Salam Jalesveva Jayamahe!
Pembaca yang budiman,
Majalah Cakrawala kini hadir kembali menemui
para pembaca. Sebagai media informasi TNI AL dan
kemaritiman, Majalah Cakrawala tidak pernah bosan
menyajikan info-info yang menarik baik dari hasil liputan
berbagai acara dan peristiwa, maupun hasil tulisan
menarik lainnya.
Pada tahun ini, TNI Angkatan Laut mengadakan
Latihan Armada Jaya XXXVII/2019 yang mengusung tema ‘Kogab TNI
Melaksanakan Kampanye Militer di Mandala Operasi dalam Rangka
Mendukung Tugas Pokok TNI’. Adapun tujuan Latihan Armada Jaya adalah
untuk meningkatkan profesionalisme prajurit TNI AL, kesiapan operasional
dan keterpaduan komponen SSAT serta sebagai sarana untuk menguji
kemampuan personel dan alutsista TNI AL.
Sejak awal pembentukan pada tanggal 17 Juni 1956, Penerbangan TNI
AL didesain untuk mampu mendukung Operasi Armada TNI AL dalam
mengemban segala misinya. Namun pada perkembangannya, kemampuan
sang Rajawali Laut ini belum dikembangkan secara optimal. Oleh karena
itu melalui Program Minimum Essential Force, Pusat Penerbangan TNI AL
(Puspenerbal) sedang berupaya menajamkan semua fungsi sayap udara
armada tersebut. Semua itu diulas pada tulisan Menuju Rajawali Laut yang
Perkasa di Samudera.
Berbagai peristiwa diangkat pada edisi kali ini, diantaranya
adalah peringatan Hardikal ke-73, HUT ke-63 Penerbangan TNI AL,
HUT ke-58 Kolinlamil dan Round Table Discussion (RTD) TNI AL, serta
berbagai ulasan menarik lainnya.
Selamat membaca.
Kadispenal,
Laksma TNI Mohamad Zaenal, S.E., M.M., M.Soc.Sc.
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PENEGAKAN KEDAULATAN DAN HUKUM DI LAUT

Armada Jaya XXXVII/2019

Latihan Puncak TNI AL
Proyeksikan Operasi Militer Perang
Hasil pembinaan TNI Angkatan Laut dalam memproyeksikan operasi militer
perang diuji dalam Latihan Armada Jaya XXXVII/2019. Latihan tingkat matra
akan menjadi evaluasi sejauh mana tingkat profesionalisme prajurit, kesiapan
operasional dan keterpaduan antar unsur Sistem Senjata Armada Terpadu
(SSAT) yang diperagakan dalam berbagai serial latihan, dari latihan operasi
gabungan hingga operasi dukungan.

A

rmada Jaya merupakan
latihan puncak TNI AL
yang melibatkan semua
komponen kesenjataan angkatan
laut atau SSAT. Personel yang
terlibat berasal dari berbagai
kesatuan TNI AL. Sebelumnya
para personel itu telah mengikuti
tahapan latihan yang telah
dilaksanakan sebelumnya yaitu
latihan perorangan, latihan dalam
satu unit, dan latihan dalam
subsistem kesenjataan yang sama.
Dalam Latihan Armada Jaya mereka
berlatih antar sistem kesenjataan
untuk menguji berbagai doktrin
operasi militer perang matra laut.
Komandan Kodiklatal
Laksamana Muda TNI Dedy
Yulianto bertindak sebagai Direktur
Latihan (Dirlat), hal ini sesuai
dengan tupoksi Kodiklatal selaku
pembina doktrin TNI AL hingga
tingkat taktik. Latihan Armada
Jaya 2019 dilaksanakan dalam
dua fase yaitu Geladi Posko yang
dilaksanakan tanggal 17 - 25 Juni
2019 dan Geladi Lapangan atau
Manuver Lapangan (Manlap) pada
tanggal 10 hingga 16 Juli 2019.
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Latihan Armada Jaya
XXXVII/2019 juga dilatihkannya
berbagai operasi dukungan untuk
mendukung sejumlah operasi
utama baik dalam geladi posko
maupun geladi lapangan. Materi
latihan yang bersifat mayor adalah
latihan operasi laut gabungan,
operasi amfibi, operasi pendaratan
administrasi, operasi pertahanan
pantai, dan operasi pertahanan
pangkalan. Sedangkan materi
latihan yang bersifat minor
untuk mendukung operasi mayor
adalah latihan operasi dukungan
pasukan khusus, operasi dukungan
informasi, operasi dukungan
kesehatan, dan operasi dukungan
teritorial.
Geladi Posko
Pada 17 Juni 2019, Wakil Kepala
Staf Angkatan Laut Laksamana
Madya TNI Wuspo Lukito yang
juga sebagai Wakil Pemimpin
Umum Latihan membuka jalannya
Latihan Armada Jaya XXXVII
tahun 2019 berupa geladi posko di
Gedung Joint Operational Planning
Role (JOPR) Komando Pembinaan

Doktrin, Pendidikan dan Latihan
TNI Angkatan Laut (Kodiklatal),
Bumimoro, Surabaya.
Geladi Posko yang dilaksanakan
di Kodiklatal Surabaya hingga 25
Juni 2019, dimaksudkan untuk
mengukur profesionalisme unsur
Pimpinan dan Staf Komando
Tugas Gabungan dalam proses
pengambilan keputusan militer
pada pelaksanaan operasi gabungan
matra laut. Sedangkan Geladi
Lapangan ditujukan untuk menguji
profesionalisme prajurit TNI
AL, kesiapan operasional dan
keterpaduan komponen SSAT
dalam operasi gabungan TNI.
Kepala Staf Angkatan Laut
(Kasal) Laksamana TNI Siwi
Sukma Adji, S.E., M.M., dalam
amanatnya yang dibacakan
Wakasal menegaskan bahwa
Latihan Armada Jaya bertujuan
meningkatkan kemampuan unsur
Pimpinan dan Staf Komando Tugas
Gabungan dalam melaksanakan
Proses Pengambilan Keputusan
Militer (PPKM) pada pelaksanaan
Operasi Gabungan TNI. Selain itu,
latihan ini untuk meningkatkan

profesionalisme prajurit TNI
AL, kesiapan operasional dan
keterpaduan komponen SSAT.
Sedangkan sasaran yang ingin
dicapai dari Latihan Armada
Jaya, terciptanya kemampuan
perorangan maupun satuan
untuk mengaplikasikan dan
menerapkan Doktrin Operasi Laut
Gabungan, Operasi Amfibi, Operasi
Pendaratan Administrasi, Operasi
Pertahanan Pantai dan Operasi
Dukungan serta Doktrin-doktrin
Matra Laut lainnya.
Selain itu, terciptanya kesamaan
persepsi/pemahaman dalam tata
cara/mekanisme PPKM pada
Operasi Gabungan TNI, terukurnya
kesiapan dan kemampuan unsurunsur SSAT dalam melaksanakan
tugas Operasi Gabungan TNI, serta
tercapainya pola pikir dan pola
tindak yang sama antar prajurit
dalam melaksanakan tugas Operasi
Gabungan TNI.
Latihan Armada Jaya kali
ini mengambil tema “Kogab
TNI Melaksanakan Kampanye
Militer di Mandala Operasi dalam
rangka Mendukung Tugas Pokok
TNI”. Kegiatan Latihan Armada
Jaya melibatkan sebanyak 8.493
personel, dengan rincian 1.959
personel pada tahap gladi posko
dan 6.534 personel untuk manuver
lapangan, serta didukung berbagai
kekuatan alutsista yang dimiliki
TNI AL.
Keesokan harinya Kasal
Laksamana TNI Siwi Sukma Adji,
S.E., M.M. meninjau pelaksanaan
geladi posko Latihan Armada Jaya
XXXVII/2019 yang dipusatkan di
Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya.
Dalam peninjauan tersebut, Kasal
selaku Pemimpin Umum Latihan
didampingi Direktur Latihan yang
juga Komandan Kodiklatal Laksda
TNI Dedy Yulianto dan para
panglima komando tugas.

Laksamana TNI Siwi Sukma
Adji, S.E., M.M., saat memberikan
pembekalan kepada para staf
perencana Latihan Armada Jaya di
Gedung JOPR mengatakan bahwa
latihan Armada Jaya merupakan
sarana untuk menguji kesiapan
kotama-kotama operasional,
kotama pembinaan, kemampuan
personel, serta alutsista TNI AL,
selain juga untuk memberikan
gambaran sejauh mana
profesionalisme prajurit matra laut
dan mengukur semangatnya dalam
mengikuti latihan ini.
Kepada seluruh staf perencana
latihan untuk tidak segan-segan
melibatkan para perwira muda
dalam latihan ini agar mereka
terlatih dan memiliki kreativitas
dalam mengikuti latihan. Tantangan
yang paling berat saat ini adalah
membangun dan mengembangkan
kreativitas serta inovasi, karena ke
depan yang memegang peranan
penting adalah SDM yang memiliki
inovasi dan kreatif, dialah yang
akan jadi pemenangnya. Bila perlu
dilaksanakan beberapa kali untuk
mendapatkan hasil yang lebih
baik. Direktur latihan dan seluruh
perwira yang memiliki kemampuan,
silakan mengendalikan latihan
dengan baik, sehingga latihan ini
bisa menghasilkan satu konsep atau
doktrin yang lebih baik.
Skenario Latihan
Perkembangan situasi dunia saat
ini diwarnai dengan perseteruan
antar negara, khususnya
negara-negara besar, untuk
memperebutkan kepentingan
ekonomi, sumber daya alam dan
wilayah dalam bentuk penanaman
pengaruh. Pergeseran kekuatan
dunia menimbulkan konflikkonflik di kawasan akibat berbagai
kepentingan dan kekuatan tiap-tiap
negara. Ketegangan terjadi antara

Nato dan Rusia di Eropa, Timur
Tengah, juga di Laut Cina Selatan.
Dalam bidang ekonomi, Amerika
Serikat menerapkan kebijakan
proteksi ekonomi yang meresahkan
dan berpotensi menimbulkan
kekacauan perdagangan dunia.
Perubahan sosial budaya ditandai
dengan sikap konsumerisme, rasa
materialistis, dan memudarnya
jiwa sosial dampak dari mudahnya
sarana komunikasi. Munculnya
konflik kawasan menimbulkan arus
migrasi dan pencari suaka politik
(asylum seeker) yang berpotensi
mengganggu keamanan negara
tujuan.
Di tengah keterbatasan sumber
daya alam dan energi dapat memicu
krisis dan pengembangan senjata
pemusnah masal oleh negaranegara yang memakai sistem energi
nuklir. Hal ini menghadirkan
ancaman senjata Chemical,
Biological, Radiological, Nuclear and
Explosive (CBRNE). Sedangkan
dampak dari perkembangan
teknologi informasi dan komunikasi
memunculkan ancaman perang
siber (cyber warfare) yang dilakukan
oleh negara atau kelompok tertentu
untuk mencapai keinginannya.
Di dalam skenario latihan
kali ini ada dua trouble spot yang
dihadapi Kogab TNI yaitu pertama,
menghadapi tentara Musang di
wilayah blok Setigi khususnya
Pulau Palem, Maluku Utara. Kedua,
menghadapi kekuatan tentara
Meltim yang telah mendapatkan
bantuan alutsista dari Musang yang
melakukan invasi di Banyuwangi,
Jawa Timur.
Skenario pertama, konflik
Laut Cina Selatan antara Musang
(negara musuh) dengan negaranegara tetangga seperti Vietnam,
Filipina, Indonesia, Malaysia,
dan Brunai semakin memburuk
dengan munculnya kekuatan negara
Cakrawala Edisi 444 Tahun 2019
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Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto didampingi Kasal Kasal Laksamana
TNI Siwi Sukma Adji S.E., M.M., saat meninjau Latihan Armada Jaya 2019.

besar dengan alasan kebebasan
bernavigasi dan mendukung
keamanan maritim Asia Pasifik.
Musang meskipun ditentang
negara-negara lain tidak akan
mundur bahkan membangun
kekuatan militernya dan berencana
membangun pangkalan di Pulau
Wombat. Tuntutan kebutuhan
sumber daya alam (SDA) dan energi
negara Musang mendorong niatnya
untuk menguasai SDA dan energi
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di Asia Tenggara. Diilustrasikan,
putusan ICJ ( International Court of
Justice) pada tanggal 17 Desember
200A bahwa wilayah kawasan
blok Setigi yang berada di utara
Pulau Palem, wilayah perbatasan
dengan Musang merupakan
wilayah Kesatuan Indonesia, selama
ini Blok Setigi menjadi masalah
persengketaan batas wilayah laut
antara Indonesia dan Musang.

Pemerintah Indonesia
mendorong Pemda Maluku Utara
untuk segera melaksanakan
program penanggulangan
kemiskinan, pembangunan
infrastruktur, dan investasi
berkelanjutan. Sementara itu di
Banyuwangi, PT Bumi Indomel
menambang emas dan telah
berproduksi dengan menyerap
10% tenaga asing yang mengancam
lapangan kerja lokal. Gerakan

separatis Palem melakukan aksi
merongrong pemerintah Indonesia
bertujuan memisahkan diri
dari NKRI. Kelompok separatis
terus melakukan penggalangan
opini publik di luar negeri.
Pemerintah Musang melaksanakan
pembangunan infrastruktur
pariwisata di pesisir utara Pulau
Palem. Pemerintah Musang
mengeluarkan peta laut dimana
blok Setigi masuk dalam wilayah
perairan Musang. Pemerintah
Musang melakukan diplomasi
politik untuk mendapatkan
dukungan organisasi internasional
Melanesia Spearhead Group (MSG)
dalam krisis Blok Setigi dengan isu
pemerintah Indonesia mendukung
ISIS, diskriminasi dan pelanggaran
HAM. Pemerintah Musang untuk
menguasai Blok Setigi menyusun
strategi operasi menggunakan
kekuatan militernya dalam
empat tahap yaitu konsentrasi
kekuatan militer di Pangkalan
Alpha, pembangunan Puskodal,
menempatkan kekuatan militer, dan
invasi ke Filipina dan Indonesia.
Musang menggunakan Musang
Cyber Security Center (MCSC)

untuk mendukung kebijakan
politiknya dan digunakan untuk
kepentingan kampanye militer.
Pemerintah Musang melakukan
propaganda melalui media
sosial dan elektronik dengan
mengatasnamakan satu suku
yang berdomisili di Pulau Palem.
Musang melakukan provokasi
pelanggaran wilayah laut dan udara
di perbatasan Blok Setigi. Angkatan
Perang Musang melakukan
latihan perang dengan negaranegara MSG termasuk melibatkan
alutsista Meltim. Meltim melanggar
perjanjian pengelolaan tambang
dengan PT Bumi Indomel yang
mendukung penyelundupan hasil
tambang emas.
Pemerintah Indonesia terus
melakukan nota protes diplomasi
kepada Musang terhadap klaim
blok Setigi dan pembangunan
infrastruktur yang dilaksanakan
oleh Petro Musang Energy di Pulau
Palem, karena tidak sesuai dengan
perjanjian. Pemilu di Musang yang
curang menimbulkan kekisruhan
dalam negeri sehingga merubah
kebijakan untuk menjaga keamanan
dalam negeri.

Menghadapi situasi yang
memanas ini atas persetujuan
Presiden, Panglima TNI menunjuk
Pangkostrad sebagai Pangkogab
TNI dan mengeluarkan direktif
operasi untuk menyelenggarakan
Kampanye Militer.
Operasi gabungan yang akan
dilakukan antara lain Operasi
Udara Gabungan, Operasi Laut
Gabungan, Operasi Amphibi,
Operasi Lintas Udara, Operasi
Pendaratan Administrasi, Operasi
Darat Gabungan, Operasi
Pertahanan Pantai dan Operasi
Dukungan Pasukan Khusus,
Operasi Dukungan Informasi,
Operasi Dukungan Kesehatan, dan
Operasi Dukungan Teritorial.
Dalam Latposko Armada Jaya
XXXVII/2019 ini, Pangkogab
TNI dijabat oleh Gubernur AAL
Laksamana Muda TNI Edi Sucipto
S.E., M.M., Pangkogasgabhantai
oleh Pangkoarmada III Laksamana
Muda TNI ING Ariawan;
Pangkogasudgab oleh pengendali;
Pangkogaslagab oleh Pangkoarmada
I Laksamana Muda TNI Yudo
Margono; Pangkogasgabfib oleh
Pangkoarmada II Laksamana Muda
TNI Mintoro Yulianto, S.Sos.,
M.Si., Danpasrat oleh Danpasmar
2 Brigjen TNI (Mar) Ipung
Purwadi; dan Pangkogasgabratmin
oleh Pangkolinlamil Laksamana
Muda TNI Heru Kusmanto,
S.E.,M.M., Pangkogasbaglinud
oleh pengendali, Pangkogasgarat
oleh pengendali. Sedangkan
Dansatgasdukpassus dijabat oleh
Wadanlantamal I Kolonel Marinir
Widodo, Dansatgasdukinfo oleh
Kadiskomlekal Laksamana Pertama
TNI Atok Dushanto, M.Soc., Sc.,
Dansatgasdukkes oleh Kadiskesal
Laksamana Pertama TNI Dr.
IDG Nalendra, Sp.B., Sp.BTKV,
Dansatgasdukter oleh Kadispotmar
Cakrawala Edisi 444 Tahun 2019
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Pasukan turun tali menuju
sekoci.
Brigadir Jenderal TNI (Mar) Donar
Philip Rompas.
Setelah Kogasgab TNI
beserta satuan bawah terbentuk,
Kogab segera melakukan proses
perencanaan keputusan militer

Pendaratan tank amfibi.
8
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melalui beberapa tahapan sesuai
prosedur yang ada.
Disaat Kogasgab TNI dan
satuan bawah melaksanakan
proses perencanaan, unsur operasi
Guspurla Koarmada II KRI RE.
Martadinata-331 menangkap kapal
KM Malaya berbendera Meltim
yang berlayar tidak dilengkapi
dokumen dengan muatan bijih
emas diduga diselundupkan dari
Banyuwangi.
Militer Meltim melaksanakan
pendaratan di selatan Banyuwangi
dengan kekuatan 1 Divisi
selanjutnya 1 resimen (DPK)
bergerak ke Jember, 1 resimen
(DPK) ke Banyuwangi, dan
1 resimen (DPK) ke wilayah
Bondowoso.
Panglima TNI melaksanakan
V-Con dengan Pangkogab
serta seluruh Pangkotamaops
untuk membahas situasi krisis
di Banyuwangi. Selanjutnya
Pangkogab menyampaikan Perintah
Persiapan kepada satuan bawah
untuk menghadapi kekuatan
Meltim di Banyuwangi.
Seluruh Pangkogasgab,
Dansatgasduk dan Danpasrat
melaksanakan perencanaan sesuai

tahapan untuk menghadapi Meltim.
Tahapan akhir yang dilakukan
adalah melaksanakan uji Konsep
RO menggunakan TFG yang
ditindak lanjuti dengan revisi RO
sebelum pelaksanaan kampanye
Militer.
Tactical Floor Game
Memasuki babak akhir
Latposko Armada Jaya, Gubernur
AAL Laksamana Muda TNI
Edi Sucipto, S.E., M.M. selaku
Panglima Komando Gabungan
(Pangkogab) TNI Latihan Armada
Jaya XXXVII/2019, memimpin
uji konsep Rencana Operasi
(RO) dengan Tactical Floor
Game (TFG) di Pusat Latihan
Elektronika dan Sistem Kendali
Senjata (Puslatlekdalsen) Kesatrian
Bumimoro, Kodiklatal. Memulai
pelaksanaan TFG, Pangkogab
menyampaikan perkembangan
terakhir yang terjadi di wilayah
Jawa Timur, unsur Satgasla PPRC
berhasil dilumpuhkan oleh unsur
laut Meltim di perairan sebelah
barat Kangean, sedangkan 1 Divisi
Satgasrat Pasukan Pemukul Reaksi
Cepat (PPRC) masih melaksanakan
aksi hambat di wilayah Situbondo.

“Merespon situasi krisis tersebut,
agar kampanye militer berhasil,
hari ini saya ingin memperoleh
gambaran konsep umum operasi
dari Komando Tugas Gabungan
(Kogasgab) dan Satuan Tugas
Dukungan (Satgasduk) dalam
menghadapi invasi Meltim
tersebut,” kata Pangkogab.
Pangkogab TNI memutuskan
konsep umum kampanye militer
untuk menghancurkan negara
Meltim melalui operasi dukungan
pasukan khusus, dukungan
informasi, kesehatan, teritorial,
operasi udara gabungan, laut
gabungan, amphibi, linud,
pendaratan administrasi, darat
gabungan dan operasi pertahanan
pantai pada hari “H” jam “J” selama
18 hari di Mandala Operasi, serta
melaksanakan operasi dukungan
Passus dan udara gabungan
sebagai pendahuluan, selanjutnya
melaksanakan operasi dukungan
secara berturut-turut, dalam rangka
merebut, mempertahankan dan
menegakkan kedaulatan NKRI.
Pada kegiatan skenario latihan
tersebut, juga dipaparkan, tahapan
kampanye militer yang dibantu
TNI, Polri dan Pemda serta pokok-

pokok yang harus dilakukan oleh
satuan bawah, hal-hal yang perlu
diperhatikan dan dilaksanakan.
Pangkogab, mengatakan, para
pendahulu kita rela berkorban demi
terwujudnya kemerdekaan. Kita
sebagai generasi muda, mengisi
kemerdekaan yang bertugas
menjaga NKRI.
Untuk membangkitkan
semangat juang, Pangkogab TNI
dan seluruh pasukan berkali-kali
meneriakkan yel-yel “NKRI Harga
Mati”.
Gelar Kesiapan
TNI Angkatan Laut
melaksanakan Gelar Kesiapan
Pasukan Armada Jaya XXXVII di
Dermaga Ujung Komando Armada
(Koarmada) II Surabaya, pada 9
Juli 2019. Dalam kegiatan ini Kasal
Laksamana TNI Siwi Sukma Adji,
S.E., M.M., melaksanakan inspeksi
terhadap kesiapan unsur dan
prajurit TNI AL yang terlibat.
Dalam amanatnya pada
Apel Gelar Kesiapan Latihan
Armada Jaya XXXVII/2019
Kasal menegaskan bahwa
penyelenggaraan Latihan Armada
Jaya yang merupakan latihan

puncak TNI AL adalah sebagai
bentuk tanggung jawab TNI AL
dalam meningkatkan kemampuan
maupun kesiapsiagaan, guna
mengemban amanat rakyat sebagai
komponen utama pertahanan
negara.
Selaku Pimpinan TNI AL,
Kasal benar-benar ingin melihat
secara langsung kesiapan latihan
puncak Armada Jaya ke-37
ini yang melibatkan seluruh
alutsista TNI AL, dengan jumlah
personel sebanyak 6.534 orang
yang semuanya tergabung dalam
3 Komando Tugas Gabungan
(Kogasgab) yaitu Komando Tugas
Laut Gabungan (Kogaslagab),
Komando Tugas Gabungan Amfibi
(Kogasgabfib), Komando Tugas
Gabungan Pendaratan Administrasi
(Kogasgabratmin), serta 4 Satuan
Tugas Dukungan (Satgasduk)
yakni Satgasduk Pasukan Khusus,
Satgasduk Informasi, Satgasduk
Kesehatan, Satgasduk Teritorial
dengan daerah latihan di Laut Jawa
dan Asembagus Situbondo, Jawa
Timur.
Dengan terus menempa
diri dalam latihan, tentunya
kemampuan dan profesionalisme

Tank amfibi dari kapal perang menuju pantai sasaran.
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GKK Lintas Heli.
TNI AL sebagai garda terdepan laut
nusantara akan semakin profesional
dan yang terpenting adalah TNI AL
mampu mengawal kedaulatan dan
keutuhan negara yang dipercayakan
rakyat Indonesia dalam mencapai
kesejahteraan bangsa.
Setelah melaksanakan gelar
kesiapan, prajurit serta unsur
TNI AL segera melaksanakan fase
Manlap tanggal 10 hingga 16 Juli
2019 di Perairan Laut Jawa, Perairan
Kangean, Pulau Sapudi dan
Perairan Asembagus, Situbondo,
Jawa Timur. Kemudian tanggal 13
Juli 2019, personel dan unsur yang
terlibat melaksanakan pendaratan
Amfibi di pantai Banongan Jawa
Timur.
Alutsista yang terlibat dalam
Latihan Armada Jaya XXXVII/2019
terdiri dari Kapal Perang RI (KRI)
berbagai jenis (Kapal Selam, Kapal
Perusak Kawal Rudal, Kapal Cepat
Rudal, Kapal Angkut Tank, Kapal
Buru Ranjau, Kapal Tanker, Kapal
Bantu Tunda dan Kapal Bantu
Rumah Sakit).
Selain Kapal Perang, juga
melibatkan berbagai unsur Pesawat
Udara (Fixed Wing dan Rotary
Wing), serta alutsista Marinir

10
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seperti BMP-3F, LVT-7, BVP-2,
KAPA-K61, How 105, RM-70 Grad,
PK dan Rubber Boat, serta puluhan
kendaraan pendarat Amfibi milik
Korps Marinir.
Operasi Pendaratan Amfibi
Diskenariokan bahwa,
kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) di
wilayah Utara Maluku terancam
diinvasi oleh negara asing (negara
fiktif bernama Musang) karena
ingin merebut Blok Setigi (wilayah
fiktif) yang diceritakan kaya akan
Sumber Daya Alam.
Negara asing tersebut
melakukan berbagai upaya guna
memperoleh dukungan dunia
internasional hingga melakukan
berbagai upaya provokasi di wilayah
perbatasan Republik Indonesia.
Bukan itu saja, negara yang berniat
menguasai wilayah NKRI itu juga
menggalang sekutu dengan negaranegara di wilayah Selatan Indonesia,
dengan melaksanakan kerja sama
pertahanan, jual beli persenjataan
dan menggelar latihan bersama di
wilayah Pasifik.
Saat Indonesia dengan kekuatan
militernya terkonsentrasi akan

ancaman di wilayah bagian Utara
dan melaksanakan kampanye
militer, tiba-tiba negara sekutu
Musang di selatan Indonesia yang
sedang melaksanakan latihan
militer, mendaratkan satu Divisi
pasukannya di wilayah Banyuwangi
untuk menginvasi wilayah NKRI.
Negara Musang pada akhirnya
berhasil menguasai obyek vital dan
telekomunikasi di wilayah tersebut
serta menempatkan radarnya di
wilayah Pulau Sapudi. Divisi militer
musuh itu, tidak saja menguasai
Banyuwangi tetapi juga bergerak ke
wilayah Jember dan Bondowoso.
Invasi ini mengakibatkan
eksodus besar-besaran khususnya
warga sipil di wilayah Banyuwangi
ke kota-kota sekitarnya, dan
mengancam seluruh industri yang
berada di pesisir pantai Jawa Timur
karena memang sasaran utama
pengerahan kekuatan itu untuk
menguasai sumber daya alam
Indonesia.
Merespon kejadian tersebut,
Presiden RI melalui Panglima TNI,
memerintahkan TNI AL untuk
mengerahkan unsur-unsurnya
yang tergabung dalam Komando
Tugas Gabungan (Kogasgab), guna

merebut kembali wilayah NKRI
yang diduduki musuh dengan
melaksanakan Operasi Amfibi
dengan mendaratkan Pasukan
Pendarat di wilayah Banongan.
Setelah sebelumnya
melaksanakan Gelar Pasukan,
maka pada tanggal 10 Juli 2019
unsur-unsur TNI AL bergerak
dari Pangkalan Aju Surabaya ke
wilayah perairan Laut Jawa untuk
melaksanakan Operasi Laut
Gabungan dan pada tanggal 11
Juli 2019 TNI AL dinyatakan telah
memenangkan pertempuran laut.
Pada tanggal 13 Juli 2019,
Pangkogasgabfib mengeluarkan
taklimat untuk mendaratkan
pasukan pendarat di wilayah pantai
yang dikuasai musuh. Tepat pukul
05.00 WIB yang ditetapkan sebagai
jam “J”, tank gelombang pertama
pasukan pendarat mendarat dengan
didukung bombardemen bantuan
tembakan kapal dan serangan
udara langsung. Hingga akhirnya
tumpuan pantai berhasil dikuasai.
Panglima TNI, Marsekal TNI
Hadi Tjahjanto S.I.P., didampingi
Kasal Laksamana TNI Siwi Sukma
Adji S.E., M.M., menyaksikan
secara langsung Operasi Amfibi

dan pendaratan Pasukan Pendarat
Marinir pada latihan puncak
TNI AL Armada Jaya XXXVII
Tahun 2019 di Pantai Banongan,
Situbondo, Jawa Timur, melalui
monitor pengawas yang distreaming-kan dari seluruh unsur
latihan perang laut besar-besaran
tersebut.
TNI AL melaksanakan Operasi
Pendaratan Amfibi dengan
mendaratkan pasukan pendarat
Korps Marinir yang diangkut
oleh KRI Makassar-590 dan
KRI Teluk Banten-516. Serbuan
tersebut merupakan fase puncak
pelaksanaan Manlap pada Latihan
Armada Jaya. Pada operasi ini
pasukan amfibi TNI AL berhasil
menghancurkan lawan yang
diskenariokan telah menguasai
wilayah tersebut.
Secara keseluruhan, Latihan
Armada Jaya ke XXXVII tahun
2019 tergambar mulai dari proses
perencanaan operasi Amfibi,
embarkasi, infiltrasi satuan taifib
di pulau Sapudi, pengintaian dan
konfirmasi pendaratan, pendaratan
khusus (ratsus) di pantai Gatel
dengan sasaran instalasi radar
musuh, gerakan kapal ke pantai

(GKK) lintas permukaan, lintas
heli, serbuan amfibi, kerja sama
infantri tank atau bunis, bantuan
tembakan (bantem) baik dari
bantuan tembakan kapal (BTK) dari
KRI Sultan Iskandar Muda-367 dan
KRI Nala-363, maupun serangan
udara langsung, oleh pesawat E50i
Golden Eagle 2 sourtey skuadron 51
Iswahyudi, hingga dukungan satuan
administrasi.
Selain melaksanakan latihan
operasi militer, TNI AL juga
menggelar Bakti Sosial serta
pengobatan gratis bagi masyarakat
di wilayah Kampung Sumberejo,
Asembagus, Jawa Timur. Kegiatan
ini dilaksanakan oleh Satuan Tugas
Dukungan Teritorial TNI AL yang
juga masuk dalam skenario Latihan
Armada Jaya XXXVII tahun 2019.
Setelah pelaksanaan Armada
Jaya yang merupakan latihan
puncak TNI AL dan dilaksanakan
secara rutin setiap tahun, nantinya
akan digelar latihan pada tingkat
yang lebih atas lagi yaitu Latihan
Gabungan TNI, guna menguji
kemampuan bersama dengan TNI
AD dan TNI AU dalam satu tujuan
operasi ©

Penembakan senjata multilaras milik Korps Marinir.
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1 Penerbangan Angkatan Laut 1

Menuju Rajawali Laut yang Perkasa
di Samudera
Oleh: Letkol Laut (KH) Drs. Heri Sutrisno, M.Si.

F

Sejak pembentukannya pada tanggal 17 Juni 1956, Penerbangan
TNI AL didesain untuk mampu mendukung operasi armada TNI AL
dalam mengemban segala misinya. Namun pada perkembangannya,
kemampuan sang Rajawali Laut ini belum dikembangkan secara optimal.
Oleh karena itu melalui program Minimum Essential Force, Pusat
Penerbangan TNI AL (Puspenerbal) sedang berupaya menajamkan
semua fungsi sayap udara armada tersebut.

ungsi penerbangan TNI
AL direalisasikan secara
signifikan justru pada dekade
pertama keberadaannya. Hal ini
tidak terlepas dari perkembangan
lingkungan strategis dan situasi
keamanan nasional tanah air yang
membutuhkan kesiapsiagaan
angkatan bersenjata terutama
saat menghadapi Trikora dan
Dwikora. Realisasi penajaman
fungsi anti kapal selam dan anti
kapal permukaan ditunjukkan
diakuisisinya pesawat-pesawat
anti kapal selam AS-4 Ganet yang
tergabung dalam Skuadron 100,
pesawat jet pembom torpedo
IL-28 T Bagger yang tergabung
dalam Skuadron 500, helikopter
anti kapal selam Mi-4PL Hound-B
yang tergabung dalam Skuadron
400. Fungsi pengamatan laut
ditunjukkan dengan diterimanya
Pesawat Amfibi UF-2 Albatros
yang diorganisasikan dalam
Skuadron 300, yang juga digunakan
sebagai sarana angkut. Dalam
mendukung Operasi Amfibi
Penerbangan Angkatan Laut juga
menajamkan fungsinya dengan
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mendatangkan helikopter Mi-4
Hound dan SA313 Alouette II
yang tergabung dalam Skuadron
400. Sementara untuk mengemban
fungsi dukungan logistik cepat TNI
AL mengandalkan Skuadron 600
yang terdiri dari pesawat-pesawat
C-47 Dakota. Sementara untuk
mendukung kesiapan alutsista,
Penerbangan Angkatan Laut
membentuk Skuadron 900.
Perubahan arah kebijakan
pemerintah di bidang pertahanan
mempengaruhi pengembangan
Penerbangan TNI AL termasuk
fungsi-fungsi yang diembannya.
Secara garis besar fungsi-fungsi
yang telah ditetapkan sebelumnya
tetap dipertahankan disertai
dengan penyesuaian terkait
kebijakan strategis pertahanan
dan perkembangan lingkungan
strategis. Penerbangan Angkatan
Laut mengemban fungsi-fungsi
sebagaimana naval aviation atau
fleet air arm pada umumnya
meliputi pengintaian udara
taktis, anti kapal selam, anti kapal
permukaan, pendaratan pasrat
lintas heli, dukungan logistik cepat,

pengamatan laut, pembinaan
materiil dan profesi Penerbangan
Angkatan Laut sebagai Sub Sistem
Senjata Armada Terpadu (SSAT).
Masalah yang dihadapi hingga
saat ini terletak pada tataran
implementasi yaitu fungsi tidak
dikembangkan sebagaimana
mestinya. Alutsista Penerbangan
TNI AL yang diorganisasikan dalam
sejumlah skuadron belum memiliki
kemampuan yang diharapkan.
Sejak tahun 1970 sejumlah
kemampuan Penerbangan TNI
AL mengalami penurunan.
Fungsi anti kapal selam dan anti
kapal permukaan merupakan
kemampuan yang belum
dikembangkan sebagaimana
mestinya. Skuadron 100 dan 300
yang merupakan tulang punggung
anti kapal selam dan anti kapal
permukaan Penerbangan TNI
AL dihapus setelah tidak adanya
pesawat pengganti Gannet
dan Bagger. Pada tahun 1981,
kemampuan anti kapal selam
Penerbangan TNI AL kembali
dihidupkan sejalan kedatangan
sejumlah helikopter anti kapal

Heli anti kapal selam AS565 MBe Panther sedang melaksanakan uji coba penembakan
dummy torpedo.

selam Westland Wasp HAS
MK.1 sebagai bagian dari paket
pengadaan fregat Inggris Kelas
Tribal dan fregat Belanda Kelas
Van Speijk. Helikopter jenis
tersebut bisa dibawa oleh kapal
perang jenis fregat. Kemampuan
anti kapal selam ini juga belum
optimal mengingat helikopter Wasp
hanya sebagai weapon carrier yang
pendeteksiannya masih dilakukan
oleh kapal permukaan. Keberadaan
heli yang mampu membawa dua
torpedo Mk-44 atau dua bom laut
ini hanya bertahan hingga tahun
1998 dan selama 17 tahun setelah
itu secara de facto Puspenerbal
tidak memiliki fungsi anti kapal
selam hingga kedatangan heli anti
kapal selam AS565 MBe Panther
pada tahun 2015.
Fungsi Penerbangan
Angkatan Laut yang lama tidak
dikembangkan adalah anti kapal
permukaan. Setelah era Ganet
dan Bagger belum ada alutsista
pengganti yang mengemban tugas
ini. Pada pertengahan kedua
tahun 1980-an Kementerian
Pertahanan sempat melaksanakan
uji coba heli Puspenerbal Nas-

332 Super Puma sebagai platform
anti kapal permukaan dengan
bersenjatakan rudal Exocet AM39. Namun program tersebut tidak
direalisasikan dan hingga saat ini.
Fungsi pendaratan pasrat lintas
heli yang dikembangkan sejak
tahun 1964 tetap dipertahankan
pada masa berikutnya. Setelah
generasi Mi-4 dan Alloutee II,
Puspenerbal mendapatkan sejumlah
rotary wing angkut berbagai
ukuran. Heli yang terbesar adalah
Nas-332 Super Puma yang mampu
mengangkut 19 personel pasrat.
Jenis pesawat berikutnya adalah
NBell-412 yang bisa membawa
13 personel pasrat. Heli angkut
yang paling ringan adalah Bolkow
NBO-105C yang mampu membawa
empat orang personel pasrat. Heli
ini juga dapat digunakan sebagai
heli escort dengan menambahkan
senapan mesin ringan/sedang
untuk melindungi pasrat saat
melaksanakan pendaratan lintas
heli. Meskipun platform untuk
fungsi pendaratan pasrat ini selalu
dikembangkan, namun realisasinya
belum optimal karena belum
dilengkapi sensor dan persenjataan

yang memadai untuk keperluan
pendaratan lintas heli.
Realisasi fungsi dukungan
logistik cepat Puspenerbal lumayan
memadai. Pasca generasi C-47
Dakota, fungsi ini diteruskan oleh
pesawat angkut C-212 yang mampu
membawa 24 personel pasrat
lengkap dengan persenjataannya
atau menangkut kargo seberat 2.700
kg. Sejak tahun 1990 Skuadron
600 Puspenerbal sempat diperkuat
oleh pesawat transport yang
lebih besar yaitu Buffalo DHC5D yang mampu membawa 41
personel pasrat bersenjata lengkap
atau mengangkut sebuah panser.
Sayangnya kehadiran pesawat ini
hanya bertahan selama delapan
tahun hingga tahun 1998.
Dengan kehadiran pesawat
empat Nomad N-22 Searchmaster
B dan enam Nomad Searchmaster L
pada sejak tahun 1975, Puspenerbal
memasuki era baru pengoperasian
Maritime Patrol Aircraft (MPA)
yang mampu mengemban dua
fungsi sekaligus sebagai pengintaian
udara taktis dan pengamatan laut.
Penambahan fungsi ini ditandai
dengan pembentukan Skuadron
800 di tubuh Puspenerbal dan
berperan besar dalam mendukung
operasi laut termasuk pengusiran
kapal Lusitania Expresso
pada tahun 1992. Selama dua
dekade berikutnya fungsi ini
tidak mengalami peningkatan
bahkan mengalami penurunan
karena penggantinya pesawat
Nomad N-22B dan N-24A yang
memperkuat TNI AL sejak tahun
1996, tidak dilengkapi dengan
radar surveillance seperti varian
sebelumnya.
Penajaman Fungsi
Pembangunan kekuatan dan
kemampuan TNI yang dilakukan
Cakrawala Edisi 444 Tahun 2019
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melalui Program Minimum
Essential Force, menjadi peluang
bagi Puspenerbal untuk berbenah
menuju Naval Aviation atau Fleet
Air Arm dalam arti sebenarnya
secara bertahap. Setelah validasi
organisasi penerbangan dalam
bentuk kotama pembinaan,
Puspenerbal memfokuskan
pada penajaman fungsi-fungsi
Penerbangan Angkatan Laut.
Rajawali laut harus memiliki
indera dan cakar yang mampu
menghancurkan mangsanya.
Fungsi-fungsi penerbangan yang
menjadi prioritas untuk ditajamkan
adalah yang berkaitan dengan
operasi laut seperti pengintaian
laut, anti kapal selam, anti kapal
permukaan, dan pendaratan lintas
heli.
Pada MEF tahap pertama,
kemampuan patroli maritim
yang merupakan garda terdepan
dalam setiap operasi laut, menjadi
prioritas yang harus dibenahi.

Simulator pesawat udara.
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Hal ini direalisasikan dalam
bentuk pengadaan pesawat patroli
maritim yang dilengkapi dengan
mission equipment terutama sensor
pengintaiannya. Dihadapkan pada
ketersediaan anggaran Puspenerbal
mendapatkan tiga unit NC-212
200 MPA dan bergabung ke dalam
Skuadron 600. Varian fix wing
tersebut sebenarnya merupakan
varian angkut namun dikonversi
sebagai pesawat patroli maritim
dengan memasang peralatan
Ocean Master Surveillance Radar
yang diperkuat dengan Airborne
Maritime Situation and Control
System (AMASCOS) dan Forward
Looking Infra Red (FLIR). Perangkat
sensor itu membuat pesawat
ini mampu mendeteksi target
hingga 180 km dan bisa melihat
objek-objek kecil di permukaan
pada malam hari sejauh 15 km.
Kemampuan ini jauh melampaui
alutsista generasi pendahulunya.

Fungsi pengintaian laut ini
semakin ditingkatkan melalui
pengadaan pesawat patroli maritim
yang memiliki peralatan misi yang
lebih lengkap yaitu CN-235 220
MPA. Pesawat ini menggunakan
sistem Thales AMASCOS, radar
pencari Thales/EADS Ocean Master
Mk II , penjejak panas (thermal
imaging) dari Thales, Elettronica
ALR 733 radar warning receiver
dan CAE’s AN/ASQ-508 magnetic
anomaly detection system. Alutsista
ini juga bisa diproyeksikan sebagai
weapon carrier untuk mengemban
misi anti kapal selam dan anti kapal
permukaan dengan membawa
persenjataan seperti rudal anti kapal
Exocet AM-39 atau torpedo ringan
Raytheon Mk 46.
Penajaman fungsi signifikan
lainnya adalah pada kemampuan
anti kapal selam dengan kehadiran
sejumlah unit heli AS565 MBe
Panther. Heli ini memiliki
perangkat sensor dipping sonar L-3

CN-235 MPA tulang punggung Skuadron 800 Puspenerbal.

Ocean Systems DS-100 HELRAS
(Helicopter Long-Range Active)
mampu mendeteksi keberadaan
kapal selam lawan yang berkeliaran
di area laut dangkal maupun laut
dalam. Disamping itu, heli ini bisa
membawa senjata anti kapal selam
berupa torpedo atau bom laut.
Untuk pengembangan
kemampuan ke depan, Puspenerbal
merencanakan realisasi fungsi
anti kapal permukaan dan
mengoptimalkan pendaratan
lintas heli. Fungsi anti kapal
permukaan akan dilakukan
dengan menggunakan heli
Panther dengan memasang
perangkat misinya seperti sensor
dan persenjataan rudal dari
udara ke permukaan. Sedangkan
optimalisasi fungsi pendaratan
pasrat dengan melengkapi heli
angkut dengan persenjataan yang
memadai. Puspenerbal juga akan

mengembangkan heli escort yang
melindungi manuver pendaratan
lintas heli. Sebagai langkah awal
Puspenerbal telah memfungsikan
heli angkut ringan NBO-105
Bolkow sebagai heli escort dengan
melengkapinya dengan senapan
mesin ringan.
Dalam menghadapi tantangan
tugas ke depan yang semakin
kompleks, Puspenerbal bersiap

mengembangkan fungsi
pengintaian dan pengamatan laut
terbatas dengan menggunakan
pesawat tanpa awak atau Unmanned
Aerial Vehicle (UAV). Tentunya
pengoperasian alutsista tak berawak
ini akan menjadi babak baru
Puspenerbal dan bakal menandai
pembentukan skuadron baru. ©

Heli angkut ringan NBO-105 dikonversi
sebagai heli escort dengan pemasangan
senapan mesin ringan.
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Laksamana Pertama TNI
Dwika Thahja Setiawan, S.H.

Pengembangan Kekuatan Penerbangan
TNI Angkatan Laut ke Depan

M

embahas Pengembangan
kekuatan Pusat
Penerbangan TNI
Angkatan Laut (Puspenerbal)
ke depan, maka perlu melihat
kembali sejarah penerbangan
Angkatan Laut di masa lalu yang
telah merumuskan enam fungsi
Penerbangan TNI Angkatan
Laut yang terdiri dari intai udara
taktis, anti kapal selam, anti kapal
permukaan, pendaratan pasrat
lintas helikopter, dukungan logistik
cepat dan pengamatan laut.
Komandan Puspenerbal
yang pada saat itu dijabat
oleh Laksamana Pertama TNI
Dwika Tjahja S., S.H., dalam
wawancara tertulis kepada Majalah
Cakrawala mengungkapkan
bahwa pembangunan kekuatan
Penerbangan Angkatan Laut
dilakukan secara bertahap yang
dimulai pada masa perintisan
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yaitu tahun 1957 untuk pertama
kali menyiapkan Pangkalan
Penerbangan AL di Moro
Krembangan, dan kemudian tahun
1960 Penerbangan Angkatan Laut
mendatangkan pesawat-pesawat
yang berfungsi sebagai anti kapal
selam yaitu 18 buah AS-4 Gannet
dari Inggris yang memperkuat
Skuadron 100.
Pengadaan Pesawat Udara
TNI AL untuk menjalankan tugas
sesuai dengan fungsinya secara
bertahap dimulai kembali yaitu
pada tahun 1962 pengadaan
pesawat Amfibi UF-28 Albatros
untuk fungsi Search and Rescue
(SAR) dari Amerika yang tergabung
Skuadron 300, selanjutnya 14 buah
Helikopter Mi-4 di Rusia, yang
terdiri dari sembilan buah untuk
helikopter anti kapal selam serta
lima buah untuk angkut sedang
dan angkut VIP dimasukkan ke

dalam Skuadron 400. Selain dari
Rusia diterima pula tiga helikopter
Alouette II Astazou dari Perancis
yang difungsikan sebagai helikopter
angkut serbaguna.
Pada tahun 1964 diterima
pesawat pembom dari Rusia IL-28
sebanyak 12 buah yang kemudian
bergabung dengan Skuadron
500 Pembom. Pada tahun 1965
beberapa negara menghibahkan
pesawat angkut sedang jenis C-47
Dacota yang memperkuat Skuadron
600 yaitu satu buah dari Belanda,
dua buah dari Australia dan tiga
buah dari Amerika.
Pada tahun 1968 Penerbangan
Angkatan Laut membeli satu
buah Pesud angkut VIP Grand
Commander-500 yang memperkuat
Skuadron 200, empat pesawat latih
dasar Darter Commander-100
untuk melatih para penerbang
yang memperkuat Skuadron

Markas. “Itulah era awal bagaimana
Penerbangan Angkatan Laut mulai
merintis kekuatan unsur udaranya,”
tegas Komandan Puspenerbal.
Setelah masa perintisan, maka
pada masa penerusan sampai
dengan saat ini, beberapa pesawat
udara yang pernah dimiliki pada
era perintisan telah tua dan harus
dihapus dari jajaran Penerbangan
Angkatan Laut.
Selanjutnya mulai berdatangan
pesawat udara patrol maritim jenis
Nomad N-22/24 buatan Australia
sebanyak 19 buah, Casa NC-212
buatan PT Nurtanio sebanyak 13
buah, Helikopter BO-105 Bolkow
buatan PT Nurtanio sebanyak
sepuluh buah, helikopter Super
Puma AS-332 buatan IPTN
sebanyak dua buah, helikopter
AKS Wasp AH-12A buatan Agusta
Westland Inggris sebanyak sepuluh
buah, pesawat angkut sedang jenis
Buffalo DHC-5 buatan Kanada
sebanyak dua buah, Helikopter
NBell-212 dari Basurtanal satu
buah, Helikopter NBell-412 sampai
saat ini tercatat sebanyak delapan
buah, pesawat latih jenis Bonanza
F-33A buatan Amerika sebanyak
dua buah, pesawat latih jenis
Tampico TB-9 buatan Perancis,
helikopter latih jenis colibri EC-120
B sebanyak tiga buah, Pesawat Casa
NC-212 Patmar tiga buah, Pesawat
latih Tobago TB-10 sebanyak lima
buah, pesawat latih Bonanza G36
sebanyak sembilan buah, pesawat
latih jenis Baron G58 sebanyak dua
buah dan King Air 350i sebanyak
satu buah.
Sesuai dengan kebijakan
strategis TNI Angkatan Laut, maka
Penerbangan Angkatan Laut mulai
menata kembali kebutuhan pesawat
udara sesuai dengan fungsinya yaitu
pengadaan CN-235 MPA sebanyak
lima buah untuk menggantikan
19 unit Pesud Nomad yang sudah

memasuki tahap disposed atau
penghapusan, helikopter Panther
AS565 MBe untuk anti kapal selam
dan anti kapal permukaan sebanyak
sebelas buah.
Beberapa jenis pesawat yang
masih dalam proses perencanaan
dan pengadaan antara lain heli
dan pesawat angkut sedang
direncanakan sebanyak enam buah,
heli attack sebanyak delapan buah,
dan hibah pesawat tanpa awak
atau UAV dari Amerika Serikat
sebanyak enam buah yang akan
bergabung dalam skuadron baru
yaitu Skuadron 700 PUTA.
Ke depan pengembangan
kekuatan Penerbangan Angkatan
laut tidak hanya pada pemenuhan
kebutuhan pesawat udara sesuai
dengan fungsi asasinya, namun
pengembangan organisasi
juga menjadi fokus dalam
melengkapi kebutuhan operasional
Penerbangan Angkatan laut.
Menyikapi pembentukan
Kogabwilhan TNI, maka
pengembangan organisasi TNI
Angkatan Laut saat ini telah
membentuk tiga Koarmada
yaitu Koarmada I di wilayah
barat Indonesia, Koarmada II di
wilayah tengah, dan Koarmada
III di wilayah timur Indonesia,
berdampak pula terhadap
pengembangan organisasi
penerbangan TNI Angkatan
Laut dengan menambah satuan
operasi yang menyiapkan unsur
udara yaitu Wing Udara 1 berada
di wilayah barat Indonesia yang
berkedudukan di Tanjung Pinang
untuk mendukung Koarmada I,
Wing Udara 2 berada di wilayah
tengah Indonesia berkedudukan
di Surabaya untuk mendukung
Koarmada II, dan Wing Udara
3 berada di wilayah timur untuk
mendukung Koarmada III.

Wing Udara yang terbagi
menjadi tiga satuan itu, diharapkan
akan memiliki standarisasi yang
sama untuk memenuhi kebutuhan
ketiga Koarmada yang digelar.
Mengalir dari fungsi yang diemban
oleh Penerbangan Angkatan Laut,
maka dibawah organisasi Wing
Udara juga secara dinamis akan
menambah dan memunculkan
skuadron-skuadron udara yaitu
Skuadron 100 untuk pesawat AKS
dan AKPA, Skuadron 200 untuk
pesawat latih, Skuadron udara
400 untuk pesawat helikopter
serba guna, Skuadron 600 untuk
pesawat udara angkut logistik cepat,
Skuadron 700 untuk pesawat udara
tanpa awak (PUTA) dan Skuadron
800 untuk pesawat patroli maritim.
Pengembangan organisasi Wing
Udara berpengaruh pula terhadap
penyiapan pangkalan sebagai satuan
yang menyiapkan administrasi dan
logistik bagi unsur-unsur udara
yang disiapkan oleh Wing Udara
dan juga sebagai home base bagi
ketiga satuan operasional tersebut.
Oleh karena itu eksistensi dari
Lanudal tersebut harus memenuhi
persyaratan sesuai dengan
standarisasi pangkalan sehingga
dapat memenuhi kebutuhan
satuan operasional tersebut.
Sebagai home base, ke depan untuk
mengakomodir kepentingan Wing
Udara tersebut, Lanudal Tanjung
Pinang sebagai home base dari
Wing Udara 1 akan ditingkatkan
kelasnya menjadi Lanudal kelas A,
demikian pula dengan Lanudal Biak
untuk mengakomodir kepentingan
Wing Udara 3 yang akan dibangun
di Biak, maka akan ditingkatkan
pula menjadi kelas A dengan
harapan akan memiliki kemampuan
untuk menyiapkan: pertama,
Faslabuh mampu menunjang
pengoperasian semua jenis pesawat
udara TNI AL. Kedua, Fasharkan
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mampu menunjang pelaksanaan
pemeliharaan dan perbaikan
untuk semua jenis pesawat udara
TNI AL sampai dengan tingkat
Depo (Harla IV). Ketiga, Fasbek
mampu memberikan dukungan
pembekalan kepada satuan udara
TNI AL dan pesawat udara TNI AL
secara penuh. Keempat, Faswatpers
mampu menunjang kegiatan
perawatan personel satuan udara
TNI AL sepenuhnya dari jumlah
Pesud TNI AL yang berpangkalan
di Lanudal Kelas A. Kelima,
Fasbinlan terdiri dari Fasum,
mampu memberikan dukungan
perkantoran, sarana dan prasarana
dalam memperlancar kegiatankegiatan di pangkalan, Fasjasang,
mampu memberikan dukungan
angkutan barang, personel melalui
darat, laut dan udara, serta
Fashanlan, mampu memberikan
pertahanan dan pengamanan
pangkalan terhadap ancaman dari
laut, udara dan darat.
Selain pangkalan udara yang
difungsikan sebagai home base,
maka Penerbangan Angkatan
Laut juga memerlukan pangkalan
udara yang difungsikan sebagai
point base dan front base. Saat ini
pangkalan tersebut sudah tergelar
di seluruh wilayah Indonesia yaitu
Lanudal Sabang, Lanudal Matak,
Lanudal Jakarta, Lanudal Menado,
Lanudal Kupang dan Lanudal Aru.
Namun demikian masih diperlukan
pangkalan-pangkalan udara
Angkatan Laut lainnya, mengingat
wilayah Indonesia tersambung oleh
perairan sebagai medan operasional
pesawat udara TNI Angkatan
Laut. Pengembangan Lanudal
ini diperlukan di samping untuk
mendukung operasional pesawat
udara Angkatan Laut sebagai sarana
labuh, juga digunakan untuk sarana
fasilitas perbaikan dan istirahat bagi
crew pesawat yang sedang standby.
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Sebagai contoh di wilayah
tengah, tepatnya di Kalimantan
Utara, sebagai pusat konsentrasi
Kogabwilhan bagian tengah sering
menghadirkan pesawat Patmar
TNI Angkatan Laut, namun belum
didukung oleh sarana labuh yang
memadai, sehingga perlu dibangun
Lanudal di wilayah tersebut. Sesuai
dengan survei yang telah dilakukan
maka Tarakan atau Tanjung
Selor dapat dijadikan alternatif
pembangunan Lanudal di wilayah
itu. Demikian pula dengan wilayah
lainnya seperti Indonesia bagian
barat dan timur masih memerlukan
Lanudal sebagai point base atau
front base.
Guna menjamin kesiapan unsur
udara, maka Puspenerbal juga
memiliki satuan yang memiliki
tugas pokok memelihara dan
memperbaiki pesawat udara
TNI AL yaitu Fasharkan Pesud
yang saat ini berkedudukan
di Surabaya. Selain itu, untuk
menjamin profesionalitas
personel penerbangan TNI AL,
maka di bawah Puspenerbal juga
sudah memiliki Kolatpenerbal
sebagai komando latihan yang
mengemban fungsi untuk
membina profesionalisme
prajurit Puspenerbal melalui
penyelenggaraan kursus-kursus
dan pelatihan-pelatihan serta
penilaian terhadap latihan yang
diselenggarakan satuan di bawah
jajaran Puspenerbal mulai efektif
berjalan sejak pengukuhan
Kolatpenerbal pertama dikukuhkan
pada tanggal 9 Mei 2016 lalu.
Perekrutan pilot-pilot dari luar
untuk dijadikan Penerbang TNI
AL sudah dimulai sejak tahun
2000-2001 sebanyak 14 penerbang,
dengan proses perekrutan setelah
diterima mengikuti pendidikan
Bintara, setelah lulus selanjutnya
disekolahkan ke Curug untuk

mendapat gelar D3 sebagai syarat
mengikuti sekolah Perwira.
Setelah lulus pendidikan
sekolah perwira, mereka menjadi
Penerbang aktif di jajaran
Penerbangan Angkatan Laut.
Namun dari 14 penerbang tersebut
setelah mengabdikan diri berdinas
di TNI AL selama sepuluh tahun
mengajukan pensiun dan berkarir
di penerbangan sipil hingga saat ini.
Kemudian pada tahun 2018 lalu
dilaksanakan kembali perekrutan
dari lulusan penerbang sipil.
Sebanyak 42 orang mengikuti
proses perekrutan, sebelas orang
dapat menempuh sampai dengan
tahap pantuhir dan lima orang
dinyatakan lolos untuk mengikuti
pendidikan sebagai Penerbang TNI
AL. Kelima penerbang tersebut saat
ini sedang menempuh pendidikan
Diktukba TNI AL, sambil
menunggu pembukaan Diktukpa
TNI AL mereka akan ditempatkan
sementara di Kolatpenerbal.
Pengembangan yang Ideal
Pengembangan organisasi
Penerbangan TNI Angkatan
Laut yang ideal diharapkan dapat
memenuhi tuntutan tugas yang
dibebankan kepada TNI Angkatan
Laut sesuai dengan Pasal 9 UU
Nomor 34 Tahun 2014 tentang
TNI. Pesawat udara TNI Angkatan
Laut sebagai salah satu SSAT
yang disiapkan oleh Puspenerbal,
pengadaannya akan menyesuaikan
dengan kebutuhan operasional TNI
Angkatan Laut.
Demikian pula dengan
pengembangan organisasinya,
akan sejalan dengan tuntutan tugas
yang diemban. Puspenerbal adalah
Badan Pelaksana Pusat (Balakpus)
TNI Angkatan Laut yang
berkedudukan langsung di bawah
Kasal, bertugas membina kekuatan
Penerbangan Angkatan Laut

Beban kerja dan rentang kendali
yang semakin luas terhadap satuansatuan yang berada di bawah
pembinaan Puspenerbal akan
semakin bertambah sejalan dengan
realisasi pengembangan organisasi
di jajaran Penerbangan Angkatan

yang meliputi pengintaian udara
taktis, anti kapal selam, anti kapal
permukaan atas air, pendaratan
pasrat lintas helikopter, dukungan
logistik cepat, pengamatan
laut serta menyelenggarakan
fungsi dukungan pesawat udara,
pembinaan material dan personel
Penerbangan Angkatan Laut
sebagai sub SSAT dalam rangka
penegakkan kedaulatan dan hukum
di laut.
Disamping tugas-tugas tersebut
di atas, Puspenerbal juga dilibatkan
dalam tugas tambahan antara
lain Humanitarian Assistance
Disaster Relief (HADR) dan Search
and Rescue (SAR). Puspenerbal
melaksanakan pembinaan terhadap
dua dari empat komponen SSAT
yaitu pesawat udara (Pesud) dan
Pangkalan Udara TNI Angkatan
Laut (Lanudal). Kekuatan pesawat
udara diarahkan dalam mendukung
pelaksanaan tugas armada digelar
di seluruh Indonesia serta di luar
negeri untuk melaksanakan tugastugas khusus. Begitu pula dengan
satuan kerja jajaran Puspenerbal
baik Wing Udara, Lanudal dan
Fasilitas Pemeliharaan digelar di
seluruh wilayah Indonesia yang
berhadapan langsung dengan
corong strategis yang memiliki
potensi ancaman serta kerawanan
pertahanan dan keamanan.
Puspenerbal merupakan Balakpus
yang dulu berkedudukan di Mabesal

Cilangkap Jakarta dengan sebutan
Dinas Penerbangan Angkatan Laut
(Disnerbal). Selama Penerbangan
TNI Angkatan Laut berada di
bawah Disnerbal, pembinaan dan
pengoperasian terhadap Satuan
Udara dilakukan oleh Komando
Armada RI Kawasan Barat dan
Timur sedangkan Pangkalan Udara
TNI Angkatan Laut dilakukan
oleh Lantamal. Bertepatan dengan
50 tahun Penerbangan Angkatan
Laut pada tanggal 17 Juni 2006,
berdasarkan Keputusan Kasal
Nomor Kep/6/VI/2006 tanggal
13 Juni 2006 Dinas Penerbangan
Angkatan Laut (Disnerbal) berubah
menjadi Pusat Penerbangan
Angkatan Laut (Puspenerbal) yang
berkedudukan di Juanda Sidoarjo
dan dilaksanakan alih bina teknis
seluruh komponen kekuatan
Penerbangan Angkatan Laut yang
selama ini berada di Komando
Armada RI Kawasan dan Pangkalan
Utama Angkatan Laut kepada
Puspenerbal.

Laut. Sejalan dengan Kebijakan
Strategis Postur TNI Angkatan Laut
hingga tahun 2024 tanggal 26 April
2016 perlu adanya penyesuaian
Organisasi Puspenerbal melalui
validasi organisasi. Validasi tersebut
harus mampu menjawab tantangan
pembinaan sumber daya manusia,
alutsista pesawat udara, Lanudal,
materiel udara serta keselamatan
terbang dan kerja di seluruh jajaran
Puspenerbal.
Pada tataran peningkatan
kelas jabatan semula Komandan
Puspenerbal dijabat oleh perwira
tinggi bintang satu, karena
beban kerja yang diembannya,
maka kelak akan dijabat oleh
perwira tinggi bintang dua
dengan penambahan pada unsur
pembantu pimpinan antara lain
adanya jabatan Inspektorat serta
Direktur Keselamatan Terbang
dan Kerja (Dirlambangja) agar
dalam pelaksanaan tugas pokok
Puspenerbal lebih terarah dan
profesional.
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SDM Puspenerbal
Pengembangan Sumber Daya
Manusia (SDM) Puspenerbal
diharapkan mampu menjawab
tantangan seiring dengan
pengadaan alutsista Penerbangan
Angkatan Laut. Personel
Puspenerbal harus memiliki
profesionalisme tinggi, baik untuk
mengawaki organisasi maupun
alutsista dengan kemampuan
teknologi terkini.
Ketersediaan personel untuk
mengawaki organisasi Puspenerbal
merupakan permasalahan yang
harus dihadapi. Keterbatasan
penerbang yang harus mengawaki
pesawat udara dan juga sebagai
pengawak organisasi menjadi
pemikiran yang serius dalam
menjalankan organisasi
Puspenerbal. Permasalahan yang
timbul dengan kurangnya jumlah
penerbang antara lain jadwal
penugasan yang tidak teratur
dan sering terjadi perpanjangan

Puspenerbal diperkuat juga oleh pilot wanita.
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penugasan penerbang, timbul
penerbang yang memiliki multi
rating berujung kepada potensial
accident, pola pembinan personel
bidang operasi dan latihan tidak
berjalan seimbang, pola pembinaan
karir perwira penerbang tidak
berjalan dengan baik antara
penugasan sebagai staf dan operasi
serta pelaksanaaan Tour of Duty/
Tour of Area (TOD/TOA).
Kondisi ini memerlukan upaya
yaitu dengan mengusulkan agar
program pengadaan penerbang
dilaksanakan sejak awal dari
tahapan perekrutan Taruna AAL
dan diberikan alokasi khusus,
selesai pendidikan dari AAL di
tempatkan di Puspenerbal dalam
pembinaan awal sebelum masuk
pendidikan. Menyelenggarakan
program perekrutan penerbang
dari intern TNI AL maupun Mabes
TNI melalui; Sekbang Terpadu,
Dikpabang TNI AL (termasuk
membuka kembali dari sumber

Bintara), dan rekrutmen dari
penerbang sipil.
Kemudian untuk memenuhi
kebutuhan personel yang berkaitan
dengan pemenuhan enam
fungsi Penerbangan Angkatan
Laut, maka perlu diaktifkan
kembali kejuruan penerbangan
Lalu Lintas Udara (LLU), Alat
Keselamatan Penerbangan (AKP),
Senjata Pesawat Udara (SPU),
Elektronika Pesawat Udara (EPU)
yang dibutuhkan sejalan dengan
pengembangan organisasi dan
pengadaan alutsista Penerbangan
Angkatan laut.
Mengajukan usulan
penambahan personel melalui
program Dikmaba, Dikmata
kejuruan Penerbangan serta
rekrutmen perwira Tehnik/
Elektronika dari lulusan AAL
atau Sekolah Prajurit Perwira
Karir (PAPK) jurusan tehnik
dan elektronika Penerbangan
setiap tahunnya. Penyediaan
personel pengawak penerbangan
sesuai DSP saat ini sebanyak
3.139 orang, dengan harapan
kebutuhan personel sebanyak 5.004
orang dapat terpenuhi, namun
pemenuhannya dilaksanakan secara
bertahap disesuaikan kondisi dan
kebutuhan dengan rincian sebagai
berikut:
a. Melaksanakan pemenuhan
kualitas dan kuantitas personel
secara riil sesuai DSP dan
SKP melalui perencanaan dan
pengendalian kebutuhan personel.
b. Menyusun usulan pendidikan
khususnya bagi penerbang, teknisi,
ATC dan pendukung baik di
lingkungan TNI AL maupun di luar
TNI AL, dengan perguruan tinggi
penerbangan maupun dengan
lembaga pendidikan di luar dan di
dalam negeri.
c. Menggalang kerja sama

pendidikan dengan lembaga
pendidikan penerbangan secara
formal maupun informal guna
meningkatkan kemampuan profesi
personel penerbangan.
d. Merencanakan dan
melaksanakan mutasi (TOA/TOD)
personel jajaran Puspenerbal dalam
rangka kepentingan organisasi dan
pembinaan karir.
e. Meningkatkan kemampuan,
keterampilan dan profesionalisme
prajurit serta PNS melalui
pendidikan/kursus/LDD yang
dilaksanakan di dalam maupun di
luar TNI AL baik di dalam maupun
di luar negeri.
f. Melaksanakan uji kompetensi
terhadap personel yang akan
menempati jabatan secara
transparan dan terukur.
Alutsista Puspenerbal
Berdasarkan analisa terhadap
perkembangan lingkungan strategis
yang telah menghasilkan perubahan
arah dan bentuk ancaman, serta
dengan berpedoman pada kebijakan
nasional bidang pertahanan,
maka dilaksanakan perhitungan
kekuatan TNI AL yang memiliki
kemampuan untuk mengatasi
ancaman di dua trouble spot dan
satu kekuatan cadangan, dengan
tetap menggunakan pendekatan
tugas dan mempertimbangkan
kemampuan pemerintah dalam
menyediakan anggaran.
Berdasarkan hal tersebut,
maka organisasi Puspenerbal
membawahi tiga Wing Udara dan
15 Lanudal dengan kebutuhan
pesawat udara TNI AL untuk
melaksanakan operasi mendukung
tugas KRI sejumlah 100 pesawat
udara, dengan perhitungan sebagai
berikut:
a. Dua Gugus Tugas Udara Pemukul
sejumlah 16 heli yang masing-

masing terdiri dari delapan heli
tempur (empat heli AKS dan empat
heli AKPA);
b. Dua Gugus Tugas Udara Amfibi
sejumlah 16 heli yang masingmasing terdiri dari empat heli
tempur (dua heli AKS dan dua heli
AKPA) dan empat heli escort;
c. Kekuatan Patroli Udara Maritim
dibutuhkan sejumlah 26 Pesud,
terdiri dari 20 pesawat MPA dan
enam UAV;
d. Kekuatan Angkutan Udara,
dibutuhkan 26 pesawat angkut,
terdiri dari 12 fixed wing dan 14
rotary wing; dan
e. Unsur Latih Udara, dibutuhkan
16 unit pesawat latih terdiri dari 12
fixed wing dan empat rotary wing.
Peraturan Kasal Nomor 6
Tahun 2016 tanggal 26 April 2016
tentang Postur TNI Angkatan Laut
Tahun 2005 s.d. 2024 merupakan
dokumen strategi pembangunan
kekuatan TNI Angkatan Laut yang
mencakup kemampuan, kekuatan
dan pola gelar kekuatan yang
diorientasikan pada pencapaian
tugas TNI Angkatan Laut jangka
panjang di masa mendatang.
Tugas-tugas TNI Angkatan Laut
tersebut akan tetap diwarnai oleh
berbagai tantangan dan resiko
keamanan yang semakin kompleks
dan majemuk sebagai implikasi
dari dinamika perkembangan
lingkungan strategik.
Organisasi Puspenerbal
berdasarkan Kebijakan Strategis
Postur TNI Angkatan Laut hingga
Tahun 2024 tanggal 26 April
2016 Nomor 20 huruf e halaman
51, adalah sebagai berikut:
Pusat Penerbangan TNI AL
(Puspenerbal) menyelenggarakan
pembinaan terhadap satuan-satuan
Penerbangan TNI AL.

Pengembangan Organisasi
Penerbangan TNI AL
disesuaikan dengan rencana
pengembangan Armada RI
yang akan membawahi armada
bernomor dengan pembentukan
Wing Udara 3 dan pembentukan
Lanudal Sorong/Papua Barat,
Lanudal Nias, Bengkulu, Tarakan,
Ranai, Morotai, Saumlaki, Ambon
dan Merauke serta peningkatan
kemampuan Lanudal Tanjung
Pinang.
Kebutuhan kekuatan TNI
AL berdasarkan perhitungan
kalkulasi tempur, perimbangan
kekuatan, perhitungan kapal tabir,
perhitungan helikopter sebagai
kesenjataan kapal, perhitungan
kemampuan kapal sebagai sarana
angkut helikopter, perhitungan
kapal/pesawat udara pasukan
pendarat, coverage patrol,
employment cycle dan pendekatan
tugas pasukan pendarat. Dengan
perhitungan tersebut, maka jumlah
kebutuhan Pesud adalah sebanyak
160 unit dengan berbagai jenis yang
terdiri dari:
a. Dua Gugus Tugas Udara Pemukul
(Air Strike Group) sejumlah 16 Heli
yang masing-masing terdiri empat
Heli AKS dan empat Heli AKPA.
b. Dua Gugus Tugas Udara Amfibi
sejumlah 40 Heli yang masingmasing terdiri dari empat Heli
AKPA, empat Heli AKS, delapan
Heli Angkut Pasrat sedang dan
empat Heli escort.
c. Dua Gugus Tugas Angkutan
Udara, dibutuhkan 30 pesawat
angkut, masing-masing terdiri dari
tujuh fixed wing dan delapan rotary
wing.
d. Dua Gugus Tugas Patroli Udara
Maritim dibutuhkan sejumlah 30
Pesud, masing-masing terdiri dari
sepuluh pesawat MPA dan lima
UAV.
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e. Unsur Latih Udara, dibutuhkan
40 unit pesawat latih dengan
rincian:
• Latih Mula : 12 pesawat
udara fixed wing.
• Latih Dasar : delapan pesawat
udara fixed wing, delapan rotary
wing.
• Latih Lanjut : enam pesawat
udara fixed wing, enam rotary
wing.
• Simulator pesawat udara
sebanyak dua buah terdiri dari
satu fixed wing dan satu rotary
wing.
Lanudal Dukung Operasi
Pengoperasian pesawat udara
oleh Wing Udara tidak dapat
dipisahkan dari peran Lanudal
yang memiliki tugas melaksanakan
dukungan administrasi dan
logistik. Wing Udara tidak dapat
melaksanakan tugas operasional
dengan baik tanpa adanya fasilitas
pendukung yang ada pada Lanudal.
Untuk menentukan posisi Wing
Udara harus mempertimbangkan
terlebih dahulu keberadaan Lanudal
sebagai pendukungnya.
Lanudal memiliki peran yang
strategis sebagai ujung tombak bagi
satuan operasional seperti Wing
Udara dalam mengoperasikan
pesawat udara. Posisi Lanudal juga
menentukan strategi pergerakan
pesawat udara menuju medan
operasi. Lanudal memiliki
tingkatan sebagai pangkalan induk
(home base) maupun pangkalan
aju (front base) bagi pesawat
udara untuk menuju sasaran ke
daerah operasi. Adapun fasilitas
yang diperlukan oleh Wing Udara
dalam mengoperasikan pesawat
udara meliputi Faslabuh, Fashar,
Fasbek, Faswatpers dan Fasbinlan
yang mampu mendukung seluruh
jenis pesawat udara yang dimiliki
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oleh TNI AL. Peranan Lanudal
selain berperan sebagai fasilitas
pendukung operasional pesawat
udara tetap diharapkan mampu
mendukung kegiatan latihan satuan
samping di antaranya dengan
Basarnas, BNPB Daerah, Marinir
dan Kopaska untuk terjun payung,
pendaratan Pasrat lintas helikopter,
EMU, SAR dan lain sebagainya.
Dalam membangun pangkalan
udara untuk mendukung
operasional pesawat udara TNI AL,
maka harus memenuhi operational
requirement sebagai berikut:
a. Mampu menjadi fasilitas
pelabuhan pesawat udara negara
maupun sipil sesuai ketentuan
berlaku.
b. Mampu menjamin dispersi
pesawat udara maupun pergeseran
pasukan Marinir untuk
melaksanakan tugas operasi.
c. Mampu menjamin kesiapsiagaan
operasional Pesud dan pasukan
Marinir secara terus-menerus.
d. Mampu mengendalikan dan
mengontrol lalu lintas penerbangan
di wilayah kerja yang ditetapkan.
e. Mampu melaksanakan program
dan manajemen keamanan dan
keselamatan terbang serta kerja.
f. Mampu melaksanakan
penanggulangan bahaya kecelakaan
pesawat udara.
g. Mampu menciptakan situasi
yang menguntungkan bagi pesawat
udara dan sebaliknya mempersulit
gerakan lawan.
h. Mempunyai kekuatan,
kemampuan dan perlindungan
pertahanan pangkalan yang
memadai terhadap serangan udara
dan darat dari musuh.
i. Mempunyai fasilitas-fasilitas
sesuai syarat-syarat operasional
pangkalan udara.
j. Mampu melaksanakan dukungan
kepentingan pembangunan daerah

untuk memenuhi kebutuhan
transportasi udara, angkutan
penumpang, kargo dan keperluan
sesuai perintah komando.
k. Mampu menjadi fasilitas latihan
dan operasi dalam pergeseran
pasukan (Serpas) menuju daerah
operasi.
l. Memiliki kemampuan dukungan
logistik dan pemeliharaan pada
tingkat organik hingga menengah.
Apabila meninjau enam fungsi
penerbangan secara bertahap
fungsi-fungsi penerbangan tersebut
mulai dipenuhi sesuai dengan
rencana strategis TNI Angkatan
Laut. Pada Renstra tahap kedua
ini yaitu tahun 2015 s.d. 2019
program pengadaan beberapa
Pesud TNI AL sesuai fungsi mulai
diwujudkan antara lain Pengadaan
Pesud Patmar CN-235 220 yang
difungsikan sebagai intai taktis
dan pengamatan laut, pengadaan
helikopter AS 565 Mbe Panther
yang difungsikan sebagai helikopter
AKS dan AKPA. Ke depan pada
periode tahap ketiga yaitu tahun
2020 s.d. 2024 program pengadaan
Pesud diarahkan untuk memenuhi
kebutuhan pesawat angkut sedang
yang difungsikan untuk angkut
logistik cepat, pengadaan helikopter
angkut sedang untuk mewadahi
kebutuhan angkut Pasrat Marinir,
pengadaan helikopter serbu (attack
helicopter) yang difungsikan sebagai
helikopter AKPA maupun escort
bagi helikopter angkut sedang
dalam operasi amfibi. Di lain sisi
fungsi intai taktis dan pengamatan
laut juga akan dilengkapi dengan
adanya pesawat udara tanpa
awak (PUTA)/UAV yang akan
memperkuat alutsista Penerbangan
TNI AL.
Penerbangan Angkatan Laut
terlibat aktif dalam berbagai operasi
militer untuk perang seperti operasi

Trikora, Dwikora, operasi Pasukan
Rakyat Kalimantan Utara (Peraku),
Operasi Cendrawasih II, Operasi
Seroja, Operasi Rencong dan
Koopslihkam di Aceh.
Selain itu Penerbangan TNI
Angkatan Laut juga telah banyak
menorehkan baktinya dalam rangka
melaksanakan operasi militer selain
perang antara lain:
a. Operasi pembebasan KM Sinar
Kudus di Somalia.
b. Operasi kemanusiaan berupa
Satgas kemanusiaan bencana alam
Tsunami seperti di Aceh, Dongala,
Lombok dan lainnya.
c. Operasi bantuan kemanusiaan
berupa gempa bumi di Bengkulu,
Jogja, Nias, Padang dan lainnya.
d. Operasi SAR seperti Adam Air,
Air Asia, Lion Air dan lainnya.
e. Patroli terkoordinasi antara lain
Patkor Eis di Selat Malaka, Patkor
Ausindo antara Australia dan
Indonesia, Patkor Indindo antara
India dan Indonesia dan lainnya.
f. Operasi Maritime Task
Force (MTF) di Lebanon di
bawah komando PBB dengan
mengirimkan personel dan
helikopter BO-105 on board KRI
sejak tahun 2009, dan pada tahun
2018 untuk memenuhi persyaratan
operasional yang ditetapkan PBB
TNI AL telah mengirim Helikopter
Dauphin As-365 N3 sebagai wujud
keseriusan Penerbangan Angkatan
Laut untuk turut serta berkiprah
dalam misi perdamaian dunia dan
selanjutnya akan menggunakan
helikopter Panther AS565MBe.
Selain kegiatan operasional,
Penerbangan TNI AL juga banyak
terlibat dalam kegiatan latihan
yang berskala intenasional seperti
CARAT dengan Amerika Serikat,
Sea Survex dengan Amerika Serikat,
Sea Eagle dengan Singapura,
Malindo dengan Malaysia, MNEX
Komodo dengan multi negara dan

berbagai kegiatan latihan lain yang
bertujuan untuk meningkatkan
kualitas Penerbangan Angkatan
Laut menuju world class navy.
Peran dalam Dawilhanla
Implementasi dari
pemberdayaan wilayah pertahanan
laut khususnya bagi Penerbangan
TNI AL diwujudkan melalui
implementasi strategi pertahanan
laut nusantara yang harus dapat
dilaksanakan secara efektif dan
efisien, serta secara komprehensif
dan terintegrasi, dalam rangka
pertahanan dan keamanan nasional
untuk menjaga kepentingan
nasional bangsa Indonesia yang
pada akhirnya akan mengarah pada
perwujudan cita-cita dan tujuan
nasional Indonesia.
Pesawat udara sebagai salah satu
SSAT menjadi salah satu kekuatan
bagi Koarmada dalam mewujudkan
pemberdayaan wilayah pertahanan
laut. Salah satu implementasinya
adalah keterlibatan Pesud TNI AL
dalam western fleet quick response
(WFQR) yang digelar Koarmada
I dengan harapan dapat menekan
niat para aktor pelaku pelanggaran
dan sekaligus memberikan dampak
positif bagi masyarakat pesisir
yang mungkin dirugikan dengan
aktivitas pelanggaran hukum dan
kedaulatan di laut dan pesisir pantai
di wilayah perairan Selat Malaka
maupun Laut Natuna.
Penerbangan Angkatan Laut
juga terlibat dalam kegiatan bakti
TNI AL dalam bentuk membantu
pemerintah dalam percepatan
pembangunan di wilayah,
membantu penyelenggaraan
kegiatan bantuan kemanusiaan
untuk menangani masalahmasalah sosial atas permintaan
instansi terkait dan atau inisiatif
sendiri serta menyiapkan ruang
juang untuk pertahanan negara.

Salah satu kegiatan ini adalah
Penerbangan TNI AL selalu terlibat
dalam beberapa kegiatan Sail (Sail
Bunaken, Raja Ampat, Tomini,
Karimata dan Sail Sabang) dikemas
dengan beberapa kegiatan yang
melibatkan pesawat udara.
Keberadaan Lanudal juga
menjadi ruang juang dalam
melaksanakan pemberdayaan
wilayah pertahanan yang dapat
diberdayakan untuk meningkatkan
kemampuan masyarakat pesisir
sekitarnya dalam mendukung
kebutuhan informasi dan logistik
bagi pelaksanaan operasi TNI
AL, khususnya bagi kepentingan
operasional Penerbangan Angkatan
Laut, mengingat posisi Lanudal
sebagian besar berkedudukan di
sekitar pesisir.
SSAT merupakan doktrin dari
bentuk postur kekuatan TNI AL
terdiri dari KRI, Pesawat Udara
(Pesud), Marinir dan Pangkalan.
Sebagai bagian dalam SSAT
Pesud TNI AL harus memiliki
kemampuan fleet air arm yang
mampu memberikan daya deteksi
dan intelijen, daya pukul, daya
gerak dan pengamanan bagi KRI
serta Marinir dalam melaksanakan
manuver armada baik di masa
damai (OMSP) atau di masa
perang (OMP) dengan optimal.
Dalam mengaplikasikan fleet air
arm maka Pesud TNI AL memiliki
peranan penting dalam mengemban
enam fungsi yaitu pengintaian
udara taktis, anti kapal selam, anti
kapal permukaan, pendaratan
pasukan pendarat (Pasrat) lintas
helikopter, dukungan logistik cepat
dan pengamatan laut. Sehingga
fungsi Pesud TNI AL sangat
dibutuhkan dalam mendukung
operasi dan latihan TNI AL untuk
memenangkan pertempuran laut.©
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PEMBANGUNAN KEKUATAN MATRA LAUT

Perjalanan Panjang

Penerbangan Angkatan Laut
Oleh: Laksamana Pertama TNI Dwika Thahja Setiawan, S.H.

P

embentukan Penerbangan
Angkatan Laut terinspirasi
pada kekuatan pertempuran
Perang Dunia ke-II, bahwa
pertempuran laut akan sangat
efektif dan efisien dan memiliki
daya penghancur yang dahsyat
dengan menggunakan pesawat
udara. Sehingga pada pasca
kemerdekaan RI, kondisi bangsa
Indonesia belum stabil dalam
menghadapi agresi yang akan
dilakukan oleh Belanda dan
sekutunya, diantaranya Inggris yang
masih mencoba untuk menguasai
Indonesia sebagai daerah
jajahannya.
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Kemudian untuk mewujudkan
keinginan untuk membentuk
Penerbangan Angkatan Laut
tersebut, Badan Keamanan Rakyat
(BKR) terus mengembangkan
kekuatan militer Indonesia
melalui organisasi Angkatan Laut
Republik Indonesia (ALRI) sebagai
komponen utama matra Iaut. Pada
tahun 1956 ALRI membentuk
Staf Penerbangan, dan sampai
saat ini eksistensi pesawat udara
bagi TNI AL adalah merupakan
bagian dari Sistem Senjata Armada
Terpadu (SSAT) yang akan
selalu dibutuhkan dalam operasi
keangkatan lautan bersama sama

dengan komponen SSAT lain yaitu
KRI, Marinir dan Pangkalan.
SSAT merupakan doktrin dari
bentuk postur kekuatan TNI AL
terdiri dari KRI, Pesawat Udara
(Pesud), Marinir dan Pangkalan.
Sebagai bagian dalam SSAT
Pesud TNI AL harus memiliki
kemampuan fleet air arm yang
mampu memberikan daya deteksi
dan intelijen, daya pukul, daya
gerak dan pengamanan bagi KRI
serta Marinir dalam melaksanakan
manuver armada baik di masa
damai (OMSP) atau di masa perang
(OMP) dengan optimal.

DAWILHANLA DAN TUGAS KEMANUSIAAN

Dalam mengaplikasikan fleet air
arm maka Pesud TNI AL memiliki
peranan penting dalam mengemban
enam fungsi yaitu pengintaian
udara taktis, anti kapal selam, anti
kapal permukaan, pendaratan
pasukan pendarat (Pasrat) lintas
helikopter, dukungan logistik cepat
dan pengamatan laut. Sehingga
fungsi Pesud TNI AL sangat
dibutuhkan dalam mendukung
operasi dan latihan TNI AL untuk
memenangkan pertempuran laut.
Dari Masa Perintisan
Pada masa perintisan
Penerbangan Angkatan Laut
dihadapkan pada ancaman yang
cukup berat yaitu adanya Operasi
Trikora untuk merebut Irian
Barat dan Operasi Dwikora atau
yang dikenal dengan konfrontasi
Indonesia-Malaysia. Oleh karena
itu, Penerbangan Angkatan Laut
secara bertahap yang dimulai tahun
1957 pertama kali menyiapkan
Pangkalan Penerbangan Angkatan
Laut di Moro Krembangan, dan
kemudian tahun 1960 Penerbangan
Angkatan Laut mendatangkan
pesawat-pesawat yang berfungsi
sebagai anti kapal selam yaitu 18
buah AS-4 Gannet dari Inggris yang
memperkuat Skuadron 100.
Pengadaan pesawat udara TNI
AL untuk menjalankan tugas sesuai
dengan fungsinya secara bertahap
dimulai kembali yaitu pada tahun
1962 pengadaan pesawat Amfibi
UF-28 Albatros untuk fungsi Search
and Rescue (SAR) dari Amerika
yang tergabung dalam Skuadron
300, selanjutnya 14 buah Helikopter
Mi-4 di Rusia, yang terdiri dari
sembilan buah untuk helikopter
Anti Kapal selam serta lima buah
untuk angkut sedang dan angkut
VIP tergabung dalam Skuadron
400. Selain dari Rusia diterima

pula tiga helikopter Alouette
II Astazou dari Perancis yang
difungsikan sebagai helikopter
angkut serbaguna. Pada tahun
1964 diterima pesawat pembom
dari Rusia IL-28 sebanyak 12
buah memperkuat Skuadron
500 Pembom. Pada tahun 1965
beberapa negara menghibahkan
pesawat angkut sedang jenis C-47
Dacota yang memperkuat Skuadron
600 yaitu satu buah dari Belanda,
dua buah dari Australia dan tiga
buah dari Amerika. Pada tahun
1968 Penerbangan Angkatan Laut
membeli satu buah Pesud angkut
VIP Grand Commander-500
dimasukkan ke dalam Skuadron
200, empat pesawat latih dasar
Darter Commander-100 untuk
melatih para penerbang yang
memperkuat Skuadron Markas.
Itulah era awal bagaimana
Penerbangan Angkatan Laut mulai
merintis kekuatan unsur udaranya.
Setelah masa perintisan, maka
pada masa penerusan sampai
dengan saat ini, beberapa pesawat
udara yang pernah dimiliki pada
era perintisan telah tua dan harus
dihapus dari jajaran Penerbangan
Angkatan Laut. Selanjutnya mulai
berdatangan pesawat udara patrol
maritim jenis Nomad N-22/24
buatan Australia tercatat sampai
saat ini akan melalui proses
disposed sebanyak 19 buah, Casa
NC-212 buatan PT Nurtanio
sebanyak 13 buah, Helikopter BO105 Bolkow buatan PT Nurtanio
sebanyak sepuluh buah, helikopter
Super Puma AS-332 buatan IPTN
sebanyak dua buah, helikopter
AKS Wasp AH-12A buatan Agusta
Westland Inggris sebanyak sepuluh
buah, pesawat angkut sedang jenis
Buffalo DHC-5 buatan Kanada
sebanyak dua buah, Helikopter
NBell-212 dari Basurtanal satu

buah, Helikopter NBell-412 sampai
saat ini tercatat sebanyak delapan
buah, Pesawat latih jenis Bonanza
F-33A buatan Amerika sebanyak
dua buah, pesawat latih jenis
Tampico TB-9 buatan Perancis,
helikopter latih jenis colibri EC-120
B sebanyak tiga buah, Pesawat Casa
NC-212 Patmar tiga buah, Pesawat
latih Tobago TB-10 sebanyak lima
buah, pesawat latih Bonanza G36
sebanyak sembilan buah, pesawat
latih jenis Baron G58 sebanyak dua
buah dan King Air 350i sebanyak
satu buah.
Sesuai dengan kebijakan
strategis TNI Angkatan Laut, maka
Penerbangan Angkatan Laut mulai
menata kembali kebutuhan pesawat
udara sesuai dengan fungsinya yaitu
pengadaan CN-235 MPA sebanyak
lima buah, helikopter Panther
AS565 MBe untuk anti kapal selam
dan anti kapal permukaan sebanyak
sebelas buah. Beberapa jenis
pesawat yang masih dalam proses
perencanaan dan pengadaan antara
lain heli dan pesawat angkut sedang
direncanakan sebanyak enam buah,
heli attack sebanyak delapan buah,
dan hibah pesawat tanpa awak
atau UAV dari Amerika Serikat
sebanyak enam buah yang akan
dimasukkan dalam skuadron baru
yaitu Skuadron 700 PUTA.
Organisasi Penerbangan TNI AL
Organisasi Penerbangan TNI AL
juga mengalami metamorfosis, pada
awal dibentuk Staf Penerbangan
tanggal 4 Februari 1950,
kemudian disempurnakan dengan
membentuk Biro Penerbangan di
Staf Angkatan Laut pada tanggal
17 Juni 1956, sebagai kepala Biro
Penerbangan Angkatan Laut yang
pertama diangkat Kapten Pelaut
RM Moedjono Poerbonegoro, ini
menjadi tonggak dasar berdirinya
Cakrawala Edisi 444 Tahun 2019
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organisasi Penerbangan Angkatan
Laut.
Pada tahun 1958 berdasarkan
Surat Instruksi KSAL Nomor A
19/1/4 tanggal 29 Desember 1958
tentang Pembentukan Kesatuan
Persiapan Penerbangan Angkatan
Laut (KPPALM) berkedudukan di
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Perdana Menteri Ir. Djuanda
pada tanggal 4 April 1960. Pada
saat itu dibentuk Komando
Jenis Udara (Kojenud) pada
tataran di bawah Organisasi
Armada RI.
Kemudian sebagai langkah
selanjutnya untuk menyiapkan
sarana labuh yang dapat
mengakomodir jumlah pesawat
Angkatan Laut yang lebih banyak
dan bertaraf internasional, maka

Pangkalan Penerbangan Angkatan
Laut Moro Krembangan Surabaya
yang bertugas untuk menampung
dan mendidik para anggota
penerbangan untuk disiapkan
sebagai pengawak organisasi
Penerbangan TNI Angkatan Laut,
menyelenggarakan pemeliharaan
peralatan penerbangan yang sudah
ada serta membangun berbagai
sarana dan prasarana pendukung
operasional Penerbangan
Angkatan Laut.
Pada tanggal 1 Maret 1960
melalui surat keputusan
Keputusan KSAL Nomor
A19/1/1 tanggal 25 Januari
1960 diresmikan berdirinya

dibangun Pangkalan Udara
baru di Waru disebut Pangkalan
Udara AL Waru yang selesai
pembangunannya ditandai
dengan mendaratnya empat jenis
pesawat convair 990 pada tanggal
15 Oktober 1963. Akhirnya pada
tanggal 12 Agustus 1964 diresmikan
Pangkalan Udara Angkatan Laut
Djuanda atau disingkat Lanudal

Pangkalan Penerbangan Angkatan
Laut Moro Krembangan (PPALM),
kemudian pada tanggal 2 April
1960 PPALM diubah menjadi
Pangkalan Udara Angkatan Laut
Moro Krembangan (PUALAM) dan
diresmikan penggunaannya oleh

Djuanda (Pualda).
Sejalan dengan penyempurnaan
pokok-pokok organisasi dan
prosedur organisasi, Biro
Penerbangan Angkatan Laut
berubah menjadi Komando
Penerbangan Angkatan Laut
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(Konerbal) pada tahun 1964, dan
Komando jenis Udara (Kojenud)
berubah menjadi Komando Udara
Armada (Kudarma) pada tanggal
29 Maret 1966.
Pada tahun 1970 Konerbal
dirubah menjadi Staf Umum
Angkatan Laut-7/Udara (SUAL7 Udara). Tiga tahun kemudian
istilah ini diganti dengan Staf
Khusus Kasal Bidang Penerbangan
TNI AL (Susnerbal). Melalui suatu
validasi organisasi maka pada
tahun 1976 Susnerbal diganti
menjadi Dinas Penerbangan TNI
AL (Disnerbal). Pada saat itu
pula Kudarma dibawah jajaran
Armada RI diubah menjadi Satuan
Udara Armada (Satudarma) yang
membawahi Skuadron-skuadron
udara. Pangkalan Udara Angkatan
Laut Djuanda diubah menjadi
Pangkalan Udara TNI AL Juanda
atau Lanudal Juanda. Selain
Pangkalan Udara Angkatan Laut
Juanda, Penerbangan Angkatan
Laut juga telah membangun
stasion-stasion udara TNI AL
yang disingkat (Sionudal) yaitu di
Sabang, Tanjung Pinang, Matak,
Jakarta, Manado, Kupang dan
Aru. Namun sejak reorganisasi
TNI AL pada tahun 1985 nama
Sionudal dirubah menjadi
Pangkalan Udara TNI AL dengan
pembagian tingkatan, disesuaikan
dengan kemampuan dukungan
logistik terhadap
unsur-unsur udara
operasional milik
TNI AL maupun
TNI.
Pada dasarwarsa 1990-an
Penerbangan TNI AL terus
menyempurnakan organisasi
dengan membentuk Satuan
Udara Armada RI Kawasan Barat
(Satudarmabar) di Tanjung Pinang
pada tanggal 16 April 1994.

Akhirnya pada tanggal 13
Juni 2006 seluruh komponen
Penerbangan TNI Angkatan
Laut dapat disatukan ditandai
dengan perubahan organisasi
Dinas Penerbangan Angkatan
Laut (Disnerbal) menjadi Pusat
Penerbangan TNI Angkatan
Laut (Puspenerbal), demikian
pula dengan Satudarmatim dan
Saturmabar berubah menjadi
Wing Udara 1 dan Wing Udara
2. Termasuk pula organisasi
Pemeliharaan Pesawat Udara
sebelumnya berada di jajaran
Wing Udara yaitu Skuadron 900,
berubah menjadi organisasi baru
yang merupakan unsur pelaksana
pembinaan di bawah Puspenerbal
dalam bentuk Fasharkan Pesud
yang diresmikan berdasarkan
Perkasal Nomor 98/XII/2008
Tanggal 31 Desember 2008 tentang
alih bina jajaran Penerbangan
Angkatan Laut di bawah
Puspenerbal. Kemudian Pusat
Penerbangan TNI Angkatan Laut
seiring dengan perjalanan waktu
juga mengalami pengembangan
organisasi disesuaikan dengan
kebutuhan. Puspenerbal
menambah unsur pelaksana
pembinaannya dengan komando
latihan yang mengemban fungsi
untuk membina profesionalisme
prajurit Puspenerbal melalui
penyelenggaraan kursus-kursus
dan pelatihan-pelatihan serta
penilaian terhadap latihan yang
diselenggarakan satuan di bawah
jajaran Puspenerbal mulai efektif
berjalan sejak pengukuhan
Komandan Kolatpenerbal Pertama
pada tanggal 9 Mei 2016 lalu.
Puspenerbal akan
terus berbenah diri untuk
mengembangkan organisasi
sesuai dengan tuntutan tugas
yang diembannya. Ke depan

Puspenerbal akan diperkuat lagi
dengan penambahan Wing Udara 3
di wilayah Papua dan peningkatan
organisasi pangkalan Udara TNI
Angkatan Laut dari kelas B menjadi
kelas A yaitu Lanudal Tanjung
Pinang dan Lanudal Biak dalam
upaya memenuhi kebutuhan
fasilitas pangkalan untuk berlabuh
atau home base bagi Pesawat udara
yang dibina oleh ketiga Wing
Udara sesuai dengan wilayah
kerja masing-masing Koarmada.
Selanjutnya akan dibangun pula
lanudal-lanudal kelas B lainnya
sesuai dengan rencana strategis
yang telah dituangkan dalam
dokumen TNI Angkatan Laut
hingga tahun 2024.
Pada tataran peningkatan
kelas jabatan semula Komandan
Puspenerbal dijabat oleh perwira
tinggi bintang satu, karena
beban kerja yang diembannya,
maka kelak akan dijabat oleh
perwira tinggi bintang dua
dengan penambahan pada unsur
pembantu pimpinan antara lain
adanya jabatan Inspektorat serta
Direktur Keselamatan Terbang
dan Kerja (Dirlambangja) agar
dalam pelaksanaan tugas pokok
Puspenerbal lebih terarah dan
profesional.
Kiprah Penerbangan TNI AL
Dalam rangka mewujudkan
postur visi Penerbangan TNI
Angkatan Laut yang kuat dan
profesional serta dicintai handal,
maka rancangan pembangunan
kekuatan ini dimaksudkan
agar mampu mendukung misi
Angkatan Laut, yaitu dalam rangka
menegakkan kedaulatan di laut
menjaga keutuhan wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia,
mengantisipasi kemungkinan
ancaman kekuatan militer asing,

menciptakan dampak penangkalan
dan mendukung kebijakan politik
luar negeri pemerintah serta
menjaga stabilitas keamanan negara
di laut.
Penerbangan TNI Angkatan
Laut juga terlibat aktif dalam
berbagai operasi militer untuk
perang maupun operasi militer
selain perang seperti operasi
Trikora, Dwikora, Operasi Pasukan
Rakyat Kalimantan Utara (Peraku),
Operasi Cendrawasih II, Operasi
Seroja, Operasi Rencong dan
Koopslihkam di Aceh, Operasi
pembebasan KM Sinar Kudus
di Somalia, Operasi bantuan
kemanusiaan dan SAR, Patkor EIS,
Ausindo, Indindo serta Operasi
Maritime Task Force (MTF) di
Lebanon di bawah komando PBB
dengan mengirimkan personel
dan helikopter BO-105 on board
KRI sejak tahun 2009. Pada tahun
2018 untuk memenuhi persyaratan
operasional yang ditetapkan PBB,
TNI AL telah mengirim Helikopter
Dauphin As-365 N3 sebagai wujud
keseriusan Penerbangan TNI
Angkatan Laut untuk turut serta
berkiprah dalam misi perdamaian
dunia dan selanjutnya akan
menggunakan Helikopter Panther
AS565MBe.
Selain kegiatan operasional,
Penerbangan Angkatan Laut juga
banyak terlibat dalam kegiatan
latihan yang berskala intenasional
seperti CARAT dengan Amerika
Serikat, Sea Survex dengan
Amerika Serikat, Sea Eagle dengan
Singapura, Malindo dengan
Malaysia, MNEX Komodo dengan
multi negara dan berbagai kegiatan
latihan lain yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas
Penerbangan Angkatan Laut
menuju world class navy.©
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Ancaman dan Peluang
Lembaga Pendidikan Tinggi
TNI Angkatan Laut
di Era Disruptif
1Refleksi Peringatan Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut ke-731

B

elum lama berselang, tanggal
12 Mei 2019 yang lalu, TNI
Angkatan Laut baru saja
memperingati hari Pendidikan
TNI Angkatan Laut (Hardikal)
yang ke-73. Peringatan Hardikal
tahun ini, memiliki nuansa yang
sangat berbeda dengan peringatan
sebelumnya. Selain sederhana,
juga dilaksanakan secara mandiri
oleh masing-masing Lembaga
Pendidikan di lingkungan TNI
Angkatan Laut. Keempat Lembaga
Pendidikan TNI Angkatan Laut,
yang meliputi: Komando Pembinaan
Doktrin, Pendidikan dan Latihan
TNI Angkatan Laut (Kodiklatal),
Akademi Angkatan Laut (AAL),
Sekolah Staf dan Komando TNI
Angkatan Laut (Seskoal) dan
Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan
Laut (STTAL) sepakat meskipun
pelaksanaannya sederhana, namun
yang terpenting daripada itu semua
adalah mampu mengambil makna
dan hikmah dari peringatan hari
Pendidikan TNI Angkatan Laut itu
sendiri serta menindaklanjutinya
dengan program kerja dan karya
nyata, dalam rangka menghadapi
sebuah era perubahan besar
dan mendasar di setiap bidang
kehidupan, yang oleh pakar
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manajemen disebut sebagai era
disruptif akibat revolusi industri
4.0. Pada peringatan Hardikal
ke-73 kali ini, penulis mengajak
untuk merefleksi diri “Sudah
siapkah Lembaga Pendidikan TNI
Angkatan Laut, khususnya Lembaga
Pendidikan Tinggi menghasilkan
Sumber Daya Manusia (SDM) yang
berkualitas dan karya inovasi di
bidang Teknologi Keangkatanlautan
(Naval Technology) guna
menghadapi era disruptif pada
revolusi industri 4.0?” Akankah
era disruptif dipandang sebagai
ancaman atau justru bisa di planning
sebagai peluang bagi kemajuan
Lembaga Pendidikan Tinggi TNI
Angkatan Laut? Pertanyaan inilah
yang menggelitik penulis untuk
menyampaikan sekelumit pemikiran
bagaimana memajukan Lembaga
Pendidikan Tinggi di lingkungan
TNI Angkatan Laut tercinta.
Disruptif di Era Revolusi Industri
4.0.
Proses globalisasi telah
melahirkan suatu era yang disebut
dengan “Revolusi Industri 4.0”
dimana setiap teknologi baru
selalu ditandai dengan system cyber
physical seperti artificial inteligence,

Laksamana Pertama TNI
Ir. Avando Bastari, M.Phil

advance robotic, autonomous
vehicle, 3d printing, virtual reality,
dan crypto currency, dan lain lain.
Dampak kehadiran revolusi industri
4.0. tersebut membawa perubahan
besar dan mendasar pada berbagai
bidang kehidupan yang dikenal
dengan sebutan era disruptif.
Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), disruptif adalah
hal yang tercabut dari akarnya dan
dapat diartikan sebagai perubahan
yang mendasar atau fundamental.
Era disruptif merupakan suatu
era dimana muncul pergeseran
aktifitas-aktifitas masyarakat yang
pada awalnya dilakukan di dunia
nyata kini dilakukan di dunia maya.
Semua serba digital dan seluruh
aktifitasnya menggunakan daring
atau media internet. Kreasi berbagai
inovasi baru dalam teknologi digital
secara langsung mempengaruhi
pergeseran tatanan kehidupan sosial
dalam masyarakat. Mengenai hal ini,
tampaknya masyarakat di Indonesia
mengalami sedikit ketertinggalan
dalam mengantisipasinya.
Munculnya era disruptif bagai
pisau bermata dua yang memiliki
dua arah tujuan yang sangat
berbeda. Bisa mengarah ke hal
yang negatif dan bisa positif. Bisa

muncul sebagai ancaman atau justru
bisa disetting menjadi peluang.
Menurut Francis Fukuyama,
disruptif digambarkan sebagai
sebuah goncangan atau gangguan
terhadap tata kehidupan sosial,
yang mengalami pergerakan
tidak lagi linier, perubahannya
sangat cepat dan fundamental,
sehingga mengacak-acak pola
tatanan lama untuk menciptakan
tatanan baru. Namun berbeda
dengan Claiton M. Christensen
yang mengemukakan bahwa wajah
disruptif sebenarnya bisa diarahkan
menjadi sebagai peluang inovasi
yang justru membawa kemajuan.
Hal ini berarti, bagi yang tidak
mampu menghadapi era disruptif,
maka akan menghadapi musibah
seperti ledakan gunung berapi yang
akan meluluhlantakkan ekosistem
lama dan menggantinya dengan
ekosistem baru yang sama sekali
berbeda. Sedangkan bagi yang
mampu menghadapi era disruptif,
akan mampu merubah dunia
menjadi lebih baik.
Institusi bisnis merupakan
institusi terdampak yang paling
cepat. Puluhan perusahaan
raksasa yang telah lama mapan
seperti Kodak, Disc Tarra,
Payless Gymboree, dan yang
terbaru Toys’R’Us, bertumbangan
dalam waktu singkat akibat
muncul pesaing baru yang tidak
terduga sebelumnya. Inovasi
berkesinambungan tidak cukup
membuatnya selamat dari ledakan
perubahan yang masif dan diluar
perkiraan. Menurut Rhenald
Kasali, Guru Besar Ilmu Manajemen
Universitas Indonesia, perusahaanperusahaan tersebut runtuh karena
tidak bisa membaca tren perubahan
di luar sejak dini. Perusahaanperusahaan tersebut berpikir semua
akan berlangsung seperti biasanya
dan bakal tumbuh selamanya.

Sementara itu jasa transportasi
online (Uber, Gojek, Grab, dan
lain-lain) dan e-commerce (Bizzy,
Tiket.com, Elevenia.co.id, Wallmart,
dan lain-lain), yang baru saja
diperkenalkan, justru berhasil
meraup keuntungan besar dan
mendadak eksis menjadi pelaku
ekonomi baru. PT Telkom,Tbk,
merupakan salah satu contoh
sukses perusahaan yang mampu
menghadapi era disruptif melalui
peremajaan diri dari bisnis telepon
kabel menjadi telkomsel. Juga PT
Jasamarga, Tbk., merupakan salah
satu contoh sukses perusahaan
yang mampu menghadapi era
disruptif melalui elektronifikasi toll.
Perusahaan-perusahaan tersebut
mampu meleburkan diri kedalam
strategi bisnis yang sesuai dengan
era disruptif.
Bagaimana dengan lembaga
pendidikan? Apakah fenomena
disruptif juga akan melanda
lembaga pendidikan khususnya
Lembaga Pendidikan Tinggi di
lingkungan TNI Angkatan Laut?
Akankah era disruptif menjelma
menjadi ancaman atau justru bisa
di planning dan diarahkan menjadi
peluang bagi kemajuan Lembaga
Pendidikan Tinggi TNI Angkatan
Laut? Lembaga pendidikan
memang belum terkena dampak
secara besar-besaran seperti yang
dialami institusi bisnis. Namun
pelan tapi pasti, disruptif juga akan
mengancam eksistensi lembaga
pendidikan, jika sumber daya
manusianya tidak dipersiapkan
dan mau melakukan perubahan
secara radikal, dan demikian pula
sebaliknya, disruptif akan menjadi
peluang bagi kesinambungan,
keberlanjutan dan kemajuan
lembaga pendidikan, jika SDMnya
dipersiapkan dan mampu
meleburkan dirinya kedalam
aktivitas era disruptif itu sendiri.

Smart Campus, Peluang dan
Kemajuan Lembaga Pendidikan
TNI AL
Fenomena disruptif di era
revolusi industri 4.0., melahirkan
peradaban baru di bidang teknologi
informasi dan komunikasi atau
Information Communication and
Technology (ICT) yang sudah
memasuki era digitalisasi. Berbagai
produk dan prosedur teknologi
menjelma menjadi serba maya
dan digital. Masyarakat modern
mengalami perluasan makna
menjadi masyarakat digital.
Fenomena tersebut tidak untuk
dihindari sebagai salah satu bentuk
ancaman yang mengkhawatirkan
keberlangsungan pendidikan
namun justru harus dihadapi dan
diantisipasi sebagai salah satu
peluang guna membangun model
pendidikan yang modern, maju dan
bermutu.
ICT mendorong lahirnya konsep
smart campus (kampus pintar) di
lingkungan lembaga pendidikan,
mengingat lembaga pendidikan
merupakan salah satu tempat
bertemunya pengguna dengan
latar belakang yang berbeda untuk
melakukan berbagai aktifitas
pendidikan dengan menggunakan
dan memanfaatkan ICT.
Pengelolaan layanan, peserta didik,
dosen/tenaga pendidik (Gadik),
tenaga kependidikan (Gapendik),
stakeholder, dan kegiatan kampus
merupakan tantangan terbesar
bagi lembaga pendidikan. Mattoni
mengemukakan Untuk menghadapi
tantangan tersebut dibutuhkan
sebuah konsep Smart yang wajib
diadopsi oleh pihak kampus.
Seiring dengan perkembangan
teknologi informasi terkini, maka
pemanfaatan dan pendayagunaan
Information Communication
Technology (ICT) berbasis Smart
Campus telah menjadi salah satu
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kriteria pendidikan yang modern,
maju dan bermutu. Smart Campus
telah diimplementasikan pada
berbagai lembaga pendidikan untuk
memperbaiki dan meningkatkan
kualitas proses, output (keluaran)
dan outcome (hasil) pada sistem
manajemen tata kelola lembaga
pendidikan, program pembelajaran,
penelitian dan pengembangan, serta
perpustakaan, layanan informasi
dan literasi.
Program ICT berbasis Smart
Campus, merupakan suatu sistem
aplikasi yang mengintegrasikan
antara aplikasi e-Office, e-Learning,
dan e-Library, dengan aplikasi
Sistem Informasi Akademik
(Siakad) sebagai satu kesatuan
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dalam sistem teknologi informasi
dan komunikasi lembaga
pendidikan. Apabila dahulu
pelayanan menggunakan kertas
dan dokumen fisik, maka saat ini
pelayanan sudah dalam bentuk
paperless dan soft-file. Di era
digitalisasi pelayanan birokrasi
dan administrasi menjadi semakin
efektif, efisien, dan optimal.
Menurut Alghamdi & Shetty bahwa
prinsip utama dari Smart Campus
adalah memberikan layanan
berkualitas tinggi, melindungi
lingkungan dan menghemat biaya.
Konsep Smart Campus sistem telah
berhasil mengintegrasikan seluruh
aktifitas aplikasi dan transaksi
pendidikan ke dalam satu sistem

aplikasi dan transaksi, yang
mencakup administrasi
perkantoran (e-Office), sistem
pembelajaran (e-Learning),
perpustakaan elektronik
(e-Library), dan sistem
informasi akademik (Siakad).
Hasil studi banding
ke beberapa lembaga
pendidikan tinggi unggulan
dan terkemuka di Indonesia,
seperti Sesko TNI di Bandung,
Institut Teknologi Bandung
(ITB) di Bandung, Institut
Teknologi Sepuluh November
Surabaya (ITS) di Surabaya,
Universitas Indonesia (UI)
di Jakarta, Universitas Gajah
Mada (UGM) di Yogjakarta,
Universitas Airlangga (UA)
di Surabaya, Universitas
Brawijaya (UB) di Malang,
dan STIKOM di Surabaya
menunjukkan bahwa lembaga
pendidikan tinggi tersebut
telah mengembangkan ICT
berbasis Smart Campus sebagai
suatu program yang memanfaatkan
dan menggunakan ICT guna
mengintegrasikan segenap aspek
pelayanan lembaga pendidikan
tinggi secara total kepada semua
sivitas akademika dan stakeholder.
Beberapa layanan sistem ICT
berbasis Smart Campus yang kini
banyak dikembangkan beberapa
perguruan tinggi tersebut, antara
lain: Sistem Informasi Manajemen
Penerimaan Mahasiswa Baru
(Simaru), Sistem Informasi
Akademik (Siakad), Sistem
Administrasi Perkantoran Online
(Siapo atau e-Office), Sistem
Pembelajaran Online (e-Learning),
Sistem Informasi Keuangan
(Siskeu), dan Sistem Informasi
Manajemen Perpustakaan (Simpus
atau e-Library). Penerapan layanan
ICT berbasis smart campus ternyata
mampu membawa lembaga

pendidikan tinggi mencapai
peringkat sebagai lembaga
pendidikan tinggi yang unggul
dan berkelas dunia (world class
university), dengan sistem tata
kelola manajemen yang efektif,
efisien dan produktif. Penerapan
ICT berbasis Smart Campus
merupakan salah satu senjata
strategi (strategy weapon) yang
sangat efektif dan efisien dalam
meningkatkan, mempercepat, dan
mempermudah pelayanan baik
aspek akademik maupun non
akademik kepada segenap sivitas
akademika dan stakeholder lembaga
pendidikan.
Bagaimana dengan program
smart campus di Lembaga
Pendidikan Tinggi TNI Angkatan
Laut? Dihadapkan pada
kompleksitas permasalahan yang
ada, yakni kebutuhan operasi
dan latihan yang begitu padat
dan dalam rangka mewujudkan
suatu model pendidikan yang
modern, maju dan bermutu, maka
Lembaga Pendidikan Tinggi di
lingkungan TNI Angkatan Laut
perlu membangun program ICT
berbasis smart campus sebagai
salah satu strategi dan upaya yang
tepat untuk meningkatkan efisiensi,
efektivitas dan produktivitas
lembaga pendidikan. Melalui
program smart campus, di selasela kegiatan operasi dan latihan
tersebut, dosen dan peserta didik
tetap dapat melaksanakan proses
pembelajaran online jarak jauh,
tanpa mengorbankan waktu, tidak
terkendala pada tempat, dan tidak
mengurangi mutu pendidikan.
Namun sebaliknya, jika tidak ada
program smart campus, maka akan
terjadi kemunduran dan penurunan
mutu pendidikan.
Pembangunan ICT
berbasis smart campus yang
mengintegrasikan e-Office,

e-Learning, e-Library dan Siakad
pada lembaga pendidikan TNI
Angkatan Laut sangat urgen
untuk diwujudkan. Terdapat
beberapa alasan yang menjadikan
pembangunan ICT berbasis smart
campus yang mengintegrasikan
e-Office, e-Learning, e-Library dan
Siakad STTAL memiliki urgensi
yang tinggi, meliputi:
1) Efektifitas dan efisiensi dalam
mencapai tujuan pendidikan
dapat tercapai melalui integrasi
e-Office, e-Learning, e-Library dan
Siakad. Integrasi sistem jaringan
informasi dapat mempermudah
bagi pihak manajemen lembaga
pendidikan dalam mencapai tujuan
sesuai standar nasional yang telah
ditetapkan. Disamping itu secara
ekonomis dapat mengurangi
biaya operasional pendidikan
yang tinggi, kebutuhan SDM yang
sangat banyak, dan pencapaian
waktu yang cukup lama. Efisiensi
dapat dilakukan melalui penerapan
teknologi informasi dan komunikasi
berbasis smart campus.
2) Prinsip utama dari smart campus
adalah memberikan layanan
yang berkualitas tinggi kepada
semua sivitas akademika, terdiri
dari peserta didik, dosen/Tenaga
Pendidik, Tenaga Kependidikan
dan stakeholder terkait (lembaga
ops, lembaga pendidikan, dan
instansi mitra, dan lain-lain). Smart
campus yang mengintegrasikan
e-Office, e-Learning, e-Library dan
Siakad, akan mampu memberikan
pelayanan yang prima dan terbaik.
Oleh karena itu dalam konsep
smart campus membutuhkan
keterlibatan semua sivitas
akademika dan kerja sama yang
baik dengan para stakeholder terkait
dalam penyelenggaraan setiap
aktifitas program yang dikelola
secara terintegrasi dalam satu
jaringan.

3) Aplikasi yang mengintegrasikan
e-Office, e-Learning, e-Library dan
Siakad akan mampu menyajikan
data yang akurat, obyektif
dan transparan yang jauh dari
subyektifitas. Semua data dapat
dibaca, di upload, atau di download
kapan saja, dimana saja, dengan
berbagai kemudahan, kenyamanan,
keamanan, tidak terkendala
pada waktu dan ruang, serta
menampilkan data apa adanya tanpa
rekayasa.
4) Hasil akhir pengolahan dan
analisa data dari aplikasi yang
mengintegrasikan e-Office,
e-Learning, e-Library dan Siakad
dapat digunakan sebagai salah
satu sumber referensi utama bagi
pemimpin lembaga pendidikan
untuk mengambil kebijakan dan
keputusan yang tepat berdasarkan
prinsip-prinsip ilmiah dengan data
yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penyiapan Soft Skill SDM Terampil
Paradigma kehadiran revolusi
industri 4.0., menjadikan
lembaga pendidikan semakin
memiliki peran strategis sebagai
penghasil sumber daya manusia
terampil. Namun tentu saja ragam
keterampilan yang dibutuhkan
pada era revolusi industri 4.0.
tersebut, tidak sama dengan era
sebelumnya. Sumber daya manusia
terampil perlu dibekali dengan soft
skill yang tinggi. Apalagi seiring
dengan dinamika perkembangan
lingkungan strategis, TNI Angkatan
Laut juga menghadapi tantangan
yang semakin berat dan kompleks.
Para ahli pendidikan memandang
bahwa soft skill harus dilatihkan
pada para peserta didik agar mereka
mampu menghadapi era revolusi
industri 4.0. Soft skill merupakan
kemampuan non teknis yang tidak
terlihat wujudnya (intangible)
yang sangat diperlukan dalam
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membangun karakter seseorang.
Perkembangan soft skill harus
seirama dengan hard skill yang
dipraktekkan dalam kehidupan
sehari-hari.
Pada era global yang penuh
ketidakpastian ini, kemampuan
mengelola ketidakpastian sangat
dibutuhkan oleh setiap manusia.
Menurut Bass dan Steidlmeier,
era global membutuhkan karakter
bermoral, perhatian pada orang lain,
dan memiliki nilai-nilai etika dalam
berperilaku. Sankar berpendapat
era global membutuhkan karakter
mau bekerja keras, jujur, respek
pada orang lain, rendah hati,
dan perhatian pada hal-hal yang
terbaik. Rosene mengemukakan
era global membutuhkan seseorang
yang punya karakter inspiratif,
inisiatif, inovatif, memiliki
komitmen dan kepercayaan, serta
mampu menghadapi fenomena
peperangan asimetrik di abad
21. Berdasarkan pendapat para
ahli tersebut, maka nilai-nilai
soft skill yang perlu dilatihkan
kepada peserta didik, antara lain:
kemampuan menyelesaikan masalah
(problem solving), kemampuan
adaptasi (adaptability), kolaborasi
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(collaboration), kepemimpinan
(leadership), kreativitas dan inovasi
(creativity and innovation).
Menyikapi fenomena tersebut,
maka seorang dosen perlu kembali
menilik perannya sebagai pendidik,
dan bukan hanya sekedar sebagai
pengajar. Sebagai pendidik, seorang
dosen perlu mengupayakan nilainilai dalam soft skill untuk diajarkan
kepada para peserta didiknya.
Disruptif memang terkadang
mengusik zona nyaman seseorang.
Namun dengan bekal soft skill yang
telah melekat pada kompetensinya,
perubahan teknologi yang sangat
cepat justru akan dengan mudah
diantisipasi, diadaptasi, dan bahkan
diinovasi oleh peserta didik itu
sendiri.
Demikian sekelumit gagasan
untuk menjawab tantangan di era
desruptif dengan menghadirkan
konsep program smart campus
di Lembaga Pendidikan Tinggi
TNI Angkatan Laut, yang
mengintegrasikan aplikasi e-office,
e-learning, e-library dan Siakad.
Program smart campus justru
akan memberikan peluang dalam
menstimuli dan memfasilitasi
peserta didik agar dapat menguasai

data dan informasi secara global,
serta teknologi informasi yang
dielaborasi dengan menciptakan
ruang-ruang kreativitas dan ragam
peluang.
Kita semua tentu telah
memahami, bahwa pendidikan
merupakan salah satu upaya
dan langkah strategis untuk
meningkatkan kualitas sumber
daya manusia. Teori human capital
mengemukakan bahwa pendidikan
merupakan investasi jangka panjang
di bidang sumber daya manusia
dalam menghadapi masa depan
dunia secara global. Pendidikan
harus dapat menyiapkan generasi
muda abad 21 yang unggul,
berdaya saing tinggi dan mampu
berkolaborasi guna mensukseskan
tercapainya pembangunan nasional,
kemakmuran, kesejahteraan dan
perdamaian dunia.
Pada kesempatan yang baik
ini, saya mengajak kepada seluruh
stakeholder yang berkecimpung
di Lembaga Pendidikan TNI
Angkatan Laut. Mari kita jadikan
even hari Pendidikan TNI Angkatan
Laut yang ke-73 ini sebagai
momentum tonggak kebangkitan
dalam menyiapkan sumber daya
manusia terampil yang mampu
berkiprah di era revolusi industri
4.0. Jadikan peserta didik sebagai
agent of change yang berkarakter
maritim sekaligus menguasai
teknologi keangkatanlautan dan
kemaritiman. Penyiapan sumber
daya manusia tersebut tentu saja
hanya dapat ditempuh melalui
upaya dan langkah manajemen
pendidikan yang tepat, peningkatan
kualitas pendidikan dengan segala
infrastruktur pendukungnya, dan
dengan jalan memperluas jalinan
kolaborasi yang baik dengan pihakpihak terkait didalamnya.©
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Pendidikan Longitudinal

Cara Strategik Meningkatkan
Profesionalisme Perwira Angkatan Laut
Oleh: Letkol Laut (KH/W) Leila Kristian, S.S., M.M.

TNI Angkatan Laut (TNI
AL) merupakan bagian integral
TNI yang memiliki tugas sesuai
Undang-Undang RI No. 34
tahun 2004 pada pasal 9 yaitu
melaksanakan tugas TNI matra laut
di bidang pertahanan, menegakkan
hukum dan menjaga keamanan di
bidang pertahanan, menegakkan
hukum dan menjaga keamanan
di wilayah laut yurisdiksi nasional
sesuai dengan ketentuan hukum
nasional dan hukum Internasional
yang telah diratifikasi, yakni
melaksanakan diplomasi Angkatan
Laut dalam rangka mendukung
kebijakan politik luar negeri yang
ditetapkan oleh pemerintah,
melaksanakan tugas TNI dalam
pembangunan dan pengembangan
kekuatan matra laut, serta
melaksanakan pemberdayaan matra
laut. Agar dapat mendukung tugas
tersebut dibutuhkan prajurit yang
berkualitas yaitu prajurit yang
tangguh dengan memiliki kondisi
intelektual melalui belajar.
Perkembangan teknologi
informasi yang sangat cepat,
menuntut satuan kerja (Satker)
yang bertugas di bidang pendidikan
untuk berjuang dan bekerja
lebih keras dalam mengemban
pengetahuan, ketrampilan
serta keahlian dalam bidang
pendidikan matra laut secara
longitudinal, khususnya bagi
perwira TNI Angkatan Laut dalam

meningkatkan profesionalisme
perwira guna menghadapi
tantangan masa depan yang
semakin kompleks.
Pembinaan pendidikan TNI AL
menggunakan falsafah pendidikan
pertahanan dan keamanan negara,
yaitu “Dwi Warna Purwa Cendekia
Wusana”, yang berarti prajurit
pejuang Sapta Marga yang tangguh
serta mahir dan terampil dalam
profesinya, maka pendidikan TNI
AL diarahkan untuk membentuk
personel TNI AL, sebagai prajurit
Sapta Marga memiliki profesi matra
laut yang terampil dan mahir pada
tugasnya dan memiliki kesamaptaan
jasmani sebagai prajurit laut yang
sehat.

Pendidikan Longitudinal
Agar pembinaan pendidikan
perwira memperoleh hasil yang
optimal maka perlu disusun
kurikulum pendidikan yang
mencerminkan pendidikan
secara berjenjang, berlanjut dan
berkesinambungan (longitudinal).
Maksud dari pendidikan
yang berjenjang, berlanjut dan
berkesinambungan tersebut adalah
materi ajaran yang dibekalkan
kepada setiap strata pendidikan,
secara vertikal memiliki hubungan
dan kesinambungan yang
kedalamannya bertahap mulai
dari mengetahui sampai dengan
menguasai serta sebanding
dengan standar kualifikasi
Cakrawala Edisi 444 Tahun 2019
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personel. Adapun tujuannya
adalah agar pengetahuan yang
dibekalkan kepada setiap
perwira mulai dari Pendidikan
Pertama (Dikma) sampai dengan
Pendidikan Pengembangan Umum
(Dikbangum) tertinggi, memiliki
wawasan yang bertahap sejalan
dengan tuntutan kemampuan
dalam standar kualifikasi personel
perwira yang dihadapkan dengan
tuntutan kemampuan di tempat
penugasan baik di staf maupun di
lapangan.
Pendidikan perwira yang
diharapkan dalam pola pendidikan
TNI AL adalah pendidikan yang
longitudinal dalam pembekalan
pengetahuan, baik secara
horizontal maupun vertikal,
sehingga tertata pola pendidikan
profesi/spesialisasi yang walaupun
terdapat disperse pendidikan
tetapi secara kemampuan
umum dan korps pada strata
yang sama tersusun standarisasi
pembekalan kemampuan yang
seragam. Kelompok-kelompok
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bidang pengetahuan tersebut yang
dijadikan acuan dasar adalah
pembekalan pengetahuan yang
terdapat di Seskoal, kemudian
diturunkan kedalamannya
ke pendidikan-pendidikan
dibawahnya berturut-turut sampai
dengan Dikma. Hal ini dilakukan
mengingat bahwa setiap perwira
sesuai pola jenjang pendidikan
TNI AL, seluruhnya memiliki
kesempatan yang sama untuk
mengikuti pendidikan sampai
dengan tingkat Sesko.
Kurikulum Pendidikan
Kurikulum Pendidikan
bertujuan memberikan arah bagi
pelaksanaan pendidikan dan besar
pengaruhnya terhadap keberhasilan
tercapainya sasaran pendidikan,
karena di dalam kurikulum sudah
dimuat perihal tujuan, sasaran,
materi, alat instruksi, metode
dan waktu pendidikan. Dengan
demikian kurikulum pendidikan
adalah untuk menjaga keterpaduan
dan kesinambungan kurikulum

setiap macam pendidikan atau
longitudinal untuk tiap-tiap strata
pendidikan.
Seorang perwira penugasannya
bersifat berjenjang, maka salah satu
asas pendidikan yang diharapkan
adalah adanya materi ajaran
yang berjenjang, berlanjut dan
berkesinambungan (longitudinal),
pengertiannya adalah bahwa
pendidikan Perwira TNI AL
berlangsung secara konsisten
dan berlanjut dimana materi
ajaran yang bersifat umum harus
dibekalkan mulai dari pendidikan
pertama (AAL, Pendidikan Pa PK,
dan Diktukpa) sampai dengan
pengembangan umum tertinggi
(Seskoal) dan yang bersifat korps/
spesialisasi dibekalkan mulai
dari pendidikan pertama sampai
dengan Diklapa, sehingga setiap
perwira akan mengalami proses
pendidikan dan mendapatkan bekal
berkesinambungan sesuai dengan
jenjang penugasannya.
Pada kurikulum longitudinal,
disusun materi-materi ajaran yang

DAWILHANLA DAN TUGAS KEMANUSIAAN

terbagi dalam tujuh kelompok
bidang studi/bidang pengetahuan
sesuai dengan tuntutan kemampuan
dalam standar kualifikasi personel,
yaitu;
1. Bidang Studi Kejuangan dan
Kepemimpinan
2. Bidang Studi Strategi
3. Bidang Studi Manajemen
4. Bidang Studi Logistik
5. Bidang Studi Operasi
6. Bidang Studi Pengetahuan Dasar
7. Bidang Komunikasi Sosial.
Bidang pengetahuan yang
terdiri dari tujuh kelompok
tersebut diatur kedalamannya
sesuai dengan tingkat strata
pendidikan yang dimulai dari
pendidikan pengembangan umum
tertinggi (Seskoal) sampai dengan
pendidikan tingkat terendah
(Pendidikan Pertama). Hal ini
dirancang dan disesuaikan dengan
tuntutan tingkat kemampuan yang
diatur dalam standar kualifikasi
personel yaitu strata pembinaan
teknik dasar, strata pembinaan
taktik dan strata pembinaan
strategi.
Pada sistem pembinaan
personel, standar kualifikasi
merupakan acuan dasar yang
dipergunakan untuk penyusunan
kurikulum, sehingga rancangan
kurikulum pendidikan perwira

harus disesuaikan dengan
tuntutan kemampuan dalam
Standar Kualifikasi Personel (SKP)
perwira. SKP menetapkan tuntutan
kemampuan untuk setiap strata
pendidikan (teknik dasar, taktik
dan strategi) dalam dua tuntutan
kemampuan yaitu kualifikasi umum
dan kualifikasi korps/spesialisasi.
Tuntutan kualifikasi umum
adalah tuntutan kualifikasi yang
sama untuk semua perwira sesuai
strata pendidikannya, atau dengan
kata lain kemampuan umum semua
perwira pada lulusan pendidikan
yang setingkat adalah sama.
Tuntutan kualifikasi korps/
spesialisasi adalah tuntutan
kemampuan sesuai dengan bidang
tugas setiap korps/spesialisasi sesuai
strata pendidikannya, sehingga
untuk korps yang berbeda tuntutan
kemampuan juga berbeda.
Bentuk kurikulum atau
materi kurikulum yang sifatnya
longitudinal sebagai bentuk
kongkrit dari kebijakan Kasal dalam
bidang pendidikan tercantum
dalam Surat Keputusan Kasal
Nomor : Skep/1699/XI/2000
tanggal 3 November 2000 tentang
Materi Kurikulum Pendidikan
Longitudinal kualifikasi Umum
Perwira TNI AL.

Sehingga kebijakan
pendidikan TNI AL memuat
azas-azas pendidikan yang salah
satunya adalah “Azas terpadu,
berlanjut dan berkesinambungan
(longitudinal)” Pendidikan
TNI AL khususnya perwira
berlangsung secara konsisten,
berlanjut dan berkesinambungan
(longitudinal), dalam arti bahwa
setiap personel TNI AL akan
mengalami proses pendidikan dan
mendapatkan pengetahuan secara
berkesinambungan sesuai dengan
jenjang penugasannya.
Pola Pendidikan Perwira
Pola Pendidikan Perwira di
lingkungan TNI AL diatur dalam
pola satu jalur jenjang pendidikan
TNI AL mulai dari pendidikan
pertama sampai dengan pendidikan
pengembangan umum tertinggi
yang ditetapkan dengan Surat
Keputusan Kasal.
Perwira lulusan Akademi
Angkatan Laut (AAL) dan Pa
PK diutamakan melalui jalur
Dikspespa, Diklapa, Diklapa (+)
dan Seskoal. Sedangkan jalur utama
perwira lulusan Diktukpa melalui
jalur Dikspespa dan Diklapa.
Khusus Diktukpa penerbang
dengan korps Pelaut dapat
mengikuti Diklapa (+).

Kurikulum Seskoal
SKP

Kurikulum
Longitudinal

Kurikulum Diklapa (+)
Kurikulum Diklapa
Kurikulum Dikspespa

Ilustrasi kedudukan kurikulum Longitudinal.
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Disamping jalur utama tersebut
terdapat jalur pendidikan ilmu
pengetahuan dan teknologi melalui
pendidikan di perguruan tinggi di
lingkungan Depdikbud. Selain itu
TNI AL memiliki pula pendidikan
Ilpengtek, Sekolah Tinggi Teknologi
TNI Angkatan Laut (STTAL).
Jalur utama yang ditetapkan dalam
pola pendidikan TNI AL tersebut
tidak mutlak, akan tetapi saling
bersilang sesuai tuntutan kebutuhan
organisasi.
Untuk jenis pendidikan non
TNI AL yang disetarakan dengan
Dikspespa, Diklapa, Diklapa (+)
dan Seskoal, materi kualifikasi
umum diberikan pada pendidikan
aplikasi sesuai dengan muatan
materi yang tercantum pada
kurikulum pendidikan umum
setara.
Mengacu pada tatanan SKP
maka dalam upaya penataan
materi kurikulum pendidikan
longitudinal yang ditata saat ini
seyogyanya adalah materi-materi
kurikulum yang diperlukan dalam
mewujudkan tuntutan kemampuan
korps/spesialisasi perwira sesuai
dengan sesuai dengan jenjang
pendidikannya. Untuk dapat
mempertajam kejelasan tentang
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perlunya penataan kurikulum
materi ajaran longitudinal maka
kedudukan kurikulum longitudinal
dapat diilustrasikan seperti pada
gambar ilustrasi.
Dari hasil tatanan tersebut
dapat dikatakan bahwa kurikulum
longitudinal merupakan
jembatan (interface) antara SKP
dan kurikulum setiap jenjang
pendidikan, dalam arti bahwa
penyempurnaan/peningkatan
dari setiap kurikulum pendidikan
pengembangan umum maupun
pendidikan lain yang setara serta
pendidikan aplikasi lainnya harus
memperhatikan materi ajaran
longitudinal yang telah ditetapkan
dalam kurikulum longitudinal.
Di sisi lain peningkatan/
penyempurnaan pencapaian
tuntutan kemampuan sebagaimana
yang ditetapkan dalam SKP harus
diawali dengan peningkatan materi
kurikulum longitudinal.
Sehingga kurikulum pendidikan
longitudinal bertujuan memberikan
arah bagi pelaksanaan pendidikan
dan besar pengaruhnya terhadap
keberhasilan tercapainya sasaran
pendidikan, karena di dalam
kurikulum longitudinal sudah
termasuk di dalamnya memuat

perihal tujuan, sasaran, materi,
alat instruksi, metode dan waktu
pendidikan. Dengan demikian
kurikulum pendidikan longitudinal
adalah untuk menjaga keterpaduan
dan kesinambungan kurikulum
setiap macam pendidikan atau
longitudinal untuk tiap-tiap strata
pendidikan.
Berhasil atau tidaknya suatu
operasional pendidikan di tiap-tiap
lembaga tidak terlepas dari peranan
sepuluh komponen pendidikan
yang mempengaruhinya. Dari
kesepuluh komponen pendidikan,
yang paling dominan dalam
keberhasilan membekali kualifikasi
Perwira adalah pada
kurikulum pendidikan. Berikut
ini adalah kesepuluh komponen
pendidikan yang turut andil dalam
pengembangan pendidikan adalah
1. Kurikulum
2. Tenaga Pendidik
3. Tenaga Kependidikan
4. Alins dan Alongins
5. Fasilitas Pendidikan
6. Paket Instruksi
7. Siswa
8. Anggaran
9. Metode
10. Evaluasi vertikal
Sehingga Pendidikan Perwira
yang saat ini dilaksanakan oleh
Lembaga-lembaga Pendidikan
TNI AL (AAL, Kodiklatal, dan
Seskoal) sudah mengarah kepada
pendidikan yang longitudinal, yaitu
adanya pendidikan yang berlanjut,
berjenjang dan berkesinambungan
secara vertikal mulai dari
pendidikan pertama (AAL, Dik
Pa PK, Diktukpa) sampai dengan
pendidikan pengembangan umum
(Dikspespa, Diklapa, Diklapa (+)
dan Seskoal). Namun longitudinal
yang ada saat ini hanya terbatas
pada pola pendidikannya saja dan
diikuti oleh kurikulum pendidikan

yang materi ajarannya belum
sempurna longitudinal.
Profesionalisme Perwira TNI AL
Dengan adanya pendidikan
longitudinal, merupakan cara
strategis dalam meningkatkan
kemampuan setiap Perwira TNI
AL, dan sangat diperlukan dalam
menangani dan melaksanakan
suatu tugas atau pekerjaan sesuai
dengan jabatan yang disandangnya.
Kemampuan dalam jabatan setiap
perwira pada dasarnya dibagi
dalam kualifikasi sesuai dengan
strata kelulusan pendidikan.
Lulusan pendidikan Perwira
Pertama TNI AL dan pendidikan
spesialisasi perwira memiliki
kualifikasi kemampuan tingkat
teknis dasar, lulusan pendidikan
lanjutan perwira memiliki
kualifikasi kemampuan tingkat
taktis, serta lulusan Diklapa (+)
dan Seskoal memiliki kualifikasi
kemampuan tingkat strategis.
Penyelengaraan pendidikan
yang materi ajarannya longitudinal,
terutama dalam penugasan,
kemampuan umum dikaitkan
dengan standar kemampuan
sesuai dengan SKP, telah
menjadikan langkah strategis
dalam meningkatkan standar
kemampuan sesuai dengan SKP,
telah menyangkut kualitas perwira
sebagai ciri yang melekat dalam
setiap penampilan seorang perwira
TNI AL dalam aplikasi tugas di
lapangan. Kualitas Perwira yang
berperan ganda sebagai pemimpin,
manajer dan administrator yang
handal dan professional.
Dengan demikian kualitas
dan profesionalisme perwira di
setiap strata pendidikan dapat
dipertahankan dan ditingkatkan
sesuai dengan strata pendidikan
secara vertikal mulai dari Dikma

sampai dengan pendidikan
Pengembangan Umum tertinggi
di TNI AL yaitu Sekolah Staf dan
Komando Angkatan Laut (Seskoal)
Kurikulum pendidikan yang
materi ajarannya longitudinal
mampu menciptakan efektivitas
dan efisiensi dalam setiap
operasional pendidikan dan
menghasilkan lulusan pendidikan
yang optimal baik bagi sebagai
output maupun sebagai input bagi
pendidikan jenjang selanjutnya.
Dan pendidikan yang
diselenggarakan secara optimal
akan mampu menghasilkan lulusan
atau hasil didik sebagai perwira
yang professional sehingga dapat
memenuhi tuntutan kemampuan
dan jabatan sesuai dengan SKP.
Dan keberhasilan pembinaan
bidang pendidikan perwira TNI
AL akan membawa dampak
posistif kepada peningkatan
profesionalisme prajurit, dan hal ini
akan sangat berpengaruh kepada
peningkatan kemampuan prajurit
TNI AL.
Demi kemajuan Pendidikan
TNI AL, marilah kita meneladani
pemikiran Ki Hajar Dewantara
bahwa Sistem pendidikan dan

pengajaran Indonesia harus
disesuaikan dengan kepentingan
rakyat, nusa dan bangsa,
kepentingan hidup kebudayaan dan
hidup kemasyarakatan dalam arti
yang seluas-luasnya. Maka harus
diingat adanya perbedaan bakat dan
keadaan hidup antara anak didik
yang satu dengan yang lain (daerah
pertanian, perdagangan, pelayaran
dan lain-lain).
Peringatan Hari Pendidikan
Nasional kini diperingati setiap
tahunnya oleh masyarakat
Indonesia. Beragam cara dilakukan
untuk memperingatinya. Khusus
pendidikan di lingkungan TNI
AL, yang paling penting adalah
semangat pendidikan jangan
pernah padam, sehingga dapat
memotivasi dan bermanfaat bagi
setiap insan di tanah air tercinta.
Selamat Hari Pendidikan Angkatan
Laut. Semoga sukses selalu
dalam mencetak insan bahari
yang tanggap, tangguh, tanggon
dan trengginas sehingga menjadi
Prajurit TNI AL yang handal dan
profesional. Jalesveva Jayamahe.©
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DIPLOMASI

Gun Boat Diplomacy ALRI
Menjelang Perundingan Linggarjati

D

i tengah keterbatasan
sumber daya yang
dimilikinya, ALRI tetap
berupaya menegakkan kedaulatan
atas wilayah NKRI. Hal ini
ditunjukkan ALRI Pangkalan
Cirebon yang berhasil meyakinkan
delegasi Inggris dan Belanda
agar menggunakan kapal-kapal
milik Indonesia untuk merapat
ke Dermaga Pelabuhan Cirebon
sebelum diangkut dengan
kendaraan darat ke Linggarjati,
Kuningan pada bulan November
1946.
Setelah kekalahan pasukan
Jepang pada Perang Pasifik,
Komando Tertinggi Pasukan
Sekutu mengirim kontingen
pasukan Inggris yang dinamakan
Allied Forces Netherlands East
Indie (AFNEI) ke Indonesia.
Tugasnya adalah mengurus
peralihan kekuasaan dari
tangan Jepang, membebaskan
tawanan sekutu, dan mengurus
tawanan Jepang. Kontingen
ini ternyata juga membawa
Administrasi Belanda yang
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tergabung dalam Netherlands Indie
Civil Administration (NICA)
dan kehadiran elemen inilah
yang memicu ketegangan
pihak Indonesia karena mereka
mengemban misi menguasai
wilayah Hindia Belanda kembali
seperti sebelum perang.
Ketegangan ini sering memicu
konflik bersenjata bahkan hingga
skala besar seperti Pertempuran
Ambarawa pada Oktober 1945
dan Pertempuran Surabaya pada
bulan November 1945. Situasi ini
menimbulkan kerawanan keamanan
yang tidak saja mengancam
masyarakat dan menghambat
misi AFNEI. Pemerintah Inggris
selaku penanggung jawab berupaya
menyelesaikan konflik politik dan
militer di Indonesia. Sir Archibald
Clark Kerr mengundang Indonesia
dan Belanda untuk melakukan
perundingan di Hooge Veluwe.
Para pemimpin negara menyadari
bahwa untuk menyelesaikan konflik
dengan peperangan hanya akan
menimbulkan korban dari kedua
belah pihak. Namun perundingan

yang direncanakan tersebut gagal
karena Indonesia meminta Belanda
mengakui kedaulatannya atas pulau
Jawa, pulau Sumatera dan pulau
Madura, sedangkan Belanda hanya
mau mengakui Indonesia atas Jawa
dan Madura saja.
Pada akhir Agustus 1946,
pemerintah Inggris mengirimkan
Lord Killearn ke Indonesia dalam
menyelesaikan perundingan antara
Indonesia dengan Belanda. Pada
tanggal 7 Oktober 1946 bertempat
di Konsulat Jenderal Inggris di
Jakarta, dibukalah perundingan
antara Indonesia dan Belanda yang
dipimpin oleh Lord Killearn. Dalam
perundingan awal ini akhirnya
menghasilkan persetujuan untuk
gencatan senjata pada 14 Oktober
dan rencana untuk mengadakan
perundingan lebih lanjut di
Linggarjati, Kuningan dilaksanakan
mulai tanggal 11 November 1946.
Desa Linggarjati berjarak
sekitar 234 km dari Jakarta dan
25 km dari Cirebon. Delegasi RI
yang diketuai oleh Sutan Syahrir
menggunakan jalur darat dari
Jakarta menuju lokasi perundingan.
Sementara Delegasi Inggris selaku
mediator yang dipimpin Lord Miles
Wedderburn Lampson Killearn dan
Delegasi Belanda yang dipimpin
Wim Schermerhorn memilih jalur
laut dengan kapal perang negara
mereka masing-masing dengan
alasan keamanan, menuju Perairan
Cirebon. Dari kota itu mereka
melanjutkan perjalanan ke lokasi
dengan kawalan Pasukan TNI.
Sesuai dengan Territoriale Zee
en Maritime Kringen Ordonantie

Flag ship ALRI Pangkalan III Cirebon,Gadjah Mada-408, berhasil mengemban Gun Boat
Diplomacy menegakkan kedaulatan wilayah RI di Perairan Cirebon menjelang Perundingan
Linggarjati 1946.

1939 (TZMKO), hukum laut yang
berlaku di Indonesia saat itu, negara
kita berdaulat atas wilayah tiga mil
dari pantai. Penegakan kedaulatan
wilayah maritim meskipun
memiliki tingkat kesulitan yang
relatif tinggi karena keterbatasan
sarana terutama kapal perang.
Kedaulatan atas wilayah maritim
NKRI ini diuji saat ALRI Pangkalan
III Cirebon, menjalankan tugas
pengamanan seluruh Delegasi
Perundingan Linggarjati yang
menggunakan jalur laut.
Kesibukan pengamanan di
laut tidak kalah dengan yang
dilakukan di Kota Cirebon
hingga Linggarjati karena yang
hadir di perairan tersebut adalah
delegasi asing beserta kapalkapal perang negaranya. Delegasi
Inggris pimpinan Lord Killearn
menumpang fregat HMS Veryan
Bay-K661 menuju Perairan Cirebon
dan melanjutkan perjalanan darat
ke Linggarjati. Kapal tersebut
lego jangkar sekitar tiga mil dari
pantai yang menurut TZMKO
wilayah tersebut masuk wilayah
internasional. Delegasi Inggris
menghormati hukum laut yang
berlaku di Indonesia dengan

bersedia diangkut oleh sekocisekoci ALRI menuju pelabuhan
Cirebon. Dari sana mereka
diantar dengan mobil ke Linggarjati
dan ditempatkan di rumah yang
terletak dekat dengan rumah
penginapan Sutan Syahrir.
Permasalahan terjadi saat
eskader pengamanan ALRI
Cirebon yang dipimpin oleh Letnan
Samadikun menghadapi sikap
Delegasi Belanda. Delegasi Belanda
yang dipimpin Wim Schermerhorn
menggunakan pesawat amfibi
Catalina dan menginap di destroyer
Hr.Ms. Banckert yang juga lego di
lepas Pantai Cirebon tidak jauh dari
tempat kapal Inggris membuang
sauh. Karena berada di wilayah
yurisdiksi maritim RI, sebuah
kapal patroli ALRI RI Gadjah
Mada-408 bermaksud menjemput
delegasi Belanda tersebut. Upaya ini
ditolak pihak Belanda karena akan
menggunakan sekocinya sendiri
menuju Pelabuhan Cirebon. Pihak
ALRI berkeberatan bila kendaraan
air berbendera Belanda lewat di
perairan RI.
Ketegasan ALRI akhirnya
dipatuhi Delegasi Belanda untuk
menaiki Kapal Gadjah Mada-

408 menuju Pelabuhan Cirebon.
Namun demikian komandan
kapal perang Belanda masih
belum menerima kesepakatan
itu dengan mengirimkan sebuah
sekoci jenis Hydro Diesel Landing
Motor (HLDM) untuk mengikuti
pelayaran kapal Gadjah Mada
menuju Pelabuhan Cirebon.
Melalui komunikasi isyarat, flag
ship ALRI Pangkalan Cirebon
itu mengingatkan agar sekoci
Belanda untuk menjauh dan tidak
memasuki alur pelabuhan.
Peringatan itu tetap tidak
diindahkan sehingga dikirim
peringatan yang lebih keras, kapal
ALRI akan menembak sekoci itu
bila tidak segera meninggalkan
alur pelabuhan Cirebon. Untuk
memperlihatkan ancamannya
tidak main-main, kapal Gadjah
Mada menyiapkan senapan mesin
Oerlikon 12,7 mm yang berada
di buritan kapal dan diarahkan
pada sekoci Belanda tersebut.
Menerima laporan situasi semakin
panas tersebut, Komandan
Hr.Ms Banckert memerintahkan
sekocinya untuk segera kembali
ke kapal untuk menghindari
kemungkinan kontak senjata
dengan kapal ALRI tersebut.
Setelah perundingan selesai
yang menghasilkan Perjanjian
Linggarjati, Delegasi Inggris dan
Delegasi Belanda kembali dikawal
oleh unsur-unsur ALRI menuju
kapal perangnya masing-masing
yang lego jangkar di lepas pantai
Cirebon. Pengawalan delegasi dari
dua negara Sekutu ini berlangsung
lancar tanpa insiden seperti saat
penjemputan. Sejarawan maritim
Susanto Zuhdi menyatakan
insiden tersebut dimaknai dengan
kemenangan diplomasi Angkatan
Laut dalam menegakkan kedaulatan
wilayah NKRI di laut.©
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TRADISI DAN KEJUANGAN

58 Tahun Mengabdi

Bakti Komando Lintas Laut Militer
untuk Negeri

T

epat tanggal 1 Juli 2019
Komando Lintas Laut
Militer (Kolinlamil) genap
berusia 58 tahun. Dalam perjalanan
panjang sejarah, berdirinya
Kolinlamil merupakan ide
pemikiran strategis para sesepuh
TNI AL yang mampu memandang
jauh ke depan akan pentingnya
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sistem Angkutan Laut militer dalam
menunjang tugas pokok TNI.
Kolinlamil dibentuk di tengahtengah gencarnya pemerintah
Republik Indonesia merebut
kembali Irian Barat dari penjajah
Belanda.
Atas dasar pertimbangan
strategis dan tugas yang

dibebankan, Kolinlamil telah
beberapa kali mengalami
perubahan nama sejak dibentuk
di Jakarta pada tanggal 1 Juli
1961 dengan nama “Djawatan
Angkutan Laut Militer” atau Dalmil
berdasarkan Surat Keputusan
Kepala Staf ALRI.

Seiring dengan semangat
pembebasan Irian barat melalui
Trikora, Dalmil diubah namanya
menjadi Komando Angkutan Laut
Militer atau Koalmil, berdasarkan
Surat Keputusan Presiden/Panglima
tertinggi angkatan perang RI/
Panglima Besar Komando Tertinggi
Pembebasan Irian Barat Presiden
RI pertama Ir. Soekarno pada 5
April 1962.
Sesuai ketentuan Comanders
Call ALRI, pada 27 Februari
1970 nama Koalmil diubah
lagi menjadi Dinas Angkutan
Laut Militer atau Disanglamil
berdasarkan Surat Keputusan
Direktur Anglamil. Selanjutnya
pada 4 Mei 1970, Disanglamil
diubah menjadi Komando Lintas
Laut Militer atau Kolinlamil
sampai sekarang, atas dasar
Instruksi Kepala Staf Angkatan
Laut.
Pada periode 1961 s.d 1970
dengan mengoperasionalkan
9 Kapal Perang (RI
Banggai, RI Nusa Telu,
RI Plaju, RI Cepu,
RI Teluk Wadjo,
RI Teluk Kau, RI
Teluk Manado, AL
Tanjung Radja
dan AL Tanjung
Nusanive)
Kolinlamil

terlibat aktif dalam berbagai operasi
seperti operasi Jayawijaya atau
Trikora, operasi Dwikora, operasi
Penumpasan dan Pembersihan
sisa-sisa Gerakan 30 September
dan operasi bakti lainnya. Mako
Kolinlamil yang ada saat ini
pertama kali diresmikan oleh
Komodor Moeljono Silam pada 10
Mei 1966.
Periode 1971 s.d 1980
Kolinlamil diperkuat dengan
penambahan kapal-kapal
perang dari Jepang dan Eks
US Navy jenis Landing Ship
Tank. Pada periode ini selain
melaksanakan berbagai
operasi bakti, Kolinlamil
juga terlibat dalam
operasi Seroja di
Timor Timur.
Periode
1981 s.d
1990

Kolinlamil berperan aktif dalam
membantu pemerintah dalam
penyediaan sarana transportasi
seperti pemulangan TKI
bermasalah, transmigrasi dan
angkutan mudik lebaran serta
berbagai operasi bakti lainnya.
Periode 1991 s.d 2000
Kolinlamil mengkonsolidasikan
dan mengoptimalkan diri untuk
mengemban tugas-tugas seperti
kunjungan wisata mahasiswa,
jambore nasional serta pergeseran
pasukan dan logistik ke seluruh
wilayah NKRI.
Periode 2001 s.d 2010
Kolinlamil melaksanakan kegiatan
rutin Angkutan Laut Militer,
seperti pergeseran pasukan
dan material dalam rangka
pengamanan perbatasan maupun
pulau-pulau terluar. Selain itu
Kolinlamil juga mendukung
pemulangan 2.500 TKI bermasalah
dari Malaysia, melaksanakan
pelayaran Bina Takwa Pelajar dan
Bintal Juang Remaja Bahari (BJRB)
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serta berperan aktif dalam operasi
kemanusiaan dengan mengangkut
berbagai bantuan bagi korban
bencana Tsunami Aceh.
Periode 2011 sampai sekarang
diawali dengan operasi pembebasan
MV. Sinar Kudus pada Januari 2011
melibatkan KRI Banjarmasin - 592,
sukses membawa pulang MV. Sinar
Kudus dengan aman dan selamat.
Kolinlamil juga sukses menggelar
rapat tingkat tinggi Panglima
Angkatan

Bersenjata Malaysia dengan
Panglima TNI. Operasi pergeseran
pasukan dan material pada
operasi pengamanan perbatasan
serta pengamanan pulau-pulau
terluar menjadi operasi rutin yang
dilaksanakan Kolinlamil sampai
saat ini.
Operasi Angkutan Laut
Kolinlamil yang merupakan
kotama operasi TNI bertugas
menyelenggarakan Operasi
Angkutan Laut TNI, baik
pada Operasi Militer
untuk Perang (OMP)
maupun Operasi
Militer Selain
Perang (OMSP)
dan bantuan
angkutan laut
sesuai dengan

kebijakan
Panglima
TNI. Disamping
sebagai kotama
operasi, Kolinlamil
juga merupakan
kotama pembinaan
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yang berarti sebagai pembina
tunggal angkutan laut TNI,
membina kemampuan sistem
angkutan laut militer, membina
potensi angkutan laut nasional
guna kepentingan pertahanan
dan keamanan negara di laut dan
membina kesiapan operasional
untuk melaksanakan angkutan
laut TNI yang meliputi personel,
alat peralatan dan pembekalan,
baik yang bersifat taktis, strategis
maupun administratif sesuai
dengan kebijakan Panglima TNI
dan berkedudukan di bawah serta
bertanggung jawab kepada Kasal.
Dalam melaksanakan tugas,
Kolinlamil menyelenggarakan
fungsi diantaranya pembinaan
kemampuan penyelenggaraan
angkutan laut militer melalui
latihan, penelitian, pengujian serta
pengembangan
taktik dan
prosedur
angkutan laut

militer sesuai rencana dan program
TNI AL; mengkoordinasikan dan
menyusun rencana dan program
angkutan laut untuk seluruh
jajaran TNI berdasarkan rencana
dan program TNI; dan membantu
angkutan laut nasional dalam

rangka bakti TNI sesuai dengan
kebijakan Panglima TNI.
Secara bertingkat dan
berlanjut, berbagai latihan untuk
meningkatkan profesionalisme
Prajurit Kolinlamil telah dan
sedang dilaksanakan, diantaranya
Latihan tingkat L1 sampai dengan
L3, dan Latihan Angkutan Laut
Militer, Latihan Operasi Pendaratan
Administrasi serta Latihan Armada
Jaya yang merupakan latihan
puncak TNI AL.
Sejak berdiri pada tahun 1961
sampai dengan sekarang Kolinlamil
telah berganti kepemimpinan
sebanyak 35 kali dan terhitung
mulai tanggal 3 Januari 2019
Kolinlamil dipimpin oleh Panglima
ke-36 Laksamana Muda TNI Heru
Kusmanto, S.E., M.M.
Puncak Peringatan
Acara puncak hari ulang
tahun ke-58 Kolinlamil tahun ini,
diperingati dengan upacara parade
militer di Lapangan M. Silam,
Dermaga Kolinlamil, Jakarta Utara
dengan sederhana namun penuh
hikmat. Bertindak selaku inspektur
upacara Panglima Komando Lintas
Laut Militer, Laksamana Muda
TNI Heru Kusmanto, S.E., M.M.,
sedangkan komandan upacara
dipercayakan kepada Komandan
KRI Banda Aceh Letkol Laut (P) Ali
Setiandi, M.Tr (Hanla).
Pada upacara tersebut, selain
dihadiri para pejabat teras TNI AL,
juga dihadiri oleh para Panglima
Kolinlamil dari masa ke masa.
Usai parade, Prajurit Kolinlamil
berkolaborasi dengan masyarakat
menampilkan atraksi perpaduan
berbagai kemampuan profesi
prajurit Kolinlamil dan seni
nusantara. Ketrampilan prajurit
yang diperagakan adalah semafor

dan bela diri taekwondo, sedangkan
seni nusantara yang disajikan
meliputi tari dari Aceh, Jawa Barat
dan Papua serta rampak beduk
dikemas secara kolosal dalam satu
kesatuan tanpa meninggalkan
kekhasan masing-masing. Hal
tersebut menambah semaraknya
perayaan acara HUT ke-58
Kolinlamil.
Rangkaian upacara ditutup
dengan defile pasukan dari berbagai
elemen TNI, Polri, Instansi
Kemaritiman dan ASN yang dengan
langkah tegap melintasi mimbar
memberi penghormatan kepada
inspektur upacara didampingi Para
Panglima Kolinlamil dari masa ke
masa, sebagai bentuk terima kasih
dan penghargaan generasi saat ini
kepada para pimpinan terdahulu
atas jasa dan darmabakti mereka
dalam meletakkan kerangka dan
pembangunan berkesinambungan
demi kemajuan Kolinlamil.
Panglima Kolinlamil Laksda
TNI Heru Kusmanto, S.E., M.M.
mengatakan bahwa berbagai
kegiatan yang dilaksanakan sebagai
rangkaian HUT ke-58 Kolinlamil,
sudah dimulai pada bulan April
lalu, yang bertepatan dengan
Ramadhan dan Hari Raya Idul
Fitri dengan menyelenggarakan
bazar murah dan mudik gratis,
baik melalui laut dengan KRI
Banda Aceh ke berbagai tempat
di Sumatera dan melalui darat
dengan bus ke berbagai kota di
Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Selain itu juga telah dilaksanakan
bakti sosial kesehatan, berupa
pemeriksaan kesehatan dan pap
smear serta donor darah yang
cukup prestisius, dengan diikuti
hampir 1.000 pendonor. Ke depan
akan dilaksanakan bakti sosial di
daerah pesisir Jakarta dan olahraga

bersama dengan instansi maritim
yang berada di wilayah Jakarta
Utara.
“Peringatan hari ulang tahun
ke-58 Kolinlamil ini merupakan
ungkapan rasa syukur, serta
momentum yang tepat untuk
introspeksi dan evaluasi diri guna
meningkatkan kinerja dalam
pengabdian kepada TNI AL, TNI,
Bangsa dan Negara. Oleh karena
itu sangat tepat tema yang diangkat
kali ini, yaitu Dilandasi Jiwa Satya
Wira Jala Dharma, Kolinlamil siap
mendukung tugas Pokok TNI. Jika
dijabarkan, Satya berarti Setia;
Wira berarti Prajurit, Pejuang
atau Patriot; Jala berarti Laut atau
Samudera; dan Dharma berarti
Pengabdian. Sehingga Prajurit
Kolinlamil harus menjadi prajurit/
pejuang dan patriot yang memiliki
kesetiaan dalam mengabdikan diri
kepada negara dan bangsa,” ungkap
sang Panglima menjabarkan makna
tema HUT-58 Kolinlamil kali ini.
Kemajuan Kolinlamil juga tidak
luput dari kiprah dan dukungan
organisasi para istri prajurit di
bawah pimpinan Ketua Gabungan
Jalasenastri Kolinlamil yang
saat ini dijabat oleh Ny. Yayuk
Heru Kusmanto, yang berperan
aktif dalam berbagai kegiatan
dalam memberdayakan ibu-ibu
Jalasenastri Kolinlamil untuk
memberikan manfaat positif bagi
keluarga besar Kolinlamil.

Dirgahayu
Komando Lintas Laut Milter
“Satya Wira Jala Dharma”
Satria Samudera Setia
Mengabdi untuk Negeri
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DIPLOMASI

RTD TNI AL

Menjawab Peluang dan
Tantangan Kerja Sama
Keamanan Maritim
Kasal Laksamana TNI
Siwi Sukma Adji S.E., M.M.

Dinamika perkembangan lingkungan keamanan strategis telah menempatkan
Indonesia pada pusaran kepentingan global. Diperkirakan Center of Gravity ekonomi
global akan terus bergeser ke kawasan Indo-Pasifik yang ditandai dengan besarnya
kegiatan ekonomi di kawasan, ketika 15 dari 30 kota-kota besar ekonomi dunia
berada di kawasan ini serta kesepadanan besaran aktivitas ekonomi dengan populasi
Indo-Pasifik yang mencapai 61% dari penduduk dunia.

S

ejumlah pakar berpendapat
bahwa Samudera Hindia
akan terus berkembang
menjadi kawasan yang semakin
strategis dan menentukan di masa
mendatang. Kehadiran Indian
Ocean Rim Association (IORA)
pada tahun 1997 menguatkan
argumentasi tersebut. Saat ini
IORA memiliki 22 negara anggota
dan sembilan mitra dialog yang
telah menjadi forum kerja sama
regional berbasis konsensus,
evolusioner dan menganut
pendekatan non-intrusive. IORA
memiliki delapan area kerja
sama yakni keselamatan dan
keamanan maritim, perdagangan
dan investasi, ilmu pengetahuan
dan teknologi, penanggulangan
bencana, manajemen perikanan,
blue economy, pariwisata dan
pemberdayaan perempuan.
Kebangkitan kembali Great
Power Competition antara Amerika
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Serikat, Cina dan Rusia telah
mempengaruhi lingkungan strategis
global dan regional. Indo-Pasifik
telah berkembang menjadi kawasan
perebutan pengaruh negaranegara besar yang dimotori oleh
Amerika Serikat dan Cina. Inisiatif
kerja sama untuk membentuk
kekuatan koalisi bermunculan
baik melalui konsep BRI Cina
maupun konsep Free and Open
Indo-Pacific Amerika Serikat.
Tidak menutup kemungkinan
terjadinya “benturan strategis”
akibat dari konflik kepentingan
antara negara adi kuasa tersebut.
Jika ini terjadi maka dampak ikutan
yang dirasakan akan meluas secara
global di berbagai bidang termasuk
pertahanan, keamanan, ekonomi,
sosial, budaya dan demografi serta
hubungan internasional. Dinamika
ini menunjukkan pergerakan
pendulum strategis yakni potensi
munculnya kembali ancaman

konvensional berupa konflik militer
antar negara. Namun demikian,
ancaman non konvensional berupa
perang hibrida atau gray zone
warfare, pelanggaran hukum di laut
dan kejahatan trans-nasional masih
menjadi ancaman faktual yang
dihadapi saat ini.
Australia merupakan salah satu
negara aliansi yang mendukung
strategi Indo-Pasifik Amerika
Serikat. Baru-baru ini Australia
melaksanakan misi diplomasi
di kawasan Indo-Pasifik dalam
bentuk pelayaran muhibah yang
tergabung dalam Indo-Pacific
Endevor (IPE) Task Force. Pada
kesempatan tersebut, AL Australia
telah mengajak Indonesia (TNI
AL) dan AL India untuk bergabung
dalam kegiatan Indian Ocean
Maritime Security Workshop sebagai
langkah awal yang praktis untuk
membahas dan mengembangkan
kerja sama maritim lainnya dalam

DIPLOMASI

Kasal dalam sambutannya
antara lain menyampaikan bahwa
dengan adanya inisiatif kerja sama
keamanan maritim di Kawasan
Samudera Hindia dapat dilihat dari
sudut pandang Indonesia dalam
kesatuan sebagai negara terbesar
di ASEAN. Gagasan Indonesia
untuk mengedepankan sentralitas
ASEAN telah disambut baik oleh
banyak negara kawasan dan perlu
diperkuat sebagai strategi diplomasi
dan pedoman penyusunan arah

kerangka Trilateral: Australia, India
dan Indonesia. Secara geografis,
kerja sama Trilateral ini cukup
beralasan karena tiga negara inilah
yang memiliki garis pantai yang
cukup panjang menghadap ke arah
Samudera Hindia.
Sementara itu, sikap Indonesia
terhadap perkembangan IndoPasifik adalah mengedepankan
sentralitas ASEAN. Namun
demikian, negara ASEAN sendiri
terpecah-pecah dalam sikap dan
kebijakan politik luar negeri dan
hanya Indonesia yang bersikap
netral sesuai dengan kebijakan
politik luar negeri yang bebas aktif.
Dalam kerangka kegiatan kerja
sama internasional, Indonesia
termasuk Kemhan, TNI/TNI
AL memiliki preferensi kerja
sama melalui hubungan bilateral.
Dengan demikian, adanya inisiatif
kerja sama keamanan maritim di
kawasan Samudera Hindia yang
diusulkan Australia membuka
peluang bagi Indonesia untuk
mengembangkan pengaruh selaras
dengan kepentingan nasional,
namun demikian hal ini berpotensi
menimbulkan berbagai tantangan

yang berpusat pada netralitas
kebijakan politik luar negeri
Indonesia dan pengaruh pada
stabilitas keamanan di kawasan
Samudera Hindia.
Rumusan Sikap
Dengan mencermati
perkembangan lingkungan strategis
di kawasan Samudera Hindia
sekaligus menjawab peluang dan
tantangan kerja sama keamanan
maritim di kawasan tersebut TNI
Angkatan Laut menggelar kegiatan
Round Table Discussion (RTD)
di Wisma Elang Laut (WEL),
Menteng, Jakarta Pusat, pada 26
Juni 2019, yang dibuka langsung
oleh Kepala Staf Angkatan Laut
(Kasal) Laksamana TNI Siwi Sukma
Adji, S.E., M.M.

kebijakan kerja sama di Kawasan
Samudera Hindia.
“Oleh karena itu sesuai dengan
perencanaan kegiatan Round Table
Discussion ini, diharapkan dapat
terhimpun berbagai pendapat dan
analisis dari para pakar dan peserta
diskusi untuk dijadikan bahan
masukan yang tepat, lengkap dan
komprehensif dalam menyusun
konsep pemikiran TNI Angkatan
Laut pada kerja sama Indian Ocean
Maritime Security Workshop”, ujar
Kasal.
Masalah yang menjadi
pembahasan dalam pelaksanaan
RTD adalah bagaimana Indonesia,
khususnya TNI dan TNI AL
menyikapi peluang dan tantangan
yang muncul dari inisiatif kerja
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sama Indian Ocean Maritime
Security yang ditawarkan Australia.
Maksud dari pelaksanaan RTD
ini adalah untuk mengidentifikasi
rumusan sikap TNI/TNI AL
terhadap inisiatif kerja sama
keamanan maritim di Samudera
Hindia. Sedangkan tujuan RTD
adalah menjadi bahan masukan
berupa konsep naskah yang
akan dipedomani pada kegiatan
pertemuan delegasi Kemhan,
TNI/TNI AL dengan Australia
pada bulan Juli 2019 dan menjadi
bahan pertimbangan dalam
penyusunan strategi diplomasi
maritim dan strategi operasi
dalam mengantisipasi dinamika di
kawasan Indo-Pasifik.
Sasaran yang ingin dicapai dari
RTD yaitu: pertama, terhimpunnya
pendapat dan analisis dari para
pakar dan praktisi berupa ide,
gagasan dan rekomendasi yang
tepat, lengkap dan komprehensif
dalam menyusun konsep naskah
tentang peluang dan tantangan
kerja sama keamanan maritim di
Kawasan Samudera Hindia. Kedua,
teridentifikasinya celah dan peluang
yang menguntungkan dan dapat
dimanfaatkan dalam implementasi
kebijakan hubungan internasional
di Kawasan Samudera Hindia.
Ketiga, teridentifikasinya berbagai
tantangan baik secara faktual
maupun potensial yang harus
diantisipasi untuk memenangkan
kepentingan nasional di Kawasan
Samudera Hindia.
Kegiatan RTD ini mengangkat
tema: “Membangun Pengaruh
Diplomasi Maritim Indonesia di
Samudera Hindia sebagai Kawasan
Damai untuk Kesejahteraan Umat
Manusia”, dengan pokok-pokok
bahasan berikut ini:
a. Evaluasi posisi strategis
Indonesia sebagai poros kawasan
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Indo-Pasifik dan cara pandang
Indonesia dalam menyikapi
perkembangan lingkungan strategis
di kawasan Indo-Pasifik.
b. Evaluasi posisi negara Asean
dalam kemitraan terhadap Amerika
Serikat versus Cina dan peluang
konsep sentralitas ASEAN yang
diusung Indonesia.
c. Sikap dan kebijakan negara
kawasan di Samudera Hindia.
d. Sikap dan kebijakan luar negeri
pemerintah RI melalui Kemlu,
Kemhan dan Mabes TNI serta TNI
AL terhadap kerangka kerja sama
maritim di Samudera Hindia.
e. Kepentingan nasional Indonesia
di Samudera Hindia.
f. Celah dan peluang apa saja
yang menguntungkan dan dapat
dimanfaatkan dalam implementasi
kebijakan hubungan internasional
di Kawasan Samudera Hindia?
g. Tantangan faktual dan potensial
apa saja yang harus diantisipasi
Indonesia untuk memenangkan
kepentingan nasional di Kawasan
Samudera Hindia?
h. Strategi Indonesia untuk mampu
membangun pengaruh melalui
diplomasi maritim di Samudera
Indonesia untuk menjadi kawasan
yang damai sehingga dapat menjadi

sumber kesejahteraan bagi umat
manusia.
RTD dihadiri oleh para Pejabat
Utama Mabesal, para Pimpinan
Kotama TNI AL, para kepala dinas
di jajaran Mabesal dan perwira dari
berbagai satuan, serta undangan
dari Kementerian/Lembaga terkait.
Dalam kegiatan itu
menghadirkan beberapa
narasumber antara lain Analis
Senior P8 Dr. Andi Widjajanto,
Direktur Jenderal Hukum dan
Perjanjian Internasional Dr. Damos
Dumoli Agusman, S.H., M.A.,
Anggota Tim Kajian Politik Luar
Negeri Pusat Penelitian Politik
Dr. Adriana Elisabeth, M.Soc.Sc.,
Deputi V Bidang Politik, Hukum,
Keamanan dan Hak Asasi Manusia
Jaleswari Pramodhawardhani, M.A.
Hadir sebagai penanggap antara
lain Sekretaris Ditjen Strahan
Kemhan Brigadir Jenderal TNI. Kup
Yanto Setiono, M.A., Danseskoal
Laksda TNI Amarulla Octavian,
S.T., M.Sc., D.E.S.D., Ketua Forum
Kajian Pertahanan dan Maritim
(FKPM) Tenaga Profesional
Bidang Strategi dan Hubungan
Internasional Lemhanas Laksda
TNI (Purn) Robert Mangindaan
dan Direktur IDSR Dr. Yohanes
Sulaiman, B.A., Ph.D.©

PEMBANGUNAN KEKUATAN MATRA LAUT

Pembinaan Prajurit TNI Angkatan Laut

Berdasarkan Kompetensi untuk
Mewujudkan Kinerja yang Lebih Optimal
Oleh : Heribertus Yudho Warsono, S.E., M.M.

Kedudukan dan peran TNI Angkatan Laut sebagai unsur utama kekuatan
pertahanan di laut yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, yaitu TNI dituntut untuk
berperan aktif dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan NKRI
dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945.

S

upaya dapat melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya
dengan baik, maka pembinaan
personel TNI Angkatan Laut
diarahkan untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia,
agar memiliki sikap (attitude) dan
perilaku (behaviour) baik sehingga
dapat memberikan pengabdian

yang terbaik dan kinerja yang tinggi
bagi kejayaan bangsa dan negara.
Sumber daya manusia (SDM)
sering disebut sebagai human
resource, tenaga atau kekuatan
manusia (energi atau power).
Sumber daya juga disebut
sumber tenaga, kemampuan,
kekuatan, keahlian yang dimiliki

oleh manusia. Seiring dengan
perkembangan teknologi dan
perubahan-perubahan dunia yang
semakin hari semakin kompleks,
menuntut seseorang untuk selalu
me-refresh kembali kemampuan
yang dimilikinya sesuai dengan
kapasitas perubahan tersebut.
Pada dasarnya manusia memiliki
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PEMBANGUNAN KEKUATAN MATRA LAUT

Menuju medan tugas.

potensi dasar dan kemampuan
yang idealnya akan terus menerus
berkembang apabila diasah secara
kontinyu dan berkelanjutan.
Sumber Daya Manusia (SDM)
Menurut Hasibuan (2003, h
244) sumber daya manusia adalah
kemampuan terpadu dari daya
pikir dan daya fisik yang dimiliki
individu. Pelaku dan sifatnya
dilakukan oleh keturunan dan
lingkungannya, sedangkan prestasi
kerjanya dimotivasi oleh keinginan
untuk memenuhi kepuasannya.
Menurutnya SDM terdiri dari
daya pikir dan daya fisik setiap
manusia. Tegasnya kemampuan
setiap manusia ditentukan oleh
daya pikir dan daya fisiknya.
SDM atau manusia menjadi unsur
utama dalam setiap aktivitas
yang dilakukan. Peralatan yang
handal atau canggih tanpa peran
aktif SDM, tidak berarti apa-apa.
Daya pikir adalah kecerdasan
yang dibawa sejak lahir (modal
dasar) sedangkan kecakapan
diperoleh dari usaha (belajar
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dan pelatihan). Kecerdasan tolok
ukurnya Intelegence Quotient (IQ)
dan Emotion Quality (EQ).
Sumber daya manusia merupakan
faktor yang sangat kritis sebagai
aset utama dalam sebuah instansi.
Kompetensi menggerakkan
proses perancangan sistem kerja,
recruitmen, placement, performance
management, dan dengan seluruh
fungsi dalam HRM. Oleh karena
itu, setiap orang tentu memiliki
kriteria dan ukuran kompetensi
yang masing-masing berbeda
dan memiliki ciri khas tersendiri.
Namun belum semua orang dapat
memenuhi tuntutan kompetensi
yang diembannya. Untuk itu,
perlu juga dilakukan identifikasi,
pengukuran, dan analisis terhadap
kompetensi-kompetensi tersebut
dan pengelolaannya agar fungsi
program-program pengembangan
kompetensi terhadap sumber daya
manusia dapat disusun melalui
program-program peningkatan
kompetensi yang sesuai, misalnya
dengan program training,
coaching, dan atau counselling.

Dalam mengembangkan proses
pengelolaan sumber daya manusia
berbasis kompetensi diharapkan
setiap komponen dalam instansi
dapat merasakan manfaatnya.
Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Laut (TNI Angkatan
Laut) adalah merupakan bagian
dari Tentara Nasional Indonesia
(TNI) yang bertanggung jawab atas
operasi pertahanan negara Republik
Indonesia di laut.
TNI Angkatan Laut dipimpin
oleh seorang Kepala Staf Angkatan
Laut (Kasal) yang menjadi
pemimpin tertinggi di Markas Besar
Angkatan Laut (Mabesal).
Dalam melaksanakan tugas pokok
sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun
2004, TNI Angkatan Laut bertugas
di bidang pertahanan, menegakkan
hukum dan menjaga keamanan di
wilayah laut yurisdiksi nasional,
melaksanakan tugas diplomasi
Angkatan Laut dan melaksanakan
pemberdayaan wilayah pertahanan
laut.
Dalam melaksanakan tugas
pokok, TNI Angkatan Laut
mempunyai fungsi pertahanan
dan menegakkan hukum laut yang
dilaksanakan oleh Komando Utama
(Kotama) dalam TNI Angkatan
Laut.
Hubungan SDM dengan TNI
Angkatan Laut
Untuk membangun Angkatan
Laut kelas dunia (World Class
Navy), yang diutamakan adalah
membangun karakter, baik
karakter individu, satuan maupun
organisasi TNI Angkatan Laut
secara utuh dan menyeluruh.
Karakter yang dibutuhkan adalah
unggul, istimewa, dan kualitas
tinggi (excellent). Excellent pada
tiga bidang yaitu organisasi
(organizationally excelllent),

DAWILHANLA DAN TUGAS KEMANUSIAAN

operasional (operationally
excelllent), serta bidang sumber
daya manusia (excellent manpower).
Kedaulatan negara, pertahanan
negara dan TNI merupakan tiga
hal yang tidak bisa dipisahkan,
karena dalam menyelenggarakan
pertahanan negara demi menjamin
tegaknya NKRI, yang mejadi
komponen utamanya adalah TNI.
Karenanya membangun TNI dan
jajarannya agar menjadi kuat,
solid dan profesional adalah suatu
keniscayaan saat ini.
Ancaman nyata yang saat ini
dihadapi oleh bangsa dan negara
Indonesia adalah banyaknya
konflik dalam negeri baik konflik
vertikal dan horisontal yang dapat
mengancam keutuhan NKRI, belum
lagi ancaman dari negara luar yang
mencoba mengutak-atik kedaulatan
NKRI melalui penggeseran tapal
batas wilayah, pencaplokan dan

pengklaiman pulau-pulau, serta
penjagaan pulau-pulau terluar kita
yang sangat rawan akan gangguan
dan penguasaan oleh negara
lain.
Pembangunan organisasi militer
sebagai institusi yang bertanggung
jawab di bidang pertahanan
mempunyai suatu kekhasan
tersendiri, karena organisasi militer
selain mempunyai tiga faktor utama
pembentuk organisasi yaitu : 1)
Orang, 2) Kerja sama dan 3) Tujuan
tertentu, dimana ketiga faktor
ini saling terkait dan tidak bisa
dipisahkan, juga mempunyai faktor
tambahan sesuai karakteristiknya,
dalam hal ini adalah adanya
doktrin dalam menjalankan
strategi pertahanan negara. Dari
doktrin inilah yang kemudian
melahirkan kebijakan, prinsipprinsip dasar dan langkah-langkah
strategis pengelolaan sumber daya

pertahanan untuk membangun
organisasi militer dalam rangka
mencapai tujuan nasional.
Faktor utama dari organisasi
adalah orang/manusia, karena
hanya dengan adanya orang/
manusia maka suatu organisasi
dapat berjalan sebagaimana
mestinya. Demikian pula halnya
dengan TNI Angkatan Laut, sebagai
organisasi militer TNI Angkatan
Laut disamping mempunyai
persyaratan dasar organisasi juga
dilengkapi dengan peralatan dan
persenjataan yang membutuhkan
pengawakan/penanganan yang baik
dan benar agar organisasi dapat
berjalan dan tujuan yang digariskan
tercapai dengan baik pula.
Pembinaan sumber daya
manusia TNI Angkatan Laut
dititikberatkan pada modernisasi
aspek manusia dimana manusia
ditempatkan pada posisi penting
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sebagai pusat dari sumber kinerja
yang optimal, dan mempengaruhi
seluruh faktor-faktor yang
lain. Selain keempat faktor ini,
sebenarnya masih ada satu faktor
lagi, yaitu kompetensi institusional,
yang mencakup nilai-nilai
organisasi khas, sehingga dapat ikut
mempengaruhi kinerja seseorang.

Uji ketangkasan prajurit TNI AL.

dalam organisasi TNI Angkatan
Laut. Dengan demikian maka
pembinaan sumber daya manusia
merupakan titik sentral dalam
pembangunan kekuatan dan
kemampuan TNI Angkatan Laut
yang diharapkan dapat menentukan
keberhasilan TNI Angkatan Laut
melaksanakan tugas pokok.
Untuk dapat menjawab
tantangan tugas yang semakin
kompleks, maka TNI Angkatan
Laut harus mampu melaksanakan
pembenahan dan pemberdayaan
sumber daya manusianya untuk
dapat menciptakan personel TNI
Angkatan Laut yang unggul dan
profesional. Hal ini mengingat
bahwa salah satu kunci untuk
meningkatkan profesionalisme
TNI Angkatan Laut adalah dengan
meningkatkan mutu sumber daya
manusia melalui peningkatan
mutu pendidikan dan latihan,
penyempurnaan ethos kerja,
peningkatan hubungan komandan
dan bawahan, serta kepemimpinan
yang baik pada setiap lapisan
jabatan.
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Faktor-Faktor yang Berpengaruh
Terhadap Kinerja
Penelitian di bidang pengelolaan
personel, menunjukkan kinerja
seorang individu ditentukan oleh
empat faktor yaitu, pengalaman,
kompetensi teknis (hard skills),
kompetensi perilaku (soft skills)
dan kepribadian (Pendit, 2007).
Pengalaman terkait dengan
apa yang telah dikerjakan oleh
seseorang, dan dapat diukur melalui
analisa riwayat pekerjaan, hasil
penilaian kinerja , serta rekam
jejak yang dimiliki. Di lain pihak,
kompetensi teknis mengacu pada
apa yang telah diketahui oleh
seseorang, dan dapat diukur melalui
kualifikasi profesional (misalnya
dari serfitikat dan ijazah), maupun
melalui test kemampuan atau uji
kompetensi. Kompetensi perilaku
dan kepribadian, yang lebih
terkait dengan aspek psikologi,
berhubungan dengan apa yang
dapat dilakukan oleh seseorang.
Dari keempat faktor ini
(pengalaman, kompetensi
teknis, kompetensi perilaku dan
kepribadian), kepribadian dianggap

Pengembangan Kompetensi
Dari sisi pengembangan
kompetensi, pada dasarnya
pengalaman dapat ditingkatkan
dengan pemberian kesempatan
di berbagai jabatan, sedangkan
kompetensi teknis dapat
dikembangkan melalui pendidikan
dan latihan yang bertujuan
untuk meningkatkan ilmu dan
keterampilan. Untuk kompetensi
perilaku, program pengembangan
yang dapat dilakukan adalah
melalui berbagai program pelatihan
dan pengembangan individu yang
bertujuan untuk merubah perilaku,
sedangkan nilai-nilai organisasi
yang membentuk kompetensi
institusi, dapat ditanamkan
melalui indoktrinasi. Namun

demikian, kepribadian manusia,
baik yang berasal dari sifat bawaan
(kepribadian atau IQ), maupun
yang dibentuk dari masa lalu,
adalah sesuatu hal yang relatif
menetap dan sulit untuk dirubah
(Costa Mcrae, 2004).
Pendekatan Berbasis Keunggulan
Dari pemahaman tentang
kepribadian tersebut, maka
para ahli ilmu perilaku telah
memformulasikan konsep strengthsbased approach (pendekatan
berbasis keunggulan), yang
bertujuan untuk menempatkan
seorang individu sesuai dengan
kepribadiannya, dan kemudian
mengembangkan kompetensi
dan pengalamannya. Menurut
pemikiran ini, adalah lebih
bermanfaat untuk mencari
kepribadian yang dapat menjadi
keunggulan (strength) seseorang,
dan kemudian mengembangkan
kompetensi yang dapat didukung
oleh kepribadian tersebut (Rath &
Conchie, 2009).
Sebagai contoh, sifat bawaan
yang ekstrovert diketahui

dapat mendukung kompetensi
interpersonal, sehingga individu
yang ekstrovert akan lebih mudah
untuk dikembangkan dalam jabatan
yang membutuhkan interaksi
dengan manusia lain.
Dalam konteks kompetensi
perilaku, maka tujuan utama
dalam pengembangan perilaku
yang mendukung kinerja yang
optimal adalah pemetaan hubungan
antara kepribadian yang dapat
mendukung kompetensi perilaku
yang diharapkan ada di dalam
organisasi. Mengingat kepribadian
sulit untuk diubah, maka setelah
dilakukan pengukuran kepribadian
melalui pemeriksaan psikologi
secara klasikal dan didapatkan data
psikologi seseorang, selanjutnya
dapat dilakukan pengukuran
kompetensi perilaku. Untuk
individu yang memiliki kompetensi
perilaku yang kurang memadai,
dapat diikutkan dalam program
pengembangan sehingga di masa
depan yang bersangkutan akan
dapat menunjukkan kinerja yang
optimal.

Dinamika organisasi TNI
sejalan dengan dinamika lembaga
pemerintah RI lainnya. Dinamika
ini telah membawa TNI untuk
melaksanakan program reformasi
yang sama dalam rangka
memposisikan diri secara tepat dan
mengoptimalkan perannya dalam
tatanan kehidupan nasional.
Perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi di
bidang pengelolaan personel,
organisasi-organisasi sipil dan
militer di berbagai negara, termasuk
di Indonesia, telah mengadopsi
metoda pengelolaan personel
berbasis kompetensi dalam rangka
untuk meningkatkan kinerja
organisasi mereka. Kementerian
Pertahanan Republik Indonesia
sendiri, sebagai bagian dari
Reformasi Birokrasi Pemerintahan,
telah mencanangkan konsep
pengembangan personel berbasis
kompetensi di jajaran TNI. Dengan
demikian, TNI tentunya perlu
melakukan berbagai pembenahan
di bidang pembinaan personel. ©

Cakrawala Edisi 443 Tahun 2019

53

PENEGAKAN KEDAULATAN DAN HUKUM DI LAUT

Merebut Kembali Eksistensi
di Selat Malaka
(Undercover Story of Malacca Strait)
Oleh : Laksamana Pertama Yayan Sofiyan, S.T.

Selat Malaka yang menghubungkan Samudera Hindia dengan Laut Natuna Utara memiliki potensi
yang luar biasa jika dalam pengelolaannya dilaksanakan dengan baik akan memberikan kesejahteraan
dan menempatkan martabat yang tinggi bagi bangsa Indonesia. Kemampuan mewujudkan rasa aman
para pengguna laut guna mendapatkan kepercayaan dunia internasional dengan mengubah identitas
“The Most Dangerous Water in the World” menjadi perairan yang aman. Selain itu, kemampuan
pengendalian Selat Malaka yang berhadapan langsung dengan hot area Laut Cina Selatan akan
menempatkan Indonesia pada posisi terhormat jika kita selalu mengetahui lalu lalangnya satuan
Tugas asing yang secara terbuka maupun rahasia melintas di perairan tersebut dengan kemampuan
pengamatan dan penindakan permukaan, udara dan bawah permukaan.

S

ebagaimana pepatah
mengatakan “ada gula ada
semut”, demikian juga halnya
dengan kondisi Selat Malaka sejak
jaman dahulu selalu menjadi
primadona banyak pihak. Pada
masa kejayaan kerajaan Majapahit
sampai Sriwijaya, kawasan ini
sudah menjadi salah satu urat nadi
perdagangan yang penting sehingga
pengaruh kedua kerajaan sangat
kuat untuk menguasai akses penting
ini. Demikian juga halnya pada
masa kolonial, kerajaan-kerajaan
yang awalnya menguasai akses
perdagangan berupaya dengan
gigih ditaklukan oleh VOC untuk
menguasasi urat nadi perdagangan.
Pada masa pendudukan Jepang di
Kawasan Asia Pasifik tidak luput
menjadi sasaran untuk direbut dari
penguasaan Sekutu.
Pemerintah Indonesia
khususnya TNI/TNI Angkatan Laut
telah berhasil menekan prosentase
kekerasan di laut sejak digelarnya
kerja sama operasi dengan negaranegara sekitar pada awal tahun
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2002 berupa kerja sama operasi
antara TNI AL – TLDM –RSN
(Trilateral Cooperation) dan
berhasil menghapus stigma The
Most DangerousWater in the World.
Disisi lain, juga dibentuk Satgas
UAP (Unit Anti Perompakan)
guna menggulung pelaku-pelaku
kekerasan terhadap pengguna laut
sehingga berita-berita liar yang
disampaikan ke IMO (International
Maritime Organization) yang
merugikan kredibilitas Indonesia
dapat ditepis. Akhir-akhir ini
juga WFQR / F1QR (Fleet 1
Quick Respond) Lanal / Lantamal
bekerja sama dengan KRI yang
tergelar, Patroli Udara Maritim
TNI AL, Guskamla Koarmada I
dan Guspurla Koarmada I secara
intensif melakukan penegakkan
hukum dan kedaulatan di sepanjang
Selat Malaka. Sejumlah kegiatan
ilegal yang sangat merugikan
negara berhasil digulung.
Keberhasilan tersebut bukan
berarti sudah menghentikan
seluruh aktivitas ilegal secara total,

hal tersebut hanya sebagian kecil
saja, mafia-mafia terus melakukan
aksinya memanfaatkan kelengahan,
keterbatasan dan belum
sinergitasnya upaya penindakan di
lapangan. Membludaknya barang
barang bekas dari Singapura di
Kawasan Tanjung Sengkuang Batam
sebagai salah satu bukti masih
derasnya barang ilegal masuk.
Kejahatan transnasional yang
kerap terjadi di Kota Tanjung Balai,
utamanya berupa penyelundupan
barang-barang (di antaranya
pakaian bekas, bawang merah,
dan beras pulut), peredaran gelap
narkoba, serta penyelundupan
orang (people smuggling) dan
perdagangan manusia (human
trafficking) juga merupakan bukti
masih maraknya mafia-mafia
aktivitas ilegal yang sulit ditembus
aparat hukum. Berdasarkan hasil
pengumpulan data, diketahui
bahwa pada tahun 2015, Bea
Cukai Teluk Nibung berhasil
mengamankan barang-barang
selundupan berupa 585 ball pakaian

bekas dan 17.013 karung (@10 kg)
bawang merah. Tahun 2016, pihak
Bea Cukai berhasil mengamankan
3.217 ball pakaian bekas, 17.877
karung (@ 10 kg) bawang merah,
dan 357 karung beras pulut.
Kegiatan tersebut memanfaatkan
jalur-jalur tikus yang tersebar di
Pantai Timur Sumatera. Kejahatan
transnasional berikutnya yang
marak terjadi di Tanjung Balai
adalah kejahatan penyelundupan
narkoba (narkotika dan obatobatan berbahaya). Tanjung Balai
disinyalir bukan menjadi daerah
pemasaran utama, tetapi menjadi
daerah transit narkoba yang masuk
dari luar negeri. Narkoba tersebut
selanjutnya didistribusikan ke
berbagai daerah lain.
Penyelundupan narkoba
disinyalir kerap terjadi bersamasama dengan penyelundupan
barang-barang ilegal, terutama
pakaian bekas. Pada tahun 2016,
Bea Cukai Teluk Nibung berhasil
mengamankan anak buah kapal
pengangkut pakaian bekas yang
membawa narkotika jenis sabu
sebanyak 555 gram dan ganja
10,3 gram. Narkoba juga kerap
diselundupkan melalui para Tenaga
Kerja Indonesia (TKI) yang pulang
dari Malaysia lewat rute Port Klang
(Malaysia)–Teluk Nibung (Tanjung
Balai, Indonesia).
Perdagangan pakaian bekas
terbukti mempunyai potensi besar
dalam menyumbang pertumbuhan
ekonomi masyarakat Tanjung Balai.
Menurut perkiraan Kementerian
Perdagangan, nilai perdagangan
pakaian bekas ilegal asal Malaysia
pada tahun 2014 saja mencapai
USD 27 juta. Sebesar inilah
kemungkinan nilai perdagangan
pakaian bekas ilegal di Tanjung
Balai per tahun, mengingat Tanjung
Balai merupakan pintu utama

masuknya pakaian bekas ilegal
dari Malaysia. Potensi ekonomi
ini dapat diberdayakan dengan
melegalkan kegiatan perdagangan
pakaian bekas, namun sembari
memungut pajak tinggi agar
peredaran pakaian bekas tersebut
secara alami akan terkikis perlahanlahan, atau setidaknya akan lebih
terkontrol. Dengan demikian ada
peran Pemerintah Daerah sebagai
salah satu aktor yang berperan
membiarkan kegiatan–kegiatan
ilegal yang memberikan konstribusi
terhadap pendapatan daerah
namun tidak disadari akan merusak
perekonomian nasional secara
makro.
Keseriusan TNI AL dalam
melaksanakan pemberantasan
peredaran narkotika di Kawasan
Selat Malaka diantaranya adalah:
pada tanggal 15 Juli 2018, posisi
Perairan Tanjung Berombang
Sungai Asahan, WFQR, Lanal
Tanjung Balai Asahan, telah
menangkap kapal motor tanpa
nama dan tanpa dokumen,
membawa narkoba jenis sabu sabu
sebanyak 5 bungkus atau seberat
5,297 kg. Selanjutnya pada tanggal
13 September 2018, posisi 04 43
99 U - 098 24 83 T, (Alur Kuala
Peunaga Lama), tim patroli Posal
Seruwei, Lanal Lhoksumawe,
mengamankan speedboat beserta
barang berupa 2 buah tas besar
berisi narkoba jenis sabu. Saat ini
BB 2 buah tas besar 1 tas rangsel (62
bungkus kemasan) yang sementara
diduga berisi narkoba jenis sabu
sabu.
Penangkapan KM. Sunrise Glory
pada tanggal 7 Februari 2019, posisi
01 08 72 U - 103 48 022 T, KRI
SGR, PT. Pensumba Bahari, Tonage
70 GT No.509/GG yang membawa
Narkotika jenis sabu-sabu 1 ton
lebih. Masih banyak lagi upaya

penegakkan hukum yang telah
berhasil dilaksanakan oleh TNI
Angkatan Laut di kawasan tersebut.
Kepentingan yang tumpang
tindih di Selat Singapura antara
Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau, Pemerintah Kota Batam
dan BP Batam memperlambat
pembangunan dan penataan
infrastruktur yang ada di kawasan
tersebut. Saat ini Batam dikenal
sebagai pelabuhan bebas paling
ramai dikunjungi oleh Data
Litbang Penanganan Kejahatan
Lintas Negara di Perbatasan Laut
Indonesia di Tanjung Balai, pada
Mei 2017 kapal-kapal asing apalagi
setelah ditetapkan sebagai Kawasan
BBK (Batam, Bintan, Karimun)
sebagai FTZ (Fre Trade Zone/FTZ).
Setidaknya ada tujuh tempat
area lego jangkar antara lain : Pulau
Nipah yang juga diijinkan untuk
melakukan aktivitas STS (Ship to
Ship Transfer) bagi kapal – kapal
besar seperti VLCC (Very Large
Cargo Carrier), Perairan Pulau
Galang sekitar jembatan Enam
Barelang, Perairan Batu Ampar
sebelum masuk Pelabuhan Batu
Ampar, perairan Kabil terdapat
dua pelabuhan yang biasa
digunakan yaitu Pelabuhan CPO
Kabil dan Pelabuhan Citra Nusa
Kabil, perairan Tanjung Uncang
untuk galangan kapal Tanjung
Uncang, perairan Karimun juga
dimanfaatkan untuk STS Chemical
dan di Perairan Sekupang selain
digunakan untuk penumpang
domestik menuju ke berbagai
daerah. Informasi yang diterima,
kedepan akan disederhanakan
menjadi hanya tiga area lego
jangkar sesuai rekomendasi
Gubernur Kepri, namun apakah
hal tersebut akan diterima oleh BP
Batam maupun Pemkot Batam hal
tersebut masih diperbincangkan.
Cakrawala Edisi 444 Tahun 2019
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Who is The Famous State
Actor at Malaca / Singapore Strait.
Setiap negara yang berada di
sepanjang lintasan Selat Malaka
tentunya berharap terpilih
memberikan jasa layanan bagi para
pengguna laut yang melintasinya.
Indonesia, Malaysia dan Singapura
berkompetisi untuk menjadi
pemenang jasa layanan pengguna
laut.
Keseriusan Singapura dengan
menyiapkan sarana prasana
pelabuhan sesuai ISPS Code
Standar, akses komunikasi
dan transportasi serta layanan
publik disiapkan dengan cermat
sehingga sejumlah agen pelayaran
internasional membangun
perwakilannya di negara tersebut.
Demikian juga halnya sistem
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keamanan dan pertahanan
negara juga disiapkan untuk
mengamankan kepentingan
nasionalnya. Pembangunan IFC
(Information Fusion Center) yang
menempatkan sejumlah ILO
dari sejumlah negara semakin
memperkuat Singapura sebagai
pintu gerbang ke berbagai
negara. Pasang surut hubungan
disebabkan oleh kepentingan
nasional masing-masing negara.
Pada bulan Desember 2018 terjadi
insiden antara PCG (Police Coast
Guard) Singapore berusaha
menabrak APMM Malaysia akibat
sengketa perbatasan Singapura
– Johor Malaysia. Singapura juga
secara agresif dan tidak konsisten
dalam proses penyidikan TB
Ankang berbendera Singapura

yang melakukan kegiatan STS di
wilayah teritorial Indonesia tanpa
ijin resmi dengan MV. Pu Tao Sun
yang melarikan diri ke wilayah
Singapura. Kesepakatan investigasi
bersama kedua kapal tersebut tidak
berkelanjutan sesuai komitmen,
baik MSTF Singapura, RSN
maupun IFC tidak memberikan
informasi dan konfirmasi hasil
investigasi mereka sampai saat ini.
Indonesia sebagai salah satu
pemasok logistik bagi Singapura,
sentra pengepul ikan yang berada
di Pulau Belakang Padang dan
Peternakan babi di Pulau Bulan
memberikan kontribusi terhadap
keberlangsungan terpenuhinya
kebutuhan logistik Singapura,
namun hal tersebut tidak
dilengkapi dengan dokumen sesuai
dengan regulasi yang berlaku
di Indonesia sehingga Unsur
Guskamla Koarmada I melakukan
penangkapan TB. Elang Tirta I yang
mengangkut 1.085 ekor ternak babi
di sekitar Perairan Pulau Bulan
yang akan dibawa ke Singapura.
Elang Tirta I dan TK HC 160
ditangkap oleh KRI PRA.
Singapura juga melakukan
reeksport baby lobster yang
bernilai ekonomis tinggi dari
sejumlah mafia dari Indonesia
yang diselundupkan ke negara
tersebut secara ilegal. Pada tanggal
12 Maret 2019 tim gabungan
F1QR Koarmada I, Guskamla
Koarmada I, Lantamal IV TPI dan
Lanal Batam setelah menyanggong
selama seminggu dan berhasil
menangkap speed tanpa nama yang
akan menyelundupkan baby lobster
senilai Rp. 37 Miliar.
Gabungan F1QR
Kapal-kapal super carrier
yang menunggu antrean masuk
ke pelabuhan Singapura juga

melakukan aktivitas lego
jangkar secara ilegal yang tidak
memberikan konstribusi terhadap
Indonesia di Perairan Tanjung
Berakit. Pada bulan Februari 2019
berhasil ditangkap oleh Unsur
Guspurla dan Guskamla Koarmada
I serta Lantamal IV TPI, antara
lain: MT. Petrolimex (Vietnam),
MV. Wende (Hongkong), MT.
Afra Oak (Liberia), MT. Argos
(Bahama), MT. Archangelos Gabriel
(Yunani), MT. Bliss (Singapura),
MCP. Bilbao (Liberia), MT. SG.
Pegassus (Panama), MT. Win Win
(Marshal Island). Keberadaan
kapal-kapal tersebut di Perairan
Tanjung Berakit secara ilegal karena
melakukan lego jangkar diluar area
lego jangkar maupun STS (Ship to
Ship Transfer) yang telah ditetapkan
untuk menunggu proses antrean
sandar di Pelabuhan Singapura.
Keberadaannya juga disinyalir
melakukan aktivitas tank cleaning
yang menimbulkan pencemaran
perairan/pantai ditemukan
tumpahan minyak (masih perlu
pembuktian atas temuan fakta
lapangan ditemukannya tumpahan
minyak).
Terganggunya kepentingan
Singapura terkait pasokan
logistik yang terhambat dengan
dilaksanakannya upaya penegakkan
hukum oleh TNI Angkatan
Laut terhadap kapal-kapal yang
secara ilegal menyelundupkan
baby lobster, kelancaran pasokan
logistik kebutuhan pokok daging
babi, STS antara TB. Ankang dan
MV. Pu Tao San serta penertiban
kapal kapal yang melakukan illegal
anchor di Tanjung Berakit. Tidak
menutup kemungkinan tindakan
provocative yang secara nyata telah
mengganggu kedaulatan negara
berupa manuver RSAF diatas
wilayah teritorial Indonesia bahkan

di atas daerah terbatas Lanal Batam
yang dapat dikategorikan sebagai
“Tanda-Tanda Permusuhan /
Hostile Intent” merupakan respon
Singapura karena merasa terusik
kepentingannya yang perlu disikapi
secara tegas.
Pelabuhan Singapura yang
kini mengelola 536,6 juta kargo
merupakan bandara terbesar
kedua di dunia. Terminal-terminal
pelabuhan tersebut berlokasi di
Tanjong Pagar, Keppel, Brani, Pasir
Panjang, Sembawang dan Jurong.
PCG (Patrol Coast Guard)
Singapura juga melakukan aksi
provocative di perairan Tanjung
Berakit beberapa hari setelah
penangkapan kapal kapal yang
melakukan illegal anchorage dan
dihalau oleh KRI PRA. Dari
manuver-manuvernya yang
agresif terhadap negara-negara
sekitar untuk mengamankan
kepentingannya, “Singapore is The
Famous State Actor at Malacca
Strait”. Selat Malaka dari masa ke
masa tidak pernah reda sedetikpun
dari berbagai aktivitas. Berbagai
jenis kapal baik domestik maupun
internasional dengan berbagai
ukuran kapal sampai dengan
kapal-kapal besar seperti VLCC
(Very Large Cargo Carrier) setiap
saat melintas dan beraktivitas di
perairan tersebut.
Kapal-kapal militer/Angkatan
Laut dari berbagai negara juga
berlalu lalang di perairan tersebut
guna melaksanakan hak lintas
transit maupun kepentingan
lainnya.
Dari hasil pantauan Puskodal
Guskamla Koarmada I sepanjang
tahun 2018 – 2019, kapal perang
dari Singapura, Amerika Serikat,
Malaysia, Australia, Jepang, Inggris
dan India menunjukkan frekuensi
lebih menonjol dibanding negara

lainnya. Hal tersebut menunjukkan
kepentingan negara tersebut
untuk mengamankan kepentingan
nasionalnya di sejumlah palagan
yang dapat terkontrol dan
termonitor saat melaksanakan
hak lintas transit di Selat Malaka.
Selat Malaka memiliki andil yang
sangat penting terhadap dinamika
perekonomian maupun stabilitas
keamanan regional di Kawasan
Asia Pasifik maupun Global.
Terganggunya akses di Selat Malaka
akan menimbulkan berbagai
dampak terhadap sejumlah aspek
pada tatanan nasional, regional
maupun global.
The Maritime Culture Strength
Tidak diragukan lagi bahwa
nenek moyang kita adalah
bangsa pelaut, namun sejak masa
penjajahan yang begitu lama telah
memisahkan laut dengan sebagian
besar kehidupan dan budaya bangsa
Indonesia. Hal ini wajar karena
bangsa penjajah khawatir jika
akses-akses penting dikuasai oleh
bangsa Indonesia dan menguasai
taktik serta strategi perang laut,
penjajah dalam waktu singkat
akan hengkang dari Nusantara.
Salah satu upaya penjajah adalah
menguasai akses pelayaran dan
mengisolasi sejumlah tempat serta
mengikis budaya maritim yang
berkembang agar tetap dikuasai
kolonial, koneksitas antarpulau
tetap dikuasai dan diawasi oleh
penjajah.
Pada masa kemerdekaan,
konstelasi geografis Indonesia
berupa kepulauan telah
membangkitkan kembali naluri
kemaritiman di sejumlah tempat.
Namun demikian, sebagian besar
masih belum menyadari kodrat
sebagai sebuah bangsa yang
menghuni negara kepulauan
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yang bernilai strategis dari
berbagai aspek baik posisi
geografis, sumberdaya alam dan
tradisi serta budaya maritimnya.
Naluri pelaut ulung masyarakat
sepanjang Selat Malaka justru
saat ini sebagian besar melakukan
aktivitas melanggar hukum sebagai
penyelundup yang telah menjadi
kebiasaan dan budaya yang turun
temurun.
Kegigihan naluri pelaut sebagian
masyarakat di kawasan Selat
Malaka justru belum sepenuhnya
dimanfaatkan untuk hal–hal yang
positif yang berkonstribusi secara
legal terhadap kesejahteraan
masyarakat maritim sepanjang
Selat Malaka. Kolaborasi antara
budaya maritim yang kuat
untuk memanfaatkan berbagai
sumberdaya alam dan konstelasi
geografis sebagai negara kepulauan
serta posisi geografis yang strategis
dengan karakter kegigihan sebagai
pelaut ulung akan memperkuat
pencapaian kesejahteraan
masyarakat maritim sepanjang Selat
Malaka dan meningkatkan devisa
negara.
Membangkitkan Eco Maritime /
Blue Economy bagi kemakmuran
Perputaran ekonomi yang
bergantung pada kegiatan ilegal
ini sebenarnya mencerminkan
kesenjangan ekonomi yang terjadi
di masyarakat. Hal tersebut dapat
dilihat dari data BPS Sumatera
Utara antara Tanjung Balai dengan
kabupaten lainnya tahun 2013
menyebutkan bahwa penerimaan
pajak Kota Tanjung Balai hanya
sebesar Rp 7.083.418.000,sementara penerimaan pajak
Kabupaten Asahan mencapai Rp
25.778.525.000,Strategi membangkitkan
eco maritim/blue economy
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masyarakat sepanjang Selat
Malaka dengan memberdayakan
faktor penguat (strength),
meminimalisir faktor kelemahan
(weakness), memanfaatkan
peluang (opportunity) serta
merubah ancaman / kendala
(threat) menjadi peluang,
alternatif direkomendasikan
kepada Pemerintah Pusat guna
meningkatkan kesejahteraan, antara
lain :
a. Mewujudkan kemakmuran
masyarakat maritim sepanjang
Selat Malaka yang mandiri terbebas
dari berbagai aktivitas ilegal
yang merugikan negara menjadi
sumberdaya manusia produktif
sesuai karakternya sebagai pelaut
handal melalui pembinaan dan
penciptaan lapangan pekerjaan
sebagai pandu laut oleh Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut
Kementerian Perhubungan RI
bekerja sama dengan TNI AL dan
instansi pemerintah lainnya dalam
rangka tercapainya kesejahteraan
dan terpenuhinya lapangan
pekerjaan mantan pelaku kegiatan
ilegal.
b. Menciptakan lapangan
pekerjaan baru bagi masyarakat
maritim sepanjang Selat Malaka
seperti: pembuatan keramba
laut di sejumlah tempat pesisir
Selat Malaka, budidaya rumput
laut, reboisasi hutan bakau/
mangrove dan penangkaran
sejumlah satwa melalui kerja
sama antar Kementerian terkait
(KKP, Kemensos, Kementerian
Kemaritiman, Kemhan, TNI AL
dll) dalam rangka pemberdayaan
potensi maritim (Potmar) dan
membangkitkan ekonomi maritim
yang dapat meningkatkan kualitas
dan taraf hidup.
c. Mewujudkan tata kelola sektor
pariwisata melalui pemberdayaan

potensi wisata bahari, religi dan
budaya serta wisata belanja dengan
membuat even tahunan berskala
international dan membangun/
mengembangkan spot-spot tujuan
wisata yang melibatkan stake holder
pariwisata daerah, Dinas Pariwisata
Provinsi dan Kementerian
Pariwisata RI dalam rangka
menggairahkan sektor pariwisata
dan meningkatkan pendapatan.
d. Mewujudkan kemudahan
pengawasan sirkulasi sumberdaya
laut melalui pembangunan
pelabuhan penampungan ikan
modern dan pelayanan perijinan
terpadu satu atap di Pulau Belakang
Padang sebagai sentra pengepul
sumberdaya laut dan pelayanan:
karantina ikan, perijinan eksport
import dan pengurusan bea cukai,
pungutan perikanan dan lain-lain
dalam rangka menyederhanakan
pengawasan distribusi ikan ke
berbagai daerah maupun tujuan
eksport serta meningkatkan
pendapatan dari sektor perikanan.
e. Menciptakan kemudahan
layanan administrasi perijinan dan
pengawasan distribusi logistik dan
kebutuhan pokok melalui pelayanan
satu atap dan pembangunan zona
logistik terpadu serta pengawasan
distributor kebutuhan-kebutuhan
pokok seperti peternakan babi
di Pulau Bulan untuk memenuhi
eksport ke Singapura dalam rangka
tertib administrasi dan peningkatan
pendapatan daerah/negara.
f. Menetapkan dan menata area
lego jangkar, area STS (Ship to
Ship Transfer) serta pembangunan
fasilitas pengawasan dan
pengendaliannya melalui tata
ruang laut sepanjang Selat Malaka
dan tata ruang wilayah Kawasan
Kepri dalam rangka kemudahan
pengawasan dan pengendalian
aktivitas STS dan lego jangkar.

g. Melaksanakan sinkronisasi
kepentingan yang saling tumpang
tindih antara Pemrov Kepri, BP
Batam dan Pemkot Batam melalui
penataan penentuan zona layanan
bisnis pelayaran, zona industri
galangan kapal, sentra ekonomi
dan bisnis, kawasan wisata serta
layanan kepelabuhan modern dan
membangun kemitraan yang saling
menguntungkan dengan Singapura
dalam rangka mewujudkan Batam
yang berdaya saing global.
h. Mewujudkan pembangunan
pelabuhan yang berdaya saing
global yang mampu menampung
kapal-kapal domestik maupun
internasional melalui pembangunan
sistem perambuan, penetapan area
lego jangkar untuk kapal-kapal
yang menunggu antrian sandar,
break water guna melindungi kapal
sandar dari pengaruh cuaca buruk,
manajemen dan terminal peti
kemas yang mampu menampung
sirkulasi peti kemas skala besar,
fasilitas sandar bagi kapal-kapal
berukuran raksasa baik untuk
super carrier, kapal pesiar maupun
kapal curah serta tempat sandar
bagi kapal kapal berukuran kecil
domestik, fasilitas keamanan
pelabuhan sesuai ISPS code standart
serta membangun konektivitas
global dalam rangka menarik
minat global shipping company
memanfaatkan jasa pelabuhan
Indonesia (kondisi pelabuhan Batu
Ampar saat ini sangat jauh dari
standar kelayakan internasional).
Strategi tersebut diharapkan
dapat menciptakan iklim yang
memanfaatkan situasi dan kondisi
Selat Malaka dari berbagai aspek
dengan merubah kebiasaan
masyarakat yang selama ini kontra
produktif masih melakukan
aktivitas-aktivitas ilegal menjadi
tenaga profesional berstandar

internasional, pemanfaatan
sumberdaya alam berupa konstelasi
geografis, geo ekonomi dan geo
strategis dengan menginvestasikan
pembangunan infrastruktur yang
memiliki daya saing global guna
mencapai kemakmuran masyarakat
sepanjang Selat Malaka dan
peningkatan devisa negara.
Mengamankan Selat Malaka dan
Membangun Wibawa Bangsa
Menciptakan keamanan Selat
Malaka secara permanen tidak
dapat dilaksanakan partial tanpa
adanya sinergitas antar instansi
terkait. Rumor-rumor yang kerap
berkembang terkait pengawalan
terhadap pelaku ilegal kerap
muncul yang menimbulkan
kesenjangan antar instansi.
Alternatif strategi yang dapat
direkomendasikan antara lain :
a. Mewujudkan sinergitas dan
integritas pengamanan Selat Malaka
melalui penerbitan Keputusan
Presiden RI tentang penetapan
Zona Khusus Pengawasan dan
Pengamanan Terpadu Selat Malaka
(ZKP2TSM), pemanfaatan dan
pengintegrasian infrastruktur
sistem pengawasan dan
pengendalian instansi terkait (TNI
AL, TNI AU, Polairud Polda Kepri,
KKP, Bea Cukai, KP3, KSOP, Biro
Navigasi, Bakamla RI, dll) dalam
rangka mendukung efektifitas dan
efisiensi operasi.
b. Mewujudkan penyelenggaraan
kerja sama operasi pengamanan
yang melibatkan stakeholder
TNI, Polri dan instansi sipil yang
memiliki kewenangan yuridis
melalui pembentukan Satuan
Tugas Operasi Gabungan Terpadu
Pengawasan dan Pengamanan
Zona Khusus Selat Malaka (Satgas
Opsgabpad P2ZKSM), membangun
Pusat Komando dan Pengendalian

Opsgabpad P2ZKSM yang
mampu menampilkan data coastal
radar system, AIS Receiver, Long
Range Camera, Digital Integrated
Communication System (DICS),
Air Picture Compilation, VMS,
Weather Forcase Compilation
dan menempatkan personel
terlatih untuk mengawaki display/
console di Puskodal Opsgabpad
P2ZKSM dalam rangka
mendukung penyelenggaraan
operasi dan sebagai counter part
IFC (Information Fussion Center)
Singapura.
c. Mewujudkan sistem pertahanan
negara yang dapat menimbulkan
efek getar / deterrence effect melalui
peningkatan kemampuan Puskodal
yang mampu mendeteksi dan
mengidentifikasi kontak udara,
permukaan dan bawah air serta
kemampuan cyber dan pernika
yang terintegrasi dengan Puskodal
Mabes TNI, Mabesal, Mabesau
dan Pangkalan TNI terpadu
di Natuna, pemasangan sistem
deteksi bawah laut (Sosus/Sound
Surveillance System) di perairan
Tanjung Berakit untuk mengkontrol
setiap pergerakan obyek bawah air
/kapal selam asing, penempatan
KRI yang memiliki kemampuan
peperangan permukaan, udara
dan bawah permukaan serta
pengoperasian kapal selam di
Laut Natuna, pembentukan
karakter prajurit Batalion 10
Marinir Setoko dan Batalion Rider
TNI AD handal renang tempur,
penempatan batalion roket marinir
dalam rangka meningkatkan
kemampuan pengendalian dan
kontrol setiap aktivitas aset militer
asing yang memanfaatkan akses
Selat Malaka yang akan berdampak
pada meningkatnya kewibawaan
Indonesia.©
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PENEGAKAN KEDAULATAN DAN HUKUM DI LAUT

Merumuskan Definisi
Keamanan Maritim (Hubungan Semiotika)
Oleh: Letkol Laut (P) Dickry Rizanny Nurdiansyah, PSC(J), MMDS

Keamanan maritim telah menjadi salah satu diskursus terkini dari suatu hubungan
internasional, yang menyebabkan para pemimpin negara mulai memasukkannya
dalam kebijakan pemerintahan atau membingkai kembali pekerjaan mereka
dalam istilah-istilah yang berhubungan dengan keamanan maritim. Namun,
sampai saat ini belum ada konsensus internasional tentang definisi keamanan
maritim secara pasti, walaupun sudah ada koordinasi tindakan secara internasional
dalam mengatasinya. Ketiadaan sebuah konsensus atau definisi yang jelas, serta
ketidaksepahaman dan perbedaan pandangan menimbulkan resiko yang bersifat
konstan. Untuk itu, dalam mendefinisikan keamanan maritim secara pasti dan
bersifat universal, diperlukan sebuah kerangka berpikir dalam mengidentifikasi
kesamaan dan ketidaksetujuan tersebut. Artikel ini berusaha untuk merumuskan
definisi keamanan maritim dengan menggunakan matriks hubungannya dengan
konsep-konsep lain (hubungan semiotika), seperti keamanan laut, pertahanan
maritim, ekonomi kelautan dan ketahanan maritim.
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Diskusi Keamanan Maritim
Diskusi tentang keamanan
maritim sering dilakukan dengan
berangkat dari bentuk “ancaman”
yang terjadi di domain maritim,
seperti sengketa perbatasan
antarnegara, terorisme maritim,
pembajakan, perdagangan
narkotika, penyelundupan manusia,
proliferasi senjata, penangkapan
ikan ilegal, polusi lingkungan,
kecelakaan maritim dan bencana
alam. Walaupun pendekatan
dengan “daftar ancaman” untuk
mendefinisikan keamanan maritim
ini banyak dikritik karena tidak
cukup dalam memprioritaskan
permasalahan, juga tidak mampu
memberikan petunjuk tentang
bagaimana isu-isu ini saling terkait,
atau bagaimana secara garis besar
ancaman ini dapat diatasi, namun
diskusi ini juga menciptakan
pertanyaan lanjutan bahwa di mana
ancaman harus dimasukkan dalam
sebuah agenda kebijakan. Apakah
perubahan iklim dan bencana alam
berada di masalah keamanan laut
maritim? Haruskah perselisihan
antarnegara diperlakukan seperti
dalam hal keamanan nasional
daripada keamanan maritim?
Analis lainnya menganjurkan
untuk memahami keamanan
maritim sebagai “good or stable

order at sea” yaitu sebuah aturan
di laut yang baik atau stabil.
Kontras dengan definisi bersifat
“negatif ” tentang keamanan
maritim dari perspektif ancaman,
pemahaman istilah ini memberikan
konseptual yang “positif ” yang
mampu memproyeksikan tujuan
(ends) yang ideal dan unik yang
harus dicapai. Namun demikian,
pendekatan ini hampir tidak
ada definisi mendalam tentang
pengertian “good or stable order
at sea” yang dimaksudkan, atau
aturan siapa yang dimaksud untuk
diterapkan. Sebaliknya, diskusi
segera berubah menjadi pertanyaan
tentang bagaimana penegakan
hukum di laut dapat ditingkatkan.
Diskusi lain mendefinisikan
keamanan maritim dalam hal
positif dengan menghubungkannya
dengan “pertumbuhan ekonomi
maritim” atau yang sering disebut
dengan “pertumbuhan ekonomi
biru.” Dalam upaya ekonomi ini
untuk mendefinisikan keamanan
maritim, pertanyaan serupa
muncul: perekonomian siapa yang
dipedulikan, dan siapa yang akan
menjadi penerima manfaat utama
dari pertumbuhan tersebut?
Diskusi dan tanggapan tentang
keamanan maritim memberikan
pokok bahasan yang sangat

luas dan terkadang tidak selaras
dari beragam pandangan atau
berbagai proposal kebijakan
yang cenderung memerhatikan
perlunya koordinasi, berbagi
informasi, pembuatan peraturan
dan undang-undang, penegakan
hukum dan pengembangan
kemampuan di dalam domain
maritim. Sekali lagi, diskusi tetap
terbuka tentang apa dan siapa yang
harus dikoordinasikan atau diatur
dan siapa yang harus membangun
kemampuan dan seperti apa
kemampuan tersebut. Singkatnya,
dengan pandangan beberapa
pengamat dan analis kemaritiman
yang terlihat meyakinkan, namun
belum dapat terbentuknya sebuah
konsensus internasional mengenai
definisi keamanan maritim.
Dengan menggunakan
keamanan maritim sebagai kata
kunci, memungkinkan kita
untuk memahami arti-penting
serta perbedaan pendapat di
sekitar konsep tersebut. Istilah
keamanan maritim sebagai kata
kunci memungkinkan koordinasi
tindakan internasional, di bawah
ketiadaan konsensus itu sendiri.
Namun, kata ini juga menghadapi
risiko yang bersifat konstan
bahwa ketidaksepakatan dan
konflik kebijakan yang tidak jelas.
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Ketidaksepakatan semacam itu
bisa muncul dalam situasi krisis
dan kemudian mengarah ke jalan
buntu, yang kemudian muncul
di saat hal itu sangat dibutuhkan.
Ketidaksepakatan mungkin juga
mengarah pada kegiatan yang saling
bertentangan dan koordinasi yang
lemah, ketika para pelaku berpikir
bahwa mereka berpikir tentang hal
yang sama, padahal sebenarnya
mereka tidak. Jika keamanan
maritim adalah kata kunci
tersebut, maka ada sedikit prospek
untuk membentuk konsensus
internasional mengenai konsep
tersebut.

nasional sebagai perlindungan
kelangsungan hidup warga negara,
konsep “seapower” bertujuan
untuk meletakkan peran kekuatan
Angkatan Laut dan mengelaborasi
strategi untuk penggunaan laut
tersebut. Di masa damai, peran
kapal perang terutama terlihat
dalam melindungi jalur komunikasi
laut dalam memfasilitasi jalur
perdagangan dan mendukung
kemakmuran ekonomi dengan
cara penangkalan, pengawasan
dan pelarangan/interdiksi.
Konsep seapower terkait dengan
keamanan maritim dalam dua hal.
Hal pertama adalah menyangkut

sebuah kecelakaan kapal di laut,
misalnya tenggelam, maka konsep
akan bergeser ke dalam bagaimana
pencarian dan penyelamatan serta
perlindungan kehidupan pelaut dan
penumpang, yang secara bertahap
bergeser ke masalah lingkungan,
pencegahan tabrakan, kecelakaan
dan lingkungan kelautan. Misalnya,
khususnya tumpahan minyak telah
meningkatkan sebuah pembahasan
pada dimensi lingkungan dari
keselamatan laut. Sementara
peristiwa-peristiwa seperti
tumpahan minyak yang diakibatkan
oleh sebuah perang di laut, dapat
mengungkapkan hubungan antara

Di masa damai, peran kapal perang terutama terlihat dalam
melindungi jalur komunikasi laut dalam memfasilitasi jalur
perdagangan dan mendukung kemakmuran ekonomi dengan cara
penangkalan, pengawasan dan pelarangan/interdiksi.
Hubungan Semiotika : Matriks
Keamanan Maritim
Dalam pemikiran semiotika,
makna suatu istilah dapat dipahami
dengan mengeksplorasi relasi
antara istilah dengan konsep
lain. Keamanan maritim pun
dapat dianalisis dengan cara
yang sama dengan mengakui
hubungan dengan istilah lain, yaitu:
keselamatan maritim, pertahanan
maritim, ekonomi maritim dan
ketahanan maritim, dimana
memiliki dimensi keamanan
maritim yang berbeda.
Sebuah wacana tentang
keamanan di laut yang mendahului
diskursus tentang “keamanan
maritim” adalah peperangan laut,
yaitu pentingnya proyeksi kekuatan
maritim dan konsep kekuatan laut
(seapower). Dengan berpegang
teguh pada pemahaman secara
tradisional tentang keamanan

62

Cakrawala Edisi 444 Tahun 2019

fakta bahwa Angkatan Laut adalah
salah satu aktor utama dalam
keamanan maritim. Hal kedua
adalah perdebatan tentang seberapa
jauh Angkatan Laut mampu
bertindak di luar perairan teritorial
mereka, memasuki wilayah lain di
luar wilayah sendiri dan mampu
menunjukkan kehadiran di perairan
internasional.
Kemudian, konsep “keselamatan
laut” ditujukan untuk keselamatan
kapal dan instalasi maritim dengan
tujuan utama melindungi para
profesional maritim dan lingkungan
laut. Pertama, keselamatan laut
menyiratkan pada pengaturan
pembangunan kapal dan instalasi
maritim, kontrol rutin prosedur
keselamatan mereka serta
pendidikan profesional maritim
dalam mematuhi peraturan
khususnya di laut. Jika masalah
utama keselamatan laut, untuk

keamanan laut dan masalah
lingkungan. Masalah keamanan
adalah inti dari keamanan maritim
mengingat itu mungkin melibatkan
kepentingan lingkungan dan
budaya di laut. Keamanan laut juga
semakin terkait dengan keamanan
maritim mengingat bahwa industri
maritim, perusahaan pelayaran dan
karyawan mereka secara bersamaan
merupakan target potensial
(misalnya perompak, teroris, atau
kriminal) serta pelaku potensial
(dengan terlibat dalam kejahatan
maritim seperti perdagangan
manusia, penyelundupan barang,
senjata atau berkolaborasi dengan
pelaku kriminal di laut).
Keamanan maritim juga
terkait dengan pembangunan
ekonomi. Sepanjang sejarah,
lautan selalu menjadi faktor
penting dalam ekonomi. Mayoritas
perdagangan dilakukan melalui

laut dan perikanan adalah industri
yang signifikan. Baik pelayaran
maupun perikanan global telah
berkembang menjadi industri
yang menghasilkan trilyunan
rupiah. Nilai komersial lautan
juga dievaluasi kembali karena
potensi ekonomi sumber daya lepas
pantai, energi fosil, penambangan
dasar laut, serta potensi ekonomi
pariwisata di daerah pesisir.
Konsep “ekonomi biru” bertujuan
untuk menghubungkan dan
mengintegrasikan berbagai dimensi
pembangunan ekonomi lautan dan
membangun strategi manajemen
berkelanjutan untuk hal ini. Konsep
ekonomi biru terkait dengan
keamanan maritim karena strategi
pengelolaan berkelanjutan tidak
hanya membutuhkan penegakan
dan pemantauan hukum dan

peraturan, tetapi lingkungan laut
yang aman memberikan prasyarat
untuk mengelola sumber daya laut.
Dua dimensi inti dalam konsep
ekonomi biru, keamanan pangan
dan ketahanan penduduk pesisir
secara langsung terkait dengan
konsep keempat yang perlu
dipertimbangkan untuk memahami
hubungan semiotik keamanan
maritim, yaitu keamanan manusia,
yang merupakan bagian dari
ketahanan maritim. Keamanan
manusia adalah faktor utama untuk
memahami keamanan dalam hal
ketahanan nasional dalam domain
maritim yang akan diciptakan.
Konsep tersebut bertujuan untuk
memusatkan pertimbangan
keamanan pada kebutuhan manusia
pada suatu negara. Dimensi
inti dari keamanan manusia

menyangkut makanan, tempat
tinggal, mata pencaharian yang
berkelanjutan dan pekerjaan yang
terjamin. Mempertimbangkan
bahwa perikanan merupakan
sumber makanan dan industri
yang penting, terutama di negaranegara yang memiliki wilayah
laut yang luas, kejadian perikanan
ilegal merupakan masalah utama
yang berdampak pada keamanan
manusia tersebut. Namun demikian,
keamanan manusia memiliki
beberapa dimensi maritim, yang
membentang dari keamanan pelaut
sampai kerentanan populasi pesisir
terhadap ancaman-ancaman masa
depan secara lebih luas. Khususnya
ketahanan populasi pesisir telah
diidentifikasi sebagai faktor kunci
dalam munculnya ancaman
maritim dan karenanya penting
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dalam terdapat pencegahanpencegahannya.
Keamanan Maritim
menghubungkan keempat konsep
ini satu sama lain dan bahkan
berpotensi untuk menggantikan
definisi keempatnya. Perspektif
semiotika ini menyiratkan bahwa
untuk memahami apa definisi
keamanan maritim sebenarnya,
kita dapat mempelajari hubungan
yang terjadi dengan konsepkonsep lain. Secara grafis ini dapat
diproyeksikan sebagai matriks yang
menggambarkan matriks keamanan
maritim yang memproyeksikan
hubungan antara konsep-konsep
tersebut dalam istilah-istilah
yang ideal. Keamanan maritim
berada di pusatnya. Penulis juga
menempatkan isu-isu keamanan
maritim yang berbeda di dalam
matriks.
Matriks adalah alat analisis
untuk memahami perbedaan
dan kesamaan pemahaman dari
aktor yang berbeda. Dengan
matriks diatas, pertama-tama
memungkinkan untuk mempelajari
jenis-jenis hubungan yang dibentuk
oleh aktor-aktor yang berbeda
antara keamanan maritim dan
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konsep-konsep lain. Matriks ini
juga memberikan pandangan
untuk meneliti apa yang termasuk
dan yang tidak termasuk dalam
konsep keamanan maritim. Terlihat
interpretasi ancaman dapat sangat
berbeda. Untuk beberapa aktor,
ancaman atau permasalahan
mungkin terkait dengan dimensi
ekonomi, sementara untuk yang
lain terkait dengan masalah
keamanan atau kedaulatan nasional.
Matriks itu menggambarkan
hubungan konsep satu dengan
yang lain. Yang perlu diperhatikan
bahwa pemahaman ideal tentang
keamanan maritim tidak harus
mengintegrasikan pengertian dari
empat konsep lainnya.
Keamanan maritim adalah kata
kunci dan belum memiliki arti
yang pasti. Perumusan definisinya
oleh para aktor dengan mengaitkan
konsep itu dengan yang lain,
dengan upaya untuk mengisinya
dengan ancaman yang berbeda
dan dengan tindakan dalam
meresponnya. Jika para pelaku
sepakat mengenai nilai keamanan
maritim dalam istilah umum,
makna praktiknya akan selalu
berbeda dari segi aktor, waktu

dan ruang. Merumuskan definisi
keamanan maritim yang diakui
secara universal adalah sebuah
proses yang sangat sulit. Kerangka
hubungan semiotika digunakan
untuk memahami arti keamanan
maritim yang multi tafsir dengan
mengungkap kepentingan politik
dan pandangan secara global.
Kerangka ini memberikan jalur
akses yang produktif ke dalam
sebuah studi keamanan maritim
dan meneliti dari perspektif yang
berbeda dari para pelaku di ruang
yang berbeda pula.
Dengan mengajukan pertanyaan
“Apa definisi Keamanan Maritim?”
maka jawabannya mengarah
ke agenda penelitian dalam
memetakan makna konsep tersebut.
Studi semacam itu memiliki
implikasi kebijakan langsung di
tingkat nasional dan global. Studi
ini mengungkapkan kapan dan
bagaimana aktor setuju dan tidak
setuju serta saling menumbuhkan
kesepakatan pengertian dan
pemahaman bersama. Para aktor
maritim mungkin telah bertindak
untuk mengatasinya dengan
melakukan koordinasi, dan
memungkinkan memiliki jenis
interpretasi sengketa maritim yang
berbeda, dengan tidak berangkat
dari kepentingan yang diasumsikan
sendiri, tetapi dengan analisis
tentang makna dari para pelaku
maritim tersebut yaitu sebagai
ruang keamanan. Pada akhirnya,
studi semacam itu juga akan
membantu merumuskan definisi
yang muncul dari studi keamanan
maritim dan menguraikan terhadap
tautan disiplin ilmunya kepada
ekonomi, studi pembangunan,
studi lingkungan atau ketahanan
nasional.©

PENEGAKAN KEDAULATAN DAN HUKUM DI LAUT

Maritime Cyber Security
Keamanan bidang informasi dan ancaman siber telah menjadi salah satu
prioritas tinggi bagi beberapa negara dalam beberapa dekade terakhir.
Ketergantungan pada komunikasi digital, otomatisasi dan keterkaitan
ekonomi global saat ini membuat keamanan dunia maya tidak hanya menjadi
masalah pertahanan dan keamanan nasional tetapi juga keamanan global.
Serangan ancaman siber yang berdampak pada pemerintah dan industri.
Oleh: Tim Labpamsisjar

S

ampai saat ini, laut merupakan
jalur perhubungan global
yang mampu memberikan
pengaruh yang vital untuk
perdagangan, terlebih lagi di dunia
yang terglobalisasi. Namun, sebagai
ruang/domain yang luas, berbagi,
dan sebagian besar tidak diatur,
domain maritim rentan terhadap
proliferasi aktor-aktor kriminal
non-negara yang mendapat
manfaat dari porositas perbatasan
laut, antara lain pembajakan dan
perampokan di laut, penangkapan
ikan ilegal, perdagangan narkoba,
senjata dan perdagangan orang,
terorisme di laut, imigrasi ilegal,
degradasi lingkungan laut, serta
berbagai kegiatan yang berpotensi
mengganggu kegiatan di laut.
Masalah keamanan maritim
akan memainkan peran penting
dalam menghadapi kompleksitas
perubahan geopolitik dan
kompleksitas perubahan teknologi.
Interaksi antara dua area/domain
yang berbeda antara domain ruang
siber dan domain maritim akan
menjadi permasalahan tersendiri
dikaitkan dengan faktor keamanan.
Stabilitas keamanan maritim
sangat diperlukan seluruh negara
di dunia dalam rangka menjaga
kepentingan nasional bangsa yang
berdampak pada pembangunan
nasional. Keamanan maritim

merupakan sebagian kecil dari
keamanan nasional, sehingga
praktek keamanan nasional suatu
negara menentukan bagaimana
praktek keamanan maritim dalam
kebijakan nasional (Octavian &
Yulianto, 2014: 159-160).
Terkait dengan konsep
Keamanan Maritim ialah
konsep Keselamatan Maritim
(Maritime Safety) yang mengatasi
permasalahan keselamatan
kapal, instalasi, personil / aktor
profesional di bidang kemaritiman
dan lingkungan laut. Organisasi
internasional yang mempunyai
tugas dan fungsi di bidang ini
ialah International Maritime
Organization (IMO) di bawah
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Ancaman Siber Sektor Maritim
Bahaya siber mengacu pada
ukuran sejauh mana aset teknologi
dapat terancam oleh keadaan
atau peristiwa potensial, yang
dapat mengakibatkan kegagalan
operasional, keselamatan atau
keamanan terkait pengiriman
sebagai konsekuensi dari informasi
atau sistem yang rusak, hilang atau
dikompromikan.
Manajemen bahaya siber
adalah proses mengidentifikasi,
menganalisis, menilai, dan
mengomunikasikan risiko yang

terkait dengan dunia maya
dan menerima, menghindari,
mentransfer, atau memitigasi
risiko tersebut ke tingkat
yang dapat diterima, dengan
mempertimbangkan biaya dan
manfaat tindakan yang diambil oleh
para pemangku kepentingan.
Tujuan keseluruhan adalah
untuk mendukung pengiriman
yang aman dan terjamin, yang
secara operasional tangguh
terhadap risiko dunia maya.
Beberapa ancaman pada
sektor maritim berkaitan dengan
ancaman siber yang sering terjadi
mentargetkan kapal, infrastruktur
industri maritim, industri migas,
pusat kendali serta sistem informasi
komunikasi maritim secara umum
dengan fokus ancaman pada
beberapa kategori, antara lain :
1. Ancaman pada sistem informasi,
jaringan dan data.
Serangan pada sistem tersebut
bertujuan untuk mengganggu
kegiatan operasi, juga berpotensi
dapat mengakibatkan pencurian
informasi dan data serta jaringan.
Resiko yang ditimbulkan oleh
ancaman tersebut antara lain,
kebocoran data dan informasi serta
kerusakan sistem dan jaringan.
2. Ancaman pada sistem GPS dan
navigasi.
Cakrawala Edisi 444 Tahun 2019

65

Gambar ilustrasi keterkaitan antara domain ruang siber dan domain maritim dan teknologi yang digunakan didalamnya.

Menyadari ketergantungan
pada data PNT dari GPS untuk
militer dan bidang-bidang lain
seperti industri, kedokteran,
telekomunikasi dan transportasi,
pada awal tahun 2000 North
Atlantic Threat Organization
(NATO) memulai program
navigation warfare capabilities
program dengan mengembangkan
peralatan GPS jammer yang
berfungsi untuk melaksanakan
jamming terhadap frekuensi GPS
sehingga perangkat GPS tidak
bisa menerima sinyal GPS dari
satelit, dan GPS spoofing dengan
memberikan posisi palsu pada
suatu wilayah tertentu sehingga
data yang diperoleh pada wilayah
target adalah tidak akurat.
Seiring dengan dimulainya
Navigation Warfare Capabilities
Program (Navwar Program) yang
dilaksanakan oleh NATO dan
keberadaan dan penggunaan GPS
jammer mulai diketahui oleh publik,

66

Cakrawala Edisi 444 Tahun 2019

banyak sekali versi dari perangkat
GPS jammer yang diproduksi dan
gunakan oleh kalangan sipil. Hal
ini tentu memberikan ancaman dan
kendala penggunakan perangkat
GPS sebagai bagian dari sistem
mereka. Ancaman dan akibat yang
ditimbulkan tersebut sehingga
membuat di beberapa negara
Eropa dan Asia penggunaan GPS
jammer dengan berbagai bentuk
dan aplikasi dianggap ilegal dan
merupakan tindakan melanggar
hukum.
3. Ancaman pada sistem SCADA
(Supervisory Control and Data
Acquisition) dan infrastruktur kritis.
Dengan tujuan mengganggu
keamanan nasional, ancaman
serangan siber ini biasanya
menargetkan sistem kontrol dan
sistem kompleks lainnya (yang
menyatukan elektronik, perangkat
lunak, dan teknologi mekanik
canggih), biasa dikenal dengan
istilah SCADA (Supervisory

Control and Data Acquisition)
dan infrastruktur kritis untuk
menyebabkan kerusakan
maksimum, termasuk gangguan
atau kerusakan fisik aktual.
Ancaman dan serangan siber
tingkat lanjut ini dilakukan oleh
state actor atau non-state actor
dengan tujuan untuk mencapai
tujuan politik. Serangan siber
tersebut dilakukan melalui tingkat
persiapan dan menggunakan
banyak sumber daya, biasanya
termasuk pengumpulan intelijen
menggunakan cyber spionage
maupun human spionage,
pencurian rahasia negara dan lokasi
infrastruktur kritis, industrial
spionage untuk meretas teknologi
pengamanan, serta tingkat
keterampilan dan pengetahuan
personel yang tinggi.
Infrastruktur kritis maritim
menawarkan sejumlah aset
penting yang bisa menjadi target
serangan tersebut. Ini termasuk

Gambar ilustrasi membangun perlindungan sistem teknologi terhadap sebuah kapal.

pelabuhan dan aset berbasis darat
terkait, kapal perang, komunikasi
satelit, penentuan posisi dan
sistem navigasi. Risiko kerusakan
yang diakibatkan oleh serangan
tersebut sangat tinggi karena
tujuannya adalah melakukan
sabotase terhadap sistem yang
berarti bahwa gangguan fisik
atau kerusakan mungkin terjadi,
dengan kemungkinan hilangnya
nyawa, di samping keadaan sensitif,
infrastruktur, dan pencurian atau
paparan data pribadi.
Beberapa serangan siber pada
sistem informasi, jaringan dan data
yang sudah teridentifikasi dalam
beberapa tahun terakhir, antara
lain:
a. Beberapa perusahaan keamanan
dan pemeriksaan kelautan
menjadi target dari beberapa
kelompok perompak Somalia, yang
mengakibatkan gangguan layanan
web dan pencurian informasi,

dengan tujuan membantu
pembajakan.
b. Sistem informasi di pelabuhan
Antwerp Belgia diretas,
mengakibatkan kebocoran
informasi, pencurian kontainer dan
gangguan sistem.
c. Automatic Identification System
(AIS) terbukti memiliki kelemahan
inheren yang mengakibatkan
gangguan, spoofing, dan manipulasi
informasi.
Keamanan Siber (Cybersecurity)
Keamanan Siber dan Pertahanan
Siber memiliki setidaknya satu
keterkaitan erat, yaitu bahwa
keduanya diterapkan untuk
menjaga dan mempertahankan
kerahasiaan (confidentiality),
integritas (integrity), dan
ketersediaan (availability) informasi
elektronik atau sistem elektronik.
Keamanan siber dapat berupa
salah satu bentuk dari pertahanan

siber. Di lain pihak, pertahanan
siber dapat berupa pertahanan
aktif maupun pertahanan pasif.
Pertahanan pasif yang dimaksud
dapat tercakup dalam ruang
lingkup keamanan siber.
Dalam hal ini, negara
menyelenggarakan keamanan
siber maupun pertahanan siber
maksudnya untuk menjaga
kerahasiaan, integritas, dan
ketersediaan informasi penting
bagi negara, keamanan nasional,
maupun menjaga sistem elektronik
yang strategis atau kritis bagi
kelangsungan pelayanan publik
atau kelangsungan negara.
Keamanan Siber Maritim
(Maritime Cybersecurity)
Keamanan siber di bidang
maritim (Maritime Cybersecurity)
adalah masalah yang harus
dipertimbangkan. Kapal dan
infrastruktur pelabuhan sangat
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rentan dan menjadi target serangan
siber yang semakin meningkat.
Celah kerentanan yang perlu
perhatian khusus di bidang maritim
pada sebuah kapal terdapat sistem
komunikasi satelit di laut, terdiri
dari IBS (Centralized management
systems), AIS (Automatic
Identification System) dan VDR
(Vessel Data Recorders), sedangkan
pada infrastruktur pelabuhan
terdapat infrastruktur Information
Technology of Engineering Systems,
terdiri TOS (Terminal Operating
Systems) dan CTS (Container
Tracking Systems).
Pada 2016, Organisasi Maritim
Internasional mengeluarkan
rekomendasi dan standar maritim
pertama tentang keamanan
siber. Resolusi IMO tersebut
ditindaklanjuti oleh negaranegara di dunia dengan upaya
meningkatkan keamanan siber di
wilayah teritorial lautnya, seperti
Amerika Serikat membentuk
Navy Cyber Forces (CYBERFOR),
Departemen Transportasi Inggris
mengeluarkan peraturan tentang
pengamanan cyber security,
Angkatan Laut Prancis membangun
ALCYBER, ASEAN mengangkat
pentingnya keamanan siber dan
European Maritime Safety Agency
(EMSA) dengan memperkenalkan
Safe Sea Net.
Membangun keamanan siber
pada sebuah kapal sangatlah
penting dengan menempatkan
perlindungan yang tepat. Salah satu
contoh yang mungkin dilakukan
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dari pergantian secara kompleks
perangkat keras dan perangkat
lunak untuk perlindungan di kapal.
Pusat Operasi Keamanan Maritim
(Maritime Security Operation
Centre)
Pada era saat ini, operasi atau
serangan siber bisa terjadi kapan
saja tanpa mengenal target serta
ruang dan waktu. Operasi siber
akan terus bertambah dari waktu
ke waktu. Banyaknya insiden
yang terjadi, melibatkan kapalkapal perang angkatan laut yang
memunculkan kecurigaan adanya
serangan siber dalam sistem
navigasi.
Keamanan siber terutama siber
maritim harus mendapat perhatian
khusus pada zaman sekarang ini
terutama negara yang memiliki
sebagian besar wilayahnya adalah
laut seperti Indonesia.
Maritime Security Operations
Centres (MSOC) adalah fasilitas
untuk memantau, menilai dan
mempertahankan infrastruktur
IT / OT maritim. Infrastruktur
yang dibangun untuk mendukung
pertahanan dan keamanan
sistem sektor maritim meliputi,
keamanan terhadap insiden dan
manajemen peristiwa, kecerdasan
buatan (Artificial Intelligence)
dengan deteksi ancaman tingkat
lanjut NBAD (Network Behavior
Anomaly Detection), dan deteksi
terhadap User Behavior Anomaly
(UBA), melakukan pemantauan
keamanan selama 24 jam penuh,

otomatisasi respon terhadap
setiap insiden dengan Artificial
Intelligence dan penilaian risiko
saat kapal berlabuh dari serangan
ancaman siber atau kegiatan ilegal
dengan menggunakan peralatan
pemantauan secara otomatis VSAT.
Beberapa contoh serangan siber
pada infrastruktur maritim yang
terjadi antara lain :
a. Industri maritim dan industri
pembuatan kapal Jepang dan
Korea menjadi target serangan
phishing dengan tujuan untuk
mengeksploitasi informasi berharga
dan sensitif selama periode
yang panjang berkaitan dengan
peningkatan kemampuan kekuatan
Angkatan Laut Jepang.
b. Sistem kontrol pada rig
pengeboran yang sedang dibangun
di Korea Selatan terinfeksi dengan
malware sehingga rig dipindahkan
dari pantai dan dimatikan selama
beberapa hari.
c. Kontraktor Komando
Transportasi Amerika Serikat
(Transcom), mengalami beberapa
serangan siber secara terstruktur
dan masif, menargetkan sistem
di atas kapal dan hilangnya data
rahasia beberapa kegiatan operasi
yang dilakukan oleh Amerika
Serikat.
d. Kapal perusak AS USS John S
McCain bertabrakan dengan sebuah
kapal tanker di perairan Singapura,
sehingga menyebabkan 10 awaknya
hilang.
Insiden-insiden tersebut yang
diduga merupakan bagian dari

operasi siber maritim sangat
merugikan dan berdampak besar
bagi negara.
Pentingnya Maritime
Cybersecurity
Keamanan siber/cyber
security untuk sektor maritim
menjadi perhatian penting bagi
negara-negara maritim yang
bergantung pada pengiriman
untuk perdagangan dan negaranegara yang memiliki yurisdiksi
atas wilayah lautan yang luas.
Resiko ancaman siber yang
terjadi mengacu potensi-potensi
aset teknologi dan infrastruktur
kritis yang dapat mengakibatkan
kegagalan operasional, keselamatan,
atau keamanan terkait konsekuensi
dari kebocoran informasi serta
kegagalan sistem dan jaringan.
Keamanan siber maritim
(Maritime Cybersecurity) dibentuk
oleh karakteristik fisik, geografis,
politik, dan demografis dari planet
atau bumi yang kita tempati.
Ada kebutuhan mendesak untuk
mengatur dan mempersenjatai
diri kita dengan pengetahuan
dan kesadaran kolektif untuk
mengantisipasi, mendeteksi, dan
menanggapi ancaman dunia maya.
Kolaborasi antara pemahaman dan
kesadaran bersama, serta respons
bersama yang efektif adalah kunci
untuk keamanan, keselamatan, dan
operasi yang lancar.
Dasar untuk melakukan
tindakan Maritime Cybersecurity
adalah membangun kesadaran
akan masalah keamanan siber
di populasi, bisnis, industri,
dan lembaga pendidikan,
membangun komunitas praktik
untuk meningkatkan pemahaman
dan penyebaran informasi di
antara kelompok-kelompok ini
dan kepentingan terkait secara

global; dan mengembangkan serta
menyiapkan tenaga kerja siber
yang berpengetahuan luas melalui
pelatihan yang kuat yang dapat
mengidentifikasi, menghindari
dan memecahkan masalah
keamanan siber, serta menyediakan
platform untuk pembelajaran dan
pertahanan berkelanjutan di bidang
keamanan siber.
Pedoman IMO
International Maritime
Organization (IMO) telah
menerbitkan pedoman manajemen
bahaya siber maritim. Pedoman ini
memberikan rekomendasi tingkat
tinggi tentang manajemen risiko
siber maritim untuk melindungi
dari ancaman dan kerentanan siber
saat ini dan yang sedang muncul
serta memasukkan elemen-elemen
fungsional yang mendukung
manajemen bahaya siber yang
efektif. Rekomendasi tersebut
dapat dimasukkan ke dalam proses
manajemen risiko yang ada dan
melengkapi praktik manajemen
keselamatan dan keamanan yang
telah ditetapkan oleh IMO.
Badan pengawas internasional
menanggapi ancaman siber dengan
serius. Komite Fasilitasi dan
Komite Keselamatan Maritim telah
mempertimbangkan kebutuhan
mendesak untuk meningkatkan
kesadaran tentang bahaya siber.
Berupa ancaman dan kerentanan,
menyetujui Pedoman tentang
manajemen bahaya siber.
IMO telah menginformasikan
tentang bahaya siber untuk
dipertimbangkan sebagai
bagian dari sistem manajemen
keselamatan perusahaan pada
tahun 2021. Diperkirakan bahwa
badan pengawas nasional dapat
mengambil sikap yang lebih kuat
dalam perairan teritorial negaranya.

Multi Domain Battle
(Pertempuran multi-domain)
Perkembangan teknologi
mengakibatkan perubahan pada
model peperangan di dunia, konsep
peperangan modern mensyaratkan
keterlibatan multi domain yakni
darat, laut, udara, ruang angkasa
dan ruang siber. Medan perang
menjadi semakin tidak dapat
diprediksi saat musuh menjadi lebih
maju dan garis-garis kabur antara
darat, udara, angkatan laut, ruang,
elektronik dan bahkan kekuatan
siber.
Pertempuran multi-domain
adalah konsep yang dikembangkan
sebagai tanggapan terhadap
tantangan baru yang dihadapi oleh
angkatan bersenjata di medan
perang yang terus berkembang.
Pertarungan multi-domain
memungkinkan pasukan di satu
domain untuk menghasilkan efek
di domain lain, memungkinkan
semua domain untuk melakukan
sinkronisasi dan bekerja secara
efektif bersama satu sama lain.
Pendekatan gabungan ini berarti
bahwa musuh akan menjadi rentan
di satu daerah ketika mereka
menangkal serangan di daerah
lain dan menciptakan jendela
keuntungan sementara.
Pengenalan strategi
pertempuran multi-domain
berarti bahwa angkatan bersenjata
telah dihadapkan dengan banyak
tantangan baru karena pasukan
harus menjadi lebih fleksibel
dengan pemahaman tentang cara
beroperasi tidak hanya dalam satu
domain, tetapi di semua domain.
Konsep pertempuran multi-domain
memungkinkan pasukan untuk
menang dengan menciptakan dan
mengeksploitasi jendela sementara
ini di beberapa domain di medan
perang.
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Pertempuran multi-domain
adalah cara kerja yang lebih
efektif tetapi kompleks dan
angkatan bersenjata perlu
membekali personelnya dengan
keterampilan dan pengetahuan
baru menggunakan pelatihan yang
menyeluruh dan realistis.
Solusi Keamanan Siber Maritim
Dengan lebih dari 90% barang
dunia diangkut melalui laut dan
30 juta orang menikmati pelayaran
setiap tahun, serangan dunia
maya yang sukses terhadap sektor
maritim dapat menghancurkan,
menelan biaya jutaan dan
menghancurkan bisnis. Pelabuhan
dan operasi perusahaan pelayaran
berbasis pantai sangat penting bagi
industri maritim dan integritas
rantai pasokan global. Ini adalah
aset penting yang harus tangguh
terhadap beragam ancaman dunia
maya.
Ketika industri berusaha untuk
efisiensi teknis yang lebih besar,
lebih banyak kerentanan muncul
karena integrasi yang semakin
meningkat antara teknologi
informasi dan operasional.
Ancaman ini ditanggapi
dengan serius oleh organisasi
internasional dan nasional serta
badan perdagangan industri, yang
menuntut tindakan yang harus
dilakukan pihak pemilik dan
operator kapal, penyewa, pelabuhan
dan perusahaan maritim lainnya,
berskala besar maupun kecil.
Peningkatan sistem keamanan
sistem informasi dan jaringan
dikaitkan dengan ancaman
kemanan siber di bidang
maritim, dapat dilakukan dengan
mengimplementasikan kontrol
keamanan berdasarkan fungsi,
koneksi dan identitas (FCI).
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Beberapa kontrol keamanan yang
harus dilakukan antara lain:
1. Kontrol administrasi
(administrative control), merupakan
kontrol yang dilakukan dari sisi
administrasi, meliputi penyusunan
kebijakan operasi, prosedur operasi,
standar operasi dan petunjuk
operasi guna meningkatkan
kemampuan pengamanan
informasi, data dan jaringan.
2. Kontrol logik (logical control),
merupakan kontrol yang dilakukan
dari sisi teknis untuk meningkatkan
pengamanan sistem informasi, data
dan jaringan. Meliputi penggunaan
password, kontrol otentifikasi,
firewalls, intrusion detection system
dan anti virus.
3. Kontrol fisik (physical control),
merupakan kontrol fisik yang
dilakukan untuk pengamanan
sistem informasi, data dan jaringan
dari penyalahgunaan (misuse),
pencurian (theft), perusakan
(vandalism), sabotase (sabotage)
dan bencana alam (natural disaster).
Saat ini telah terjadi perubahan
yang sangat signifikan terhadap
perubahan lingkungan strategis
pada sektor maritim, baik kawasan
regional maupun internasional
hal ini sangat mempengaruhi pola
berpikir, cara bertindak dalam
penentuan kebijakan politik suatu
negara. Perubahan tersebut secara
otomatis pula mempengaruhi
penentuan strategi maritim masingmasing negara, yang merupakan
aplikasi dari doktrin maritim yang
dilaksanakan oleh setiap negara.
Indonesia membutuhkan doktrin
maritim sebagai pengoperasionalan
pilihan strategi dan prioritas
pembangunan sektor maritim ke
depan.
Teknologi informasi yang
semakin berkembang pesat dan

kepemilikan teknologi informasi
maritim menjadi tantangan bagi
Indonesia dalam menghadapi segala
ancaman terhadap sektor maritim.
Hal ini merupakan peluang yang
dapat dioptimalkan TNI Angkatan
Laut untuk meningkatkan
kemampuan dan membangun
keamanan wilayah kedaulatan
maritim Indonesia dalam
menghadapi serangan ancaman
siber terhadap keamanan sektor
maritim Indonesia.
Perumusan suatu doktrin
Maritime Cyber Operation memang
sangat memerlukan pemikiran
atau cara terbaik, mengenai suatu
masalah untuk menghadapi
permasalahan ancaman siber
maritim terhadap instrumen
maritim di dalamnya.
Dalam mewujudkan strategi
pertahanan dan keamanan siber
pada sektor maritim Negara
Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI) dari serangan ancaman
siber diperlukan doktrin Operasi
Peperangan Siber Maritim atau
yang dikenal dengan Maritime
Cyber Operation (MCO), dan
dibentuknya satuan tugas yang
terintegrasi antara TNI Angkatan
Laut dengan stake holder lainnya
untuk membangun pondasi
infrastruktur sistem informasi
teknologi yang kuat di wilayah
maritim yang bertujuan untuk
mengantisipasi dan mencegah
serangan ancaman siber dari
pihak-pihak berniat jahat yang
dapat merusak infrastruktur sektor
maritim.©

TRADISI DAN KEJUANGAN

Laksamana Nala dari Kerajaan Majapahit

Dalam Legenda Maritim Nusantara
Oleh: Letkol Laut (KH/W) Leila Kristian, S.S., M.M.

Majapahit merupakan sebuah negara maritim. Hal ini dilihat dari letak
geografisnya yang strategis, sehingga dari berbagai macam sejarah dari
daun lontar, prasasti hingga kitab, menuliskan dan menggambarkan tentang
bagaimana Majapahit adalah kerajaan maritim yang terkuat dan terluas,
dimana kegiatan perdagangan pada masa itu sangat mendukung kemajuan
perekonomian Majapahit sedemikian pesat. Dalam hal Majapahit menjadi
negara maritim, sejarah menyebutkan salah satu tokoh maritim Majapahit
yang hebat yaitu Laksamana Nala atau biasa disebut dengan Mpu Nala.

P

rof. Agus Aris Munandar,
seorang arkeolog dari
Universitas Indonesia
(UI) menuliskan Buku tentang
Majapahit sebagai negara maritim.
Di dalam tulisannya, Prof. Agus
mengatakan bahwa Majapahit
memiliki pejabat tinggi di bidang
kemaritiman salah satunya adalah
Mpu Nala. Aktivitas Majapahit
membuktikan berkembangnya
bidang kemaritiman pada kerajaan
tersebut tidak hanya datang dari
Majapahit saja melainkan juga
datang dari luar Jawa, Kalimantan,
Bali, Sumatera dan Semenanjung
Malaysia. Sedangkan Kerajaan
di Jawa merupakan perintis
perdagangan hingga ke Negeri
Cina. Di samping itu, kerajaan di
Jawa yaitu Majapahit juga merintis
sejarah teknologi kapal dalam
bidang perdagangan, dan keamanan
pada masa Laksamana Nala
menjadi Panglima bagi kerajaan
Majapahit yang berjuang di lautan.

Di dalam Kitab
Negarakertagama yang ditulis oleh
Mpu Prapanca disebutkan bahwa
Laksamana Nala adalah panglima
perang yang berjuang di lautan.
Laksamana Nala atau biasa disebut
dengan Mpu Nala adalah pemimpin
pasukan yang berperang di lautan
meskipun terkadang ikut pula
membantu Patih Gajah Mada untuk
membantai musuh di daratan.
Bahkan Laksamana Nala berhasil
memperluas wilayah Majapahit
hingga ke Praha, yang membuat
Majapahit dengan Rajanya
Hayam Wuruk, yang pada saat
itu didampingi Patih Gajah Mada
mengalami masa kejayaan. Begitu
hebatnya sepak terjang Laksamana
Nala, oleh sebab itu kekuatan
maritim dari Majapahit menjadi
andalan, baik dari sisi kekuatan
perdagangan, ekonomi hingga
pertahanan keamanan.
Nama dan keberadaan
Laksamana Nala adalah benar

adanya. Hal ini diperkuat
dengan tulisan di daun Lontar
yang ditemukan di Bali yang
menerangkan keterlibatan
Laksamana Nala saat terjadi
Pemberontakan di Sadeng dan Keta
di Daerah Besuki yang berhasil
ditaklukkan dan dihancurkan oleh
Gajah Mada. Keberhasilan Gajah
Mada ini membawanya dari Patih
Daha akhirnya diangkat menjadi
Mahapatih Majapahit.
Ahli Strategi dan Pembuat Kapal
Perang
Tulisan Mpu Prapanca dalam
Kitab Negarakertagama pada
tahun 1350 – 1389 M yang ditulis
dengan teknik penggoresan pada
permukaan daun lontar dengan
aksara Jawa Kuno pada tahun
1365 M. Meskipun tampaknya
menggunakan teknik klasik tetapi
pada jaman Majapahit, teknik
penulisan itu mungkin bisa
dikatakan langka bahkan sangat
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canggih karena belum mengenal
menulis dengan komputerisasi.
Daun lontar tersebut ditemukan
seorang sarjana Belanda yang
bernama D. J. Brades di Istana
Cakranegara Lombok sebelum
istana dibakar pasukan Belanda
pada tahun 1893 dan dibawa ke
Belanda. Kemudian dipulangkan
kembali pada tahun 1974.
Sekitar 81 tahun lamanya Kitab
Negarakertagama yang ditulis
di daun lontar itu disimpan
di Belanda. Tulisan Kitab
Negarakertagama ini menjelaskan
tentang Prabu Hayam Wuruk
sebagai Raja Majapahit dengan
Mahapatih Amangkubumi Gajah
Mada yang sukses membawa
Kerajaan Majapahit menjadi
kerajaan besar, berdaulat dan
berwibawa. Dengan piawainya
Mpu Prapanca mendiskripsikan
wilayah kekuasaan Majapahit yang
diceritakan dengan gamblang kisah
perjalanan raja untuk mengunjungi
desa-desa serta route-nya serta
kesetiaan Mahapatih Gajah Mada.
Pada saat menjadi Mahapatih
Majapahit inilah terucap oleh
Mahapatih Gajah Mada yaitu
Sumpah Palapa yang artinya
Mahapatih Gajah Mada tidak
akan makan palapa (hidup enak)
sebelum berhasil menyatukan
nusantara. Kemudian jabatan
Patih Daha ini akhirnya dijabat
oleh Laksamana Nala, seorang
kepercayaan dari Mahapatih Gajah
Mada yang juga anak buah dan
murid kesayangan Gajah Mada.
Karena keberhasilan Mahapatih
Gajah Mada dan juga atas
kecemerlangan Laksamana Nala
dalam menaklukkan Bali yang
dibantu oleh Adityawarman. Di
samping itu Laksamana Nala juga
berhasil menaklukkan Sumatera,
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Patung Laksamana Nala di Lanal Malang.

Semenanjung Malaka, Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku
dan Irian (Papua) bagian Barat.
Dalam Kitab Negarakertagama
ditulis tentang Laksamana Nala
yang memimpin Angkatan Laut
pada jaman Majapahit. Di bawah
kepemimpinan Laksamana
Nala, dengan kehebatannya
dalam menguasai samudera dan
mampu merajai lautan, sehingga
mampu menaklukkan sampai ke
Langkasuka, Kelantan, Kedah,
Selangor, Tumasik (Singapura).
Selanjutnya armada Majapahit
yang dipimpin Laksamana
Nala mendarat di Tanjung
Pura, menundukkan Sambas,

Banjarmasin, Pasir dan Kutai.
Masih di bawah kepemimpinan
Laksamana Nala, armada laut
Majapahit memiliki 40 ribu prajurit
sehingga menjadi sebuah kekuatan
dahsyat dan tidak tertandingi di
Asia Tenggara.
Pada tahun 1334, atas perintah
Mahapatih Gajah Mada, Laksamana
Nala memimpin armada laut
Majapahit dengan kekuatan prajurit
yang berjumlah 3000 orang menuju
ke wilayah Timur Nusantara dan
berhasil menaklukkan kerajaankerajaan yang bersikap dingin
dan mencoba melepaskan diri.
Kerajaan-kerajaan tersebut adalah
kerajaan Bali, Lombok, Sumbawa,
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Seram, Sulawesi dan Dompo.
Selain itu Laksamana Nala bahkan
berhasil mempersatukan seluruh
wilayah timur Nusantara termasuk
pulau Irian, Sangir Talaud, sampai
ke kepulauan Filipina Selatan.
Dalam beberapa buku
terjemahan dari Kitab
Negarakertagama menuliskan
bahwa sesungguhnya Laksamana
Nala adalah seorang ahli strategi
perang tidak hanya di bidang
keangkatanlautan tetapi juga ahli
strategi perang di darat, sehingga
Laksamana Nala juga menjadi
pejabat di pemerintahan masa itu
dan bergelar Tumenggung Nala.
Nama Laksamana Nala terkenal
dalam membangun angkatan
laut termasuk membuat kapal
laut untuk perang. Laksamana
Nala menemukan pohon-pohon
istimewa untuk membuat
kapal perang Majapahit, yang
dirahasiakan lokasinya, hingga
akhir hayatnya. Pohon-pohon
tersebut oleh Laksamana
Nala dan beberapa anak buah
kepercayaannya ditebang dan
digunakan untuk membangun
kapal-kapal laut Majapahit yang
berukuran besar. Kayunya kuat
tetapi ringan dan tahan terhadap air
garam. Bukan itu saja, kapal-kapal

buatan Laksamana Nala dilengkapi
dengan persenjataan berupa
meriam.
Persenjataan yang ada di kapalkapal hasil karya Laksamana Nala
itu dipelajari dari Mahapatih Gajah
Mada. Karena Mahapatih Gajah
Mada pernah diasuh oleh tentara
Mongol yang dikirim Kubilai Khan.
Pada masa kecil Mahapatih Gajah
Mada diajarkan oleh pengasuhnya
yang berasal dari Mongol itu
tentang prinsip senjata api
sederhana. Karena kecerdasannya,
maka Mahapatih Gajah Mada
mengembangkan senjata api itu
untuk mempersenjatai kapalkapal perang yang dibuat oleh
Laksamana Nala. Mahapatih Gajah
Mada juga mengajarkan ilmunya
tentang persenjataan kepada murid
kesayangannya yaitu Laksamana
Nala yang sepak terjangnya mampu
merajai perairan nusantara.
Bukti-bukti Peninggalan
Arkeologi
Pada buku yang ditulis oleh
Prof. Agus Aris Munandar,
mengulas tentang kehidupan
Laksamana Nala dari Kerajaan
Majapahit yang mengisahkan
tentang adanya kemungkinan
serangan orang-orang jawa

dari Majapahit terhadap daerah
Dompo dan Bima, ternyata
mendapat dukungan dari berbagai
peninggalan arkeologis. Dari
peninggalan arkeologis yang
berupa arca dan prasasti, relief yang
ada tersebut juga menceritakan
tentang adanya serangan Majapahit
ke Dompo. Berdasarkan temuan
berbagai arca serta prasasti yang
bercirikan kronologi tersebut
lebih tua daripada zaman
Majapahit karena di daerah
Dompo telah berkembang kerajaan
yang bercorak Hindu-Budha.
Kerajaan itu agaknya telah lama
berkembang dan pengaruhnya
dirasakan mengganggu armada
dagang Majapahit ke wilayah
Nusantara Timur. Karena itulah
perlu segera ditaklukkan oleh
tentara Majapahit. Pada waktu
serangan tentara Majapahit ke
Dompo tersebut, pusat kekuasaan
pada saat itu Bima belum ada,
karenanya baik Pararaton maupun
Negarakertagama menyatakan
adanya serangan Majapahit dengan
dibantu oleh penduduk setempat
yang masih diketuai oleh para ketua
adat lalu mendirikan pemukiman
yang kelak dinamakan dengan
Bima.
Pemukiman baru itu sengaja
didirikan untuk menjaga
kelanggengan pengaruh Majapahit
di Sumbawa. Andaikata Dompo
hendak memberontak lagi, maka
anak keturunan bangsawan
Majapahit dan tentara Majapahit
yang telah kawin dengan penduduk
setempat di Bima dapat segera
menggempur Dompo kembali.
Dompo disebutkan dalam
penulisan kakawin pupuh 72,
dengan menyatakan bahwa Hayam
Wuruk menunjuk pejabat tinggi
Tumenggung Wiramandalika untuk
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urusan mancanegara bernama
Mpu Nala. Mpu Nala adalah
orang yang pemberani, pengabdi
raja setia, sering mengadakan
perjalanan muhibah antara lain ke
Dompo. Peristiwa ini disebutkan
setelah Gajah Mada meninggal
tahun 1286 S/1364 M, Mpu Nala
ditunjuk oleh Hayam Wuruk untuk
menggantikan peranan Gajah Mada
dalam bidang “menteri luar negeri”
yang bertugas mengelola hubungan
dengan daerah-daerah kekuasaan
Majapahit di luar Jawa Timur
(Nusantara). Mpu Nala sendiri
seperti yang tertuang dalam Kitab
Negarakertagama adalah ksatria
Majapahit yang sering mengadakan
perjalanan muhibah ke luar Jawa,
antara lain dalam melakukan
serangan terhadap Dompo,
menjadi penghubung komunikasi
antara Majapahit dengan
daerah lain. Sehinggga sosok
Mpu Nala bukanlah pemimpin
utama penyerangan terhadap
Dompo, melainkan salah seorang
Laksamana Majapahit yang sangat
handal turut serta dalam ekspedisi
penyerangan tersebut.
Kemudian, siapa gerangan
laksamana utama yang merancang
untuk menaklukkan Dompo?
Sebagaimana telah dikemukakan
sebelumnya, tokoh itu tidak
lain adalah Gajah Mada sendiri.
Gajah Madalah yang memimpin
langsung armada Majapahit untuk
menaklukkan negeri-negeri jauh ke
arah matahari terbit. Dalam kitab
Pararaton, disebutkan bahwa dalam
tahun yang sama dengan PasundaBubat yaitu tahun 1357 M, terjadi
pula Padompo (ekspedisi ke
Dompo) (Hardjowardojo 1965 : 53).
Setelah Dompo ditaklukkan tahun
1357 dan Bima didirikan pada
tahun-tahun kemudiannya, tulisan
pada kakawin Negarakertagama
yang selesai digubah oleh Mpu
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Prapanca dalam tahun 1365 M
Pupuh 14:3 menyatakan bahwa
ekspedisi Armada Majapahit ke
Dompo berhasil dengan baik,
orang-orang Majapahit kemudian
mendirikan nagara Bima, dan para
pembesar ekspedisi tersebut lalu
kembali ke Majapahit termasuk
Gajah Mada dan Mpu Nala.
Berdasarkan kajian yang telah
dilakukan, dapat diketahui berbagai
sebab sehingga Majapahit walaupun
bertumpu pada aktivitas agraris,
tetapi juga mengembangkan
perhatiannya kepada dunia maritim
hingga ke luar Jawa dan didukung
dengan aktivitas kemaritiman yang
meluas yakni:
1. Konsep keagamaan masa
Majapahit telah memadukan
ajaran Hindu-Saiva dan Buddha
Mahayana. Ajaran Buddha yang
menempatkan benua Jambhudwipa
di selatan Gunung Mahameru telah
membantu membuka wawasan
bahwa ada benua-benua lain di
sekitar Mahameru (barat, utara, dan
selatan) yang harus dikunjungi para
pemeluk Buddha (dikenal adanya
Buddha Dipankara yang dipuja
oleh para pelaut untuk meredakan
gelombang dan badai besar di
lautan).
2. Majapahit melanjutkan politik
Dwipantara yang telah digagas oleh
Kertanegara namun diperbaharui
lagi oleh Gajah Mada dengan
Sumpah Palapanya.
3. Mempunyai pejabat tinggi yang
handal dalam mendukung aktivitas
kemaritiman, yaitu Gajah Mada
dan Mpu Nala. Kenyataan yang
menarik adalah apabila Hayam
Wuruk menurut Negarakertagama
kerapkali melakukan perjalanan
darat berkeliling Jawa bagian timur
sebagai daerah inti Majapahit, maka
terdapat sejumlah data yang dapat
ditafsirkan bahwa Gajah Mada
melakukannya di laut. Gajah Mada

seringkali melakukan perjalanan
laut ke berbagai wilayah Nusantara
untuk membuktikan isi Sumpah
Palapanya, dengan kepiawaian
strategi dan berperang dengan
seorang Mpu Nala dibelakangnya,
yang bergelar Laksamana Nala Sang
Penguasa Lautan.
Kemampuan Diplomasi
Laksamana Nala
Ketika Sriwijaya runtuh,
kemaritiman tetap berjaya karena
dilanjutkan kendalinya oleh Gajah
Mada sebagai Mahapatih Kerajaan
Majapahit (1293–1478 M). Dengan
Sumpah Palapa Gajah Mada
nekat menyatukan Nusantara,
diangkatlah Laksamana Nala
sebagai Jaladimantri yang bertugas
memimpin kekuatan kemaritiman
kerajaan Majapahit. Dengan
Laksamana Nala sebagai panglima
perang di laut, Majapahit benarbenar meraih kejayaannya melalui
kemaritiman. Majapahit menjelma
menjadi kerajaan maritim besar,
kuat dan tangguh, berkuasa secara
luas dan termasyur hingga keluar
nusantara. Karena Laksamana
Nala piawai dalam diplomasi
bahkan menjadi maha menteri
yang bergelar Wira Mandalika yang
berarti panglima perang, karena
memiliki kemampuan yang tidak
bisa dipandang sebelah mata seperti
tercantum dalam Negarakertagama.
Kemampuan lain yang dimiliki
Laksamana Nala diantaranya:
1) Menguasai bahasa asing
Kemampuan bahasa asing
Laksamana Nala terlihat saat
diperintahkan untuk menyelesaikan
konflik antara Malaka dan kerajaan
India. Mendengar Laksamana Nala
mampu berkomunikasi dengan
lancar menggunakan bahasa
asing yang digunakan oleh Hang
Tuah yaitu bahasa Nagaram,
Krishna Rayan sangat mengagumi

Buku Tafsir Sejarah Nagara Kretagama oleh
Prof. Dr. Slamet Muljana.

Laksamana Nala yang piawai
berbahasa asing dan memiliki
kemampuan berdiplomasi dengan
baik, sehingga Laksamana Nala
dapat menghantar pada kejayaan
maritim Majapahit.
2) Sikap yang baik
Dalam tulisan Prof. Aris
Munandar yang diambil dari
Kitab Negara kertagama dan kisah
tentang Hang Tuah tentang seorang
Laksamana Nala yang membuat
Kisna Rayan menerima hubungan
diplomatik yang ditawarkan oleh
Malaka. Karena itu, Kisna Rayan
membuka pintu untuk diplomasi
dengan Malaka. Dia yakin bahwa
hubungan diplomatik akan
menguntungkan kedua belah pihak,
terutama dalam hal politik dan
ekonomi, selain dari memulihkan
hubungan keluarga. Ketika Kisna
Rayan melihat Laksamana Nala saat
hendak lewat dihadapannya, dia
mengamati cara Laksamana Nala
berjalan. Ia menilai Laksamana
Nala memiliki sikap yang baik
terlihat dari kerendahan hati dan
perilakunya sangat sopan.

3) Berilmu dan cakap
Tulisan pada kitab
Negarakertagama ketika Baginda
Raja meminta saran tentang
seseorang yang pantas menjadi
utusan ke Cina kepada Bendahara
Mangkubumi. Sebenarnya,
Baginda tahu bahwa menghadapi
orang-orang Cina yang memiliki
banyak akal tidaklah mudah,
maka dari itu Yang Mulia bertanya
kepada Bendahara Mangkubumi,
“Menurut Anda siapa yang paling
cocok sebagai utusan, Bendahara?
“Bendahara menjawab,” Siapa
lagi selain Laksamana Nala,
mengingat Raja Cina adalah
seorang kaisar. Kita melihat bahwa
Laksamana paling cocok untuk
menjadi utusan yang dapat kita
kirim ke Cina.” Karena Baginda
dan Bendahara Mangkubumi
memandang Laksamana Nala yang
dipertimbangkan memiliki bekal
ilmu dan kecakapan yang sangat
tinggi, maka diberangkatkanlah
Laksamana Nala sebagai utusan ke
Cina.
4) Memiliki ketangkasan,
keahlian dan bijaksana
Baginda dan para pejabat
kerajaan dalam tulisan
Negarakertagama tersebut
menyebutkan bahwa Laksamana
Nala yang paling cocok untuk
menjadi utusan ke luar negeri,
sehingga Baginda sering pergi
bersama dengan Laksamana Nala
yang dinilai berpengetahuan
luas. Di samping itu, dalam
berbicara dengan raja-raja besar,
seringkali Laksamana Nala
menunjukkan dirinya memiliki
banyak keahlian berstrategi dan
memiliki ketangkasan dalam ilmu
kanuragan yang hebat dan seorang
yang bijaksana sehingga sering
memenangkan pertempuran.

Hebatnya lagi, pengetahuan
dan pengalaman Laksamana
Nala tentang lautan tidak hanya
dipendam seorang diri, namun
selalu dibagikan kepada anak
buahnya di waktu senggangnya.
Informasi yang diperolehnya selama
di lautan selalu dijadikan topik
bahasan dan analisis yang berguna
dalam penciptaan teknologi baru di
masa depan.
Strategi inilah yang kemudian
banyak dimanfaatkan oleh nelayan
Indonesia dalam memenuhi
kebutuhan sehari-hari. Akhirnya
rakyat Majapahit yang sebagian
besar berprofesi sebagai nelayan
mampu berdikari dan sejahtera
sehingga meningkatkan kualitas
dari sebuah kehidupan di daerah
kekuasaan Majapahit.
Kehidupan Laksamana Nala
yang berhasil mengangkat harkat
dan martabat kehidupan Majapahit
melalui kemaritiman telah
menghantarkan sebuah sejarah
Indonesia kuno yang fantastis.
Sebagai bentuk penghargaan,
kebanggaan dan kobaran semangat
kejayaan di lautan, TNI Angkatan
Laut mengapresiasikan nama
Laksamana Nala di berbagai
aktivitas Angkatan Laut Indonesia
seperti Yayasan Nala yang berkantor
di Surabaya, SMAN Taruna Nala
di Malang dan bahkan diabadikan
sebagai nama salah satu Kapal
Perang Republik Indonesia yaitu
KRI Nala – 363 dimana Kepala Staf
Angkatan Laut yaitu Laksamana
TNI Siwi Sukma Adji, S.E., M.M.
pernah menjadi Komandan di
KRI Nala. Semoga TNI Angkatan
Laut semakin Jaya seperti pada
masa Laksamana Nala di Jaman
Majapahit. Tetap semangat dan
Kibarkan selalu bendera kewajiban.
Jalesveva Jayamahe……… Justru di
Laut Kita Jaya !!!©
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TRADISI DAN KEJUANGAN

Makna

Halalbihalal
Halalbihalal adalah peristiwa ma’af mema’afkan
yang dilaksanakan setelah selesai menunaikan
ibadah puasa Ramadhan yang diadakan di suatu
tempat (auditorium, aula dan sebagainya).
Oleh: Letkol Laut (KH) Harun Arrasyid, S. Ag, MA, M.Tr. Hanla

Menjalin silaturahmi antara sesepuh dan pemimpin serta personel TNI AL.
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O

rang banyak menganggap
bahwa halalbihalal
sepadan dengan
silaturrahmi. Istilah halalbihalal
berasal dari kalimat berbahasa
Arab halalun bi halalin artinya
saling menghalalkan. Maknanya,
seseorang yang melakukan
halalbihalal ingin menyampaikan
kepada orang lain kira-kira
sebagai berikut, ’’kesalahan anda
atas saya sudah saya halalkan
sehingga tidak ada lagi salah
anda kepada saya. Oleh sebab itu,
harapan saya demikian adanya
agar kesalahan saya mohon
dimaafkan”.
Dasar Halalbihalal
Orang banyak yang
mengangap halalbihalal sepadan
dengan silaturahmi. Oleh sebab
itu, anjuran untuk melaksanakan
halalbihalal disamakan dengan
anjuran silaturahmi yang terdapat
dalam firman Allah SWT surat
An Nisa : 1 “...wattaqullooh
allazdi tasaa aluuna bihii wal
arhaam, innallooha alaikum
roqiiba.’’ Artinya “... bertakwallah
kepada Allah yang dengan
namaNya kamu saling meminta,
dan peliharalah hubungan
kekeluargaan sesungguhnya Allah
selalu menjaga dan mengawasimu.
Bagi masyarakat Indonesia Idul
Fitri dan halalbihalal bagaikan
dua sisi mata uang yang tidak
dapat dipisahkan karena keduanya
bertujuan mengharmoniskan
hubungan kekerabatan.
Menurut Drs. H. Ibnu Jarir
menjelaskan bahwa sejarah
dimulainya halalbihalal ada
banyak versi. Dalam sebuah
sumber yang dekat dengan

Kraton Surakarta kegiatan ini
mula-mula digelar oleh KGPAA
(Kanjeng Gusti Pangeran Adipati
Arya) Mangku Negara 1 yang
masyhur dipanggil Pangeran
Samber Nyawa. Dalam rangka
menghemat waktu, tenaga, pikiran
dan biaya maka setelah Sholat Idul
Fitri diadakan pertemuan antara
raja, para punggawa dan prajurit
secara serentak di balai istana.
Semua punggawa dan prajurit
melakukan sungkem kepada raja
dan permaisuri.
Dalam perkembangannya
kegiatan ini ditiru oleh ormasormas Islam dengan nama
halalbihalal, kemudian ditiru pula
oleh instansi-instansi pemerintah.
Kegiatan ini mulai ramai
berkembang pasca kemerdekaan
Republik Indonesia. Biasanya
dilaksanakan tidak hanya pada
tanggal 1 Syawal saja akan tetapi
pada hari-hari berikutnya yang
masih hangat dengan nuansa Idul
Fitri.
Ada juga yang mengatakan
bahwa istilah halalbihalal
dimunculkan oleh seorang
ulama kharismatik asal Jawa
Timur yaitu KH. Abdul Wahab
Chasbullah. Pada tahun 1948,
beliau dipanggil oleh Presiden
Soekarno untuk dimintai saran
dalam menyelesaikan persoalan
bangsa agar elit bangsa tidak
semakin terjebak dalam konflik
yang berkepanjangan. Presiden
Soekarno mengharapkan agar
elit politik saling introspeksi diri.
Oleh sebab itu, KH. Abdul Wahab
mengusulkan agar diadakan
pertemuan yang disebut dengan
halalbihalal.

Hikmah Halalbihalal
Pada hakekatnya, halalbihalal
mengandung hikmah/makna
yang sangat penting diantaranya
memelihara hubungan
persaudaraan agar tidak kusut,
sampai-sampai Allah SWT dan
Rasulullah SAW menegaskan
laknat besar sebagai ganjaran
bagi pemutus silaturahmi.
Bahkan urgensinya sangat jelas
manakala memelihara silaturahmi
ini dikaitkan dengan keimanan
seorang muslim diantaranya
sebagai berikut:
a. menjadi hamba yang Muttaqin
QS. Ali Imron : 134
...Wal ‘aafiina ‘aninnaas.... (QS Ali
Imron : 143)
Artinya: ...yaitu orang-orang
yang memaafkan kesalahan orang
lain....
b. Menghapus dosa
‘’Maa min muslimaini
fayatoshoofahaani ghofarolloohu
lahumaa qobla an yatafarroqoo’’
Artinya: ’’Tidaklah dua orang
muslim bertemu lalu berjabat
tangan melainkan keduanya sudah
diampuni sebelum berpisah’’ (HR
Abu Dawud).
c. Memperpanjang umur dan
memperluas rizki sebagaimana
Rasululloh Saw bersabda dalam
sebuah hadistnya :
“Man ahabba an yubsatho
lahuu fii rizqihii wa yun sa alahu
fii atsarihii falyashil rohimahu.’’
Artinya : ‘’Barang siapa yang
ingin diluaskan rizkinya dan
dipanjangkan umurnya maka
hendaklah menyambung tali
silaturrahmi (Al Hadits).

Bahaya Memutuskan
Silaturrahmi
Memutuskan silaturrahmi
merupakan suatu perbuatan
yang dilarang dalam Islam. Oleh
sebab itu Allah SWT memberikan
balasan yang setimpal kepada
orang yang memutuskan
hubungan silaturrahmi di
antaranya sebagai berikut:
a. Mendapat laknat Allah SWT.
Hal ini ditegaskan dalam Al
Qur’an Surat Muhammad ayat 22
dan 23 :
“ Fahal ‘Asaitum In tawallaitum
an tufsiduu fi ardhi wa
tuqaththi’uu arhaamakum.
Ulaaikalladziina la’anahumullaahu
fa ashommahum wa a’maa
abshoorohum “.
Artinya: “Maka apakah sekiranya
kamu berkuasa, kamu akan
berbuat kerusakan di bumi
dan memutuskan hubungan
kekeluargaan. Mereka itulah
orang-orang yang dilaknat
Allah SWT, lalu dibuat tuli
(pendengarannya) dan dibutakan
penglihatannya“.
b. Tidak akan diperhatikan
Allah SWT pada hari kiamat
sebagaimana hadits Rasululloh
SAW, “Itsnaani laa yanzhurullooha
ilaihi yaumal qiyaamati
qoothiurrohiim wa jaarussuu” (Al
Hadits).
Artinya : “Ada dua golongan yang
tidak akan dilihat oleh Allah
SWT pada hari kiamat yaitu
orang yang suka memutuskan
tali silaturrahmi dan orang yang
berbuat jahat kepada tetangganya”
(Al Hadits).©
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DAWILHANLA DAN TUGAS KEMANUSIAAN

Kado Istimewa Ulang Tahun ke-73 Kodiklatal,

Serda Angela Patrisia
Persembahkan Dua
Medali dalam Kejurnas
Finswiming 2019

B

ertepatan hari ulang tahun
ke-73 Komando Pembinaan
Dotrin, Pendidikan dan
Latihan (Kodiklatal) tahun 2019
yang diperingati sebagai Hari
Pendidikan TNI Angkatan Laut
(Hardikal) setiap tanggal 12
Mei, mendapat kado yang sangat
istimewa. Sersan Dua Jas/W Angela
Patrisia Vanya, putri dari pasangan
Hilarius Subagio dan Sisilia Silce
yang tengah menempuh Pendidikan
Dasar Golongan (Dirsargolan)
di Pusat Pendidikan Bantuan
Administrasi (Pusdikbanmin)
Komando Pendidikan Dukungan
Umum (Kodikdukum) Kodiklatal,
Bumimoro, Surabaya berhasil
menorehkan prestasi yang sangat
membanggakan dalam pelaksanaan
Kejurnas Finswiming yang digelar di
Jakarta.
Walaupun usianya masih sangat
muda, prajurit siswa Dikmaba
angkatan ke 38/1 tersebut berhasil
meraih medali emas di nomor 4x100
m relay bifins putri dan medali perak
di nomor perlombaan jarak 6.000
m. Selain itu, dara kelahiran Kota
Hujan Bogor, 29 Desember 2000
tersebut juga meraih peringkat ke-4
dalam nomor finswiming kolam
dalam ajang yang sama.
“Saya sangat surprise dengan
prestasi ini, karena dalam ajang
Kejurnas yang digelar akhir bulan
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April itu, atlet-atlet yang ikut lebih
senior dan berpengalaman,” ujar
Serda Angela Patrisia.
Sempat menekuni olehraga
karate saat di Sekolah Dasar,
Angela akhirnya menggeluti olah
raga renang dan finswiming yang
dikenalkan oleh kedua orang
tuanya. Tidak perlu memakan waktu
cukup lama, dengan kerja keras
dan dorongan motivasi dari kedua
orang tuanya dan kakaknya, Angela
yang saat itu kelas enam SD berhasil
meraih medali dalam cabang olah
raga finswiming nomor 200 meter
surface.
PON 2016
Pada tahun 2014 Patricia
mengikuti babak kualifikasi Porda
Jabar dan berhasil lolos untuk
mengikuti Porda Jabar. Bahkan
menjadi peserta termuda dalam
event tersebut. “Pada saat Porda itu,
saya berpikir, ini adalah merupakan
kesempatan yang sangat luar biasa
dan awal dimana saya harus bekerja
keras untuk menjadi juara.”
Walaupun lawan yang harus
Angela hadapi usianya jauh di
atasnya dan memiliki pengalaman
bertanding yang cukup tinggi,
tidak menyurutkan semangat
Angela. Kedua orang tuanya selalu
mendukung dan memberikan
motivasi baik saat latihan maupun

saat bertanding dan kakaknya yang
tak pernah lupa selalu mengingatkan
Angela untuk selalu berdoa dan
menyerahkan hasilnya kepada
Tuhan. “Pada saat pelaksanakan
Porda Jabar 2014 kami meraih 2
medali perunggu dan mengalahkan
beberapa senior,” ujarnya.
Atas prestasi tersebut, Angela
akhirnya mendapat kepercayaan
untuk memperkuat Kontingen Jabar
dalam pagelaran PON Jabar 2016.
“Saya mendapat 2 medali perunggu
nomor perlombaan 50 m bifins
putri dan 4x100 m relay bifins putri.
Bukan hanya medali perunggu yang
saya dapatkan, tetapi pengalaman
akan proses yang tidak akan pernah
saya lupakan,” ujarnya.
Setelah lulus SMA, Angela
mencoba daftar Dikmaba TNI
Angkatan Laut. Dengan berbekal
segudang prestasi dalam olahraga
Finswiming, Anggela berhasil lolos
dari perekrutan Caba Atlet. “Saya
pun masuk Bintara Angkatan Laut
melampirkan piagam prestasiprestasi saya dan Angkatan Laut
menerimanya,” ujarnya.
Sebelum mengikuti seleksi
Dikmaba, Angela mengikuti seleksi
kejuaraan dunia di Serbia, Belgrade
dan berhasil lolos. Tetapi Angela
akhirnya tidak dapat mengikuti
kejuaraan dunia karena dalam waktu
yang bersamaan sedang mengikuti

Seleksi Dikmaba TNI AL tingkat
pusat di Lapetal, Malang.
Selama mengikuti pendidikan
militer, Angela tidak dapat
melaksanakan latihan seperti
sebelumnya karena wajib mengikuti
pendidikan dasar kemiliteran di
Puslatdiksarmil, Juanda, Sidoarjo.
“Setelah pelantikan, kami sangat
bersyukur karena mendapat
kejuruan JAS yang tentunya searah
dengan prestasi yang saya miliki,”
ujarnya.
Untuk perlombaan nomor
laut, kami meraih medali perak di
nomor perlombaan jarak 6000 m.
Angela sangat tidak menyangka
dapat meraih medali saat kejurnas
tersebut. Latihan yang dia jalani
selama pendidikan militer masih
kurang optimal dan belum rutin.
“Tetapi pembinaan fisik yang saya
laksanakan selama pendidikan di
Kodiklatal meningkatkan ketahanan
tubuh saya, sehingga kami bisa
bertahan di nomor perlombaan
jarak 6000 m,” ujarnya.
Moto dari kedua orang tuanya,
“Usaha Tidak Akan Mengkhianati
Hasil” selalu memotivasi Angela
dalam setiap mengikuti pemusatan
latihan (TC) sampai akhirnya dia
mengikuti Pendidikan Pertama
Bintara (Dikmaba) TNI AL
Angkatan 38 Gelombang I tahun
2018.
“Saya mengucapkan terima
kasih kepada Komandan
Kodiklatal Laksda TNI Dedy
Yulianto, Dankodikum Kolonel
Laut (T) Sa’ban Nur Subhan,
Danpusdikbanmin, Komandan
sekolah, para bingsis dan Lichting
Dikmaba Angkatan 38/1 yang selalu
mendukung saya untuk berprestasi
dan siap membela Angkatan Laut
di cabang olahraga finswimming,”
ujarnya menutup perbincangan.

Momen untuk Introspeksi
Komandan Kodiklatal Laksda
TNI Dedy Yulianto pada Upacara
Hardikal Ke-73 Tahun 2019 di
Kodiklatal, Bumimoro, Surabaya,
Senin (13/05) mengungkapkan
bahwa berbagai kemajuan yang
telah dicapai Kodiklatal selama
73 tahun masa pengabdiannya
merupakan momen yang tepat
untuk introspeksi, sejauhmana
Kodiklatal mampu berperan
meningkatkan kualitas sumber
daya manusia prajurit TNI AL
dalam rangka mewujudkan visi
TNI AL yang profesional, modern,
berkemampuan proyeksi regional
dan berkomitmen global guna
menjaga kedaulatan dan keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagai poros maritim
dunia.
Sebagai bagian integral dari
organisasi TNI Angkatan Laut dan
sesuai dengan tugas dan fungsi yang
diemban, Kodiklatal mempunyai
tugas yang sangat strategis
dalam mendukung terwujudnya
kemampuan TNI Angkatan Laut
guna terlaksananya tugas dan fungsi
TNI Angkatan Laut secara optimal.

Khusus pada pembinaan
pendidikan, pelaksanaan difokuskan
pada peningkatan kualitas
pendidikan yang memenuhi standar
mutu, menerapkan kemajuan
ilmu pengetahuan dan teknologi
keangkatanlautan serta mampu
menjawab tuntutan tugas melalui
peningkatan kualitas aspek dan
komponen pendidikan.
Berkaitan dengan tugas-tugas
tersebut, Komandan Kodiklatal
mengajak kepada seluruh anggota
Kodiklatal sesuai kewenangannya,
untuk mengkaji dan mengevaluasi
berbagai program pendidikan serta
substansi materi ajaran yang sesuai
dengan perkembangan teknologi.
Untuk itu performance yang
telah tercipta selama ini agar tetap
dipertahankan serta ditingkatkan.
“Saya yakin dan percaya bahwa
saudara mampu dan bisa
melaksanakan tugas sesuai bidang
masing-masing dengan baik,”
kata Laksda TNI Dedy Yulianto.
Dalam upacara itu secara simbolis
dilaksanakan penyematan tanda
penghargaan Satyalancana Dwidya
Sistha dan Kesetiaan kepada para
personel TNI Angkatan Laut yang
bertugas di Kodiklatal. ©
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Juara II Lomba foto TNI AL dalam rangka memperingati
Hari Dharma Samudera Tahun 2019:
“KRI Bima Suci-945, Kapal Latih Angkatan Laut Kebanggaan Bangsa”,
(Dahono Fitrianto - Wartawan Kompas)
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