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TNI dan Penanggulangan Terorisme 

P asca serangan teror 
Thamrin , Jakarta 
Pusat, Januari 2016, 

perdebatan lama soal pe
ran TNI dalam penang
gulangan terorisme kem -
bali mencuat. Hal ini ter
utama karena proses re
visi UU No 15/ 2003 ten
tang Terorisme yang 
tengah berjalan tampak 
justru tak memperjelas 
peran perbantuan TNI 
kepada Polri dalam pe
nanggu langan terorisme. 

Bahkan , Menteri Pertahanan 
Ryamizard Ryacudu mengingat
kan bahwa revisi UU Terorisme 
perlu menegaskan peran dan pa
da saat a.pa TNT membantu me
nangani terorisme sebagai bagian 
pelaksanaan kebijakan dan stra
tegi nasional penanggulangan 
terorisme (Kompas 5/ 3). 

Pokok persoalannya bukan 
boleh a.tau tidak TNI terlibat, 
tetapi kapan , bagaimana, dan da
lam kondisi seperti a.pa. 

Pada prin ipnya, UU T I Ta
hun 2004 meletakkan penang
gulangan aksi terori me sebagai 
bagian dari Operasi Militer Sela.in 
Perang (OMSP). a.mun, penge
rahan kekuatan militer-terma
suk kontrateror-harus berang
kat dari keputusan politik negara 
melalui Presiden. Artinya, ope
rasi kontrateror TNI tidak terjadi 
e ara otomatis. 

Dalan1 hal ini Presiden selaku 
p,mglin1a tertinggi hru·us memu 
tuskan kapan dan bagaimana 
TNI dapat dikerahkan. Beberapa 
kondisi yang memungkinkan, 
mi alnya, saat erangan teror 
bersifat masif dan melumpuhkan 
pem rintahan , saat teror bersen
jata sudah mengarah ke separa
tisme penuh, atau saat aksi teror 
melibatkan WNI yang berada di 
luru· negeri. 

Permasalahannya, hingga saat 
ini, kondisi restriktif penggunaan 
kekuatan a.tau kekerasru1 militer, 
dikenal sebagai rules of engage
ment (RoE), belum kita atur se
cara fonnal dan nasional dalam 
sebuah UU. Pengaturan penggu
naan instrumen militer perlu di
undangkan karena RoE berang
kat dari konvensi hukum hu -
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ma.niter internasional soal kon
flik bersenjata dan b rperan me
lindungi TNI secara hukum dari 
tuduhan-tuduhan penggunaan 
kek rasan. 

Sejauh i.ni UU TNI mengatur 
pengerahan milit r pada ta
taran strategis (dari presiden 
ke panglinla). Akan tetapi , 
pada tataran opera ional 
dan taktis , TNI cendenmg 
mengandalkan diskre i ko
mandan lapangan a.tau sa
·tuan tugas ( atgas), bata an 
misi medan laga, a.tau pro
sedur tetap (protap) yang ter
kadang bersifat organisasional 
(informal) dan hanya terlembaga 
di atuan korps atau angkatan 
tertentu. 

Pertimbangan matang 
Mengingat perdebatan publik 

soal RoE dapat berlang ung lanrn, 
untuk sementara kantor Kepala 

taf Kepresidenan p rlu meng
kaji sebuah inpres atau perpres 
yang memberikan rambu-rambu 
bagain1a.na dan dalam kondisi 
a.pa TNI dapat menanggulangi 
aksi teror. elain itu, diharapkan 
pula keputusan pelibatan TNI 
nantinya berd a arkan pert im
bangan yang mata.ng dan tidak 
grusa grusu. Hal ini terutama 
karena pelembagaan da.n pele
baran misi secara perlahan dalam 
penanggulangan terorisme dapat 
memperlernah efektivitas TNI 
sebagai instrumen militer per
tahanan negara. 

Secara umum , kita dapat me
naka..r kemampuan pertahanan 
sebuah negara melalui tingkat 
efekt ivitas fungsional militernya 
dalam kondisi perang dan damai. 
Dalam keadaan perang, efekti
vitas militer cenderung diukur 
ecara dinan1i da.n relatif ter

hada.p lawan; misablya da..ri ting
kat korban jatuh hingga durasi 
pertempuran. Tentu ukuran
ukuran ini tidak sesuai dengan 
konteks penanggulangan teror. 

Dalan1 soal ini kita dapat 
mengukur efektivitas militer de
ngan mempe rtimbangka.n orga
nisasi militer dalan1 keadaan da
mai. Sebagaiman a dijelaskan Risa 
Brooks dan Elizabeth Stanley, 
Creating Military Power (2007), 
efektivitas militer dapat diukur 
dari tingkat integrasi kebijakan 
organisas~ pendidikan, dan ke
alilian personal , kec pa.tan dan 

kemampuan respo ns strategis , 
serta kualitas teknologi persen
jataan. Dipandang melalui lensa 
ini, pelibatan T I <la.lam penang
gulangan terorisme (sebagai pa.
ham a.tau strategi menciptakan 
ter01)-bukan mengatasi aksi 
teror tertentu (serangan terbatas, 
tetapi masif)-tampak lebih ba
nyak mudarat daripada manfaat 

Di satu isi, pemerintah me
nargetkan pembaruan a.lat utruna 
sistem persenjataan (alutsista) 
TNI sesuai kerangka kekuatan 
pokok mininmm (KPM), men
ja.njikan pen.i..ngkata.n anggaran 
hin gga 1,5 persen dari produk 
dome tik bruto, dan m ndorong 
penguatan industri pertahanan 
dalam negeri. Semua ini dalam 
rangka meningka tkan kapabilitas 
pertahanan negru-a di tengah per
tarungan strategis dan Tiong
kok di Indo-Pasifik dan bergeser
nya pasar teknologi militer cang
gih ke kawasan. Belum lagi kita 
bicara mandat Nawacita dan dok
trin "Poros Maritim Dunia". 

Na.mun, di sisi lain, jika T 
dikerahkan untuk memberantas 
terorisme secara tuntas-seba
gaimana komuni me dahulu , mi
salnya-maka cepat a.tau lan1bat 
mer ka harus berhadap-h adapan 
dengan berbagai persoala.n sosial, 
politik, ekonomi , dru1 ideologi 
yang mendoron g kelompok-ke
lompok tertentu melakukan se
rangan kekerasa n teror. 

Dalam paradoks ini, lama-ke 
lamaan, mission creep pembinaan 
teritorial dan keterlibatan T 
dengan p rsoalan-persoalan eko-

nomi, sosial, dan politik lokal 
akan sulit dihindari . Hal ini dapat 
diperparah oleh kecenderu ngan 
Presiden Joko Widodo untuk 

J ITET 

mem tintahkan T I mening
katkan berbagai "operasi 

bhakti" sepe1ti ketahanan 
pangan. 

Akibatnya selain po
tensi munculnya kembali 
konllik intra-militer se
perti zaman Orde Baru, 
sumber daya pertahana.n 
yang t rbatas mun gkin 
akan diarahkan pada pe
ningkatan kapabilitas per
sonel intelijen, pasukan 
khusus , dan keman1puan 
komando teri.torial untuk 
menjalankru1 tugas pem
binaan wilayah, dan bukan 
pada persiapan clan kesi-

agaan operasi. Hal ini dapat ber 
dampak pada menur wmya k -
mampuan respons TNI terhadap 
perubal1an cepat di lingkungan 
strategis, seperti eskalasi kete
ga11gan di Laut Tiongkok Sela.tan. 

elain itu, fokus pada intelijen 
dan pasukan khusus dapatmeng
arah pada mandeknya proses 
pembangunan KPM berlandas 
kan alutsista berteknologi tinggi 
dan menw-unnya doron gan pe
nguatan indu tri pertahanan (se
bagaimana dimandatkan UU No 
16/ 2012) . 

Bila tren ini berlanjut, dampak 
negatifnya dapat memen garuhi 
berbagai pro es penguatan orga
nisasi integratif TNI. Sebutlah 
eperti formulasi berbagai dok

bi.n dan latil1an op rasi tri-matra 
a.tau gabw1gan, reformasi kuri
kulwn pendidikan militer pro
fesional, pembentukan komando 
gabungan wilayah pertahanan 
ataupun validasi organisasi lain -
nya yang sedang berjalan. 

Pada akhirnya , TNI merupa
kan instrumen nliliter utan1a 
pertahanan negru·a dan kita perlu 
menjaga proses transformasi 
pertahanan yang sedang berlang
sung. Dalrun hal ini, Presiden 
perlu men mm kan kebijakan na
sional pena.nggulangan ter or tan
pa melemallkan sendi-sendi de
mokrasi dan tanpa memuunkan 
kapabilitas TNI sebagai a.lat per
tahanan negara. 
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