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Dinamika Politik Militer di Indonesia: Kontinuitas dan Perubahan 

Evan A. Laksmana1 

Pengantar  

Masih relevankah bicara politik militer di era demokrasi? Bagaimana militer mereposisi dirinya 
setelah lebih dari tiga dekade menjadi bagian dari rezim Orde Baru? Sukseskah reformasi 
militer kita selama ini? Apakah TNI kini telah menjadi tentara profesional yang melepaskan 
karakter politik dan niaganya? Pertanyaan-pertanyaan ini tentu muncul manakala kita disodori 
persoalan politik militer di Indonesia. Berbagai pertanyaan ini juga tentunya bukan persoalan 
baru. Banyak tinta telah tertumpah dalam usaha menjelaskan dan menjawab berbagai 
persoalan seputar politik militer dan hubungan sipil-militer di Indonesia selama lebih dari lima 
dekade. Namun kenyataannya, terlepas dari perkembangan di dunia akademis, persoalan 
politik militer masih menjadi “persoalan nyata” yang menghadapi keseharian kita.  

Oleh karena itu, kiranya perlu sebuah kerangka berpikir luas dalam memandang dinamika 
politik militer di Indonesia dan memaknai perkembangan hubungan sipil-militer dalam konteks 
terkini. Bab ini menjadi langkah kecil ke arah itu. Meski bab ini tidak mempunyai argumen 
orisinil dan lebih merupakan perapian terseraknya literatur terkait hubungan sipil-militer 
Indonesia, paling tidak bab ini dapat memberikan sedikit panduan dalam meliput dan mengkaji 
persoalan politik militer.   

Bab ini akan dibagi ke dalam beberapa bagian. Pertama, kita akan melihat bagaimana kita 
dapat memandang “politik militer”. Mulai dari telaah konseptual mengenai politik militer itu 
sendiri hingga mengapa dan bagaimana militer secara umum memainkan peran politiknya. 
Kedua, kita akan mengulas berbagai fitur sejarah politik militer di era pasca kemerdekaan 
hingga Suharto yang dapat memberikan kita konteks dalam memahami dinamika politik militer 
di era reformasi. Ketiga, berbagai perkembangan politik militer di tingkat nasional dan lokal akan 
diulas untuk menjelaskan perubahan hubungan sipil-militer pasca Suharto. Dan terakhir, selain 
berbagai kesimpulan praktis yang akan ditarik, kita juga akan melihat berbagai tip dan panduan 
dalam meliput politik militer. 

Bagaimana Memandang Politik Militer 
”Politik militer” bukan sebuah subjek atau konsepsi yang hitam putih dan jelas batasannya. Ada 
beragam cara pandang dan tidak ada satu konsepsi yang mencakup semuanya. Tapi terlepas 
dari konsepsi ideal kita, perlu dicatat bahwa tidak ada satupun militer di dunia yang sepenuhnya 
apolitis dan tidak mempunyai pengaruh sama sekali di ranah politik atau kebijakan negara. 
Bahkan, perwira militer modern akan selalu mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan 
pengaruhnya dalam politik dan/atau proses pembuatan kebijakan.2 Oleh karena itu, agar dapat 
merapikan cara pandang kita dan menangkap esensi dinamika politik militer Indonesia, sebuah 
kerangka konseptual tetap diperlukan.  

1   Evan Laksmana, Penulis adalah peneliti di  Dept. Politik dan Hubungan Internasional, Centre for Strategic 
for International Studies, Jakarta. Sebelumnya menjabat sebagai analis pertahanan di Institute of Defence and 
Strategic Studies, Nanyang Technological University, Singapura, serta aktif di Harvard Project for Asian and 
International Relations dan Young Leaders Program-Pacific Forum CSIS. Fokus riset dalam bidang studi 
transformasi dan manajemen pertahanan, sejarah militer, dan pemikiran strategis. Memperoleh gelar Sarjana Ilmu 
Politik dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung dan Master of Science in Strategic Studies dari Nanyang 
Technological University, Singapura. Dapat dihubungi di evanlaksmana@gmail.com 
2  Lihat misalnya, Amos Perlmutter dan Valerie Plave Bennett, The Political Influence of the Military: A 
Comparative Reader (New Haven: Yale University Press, 1980), hal 3. 
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Apa itu politik militer?  

Secara umum, politik militer dapat diartikan sebagai “keterlibatan secara disengaja dan 
substansial dalam proses pembuatan dan pengalokasian kekuasaan dan nilai-nilai politik, 
sosial, dan ekonomi.”3 Peran non-militer semacam ini sering dipandang sebagai sebuah 
anomali—keanehan yang tidak sepatutnya—dan oleh karena itu sering disebut “intervensi 
militer”. Ini karena asumsinya militer diciptakan untuk berperang melawan musuh eksternal 
negara, bukan memerintah. Tidak heran bila berbagai studi memandang politik militer dalam 
kaca mata hitam putih: Apakah militer menduduki kursi pemerintahan atau tidak? Apakah 
tentara melancarkan kudeta atau tidak?  

Kenyataannya, bila kita menarik pelajaran dari berbagai literatur serta pengalaman negara-
negara lain, persoalannya tidak sesederhana itu. Aktifitas dan peran politik lebih tepat 
dipandang berada dalam sebuah spektrum gradasi—“sejauh mana”—yang bisa diukur oleh 
sebuah skala, misalnya, cara militer memainkan peran politik atau hak-hak prerogatif yang 
“dilindunginya.”4 Di titik spektrum yang satu ada kudeta dan penguasaan penuh pemerintahan, 
sementara di ujung lain ada subordinasi penuh militer di bawah otoritas sipil. Sekarang, hampir 
semua militer di seluruh dunia berada di antara dua titik ekstrem ini.  

Dengan kata lain, kita dapat mengartikan politik militer secara sempit dan formal atau secara 
luas dan informal. Secara sempit, politik militer dapat diartikan sebagai penguasaan penuh kursi 
pemerintahan (biasanya melalui cara kudeta), sedangkan secara luas, politik militer dapat 
dilihat sebagai pengaruh “tidak resmi” tentara dalam proses politik dan pembuatan kebijakan 
negara. Bagaimana kita memilih dari antara dua lensa besar ini akan bergantung pada esensi 
hubungan sipil-militer di negara tersebut, yakni interaksi strategis antara pemimpin politik dan 
pemimpin militer yang berevolusi sepanjang sejarah. Interaksi sipil-militer ini perlu dipandang 
minimal dalam tiga arena.5 Pertama, arena masyarakat sipil, di mana interaksi sipil-militer 
berperan dalam membentuk atau “mengendalikan” berbagai pergerakan sosial dan organisasi 
kemasyarakatan. Kedua, ranah masyarakat politik, di mana hubungan sipil-militer militer 
merupakan salah satu bentuk pertarungan atas kekuatan publik dan politik secara luas, 
termasuk di dalam partai politik dan legislatif. Dan ketiga, dalam ranah pemerintahan, di mana 
interaksi sipil-militer terfokus pada penguasaan berkelanjutan dan penuh atas alat-alat 
pemerintahan untuk “mengelola” dua arena lainnya.  

Di dalam ketiga arena ini, politik militer dapat dilihat dalam dua dimensi: cakupan dan 
yurisdiksi.6 Cakupan mengacu pada luasnya area atau sektor di mana militer berpartisipasi 
dalam pembuatan kebijakan—apakah sempit (mis. hanya mengatur kepentingan organisasional 
militer) atau luas (mis. pemilihan umum dan kesejahteraan rakyat).7 Namun hanya melihat 
cakupan sektor di mana militer berperan tidak cukup. Aspek jurisdiksi, atau otoritas untuk 
membuat dan menentukan kebijakan, juga menjadi salah satu tolak ukur utama kekuatan politik 
militer. Semakin besar otoritas militer dalam pembuatan kebijakan dalam berbagai bidang non-
militer, semakin besar pula kekuatan politik mereka.  
                                                            

3  Dikutip dari Cynthia Watson dan Constantine Danopoulos, “Introduction,” dalam The Political Role of the 
Military: An International Handbook, eds. Constantine Danopoulos dan Cynthia Watson (Westport, CT: Grenwood 
Press, 1996), hal. xii.  
4  Lihat Zoltan Barany, Democratic Breakdown and the Decline of the Russian Military (Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 2007), hal. 10. 
5  Alfred Stepan, Rethinking Military Politics: Brazil and the Southern Cone (Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1988), hal. 3-4. 
6  Lihat Muthiah Alagappa, “Investigating and Explaining Change: An Analytical Framework,” dalam Coercion 
and Governance: The Declining Political Role of the Military in Asia, ed. Muthiah Alagappa (Stanford, CA: Stanford 
University Press, 2001), hal 32. 
7  Sektor-sektor ini bisa dilihat di Timothy J. Colton, “The Party-Military Connection: A Participatory Model,” 
dalam Civil-Military Relations in Communist Systems, eds. Dale R. Herspring dan Ivan Volgyes (Boulder, CO: 
Westview Press, 1978), hal. 63-65; David Pion-Berlin, “Military Autonomy and Emerging Democracies in South 
America,” Comparative Politics, Vol. 25, No.1 (1992): hal. 84-86 
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Dalam hal ini, ada lima cakupan area kebijakan di mana mengecil atau menguatnya kekuatan 
politik militer perlu diperhatikan: (1) susunan pemerintahan secara umum, (2) kontrol, 
organisasi, dan pengelolaan institusi militer, (3) pembuatan kebijakan keamanan nasional, (4) 
pembuatan kebijakan sosio-ekonomi, dan (5) berbagai kegiatan illegal.8 Peran militer dalam 
perumusan kebijakan keamanan nasional maupun derajat otonomi organisasional (soal 
anggaran, struktur, kepangkatan) terkadang menjadi ujian sejauh mana kalangan sipil mampu 
mengendalikan militer. Sedangkan dalam bidang ekonomi, peran militer bisa saja mencakup 
area industri pertahanan, perdagangan and industri komersil, media, transportasi, hingga 
pembangunan daerah. Berbagai peran ini biasanya bersamaan dengan kegiatan sosial dalam 
bidang kesehatan, pendidikan, dan penanganan bencana.9 Semakin luas peran ini, semakin 
besar kekuatan politik militer. Peran-peran non-militer ini juga biasanya dibungkus dengan 
wacana ”pembangunan nasional” atau ”ketahanan bangsa.”  

 

Terkadang juga, terutama di negara pasca-otoriter, berbagai hak prerogatif atau privilese militer 
yang merupakan warisan rezim lama menjadi tolak ukur politik militer. Misalnya: keterkaitan dan 
perwalian (guardianship) militer atas kepentingan nasional; tetap beredarnya perwira aktif 
dan/atau non-aktif dalam politik dan pemerintahan; kekebalan hukum atas pelanggaran HAM 
masa lalu; otonomi anggaran pertahanan keamanan; minimnya diskusi terbuka dan tingginya 
kerahasiaan permasalahan militer di ranah publik.10 

 

Selain itu, faktor internal militer seperti konsepsi diri, doktrin, struktur komando, tingkat 
profesionalisme, kepentingan organisasional, dan latar belakang dan kesatuan korps perwira, 
juga turut menentukan peran politik militer, baik secara sempit maupun luas.11 Melihat wacana 
di kalangan militer mengenai tujuan nasional dan peran tentara, serta substansi kurikulum 
pendidikan milter dan doktrin dapat membantu kita mengukur sejauh mana militer memandang 
”peran politik” mereka.12 Dalam hal ini, apakah konsepsi diri dan doktrin militer menunjukan 
karakter tentara politik perlu dikaji. “Tentara politik” menganggap keterlibatan dalam, atau 
kontrol atas, politik domestik serta pemerintahan adalah bagian utama dari fungsi sah mereka.13 
Mereka biasanya juga mempunyai identifikasi yang kuat dengan nasib bangsa dan nilai-nilai 
landasan negara, sangat menekankan keteraturan, persatuan, dan pembangunan, serta melihat 
“intervensi” atas nama kepentingan nasional masih sejalan dengan misi historis mereka.14 
Repotnya, konsepsi diri “tentara politik” ini bersumber dari keterkaitan erat antara tentara dan 
sejarah pendirian bangsa. Ini yang dikenal sebagai ”prinsip hak lahir” (birthright principle), dan 
                                                            

8  Alagappa, “Investigating and Explaining Change,” hal. 33.  
9  Lihat Alagappa, “Investigating and Explaining Change,” hal. 37. 
10  Mengenai hak-hak ini, lihat secara detil di Robin Luckham, “Democratic Strategies for Security in Transition 
and Conflict,” dalam Governing Insecurity: Democratic Control of Military and Security Establishment in Transitional 
Democracies, eds. Gavin Cawthra and Robin Luckham (London: Zed Books, 2003), hal. 14; Robin Luckham, 
“Faustian Bargain: Democratic Control over Military and Security Establishments,” dalam Democratization in the 
South: The Jagged Wave, eds. Robin Luckham dan G. White (Manchester: Manchester University Press, 1996), hal. 
119-277; dan  Alfred Stepan, Rethinking Military Politics, hal. 92-97. 
11  Eric Nordlinger, Soldiers in Politics: Military Coups and Governments (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 
1977), hal. xi. 
12  Lihat misalnya Alfred Stepan, Rethinking Military Politics, hal. 45-54. Minimal, doktrin dapat dipandang 
sebagai  bentuk perencanaan militer dan cara pandang terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi militer—
sebagai panduan umum yang berakar dalam worldview yang diterima. Barany, Democratic Breakdown, hal 14. 
13  Lihat Kees Koonings dan Dirk Kruijt, “Introduction,” dalam Political Armies: The Military and Nation Building 
in the Age of Democracy, ed. Kees Koonings dan Dirk Kruijt (London: Zed Books, 2002), hal 1.  
14  Kees Koonings dan Dirk Kruijt, “Military Politics and the Mission of Nation Building,” dalam Political Armies: 
The Military and Nation Building in the Age of Democracy, hal. 10. Bahkan, ada kalanya tentara politik menganggap 
kompetisi multi-partai sebagai ”instabilitas,” diskusi kebijakan publik sebagai ”inefisiensi,” dan tantangan kritis 
terhadap status quo sebagai ”subversi.”  



 

  91

bila digabungkan dengan ”prinsip kompetensi” (competence principle) yang memandang bahwa 
kalangan sipil tidak becus memimpin negara, maka biasanya karakter tentara politik ini makin 
sulit dihapus.15 Kotak berikut mungkin dapat menjelaskan sejumlah pola hubungan sipil militer 
yang terjadi dan kira-kira pola hubungan sipil militer di Indonesia seperti apa.   

Kotak 1. POLA HUBUNGAN SIPIL-MILITER 

Hubungan antara kekuasaan, profesionalisme, dan ideologi pada umumnya memunculkan lima tipe 
ideal hubungan militer-sipil. Semua ini tentulah bersifat ideal dan ekstrem, dalam praktek nyatanya 
hubungan sipil-militer dari lingkungan masyarakat manapun menggabungkan dua unsur atau lebih. 

Tiga dari lima tipe akan memungkinkan adanya tingkat profesionalisme tinggi dan kontrol sipil yang 
obyektif, sedangkan dua lainnya memunculkan profesionalisme rendah dan kontrol sipil lemah. 

          (1) Ideologi antimiliter, kekuasaan politik militer tinggi, dan profesionalisme militer rendah. 
Gabungan tiga unsur ini biasanya ditemukan di negara-negara primitif, dimana profesionalisme 
militer tertinggal atau di negara yang agak maju pada saat ancaman keamanan tiba-tiba meningkat 
dan pihak militer meningkatkan kekuasaan politik mereka dengan cepat.  

          (2) Ideologi antimiliter, kekuasaan politik militer yang rendah, dan profesionalisme militer yang 
rendah. Kombinasi ini hanya muncul ketika ideologi kemasyarakatn dikejar dengan begitu gigih 
sehingga tidak mungkin lagi pihak militer untuk lepas dari pengaruhnya, seberapapun mereka 
mengurangi kekuasaan politik mereka.  

          (3) Ideologi antimiliter, kekuasan politik militer yang rendah, dan profesionalisme militer yang 
tinggi. Suatu masyarakat yang sedikit menerima ancaman bagi keamanannya cenderung memiliki 
tipe hubungan sipil-militer seperti ini. 

          (4) Ideologi promiliter, kekuasaan politik militer yang tinggi, dan profesionalisme militer yang 
tinggi. Suatu masyarakat yang menerima ancaman keamanan terus-menerus dan sebuah ideologi 
yang bersimpati pada nilai-nilai kemiliteran memberi jalan untuk suatu tingkat kekuasaan militer yang 
tinggi dan kontrol sipil yang objektif. 

           (5) Ideologi promiliter, kekuasaan politik militer yang rendah dan profesionalisme militer yang 
tinggi. Tipe ini ada di dalam masyarakat yang relatif aman dari ancaman dan didominasi oleh suatu 
ideologi konservatif atau lainnya yang bersimpati kepada pandangan militer. 

Sumber: Samuel Huntington, The Soldier and The State: The Theory and Politics of Civil-Military 
Relations (Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1957), hal. 96-97.  

    

Mengapa militer berpolitik?  
Setelah kita memahami apa itu “politik militer”, pertanyaan berikutnya adalah mengapa mereka 
berpolitik. Pada awalnya, politisasi sebuah korps perwira biasanya bersumber dari: (1) 
beberapa perwira politis atau ideologis mempengaruhi rekan-rekannya dan biasanya didorong 
oleh infiltrasi beberapa elit sipil, (2) munculnya paham atau ideologi negara baru yang lalu 
“dijejalkan” ke militer, seperti fasisme atau komunisme, atau (3) terjadi peristiwa dramatis yang 
mempolitisasi seluruh generasi seperti perang kemerdekaan.16 Namun seiring perkembangan 
waktu, konsepsi dan peran politik militer, apakah menyempit atau meluas, akan bergantung dari 
faktor internal militer dan hubungan sipil-militer secara keseluruhan. Lebih jauh, tindakan atau 
perilaku kalangan sipil, performa pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, serta 
tingkat ancaman negara, biasanya juga turut menentukan. Demikian juga bagaimana perilaku 
militer diartikan oleh masyarakat luas dan bagaimana otoritas sipil mengawasi mereka.17 Aspek 

                                                            

15  Sementara tentara dianggap sebagai satu-satunya entitas yang solid, efektif, dan efisien. Dua prinsip ini 
dijelaskan di Koonings dan Kruijt, “Military Politics and the Mission of Nation Building,” hal. 19-20.  
16  Lihat Perlmutter dan Bennett, The Political Influence of the Military, hal. 16. 
17  Peter D. Feaver, Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2003), hal. 63.  
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pengawasan ini penting terkait dengan kepentingan institusional (corporate interest) militer yang 
sering dijaga mati-matian. Beberapa kepentingan ini misalnya adalah persoalan kepangkatan 
dan promosi perwira tinggi, persoalan postur keseluruhan militer, dan tingkat kesejahteraan 
prajurit.18 

 

Bila hal-hal ini menentukan motivasi politik militer, maka kemampuan mereka untuk bertindak 
tergantung pada kekuatan organisasional, kuatnya status simbolis tentara sebagai “garda 
bangsa”, dan seberapa besar mereka memonopoli instrumen kekerasan dan informasi serta 
sumber-sumber ekonomi.19 Sebagai tambahan, dalam situasi politik domestik yang gawat, 
dukungan pihak internasional dan kekuatan oposisi domestik juga menentukan seberapa jauh 
militer dapat melangkah.20 Contohnya, jika pemberontakan sipil mengancam negara, pihak 
militer dapat menekan pemerintah dengan ancaman untuk tidak membela mereka. Dengan kata 
lain, militer dapat saja menjatuhkan pemerintah tanpa senjata. 

Akhirnya, ada dua faktor lain yang menentukan kapan dan seberapa jauh militer akan 
memainkan peran politiknya: suasana “batin” (mood) korps perwira dan kesempatan. Biasanya 
ada dua jenis mood yang cenderung mendorong militer untuk berpolitik: rasa percaya diri yang 
tinggi saat kalangan sipil nampak lemah dan terpecah belah, dan rasa frustrasi akibat “dizalimi” 
oleh kalangan sipil.21 Rasa frustrasi ini bisa timbul dari berbagai macam persoalan, mulai dari 
campur tangan sipil dalam pengangkatan pejabat militer hingga usaha sipil untuk 
menyidangkan dugaan pelanggaran HAM masa lalu. Terkait kesempatan, gabungan situasi di 
mana otoritas sipil sangat tergantung pada militer dan lemah secara domestik, sementara 
popularitas militer sedang meningkat tajam biasanya memunculkan “jendela kesempatan” untuk 
militer memainkan peran politiknya.22 Makin buruknya perekonomian dalam negeri, tidak 
stabilnya situasi politik secara berkepanjangan, atau munculnya konflik-konflik internal biasanya 
menjadi ciri situasi-situasi tersebut.  

Bagaimana militer berpolitik?  
Persoalan berikutnya adalah bagaimana militer menjalankan peran politik mereka. Secara 
sederhana, partisipasi tentara dalam politik dapat dilihat dalam empat bentuk: sebagai wasit, 
penjaga, peserta-penguasa, dan penguasa mutlak (praetorian).23 Sebagai wasit, militer “hanya” 
mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perimbangan kekuatan dalam negeri dan 
pembuatan kebijakan, tapi bukan bagian pemerintahan secara resmi. Sebagai penjaga, militer 
juga masih bukan bagian pemerintah, tapi punya kekuatan untuk melakukan intervensi politik 
dan merubah susunan pemerintah. Selaku peserta-penguasa, militer menjadi bagian langsung 
pemerintah, namun hanya dalam kapasitas terbatas dan hanya berperan aktif dalam beberapa 
sektor kebijakan. Terakhir, selaku tentara praetorian, militer mendominasi struktur pemerintahan 
dan mempunyai otoritas tertinggi dalam segala bidang kebijakan.  

Tipologi di atas tentu gambaran ideal. Nyatanya, metode atau praktek politik militer di lapangan 
jauh lebih rumit. Prakteknya, militer dapat memainkan peran politik mereka secara luas melalui, 
misalnya, manipulasi informasi intelijen, memberikan masukan-masukan profesional, tawar-
                                                            

18  Ulasan lebih jauh, lihat misalnya Evan A. Laksmana, A House of Cards: Institutional Fault Lines and Military 
Factionalism in Indonesia (Tesis Master, Nanyang Technological University, 2009).  
19  Samuel E. Finer, The Man on Horseback: The Role of the Military in Politics, Transaction Edition (New 
Brunswick: Transaction Publishers, 2002), hal 6; Henry Bienen dan David Morell, “Transition from Military Rule: 
Thailand’s Experience,” dalam Political-Military Systems: Comparative Perspectives, ed. Catherine McArdle Kelleher 
(London: Sage Publications, 1974), hal. 12. 
20  Lihat misalnya dalam Terrence C. Lee, “Military Cohesion and Regime Maintenance: Explaining the Role of 
the Military in 1989 China and 1998 Indonesia,” Armed Forces and Society, Vol. 32, No. 1 (2005): hal. 80-104. 
21  Lihat Finer, The Man on Horseback, hal. 61.  
22  Ibid., hal. 72.  
23  Disadur dari Alagappa, “Investigating and Explaining Change,” hal. 33. 
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menawar politik, atau ancaman penggunaan kekuatan.24 Langkah-langkah ini dapat 
dikelompokkan menjadi: (1) pengaruh (influence), di mana militer mempengaruhi pemimpin sipil 
demi kepentingan militer melalui cara-cara persuasif, (2) tekanan atau pemerasan (pressure), di 
mana militer berusaha mempengaruhi otoritas sipil dengan ancaman sanksi politik, (3) 
pencopotan pejabat (displacement), di mana militer memaksa otoritas sipil untuk mencopot 
pejabat pemerintah dengan ancaman kekerasan, meski pemerintahan secara keseluruhan tetap 
berkuasa, dan (4) penggulingan pemerintah berkuasa (supplantment) oleh militer yang lalu 
memegang otoritas politik tertinggi.25  

 

Demokrasi dan politik militer  

Para pengamat biasanya berharap bahwa demokrasi akan menghilangkan peran politik militer. 
Namun kenyataannya, proses konsolidasi demokrasi selalu dipenuhi ketidakpastian politik dan 
ekonomi sehingga faktor “kesempatan” militer untuk berpolitik masih ada. Apalagi, usaha-usaha 
reformasi militer sering tidak menyentuh pokok persoalan peran politik militer. Perlu juga dicatat 
bahwa hampir semua militer di manapun akan mempunyai kecenderungan untuk meragukan, 
atau mempertanyakan, efektivitas demokrasi sebagai sistem pemerintahan.26 Misalnya, banyak 
perwira menganggap hakikat demokrasi terkadang berlawanan dengan konsepsi hirarki, 
kesatuan komando, dan disipilin yang menjadi “ruh” militer. Tapi di sisi lain, demokrasi juga 
merupakan satu-satunya sistem politik yang sah. Dilema ini yang cenderung mewarnai 
ambivalensi militer terkait demokrasi.  

Namun seharusnya, dalam satu hingga dua dekade pertama konsolidasi demokrasi, ada 
sebuah kesempatan besar untuk mendorong kontrol sipil atas militer, terutama jika ada 
dukungan tinggi atas proses demokratisasi dan rezim lama makin melemah.27 Sayangnya, hal 
ini akan tergantung pada kapasitas sipil untuk mengelola sektor pertahanan—yang juga 
tergantung oleh kepemimpinan politik, sumber daya institusional, dan komunitas ahli 
pertahanan sipil. Kemampuan mengelola pertahanan ini juga akan menentukan arah politik 
militer dalam demokrasi, yang biasanya bermuara ke tiga arah.28 Pertama, keterlibatan militer 
dalam politik akan perlahan-lahan menghilang dan digantikan oleh makin menguatnya peran 
sipil dan kontrol demokratis. Kedua, bisa juga terjadi ”modifikasi kelembagaan” di mana militer 
tetap mempertahankan pengaruh politik mereka dengan berperan di belakang layar dan 
meletakkan langkah politik mereka dalam batasan kelembangaan. Atau ketiga, militer tidak mau 
lagi ”mengikuti” permainan demokrasi dan menggulingkan pemerintah. 

Namun karena secara prinsip seharusnya otoritas tertinggi dalam demokrasi terletak 
pada pemimpin politik—betapapun tidak becusnya29—maka dalam demokrasi, militer 
cenderung memainkan peran politiknya secara tidak langsung. Lebih jauh, biasanya tantangan 
terbesar negara-negara pasca-otoriter adalah: (1) pengelolaan secara efektif dan efisien atas 
sektor pertahanan dan militer, (2) memastikan bahwa bahwa militer tidak melakukan tindakan-
tindakan yang dapat membahayakan negara, seperti melebih-lebihkan ancaman, (3) 

                                                            

24  Timothy J. Colton, Commissars, Commanders, and Civilian Authority: The Structure of Soviet Military 
Politics (Cambridge: Harvard University Press, 1979), hal. 231–49.  
25  Finer, The Man on Horseback, hal. 86.  
26

  Untuk argumen lebih jauh mengenai ambiguitas militer terhadap demokrasi, lihat misalnya Juan Rial, “The 
Armed Forces and the Question of Democracy in Latin America,” dalam The Military and Democracy: The Future of 
Civil-Military Relations in Latin America (Toronto: Lexington Books, 1990), hal. 3-21; R.J. May & Viberto Selochan, 
eds. The Military and Democracy in Asia and the Pacific (Canberra: ANU Press, 2004) 
27  Harold A. Trinkunas, Crafting Civilian Control of the Military in Venezuela: A Comparative Perspective 
(Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2005), hal. 4-5. 
28  Lebih jauh, Koonings dan Kruijt, “Military Politics and the Mission of Nation Building,” hal. 31-32.  
29  Lihat Feaver, Armed Servants: Agency, Oversight, and Civil-Military Relations, hal. 6.  
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memastikan bahwa militer tidak menjadi ajang pertarungan elit politik sipil, dan (4) 
meningkatkan kapasitas dan pengalaman kementerian pertahanan untuk menghadapi ketiga 
tantangan sebelumnya.30 

 

Kotak 2. KARAKTER HUBUNGAN SIPIL-MILITER DALAM DEMOKRASI 
Dalam sebuah negara demokrasi, hubungan sipil-militer sebagai acuan normatif 
seharusnya berciri berikut.  

(1) Menteri pertahanan biasanya berasal dari kalangan sipil, dan idealnya mengatahui 
secara mendalam tentang pengelolaan pertahanan dan dapat “mewakili” kalangan militer 
di politik domestik. Lebih jauh, kementerian pertahanan biasanya tidak didominasi perwira 
militer aktif. Hal ini tidak hanya berpengaruh dalam proses pembuatan kebijakan, tapi juga 
terkait dengan pengawasan dan kontrol demokratis. 

(2) Peran utama militer biasanya untuk menasehati otoritas sipil dalam persoalan 
pertahanan dan terkadang menyuarakan kepentingan organisasional militer di 
pemerintahan—bukan menciptakan kebijakan sendiri. Oleh karena itu, biasanya ada jalur 
otoritas sah yang jelas (terutama dalam konteks operasional dan pengerahan pasukan), 
terutama dalam hubungan militer dengan otoritas sipil. Selain itu, untuk menjalankan fungsi 
ini, institusi militer biasanya juga perlu dilindungi dari infiltrasi politik. 

(3) Lembaga legislatif biasanya harus bisa berperan aktif dalam checks and balances 
terhadap pemerintah dan militer (terutama dalam konteks kebijakan dan anggaran 
pertahanan). Selain itu, publik juga harus dapat mengkritisi, perduli, dan mendebat 
kebijakan pertahanan secara terbuka. Namun hal ini biasanya tergantung tingkat 
kesadaran publik atas isu-isu pertahanan. 

Sumber: David J. Betz, Civil–Military Relations in Russia and Eastern Europe (London: 
Routledge, 2004), hal. 13 – 14. 

 

Dinamika Politik Militer di Indonesia 
Tulisan ini tidak akan membahas secara detil mengenai perkembangan politik militer di 
Indonesia yang sudah dibahas habis oleh berbagai studi selama ini.31 Secara khusus, bagian ini 
hanya akan membahas beberapa bagian dari sejarah politik militer Indonesia di era pra-
reformasi yang relevan untuk menjelaskan dinamika politik militer hari ini di tingkat nasional dan 
lokal. Selain itu, bagian ini akan berusaha menunjukan bahwa kendati perkembangan politik 
militer pasca-reformasi di tingkat nasional sangat dipengaruhi beban sejarah revolusi dan 
situasi politik pasca kemerdekaan, politik militer lokal sangat dipengaruhi perkembangan 
otonomi daerah terkini dan mulai menggerusnya “ideologi politik tentara” Orba. 

                                                            

30  Lihat Douglas Bland, “A Unified Theory of Civil-Military Relations,” Armed Forces and Society, Vol. 26, No. 
1 (1999): hal. 9-13.  
31  Lihat misalnya,  Ulf Sundhaussen, The Road to Power: Indonesian Military Politics 1945 – 1967 (Kuala 
Lumpur: Oxford University Press, 1982); David Jenkins, Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics 1975 
– 1983 (Ithaca, NY: Cornell Southeast Asia Program, 1984); Harold Crouch, The Army and Politics in Indonesia 
(Ithaca, NY: Cornell University Press, 1988); Salim Said, Genesis of Power: General Sudirman and the Indonesian 
Military in Politics 1945-49 (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1991); Douglas Kammen and Siddharth 
Chandra, A Tour of Duty: Changing Patterns of Military Politics in Indonesia in the 1990s (Ithaca, NY: Cornell 
Southeast Asia Program, 1999); Sukardi Rinakit, The Indonesian Military after the New Order (Singapore: Institute of 
Southeast Asian Studies and Nordic Institute of Asian Studies, 2005), Abdoel Fattah, Demiliterisasi Tentara: Pasang 
Surut Politik Militer 1945 – 2004 (Yogyakarta: LkiS, 2006); Salim Said, Soeharto’s Armed Forces: Problems of Civil-
Military Relations in Indonesia (Jakarta: Sinar Harapan, 2006). Ini hanya sebagian dari banyaknya literatur tentang 
politik militer Indonesia.  
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Evolusi Politik Militer dari Sukarno hingga Suharto 
Melihat dinamika politik militer Indonesia tentu tidak dapat dilepaskan dari konteks sejarah 
perjuangan bangsa kita. Namun justru dari konteks sejarah tahun 1940an dan 1950an inilah 
kerumitan politik militer muncul di Indonesia—dan bertahan hingga kini. Ada empat aspek politik 
militer di era pasca kemerdekaan hingga akhir Orde Baru yang relevan untuk menjelaskan 
hubungan sipil-militer di era reformasi.32 Pertama, kisah perjuangan tentara di masa 
kemerdekaan yang tidak menyerah dalam menghadapi Belanda di saat pemimpin sipil justru 
menyerah begitu saja. Kedua, pandangan militer bahwa eksperimen politik tahun 1950an 
dengan sistem demokrasi parlementer menyebabkan gagalnya pemerintah dan memunculkan 
berbagai pemberontakan dan disintegrasi bangsa. Ketiga, doktrin keterlibatan politik yang 
berevolusi dari tahun 1950an, disempurnakan di awal Orde Baru, dan ditanamkan selama 32 
tahun—beserta struktur organisasi untuk mendukungnya. Keempat, keterlibatan politik militer 
dalam struktur pemerintahan secara resmi selama lebih dari tiga dekade telah menanamkan 
militer dalam berbagai infrastruktur pemerintah hingga dalam.  

Di masa revolusi saat itu, hubungan antara kalangan militer dan sipil tidak pernah langgeng 
dalam jangka waktu lama. Hal ini terutama karena, di satu pihak, keterlibatan politik tentara 
sejak awal terbentuknya negara, sementara di pihak lain, kalangan pemimpin dan lembaga sipil 
terlalu lemah untuk berfungsi sebagaimana mestinya. Lebih jauh, tiga faktor berperan penting 
dalam membentuk konsepsi diri di awal: (1) kenyataan bahwa tentara “melahirkan dirinya 
sendiri”, (2) bahwa Panglima Besar Soedirman dipilih sendiri oleh militer (bukan pemerintah) 
sehingga beliau selalu dapat menjaga otonomi tentara bebas dari campur tangan sipil, dan (3) 
pengalaman menjalankan pemerintahan militer di masa perang.33  

Akibatnya, bibit-bibit kecurigaan sudah mulai muncul sejak awal proklamasi, yang lalu 
diperparah saat insiden agresi militer belanda ke Yogyakarta tahun 1948. Persoalan pertama 
timbul saat kalangan pemimpin militer sama sekali tidak dilibatkan dalam sidang darurat kabinet 
yang saat itu akan memutuskan langkah pemimpin republik.34  Persoalan lebih serius muncul 
ketika Sukarno dan Hatta ketika itu memutuskan untuk tidak meninggalkan kota dan memimpin 
perang gerilya sebagaimana tadinya direncanakan. Apalagi mengingat bahwa rencana 
pengamanan mereka sebenarnya sudah dipersiapakan dengan matang. Tentu persepsi ini, dan 
bahkan peristiwa “menyerahnya” sipil sendiri, masih menjadi perdebatan. Meski demikian, 
kejadian ini menciderai rasa percaya tentara.  

Pengalaman menjalankan pemerintahan militer juga menunjukan bahwa militer 
“menyelamatkan bangsa,” dan melahirkan struktur militer berbasis pada perang kewilayahan 
dan Komando Teritorial yang bertahan hingga kini.35 Setelah kemerdekaan penuh diraih tahun 
1949, sistem politik demokrasi parlementer makin menajamkan konflik sipil-militer. Bahwa 
sistem multi-partai berdasar UUDS yang bertumpu pada supremasi sipil makin mengecilkan 
peran tentara nampak mulai jelas. Apalagi setelah Panglima Besar Soedirman meninggal di 
awal 1950. Tapi di mata militer, konflik dan kecurigaan muncul karena sipil tidak hanya 
berusaha menyeret militer ke ranah politik, tapi juga ikut mencampuri urusan internal tentara. 
Peristiwa 17 Oktober 1952 dan 27 Juni 1955, di mana militer secara terbuka menentang dan 
menekan otoritas politik sipil mengilustrasikan persoalan ini.36  

                                                            

32  Lihat Marcus Mietzner, Military Politics, Islam, and the State in Indonesia: From Turbulent Transition to 
Democratic Consolidation (Singapore: Institite of Southeast Asian Studies, 2009), hal. 37-38. 
33  Salim Said, Militer Indonesia dan Politik: Dulu, Kini, dan Kelak (Jakarta: Sinar Harapan, 2006), hal. 2 
34  Julius Pour, Doorstoot Naar Djokja: Pertikaian Pemimipin Sipil-Militer (Jakarta: Kompas, 2009), hal. 75 
35  Detil struktur pemerintahan militer saat itu bisa dilihat di Said, Militer Indonesia dan Politik, hal.4-6. 
36  Penjelasan paling detil mengenai peristiwa 17 Oktober  ada di Bisri Effendy, ed, 17 Oktober 1952: Kronik 
Hubungan antara Parlemen, Militer, dan Istana (Jakarta: Riset Informasi dan Analisis Kecenderungan , 2001). 
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Di tengah kegentingan situasi saat itu, Sukarno didukung tentara berhasil menghapuskan 
sistem demokrasi liberal melalui Dekrit Presiden Juli 1959. Hal ini terjadi setelah dua tahun 
sebelumnya, Sukarno secara resmi mengakui keterlibatan militer dalam politik saat beliau 
membentuk Dewan Nasional pada 6 Mei 1947 yang beranggotakan militer pasca berlakunya 
UU darurat.37 Baru sesudah itu, peranan non-militer tentara makin meningkat pesat. Selain itu, 
Dephankam juga membentuk berbagai Badan Kerjasama antara militer dan sipil untuk 
mengimbangi ekspansi PKI.  

Dari runtuhan demokrasi liberal, muncul lah doktrin ‘Jalan Tengah’ tentara yang dicetuskan 
Nasution yang lalu menjadi cikal bakal doktrin ‘Dwi Fungsi’. Dalam konsepsi ini, tentara tidak 
hanya mempunyai peran pertahanan dan keamanan, tapi juga berperan menjaga “persatuan 
bangsa” dengan berperan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.38 Meski pidato Jalan Tengah 
Nasution tahun 1958 lebih bersifat menjustifikasi peran politik tentara yang sudah ada, peran 
politik dan ekonomi tentara makin meluas. Apalagi ketika struktur komando teritorial diatur 
paralel dengan instansi sipil dan sumber ekonomi dipegang tentara.  

Doktrin Dwi Fungsi dan peran politik tentara mencapai puncaknya saat Suharto mendirikan 
Orde Baru. Tidak hanya tentara secara resmi berada di depan garda pemerintahan, tapi 
berbagai instansi sipil dan kekuatan politik lainnya juga secara mutlak dikooptasi oleh tentara. 
Ditariknya elemen-elemen non-militer dalam struktur Orba lebih karena ketidaksiapan tentara 
untuk sepenuhnya menjalankan roda pemerintahan dan memperbaiki pereonomian. Namun 
karena kekuatan partai politik sudah rusak dan tersisipi PKI, maka diputuskan untuk menaikkan 
Sekber Golkar sebagai basis baru dan bekerja sama dengan kalangan intelektual dan teknokrat 
pro-Suharto. Kekuatan dalam negeri ini juga disokong oleh kekuatan Barat, terutama dalam 
konteks pemulihan ekonomi.39 

Dengan tiga pilar ini—tentara, birokrat, dan Golkar—Orde Baru melanggengkan kekuasaannya 
selama lebih dari tiga puluh tahun.40 Di tahun 1980an awal, perwira aktif maupun purnawirawan 
telah menduduki lebih dari setengah posisi atas birokrasi negara.41 Selama Orde Baru, perwira 
aktif selalu menduduki sekitar 90 persen dari personel Dephankam. Di Depdagri, dominasi 
militer merangkak dari hanya 29 persen tahun 1966 menjadi 89 persen di tahun 1980an. Hal 
yang serupa terjadi di berbagai departemen lainnya. Belum lagi berbagai kepala daerah dan 
birokrasi lokal yang juga biasanya berasal dari militer, dan ditambah dengan penguasaan 
mereka atas kabinet dan parlemen lewat 100 kursi DPR.  

Struktur penetrasi militer yang demikian luas tentu didukung oleh sumber daya perwira yang 
tidak hanya “didoktrin” dalam peran dwi-fungsi ABRI, tapi juga dengan jumlah rekrutmen yang 
makin meningkat. Tidak hanya doktrin sospol menjadi dominan dalam kurikulum Akademi 
Militer, tapi struktur karir pun memihak perwira-perwira intelijen dan sospol. Akibatnya, kultur 
politik dan keterlibatan dengan dinamika lokal makin berakar. Meledaknya jumlah rekrutmen 
militer—dari hanya 59 orang di tahun 1960 hingga 465 di tahun 1968—juga menyokong peran 

                                                            

37  Leo Suryadinata, Golkar dan Militer: Studi Tentang Budaya Politik (Jakarta: LP3ES, 1992), hal. 10 
38  Analisis mendalam mengenai doktrin dwifungsi dapat ditemui di Ian MacFarling, The Dual Function of the 
Indonesian Armed Forces (Canberra: Australian Defence Studies Centre, 1996) 
39  Lebih jauh mengenai kekuatan barat dalam menyokong awal berdirinya rezim Orba, lihat Bradley R. 
Simpson, Economists with Guns: Authoritarian Development and U.S.-Indonesian Relations, 1960 – 1968 (Stanford, 
CA: Stanford University Press, 2008).  
40  Mengenai struktur kekuasaan Suharto atas tiga pilar ini, lihat misalnya Michael R. J. Vatikiotis, Indonesian 
Politics under Suharto: Order, Development, dan Pressure for Change (London: Routledge, 1993); dan Adam 
Schwarz, A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s (St. Leonards, NSW: Allen & Unwin, 1994). 
41  Lihat John A. MacDougall, “Patterns of Military Control in the Indonesian Higher Central Bureaucracy,” 
Indonesia, Vol. 33 (1982): hal 89.  
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militer di berbagai sektor. Nantinya, penggelembungan korps perwira ini akan memunculkan 
bibit-bibit perpecahan dan memberatkan anggaran.42  

 

Demokratisasi dan Politik Militer Pasca Reformasi.  
Saat Suharto jatuh, harapan masyarakat begitu tinggi untuk mengeluarkan militer dari politik 
dan bisnis sambil menekankan supremasi sipil dan penegakan hukum. Di tingkat nasional, suka 
tidak suka, sedikit banyak harapan ini lumayan tercapai. Bahkan, dalam tataran politik dan 
legal, reformasi dalam tubuh TNI selama satu dekade ini dapat dikatakan berhasil. Ini misalnya 
dilihat dari dikeluarkannya aturan-aturan yang telah mengembalikan posisi dan peranan TNI 
dalam struktur ketatanegaraan yang ideal, di mana secara legal TNI adalah alat negara di 
bidang pertahanan dan dilarang keras untuk berpolitik dan berbisnis serta dipisahkannya Polri 
dari TNI sebagai alat keamanan dalam negeri.43   

Tentu berbagai kendala terkait operasionalisasi berbagai produk hukum tersebut masih ada.44 
Misalnya: lemahnya kemampuan dan komitmen sipil (eksekutif dan legislatif) untuk 
menjalankan perannya masing-masing, terutama terkait pengelolaan pertahanan, kebijakan 
politik, anggaran, dan alutsista. Persoalan kultur dan kompetensi pihak militer dalam membantu 
kalangan sipil untuk mengelola sektor pertahanan juga menjadi pertanyaan. Terlebih lagi bila 
kita mengingat bagaimana dinamika hubungan sipil militer di era Habibie (dukungan politik 
militer sebagai imbalan otonomi reformasi internal) dan Abdurahhman Wahid (jatuh karena tidak 
didukung militer yang justru berkoalisi dengan lawan politiknya).45  

Namun sekali lagi, di tingkat nasional, terlepas dari kekuatan pengaruh politik militer secara 
luas, kekuatan politik tentara secara legal formal sebenarnya sudah jauh berkurang dibanding 
dengan era Suharto. Secara hukum, TNI diminta untuk netral secara politik, tidak mempunyai 
hubungan secara resmi dengan partai politik manapun, fungsi sospol pun telah dihapuskan, dan 
perwira aktif tidak lagi diperkenankan untuk menduduki jabatan politik. Meski nampaknya dalam 
masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, poin terakhir ini sering “dilonggarkan”. 
Misalnya saat penunjukan gubernur sementara Sulawesi Selatan, ataupun penunjukan perwira 
aktif untuk jabatan Wakil Menteri Pertahanan dan Staf Khusus.  

Reformasi Militer Terkait Peran Sospol (1998 – 2006) 
Tahun Keterangan Perubahan

1998 Perumusan Sikap dan Pandangan Politik ABRI tentang Paradigma Baru Peran ABRI Abd 
XXI 

1998 Penyempurnaan organisasi Staf Umum ABRI dan Staf Sosial Politik (Sospol) ABRI.  

Kepala Staf Sosial dan Politik ABRI (Kasospol) menjadi Kepala Staf Teritorial ABRI 
(Kaster) 

1998 Likuidasi Syawan ABRI, Kamtibmas ABRI, dan Babinkar ABRI 

                                                            

42  Lihat Kammen dan Chandra, A Tour of Duty; Evan A. Laksmana, “Reform recruitment policy to aid RI’s 
military budget,” The Jakarta Post, 9 December 2008. 
43  Alexandra R. Wulan, ed, Satu Dekade Reformasi Militer Indonesia (Jakarta: Pacivis dan FES, 2008), hal. 
56 
44  Capaian reformasi militer dan kendalanya dapat ditemukan di Ahmad Yani Basuki, Reformasi TNI: Pola, 
Profesionalitas dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyrakat (Disertasi Doktor, Universitas Indonesia, 2007), dan 
Marcus Mietzner, The Politics of Military Reform in Post-Suharto Indonesia: Elite Conflict, Nationalism, and 
Institutional Resistance (Washington, DC: East-West Center, 2006) 
45  Untuk detil hubungan sipil-militer di dua era ini, lihat A. Malik Haramain, Gus Dur, Militer dan Politik 
(Yogyakarta: LKiS, 2004), dan Tatik S. Hafidz, Fading Away? The Political Role of the Army in Indonesia’s Transition 
to Democracy (Singapore: Institute of Defence and Strategic Studies, 2006), hal. 117-147.  
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1998 Penghapusan Wansospolpus dan Wansospolda Tk. 1 

1999 Perumusan Sikap dan Pandangan Politik ABRI tentang Paradigma Baru Peran Sospol 
ABRI 

1999 Paradigma baru hubungan ABRI/TNI dan Keluarga Besar ABRI/TNI dan pemutusan 
hubungan organisatoris dengan Partai Golkar dan mengambil jarak yang sama dengan 
semua partai politik 

1999 Pengaturan penugasan prajurit di luar jabatan struktural/fungsional Dephankam/ABRI 

1999 Penghapusan Kekaryaan ABRI melalui keputusan pensiun atau alih status 

1999 Pemisahan Polri dan ABRI 

1999 Pengesahan sebutan nama kesatuan, jabatan, lambang, dan cap dinas dari ABRI ke TNI 

1999 Pengurangan jumlah F-ABRI di DPR, DPRD I dan II (Di DPR Pusat dari 75 orang 
menjadi 38 dan di DPRD hingga tinggal 10 % dari jumlah kursi) 

1999 Komitmen netralitas TNI dalam Pemilu 

1999  Perubahan Staf Sosial Politik (Sospol) mejadi Staf Komunikasi Sosial (Komsos) sebagai 
transisi 

1999 Penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem dan Sospoldim sebagai 
konsekuensi dihapuskannya fungsi Sospol ABRI 

2000-01 Revisi piranti lunak Doktrin TNI AU, TNI AD, dan TNI AL 

2000 Penghapusan Bakorstanas dan Bakorstanasda 

2001 Penghapusan materi Sospol ABRI dari kurikulum pendidikan TNI dan penambahan 
materi hukum, HAM, dan lingkungan hidup 

2002 Redefinisi dan refungsionalisasi Koter 

2004 Penarikan dan penghentian personel TNI yang ditugaskan pada institusi pemerintah dan 
non-pemerintah yang tidak ada kaitan dengan tugas TNI 

2004  Likuidasi Fraksi TNI-Polri di DPR dan DPRD dan percepatan berakhirnya keberadaan 
Fraksi TNI di MPR-RI 

2004 Lahirnya UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI 

2005 Likuidasi Staf Komsos  

2006 Keputusan harus pensiun sejak taphap penyaringan bagi prajurit yang ikut Pilkada 

Sumber: Diolah dari Ahmad Yani Basuki, Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas dan 
Refungsionalisasi Militer Dalam Masyarakat (Disertasi Doktoral, Universitas Indonesia, 2007). 

 

Politik Militer Lokal 
Berbagai perkembangan positif di tingkat nasional ini sayangnya belum diikuti dengan 
perubahan secara nyata di tingkat lokal. Sayangnya, setelah Suharto jatuh, selain berbagai 
konflik lokal yang bermunculan, desentralisasi dan mengalirnya kekuatan politik dan finansial 
dari pusat ke daerah menyebabkan peran politik militer di daerah menjadi sulit untuk 
dihapuskan sepenuhnya. Meski demikian, di awal berlakunya desentralisasi, kalangan militer 
cenderung bersikap skeptis terhadap apa yang mereka anggap “federalisasi” Indonesia. 
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Bahkan, menurut mereka, bila tidak berhati-hati, otonomi daerah dapat menimbulkan berbagai 
konflik horizontal dan vertikal yang dapat mengarah ke disintegrasi bangsa. Belum bila kita 
melihat munculnya pandangan-pandangan kedaerahan yang sempit.  

Lebih jauh, militer juga nampak kurang “bahagia” melihat banyaknya tuntutan untuk 
menghapuskan komando teritorial atau dihapuskannya berbagai instrumen kekuasaan militer di 
daerah. Terlebih bila kita lihat trend menurunnya jumlah perwira yang menjadi kepala daerah. 
Hingga 2001, dari 31 propinsi dan 337 kabupaten dan kota, jumlah perwira atau mantan perwira 
hanya 17 (54.83 persen) and 123 (36.49 persen), masing-masing—jauh rendah dibanding 
tahun 1999.46 Selain itu, kepentingan ekonomi militer juga terganggu ketika otonomi daerah 
memberikan otoritas besar atas sumber daya keuangan ke elit lokal.  

Di tengah kegamangan militer ini, berbagai konflik lokal pun merebak di tahun 1999 – 2001, 
terutama di Ambon, Aceh, dan Sulawesi. Dalam hal ini, suka atau tidak, peran militer menjadi 
penting untuk menstabilkan situasi saat polisi belum mampu untuk menangani konflik komunal 
berskala besar. Selain itu, meski ada yang menuduh bahwa konflik lokal sengaja “diciptakan 
dan dipelihara” oleh militer47, ada kalanya kehadiran pasukan di daerah berhasil meredam 
kekerasan. Akibatnya, sulit untuk mengkritik militer yang ketika itu ingin memperluas komando 
teritorial, sehinnga akibat konflik di Aceh, Maluku, dan Papua muncullah Kodam Iskandarmuda 
(lihat kotak dibawah), Pattimura, dan Cendrawasih.48 Apalagi berbagai konflik sosial nampak 
muncul di daerah yang dipimpin gubernur sipil saat itu (Maluku, Aceh, Kalimantan Tengah, 
Sulawesi Tengah, dan Papua), sedangkan tempat-tempat seperti Bali atau Sumbar, yang saat 
itu dipimpin militer, insiden-insiden konflik cenderung rendah.49 Kalangan publik juga nampak 
mendukung keberlangsungan Koter. Studi yang dilakukan tahun 2000 menunjukan bahwa 65 to 
75 persen publik menganggap Koter sebagai bagian tak terpisahkan dari pemerintahan lokal.50 
Meskipun mereka masih tidak setuju militer berpolitik. 

 

Kotak 3. Pemerintah Segera Bentuk Kodam Iskandar Muda, Kontras : Pemerintah 
Abaikan Suara  

Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil mengemukakan, Komando Daerah Militer (Kodam) 
Iskandar Muda di Nanggroe Aceh Darussalam akan segera dibentuk. Alasan pembentukan 
Kodam tersebut didasarkan pada tinjauan sistem pertahanan, kemungkinan adanya 
ancaman baik dari dalam maupun luar negeri. "Setelah kami pelajari dan kami diskusikan 
cukup lama, baik ditinjau dari kacamata sistem pertahanan ataupun kemungkinan adanya 
ancaman baik dari luar maupun dari dalam, ditinjau dari segi hukum, psikologi rakyat Aceh, 
kultur, manajemen administrasi negara, paradigma baru TNI, maka kami mengambil 
kesimpulan bahwa pembentukan Kodam Iskandar Muda di Aceh akan kami laksanakan," 
demikian keterangan pers Menteri Pertahanan Matori Abdul Djalil usai Rapat Koordinasi 
Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta, Selasa (22/1). Dikatakan, Presiden Megawati 
Soekarnoputri telah memerintahkan Panglima TNI Laksamana Widodo AS dan Menteri 

                                                            

46  Sukardi Rinakit, “Decentralization and the Military,” dalam Regionalism in Post-Suharto Indonesia, eds. 
Maribeth Erb, Priyambudi Sulistiyanto, dan Carole Faucher (London: RoutledgeCurzon, 2005), hal 79. 
47  Lihat misalnya George J. Aditjondro, “Guns, Pamphlets and Handie-Talkies: How the Military Exploited 
Local Ethno-Religious Tensions in Maluku to Preserve Their Political and Economic Privileges,” dalam Violence in 
Indonesia, ed. Ingrid Wessel and Georgia Wimhöfer (Hamburg: Abera, 2001), 100-128. 
48  Tiga Kodam ini, beserta Kodam 17 Agustus (Sumatera Barat), Lambung Mangkurat (Kalimantan Selatan), 
Tambun Bungai (Kalimantan Tengah), dan Merdeka (Sulawesi Utara dan Selatan) tadinya telah ditutup oleh Benny 
Moerdani di tahun 1985. Lihat Ben Anderson, “Current Data on the Indonesian Military Elite,” Indonesia 40 (1985): 
131-164. 
49  Lebih jauh, lihat Rinakit, “Decentralization and the Military,”  hal. 81-84. 
50  Dikutip dari Marcus Mietzner, “Business as Usual? The Indonesian Armed Forces and Local Politics in the 
Post-Suharto Era,” dalam Local Power and Politics in Indonesia: Decentralization and Democratization, eds. Greg 
Fealy and Edward Aspinall (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003), hal. 249. 
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Pertahanan Matori Abdul Djalil untuk mempersiapkan hal-hal yang ada kaitannya dengan 
pembentukan Kodam Iskandar Muda tersebut. "Pembentukannya belum dipastikan 
tanggalnya. Pokoknya, ya, secepat mungkin apabila semua sudah berjalan," kata Matori. 
Secara terpisah, pengamat militer Rizal Sukma dari CSIS, mengatakan, pembentukan 
Kodam di Aceh tidak tepat. Secara nasional kebijakan teritorial militer saat ini masih 
membutuhkan pengkajian serius. Persoalannya bukan hanya Kodam di Aceh, tapi Kodam 
dalam konteks restrukturisasi sistem pertahanan sesuai amanat reformasi. Kalaupun ada 
rencana penempatan komando teritorial, semestinya dalam konteks review strategi 
pertahanan secara keseluruhan. 

  
"Bagaimana kita dapat mengatakan militer melakukan restrukturisasi, reposisi, dan 
refungsionalisasi tanpa melakukan pengkajian pertahanan (defence review) secara 
menyeluruh terlebih dahulu. Menurut saya, Kodam di Aceh kurang tepat karena sampai 
sekarang belum ada realitas bahwa Kodam dapat dipakai sebagai wadah conflict 
resolution," ujar Rizal yang juga putra Aceh.  
 
Wewenang pemerintah   
Soal urgensi pembentukan Kodam di Aceh tersebut, tutur Matori, Aceh adalah suatu ujung 
tombak yang cukup tajam pada saat menghadapi tantangan maupun ancaman dari luar, 
khususnya dari arah Samudera Hindia yang akan masuk ke Selat Malaka. 

"Itu yang bersifat dari luar. Begitu pula dari dalam, kami tahu persis, sampai hari ini 
mengenai masalah gerakan separatis bersenjata belum dapat kami selesaikan dengan baik, 
dan tampaknya langkah-langkah yang kami lakukan di dalam Instruksi Presiden (Inpres) 
Nomor 7 Tahun 2001 harus kami lanjutkan," katanya. 

 
Ditanya mengenai masyarakat Aceh yang menolak pembentukan Kodam, Matori menjawab, 
yang jelas masalah hak atau wewenang pembentukan Kodam tidak bergantung pada 
permintaan atau penolakan masyarakat, karena di dalam otonomi daerah sekarang ini ada 
hal-hal yang menjadi wewenang pemerintah pusat, antara lain masalah pertahanan dan 
keamanan, hukum, masalah politik luar negeri, dan juga mengenai masalah moneter. 

 
Aneh  
Wakil Ketua Komisi I DPR Ishak Latuconsina ketika menerima delegasi sejumlah organisasi 
nonpemerintah antara lain Kontras, PBHI, dan Ridep mengatakan, pembentukan Kodam di 
Aceh adalah sebuah kebijakan pertahanan pemerintah. Sampai sekarang, DPR masih 
belum menolak atau menyetujui usulan tersebut karena masih menunggu penjelasan dari 
Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dan Menteri Pertahanan 
(Menhan) terlebih dahulu. "Dalam waktu dekat kami akan rapat dengar pendapat dengan 
Menko Polkam yang juga akan mengikutsertakan Menhan. Kami akan menunggu paparan 
Menhan. Sementara masukan Anda-anda akan kami kaji dan sampaikan kepada mereka," 
ujar Ishak yang menjadi ketua persidangan kemarin. Pada kesempatan sama, Ketua Dewan 
Pengurus Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Munir 
menambahkan, persoalan keadilan hukum buat masyarakat Aceh saat ini lebih serius 
ketimbang rencana mendirikan Kodam. Terasa aneh, pemerintah tidak mendengar aspirasi 
seluruh masyarakat Aceh yang menuntut pelaku pelanggaran hukum dan HAM selama 
pendudukan militer (DOM). Namun sebaliknya, langsung menyetujui rencana pembentukan 
Kodam ketika diusulkan segelintir penguasa yang mengatasnamakan rakyat. Jhonson 
Panjaitan dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) 
mengatakan, untuk persoalan Aceh, DPR seharusnya serius mengawasi pemerintah dalam 
menjalankan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam GBHN jelas tercantum 
persoalan Aceh agar pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) diadili. Di samping itu, 
MPR telah merekomendasi penyelesaian hukum terhadap lima kasus besar di Aceh. "Apa 
yang telah dilakukan DPR untuk mengawasi kerja pemerintah untuk GBHN tentang Aceh 
itu? Kasus pelanggaran HAM mana yang sudah diadili? Sampai sekarang PBHI sebagai 
penasihat hukum korban kasus Simpang KKA (salah satu lima kasus besar yang 
direkomendasikan-Red) mengalami kesulitan luar biasa. Persidangan terpaksa dipindahkan 
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ke Jakarta," kata Panjaitan. 

 
sumber: Kompas.com 

 

Namun persoalan lain timbul ketika konflik selesai, kalangan sipil dan polisi dianggap tidak 
mampu untuk menangani tahapan pasca-konflik. Akibatnya, peran militer di daerah konflik 
menjadi semakin besar, terutama di daerah-daerah konflik berkepanjangan. Sehingga muncul 
tuduhan bahwa di mata militer, konflik lokal adalah “ladang” di mana “uang dihasilkan, reputasi 
dibangun, dan promosi didapatkan.”51 Akibatnya, keberadaan komando teritorial dan fungsi TNI 
dalam keamanan dalam negeri menjadi makin sulit dihapuskan.  

Usaha merombak sistem teritorial menjadi makin sulit ketika desentralisasi menumbuhkan 
aliansi-aliansi baru antara elit lokal dan komandan militer setempat. Sebenarnya, logika peran 
militer dalam politik lokal di era pasca desentralisasi cenderung mirip dengan era Orde Baru—
perbedaannya hanya pada metode.52 Kemiripan logika ini terletak pada pentingnya sumber 
daya lokal dalam menyokong komando daerah militer setempat. Baik melalui APBD maupun 
melalui sumbangan-sumbangan dari pebisnis setempat.53 Perbedaannya adalah perwira aktif 
tidak lagi menduduki jabatan resmi di daerah.  

Meski demikian, dalam kesehariannya, para kepala daerah tetap butuh bantuan militer 
setempat. “Simbiosis mutualisme” ini nampaknya adalah warisan dari jaman Orba di mana saat 
itu politik lokal dikendalikan oleh tiga kekuatan: Golkar, ABRI, dan birokrat lokal. Salah satu 
manifestasi kekuatan aliansi ini adalah bagaimana mereka mengendalikan “dana 
pembangunan” dari pusat yang diturunkan ke daerah. Golkar dan birokrat bertugas memastikan 
bahwa dana tersebut mengalir ke kelompok-kelompok mereka dan ABRI bertugas 
“mengamankan” proyek-proyek yang sudah disetujui.54 Cara operasi demikian sudah menjadi 
demikian tertanamnya di dalam dinamika ekonomi dan politik lokal sehingga sulit dihapuskan 
dalam semalam. Terlebih lagi, saat Suharto jatuh dan keseragaman politik militer goyah, 
komandan militer setempat nampaknya diberi kebebasan untuk menyokong unit-unit mereka 
dengan menjalin hubungan dengan elit lokal. 

Aliansi lokal ini juga disebabkan oleh rapuhnya koalisi antara elit lokal sendiri. Biasanya para 
kepala daerah bergantung pada dua pilar kekuasaan daerah rezim sebelumnya: birokrasi dan 
militer.55 Elit bisnis lokal juga terkadang butuh bantuan dalam urusan sengketa buruh, tanah, 
atau bisnis. Tapi karena elit birokrasi cenderung terfragmentasi setelah Suharto jatuh, kalangan 
militer menjadi satu-satunya basis kekuatan solid di daerah. Apalagi mengingat kekuatan 
jaringan teritorial mereka yang dibangun dan diperbesar sejak tahun 1960an dan dianggap 
untuk mempengaruhi dinamika sosio-politik-ekonomi lokal.56 Sebagai imbalannya, elit lokal 
diharapkan untuk mendukung kepentingan militer setempat. Misalnya, kita dapat melihat 
meningkatnya peran militer dalam Musyawarah Pimpinan Daerah, yang kini sering disebut 
“Muspida ++”. Forum lokal ini menyediakan arena di mana militer dapat menjaga kepentingan 

                                                            

51  Dikutip dari International Crisis Group, “Aceh: Why Military Force Won’t Bring Lasting Peace,” ICG Asia 
Report 17 (2001): hal. 12. 
52  Jun Honna, “Local Civil-Military Relations during the First Phase of Democratic Transition, 1999 – 2004: A 
Comparison of West, Central, and East Java,” Indonesia Vol. 82 (2006): hal. 75-96.  
53  Lihat misalnya Imparsial, “Regional Budget for TNI: A Threat for Civilian Control over the Military,” Catatan 
Imparsial 1 (2004).  
54  Honna, “Local Civil-Military Relations”, hal. 77.  
55  Mietzner, “Business as Usual?,” hal.  245. 
56  Untuk ekspansi koter di bawah Nasution, lihat Sundhaussen, The Road to Power, hal 120-161. Untuk 
fungsi “pembinaan” dinamika lokal, lihat juga, Guy J. Pauker, The Indonesian Doctrine of Territorial Warfare and 
Territorial Management, Memorandum RM-3312-PR (Santa Monica: The RAND Corporation, 1963). 
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mereka dan memastikan bahwa tidak ada “destabilisasi” di daerah, terutama terkait pengucuran 
anggaran daerah.57  

Dengan bergesernya kekuatan politik dan finansial dari pusat ke daerah, kalangan militer 
nampaknya siap untuk “menukarkan berkurangnya kekuatan mereka di kancah nasional 
dengan konsolidasi kekuatan mereka di daerah.”58 Akibatmya, meski kebanyakan fungsi 
teritorial telah dihapuskan, kekuatan politik militer tidak lenyap sepenuhnya. Bahkan dalam 
beberapa kasus, dukungan pengaruh militer menjadi cukup menentukan dalam kancah politik 
lokal dan pemilihan umum daerah. Namun, karena tidak adanya lagi keseragaman “ideologi dan 
arahan” dari pusat, aliansi-aliansi lokal yang dibentuk pun tidak atas nama institusi dan lebih 
bersifat pribadi dan terbatas.  

Prinsip dan Karakteristik Doktrin Militer Indonesia (ABRI hingga TNI) 
Doktrin Pertahanan Rakyat 
Total (Sejak 1945) 

Doktri ABRI “Tjatur Dharma Eka 
Karma” (Sejak 1966)  

Doktrin TNI “Tri Dharma 
Eka Karma” (Sejak 2007) 

Konsepsi Pertahanan Linier 
dan Sistem Wehrkreise 
(“kantong satuan pertahann 
militer mandiri”) dan disahkan 
sebagai “ Doktrin Pertahanan 
Rakyat” 

 

Berdasar Doktrin Tri Ubaya Cakti 
(1966) yang mengandung Doktrin 
Pertahanan Darat Nasional 
(Hanratnas), Doktrin Kekaryaan, 
dan Doktrin Pembinaan  

Catur Darma Eka Karma sebagai 
“Doktrin Perjuangan” 

Pemisahan Polri dari TNI dan 
berdasar konsepsi pemishan 
“pertahanan” dari “keamanan 
dalam negeri” 

 

Doktrin Pertahanan Negara 

Strategi dan dalil Perang 
Gerilya dan Pertahanan Rakyat 
Total  

 

Sistem Pertahanan dan 
Keamanan Rakyat Semesta 

Konsepsi Perang Rakyat Semesta 
yang dibagi menjadi Operasi 
Keamanan Dalam Negeri dan 
Operasi Pertahanan 

Sistem Pertahanan Semesta  

Operasi Militer Untuk Perang 
dan Operasi Militer Selain 
Perang 

Peran ABRI sebagai komponen 
inti perjuangan melawan 
ancaman eksternal dan internal 

 

Peran ABRI sebagai kekuatan 
pertahanan keamanan dan 
sebagai kekuatan sospol, yang 
memililki: strategi yang 
meniadakan dan menangkis 
usaha dan operasi musuh, unsur 
Pertahanan Udara Nasional, 
unsur Pertahanan Maritim 
Nasional, unsur Gabungan 
Angkatan Bersenjata, unsur 
Teritorial dan Perlawanan Rakyat, 
unsur yang menanggulangi 
kamdagri. 

Peran TNI sebagai alat 
negara di bidang pertahanan 
yang dalam menjalankan 
tugasnya berdasarkan 
kebijakan dan keputusan 
politik negara. 

 

Muncul konsep pasukan 
ekspedisi dan doktrin operasi 
gabungan (darat, laut, udara) 

Muncul konsep “rakyat terlatih” 
yang dapat dimobilisasi 

Pola Logistik (mobilisasi sumber 
daya nasional, termasuk rakyat 
sebagai komponen cadangan) 
dan Pola Pembinaan (Pembinaan 
Wilayah: kesejahteraan dan 
teritorial)  

 

Pola Pertahanan Berlapis: 
Lapis Pertahanan Militer 
(Unsur Utama TNI) dan Lapis 
Pertahanan Nir-militer (Unsur 
Komponen Cadangan dan 
Pendukung) 

Fungsi TNI sebagai alat 
perjuangan mencapai dan 

Fungsi ABRI sebagai kekuatan Fungsi TNI sebagai kekuatan 

                                                            

57  Honna, “Local Civil-Military Relations”, hal. 78  
58  Mietzner, “Business as Usual?,” hal. 251.  
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mempertahankan kemerdekaan 
dan kesatuan wilayah (periode 
revolusi kemerdekaan) 

 

Fungsi TNI sebagai alat 
perjuangan melawan 
kolonialisme dan imperialisme 
(periode demokrasi terpimpin) 

 

Hankam : 

1. Penindak dan penyanggah awal 
setiap ancaman musuh dari dalam 
maupun dari luar negeri. 

2. Pengaman, penertib, dan 
penyelamat masyarakat serta 
penegak hukum negara. 

3) Pelatih dan pembimbing rakyat 
bagi penyelenggaraan tugas 
Hankamneg dalam mewujudkan 
kemampuan dan kekuatan 
perlawanan rakyat semesta 

4. Pembina kemampuan dan 
kekuatan Hankamneg dalam 
pembinaan Hankamneg dengan 
memelihara dan meningkatkan 
kemampuan dan kekuatan 
Hankam di darat, laut dan udara 
serta kamtibmas. 

pertahanan: 

 

1. Penangkal, kekuatan TNI 
harus mampu mewujudkan 
daya tangkal terhadap setiap 
bentuk ancaman militer dan 
non militer dari dalam dan 
luar negeri terhadap 
kedaulatan, keutuhan wilayah 
dan keselamatan bangsa. 

 

2. Penindak, kekuatan TNI 
harus mampu digerakkan 
untuk menghancurkan 
kekuatan musuh yang 
mengancam terhadap 
kedaulatan, keutuhan wilayah 
dan keselamatan bangsa. 

3. Pemulih, kekuatan TNI 
bersama dengan instansi 
pemerintah membantu fungsi 
pemerintah untuk 
mengembalikan kondisi 
keamanan negara keamanan 
akibat kekacauan perang. 

Sumber: Andi Widjajanto, “Evolusi Doktrin Pertahanan Indonesia, 1945 – 1998,” Prisma, Vol. 29, No. 1 
(2010): hal. 3-20; “Validasi organisasi dan revisi doktrin telah selesai,” Situs Tentara Nasional Indonesia 
(http://www.tni.mil.id/news.php?q= dtl&id= 113012006113140), Diakses 29 Juni 2009.  

 
Kesimpulan dan Saran  
Analisis kita di atas telah menunjukan bahwa persoalan politik militer bukan persoalan yang 
mudah dan hitam putih. Persoalan politik militer adalah pertanyaan “seberapa abu-abunya”. 
Lebih jauh, pembahasan kita juga menunjukan bahwa militer tidak harus memegang jabatan 
politik untuk masih bisa memainkan peran politik mereka. Apalagi bila kalangan sipil masih 
lemah dan belum bisa dianggap berhasil menjalankan amanat UUD untuk mensejahterakan 
rakyat. Persoalan lain yang muncul adalah belum selesainya persoalan reformasi politik militer 
di luar aspek legal formal. Dalam hal ini, kendati doktrin ‘dwi fungsi’ dan peran sospol telah 
dihapuskan dari tubuh miilter, berbagai pertanyaan mengenai struktur dan isi kurikulum 
pendidikan militer, penempatan pasukan dan penugasan, postur pertahanan keseluruhan, 
rekrutmen dan kepangkatan—yang merupakan “warisan” Orba”—belum terjawab dengan 
tuntas. Akhirnya, kerumitan sistem politik kita dengan datangnya otonomi daerah—di saat 
negara masih belum sanggup mengurus dan memenuhi kesejahteraan semua prajuritnya—
makin mengaburkan reformasi politik militer di tingkat daerah. ■ 

 

Untuk meliput persoalan politik militer, baik di tingkat daerah maupun nasional, ada beberapa 
pertanyaan yang bisa diajukan para jurnalis untuk mengukur peran dan kekuatan politik militer.  

 Apakah militer telah melakukan secara spesifik dan konsisten apa yang diminta oleh 
pemimpin politik—terutama bila aspek kebijakan ”apa” dan ”bagaimana” telah digariskan 
secara jelas oleh otoritas sipil? 

 Apakah militer mempunyai kompetensi untuk melaksanakan perintah otoritas sipil? 

 Apakah berbagai kebijakan strategis diputuskan oleh otoritas sipil atau militer? Sampai 
sejauh mana militer bisa mempengaruhi soal kebijakan anggaran dan operasional?  
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 Apakah otoritas sipil yang membagi dengan jelas ranah kebijakan ? Kalau tidak jelas  
dimana kelemahannya (UU atau political will)? 

 Bagaimana dinamika politik dan ekonomi daerah dipengaruhi Muspida dan di mana 
peran militer dalam berbagai “forum” lokal? 

 Masih punyakah militer berbagai “struktur dan perangkat” yang masih berpotensi untuk 
dijadikan alat politik? 

 Bagaimana militer memandang diri sendiri dan hubungan mereka dengan negara? 
Apakah hal ini tercermin dari diskursus pemimpin dan kurikulum pendidikan militer? 

 Masihkah sipil membutuhkan “perwakilan militer” bila hendak maju dalam pemilu? 

 

Lampiran 1.  

 

PEDOMAN NETRALITAS TNI DALAM  

PEMILU DAN PILKADA 

1. Netralitas TNI merupakan amanah dalam pelaksanaan reformasi internal TNI sesuai Undang-
Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Adapun pengertian dari netralitas TNI sebagai berikut 
: 

Netral : "Tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak"  

Netralitas TNI : "TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan 
politik praktis" 

2. Prajurit TNI yang akan mengikuti Pemilu dan Pilkada harus membuat pernyataan mengundurkan 
diri dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada (berdasarkan Surat 
Telegram Panglima TNI Nomor STR / 546 / 2006 tanggal 22 Agustus 2006).  

3. Implementasi (pelaksanaan) Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada. 

a. Mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sesuai dengan tugas dan fungsi bantuan TNI 
kepada Polri. 

b. Netral dengan tidak memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu kontestan Pemilu dan 
Pilkada. 

c. Satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada 
dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI. 

d. Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam Pemilu maupun Pilkada. 

e. Khusus bagi prajurit TNI (isteri/suami/anak prajurit TNI), hak memilih merupakan hak individu 
selaku warga negara, institusi atau satuan dilarang memberi arahan di dalam menentukan 
pelaksanaan dari hak pilih tersebut. 

4. Beberapa hal yang harus dipedomani oleh Prajurit TNI : 

a. Tidak diperkenankan menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi dan KPU 
Kabupaten/Kota. 

b. Tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu. 

c. Tidak diperkenan memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan dan ekonomi untuk 
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kepentingan partai politik dan kandidat tertentu. 

d. Tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panwaslu Provinsi, 
Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan. 

e. Tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan 
Suara (PPS) dan Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS).  

f. Tidak diperkenankan menjadi Panitia Pendaftaran Pemilih. 

g. Tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu 
perorangan (Dewan Perwakilan Daerah). 

h. Tidak diperkenankan menjadi peserta dan juru kampanye. 

i. Tidak diperkenankan menjadi tim sukses kandidat. 

5. Tugas dan Tanggung Jawab para Komandan Satuan, Dinas : 

a. Setiap Komandan Satuan wajib mensosialisasikan Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada 
kepada anggota dan keluarganya baik pada setiap apel maupun pada jam komandan secara 
periodik. 

b. Setiap Komandan Satuan wajib mengecek dan mengawasi sejauhmana pemahaman anggota 
tentang Netralitas TNI. 

c. Setiap Komandan Satuan wajib mengawasi kegiatan anggota dan keluarganya di lingkungan 
masyarakat untuk mencegah hal-hal yang negatif sekaligus mencegah kegiatan yang terkait dengan 
politik praktis. 

d. Setiap Komandan Satuan harus memberikan sanksi apabila anggotanya melakukan pelanggaran 
terhadap ketentuan yang telah ditetapkan. 

e. Setiap Komandan Satuan /Kepala Satuan, Dinas wajib menyampaikan hal-hal yang perlu 
mendapatkan perhatian kepada seluruh anggotanya antara lain : 

1) Membatasi diri untuk tidak berada secara fisik, baik perorangan maupun fasilitas dinas di arena 
tempat penyelenggaraan kampanye peserta Pemilu dan Pilkada. 

2) Melaksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan pihak yang berwenang agar tidak ada 
pemasangan identitas peserta Pemilu dan Pilkada di lingkungan markas, asrama dan fasilitas-
fasilitas TNI lainnya. 

3) Dalam melaksanakan tugas agar lebih mewaspadai daerah-daerah yang berpotensi rawan konflik 
(Politik, Ekonomi dan Sara) 

4) Mencegah bentrokan fisik antar masa atau perorangan pendukung partai politik di sekitar markas, 
kesatrian, asrama, kompleks TNI atau di daerah sekitarnya pada radius kurang lebih 100 m, apabila 
tidak terdapat aparat Polri/Hansip/Petugas yang menangani, maka prajurit TNI secara unit/satuan 
wajib menghentikan/melerai, selanjutnya menyerahkan permasalahannya kepada aparat Polri 
terdekat, dengan tetap menjaga Netralitas TNI.  

5) Tidak melakukan kegiatan berupa komentar, penilaian dan mendiskusikan maupun arahan apapun 
tentang kontestan peserta Pemilu dan Pilkada kepada keluarga dan lingkungannya.  

6) Tidak memberikan bantuan dalam bentuk dan kepentingan kegiatan apapun kepada peserta Bakal 
Calon Pemilu dan Pilkada di luar tugas dan fungsi TNI. 

7) Mengantisipasi dan mewaspadai setiap perkembangan situasi di lingkungannya serta 
melaksanakan temu cepat dan lapor cepat secara hierarki, apabila ada kejadian atau kegiatan yang 
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berindikasi mengarah kepada menghambat, menganggu atau langkah menggagalkan Pemilu dan 
Pilkada. 

6. Larangan bagi Prajurit TNI  

a. Prajurit TNI selama proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dilarang untuk :  

1) Memberi komentar, penilaian, mendiskusikan, pengarahan apapun berkaitan dengan kontestan 
Pemilu dan Pilkada kepada keluarga atau masyarakat. 

2) Secara perorangan/fasilitas berada di arena tempat penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. 

3) Menyimpan dan menempel dokumen, atribut, benda lain yang menggambarkan identitas peserta 
Pemilu dan Pilkada di instansi dan peralatan milik TNI. 

4) Berada di arena Tempat Pemungutan Suara (TPS) saat pelaksanaan pemungutan suara. 

5) Secara perorangan/satuan/fasilitas/instansi terlibat pada kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam 
bentuk berkampanye untuk mensukseskan kandidat tertentu/kontestan termasuk memberi bantuan 
dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI. 

6) Melakukan tindakan dan atau pernyataan apapun yang dilakukan secara resmi yang bertujuan 
atau bersifat mempengaruhi keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Panitia Pengawas 
Pemilu (Panwaslu). 

7) Secara perorangan/satuan/fasilitas/instansi menyambut dan mengantar peserta kontestan. 

8) Menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), Panitia 
Pemilih, Panitia Pendaftar Pemilih, peserta dan atau juru kampanye. 

9) Terlibat dan ikut campur dalam menentukan menetapkan peserta Pemilu baik perorangan atau 
kelompok partai. 

10) Memobilisasi organisasi sosial, agama dan ekonomi untuk kepentingan Parpol atau calon 
tertentu. 

11) Tidak melakukan tindakan dan atau membuat pernyataan apapun yang bersifat mempengaruhi 
keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih). 

b. Sesuai dengan Undang-Undang RI No. 10 tahun 2008 pada Pasal 260, 261, 262, 265, 266, 270, 
273, 276, 278, 286, 287, 289, 291, 292, 295, 297, 298, 300 telah diatur larangan-larangan yang 
diberlakukan bagi setiap orang, termasuk didalamnya prajurit TNI. 

7) Demikian Buku Saku Netralitas TNI pada Pemilu dan Pilkada yang berlaku di lingkungan TNI agar 
dapat dipahami, dipedomani dan dilaksanakan oleh seluruh Prajurit TNI. 

Panglima TNI   

Djoko Santoso 

Jenderal TNI
 

 

 


