi sosial 

yang cukup kompleks sehingga menuntut perencanaan matang dan 

pengendalian yang efektif. Koordinasi dengan instansi yang dibantu 

harus dilakukan sejak tahap perecanaan, pelaksanaan sampai tahap 

pengakhiran. Hal-hal yang perlu dikoordinasikan berkaitan dengan 

aspek legal formal.

Menanggapi realitas tersebut, TNI AD dilandasi jiwa dan 

kepribadian sebagai bagian dari rakyat, selalu siap dalam menghadapi 

berbagai ancaman dan gangguan baik ancaman bencana alam maupun gangguan keamanan berupa konflik komunal dan pemogokan yang 
merugikan kepentingan publik. Untuk itu kemampuan TNI AD harus 

dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan berhasil guna demi 

membantu masyarakat dan Pemerintah Daerah di wilayah terkena 

bencana alam.

Beberapa kelebihan TNI AD adalah memiliki satuan dan 

personel di setiap tingkatan baik dari tingkat desa, kelurahan, 

kecamatan hingga tingkat daerah/provinsi. Mobilisasi dan penggunaan 

bantuan personel yang tepat di wilayah yang terkena bencana alam 

akan cukup membantu Pemerintah Daerah dalam mengatasi dampak 

kelanjutan dari bencana alam tersebut. Oleh karea itu, diperlukan 
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sarana operasionalisasi kerjasama TNI AD dengan Pemerintah Daerah 

untuk menjawab tantangan dan kendala dalam penanganan akibat 

bencana yang dapat terjadi kapan dan dimana saja.

10) Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Rangka 

Tugas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang diatur dalam 

Undang-Undang

Pertahanan keamanan negara adalah istilah yang dipakai untuk 

mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari setiap 

ancaman yang membahayakan kehidupan negara baik yang datang 

dari luar maupun dari dalam negeri. Dalam pelaksanaannya diatur 

dalam pembagian tugas bahwa TNI bertugas untuk mempertahankan, 

melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, 

sedangkan POLRI sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan 

ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani 

serta menegakkan hukum.

Kerjasama antar sipil-militer (Civil-Military Cooperation/

CIMIC) di dalam mengatasi suatu permasalahan keamanan merupakan 

faktor yang sangat menentukan di dalam sebuah sistem demokrasi. 

Otoritas politik sipil sebagai penentu kebijakan merupakan pihak yang 

memberikan wewenang bagi aparat keamanan dan tentara melakukan 

suatu operasi damai (peace mission) dalam konteks Operasi Militer 

Selain Perang (Military Operations Other Than War/MOOTW).

Tugas pokok TNI yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) b poin 

10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 

tentang TNI, diantaranya tentang membantu POLRI dalam rangka 

tugas pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) 

sebagai upaya dalam mewujudkan keamanan dalam negeri dimana 

Kamtibmas sebagai kondisi dinamis masyarakat dalam menunjang 

terselenggaranya pembangunan nasional.

Tugas bantuan selama ini sudah berjalan berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Permintaan 

dan Bantuan Militer, namun sesuai perkembangan ketatanegaraan 

khususnya bidang pertahanan negara, maka Peraturan Pemerintah 

Nomor 16 Tahun 1960 dianggap sudah tidak sesuai lagi terutama 

dengan adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia 
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Nomor 34 Tahun 20014 tentang TNI serta Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI. Sampai dengan saat 

ini POLRI tetap berpedoman pada keharusan untuk membedakan 

ancaman (eksternal dan internal) yang memberi kewenangan pada 

POLRI untuk memutuskan apakah akan meminta bantuan kepada TNI 

atau tidak.

Bantuan TNI yang diberikan kepada POLRI adalah dalam 

rangka penegakan Kamtibmas atas permintaan POLRI menurut 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

POLRI atau atas permintaan Kepala Daerah menurut Peraturan 

Pemerintah Nomor 16 Tahun 1960 tentang Permintaan dan Bantuan 

Militer. Dalam pelaksanaannya memang perlu dikoordinasikan secara 

baik, antara Pemerintah Daerah (Pemda), POLRI dan TNI. Bantuan 

ini diminta apabila ternyata atau dapat diperhitungkan bahwa POLRI 

tidak cukup kuat atau tidak dapat bertindak pada waktu dan tempat 

yang dibutuhkan dengan alasan untuk usaha mencegah gangguan 

keamanan atau memulihkan ketertiban umum. Membantu POLRI 

apabila eskalasi mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa dengan sasaran teratasinya konflik komunal dan 
kerusuhan massa yang berskala tinggi, tercegahnya korban jiwa dan 

harta benda masyarakat serta terbantunya pengamanan kegiatan yang 

berskala nasional dan internasional. Setelah eskalasi ancaman atau 

gangguan mencapai titik yang kritis atau dianggap akan kritis, dimana 

POLRI memerlukan bantuan TNI untuk mengatasinya.

11) Membantu Mengamankan Tamu Negara Setingkat Kepala dan 

Perwakilan Pemerintah Asing yang sedang berada di Indonesia

Tamu Negara Setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan 

merupakan representasi negara asing, yang harus mendapat 

perlakuan pengamanan secara khusus dari Pemerintah Republik 

Indonesia selama berkunjung secara kenegaraan, resmi, kerja, atau 

pribadi ke negara Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, 

Pengamanan kepada Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya 

dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan 

merupakan tugas dan tanggung jawab Tentara Nasional Indonesia. 
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Salah satu faktor utama dalam penyelenggaraan operasi 

pengamanan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala 

Pemerintahan (VVIP) adalah perkiraan ancaman dan permasalahan yang mungkin terjadi. Dihadapkan dengan kondisi demografi atau 
masyarakat Indonesia yang majemuk mengandung tantangan yang 

sangat kompleks, sehingga perlu dibuat perkiraan-perkiraan ancaman 

dan permasalahan yang mungkin terjadi  yang dapat dijadikan sebagai 

dasar dalam pemilihan strategi pengamanan. Dengan demikian, tugas 

mengamankan serta melindungi keselamatan Tamu Negara setingkat 

Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (VVIP) dengan karakterisik yang 

demikian mengisyaratkan tantangan yang kompleks dan berimplikasi 

pada tuntutan pembinaan sistem pengamanan Tamu Negara setingkat 

Kepala Negara/Kepala Pemerintahan (VVIP) yang berdaya tangkal 

handal.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

34 Tahun 2004 tentang TNI, Pengamanan kepada Presiden dan 

Wakil Presiden beserta keluarganya dan Tamu Negara setingkat 

Kepala Negara/Kepala Pemerintahan merupakan tugas dan tanggung 

jawab Tentara Nasional Indonesia.. Mengingat tanggung jawab yang 

begitu besar, maka segala kemungkinan ancaman, gangguan, dan 

kesalahan harus diantisipasi semaksimal mungkin. Untuk itu, dalam 

melaksanakan operasi pengamanan, Tentara Nasional Indonesia 

berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta 

instansi terkait sesuai dengan kewenangannya.

Selama ini, peraturan yang mengatur mengenai pengamanan 

bagi Presiden diatur dalam Keputusan Presiden. Sedangkan 

pengamanan untuk Wakil Presiden dan Tamu Negara setingkat Kepala 

Negara/Kepala Pemerintahan diatur dalam Keputusan Panglima 

Tentara Nasional Indonesia. Sementara pengaturan mengenai 

pengamanan bagi Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden diatur 

dalam Instruksi Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Tentara 

Nasional Indonesia. Mempertimbangkan hal tersebut, maka dipandang 

perlu untuk mengatur pengamanan bagi Presiden dan Wakil Presiden, 

Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya 

serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan 

dalam peraturan perundang-undangan secara komprehensif dalam 

bentuk Peraturan Pemerintah. Maka Pemerintah menetapkan 
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Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013 Tentang Pengamanan 

Presiden dan Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil 

Presiden beserta keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala 

Negara/Kepala Pemerintahan. Ditetapkan oleh Presiden Republik 

Indonesia tanggal 27 Agustus 2013. Mengingat ancaman dan gangguan 

dapat membahayakan keselamatan dan keamanan Presiden dan 

Wakil Presiden, Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta 

keluarganya serta Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala 

Pemerintahan, serta dapat menjatuhkan kehormatan, martabat, dan 

kewibawaan Pemerintah.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut diatur mengenai 

pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya, 

pengamanan Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta 

keluarganya, pengamanan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/

Kepala Pemerintahan, wewenang dan tanggung jawab, serta 

pendanaan. Perlu diketahui, pengamanan adalah segala usaha, 

pekerjaan, dan tindakan yang dilakukan secara terus menerus 

atau dalam jangka waktu tertentu, untuk menjaga keamanan dari 

segala ancaman dan gangguan yang dapat mengganggu ataupun 

membahayakan keselamatan Presiden dan Wakil Presiden, Mantan 

Presiden dan Mantan Wakil Presiden beserta keluarganya serta Tamu 

Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan.

12) Membantu Menaggulangi Akibat Bencana Alam, pengungsian, dan 

pemberian bantuan kemanusiaan

Operasi penanggulangan bencana alam.  lndonesia secara geografis terletak diantara lempengan-lempengan dunia yang posisinya 
saling bertumbukkan yang menyebabkan terjadinya gempa. Letak geografis lndonesia yang terletak diantara lempengan lndoAustralia, Eurosia, dan lempengan Carolina (Pasifik) menyebabkan kemungkinan besar terjadinya gempa tektonik. Disisi lain letak geografis lndonesia yang terletak pada “cincin api pasifik” atau “Pacific  fire  ring” telah 

menyebabkan lndonesia mempunyai gunung berapi yang terbanyak 

di dunia yang sangat berpotensi menimbulkan gempa Vulkanik dan 

timbulnya erupsi yang dapat mengakibatkan bencana yang merenggut 

korban jiwa, harta dan materiil yang tidak sedikit.
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Bertolak dari data dan fakta serta kondisi obyektif tersebut 

maka TNI AD yang selama ini hanya terlibat dalam penanggulangan 

bencana sesaat setelah terjadinya bencana namun ke depan diharapkan 

pelaksanaan penanggulangan bencana alam menjadi suatu Grand 

Strategy TNI AD dalam emergency respons dan sudah masuk dalam 

program dan anggaran TNI AD, sehingga sehingga TNI AD mempunyai 

kesiapan dalam sumber daya prajurit dan alat prasarananya dan 

pelaksanaan penanggulangan bencana alam akan berjalan dan berhasil 

guna dengan optimal.

Kekuatan dan soliditas suatu bangsa dapat dilihat dari 

bagaimana bangsa tersebut dapat berbuat yang terbaik untuk 

rakyatnya terutama dalam hal penanggulangan bencana alam untuk 

meminimalisasi sekecil mungkin korban yang diakibatkan oleh bencana. 

Presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan bencana alam telah menerbitkan Peraturan Presiden 

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana dengan tugas antara lain memberikan pedoman terhadap 

usaha penanggulangan bencana alam mulai dari tahap pra bencana, 

tahap tanggap darurat, tahap rehabilitasi dan rekontruksi secara adil 

dan merata, dan menetapkan standar administrasi dan kebutuhan. 

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) tersebut Mendagri telah 

mengeluarkan Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 tanggal 22 

Oktober 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah. Sehingga berdasarkan Permendagri 

tersebut tingkat Propinsi dan Kabupaten telah membentuk Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

13) Membantu Pencarian dan Pertolongan dalam Kecelakaan (search 

and rescue)

Operasi membantu pencarian dan pertolongan dalam 

kecelakaan (search and rescue).  Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kondisi geografis, geologis, hidrolis dan demografis 
sedemikian rupa, sehingga memberikan implikasi yang sangat luas terhadap dinamika kehidupan terutama aktifitas dan mobilitas para 
penghuninya. Terkait dengan kepentingan internal TNI AD dan tuntutan 

tugas sebagai salah satu komponen utama pertahanan negara yang 

memiliki kewajiban melindungi bangsa, maka merupakan tuntutan 

bagi TNI AD untuk memiliki kemampuan pencarian dan pertolongan 
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(search and rescue/SAR). TNI AD merupakan bagian integral TNI yang 

memiliki kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana 

yang memungkinkan diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada 

instansi lain dalam akselerasi pembangunan nasional dan pelayanan 

Pemerintah kepada masyarakat termasuk bantuan kepada Basarnas  

dalam tugas pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR).

Pengerahan dan pelibatan kekuatan dan kemampuan TNI 

AD dalam operasi membantu pencarian dan pertolongan (search and 

rescue/SAR) berlandaskan kepada legalitas dan tuntutan hak asasi 

manusia (HAM) terdapat dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2004 tentang TNI Pasal 7 ayat 2 huruf b poin 13, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Undang-Undang Nomor 

17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana kemudian dikeluarkan 

Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2007 tentang Basarnas (Badan 

SAR Nasional).

Pengarahan dan pelibatan kekuatan dan kemampuan TNI 

AD dalam tugas pencarian dan pertolongan (search and rescue/SAR) 

diselenggarakan dengan perbantuan yang pelaksanaannya dilakukan 

secara bekerja sama dengan komponen bangsa lainnya. Perbantuan 

dalam search and rescue (SAR) merupakan bagian dari Operasi Militer 

Selain Perang bersifat koordinatif antara TNI dengan Basarnas. 

Langkah-langkah operasional dikembangkan oleh TNI AD berdasarkan 

jenis dan tingkat kesulitan yang dihadapi, baik dalam penyiapan 

maupun pelaksanaan pemberian dukungan search and rescue (SAR), 

dilaksanakan bekerja sama dan berkoordinasi secara sinergi antar 

lembaga atau dengan memanfaatkan wadah yang ada.

Perbantuan TNI AD dalam operasi pencarian dan pertolongan 

search and rescue/SAR) diselenggarakan dengan konsep, mekanisme, 

bentuk pelibatan dan pentahapan operasi sesuai ketentuan dan norma 

yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip koordinatif 

dalam rangka menjamin keberhasilan tugas.

Operasi dalam rangka membantu Pemerintah dalam 

pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, 

perompakan dan peyelundupan.   Tidak ada yang menyangkal bahwa 

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dimana luas laut 
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lebih besar daripada wilayah daratan dan letaknya diantara dua benua 

yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta diantara dua samudera yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Wilayah Indonesia yang 
meliputi darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan yang utuh. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki konfigurasi sebagai 
negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya merupakan laut dan 

berfungsi untuk mewujudkan integrasi bangsa dalam satu kesatuan 

ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. 

Oleh karena itu, laut merupakan ruang, alat dan kondisi juang bangsa 

Indonesia dalam mempertahankan integritas kedaulatan negara.

Berbeda dengan daratan, laut tidak dapat diduduki secara 

permanen, dipagari atau dikuasai secara mutlak. Laut juga hanya 

dapat dikendalikan dalam jangka waku yang terbatas. Selain hal 

tersebut, mengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan yan 

bentuk pemerintahannya adalah negara kesatuan, maka bagi bangsa 

Indonesia, laut merupakan bagian integral wilayah negara yang 

tidak dibagi-bagi. Laut hanya dibedakan dalam rejim hukum yang 

mengaturnya dan salah satu fungsi dari laut adalah sebagai media 

pertahanan keamanan dimana kepulauan dan perairan Indonesia 

adalah medan untuk menggagalkan ancaman di dan lewat laut yang 

berasal dari dalam maupun luar negeri.

Kondisi keamanan di laut serta kompetensi hukum batas 

wilayah negara tidak semata-mata terkait dengan adanya ancaman 

yang datang dari luar wilayah negara semata, tetapi juga tidak dapat 

dipisahkan dari kewenangan hukum untuk mengeksploitasi kekayaan 

sumber daya alam yang semakin terbatas dan meningkatnya kebutuhan 

global akan cadangan sumber energi nasional masing-masing negara 

serta kompetensi yuridis suatu organisasi/lembaga pemerintah dalam 

menyelenggarakan kegiatan dan operasi kamla sehingga keamanan 

laut akan terus menjadi faktor vital bagi keamanan Indonesia. 

Berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan kegiatan keamanan laut antara lain adalah Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS 1982, UU Nomor 
6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia khususnya Pasal 23 ayat 

(3) dan Pasal 24 ayat (3) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 

2004 tentang TNI, baik secara tersirat maupun tersurat mengatur 

kewenangan pengawasan dan pengamanan wilayah maritim kepada 
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beberapa instansi terkait (stakeholder) yang berkepentingan di laut.

14) Membantu Pemerintah dalam Pengamanan Pelayaran 

dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan 

penyelundupan

Operasi mengatasi kejahatan transnasional.  Kejahatan 

Transnasional telah menjadi ancaman dunia internasional, tidak 

terkecuali di kawasan Indonesia, seperti penyelundupan narkoba, 

senjata dan barang berbahaya lainnya, pencucian uang, perdagangan 

manusia (human  traficking), perompakan di laut dan kejahatan 

lainnya. Pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 meratifikasi Protocol Against The Smuggling Of Migrants 

By Land, Sea And Air, Supplementing The United Nations Convention 

Against Transnational Organized Crime  dan melalui forum ASEAN 

telah menyetujui pembentukan forum khusus pembahasan kejahatan 

transnasional yaitu ASEAN Ministerial Meeting on Transnational 

Meeting on Transnational Crime (AMMTC) yang bersidang setiap dua 

tahun, dan Senior  Official  Meeting  on  Transnational  Crime  (SOMTC) 

yang mengadakan pertemuan rutin setiap tahun. Selain itu Indonesia 

juga mengadakan kerja sama bilateral dengan beberapa negara sahabat 

dalam menanggulangi kejahatan transnasional.

Pelibatan TNI AD dalam menghadapi kejahatan transnasional 

dilaksanakan atas permintaan dari Kepolisian Republik Indonesia 

(POLRI). Pada kasus tertentu, perompakan, pembajakan maupun 

penyelundupan yang melibatkan unsur-unsur ancaman asing yang 

membahayakan kedaulatan, keutuhan dan keselamatan bangsa, maka 

pelibatan TNI AD dilakukan atas keputusan politik pemerintah, seperti 

pada operasi pembebasan sandera oleh perompak Somalia di atas 

Kapal Sinar Kudus.
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