


Penulis: Evan A. Laksmana1

Proses reformasi militer sudah berlangsung lebih 
dari satu dekade sejak jatuhnya Presiden Suharto 
di tahun 1998. Dalam perjalanannya, proses 
mereformasi TNI  (ABRI) yang saat itu begitu kental 
nuansa poli�k, bisnis, dan independensi-nya dari 
pemerintah dipenuhi dengan banyak dinamika, 
melibatkan banyak aktor, dan telah menunjukkan 
baik keberhasilan maupun kegagalan di beberapa 
bidang. Kenda� demikian, hanya sedikit sekali 
literatur yang mengulas secara sistema�s capaian 
proses reformasi militer dalam sedekade terakhir 
dan mengiden�fikasi beberapa bidang kebijakan 
baru sebagai langkah ke depan.2 Tulisan ini 
berusaha menambah kekurangan dalam literatur 
dengan melihat ke belakang, mengkaji capaian-
capaian reformasi militer secara sistema�s dan 
memberikan berbagai pilihan-pilihan langkah ke 
depan.

Tulisan ini akan menunjukan bahwa selama satu 
dekade terakhir, capaian-capaian signifikan dalam 
reformasi TNI lebih terfokus pada persoalan peran 

1. Peneliti Dept. Politik dan Hubungan Internasional, Centre for Strategic 
and International Studies (CSIS), Jakarta, dan Visiting Associate Fellow, 
Centre for Non-Traditional Security Studies, Nanyang Technological 
University, Singapura. Dapat dihubungi di evanlaksmana@gmail.com

2. Sebagai pengecualian, lihat misalnya Alexandra R. Wulan, ed. Satu 
Dekade Reformasi Militer Indonesia (Jakarta: Pacivis dan FES, 2008); 
Kontras, Satu Dekade: Keberhasilan Reformasi TNI Terbebani Para-
digma Orde Baru (1998-2008) (Jakarta: Kontras, 2008).

sosio-poli�k militer, legislasi pertahanan, perluasan 
agenda keamanan (hingga reformasi Polri dan 
intelijen), dan sebagian persoalan anggaran dan 
teknologi pertahanan. Sementara itu, sebagian 
besar aspek-aspek kebijakan personil, pendidikan 
dan pela�han, ekonomi pertahanan, basis teknologi 
dan inovasi, postur dan Tata Yudha (Orders of 
Ba�le) serta persoalan doktrinal, operasional, 
and kepangkatan masih hampir belum tersentuh. 
Padahal, dalam skema transformasi pertahanan 
ideal yang dikembangkan berdasarkan pengalaman 
negara-negara lain, persoalan-persoalan tersebut 
adalah langkah-langkah pen�ng yang �dak bisa 
dilompa� begitu saja. 

Sebagai tambahan, tulisan ini juga akan mengajukan 
argumen bahwa sudah saatnya proses ‘reformasi 
militer’ dialihkan menjadi proses ‘transformasi 
pertahanan’. Hal ini pen�ng karena bila kita bicara 
‘reformasi militer’, fokus kita cenderung tertuju 
pada peran-peran sosio-poli�k dan kegiatan bisnis 
militer, persoalan transparansi dan akuntablitas 
aktor sektor keamanan, serta supremasi sipil 
dan hubungan sipil-militer demokra�s berbasis 
hukum. Hal ini semua merupakan “warisan” 
masa lalu agenda reformasi 1998. Sementara itu, 
proses ‘transformasi pertahanan’ dalam konteks 

Dari ‘Reformasi Militer’ Menuju ‘Transformasi 
Pertahanan’:Tantangan dan Prospek ke Depan
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Indonesia dapat diar�kan sebagai “perubahan 
paradigma dan ins�tusional mengenai cara pandang 
militer terhadap dirinya sendiri, bagaimana ia 
mela�h dan mendidik anggotanya, bagaimana 
ia memperlengkapi dirinya, dan bagaimana ia 
berniat untuk menjalankan tugasnya.”3 Selain itu, 
penggunaan kata ‘pertahanan’, dan bukan lagi 
‘militer’, menyarankan bahwa aktor-aktor yang 
terlibat dan isu-isu yang disentuh �dak murni 
militer tapi juga melibatkan misalnya, proses akuisi 
di kementerian pertahanan, sumbangsih kalangan 
universitas untuk meningkatkan inovasi pertahanan, 
atau pengawasan komunitas pertahanan sipil. 

Dengan kata lain, beralih dari ‘reformasi militer’ 
(yang sering dipandang sebagai reposisi dan 
refungsionalisasi TNI keluar dari peran and mindset 
dwi-fungsi) menuju ke ‘transformasi pertahanan’ 
(yang merombak sistem pendidikan dan pela�han, 
kinerja dan struktur ins�tusi militer dan non-militer 
seper� Kementerian Pertahanan/Kemhan) adalah 
langkah berikut dari evolusi proses pembentukan 
sistem pertahanan yang �dak hanya sesuai dengan 
“alam demokra�s”, tapi juga efek�f, efisien, dan 
tepat-guna untuk menghadapi rumitnya tantangan 
strategis Indonesia ke depan. 

Untuk menjelaskan argumen-argumen di atas lebih 
lanjut, tulisan ini akan dibagi ke dalam beberapa 
bagian. Pertama, penulis akan mengajukan 
model konseptual  ideal bagi proses transformasi 
pertahanan yang akan dijadikan barometer 
mengukur capaian-capaian reformasi militer 
sedekade ini dan bidang-bidang apa saja yang perlu 
dibenahi berikutnya. Kedua, kita akan menapak 
�las langkah reformasi militer pasca Suharto dan 
mencatat berbagai pencapaian atau keberhasilan 
kebijakan-kebijakan terkait dengan peran sosio-
poli�k militer dan dwi-fungsi. Ke�ga, kita akan 
mengiden�fikasi berbagai kekurangan proses 

3. Lihat Evan A. Laksmana, “Defense and leaders transformation,” The 
Jakarta Post, 13 March 2010

transformasi pertahanan yang belum tersentuh 
dan berusaha melihat bagaimana prospek dan 
tantangannya ke depan. Terakhir, kita akan menarik 
kesimpulan dan memberikan berbagai rekomendasi 
pilihan kebijakan untuk mendorong transformasi 
pertahanan lebih lanjut. 

Mengelola Transformasi  
Pertahanan Dalam Demokrasi: 
Sebuah Model Konseptual 

Selama 2-3 tahun belakangan, pemerintah (dalam 
hal ini Kemhan) beranggapan bahwa reformasi 
militer hampir usai. Mantan Menteri Pertahanan 
(Menhan) Juwono Sudarsono bahkan mengatakan 
bahwa “85% reformasi militer sudah dilaksanakan.”4 
Dalam hal ini, persepsi pemerintah �dak bisa 
sepenuhnya disalahkan. Apalagi jika mengingat 
konteks munculnya agenda reformasi militer 
tahun pasca 1998 sangat terkait dengan tujuan 
melepaskan militer dari poli�k dan bisnis sambil 
meletakkan mereka dalam konteks kepatuhan 
hukum dan supremasi sipil. Terlepas dari “seberapa 
dalam” Kemhan menyelesaikan reformasi peran 
sosio-poli�k, legislasi pertahanan, pengambil-alihan 
bisnis TNI, dan akuntabilitas hukum, kita �dak dapat 
memungkiri bahwa sebagian besar tuntutan 1998 
telah dipenuhi secara formal. Namun, hal ini masih 
menyisahkan pertanyaan mengenai, apa langkah 
berikutnya setelah agenda reformasi militer 1998 
usai? 

“Transformasi pertahanan” menjadi jawaban logis: 
perubahan mendasar dalam doktrin, personel, 
organisasi, pela�han dan pendidikan, logis�k, 
dan peran—yang lalu disokong oleh perubahan 
teknologi. Tiga area kebijakan utama dapat 
diiden��asi di sini: (1) keterpaduan (jointness) 

4. Lihat, “Menhan Klaim Reformasi TNI capai 85 persen,” Kompas.
Com, 9 Oktober 2008. Dapat diunduh di  <http://nasional.kompas.com/
read/2008/10/09/02014223/menhan.klaim.reformasi.tni.capai.85.persen>
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dalam perencanaan dan pelaksanaan pertahanan 
militer; (2) peningkatan pengelolaan dan kualitas 
personel serta kompensasi; dan (3) perombakan 
sistem akusisi, riset, dan penggunaan teknologi 
pertahanan.5 Untuk mencapai ini, penulis 
berusaha mengajukan model ideal transformasi 
pertahanan sebagai acuan konseptual dalam 
memandang langkah-langkah dari ‘reformasi 
militer’ menuju ke ‘transformasi pertahanan.’ 
Dalam model ideal di atas, empat pilar transformasi 
pertahanan (poli�k, ins�tusional, intelektual & 
kultural, serta teknologi) harus dijalankan secara 
bertahap (sequen�al) dan sebaiknya �dak dilompat-
lompat. Hal ini pen�ng untuk mencapai proses 
transformasi pertahanan secara sistema�s, �dak 
setengah-setengah, dan komprehensif. 

Di pilar pertama, poli�k, persoalan legislasi dalam 
konteks pembangunan sistem pertahanan nasional 

5. Lihat misalnya, Beth Asch dan James R. Hosek, Looking to the Future: 
What Does Transformation mean for Military Manpower and Personnel 
Policy? (Santa Monica, CA: RAND Corporation 2004), hal. 2-3

yang terpadu dan sesuai dengan perubahan 
lingkungan strategis mutlak dilakukan—dengan 
dukungan poli�k pemerintah dan DPR tentunya.6 
Kemudian baru persoalan formulasi strategi raya 
nasional (grand strategy) pertahanan dan kerja-
sama inter-departemen dalam rangka mendukung 
strategi tersebut perlu dijabarkan secara jelas 
dan de�l. Pilar kebijakan poli�k ini yang menjadi 
landasan bagi pilar-pilar berikutnya. Dan tentunya, 
dalam pilar ini, peran-peran poli�k militer harus 
secara formal dilikuidasi.7 

Di pilar berikutnya, ins�tusional, organisasi 

6. Mengenai pentingnya pilar politik sebagai landasan awal transformasi per-
tahanan, lihat misalnya Laura R. Cleary, “Political Direction: The Essence 
of Democratic, Civil, and Civilian Control,” dalam Managing Defence 
in a Democracy, eds. Laura R. Cleary and Teri McConville (London: 
Routledge,2006), hal. 32-45. Prinsip ini juga lebih sering dikenal sebagai 
“kontrol demokratik.” Penjelasan prinsip ini ada di Harold A. Trinkunas, 
Crafting Civilian Control of the Military in Venezuela: A Comparative 
Perspective (Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 2005), 
hal. 4-24. 

7. Likuidasi peran politk militer pun juga tidak hanya bisa diukur secara 
legal formal, tapi juga secara keseharian dan substansial. Lihat misalnya, 
Robin Luckham, “Democratic Strategies for Security in Transition and 
Conflict,” dalam Governing Insecurity: Democratic Control of Military 
and Security Establishments in Transitional Democracies, ed. Gavin 
Chawtra dan Robin Luckham (London: Zed Books, 2003), hal 14-15.

Grafik 1. Kerangka Ideal Transformasi Pertahanan 
Pasca Otoriterianisme
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militer harus mulai disentuh—�dak hanya dari 
segi “bentuk” atau posturnya, tapi juga “cara 
pandang” (doktrin) dan “pengelolaan” organisasi 
secara keseluruhan.8 Dalam hal ini, bentuk postur 
pertahanan dan komponen-komponen militer di 
dalamnya (Tata Yudha atau Orders of Ba�le) harus 
diformulasikan kembali. Terutama dari model untuk 
ancaman keamanan dalam negeri (poli�k, ideologi, 
sosial, budaya, ekonomi) menuju model yang 
sesuai dengan perubahan lingkungan strategis—
terutama munculnya tantangan-tantangan non-
tradisional seper� penanggulangan bencana di 
tengah masih adanya ancaman tradisional seper� 
konflik perbatasan. Perubahan Tata Yudha ini harus 
diiku� dengan perubahan strategi dan doktrin 
operasional militer, pengelolaan aset militer 
(termasuk keuangan), dan didorongnya integrasi 
tri-matra (darat, laut, udara) sebagai manifestasi 
organisasi dan operasi militer modern.9 

Setelah dua pilar ini berhasil dicapai, baru kita 
bisa masuk ke persoalan intelektual dan kultural 
organisasi militer—terutama dari segi personil. 
Dalam hal ini, perombakan sistem pendidikan dan 
pela�han (diklat) bintara, prajurit, dan perwira 
menjadi kebijakan yang �dak bisa ditawar. Tanpa 
perombakan sistem diklat yang menjadi landasan 
norma dan intelektual se�ap anggota personil 
militer ini, perubahan-perubahan organisasional 
dan poli�k akan menjadi sia-sia.10 Perombakan 
sistem ini misalnya bisa mencakup sipilisasi 
staf pengajar, perubahan kurikulum yang lebih 
menekankan demokrasi, HAM, profesionalisme, 
dan penambahan mata pengajaran keilmuan 
militer (dan penurunan subyek sosio-poli�k), serta 
penambahan jatah studi luar negeri. 

8. Pentingnya reformasi institusional ini dapat dilihat lebih detil dari contoh 
kasus reformasi militer Rusia. Lihat misalnya, Zoltan Barany, Democratic
Breakdown and the Decline of the Russian Military (Princeton, NJ: Princ-
eton University Press, 2007), hal. 14-15

9.  Mengenai pembangunan postur TNI AD, AL, dan AU serta kapabilitas 
militer secara keseluruhan selam satu dekade terakhir, dapat dilihat di 
Wulan, Satu Dekade Reformasi Militer, hal. 100-126.

10. Lihat Evan A. Laksmana, “Going Beyond Cash, Guns, and Ballots,” The
Straits Times, 10 May 2008

Perubahan cara berpikir ini juga perlu diiku� 
perubahan sistem kepangkatan, ketenagakerjaan, 
rotasi, dan penugasan—dengan kata lain, 
perombakan manajemen personil.11 Dua kebijakan 
ini—diklat dan personil—akan menjadi landasan 
untuk lebih meningkatkan kemampuan profesional 
dan intelektual personil-personil militer yang 
menjadi pen�ng untuk mengembangkan landasan 
kapabilitas peneli�an dan pengembangan 
pertahanan. Ini adalah modal pen�ng untuk pilar 
berikutnya, transformasi teknologi. 

Dalam proses transformasi teknologi, kemampuan 
inovasi pertahanan (yang disokong peningkatan 
kemampuan litbang) menjadi kunci pertama, 
sebelum kita bisa fokus pada revitalisasi  
industri pertahanan misalnya.12 Hal ini dikarenakan 
kekuatan dan kemampuan litbang pertahanan 
untuk mengadopsi berbagai perkembangan 
teknologi mutakhir melalui berbagai inovasi lokal 
pen�ng untuk mengembangkan basis teknologi 
lokal yang solid sebelum “dibukanya” pasar industri 
pertahahanan lokal dalam bentuk kerjasama atau 
transfer teknologi dengan negara atau supplier asing 
(yang notabene adalah model revitalisasi industri 
pertahanan di banyak negara).13 Kemampuan 
inovasi lokal inilah yang nan�nya akan menentukan 
seberapa jauh dan lama (sustainability) proses 
transfer teknologi dan integrasi ekonomi pertahanan 
dan sipil (nasional dan lokal) dapat dijalankan.

11. Perombakan kebijakan personil ini juga penting untuk meningkatkan 
efisiensi penggunaan anggaran pertahanan. Lihat Evan A. Laksmana, “Re-
form recruitment policy to aid RI’s military budget,” The Jakarta Post, 9 
December 2008.

12. Mengenai pentingnya kapabilitas inovasi pertahanan untuk meningkatkan 
efektifitas pertahanan, terutama dalam konteks tempur, lihat misalnya 
Stephen Peter Rosen, Winning the Next War: Innovation and the Modern 
Military (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991); Williamson Murray 
dan Allan R. Millett, eds, Military Innovation in the Interwar Period
(Cambridge: Cambridge University Press, 1996)

13. Mengenai perkembangan industry pertahanan lokal dan kerjasaman-
nya dengan pasar pertahanan internasional, lihat misalnya Richard A. 
Bitzinger, Towards a Brave New Arms Industry? Adelphi Paper No. 356 
(London: Oxford University Press for IISS, 2003)
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Menapak Tilas Langkah  
Reformasi Militer Pasca Suharto

Meski pembahasan soal peran poli�k ABRI-TNI 
merupakan bagian �dak terpisahkan dari reformasi 
militer Indonesia, bagian ini �dak akan membahas 
secara de�l mengenai perkembangan poli�k militer 
di Indonesia yang sudah dibahas habis oleh berbagai 
studi selama ini.14 Secara singkat, bagian ini hanya 
akan menggarisbawahi berbagai perubahan dan 
reformasi militer mendasar yang telah dilaksanakan 
pemerintah dan TNI yang merupakan respon dari 
tuntutan agenda reformasi 1998. Capaian-capaian 
ini termasuk: (1) perubahan hubungan sipil-militer, 
terutama lewat perombakan organisasional terkait 
dwi-fungsi dan peran sos-pol TNI, (2) perubahan 
doktrinal, (3) legislasi sistem keamanan dan 
pertahanan, (4) anggaran dan industri pertahanan, 
serta (5) perluasan agenda reformasi militer melalui 
konsep “reformasi sektor keamanan” (mencakup 
reformasi intelijen dan POLRI). 

Hubungan Sipil Militer

Saat Suharto jatuh, harapan masyarakat begitu 
�nggi untuk mengeluarkan militer dari poli�k dan 
bisnis sambil menekankan supremasi sipil dan 
penegakan hukum. Di �ngkat nasional, sedikit 
banyak harapan ini lumayan tercapai. Bahkan, dalam 
tataran poli�k dan legal, reformasi dalam tubuh TNI 
selama satu dekade ini dapat dikatakan berhasil. Ini 

14. 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 Sid-
dharth 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 Indo-
nesia (Jakarta: Sinar Harapan, 2006). Ini hanya sebagian dari banyaknya 
literatur tentang politik militer Indonesia. 

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 berpoli�k dan 
berbisnis serta dipisahkannya Polri dari TNI sebagai 
alat keamanan dalam negeri.15   

Tentu berbagai kendala terkait operasionalisasi 
berbagai produk hukum tersebut masih 
ada.16 Misalnya: lemahnya kemampuan dan 
komitmen sipil (ekseku�f dan legisla�f) untuk 
menjalankan perannya masing-masing, terutama 
terkait pengelolaan pertahanan, kebijakan 
poli�k, 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 poli�k militer sebagai imbalan otonomi 
reformasi internal) dan Abdurahhman Wahid  
(jatuh karena �dak didukung militer yang justru 
berkoalisi dengan lawan poli�knya).17 

Namun sekali lagi, di �ngkat nasional, terlepas 
dari kekuatan pengaruh poli�k militer secara 
luas, kekuatan poli�k tentara secara legal formal 
sebenarnya sudah jauh berkurang dibanding dengan 
era Suharto. Secara hukum, TNI diminta untuk 
netral secara poli�k, �dak mempunyai hubungan 
secara resmi dengan partai poli�k manapun, 
fungsi sospol pun telah dihapuskan, dan perwira 
ak�f �dak lagi diperkenankan untuk menduduki 

15. Wulan, ed, Satu Dekade Reformasi Militer Indonesia, hal. 56
16. 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)

17. 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. 



D
ari ‘R

efo
rm

asi M
iliter’ M

en
u

ju
 ‘T

ran
sfo

rm
asi P

ertah
an

an
’:

T
an

tan
g
an

 d
an

 P
ro

sp
ek

 k
e D

ep
an

Ju
rn

al V
o
lu

m
e I, A

g
u

stu
s 2

0
1

0

6

jabatan poli�k. Meski nampaknya dalam masa 
pemerintahan Presiden Yudhoyono, poin terakhir 
nampak “dilonggarkan”. Misalnya saat penunjukan 
gubernur sementara Sulawesi Selatan.

Tabel 1. Reformasi Militer Terkait Peran Sospol 
(1998 – 2006)

Tahun Keterangan Perubahan

1998 Perumusan Sikap dan Pandangan Poli�k ABRI 
tentang Paradigma Baru Peran ABRI Abd XXI

1998 Penyempurnaan organisasi Staf Umum ABRI dan 
Staf Sosial Poli�k (Sospol) ABRI. 

Kepala Staf Sosial dan Poli�k ABRI (Kasospol) 
menjadi Kepala Staf Teritorial ABRI (Kaster)

1998 Likuidasi Syawan ABRI, Kam�bmas ABRI, dan 
Babinkar ABRI

1998 Penghapusan Wansospolpus dan Wansospolda 
Tk. 1

1999 Perumusan Sikap dan Pandangan Poli�k 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 poli�k

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 �nggal 10 % dari jumlah kursi)

1999 Komitmen netralitas TNI dalam Pemilu

1999 Perubahan Staf Sosial Poli�k (Sospol) mejadi Staf 
Komunikasi Sosial (Komsos) sebagai transisi

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

2000-
2001

Revisi piran� 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

Tahun Keterangan Perubahan

2004 Penarikan dan penghen�an personel TNI yang 
ditugaskan pada ins�tusi pemerintah dan non-
pemerintah yang �dak 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 tahap 
penyaringan bagi prajurit yang ikut Pilkada

Sumber: Diolah dari Ahmah Yani Basuki, Reformasi TNI: 

Pola, Profesionalitas dan Refungsionalisasi Militer Dalam 

Masyarakat (Disertasi Doktoral, Universitas Indonesia, 

2007).

Meskipun demikian, datangnya desentralisasi dan 
otonomi daerah tahun 2001 (dan Pilkada tahun 
2005) menyebabkan reformasi sos-pol TNI ini 
menjadi sulit dirampungkan secara tuntas. Bahkan, 
dengan bergesernya kekuatan poli�k dan finansial 
dari pusat ke daerah, kalangan militer nampaknya 
siap untuk “menukarkan berkurangnya kekuatan 
mereka di kancah nasional dengan konsolidasi 
kekuatan mereka di daerah.”18 Akibatmya, meski 
kebanyakan fungsi teritorial telah dihapuskan, 
kekuatan poli�k militer �dak lenyap sepenuhnya. 
Bahkan dalam beberapa kasus, dukungan pengaruh 
militer menjadi cukup menentukan dalam kancah 
poli�k lokal dan pemilihan umum daerah. Namun, 
karena �dak adanya lagi keseragaman “ideologi 
dan arahan” dari pusat, aliansi-aliansi lokal yang 
dibentuk pun �dak atas nama ins�tusi dan lebih 
bersifat pribadi dan terbatas.19 

18. 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. 251. 

19. Lihat misalnya dalam 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.
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Selain persoalan masih kuatnya pengaruh informal 
militer dalam dinamika poli�k kekuatan lokal, 
masih kurang percaya dirinya pihak poli�si sipil pun 
masih membuka peluang “ditariknya” kalangan 
militer ke kancah poli�k. Persoalan hak pilih TNI 
dan makin banyak mantan perwira yang terjun ke 
poli�k menjadi contoh gejala “inferiority syndrome” 
kalangan sipil—dan dalam jangka panjang perlu 
diselesaikan juga.20 “Penguatan” dan “reformasi” 
pihak sipil ini lah yang juga sering dilupakan 

20. Lihat misalnya Evan A. Laksmana “To vote or not to vote, that is not the 
question,” Today, 28 Juni 2010

kalangan banyak bila kita bicara soal reformasi 
hubungan sipil-militer di Indonesia. 

Doktrinal

Perubahan doktrin pertahanan hingga doktrin 
tempur (operasional) masing-masing angkatan 
harusnya menjadi ��k sentral dalam reformasi 
“cara pandang” TNI terhadap dirinya sendiri 
dan terhadap lingkungan strategisnya. Namun, 
sebagaimana dicatat sebuah studi, doktrin 
pertahanan Indonesia ternyata belum banyak 

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 Cak� (1966) 
yang mengandung Doktrin Pertahanan 
Darat Nasional (Hanratnas), Doktrin 
Kekaryaan, dan Doktrin Pembinaan

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

Catur Darma Eka Karma sebagai “Doktrin 
Perjuangan”

Doktrin Pertahanan Negara

Strategi dan dalil Perang Gerilya dan 
Pertahanan Rakyat Total 

Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat 
Semesta

Sistem Pertahanan Semesta 

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

Operasi Militer Untuk Perang dan 
Operasi Militer Selain Perang

Peran ABRI sebagai komponen in� 
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 Mari�m 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 poli�k negara.

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

Pola Logis�k (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)

Muncul konsep “rakyat terla�h” yang 
dapat dimobilisasi

Tabel 2. Prinsip dan Karakteris�k Doktrin Militer Indonesia (ABRI hingga TNI)
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berubah dalam satu dekade terakhir, terutama 
karena masih kentalnya nuansa “inward-looking” 
yang memprioritaskan ancaman-ancaman internal 
ke�mbang eksternal.21 Selain itu, kurangnya kajian-
kajian terhadap doktrin matra dan operasional juga 
menyebabkan susahnya pengukuran kemajuan 
reformasi doktrinal—terutama bila kita kaitkan 
dengan perlunya pengukuran efek�fitas dan 
efisiensi pertahanan serta perombakan sistem 
pela�han dan pendidikan. 

Meski demikian, proses reformasi bukannya 
tanpa ada kemajuan. Disahkannya perubahan 
Doktrin TNI dari Catur Darma Eka Karma (Cadek) 
menjadi Tri Darma Eka Karma (Tridek) merupakan 
sebuah langkah maju dengan dihapuskannya 
peranan sos-pol TNI. Selain itu, diterbitkannya 

21. Wulan, Satu Dekade Reformasi Militer, hal. 82. 

dua Buku Pu�h Pertahanan tahun 2003 dan 2008 
merupakan langkah maju untuk makin mendorong 
kultur keterbukaan dan meningkatkan usaha-
usaha pembangunan rasa percaya di kalangan 
internasional (confidence building measures). 
Akhirnya, disahkannya �ga dokumen strategis 
pendamping Buku Pu�h Pertahanan 2008—Postur 
Pertahanan Negara, Doktrin Pertahanan Negara, 
Analisa Lingkungan Strategis—juga patut diapresiasi 
sebagai langkah sistema�sasi dan ins�tusionalisasi 
reformasi doktrinal. Dalam hal ini, perubahan-
perubahan awal ini menjadi pen�ng bila kita 
letakkan dalam konteks pembangunan sistem 
pertahanan dan keamanan nasional. 

Doktrin Pertahanan Rakyat Total 
(Sejak 1945)

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

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

Fungsi TNI sebagai alat perjuangan 
mencapai dan mempertahankan 
kemerdekaan dan kesatuan wilayah 
(periode revolusi kemerdekaan)

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

Fungsi ABRI sebagai kekuatan Hankam :

Penindak dan penyanggah awal 1. 
se�ap ancaman musuh dari dalam 
maupun dari luar negeri.

Pengaman, pener�b, dan penyelamat 2. 
masyarakat serta penegak hukum 
negara.

Pela�h dan pembimbing rakyat bagi 3. 
penyelenggaraan tugas Hankamneg 
dalam mewujudkan kemampuan dan 
kekuatan perlawanan rakyat semesta

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

Fungsi TNI sebagai kekuatan 
pertahanan:

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

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

dan keselamatan bangsa.3. 

Pemulih, kekuatan TNI bersama 4. 
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; “Vali-
dasi organisasi dan revisi doktrin telah selesai,” Situs Tentara Nasional Indonesia <h�p://www.tni.mil.id/news.php?q= dtl&id= 
113012006113140>, Diakses 29 Juni 2009
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Legislasi sistem keamanan  
dan pertahanan

Dalam konteks pembangunan kembali sistem 
pertahanan dan keamanan nasional pasca 
Suharto, ada beberapa capaian pen�ng. Pertama, 
dipisahkannya unsur TNI dan Polri melalui Keppre 
No. 89 Tahun 2000 dan dikuatkan oleh TAP MPR 
VI/2000. Kedua, disahkannya UU No. 3 tahun 2002 
tentang Pertahanan Negara dan UU No. 34 tahun 
2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). 
Dua undang-undang ini lalu menjadi landasan 
pengembangan berbagai dokumen terkait 
pengembangan postur dan sistem pertahanan yang 
baru. Ini termasuk misalnya: Perpres No. 10 tahun 
2009 tentang Susunan Organisasi Tentara Nasional 
Indonesia dan PP No. 39 tahun 2010 tentang 
Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Meski demikian, pada kenyataanya berbagai 
regulasi di atas, terutama UU No. 3 dan UU No. 
34 masih memiliki berbagai kelemahan akibat 
ke�dakjelasan penjabaran pasal-pasal yang ada 
serta belum diaturnya berbagai ranah kebijakan.22 
Hal ini misalnya terkait: (1) posisi TNI dalam 
kaitannya dengan Kementerian Pertahanan 
(terutama kerancuan garis komando operasional 
dan kebijakan), (2) kurang jelasnya kedudukan, 
funsgi, dan tugas Panglima TNI, (3) pembagian 
tugas pokok TNI melalui Operasi Militer Perang dan 
Operasi Militer Selain Perang, yang masih membuka 
jendela masuknya TNI ke ranah persoalan dalam 
negeri dan ancaman internal non-militer (apalagi 
jika kita lihat kaburnya penjelasan fungsung 
“pemberdayaan wilayah pertahanan”)

22. Untuk detilnya, lihat misalnya Lina Alexandra, “Telaah Regulasi TNI: 
Beberapa Agenda Tersisa,” dalam Sistem Keamanan Nasional Indonesia: 
Aktor, Regulasi, dan Mekanisme Koordinasi, eds. Dwi Ardhanariswari 
dan Yandry K. Kasim (Jakarta: Pacivis dan FES, 2008), hal. 10-27.

Anggaran dan industri 
pertahanan

Salah satu prinsip utama reformasi militer dan 
hubungan sipil-militer di alam demokrasi adalah 
sentralisasi anggaran pertahanan—di mana semua 
pengeluaran dan pembiayaan sektor pertahanan 
secara mutlak ada di tangan pemerintah.23 Ini berar� 
bahwa TNI �dak lagi diperbolehkan “mendukung 
dirinya sendiri” melalui berbagai kegiatan komersial 
lainnya. Lebih jauh, selama ini banyak studi 
menunjukan bahwa �dak hanya kegiatan bisnis TNI 
menggangu efek�fitas dan kohesi ins�tusional24, 
tapi juga menimbulkan dampak dugaan pelanggaran 
HAM di berbagai daerah.25 

Dalam hal ini, Kemhan mengklaim bahwa pengambil-
alihan bisnis TNI sebagaimana dimandatkan UU 
TNI sudah selesai, dan sekarang proses pendataan 
dan sosialiasi sedang berjalan. Padahal, berbagai 
studi masih menunjukan keraguan mengenai 
implementasi lapangan proses pengambilalihan 
tersebut. Menurut akademisi Australia Marcus 
Mietzner misalnya, pengambilalihan menjadi 
bermasalah ke�ka banyak dari kalangan militer 
lebih terlibat dalam kegiatan bisnis ilegal dan semi-
ilegal, masih rancunya persoalan definisi legal 
“bisnis” versus “koperasi”, dan bahwa sebagian 
saham-saham dalam perusahaan-perusahaan 
besar yang tadinya dimiliki unit TNI sudah dijual ke 
pihak sipil (dan dalam beberapa kasus merupakan 
“teman” perwira-perwira tertentu).26 

23. Lihat misalnya, Jörn Brömmelhörster dan Wolf-Christian Paes, “ Soldiers 
in business: an introduction”, dalam The Military as an Economic Actor: 
Soldiers in Business (New York: Palgrave Macmillan, 2003), hal. 16

24. Evan A. Laksmana, A House of Cards: Institutional Fault Lines and 
Military Factionalism in Indonesia (Thesis Master, Nanyang Technologi-
cal University, 2009). 

25. Lihat misalnya, Human Rights Watch, Too High a Price : The Human 
Rights Cost of the Indonesian Military’s Economic Activities (New York: 
Human Rights Watch, 2006). 

26. Marcus Mietzner, “Soldiers, Parties and Bureaucrats: Illicit Fund-Raising 
in Contemporary Indonesia”, Southeast Asian Research, Vol.16, No. 2 
(2008):  hal. 225-254
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Meskipun demikian, pemerintah nampaknya 
terus berkomitmen untuk menaikkan anggaran 
pertahanan sedikit demi sedikit selama satu dekade 
terakhir ini. Aspek-aspek kesejahteraan prajurit 
pun mulai diperha�kan. Namun yang seolah-
olah menjadi “tolak ukur baru” dari perspek�f 
TNI dan Kemhan terkait reformasi militer adalah 
modernisasi alutsista dan pengembangan industri 
pertahanan. Ini misalnya terlihat dari fokus dan 
energi yang dikerahkan untuk mengeluarkan 
berbagai kebijakan demi mencapai Minimum 
Essen�al Force dan bagaimana bagian anggaran 
mulai lebih di�ngkatkan untuk akuisisi. 

Grafik 2. Peningkatan Anggaran Pertahanan

Meskipun anggaran pertahanan terus meningkat, 
dalam kenyataannya, masih terdapat kesenjangan 
yang rela�f �nggi dari apa yang diminta Kemhan 
dengan apa yang diberikan DPR. Pada tahun 
2008 misalnya,  Dephan mengajukan anggaran 
pertahanan Rp 110 triliun, tetapi dalam realisasinya, 
Dephan hanya mendapatkan 28.2% dari total 
budget yang diajukan. 

Grafik 3. Kesenjangan Ekonomi Pertahanan  
2000 – 2014

Perluasan “reformasi sektor keamanan” 

“Reformasi Sektor Keamanan” (atau RSK) sebagai 
“payung besar” reformasi TNI mulai digulirkan di 
awal tahun 2000an. Sebagai landasan konseptual, 
RSK mulai memfokuskan pada pembentukan 
sistem keamanan nasional secara keseluruhan, 
�dak hanya aspek militer. Ini termasuk mulai 
bergulirnya wacana reformasi Polri dan Intelijen, 
penguatan aktor-aktor lain dalam sektor keamanan 
(terutama parlemen), hubungan TNI dan Polri, serta  
pembentukan kerangka kebijakan legislasi sistem 
keamanan nasional secara luas dan komprehensif.27 
Tentu logika “perluasan” agenda reformasi militer 
ini perlu disambut. Terutama karena, persoalan 
reformasi militer memang harus menyentuh 
persoalan-persoalan di luar organisasi militer dan 
menyentuh aktor-aktor keamanan lainnya, baik dari 
pemerintah dan DPR maupun kalangan masyrakat 
sipil. 

27. Agenda dan capaian-capaian reformasi sektor keamanan dapat dilihat mis-
alnya di Rusdi Marpaung, et. al, Dinamika Reformasi Sektor Keamanan
(Jakarta: Imparsial, 2005), Andi Widjajanto, ed. Reformasi Sektor 
Keamanan di Indonesia (Jakarta: Pro-Patria Institute, 2004); T. Hari 
Prihatono, ed. Penataan Kerangka Regulasi Keamanan Nasional (Jakarta: 
Pro-Patria Institute, 2006).

Sumber: Andi Widjajanto, et. al, Reformasi Militer:  
2009 – 2014 (Jakarta: Pacivis dan FES, 2009).
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Persoalan lalu muncul ke�ka sumber daya 
masyarakat sipil, selaku pengawal proses reformasi 
sektor keamanan, pada dasarnya terbatas—
terutama dari segi kemampuan teknis dan 
pembuataan kebijakan. Akibat “bergesernya” 
fokus masyarakat sipil ke persoalan-persoalan di 
luar tubuh militer, proses reformasi militer yang 
notabene belum tuntas, menjadi terbengkalai. 
Konsekuensinya, kebijakan-kebijakan reformasi TNI 
secara keseluruhan mulai muncul dari dalam tubuh 
TNI sendiri dengan dibantu segelin�r orang yang 
masih fokus pada persoalan pertahanan (dalam ar� 
sempit). 

Kesenjangan dalam Proses 
Transformasi Pertahanan:  
Beban Agenda Reformasi

Jika kita menggunakan model transformasi 
pertahanan di atas sebagai kerangka acuan ideal 
pertahanan kita, maka masih terdapat beberapa 
kekurangan yang perlu kita hadapi. Dari sisi aktor, 
salah satu penyebab utamanya bukan hanya 
ke�dakmampuan (atau kurangnya poli�cal will) 
dari pihak pemerintah dan DPR, tapi juga kurang 
berkembangnya komunitas pertahanan sipil (civilian 
defense community)—sekelompok orang dengan 
latar belakang pendidikan teknis ilmu kemiliteran 
yang fokus pada kebijakan-kebijakan pertahanan 
dalam ar� sempit—sebagai “jembatan penengah” 
antara tuntutan-tuntutan publik dan CSOs dengan 
kalangan pemerintah dan DPR.28 

Selain itu, paradigma “lama” kita cenderung berpikir 
bahwa kekurangan-kekurangan  tersebut merupakan 
tanggung jawab pemerintah (Kemhan) dan TNI. 
Padahal, di alam demokrasi (dan di Indonesia yang 

28. Pentingnya civilian defense community sebagai penengah misalnya ada 
di Evan A. Laksmana, “Post-Suharto Indonesia: Can a Military Coup 
Happen?” RSIS Commentary No. 120, 19 November 2008. Bisa diunduh 
di <http://www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/RSIS1202008.pdf>

menganut Sishanta), tanggung jawab juga ada di 
DPR dan komunitas masyarakat sipil.29 Sayangnya, 
baik DPR maupun CSO cenderung berjalan di 
tempat. DPR di satu sisi belum dapat sepenuhnya 
menjalankan fungsi kontrol dan oversight yang 
jelas dan objek�f, terutama karena masih lemahnya 
kemampuang anggota DPR  dalam persoalan 
pertahanan dan masih kentalnya ke-engganan 
mereka untuk “menyinggung” TNI yang dianggap 
masih berpotensi mempengaruhi dinamika poli�k 
di lapangan. Sementara itu, kalangan CSO sendiri 
juga cenderung masih mengusung “bendera” 
reformasi 1998 yang mengedepankan demokrasi 
dan HAM tanpa mampu memberikan alterna�f-
alterna�f kebijakan terkait operasionalisasi militer. 

Akibatnya, terjadi “lompatan pilar” dari proses 
penyelesaian persoalan poli�k reformasi militer 
menuju ke ranah teknologi—tanpa menyelesaikan 
pilar-pilar transformasi ins�tusional dan intelektual 
& kultural sebelumnya. Hal ini menyebabkan 
kebijakan-kebijakan personil dan sistem 
pendidikan dan pela�han TNI misalnya, menjadi 
�dak tersentuh. Padahal, penambahan anggaran 
berapapun dan pembelian alutsista secanggih 
apapun �dak akan berguna dan sustainable tanpa 
peningkatan kualitas personil yang mengawaki dan 
merawatnya. Absennya faktor-faktor “humanis” 
(dan �ngginya faktor “materiel”), seper� misalnya 
terkait kebijakan pensiun, tunjangan kesehatan dan 
pendidikan, persoalan kepangkatan dan penugasan, 
menyebabkan arah transformasi teknologi 
pertahanan kita menjadi “setengah jadi.”30

Selain itu, lemahnya sumber daya dan dukungan 
terhadap fungsi litbang juga menyebabkan 
terhambatnya kapabilitas inovasi lokal. Sementara 
itu, bila kita hanya fokus pada revitalisasi industri 

29. Pemaknaan ulang Sishanta untuk mendorong keterlibatan non-militer ini 
ada di Evan A. Laksmana, “Re-interpreting the Total Defense System,”
The Jakarta Post, 19 Mei 2010

30. Lebih detil lihat misalnya di Evan A. Laksmana, “Defense reform 2010-
14: Men over materiel?” The Jakarta Post, 3 Januari 2010.
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pertahanan dalam konteks “kemandirian”, 
absennya kemampuan litbang dan inovasi lokal 
menjadi sebuah anomali dan bahkan berpotensi 
“meliberalisasi” pasar pertahanan lokal kita sendiri 
di tengah makin bergesernya pasar dan pemain 
industri pertahanan internasional ke kawasan Asia 
Pasifik.31

Kesimpulan 

Melihat dinamika reformasi militer selama ini, 
dan berdasar pembahasan di atas, ada beberapa 
hal yang perlu dicatat di sini. Pertama, agenda 
reformasi militer sebagai perpanjangan agenda 
reformasi poli�k 1998—mengeluarkan militer 
dari poli�k, bisnis, dan meletakkan TNI ke dalam 
hubungan sipil-militer demokra�s berbasis 
hukum—hampir sebagian besar telah tercapai 
secara formal. Dan di sini, penghargaan pun harus 
disampaikan ke pemerintah, DPR, dan masyarakat 
sipil yang telah “mengawal” proses tersebut. Kedua, 
jika kita menerima asumsi dan kesimpulan di poin 
sebelumnya, kita harus memulai memikirkan 
proses dan agenda perubahan berikutnya. Dalam 
hal ini, agenda transformasi pertahanan sebagai 
proses merubah berbagai paradigma mendasar—
bagaimana militer memandang dirinya sendiri, 
bagaimana ia harus berla�h, dan bagaimana ia harus 
menjalankan tugas—dan �dak hanya menyentuh 
TNI saja, tapi juga pengguatan komunitas sipil 
pertahanan dan DPR dirasa sebagai jawaban. 
 

31.  Mengenai bergesernya pasar industri pertahanan ke Asia Pasifik, bisa 
dilihat lebih jelas di Evan A. Laksmana, “Analisa Lingkungan Strategis: 
Perkembangan Teknologi dan Industri Pertahanan Kawasan,” Analisis
CSIS, Vol. 39, No. 2 (2010): hal. 204-219. 

Ke�ga, model transformasi pertahanan di atas 
sebenarnya sudah cukup sebagai kerangka awal 
untuk memulai memetakan berbagai area kebijakan 
perubahan dan perbaikan TNI sebagai langkah 
berikutnya. Sayangnya, ke�adaan visi yang jelas dari 
pemerintah (terutama Presiden selaku Panglima 
ter�nggi) menyebabkan TNI harus “mendorong 
sendiri” proses kebijakan reformasi militer menuju 
transformasi pertahanan. Padahal, �dak hanya DPR 
masih dirasa kurang mampu mengawal proses ini, 
tapi keterbatasan kapabilitas (baik dari segi kualitas 
maupun kuan�tas) dari kalangan masyarakat sipil 
malah mengurangi pengawasan publik dan kurang 
dapat membantu TNI dalam proses ini. Akhirnya, 
proses transformasi pertahanan harus dipandang 
sebagai “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 
rakyat”—dengan konsekuensi bahwa kalangan 
sipil, baik pemerintah, DPR, maupun komunitas 
pertahanan sipil, juga harus berbesar ha� untuk 
menerima kri�kan dan berbenah diri sebelum 
mendorong dan mengawal proses transformasi 
TNI. 
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