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Konsep kemitraan (partnership) telah digunakan oleh banyak negara di 
dunia untuk melanjutkan proses pembangunan termasuk Indonesia. 
Banyak negara semakin menyadari bahwa ditengah perkembangan dunia 
yang semakin terintegrasi, kemitraan (partnership) antara pemerintah, 
sektor swasta dan masyarakat sipil  (civil  society)  bisa  menjadi  kunci  
bagi keberhasilan pembangunan. Pemerintah harus terus didorong untuk 
menjadi motor dalam membangun hubungan kemitraan yang partisipatif 
seluruh stakeholder. 

 
Pemerintah bisa menjadi kunci untuk membangun  kemitraan  yang  
efektif. Pemerintah harus terus membangun transparansi dalam setiap 
program pembangunanya, membuka diri bekerjasama dana menerima 
masukan dari semua pihak, memberikan  ruang  kepada  sektor  swasta 
dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam proses pembangunan. Tetapi 
disisi lain, partisipasi sektor swasta dan masyarakat sipil, harus terus 
memainkan peran yang signifikan dalam setiap proses  pembangunan,  
tidak hanya sekedar mengawasi tetapi juga terlibat langsung dalam 
memberikan masukan dan saran kepada pemerintah. 

 
Buku ini merupakan dedikasi Universitas Paramadina terhadap program 
kemitraan. Ditulis oleh dosen Universitas Paramadina dari berbagai latar 
belakang keahlian yang berasal dari  lintas  program  studi  (prodi).  Buku 
ini terdiri atas proses kemitraan yang dilakukan di  sektor  pemerintah  
yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Dinas Komunikasi 
Informatika Statistik dan Persandian-Pemerintah Kota Bogor, dan Komite 
Kebijakan Industri Pertahanan.  Pada  pelaksanaan  penulisan  studi  kasus 
3 pemerintahan ini, beberapa program kemitraan yang menjadi pilihan 
untuk dijadikan subjek penulisan tidak terlepas dari beberapa indikator, 
diantaranya berupa pertimbangan pemilihan perusahaan yang memiliki 
reputasi bagus dalam menunjukkan komitmen untuk meningkatkan 
kapasitas klien secara berkelanjutan melalui  pemberian  kesempatan 
untuk berkembang di masa yang akan datang. Semoga buku ini bisa 
memberikan sumbang saran bagi pelaku kemitran khususnya pada sektor 
pemerintah. 

 
 
 
 

 

5 



 
 

 
 

PENDAHULUAN 
 

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memberikan 

kemudahan dan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan program yang 

dilakukan pemerintah. Sistem komputerisasi telah membantu pemerintah 

mengelola informasi sehingga lebih mudah dikelola dan diakses oleh 

masyarakat sesuai dengan porsinya masing-masing.  Penerapan  tata  

kelola pemerintahan secara elektronik juga telah terbukti meningkatkan 

transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Diharapkan pula dapat 

membantu integrasi sistem dan data dari berbagai cabang-cabang 

pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah dan desa. Jika hal ini dapat 

dilakukan, maka data dan informasi pemerintahan diterima masyarakat 

secara aktual dan utuh sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik. 

Berdasarkan Inpres No. 3 tahun 2003 bahwa e-Government merupakan 

pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta 

terjangkau masyarakat luas; penataan sistem manajemen dan proses 

kerja pemerintah pusat dan daerah secara terpadu; pemanfaatan 

teknologi informasi secara optimal; peningkatan peran serta dunia 

usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan teknologi 

informasi; pengembangan sumber daya manusia di pemerintahan dan 

peningkatan e-literacy masyarakat serta pelaksanaan pengembangan 

secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur. Salah satu 

komponen pelaksanaan e-Government adalah infrastruktur teknologi 

informasi, yang meliputi perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan 

serta telekomunikasi. 

E-Government dapat diartikan sebagai pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi dalam semua aktivitas kepemerintahan, pendidikan, 
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kesehatan, pertanian, tata kelola. Dengan adanya e-Government 

diharapkan ada tata kelola pemerintahan dapat menjadi lebih baik dan  

memungkinkan adanya interaksi antara pemerintah, masyarakat dan 

pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan berbagai komunikasi  

dan interaksi melalui berbagai media yang mudah digapai.  Saat  ini, 

inovasi yang dikembangkan dalam praktik e-Government muncul untuk 

menyelesaikan persoalan khas yang dimiliki suatu daerah, dan disesuaikan 

dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki oleh daerah. Dalam rangka 

meningkatkan kualitas layanan pemerintahan dibutuhkan integrasi proses 

bisnis instansi ke dalam sistem informasi yang menciptakan efisiensi dan 

efektifitas dalam pelayanan. Implementasi e-Government di pemerintah 

daerah juga merupakan salah satu upaya untuk menciptakan transparansi 

dan peningkatan layanan publik untuk menjawab kebutuhan birokrasi dan 

administrasi di  pemerintah  daerah.  Pengembangan  sistem  informasi 

juga dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang terkait dalam 

perencanaan pembangunan daerah. 

 

Kota Bogor dengan Visi Pembangunan untuk menjadikan Kota Jasa yang 

Nyaman dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah, telah 

menjalankan e-Government sesuai dengan Inpres no. 3 tahun 2003. 

Melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota 

Bogor, yang bertanggungjawab menangani urusan pemerintahan dan 

pelayanan umum terhadap komunikasi dan informasi publik, bidang 

teknologi informasi, bidang layanan e-government, dan bidang statistik 

dan integrasi sistem. Salah satu misi Diskominfostandi Pemkot Bogor 

adalah mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur TIK dan informatika 

guna mencapai efisiensi dan efektifitas kerja. Salah satu realisasi misi 

tersebut adalah mengelola perangkat lunak dan atau aplikasi untuk  

internal dinas maupun di lingkungan pemkot bogor serta eksternal. 

Diskominfostandi berusaha mewujudkan visi dan misinya dengan sebaik-

baiknya. Kebutuhan untuk patuh terhadap kebijakan di level provinsi dan 

pusat, serta dengan keterbatasan sumber daya yang ada, Diskominfostandi 

merasa perlu bekerjasama dan bermitra dengan pihak- pihak lain. Sejauh 

mana kemitraan Diskominfostandi dengan pihak-pihak lain dan bagaimana 

tata kelola kemitraan yang dilakukan, dibahas dalam tulisan ini. 
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Pimpinan Pemkot Bogor 

 

Profil Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 

(DISKOMINFOSTANDI) Kota BOGOR 

Kota Bogor yang terletak di antara 106’ 48’ BT dan 6’ 26’ LS, dan 

mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m 

dari permukaan laut, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan 

dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk 

industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata. 

Dalam  penyelenggaraan  pemerintahan   Kota   Bogor   memiliki   26  

aparat pemerintahan Kota, diantaranya adalah Diskominfostandi. 

Diskominfostandi yang semula berbentuk Sub Bagian Pengolahan Data 

pada Sekretariat Daerah, pada tahun 1995 sampai tahun 2001.  Sejak 

Tahun 2001 sampai dengan 2005, dibentuklah Kantor Pengolahan Data 

Elektronik (KPDE) berdasarkan perda Nomor 10 Tahun 2000. Berdasarkan 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Gambar 1. Keterhubungan Pengelolaan TIK di Pemkot Bogor  

 
Perda No. 13 Tahun 2008 Mengenai Organisasi Perangkat Daerah, Bidang 

Telematika pada Dinas Informasi, Kepariwisataan dan Kebudayaan 

(DISPARBUD) beralih menjadi Bidang Kominfo pada Dinas Perhubungan, 

Komunikasi dan Informatika (DISHUBKOMINFO). Sejak tahun 2016 terjadi 

perubahan Perangkat Daerah salah satunya adalah Kantor  Komunikasi 

dan Informatika di ubah menjadi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 

dan Persandian yang dipimpin oleh Drs. Firdaus, M.Si. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor. Visi dan misi 

Diskominfostandi kota Bogor menjadi acuan untuk tiap program dan 

kegiatan yang terjadi di dalam dinas. Berikut ini merupakan visi dan misi 

tersebut: 
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Aparat Daerah 2 

Pihak eksternal/ 
Mitra 

Diskominfostandi Aparat Daerah 1 



 

Visi ”Komunikasi dan Informatika sebagai Media Peningkatan SDM dan 

Pelayanan Prima”. 

Misi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Bogor: 

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada semua 

stakeholder. 

2. Meningkatkan Kapasitas layanan informasi dan pemberdayaan 

potensi masyarakat dalam rangka mewujudkan masyarakat informasi. 

3. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep 

Good Governance. 

4. Peningkatan mutu pelayanan public. 

5. Mewujudkan lingkungan masyarakat bogor yang cerdas, dinamis dan 

kompetitif dalam persaingan lokal dan global. 

6. Mewujudkan jaringan komunikasi yang efektif dan efisien. 

7. Mengoptimalkan penggunaan web dan memanfaatkan email sebagai 

media dalam sistem informasi. 

8. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur teknologi komunikasi 

dan informatika guna mencapai efisiensi dan efektifitas kerja. 

 
Dalam rangka perwujudan visi dan misi tersebut, Diskominfostandi 

bekerjasama dan bermitra  dengan  pihak-pihak  tertentu.  Pengelolaan  

TIK di Pemkot Bogor, menjadi tanggung jawab dari Diskominfostandi. 

Perangkat Daerah lainnya berkoordinasi dengan Diskominfostandi dalam 

pengadaan, realisasi, monitoring dan evaluasi penggunaan TIK. Berikut 

skema hubungan pengelolaan TIK di Pemkot Bogor: 

Pihak-pihak eksternal yang bermitra dengan Diskominfostandi Pemkot 

Bogor, di antaranya adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

(BPPT), PT.Telekomunikasi Indonesia (TELKOM), Perusahaan Penyedia 

Penerangan Jalan Umum (PJU), dan juga mitra Akademisi (Institut 

Pertanian Bogor). 

Bermitra dengan BPPT telah dimulai sejak tahun 2013, khususnya dengan 

BPPT IPTEKNET. BPPT sebagai mitra dalam pengembangan sistem dan 

infrastruktur TIK di pemkot Bogor. Sampai dengan tahun 2018, masih 

berjalan kemitraan antara Diskominfostandi dan BPPT terutama untuk 

aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan 

(SIMRAL). Hal ini dilakukan dengan tujuan membangun tata kelola 

pemerintah daerah yang terintegrasi. 
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Bermitra dengan BPPT telah dimulai sejak tahun 2013, khususnya dengan 

BPPT IPTEKNET. BPPT sebagai mitra dalam pengembangan sistem dan 

infrastruktur TIK di pemkot Bogor. Sampai dengan tahun 2018, masih 

berjalan kemitraan antara Diskominfostandi dan BPPT terutama untuk 

aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan 

(SIMRAL). Hal ini dilakukan dengan tujuan membangun tata kelola 

pemerintah daerah yang terintegrasi. 

Sebelumnya, Diskominfostandi bermitra dengan Badan Pengawasan 

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mewujudkan Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (SIMDA), namun aplikasi SIMDA belum mencukupi 

kebutuhan tata kelola pemerintah Kota. Konsekuensi yang terjadi adalah 

peralihan dari aplikasi SIMDA menjadi SIMRAL, produk dari BPPT. 

Contoh kemitraan lain adalah Diskominfo Kota Bogor dengan PT.Telkom, 

yang dilakukan sejak tahun 2014 untuk mendirikan Contact  Center, 

sebagai tempat untuk pengaduan dan aspirasi masyarakat mengenai 

kemajuan pembangunan kota Bogor. Kemitraan ini berlangsung  satu  

tahun dan pihak Telkom melakukan pendampingan. Pengembangan 

selanjutnya dilakukan secara mandiri oleh pihak Kominfo Bogor. Sejak 

tahun 2018 diusahakan mengintegrasikan sms center dan  call  center  

serta aplikasi aspirasi. 

Pemerintah kota Bogor, melalui Diskominfostandi, juga melakukan 

kemitraan dengan pihak akademisi, dalam rangka penyusunan rencana 

induk  smart  city  (2017  –  2021).  Pihak  akademisi  yang  bermitra   antara 

lain Institut  Pertanian  Bogor  (IPB),  Universitas  Ibnu  Khaldun,  dan 

Universitas Pakuan. Didukung oleh Tim Percepatan Pelaksanaan Prioritas 

Pembangunan (TP4D) yang diketuai Bapak Yayat Supriyatna dari 

Universitas Trisakti, sebagai pengamat tata kota. 

Kemitraan dilakukan melalui perumusan rencana induk smart city. 

Penelitian dilakukan di wilayah kota Bogor untuk melihat kesiapan 

infrastruktur dan arsitektur e-government. Dasar dari kemitraan ini adalah 

hasil assessment kementerian Kominfo pada triwulan pertama  tahun  

2017 mengenai rencana menuju 100 smart city di Indonesia. Bogor 

termasuk dalam 25 kabupaten dan kota yang diberikan penghargaan. 

Untuk menyusun rencana induk smart city, walikota Bogor mengundang 
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pihak eksternal, yaitu akademisi IPB sebagai tim pelaksana smart city. 

Kemitraan dilakukan dengan menandatangani nota kesepahaman (MoU). 

Kegiatan yang tertuang dalam nota kesepahaman antara lain melibatkan 

penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa pasca sarjana untuk melakukan 

riset tentang e-government. Atas kerjasama ini, pihak pemerintah kota 

Bogor dapat menggunakan fasilitas laboratorium komputer IPB dengan 

kapasitas 70 orang, secara gratis. 

Untuk selanjutnya tulisan ini membahas kemitraan Diskominfostandi 

dengan BPPT. Tujuan untuk melakukan  penekanan  terhadap  kemitraan 

ini adalah untuk mengetahui secara mendalam proses yang terjadi pada 

satu kemitraan. 

Dasar Teori Kemitraan 

 
Sebelum membahas tentang kemitraan yang terjalin antara Pemkot Bogor 

dalam hal ini Diskominfostandi dengan BPPT, tim penulis memaparkan 

secara singkat tahapan dalam kemitraan. Tahapan kemitraan  yang  

menjadi dasar berdasarkan buku “The Partnering Toolbox” yang  ditulis 

oleh Ros Tennyson, Senior Advisor pada Partnerships International 

Business Leaders Forum (IBLF). 

Terdapat dua belas fase yang terjadi dalam sebuah kemitraan, yaitu 

Scoping, Identifying, Building, Planning, Managing, Resourcing, 

Implementing, Measuring, Reviewing, Revising, Institutionalizing, 

Sustaining or Terminating. 
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Gambar 2. Fase-fase pada Proses Kemitraan. (Tennyson, 2011)  

1. Scoping 

Tahap pertama ini institusi menyusun inisiatif dengan 

memperhitungkan tantangan, mengumpulkan informasi, 

berkonsultasi dengan pemangku kepentingan, serta  membangun  

misi dari kemitraan yang akan dibuat. 

2. Identifying 

Pada tahap ini melakukan identifikasi terhadap mitra potensial untuk 

menjalin kemitraan. 

3. Building 

Mitra-mitra yang bekerjasama menyusun bentuk kerjasama yang 

melalui kesepakatan atas sasaran, tujuan dan prinsip-prinsip utama 

dari kerjasama. 

4. Planning 

Melakukan perancangan dan perencanaan pelaksanaan program. 

5. Managing 

Membentuk struktur dan pembagian kerja dalam pelaksanaan 

program kemitraan ini, dalam kerangka waktu jangka menengah dan 
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jangka panjang. 

6. Resourcing 

Bersama para mitra mengidentifikasi dan mengatur sumberdaya 

pendanaan maupun non pendanaan. 

7. Implementing 

Setelah seluruh sumber daya ditetapkan dan detail dari projek 

disepakati, dimulailah pelaksanaan program sesuai dengan 

perencanaan yang sudah disusun dan target-target yang telah 

ditetapkan. 

8. Measuring 

Monitoring dan evaluasi untuk mengukur dan melaporkan efektivitas 

proses, hasil capaian, dan luaran dari program ini. 

9. Reviewing 

Laporan dari proses monitoring menjadi bahan evaluasi untuk 

mengukur keberhasilan program dan juga mengukur sejauh mana 

keberhasilan kemitraan tersebut. 

10. Revising 

Melakukan perbaikan atau revising terhadap bentuk kemitraan, 

program berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya. 

11. Institutionalising 

Tahap ini adalah membangun struktur dan mekanisme yang lebih 

tepat dari kemitraan untuk menjamin komitmen jangka panjang dan 

keberlanjutan program. 

12. Sustaining or Terminating 

Tahap terakhir dalam dua belas Fase Proses Kemitraan adalah 

membangun keberlanjutan atau menyepakati sebuah penghentian 

untuk kemitraan tersebut. 

 

PROGRAM KEMITRAAN 
 

Kemitraan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian 

(DISKOMINFOSTANDI) Kota Bogor dengan Badan Pengkajian dan 

Penerapan Teknologi (BPPT) 

Tujuan kemitraan Diskominfostandi Kota Bogor dengan BPPT adalah 

membangun tata kelola pemerintahan agar efektif dan efisien. Sebelumnya, 

Diskominfostandi Kota Bogor  menggunakan  aplikasi  tata  kelola  kota 

yang disebut Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA). 

Aplikasi ini dimiliki dan dikelola oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP). Aplikasi ini memiliki modul penganggaran dan 

pelaporan. 
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Seiring dengan penggunaannya, aplikasi SIMDA dinilai belum mampu  

untuk memenuhi kebutuhan Kota Bogor karena tidak memiliki modul 

perencanaan sebagai proses awal sebuah penatakelolaan kota. Diperkuat 

oleh penilaian dari Satgas koordinasi, dan supervisi pencegahan 

(Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, SIMDA sebagai 

aplikasi penatausahaan keuangan memiliki kelemahan antara lain Tidak 

memiliki modul perencanaan, modul penganggaran, dan modul pelaporan 

yang mendukung LAKIP secara terintegrasi. 

Di lain pihak, BPPT telah mengembangkan sebuah Sistem Informasi 

Manajemen Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan 

(SIMRAL) yang memiliki fitur yang lebih lengkap. SIMRAL adalah sebuah 

sistem yang dibangun dalam rangka mengintegrasikan penerapan 

perencanaan pembangunan mulai dari perencanaan di tingkat bawah atau 

bottom up sampai dengan perencanaan tingkat atas atau top down. 

Salah satu bentuk penerapan perencanaan pembangunan di masyarakat 

adalah pelaksanaan Musrenbang, dimana pelaksanaannya dimulai dari 

tingkat Kelurahan, Kecamatan sampai dengan tingkat Kota. Di dalam 

Musrenbang inilah, usulan masyarakat mulai dari lingkup RT, RW, 

Kelurahan sampai dengan Kecamatan dapat ditampung dan dibahas 

skala prioritas sebagai bahan perencanaan pembangunan di tingkat Kota, 

Provinsi sampai dengan Pusat sesuai amanah UU 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Aplikasi SIMRAL Perencanaan di Kota Bogor dibangun dengan didasarkan 

pada kebutuhan yang sangat mendesak akan suatu perencanaan yang 

sistematis dan akuntabel eP (e-Planning). Dengan eP, pelaksanaan 

musrenbang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai dengan 

tingkat kota dapat terintegrasi dengan baik, disamping juga input data, 

pencatatan data dan pengolahan data hasil musrenbang dapat terakomodir 

dan tersimpan dengan baik. 

Seiring berjalannya waktu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

menurunkan Satuan Tugas Pencegahan Korupsi dalam bentuk Satuan 

Tugas  (Satgas).  Sejak  tahun  2012,  Komisi  Pemberantasan  Korupsi  (KPK) 

melakukan kegiatan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi 

(Korupgah), bekerjasama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP). Kegiatan ini, difokuskan pada evaluasi pengelolaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di 33 provinsi, serta 

sejumlah sektor yang menjadi perhatian. 
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Pada tahun 2015, korsupgah memfokuskan pada tiga hal, yakni 

pengelolaan dana hibah dan bansos; pengadaan barang dan jasa pada 

bidang infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan; serta kepentingan 

nasional, terutama bidang ketahanan pangan dan pendapatan. Di Kota 

Bogor, sebagaimana di Kabupaten/Kota lainnya, kegiatan Korsupgah 

difokuskan untuk mendorong pengelolaan APBD yang sesuai dengan 

perundang-undangan yang berlaku; mengidentifikasi berbagai persoalan, 

risiko, dan penyebab pada bidang APBD; menurunkan potensi tingkat 

korupsi; serta Perbaikan sistem pengendalian internal atas pengelolaan 

APBD pada pemerintah daerah. 

Pemerintah Kota Bogor menindaklanjuti dengan melakukan penandatangan 

komitmen pencegahan korupsi terintegrasi. Penandatangan dilakukan  

oleh Walikota Bogor, Bima Arya dan Wakil Ketua KPK, Zulkarnain. 

Penandatangan ini merupakan bagian dari peluncuran Koordinasi dan 

Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) 2015 pada Rabu (15/4) di 

Balaikota Bogor. Komitmen tersebut, berisi mengenai kesiapan Pemkot 

Bogor dalam membangun Sistem Integritas Nasional melalui penguatan 

Tim Reformasi Birokrasi Internal (Tim RBI) dan pembuatan berbagai 

kebijakan serta peraturan untuk memastikan tersedianya sumber daya 

yang berkelanjutan. 

Salah satu hasil evaluasinya adalah Melakukan integrasi antara SIMRAL 

Perencanaan BPPT dengan SIMDA BPKP. Namun, rencana integrasi 

tersebut tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan beberapa hal: 

1. Aplikasi SIMDA merupakan aplikasi yang tertutup (Proprietary 

Closed Source) sedangkan SIMRAL  merupakan  aplikasi  berbasis 

web menggunakan sistem operasional Open Source sehingga tidak 

dimungkinkan untuk dapat dilakukan integrasi antara dua aplikasi 

tersebut. 

2. Kebijakan BPKP terhadap pengelolaan sistem aplikasi SIMDA tidak 

memperbolehkan dilakukannya integrasi dengan aplikasi lain yang 

bukan buatan BPKP. 

 
Setelah dilakukan pendalaman terhadap aplikasi SIMRAL melalui studi 

program aplikasi dan studi banding dengan Kota Tangerang Selatan yang 

dianggap sebagai Best Practice SIMRAL di wilayah Jawa Barat-Banten, 

dilakukanlah pengambilan keputusan untuk melakukan penggantian 

SIMDA dengan SIMRAL. Walaupun dilakukan penggantian, secara teknis 

SIMDA masih tetap dipergunakan oleh Kota Bogor dalam hal pengelolaan 

dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah sampai dengan 
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2017 

 

 
2018 

• Migrasi total ke SIMRAL (hasil rekomendasi KPK), berlaku 
awal tahun 2018. 

• Migrasi dan penyesuaian modul SIMDA ke SIMRAL pada 
modul penganggaran. 

• pelatihan bagi seluruh pengguna (BPKAD dan seluruh 
perangkat daerah). 

 
 

 
• BPPT Ipteknet melakukan pengembangan dan pendampingan 

pada Modul. Penganggaran dan Penatausahaan Keuangan. 
• Migrasi selesai pada awal tahun 2018 (efektif menggunakan 

SIMRAL). 

 
Gambar 3. Timeline Kemitraan Diskominfostandi Kota Bogor dan BPPT 

 
16. 

2016 
• Pengoperasian dan pelaksanaan SIMRAL oleh Bappeda 

dan Kominfo: Entry data RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, 
usulan SKPD hasil Forum OPD. Musrenbang Kelurahan, 
Musrenbang Kecamatan. 

2015 

• SIMRAL dikelola oleh BAPPEDA dengan fokus SIMRAL pada 
modul Perencanaan. 

• Persiapan pengoperasian SIMRAL. 
• Sosialisasi dan pelatihan dengan narasumber dari BPPT 

Ipteknet. 
• Modul SIMRAL yang dipersiapkan: Musrembang; Forum 

SKPD; RKPD; KUA/PPAS. 

2014 

• Pemkot (Kominfostandi) dan BPPT bekerjasama dengan 
jumlah kerjasama Rp 837.810.000,- 

• Meliputi Pengembangan dan Pendampingan Aplikasi SIM 
Wilayah, SIM Surat, SIM Puskesmas, dan SIMRAL (termasuk 
sewa server / hosting). 

• Sesuai kesepakatan dengan BAPPEDA dan BPKAD 
penatakelolaan SIMRAL + SIMDA. 

2013 

• Pemkot (Kominfostandi) dan BPPT Ipteknet bekerjasama 
dengan jumlah kerjasama Rp 600.000.000,- 

• Meliputi pembangunan modul aplikasi SIM Wilayah, SIM 
Surat, SIM Puskesmas, dan SIMRAL (modul  Perencanaan  
dan Penganggaran). 

• Pembuatan Rencana induk TIK (Masterplan eGov). 
• Sewa hosting untuk semua aplikasi di atas. 



 

Tahun Anggaran 2017. Mengingat Rencana Aksi Korsupgah Kota Bogor 

(penggantian SIMDA dengan SIMRAL) disusun pada bulan Februari 2017, 

tidak mengikuti prosedur perencanaan program dan kegiatan sebagaimana 

ketentuan yang berlaku, kegiatan pengadaan SIMRAL mengalami kendala 

dalam hal kesiapan dan ketersediaan anggaran. 

Untuk mengatasi masalah tersebut, berdasarkan kebutuhan atas daya 

dukung anggaran, dianggarkanlah dana untuk aplikasi SIMRAL pada 

Diskominfostandi Kota Bogor dalam APBD Perubahan Kota Bogor Tahun 

2017 untuk menunjang proses: 

1. Pengadaan Aplikasi SIMRAL yang terdiri dari modul perencanaan, 

modul penganggaran, modul penatausahaan dan modul pelaporan, 

sebesar Rp 300 juta; 

2. Pengadaan 3 server (berikut aksesoris) penunjang  SIMRAL  sebesar 

Rp 400 juta; 

3. Biaya jasa Cloud Hosting VPS SIMRAL pada Balai Jaringan Informatika 

dan Komunikasi (BJIK) Ipteknet selama 4 bulan (Desember 2017 – 

Maret 2018) sebesar Rp. 10 juta; 

4. Pelatihan TIK Pengelolaan SIMRAL SDM Aparatur sebesar Rp. 146 

juta. 

Dari empat alokasi anggaran kegiatan tersebut, kegiatan pengadaan  

server, biaya jasa cloud hosting dan pelatihan TIK SDM SIMRAL dapat 

dilaksanakan dan diserap sesuai perencanaan. Namun, kegiatan pengadaan 

aplikasi SIMRAL yang diikat dalam bentuk Kontrak antara Kepala 

Diskominfostandi Kota Bogor selaku Pengguna Anggaran dan bertindak 

sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Kepala BPPT RI  tidak dapat 

diserap dengan alasan sebagai berikut: 

1. Tanggal penetapan APBD Perubahan Kota Bogor Tahun 2017 

dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2017. 

2. Ketentuan formal yang digariskan oleh BPPT dalam kegiatan 

pengadaan, pengembangan dan pendampingan aplikasi SIMRAL 

menuntut proses kerja yang membutuhkan waktu tidak kurang dari 3 

(tiga) bulan pada tahun berjalan. 

3. Pelaksanaan pengadaan, pengembangan dan pendampingan yang 

hanya dilaksanakan dalam waktu dua minggu adalah hal yang 

mustahil untuk dilakukan dan tidak memenuhi standar waktu proses 

di BPPT. 

 
Namun demikian, tanpa ada dukungan dana dari Pemerintah Kota Bogor, 

BPPT melalui Ipteknet dan BJIK pada bulan Desember tahun 2017 
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mengeluarkan kebijakan sebagai berikut : 

1. Tetap mempersilakan Kota Bogor untuk tetap menggunakan SIMRAL 

mulai tahun 2017 untuk proses perencanaan dan penganggaran 

RAPBD Tahun 2018. 

2. Memberikan layanan helpdesk SIMRAL yang terdiri dari layanan 

konsultansi program aplikasi, konsultansi penggunaan aplikasi, 

jaringan dan layanan program aplikasi. 

3. Memberikan layanan Gap Analysis secara informal. 

4. Memberikan dukungan troubleshoot problems. 

Kerjasama dengan BPPT menggunakan MoU dengan jangka waktu 5 tahun. 

Dengan demikian pengelolaan program dan kegiatan pembangunan serta 

pengelolaan keuangan daerah nya bisa dipertanggungjawabkan, dan 

transparan. Diharapkan juga dengan menggunakan SIMRAL ini tidak ada 

usulan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang tidak 

diketahui asal usulnya, tidak diketahui siapa yang bertanggung jawab 

terhadap usulan program kegiatan pembangunan daerah tersebut. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 4. Halaman Login Aplikasi SIMRAL Kota Bogor 
 

Diharapkan tahun 2018 Pemkot Bogor menyelesaikan perencanaan dan 

pelaporannya, sehingga mampu secara mandiri menjalankan sistem 

aplikasi tersebut, tanpa bantuan BPPT lagi dengan pertimbangan adanya 

modul yang telah 100% sudah selesai. Adanya dokumen kontrak, 

merupakan kelanjutan dokumen MoU sebagai dasar pelaksanaan 

pengembangan produk dan jasa. 
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Selama proses implementasi dan penggunaan dari SIMRAL, berikut ini 

beberapa kendala yang terjadi, dan selalu bisa diatasi: 

1. Terjadinya server crash atau down akibat membludaknya pengisian 

form pada kurun waktu tertentu. 

2. Kondisi koneksi yang tergantung pada cuaca. Letak SKPD di kota 

Bogor tersebar pada tataran geografis yang cukup ekstrim. Ada yang 

memiliki posisi di lembah, dan bukit, sehingga koneksi jaringan tidak 

selalu lancar. 

3. Kota Bogor yang terkenal akan aktivitas petir yang tinggi, sehingga 

mengakibatkan tersambarnya beberapa perangkat jaringan, sehingga 

proses penggunaan SIMRAL terhambat. 

4. Tim pengembang SIMRAL kecil (5 orang). 

5. Lama penanganan masalah SIMRAL sekitar 1 sd 3 hari, sebagai 

perbandingan dengan SIMDA adalah 1 sampai dengan 3 bulan. 

 
Sekilas tentang SIMRAL 

 

Pada tahun 2014 Kota Bogor diperkenalkan dengan sebuah aplikasi 

penatausahaan keuangan yang bernama Sistem Informasi Manajemen 

Keuangan Daerah yang kemudian disingkat SIMDA. SIMDA dibuat dan 

dikelola langsung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP). Namun, berdasarkan penilaian dari Satgas koordinasi  dan  

supervisi pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan  Korupsi  (KPK) 

RI, SIMDA sebagai aplikasi penatausahaan keuangan memiliki kelemahan 

antara lain Tidak memiliki modul perencanaan, modul penganggaran, dan 

modul pelaporan yang mendukung Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 5. Gambaran SIMRAL 
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Gambar 6. Modul RPJMD 

Gambar 7. Modul Renstra SKPD 
 

 
Gambar 8. Modul Musrenbang 
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Gambar 9. Modul Renja SKPD 

 

 
Gambar 10. Modul RKPD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 11. Modul KUA/PPAS 
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Pemerintah (LAKIP) secara terintegrasi. Diskominfostandi sebagai unit kerja 

yang menangani aplikasi (software) pun menemukan permasalahan dengan 

sistem aplikasi SIMDA, permasalahan teknis yang menyangkut platform 

aplikasi dan juga permasalahan kepemilikan SIMDA yang mutlak 

merupakan milik BPKP, sehingga timbul kendala sebagai berikut. 

1. Kota Bogor tidak memiliki kedaulatan database keuangannya sendiri. 

2. Tata laksana penyelesaian troubleshooting tidak dapat diselesaikan 

secara mandiri, namun hanya bisa diselesaikan oleh pihak BPKP 

dengan prosedur dan waktu yang tidak sebentar. Dengan kata lain, 

solusi permasalahan aplikasi tidak efektif dan efisien. 

3. Untuk bisa mengintegrasikan aplikasi terkait perencanaan, pelaporan 

dan perihal pengelolaan keuangan daerah lainnya dengan SIMDA 

sangat sulit bahkan bisa dikatakan mustahil untuk bisa dilaksanakan, 

bukan dari segi sistem aplikasi, tetapi terkendala dari segi kebijakan 

dan platform. 

Akhirnya pada tahun 2017, Pemerintah Kota Bogor memutuskan untuk 

mengganti SIMDA  dengan  sebuah  sistem  aplikasi  keuangan  daerah  

yang saat itu dianggap lebih lengkap, luas dan yang paling utama adalah 

terintegrasi dari mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan 

dan pelaporan. Aplikasi tersebut bernama Sistem Informasi Manajemen 

Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan (SIMRAL). Hal 

ini terkait kerjasama dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi 

(BPPT) selaku pengembang dan pemegang hak cipta atas SIMRAL, secara 

bersama-sama telah melakukan migrasi aplikasi keuangan daerah yang 

selama ini berbasis proprietary closed source, ke aplikasi yang berbasis  

web dan free/open source software (FOSS). 

Aplikasi SIMRAL mencakup semua proses dalam perencanaan, 

penganggaran dan pengelolaan keuangan, dan kegiatan pembangunan 

di pemerintah daerah. Di antaranya meliputi proses pencatatan dan 

pengolahan data hasil Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (Renja SKPD), Prioritas Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS), penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Rancangan Anggaran 

Pendapatan Belanja Daerah (RKA/RAPBD), Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran (DPA), Anggaran Kas, penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD), 

penatausahaan pendapatan dan belanja, penatausahaan kas daerah, 

akuntansi berbasis akrual, dan pelaporan-pelaporan yang dibutuhkan 

untuk mendukung sistem akuntansi berbasis akrual. Untuk Penatausahaan 

Belanja meliputi Penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat 

Perintah Membayar (SPM), dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) 
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serta Buku Kas Umum (BKU) untuk pencatatan transaksi belanja dan 

pendapatan. Kelebihan SIMRAL antara lain: 

1. Terintegrasi dan dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain. 

2. Dapat dimiliki sendiri (dengan proses pengadaan software). 

3. BPPT berkenan memberikan alih teknologi dan pendampingan. 

4. Memiliki Help Desk untuk Troubleshooting dan melakukan Gap 

Analysis. 

5. Berbasis Web (tidak memerlukan install aplikasi). 

 
 

Aplikasi SIMRAL memiliki modul-modul sebagai berikut. 

1. E-Planning 

a. RPJMD 

b. Renstra SKPD 

c. Musrenbang 

d. Renja SKPD 

e. RKPD 

f. KUA/PPAS 

2. E-Budgetting 

3. E-Performance 

 
Berikut ini beberapa menu modul aplikasi: 

 
Komunikasi Antar Mitra 

 

Komunikasi antar mitra menjadi salah satu media untuk terus bersama- 

sama mencari sebuah solusi atas masalah yang dihadapi. Keberadaan 

komunikasi dalam kemitraan antara Diskominfostandi dan dalam hal ini 

dengan BPPT dalam implementasi aplikasi SIMRAL di pemerintahan kota 

Bogor menjadi hal yang sangat krusial khususnya dalam menghadapi 

masalah-masalah teknis maupun non-teknis dalam penggunaan SIMRAL. 

Beberapa komunikasi yang terjalin antara Diskominfostandi dengan BPPT 

untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi diantaranya 

adalah: 

1. Melakukan rapat bulanan dan insidentil. Rapat  bulanan  menjadi  

satu hal rutinitas yang dilakukan bersama antara Diskominfostandi 

dan  BPPT  dalam  upayanya  terus  menerus  melakukan   kontrol   

dan pengawasan terkait dengan pelaksanaan SIMRAL  maupun  

terkait dengan perencanaan-perencanaan yang nantinya menjadi 

fokus dalam pelaksanaan kemitraan. Selain adanya rapat bulanan 

tersebut, keberadaan rapat insidentil juga menjadi salah satu upaya 
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komunikasi yang dibangun. Keberadaan rapat insidentil ini menjadi 

salah satu upaya antara kedua belah pihak untuk bisa memberikan 

respon dengan cepat terkait dengan permasalahan yang mungkin  

saja terjadi secara tiba-tiba. Keberadaan kondisi tersebut perlu 

direspon dengan cepat tanpa harus menunggu dalam bahasan pada 

rapat bulanan. 

2. Grup komunikasi WhatsApp. Memanfaatkan teknologi komunikasi 

salah satunya dengan aplikasi WhatsApp menjadi bentuk pilihan yang 

lain. Keberadaan grup WhatsApp akan dengan mudah meningkatkan 

komunikasi baik terkait dengan  permasalahan-permasalahan 

maupun informasi-informasi tertentu yang bersifat sangat penting 

dan diperlukan adanya bahasan secara langsung tanpa perlu bertemu 

secara tatap muka. Keberadaan grup komunikasi ini dianggap  

menjadi salah satu alternatif yang lebih efektif dan efisien untuk 

perihal tertentu dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan 

sehingga bisa dicarikan solusinya tanpa harus bertemu secara 

langsung. 

3. Kunjungan secara langsung. Bentuk komunikasi yang lain berupa 

pertemuan secara langsung di luar konteks rapat yang bersifat 

bulanan  maupun  insidental.  Komunikasi  yang  dimaksud   dalam   

hal ini adalah bentuk kunjungan secara langsung baik dari pihak 

Diskominfostandi ke BPPT maupun sebaliknya. Keberadaan kunjungan 

langsung ini tidak jarang dilakukan ketika memang salah satu pihak 

melakukan atau membutuhkan proses transfer knowledge dalam 

menjalankan aplikasi SIMRAL. Keberadaan magang yang dilakukan 

oleh Diskominfostandi menjadi salah satu bentuk komunikasi berupa 

kunjungan secara langsung agar dapat mendapatkan informasi serta 

kompetensi teknis maupun non teknis yang lebih komprehensif. 

4. Komunikasi yang setara. Keberadaan komunikasi yang setara ini 

menjadikan proses kemitraan dapat berjalan dengan baik. Situasi 

tersebut menjadi salah satu syarat yang dirasa akan memudahkan 

antar kedua belah pihak mampu saling menerima dan melihat 

permasalahan secara objektif tanpa melihat salah satu pihak merasa 

lebih tinggi dan lebih mampu. 

 
Monitoring Kemitraan 

 

Keberadaan kemitraan yang sudah dibangun dalam implementasi SIMRAL 

oleh Diskominfostandi menekankan pada  pelaksanaan  e-Government 

yang optimal untuk pemerintahan kota Bogor. Dalam hal ini sebagai upaya 

dalam mendukung Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan 
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(LAKIP). Upaya untuk selalu  memaksimalkan  serta  mengoptimalkan  

peran SIMRAL perlu dilakukan proses monitoring secara terus menerus. 

Pelaksanaan monitoring yang sudah dilaksanakan oleh Diskominfostandi 

dalam hal ini meliputi dalam beberapa hal yaitu: 

1. Evaluasi internal. 

2. Audit regular setiap 3 bulan. 

 
Kemitraan yang Berkelanjutan 

 

Kemitraan berkelanjutan yang direncanakan oleh DISKOMINFOSTANDI 

dalam implementasi SIMRAL telah tertuang dalam Tujuan dan Sasaran 

Road Map SIMRAL Kota Bogor Tahun 2018-2022. Untuk tujuan dari Road 

Map SIMRAL Kota Bogor Tahun 2018-2020 sendiri mengarahkan pada 

beberapa hal yaitu: 

1. Peningkatan kualitas layanan e-Government di bidang layanan aplikasi 

administrasi pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan 

pendekatan pembangunan smart city dan peningkatan kualitas smart 

government. 

2. Peningkatan Manajemen Tata Kelola Keuangan yang akuntabel dan 

profesional sehingga semaksimal mungkin menutup celah terhadap 

peluang terjadinya korupsi dan peluang terjadinya pelanggaran 

lainnya dalam hal pengelolaan keuangan. 

3. Penciptaan Big Data dan Interoperabilitas Data Keuangan Daerah 

Kota Bogor sebagai salah satu langkah nyata untuk membantu 

mewujudkan Bogor Smart City yang memiliki visi “Kota  Pusaka 

Cerdas Yang Efisien, Transparan dan Partisipatif”. 

 
Sasaran dari Road Map SIMRAL Kota Bogor Tahun 2018-2020 diarahkan 

pada beberapa hal yaitu: 

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaran pemerintahan yang cerdas 

(smart governance). 

2. Meningkatnya kualitas infrastruktur TIK. 

3. Meningkatnya kompetensi dan kapabilitas SDM TIK. 

4. Meningkatnya integrasi data sistem informasi. 

5. Meningkatnya pelayanan informasi dan komunikasi, terutama dalam 

hal layanan aplikasi e-Government. 

6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas dan stakeholders. 
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Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 

tahun 2018-2022 terdiri dari: 

1. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 

a. Penyusunan regulasi TIK (Perwali dan SOP). 

b. Pengadaan bandwith. 

c. Pengembangan infrastruktur jaringan kota. 

d. Pengadaan infrastruktur Data Center. 

e. Pemeliharaan dan pengelolaan infrastruktur Data Center. 

f. Pengembangan dan pengelolaan e-Government, meliputi: 

• Pengadaan modul SIMRAL 

• Pengembangan modul SIMRAL 

• Gap Analysis modul SIMRAL 

• Pendampingan implementasi SIMRAL 

• Help Desk SIMRAL 

• Pembiayaan co-locatioan server hosting dan cloud hosting 

• Pengadaan tenaga programmer profesional  bersertifikat 

dan non-sertifikat. 

g. Pengembangan dan pengelolaan website Pemerintah Kota 

Bogor. 

h. Audit Sistem Informasi. 

i. Pengembangan dan pengelolaan keamanan informasi dan 

persandian. 

2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang  Komunikasi  dan 

Informasi 

a. Penyelenggaraan pelatihan bagi SDM TIK seluruh Perangkat 

Daerah. 

b. Integrasi pengelolaan teknologi informasi dan e-Government 

Pemerintah Kota Bogor. 

 
Tahapan Kemitraan yang dilakukan oleh Diskominfostandi dengan BPPT 

bila dilihat dari sudut pandang dua belas fase kemitraan yang telah 

dijabarkan sebelumnya dapat dirangkum dalam tabel 1. 

 

Tabel 1. Realisasi Fase Kemitraan antara Diskominfostandi dengan BPPT: 

Fase Kemitraan Proses yang terjadi antara Diskominfostandi – BPPT 

Scoping  • Sejak tahun 2013 kerjasama Kominfo Bogor 

dan BPPT. DImulai, dengan kepentingan 

dalam pembangunan Sistem Informasi 

untuk beberapa kebutuhan (Puskesmas, 

Surat, dan lain-lain) dan menyusun Bersama 

Masterplan E-Gov Kota Bogor. 
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• Aplikasi SIMDA yang telah dikembangkan 

BPKP memiliki beberapa kelemahan. 

• Adanya tuntutan dari  Satgas  Kosubgah  

KPK RI kepada Pemkot Bogor untuk 

melaksanakan tata kelola keuangan daerah 

yang terintegrasi. 

 
Identifying • Pemkot Bogor sebagai Lembaga pemerintah 

yang mempunyai visi “Kota Bogor yang 

nyaman, beriman dan transparan”  

berusaha memberikan pelayanan kepada 

stakeholders sebaik-baiknya, menjalankan 

tata kelola pemerintahan dengan baik. 

• Diskominfostandi dengan visi “Komunikasi 

dan Informasi sebagai media peningkatan 

SDM dan pelayanan prima” berusaha 

mewujudkan kualitas Teknologi Informasi 

dan Komunikasi di Pemkot Bogor secara 

tepat, cepat, efisien, akurat,  transparan 

dan terintegrasi. 

• BPPT sebagai Lembaga pemerintahan 

dengan salah satu fungsinya melakukan 

pemantauan, pembinaan dan pelayanan 

terhadap kegiatan instansi pemerintah dan 

swasta di bidang pengkajian dan penerapan 

teknologi dalam rangka inovasi, difusi, dan 

pengembangan kapasitas, serta membina 

alih teknologi, bekerjasama dengan Pemkot 

Bogor dalam pengembangan aplikasi, SDM 

dan infrastruktur TIK. 

• SIMRAL sebagai sebuah aplikasi digitasi 

berbasis TIK yang dibangun BPPT telah 

menjadi pilihan Pemkot Bogor sebagai 

sarana dalam penyelenggaraan pengelolaan 

keuangan terintegrasi. 

 
Building • Kerjasama Pemkot Bogor dengan BPPT. 

DIsahkan dalam dokumen Memorandum 

of Understanding (MoU) dan pada 

pelaksanaannya didasarkan pada Perjanjian 

Kerjasama (PKS). 
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• MoU dengan BPPT berisi konten kerjasama 

secara global dan tidak menyebutkan 

eksplisit adanya kerjasama SIMRAL. Sistem 

kerjasama BPPT berdasarkan Kepres 

sehingga dapat langsung berdasarkan 

dokumen PKS. 

 
Planning • Pemkot Bogor dan BPPT Bersama-sama 

menyusun Masterplan atau Rencana 

Pengembangan e-Government Pemkot 

Bogor 2014-2018 

• Diskominfostandi menyusun Road Map 

SIMRAL Kota Bogor 2018-2022. 

 
Managing • BPPT sebagai pengembangan aplikasi 

SIMRAL, memberikan pendampingan 

pemanfaatan SIMRAL. 

• Diskominfostandi  sebagai 

penganggungjawab aplikasi  dan 

infrastruktur TIK di Pemkot Bogor, 

bertanggung jawab atas pengelolaan dan 

pemanfaatan SIMRAL di Pemkot Bogor. 

• BPPT melakukan alih pengetahuan SIMRAL 

kepada SDM Diskominfostandi untuk 

keberlangsungan pemanfaatan SIMRAL. 

 
Resourcing • Pemkot Bogor Bersama-sama BPPT 

menyusun anggaran SIMRAL dan 

infrastrukturnya berdasarkan besaran tarif 

standar harga satuan (SSH) layanan barang 

dan jasa pada Badan Layanan Umum BPPT 

Engineering yang berlaku. 

 
Implementing • Implementasi kemitraan telah dimulai sejak 

tahun 2013 dan sampai tahun 2018. 

• Tahun 2016, proses pengoperasian dan 

pelaksanaan SIMRAL mulai di Kominfo. 

• Tahun    2018,    Proses    penganggaran 

pada seluruh Perangkat Daerah telah 

menggunakan SIMRAL. 
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• Tahun 2018 tersusun Road Map SIMRAL 

Kota Bogor tahun 2018-2022 sebagai 

acuan dalam kegiatan tahun 2018-2022 

untuk mewujudkan sinergitas antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 

dan pengawasan dalam penyusunan 

program dan kegiatan di Diskominfostandi. 

 
Measuring • Kemitraan dg BPPT, sangat dirasakan 

manfaatnya oleh Diskominfostandi Pemkot 

Bogor. Seperti tertuang dalam dokumen 

“Perjalanan SIMRAL di Kota Bogor” yang 

dikeluarkan oleh Diskominfostandi, bahwa 

sejak tahun 2013, BPPT mengembangkan 

aplikasi sistem informasi hanya untuk 

beberapa   keperluan,   dan   sampai   saat 

ini telah mengembangkan SIMRAL yang 

digunakan oleh seluruh Perangkat  Daerah 

di Pemkot Bogor. 

• Keberhasilan kemitraan ini sangat dirasakan 

manfaatnya oleh semua Perangkat Daerah 

di Pemkot Bogor. 

Reviewing • Keberhasilan kemitraan Diskominfostandi 

dengan BPPT. DIrepresentasikan dalam 

laporan-laporan kerjasama antara kedua 

belah pihak agar dapat dievaluasi untuk 

kerjasama tahap berikutnya. 

 
Revising • Laporan kerjasama setiap periodenya dapat 

menjadi bahan evaluasi dan acuan untuk 

menyusun kerjasama tahapan berikutnya. 

Terbukti tersusunnya dokumen Road Map 

SIMRAL  Kota  Bogor  tahun  2018-2022 

yang didasarkan pada hasil kerjasama 

sebelumnya 

 
Institutionalising •  Komitmen kemitraan selanjutnya 

disesuaikan dengan kebijakan pemerintah 

terkait dengan penggunaan aplikasi SIMRAL 

yang dikembangkan oleh BPPT. 
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• Untuk kelanjutan tata kelola keuangan 

pemerintah daerah Kota Bogor,  

Diskominfostandi telah menyusun Road 

Map SIMRAL Kota Bogor tahun 2018-2022. 

• Etos kerja  yang  baik  dari  SDM  BPPT 

dapat menjadi Pembelajaran penting bagi 

Diskominfostandi. 

 
Sustaining or • Kemitraan akan berakhir di tahun 2021. 

Terminating • Ada wacana bahwa SIMRAL akan disimpan 

sebagai aplikasi Cloud Computing, sehingga 

Pemkot hanya sebagai pengguna. 

 
 

PENUTUP 
 

Kemitraan dibangun atas dasar  persepsi  kesetaraan.  Kemitraan  yang  

baik diawali dengan adanya kesadaran antar kedua belah pihak dengan 

adanya rasa saling membutuhkan. Atas dasar  hal  tersebut,  maka  

persepsi kesetaraan menjadi hal yang mendasar agar kemitraan dapat 

berjalan dengan baik. Persepsi kesetaraan mengarahkan  pada  kedua  

belah pihak yang akan saling terbuka terkait dengan kekurangan maupun 

kelebihan yang bersifat objektif tanpa adanya upaya melebih-lebihkan. 

Dengan keterbukaan yang objektif tersebut akan mampu membangun 

perencanaan kemitraan yang tepat, efektif dan efisien. Dengan adanya 

persepsi kesetaraan ini nantinya juga akan mempengaruhi dalam proses 

komunikasi yang lebih  lancar  terjalin  saat  kemitraan  berjalan.  Selain  

hal tersebut, dengan persepsi kesetaraan ini juga akan mempengaruhi 

sampai sejauh mana antar pihak yang bermitra saling menerima dan 

memberi masukan untuk keuntungan kedua belah pihak. 

 

Komunikasi yang efektif dan efisien. Komunikasi menjadi hal yang penting 

dalam upayanya menyelesaikan masalah-masalah baik yang bersifat teknis 

dan non- teknis. Menjadi catatan penting adalah upaya untuk mencapai 

sebuah komunikasi yang efektif dan efisien. Selain keberadaan rapat 

sebagai komunikasi konvensional yang seringkali dijadikan salah satu 

media komunikasi, keberadaan pemanfaatan teknologi komunikasi juga 

menjadi salah satu pilihan yang bisa dilakukan. Dalam hal ini keberadaan 

grup komunikasi pada aplikasi WhatsApp menjadi pilihan yang lebih efektif 

dan efisien agar dapat merespon masalah secara cepat. 
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Proses untuk saling belajar nilai-nilai positif dalam organisasi. Kemitraan 

mengarahkan pada sebuah interaksi baik secara langsung-tidak langsung 

maupun dalam frekuensi pertemuan yang bersifat temporal maupun 

secara terus menerus. Keberadaan interaksi ini dalam realitasnya telah 

memberikan pengaruh terkait dengan nilai-nilai dalam organisasi yang 

dimiliki oleh pihak mitra yang lain. Dengan adanya interaksi tersebut maka 

proses untuk saling belajar terkait dengan nilai-nilai positif tersebut akan 

terjadi secara alami. 

Pemilihan mitra yang tepat sesuai kompetensi dan aturan. Keberadaan 

institusi pemerintahan memiliki tuntutan kepatuhan terhadap aturan yang 

lebih ketat dibandingkan dengan pihak swasta. Dengan kondisi tersebut 

maka pemilihan mitra yang tepat sesuai kompetensi dan aturan menjadi 

syarat yang harus dipenuhi dengan baik. Hal tersebut tidak terlepas dari 

tuntutan institusi pemerintahan yang mana segala keputusan yang sudah 

ditetapkan harus direncanakan dan dijalankan berdasarkan akuntabilitas 

Pembelajaran dari Kemitraan 
 

Terdapat pembelajaran yang terjadi dari kemitraan antara BPPT dan 

Diskominfostandi. Terekam dalam wawancara tim penulis dengan tim 

Diskominfostandi pemerintah Kota Bogor. Pihak Diskominfostandi merasa 

terbantu serta mendapat beberapa pembelajaran, sebagai berikut: 

a. Kesetaraan dalam bermitra. Dalam studi kasus Diskominfostandi  

yang mengelola sistem penatakelolaan kota Bogor, terdapat pelajaran 

bahwa tidak semua kemitraan bersifat setara. Contoh yang terjadi 

ketika pemerintah Kota Bogor bermitra dengan BPKP, dimana data 

yang menjadi nadi proses penatakelolaan tidak dimiliki oleh pihak 

pemerintah Kota. Dapat disimpulkan bahwa proses kemitraan yang 

tidak setara justru akan menghambat kinerja salah satu pihak yang 

lebih lemah posisinya dalam kemitraan. Sebaliknya, bila kemitraan 

bersifat setara, seperti contoh kemitraan Diskominfostandi dengan 

BPPT, maka akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Proses 

pengalihan pengetahuan (transfer of knowledge) juga akan berjalan 

dengan baik, serta kedua belah pihak akan lebih leluasa melakukan 

tugas dan pekerjaan masing-masing, karena tidak ada penguasaan 

terhadap data ataupun proses kerja. 

b. Nilai budget yang terukur. Pihak BPPT menggunakan tabel standar 

biaya nasional (besaran tarif Standar Harga Satuan (SSH) layanan 

barang dan jasa pada BLU BPPT yang berlaku sebagai patokan unit 

harga dalam sebuah pekerjaan. Transparansi harga serta kontrak 
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sangat diapresiasi oleh pemerintah Kota Bogor. Contoh untuk 

pekerjaan pendampingan selama satu tahun, dimulai dari proses 

perencanaan sampai dengan pelaporan dengan proses bisnis yang 

rumit dan kompleks, serta melibatkan lebih dari 127  komponen  

data, helpdesk yang berjalan penuh dari 1 Januari sampai dengan 31 

Desember, hanya dikenakan biaya Rp. 127 juta. 

c. Kinerja BPPT mempengaruhi kinerja Diskominfostandi. Proses 

troubleshooting antara BPPT dan Diskominfostandi pada 

implementasi dan penggunaan SIMRAL, memberikan inspirasi bagi 

Diskominfostandi untuk melakukan perbaikan  terhadap  layanan 

yang diberikannya pada seluruh jajaran pemerintah Kota.  Proses 

yang tergolong cepat dan responsif, memberikan kepuasan bagi pihak 

pemkot (yang diwakili oleh Diskominfostandi), sehingga 

Diskominfostandi juga terpacu untuk memberikan standar layanan 

yang sama di kalangan internal pemerintah Kota. 

d. Etos kerja BPPT dalam hal pemecahan masalah. Satu hal yang juga 

menjadi perhatian khusus bagi Diskominfostandi adalah kesigapan 

pihak BPPT dalam melakukan layanan tanpa terlebih dahulu 

mempertimbangkan urusan pembiayaan. Semangat untuk segera 

memecahkan masalah menjadi lebih utama sehingga tidak terjadi 

kendala masalah ‘kecocokan harga’. Hal ini juga mempengaruhi 

Diskominfostandi untuk memberikan solusi serupa untuk kalangan 

pemerintah Kota. Fokus pada pemecahan masalah, alih-alih 

memikirkan masalah pembiayaan sebuah pekerjaa 

 
 

PUSTAKA ACUAN: 

 
Dokumen Diskominfostandi “Perjalanan SIMRAL di Kota Bogor”, 2018 

Dokumen Diskominfostandi “Road Map SIMRAL Kota Bogor tahun 2018- 

2022”, 2018 

http://kominfo.kotabogor.go.id 

https://kotabogor.go.id/index.php 

https://simral.kotabogor.go.id 

The Partnering Toolbox. Ros Tennyson. 2011 
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PENDAHULUAN 

 

Tsunami Aceh  yang  menghantam  pada  2004,  telah  menjadi  wakeup 

call dunia dan Indonesia. Kejadian  yang  berdampak  pada  beberapa  

lintas negara dan menjadi sebuah momentum bahwa penanganan  

bencana merupakan urusan global. Untuk  Indonesia,  pasca  bencana  

Aceh telah mendorong kebangkitan nasional mengenai arti pentingnya 

penanggulangan bencana dan masih banyaknya masyarakat Indonesia 

yang hingga kini hidup di daerah rawan bencana. Penguatan institusional 

didasari dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana. Penerimaan  penghargaan  Global  Champion  

on Disaster Risk Reduction pada  tahun  2011  dari  Sekretaris  Jenderal  

PBB kepada Presiden RI telah menarik perhatian dunia bahwa Indonesia 

dapat menjadi rujukan dari negara-negara lain untuk mempelajari 

penanggulangan bencana di Indonesia. 

Pengalaman Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini, BNPB sebagai 

focal point penanggulangan bencana  di  Indonesia  serta  sebagai  centre  

of excellence terus membangun kemitraan dan kerjasama dengan 

komunitas nasional maupun internasional yang dapat dilakukan pada 

tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana. Kerjasama ini 

dapat dipandang sebagai aspek kemanusiaan (humanitarian assistance) 

dan aspek politik (soft diplomacy). 

Konsep kemitraan berasal dari pertukaran pengetahuan, pengalaman dan 

kompetensi inti di antara organisasi publik dan swasta. Istilah 'kemitraan' 

yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kolaborasi antara 

organisasi publik dan swasta, yang berangkat, dengan demikian, dari 

konsep yang memandu kontrak jangka panjang antara pemerintah dan 

inisiatif swasta, yang melibatkan kepentingan ekonomi (Eyerkaufer et al., 

2016). 

Kemitraan memiliki prinsip-prinsip dalam pelaksanaannya. Wibisono 

(2004) merumuskan tiga prinsip penting dalam kemitraan, yaitu: 

 

 

33 

 
KEMITRAAN BNPB DAN AHA CENTRE 
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1. Kesetaraan atau keseimbangan (equity). 

Pendekatannya bukan top down atau bottom up, bukan juga 

berdasarkan kekuasaan semata, namun hubungan yang saling 

menghormati, saling menghargai dan saling percaya. Untuk 

menghindari antagonisme perlu dibangun rasa saling percaya. 

Kesetaraan meliputi adanya penghargaan, kewajiban, dan ikatan. 

2. Transparansi. 

Transparansi  diperlukan  untuk  menghindari  rasa  saling  curiga 

antar mitra kerja. Meliputi transparansi pengelolaan informasi dan 

transparansi pengelolaan keuangan. 

3. Saling menguntungkan. 

Suatu kemitraan harus membawa manfaat bagi semua pihak yang 

terlibat. 

 
Kerjasama antar sektor merupakan bagian dari kerangka kerja Sendai  

untuk Pengurangan  Risiko  Bencana  2015–2030,  yang  ditandatangani 

oleh 187 negara anggota PBB, yang membahas pendekatan pencegahan 

komprehensif yang berfokus pada orang-orang yang terlibat dengan risiko 

bencana, serta dengan berbagai praktik pengurangan risiko dan dengan 

basis multi sektor yang inklusif dan mudah diakses agar efisien dan efektif 

(Perserikatan Bangsa-Bangsa, Strategi Internasional untuk Pengurangan 

Bencana [UNISDR] 2015). 

Kerangka Sendai juga mengadvokasi bahwa adalah tanggung jawab 

pemerintah untuk memikul peran kepemimpinan, regulasi dan koordinasi, 

selain berkomunikasi dengan semua orang yang terlibat  dalam  desain  

dan implementasi kebijakan, rencana, dan peraturan. Sektor publik dan 

swasta, organisasi masyarakat sipil dan akademi harus bekerjasama lebih 

erat dan menciptakan peluang untuk kolaborasi, dan mengintegrasikan 

risiko bencana ke dalam praktik manajemen bisnis (UNISDR 2015). 

Pada dasarnya maksud dan tujuan dari kemitraan adalah “win-win solution 

partnership”. Kesadaran dan saling menguntungkan disini tidak berarti 

para partisipan dalam kemitraan tersebut harus  memiliki  kemampuan  

dan  kekuatan  yang  sama,  tetapi  yang  lebih  dipentingkan  adalah 

adanya posisi tawar yang setara berdasarkan peran masing-masing. 

Berdasarkan pendekatan kultural, kemitraan bertujuan agar mitra usaha 

dapat mengadopsi nilai-nilai baru dalam berusaha seperti perluasan 

wawasan, prakarsa, kreativitas, berani mengambil risiko, etos kerja, 

kemampuan aspek- aspek manajerial, bekerja atas dasar  perencanaan,  

dan berwawasan ke depan. 
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Dalam kondisi yang ideal, tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan 

kemitraan secara lebih konkrit adalah: 

1. Meningkatkan pendapatan usaha kecil dan masyarakat; 

2. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku kemitraan; 

3. Meningkatkan dan pemberdayaan masyarakat dan usaha kecil; 

4. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi pedesaan,wilayah dan 

nasional; 

5. Memperluas lapangan kerja; 

6. Meningkatkan ketahanan ekonomi nasional. 

 
 

ProfiL Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 

Visi, Misi, dan Sejarah 

Indonesia mempunyai karakteristik geologi dan geografi yang disebut 

sebagai cincin api atau ring of fire karena dikelilingi oleh 129 gunung api 

aktif. Kondisi ini membuat Indonesia mengalami berbagai bencana alam 

seperti tanah longsor, gempa, banjir serta angin puting beliung. Indonesia 

juga merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di antara 

benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Pasifik. 

Selain itu Indonesia berada pada pertemuan lempeng Indo-Australia, 

Eurasia, dan Pasifik. 

Atas dasar kondisi tersebut, pemerintah Indonesia merasa perlu untuk 

memperkuat sistem penanggulangan bencana dengan membentuk 

lembaga penanggulangan bencana. Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB) telah berdiri sejak tahun 1945 dan telah bertransformasi 

dari waktu ke waktu. Visi Badan Nasional Penanggulangan  Bencana 

(BNPB)  adalah   ketangguhan   bangsa   dalam   menghadapi   bencana. 

Misi BNPB adalah melindungi bangsa dari ancaman bencana, melalui 

pengurangan risiko, membangun sistem penanggulangan bencana yang 

handal, menyelenggarakan penanggulangan bencana secara terencana, 

terpadu, terkoordinir, dan menyeluruh. 

Sejarah BNPB berkaitan erat dengan bencana alam dan penanggulangannya 

yang telah terjadi sejak abad 20 sampai masa kemerdekaan. Berikut 

periode waktu pembentukan lembaga penanggulangan bencana sampai 

menjadi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB): 

1. 1945-1966 

Pada tanggal 20 Agustus 1945 pemerintah Indonesia mendirikan 

Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP). Badan ini 

 

35 



 

memfokuskan diri pada keadaan setelah perang kemerdekaan dan 

bertugas untuk membantu para korban perang dan keluarganya. 

2. 1966-1967 

Melalui Keputusan Presiden No. 256/1966 pemerintah membentuk 

Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) 

yang bernaung di dalam Departemen Sosial. BP2BAP bertugas untuk 

penanggulangan tanggap darurat dan bantuan korban bencana.  

Mulai saat itu, penanggulangan bencana juga berkembang ke dalam 

ranah bencana alam. 

3. 1967-1979 

Dibentuk tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam 

(TKP2BA) oleh Presidium Kabinet dengan dikeluarkannya Keppres No. 

14/U/KEP/I/1967 sebagai hasil pertimbangan atas meningkatnya 

bencana alam. 

4. 1979-1990 

Berdasarkan Keppres No. 28/1979 TKP2BA diubah menjadi Badan 

Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (Bakornas BA) 

yang diketuai oleh Menkokesra. Bakornas BA melingkupi tahap 

pencegahan, penanganan darurat, dan rehabilitasi bencana. 

5. 1990-2000 

Bakornas BA disempurnakan menjadi Badan Koordinasi Nasional 

Penanggulangan Bencana (Bakornas PB) melalui Keppres No. 

43/1990. Keputusan itu atas dasar bahwa bencana tidak hanya 

disebabkan oleh alam tetapi juga oleh bencana non alam seperti 

kecelakaan transportasi, konflik sosial, kegagalan teknologi, dan 

sebagainya. Bencana membutuhkan penanganan lintas sektor 

sehingga pemerintah memandang perlu untuk menegaskan kembali 

bahwa penanganan bencana harus berfokus pada semua sektor. Hal 

ini ditegaskan melalui Keppres 109/1999. 

6. 2000-2005 

Bencana sosial banyak terjadi di berbagai tempat di  wilayah 

Indonesia sebagai ekses dari terjadinya krisis multidimensi sebelum 

periode ini. Bencana sosial mengakibatkan munculnya pengungsian 

sehingga pemerintah mengeluarkan Keppres No. 3/2001 tentang 

pembentukan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana 

dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) yang diperbarui dengan 

Keppres No. 111/2001. 

7. 2005-2008 

Pemerintah Indonesia semakin serius dalam memperhatikan mitigasi 

bencana akibat terjadinya tragedi gempa bumi yang disusul oleh 
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tsunami di Aceh pada akhir tahun 2004. Dengan melihat situasi saat 

itu pemerintah pun mengeluarkan Keppres No. 83/2005 tentang 

Badan Koordinasi Penanganan Bencana (Bakornas PB). 

8. 2008 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dibentuk sebagai 

respon atas sistem penanggulangan bencana dengan memperhatikan 

aspek legalisasi, lembaga, dan budgeting. Pemerintah mengeluarkan 

UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana yang lalu  

dikuatkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden No.8/2008 

tentang BNPB. 

Tugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana 

BNPB memiliki beberapa tugas yang berkaitan dengan penanggulangan 

bencana. Tugas BNPB sebagai berikut (UU No. 24 Tahun 2007): 

1. Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha 

penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, 

penanganan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan 

rekonstruksi secara adil dan setara; 

2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan 

penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang- 

undangan; 

3. Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada 

masyarakat; 

4. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada 

Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat 

dalam kondisi darurat bencana; 

5. Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan 

nasional dan internasional; 

6. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

7. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan; dan 

8. Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah. 

Fungsi Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
 

BNPB memiliki fungsi antara lain perumusan dan penetapan kebijakan 

penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak 

cepat dan tepat serta efektif dan efisien, pengkoordinasian pelaksanaan 

kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan 

menyeluruh. 
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Peran Indonesia dalam Bidang Kebencanaan di Kancah Global 
 

Indonesia telah melakukan banyak peran signifikan dalam hal 

penanggulangan bencana di tingkat global. Peran Indonesia tersebut 

antara lain: 

1. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono  menerima  penghargaan 

sebagai Tokoh Dunia Bidang Pengurangan Bencana (Global Champion 

for Disaster Risk Reduction) pada tahun 2011. Penghargaan ini 

diumumkan oleh Sekjen PBB Ban Ki Moon pada acara  Global  

Platform for Disaster Reduction Third Session pada tanggal 10 Mei 

2011 di Jenewa. Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan dunia 

internasional terhadap peran dan pencapaian Indonesia dalam 

penanggulangan bencana. 

2. Indonesia telah berhasil melaksanakan Konferensi Tingkat Menteri 

Se-Asia untuk Pengurangan Risiko Bencana Ke-5. 

3. Indonesia juga berhasil dalam menyelenggarakan ASEAN Regional 

Forum Disaster Relief Exercise (ARF DiREx) sebagai forum latihan PB 

se-ASEAN dengan TTX DiRex. 

4. Indonesia berhasil mengusulkan Emergency Response Travel 

Facilitation (ERTF) pada pertemuan APEC  2012  di  Kazan,  Rusia. 

ERTF merupakan suatu mekanisme untuk mempermudah masuknya 

bantuan baik personel maupun barang dari suatu kawasan ekonomi 

ke kawasan ekonomi lain yang terkena bencana berskala besar. 

Konsep ini mengadopsi konsep APEC Business Travel Card (ABTC)  

yaitu para pengusaha APEC yang memegang ABTC dimana mereka 

terdaftar pada pihak otoritas imigrasi ekonomi APEC sehingga bebas 

keluar masuk semua negara ekonomi APEC tanpa harus mengajukan 

visa kunjungan. 

5. Pemerintah Indonesia menandatangani ASEAN Agreement  on 

Disaster Management and Emergency Response (Persetujuan ASEAN 

mengenai Penanggulangan  Bencana  dan  Penanganan  Darurat)  

pada tanggal  26  Juli  2005  di  Vientienne,  Laos  PDR.  Persetujuan  

ini merupakan hasil perundingan para Menteri Luar Negeri negara 

ASEAN. Melalui Peraturan Presiden No 32/2008 Persetujuan ASEAN 

mengenai Penanggulangan Bencana dan Penanganan Darurat 

diratifikasi pada 15 Mei 2008. Tindak lanjutnya adalah peresmian 

kantor ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on 

Disaster Management (AHA Centre) di Jakarta. 

6. InaDRTG dibangun atas perintah langsung Presiden RI dalam rangka 
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meningkatkan kapasitas dan keterampilan mengatasi bencana. 

Mengingat Indonesia berada di kawasan rawan bencana maka 

dipandang perlu untuk menjadikan Indonesia sebagai laboratorium 

bencana tingkat dunia. InaDRTG merupakan prototipe  Pusat 

Pelatihan dan Simulasi Pusdalops serta Pusat Pengendalian Operasi 

(Pusdalops); Markas  dan  Sekretariat  SRC  PB;  akademi  pelatihan  

PB  yang  menyediakan  pelatihan  berstandar  internasional  bagi  

para pengelola bencana baik di tingkat nasional maupun  regional, 

dari praktisi operasional sampai pengambil keputusan; dan Pusat 

Pemantau Ancaman dan Kajian Risiko Bencana, dan Informasi 

Bencana. 

 
Strategi untuk mewujudkan bangsa yang tangguh bencana (sesuai Sendai 

Framework of Disaster Risk Reduction) adalah penguatan kerangka regulasi 

penanggulangan bencana melalui penyusunan peraturan, prosedur tetap 

(protap), dan rencana penanggulangan bencana dari tingkat pusat sampai 

daerah. Diharapkan melalui langkah ini upaya penanggulangan bencana 

akan mendapat arah yang jelas dan dapat dilaksanakan  dengan  efektif 

dan efisien. Strategi dalam menghadapi permasalahan dan tantangan  

serta menghadapi peluang perlu pula dilakukan dengan cara: 

1. Optimalisasi komitmen nasional. 

2. Perkuatan kelembagaan penanggulangan bencana. 

3. Perkuatan kesiapsiagaan untuk ketangguhan operasi  tanggap 

darurat. 

4. Perkuatan ketangguhan komunitas. 

5. Optimalitas kemitraan penanggulangan bencana. 

6. Pengembangan kerjasama global. 

 
PROGRAM KEMITRAAN 

 

Kemitraan Penanggulangan Bencana 

1. Dalam kegiatan penanggulangan bencana, kerjasama dengan  

berbagai pihak sangat diperlukan. Pembentukan forum atau platform 

kemitraan tersebut dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ 

kota, masyarakat basis, dan tematik walaupun pembentukannya 

sendiri tidak diatur di dalam UU No. 24/2007. Pada tingkat nasional, 

terdapat Platform Nasional PRB (Planas PRB) serta forum sektoral 

misalnya Konsorsium Pendidikan Bencana, Forum Masyarakat Sipil, 

Forum Lembaga Usaha, Forum Perguruan Tinggi untuk PRB (FPT PRB), 

Forum Media, Forum Lembaga Internasional, Forum Mitigasi Bencana 

Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. Di tingkat provinsi, terdapat 16 forum 
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PRB yaitu di Provinsi DIY, Sumbar, NTT, Bengkulu, Aceh, Sumut, 

Sulteng, Sulut,  Sulsel,  Sultra,  Bali,  Jateng,  Papua,  Kaltim,  Jabar, 

dan Jatim sedangkan terdapat 43 forum PRB di tingkat kabupaten/ 

kota. Selain itu, terdapat 13 forum PRB tematik seperti Forum Guru 

PRB Kabupaten Simeulue, Forum Multipihak DAS Ciliwung-Cisadane, 

Forum Pengelolaan DAS Multipihak Sumbar, Forum Gunung Merapi, 

Forum Gunung Slamet, Jangkar  Kelud,  Forum  DAS  Bengawan  Solo 

di Jateng dan Jatim, dan PASAG Merapi. Jejaring penanggulangan 

bencana juga melibatkan  para  ahli  dengan  terbentuknya  Ikatan 

Ahli Bencana  Indonesia  (IABI).  Kemitraan  juga  dilaksanakan  

dengan perusahaan konstruksi dan bangunan, dengan Himpunan 

Pengusaha Muda Indonesia yang membentuk Jaringan Kemitraan 

Penanggulangan Bencana, serta Indonesian Offroad Federation. 

2. Terdapat satuan yang dibentuk sebagai perkuatan untuk membantu 

Pemerintah Daerah yang bernama Satuan Reaksi  Cepat  (SRC).  SRC 

PB merupakan satuan gabungan dari berbagai instansi/lembaga/ 

organisasi tingkat pusat yang beranggotakan personel dari TNI dan 

Polri, BNPB, Kemkes, Kemsos, KemenPU, Badan SAR Nasional 

(Basarnas), Palang Merah Indonesia (PMI). KemESDM, Badan 

Informasi Geospasial big), Badan Metereologi, Klimatologi, Geofisika 

(BMKG), Kominfo dan sebagainya. Satuan ini dibentuk agar Pemda 

melakukan tindakan yang cepat dan terukur dalam penanggulangan 

bencana melalui pemberian bantuan teknis, peralatan maupun 

dukungan logistik terhadap bencana yang terjadi di luar kemampuan 

Pemda untuk menanganinya terutama pada periode panik (panic 

period). 

3. BNPB dalam usaha untuk mengembangkan perangkat dan 

pengetahuan mengenai penanggulangan bencana juga bermitra 

dengan institusi internasional antara lain Bank Dunia, Indonesia- 

Australia Facility for Disaster Reduction (IAFDR), JICA, Pacific Disaster 

Centre (PDC), University of Hawaii. 

4. Selain itu BNPB juga menjalin kerjasama bilateral, regional, dan 

internasional dengan pemerintah yaitu Turki, Amerika Serikat,  

ASEAN, India, Belarusia, Italia, Australia, Jepang, Australia, Swiss, 

Rusia, China, Selandia Baru, Maladewa, Taiwan. Kemitraan denga 

organisasi internasional dilakukan  dengan  ADB,  AusAID,  USAID, 

WFP, UNDP, UNFPA, FAO, UN-OCHA, UNISDR, WHO, Bank Dunia, 

ADRC, ADPC, FEMA, NEMA, EMA, dan AHA. 

5. BNPB juga menerima kunjungan delegasi negara sahabat seperti 

Mongolia, Korea Selatan, Korea Utara, Filipina, Hawai, Timor Leste, 
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Papua Nugini, Fiji, British Army, Vanuatu, Myanmar, Venezuela, 

Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Jerman. Kunjungan tersebut 

dilakukan mengingat BNPB telah diakui sebagai salah satu rujukan 

pengetahuan dan pengalaman dalam penanggulangan bencana 

dengan dibangunnya Country Led Knowledge Hub for Disaster 

Management. 

 
Kemitraan di Bidang Kebencanaan di Kawasan Regional Asia 

Tenggara 

Sesuai dengan kondisi geografis, geologis, dan sosio demografis, wilayah 

Asia Tenggara merupakan wilayah rawan bencana. Secara geografis, Asia 

Tenggara dikelilingi oleh samudera serta terletak di wilayah khatulistiwa 

sehingga dipengaruhi oleh iklim tropis. Sebagian besar wilayah Asia 

Tenggara merupakan daerah rawan  terjadi  bencana  alam  seperti  letusan 

gunung berapi, gempa bumi serta tsunami sebagai akibat dari kondisi 

geologis wilayah Asia Tenggara yang diapit 3 lempeng  vulkanik yang 

meliputi sirkum Pasifik dan sirkum-Mediterania. Selain kondisi geografis 

dan geologis, wilayah Asia Tenggara beriklim tropis khususnya    di 

Indonesia yang mempunyai garis pantai terpanjang di dunia dengan 

topografi beragam. Sebagai akibatnya, pada  saat  musim  hujan  wilayah 

ini rentan terhadap bencana banjir, banjir pasang yang diakibatkan oleh 

curah hujan tinggi serta tanah longsor akibat curah hujan di dataran tinggi. 

Pada saat musim kemarau, wilayah Asia  Tenggara  mengalami  curah 

hujan rendah sehingga berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan 

gambut. Tidak dipungkiri bahwa kebakaran hutan dan lahan gambut lebih 

disebabkan oleh kesalahan manusia dalam mengelola lahan pertanian dan 

perkebunan. Dari sisi sosio-demografis, populasi penduduk Asia Tenggara 

berjumlah lebih dari 610 juta orang yang terdiri atas beragam ras, etnis, 

agama, dan kelompok kepentingan. Latar belakang yang sangat beragam 

ini telah terbukti memicu konflik di beberapa wilayah yaitu Indonesia, 

Filipina, Myanmar, dan Thailand. 

 

Atas dasar kesamaan kondisi tersebut, negara-negara anggota ASEAN 

mengajukan kesepakatan dalam hal penanggulangan bencana. ASEAN 

Coordinating Centre for Humanitarian Assistance atau disingkat AHA 

Centre merupakan hasil ratifikasi 10 negara anggota ASEAN sejak tahun 

2011. AHA Centre dibentuk sebagai perwujudan atas kesepakatan  

bersama negara anggota ASEAN yang disebut ASEAN Agreement on 

Disaster Management and Emergency Response (AADMER). AADMER 

adalah kesepakatan tentang upaya mengurangi jumlah korban jiwa dan 

kerusakan akibat bencana alam. Sebagaimana diketahui bahwa bencana 
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alam dapat mempengaruhi keadaan fisik, lingkungan, ekonomi,  sosial,  

dan budaya suatu wilayah yang terdampak. 

Prosedur kesepakatan AADMER adalah setiap negara yang meratifikasi 

kesepakatan tersebut harus mempunyai pihak yang mewakili dalam AHA 

Centre atau disebut dengan National Focal Point (NFP). NFP merupakan 

badan atau lembaga penanggulangan bencana nasional resmi  suatu 

negara dan berwenang dalam pengiriman atau penerimaan informasi 

tentang situasi bencana, informasi bantuan dan informasi yang mewakili 

pemimpin negara. Berikut ini lembaga-lembaga NFP: 

1. Brunei Darussalam, National Disaster Management Centre. 

2. Kamboja, National Committee for Disaster Management. 

3. Indonesia, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 

4. Laos, National Disaster Management Office Department of  

Social Welfare. 

5. Malaysia, National Security Council. 

6. Myanmar, Relief and Resettlement Department. 

7. Filipina, National Disaster Risk Reduction and Management 

Council and Administrator. 

8. Singapura, Singapore Civil Defence Force. 

9. Thailand, Department of Disaster Prevention and Mitigation. 

10. Vietnam, Directorate of Department of Dyke Management and 

Flood, Storm Control. 

 
AHA Centre sebagai Aktor Utama dalam Kemitraan dengan BNPB 

 

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan yang berada di wilayah 

paling rawan bencana di dunia. Bahkan tiga negara di kawasan ini, yaitu: 

Indonesia, Filipina dan Myanmar masuk kategori ekstrim dalam indeks 

risiko bencana alam tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Maplecroft. Berbagai 

bencana alam kerap menimpa kawasan ini, termasuk tsunami, gempa 

bumi, kekeringan, tanah longsor, banjir, angin topan, siklon, dan letusan 

gunung berapi. Berbagai bencana yang terjadi menimbulkan kerugian dan 

kerusakan yang tidak sedikit. Lebih dari 50 persen korban kematian akibat 

bencana alam di seluruh dunia antara tahun 2004-2014 tercatat berada    

di kawasan ini. Bencana-bencana tersebut juga menyebabkan kerugian 

ekonomi tidak kurang dari US$ 91 milyar. Pasca terjadinya tsunami di 

Samudera India pada tahun 2004 dan Cyclone Nargis pada 2008, para 

kepala negara/pemerintahan negara-negara ASEAN menegaskan perlunya 

tindakan transnasional dalam merespon berbagai bencana. Langkah 
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kemitraan yang bersifat kolektif dan transnasional ini diperlukan untuk 

mengantisipasi dan mengurangi risiko bencana dan akibatnya di kawasan 

Asia Tenggara. 

Kepedulian para pemimpin negara-negara ASEAN melahirkan komitmen 

dalam menangani dan merespon bencana dalam wujud kesepakatan The 

ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency Response 

(AADMER). Kesepakatan tersebut ditandatangani oleh para menteri luar 

negeri ASEAN di Vientiane, Laos pada bulan Juli 2005. Kesepakatan  ini 

telah diratifikasi oleh sepuluh negara anggota ASEAN, dan telah berlaku 

efektif sejak 24 Desember 2009. Kesepakatan AADMER menjadi kerangka 

regional dalam kerjasama, koordinasi, bantuan teknis, dan mobilisasi 

sumber daya dalam segala aspek penanganan bencana. Dalam kerangka 

AADMER inilah kemudian dibentuk The ASEAN Coordinating Centre for 

Humanitarian Assistance on disaster management (AHA Centre) sebagai 

sebuah organisasi antar pemerintah (intergovernmental organisation) 

dengan mandat memfasilitasi kerjasama dan koordinasi antar negara 

anggota ASEAN, dan dengan organisasi PBB dan berbagai organisasi 

internasional, dalam mempromosikan kerjasama dalam penanganan 

bencana. 

 

AHA Centre didirikan pada 17 November 2011, dimana dokumen 

kesepakatannya ditandatangani oleh para menteri  luar  negeri  ASEAN, 

dan  disaksikan  oleh  10  kepala  negara/pemerintah  negara-negara 

ASEAN. Dalam melaksanakan mandatnya, AHA Centre utamanya bermitra 

kerjasama dengan Badan Nasional Penanganan Bencana (The National 

Disaster Management Organisation) dari negara-negara anggota ASEAN,  

di samping juga bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional, 

sektor swasta dan lembaga swadaya masyarakat (civil society), seperti 

Palang Merah (ICRC), Bulan Sabit Merah (Red Crescent), Perserikatan 

Bangsa-Bangsa, berbagai organisasi internasional dan mitra  lainnya.  

Dalam kerangka inilah AHA Centre menjadi mitra utama bagi Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebagai lembaga nasional 

dalam penanggulangan bencana di Indonesia. BNPB, sebagai sebuah 

Lembaga Pemerintah Nondepartemen setingkat menteri, sekaligus 

menjadi representasi pemerintah Indonesia pada AHA Centre. 

 

Sebagai mitra BNPB  dan  badan  serupa  di  negara-negara  anggota 

ASEAN, peran AHA Centre secara umum diklasifikasikan dalam bentuk 

aktivitas: Disaster Monitoring dan Preparedness Response. AHA Centre 

menggunakan the Disaster Monitoring and Response System (DMRS) of 

ASEAN sebagai salah satu alat dalam memonitor bencana di kawasan Asia 
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Tenggara. Desain pembuatan DMRS sebagai alat dilakukan atas kerjasama 

dengan the Pacific Disaster Center (PDC), sebuah pusat ilmu terapan dan 

informasi yang berbasis di Hawaii, dan didukung oleh pemerintah Amerika 

Serikat. DMRS secara berkesinambungan mendapatkan informasi yang 

berasal dari sistem PDC. Sistem tersebut menunjukkan informasi tentang 

bahaya yang terjadi tepat di waktu kejadian (real time),  demikian  pula 

data terkait hydrometeorologi, seperti arah angin dan kecepatannya,  

awan, suhu laut dan berbagai informasi lain yang dibutuhkan. Sedangkan 

dalam kesiapan menghadapi  bencana  dan  tanggap  respon  bencana,  

AHA Centre bekerjasama secara intens dengan BNPB dalam memonitor 

dan berbagi informasi terkait potensi bahaya dan bencana yang terjadi. 

Manajemen dan diseminasi informasi semacam ini membantu penguatan 

upaya-upaya koordinasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam merespon 

potensi bencana ataupun bencana yang telah terjadi. Informasi yang 

akurat dan disebarluaskan pada waktu yang tepat sangat membantu bagi 

terselamatkannya banyak nyawa di saat-saat kritis. Identifikasi bahaya dan 

risiko bencana secara dini juga membantu akselerasi pengaktifan sistem 

peringatan tanda bahaya secara dini (early warning alerts) sehingga dapat 

mengurangi potensi kerugian dan korban akibat bencana. 

 

Dalam situasi tanggap darurat menghadapi bencana, AHA Centre 

menyediakan the Web Emergency Operation Centre (WebEOC), sebuah 

platform berbasis online yang ditujukan untuk memfasilitasi  koordinasi 

dan pertukaran informasi antara BNPB dan badan serupa di negara-  

negara ASEAN yang merupakan anggota AHA Centre. WebEOC ini hanya 

diaktifkan pada saat terjadinya bencana. Menggunakan WebEOC, negara- 

negara anggota lainnya dapat memonitor situasi di lapangan, berdasarkan 

informasi dari BNPB maupun dari tim yang dikirimkan oleh AHA Centre. 

Melalui WebEOC pula BNPB dapat meminta bantuan sehingga negara- 

negara anggota lainnya dapat merespon secara cepat dengan menawarkan 

bantuan yang diperlukan bagi penanggulangan bencana yang terjadi di 

Indonesia. 

AHA Centre juga melakukan diseminasi informasi secara rutin kepada 

publik. Hal ini dimaksudkan  untuk  meningkatkan  kesadaran  publik  

dalam kesiapan menghadapi bencana dan untuk mengurangi risiko 

bencana. Secara reguler, AHA Centre menerbitkan publikasi mingguan 

Weekly Disaster Updates dan bulanan The Column. Sedangkan selama 

masa darurat bencana, AHA Centre merilis Flash Updates dan Situation 

Updates. Semua publikasi ini terdapat dalam www.ahacentre.org serta 

berbagai akun media sosial milik AHA Centre. 
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AHA Centre juga memiliki tim respon cepat yang siap dikirim sejak fase 

awal darurat bencana. Tim ini disebut ASEAN-Emergency Response and 

Assessment Team (ASEAN-ERAT), dimaksudkan untuk memberi dukungan 

kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana, seperti BNPB, segera 

setelah munculnya peringatan bencana. Anggota tim ASEAN-ERAT siap 

diterjunkan dalam delapan jam setelah  peringatan  darurat  diaktifkan  

atas permintaan BNPB. Tim tersebut dapat memberikan bantuan sampai 

dengan 14 hari selama masa krisis, dan dapat diperpanjang berdasarkan 

permintaan dari BNPB. 

Sejarah berdirinya ASEAN-ERAT dimulai tahun 2007 ketika the ASEAN 

Committee on Disaster Management (ACDM) - yang terdiri dari para kepala 

Badan Nasional Penanggulangan Bencana dari sepuluh  negara  anggota 

ASEAN - mengidentifikasi perlunya tim assesment yang dapat diterjunkan 

secara   cepat   dalam   merespon   bencana   di   kawasan    Asia    Tenggara. 

Tim ASEAN-ERAT diterjunkan pertama kali di tahun  2008  pada  saat  

terjadinya Siklon  Nargis  di  Myanmar.  Anggota  ASEAN-ERAT  merupakan 

para profesional dengan beragam latar belakang, dari Badan Nasional 

Penanggulangan  Bencana,  badan-badan  pemerintah   lainnya,   Palang 

Merah,  Bulan  Sabit  Merah,  sektor  swasta  dan  akademisi   yang   berasal 

dari sepuluh negara anggota ASEAN. 

Pada saat terjadi bencana di Indonesia, ASEAN-ERAT membantu BNPB 

dalam melakukan assessment, koordinasi di lapangan, dan memfasilitasi 

bantuan yang masuk.  Assessment  dilakukan  untuk  mengidentifikasi  

skala bencana, tingkat keparahan dan dampak akibat bencana, serta 

kebutuhan masyarakat terdampak bencana. Dalam melakukan koordinasi 

di lapangan, ASEAN-ERAT bekerjasama dengan AHA Centre dan BNPB 

untuk pengiriman asset regional, bantuan bencana dan personel. Jika 

dibutuhkan, pada tahap ini juga dapat didirikan the Join Operations and 

Coordination Centre of ASEAN (JOCCA).  Fungsi  lain  yang  diperankan  

oleh ASEAN-ERAT adalah memfasilitasi bantuan yang masuk, serta 

menyediakan dukungan operasional, misalnya manajemen informasi, 

menyiapkan sistem komunikasi darurat, dan lain-lain. Di sisi lain, pada 

masa non-darurat bencana, para anggota ASEAN-ERAT dapat ditugaskan 

untuk melakukan misi-misi persiapan, misalnya mengembangkan 

contingency plan, melakukan latihan simulasi bencana, dan mendukung 

integrasi mekanisme yang dimiliki ASEAN-ERAT dengan sistem respon 

nasional di masing-masing negara anggota. 
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Solidaritas negara-negara anggota  ASEAN  dalam  menghadapi  bencana  

di kawasan Asia Tenggara mendorong lahirnya visi “One ASEAN One 

Response”. Visi ini hadir pada dokumen 2nd ASEAN Ministerial Meeting   

on Disaster Management (AMMDM) di Bandar Seri Begawan, Brunei 

Darussalam pada tanggal 16 Oktober 2014, dan kembali ditegaskan  

sebagai salah satu prioritas penting dan komitmen serius dalam  

pertemuan 13th ASCC Council pada 26 Maret 2015 di Melaka, Malaysia. 

Visi ini bukan hanya merefleksikan solidaritas, tetapi juga menjadi pondasi 

penting dalam membangun ketangguhan menghadapi bencana. 

Program Yang Diunggulkan dalam Kemitraan 
 

Kemitraan antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan 

AHA Centre tidak hanya mencakup program tanggap darurat bencana, 

tetapi juga meliputi monitoring bencana dan kesiapsiagaan menghadapi 

bencana. Dalam hal ini, pertukaran informasi  menjadi  salah  satu  hal  

yang sangat penting dalam menekan potensi terjadinya kerugian akibat 

bencana dan membantu para pihak yang terlibat dalam penanggulangan 

bencana untuk melakukan koordinasi merespon bencana. 

Pertukaran informasi, bukan hanya antara BNPB dan AHA Centre tetapi 

juga antara seluruh negara anggota, difasilitasi oleh AHA Centre melalui 

berbagai perangkat yang dimilikinya. Pada saat pra bencana, monitoring 

bencana dilakukan dengan menggunakan perangkat The Disaster 

Monitoring and Responses System (DMRS). Perangkat ini memberikan 

informasi tentang berbagai data hidrometeorologi dan potensi bahaya 

yang muncul. Pada saat tanggap darurat, pertukaran informasi dan 

koordinasi antar para Pihak difasilitasi dengan sebuah aplikasi berbasi 

online yang disebut The Web Emergency Operation Centre (WebEOC) yang 

hanya diaktifkan ketika terjadi bencana. Melalui WebEOC, BNPB dan Tim 

yang ditugaskan oleh AHA Centre, termasuk ASEAN ERAT sebagai unit 

respon cepat, dapat memberikan informasi terkait situasi dan kondisi  di 

lapangan. Melalui WebEOC pula Negara-negara anggota dapat melakukan 

pemantauan perkembangan situasi bencana di lapangan, dan dapat 

menawarkan bantuan yang dibutuhkan. 

 

Di samping pertukaran informasi,  sejak  Desember  2012  AHA  Centre  

juga memiliki mekanisme bantuan logistik dalam situasi darurat setelah 

terjadinya bencana yang disebut dengan The Disaster Emergency Logistics 

System for ASEAN (DELSA). Pada saat terjadi bencana di Indonesia, BNPB 

dapat segera mengakses DELSA untuk mendapatkan  bantuan  logistik  

yang dibutuhkan, terutama pada fase awal tanggap darurat. Keberadaan 
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DELSA tidak lepas dari adanya dukungan dari ASEAN dan negara-negara 

anggotanya, serta berkat dukungan dari Pemerintah Jepang, dan the World 

Food Programme (WFP)- United Nations Humanitarian Response Depot 

(UNHRD) yang berlokasi di Subang, Malaysia. 

Melalui DELSA, AHA Centre juga fokus pada capacity building bagi negara- 

negara anggotanya dengan menyelenggarakan program pelatihan yang 

disebut dengan the AHA Centre Executive (ACE) Programme. Program  

yang berlangsung selama enam bulan ini memberikan pelatihan bagi para 

petugas penanggulangan bencana dari negara-negara anggota, termasuk 

Indonesia, untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam 

pengelolaan bencana, mekanisme sistem humanitarian regional dan 

internasional, koordinasi dan kepemimpinan. 

Mitra Yang Dilibatkan dalam Program 
 

Dalam menanggulangi bencana, BNPB tidak hanya  mempunyai  tugas  

pada  saat  tanggap  darurat,  tetapi  juga  meliputi  pra  bencana   dan 

pasca bencana. Pada saat pra bencana dan dalam kondisi tidak terjadi 

bencana, BNPB dapat melakukan penanggulangan bencana  dalam  

bentuk: pengurangan risiko bencana, pencegahan, pemaduan dalam 

perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan penegakan rencana tata 

ruang, pendidikan dan pelatihan, serta penyusunan persyaratan standar 

teknis penanggulangan bencana. Dalam situasi terdapat potensi terjadi 

bencana, BNPB dapat melakukan tindakan yang meliputi: kesiapsiagaan, 

peringatan dini dan mitigasi bencana. Kesiapsiagaan dimaksudkan agar 

pada saat terjadi bencana dapat dipastikan adanya upaya yang cepat dan 

tepat dalam menghadapi kejadian bencana. Peringatan dini merupakan 

tindakan yang cepat dan tepat yang dilakukan untuk mengurangi risiko 

terkena bencana dan mempersiapkan tindakan tanggap darurat. 

Sedangkan mitigasi dimaksudkan untuk mengurangi risiko bencana bagi 

masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. 

 

Pada saat tanggap darurat, tugas penanggulangan bencana yang dilakukan 

meliputi: 

1. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi bencana, 

kerusakan, dan sumber daya. 

2. Penentuan status keadaan darurat bencana. 

3. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana. 

4. Pemenuhan kebutuhan dasar. 

5. Perlindungan terhadap kelompok rentan. 

6. Pemulihan prasarana dan sarana vital. 
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Pada tahap pasca bencana, penyelenggaraan penanggulangan bencana 

meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi di antaranya meliputi: 

perbaikan lingkungan, perbaikan sarana dan prasarana, pemulihan sosial 

psikologis, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pelayanan kesehatan, 

pemulihan keamanan dan ketertiban, serta pemulihan pelayanan 

pemerintah dan layanan publik. 

Tugas berat yang diemban oleh BNPB membutuhkan kemitraan yang kuat 

sehingga dapat terlaksana dengan baik. Dalam melaksanakan fungsi dan 

tugasnya, BNPB menggandeng banyak mitra, baik lokal maupun regional 

– seperti halnya AHA Centre yang merupakan salah satu mitra utama bagi 

BNPB dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana, baik  pada  

saat pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana. 

Pada tingkat regional, para pemimpin negara-negara ASEAN sepakat 

membangun kebersamaan dalam Penanggulangan Bencana dan Tanggap 

Darurat melalui ASEAN Agreement on Disaster Management and Emergency 

Response (AADMER) para pemimpin negara-negara anggota ASEAN 

sepakat membangun kebersamaan dalam Penanggulangan Bencana dan 

Tanggap Darurat. Salah satu prinsip AADMER adalah keikutsertaan dan 

partisipasi aktif dari para pemangku kepentingan di bidang kebencanaan 

yang sejalan dengan tujuan ASEAN Charter untuk mempromosikan secara 

terbuka, inklusif, dan transparan yang berorientasi pada masyarakat 

ASEAN. 

Implementasi kesepakatan ini tidak bisa hanya dengan bersandar pada 

peran pemerintah saja, tetapi perlu dibangun kemitraan yang lebih kuat 
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dengan melibatkan multipihak di bidang tanggap darurat dan pengelolaan 

risiko bencana. Dalam kerangka ini ASEAN membangun Kemitraan 3 Pilar 

dalam bidang mitigasi bencana, meliputi pemerintah, dunia usaha dan 

lembaga swadaya masyarakat sebagai representasi masyarakat sipil. Tiga 

pilar kemitraan ini tidak hanya berlaku pada tingkat ASEAN, tetapi juga 

berlaku pada tingkat nasional di masing-masing negara anggota. 

Pada tingkat ASEAN, keberadaan Kelompok Kemitraan AADMER (APG - 

AADMER Partnership Group) menjadi sebuah contoh.  Sejumlah  LSM  di  

ASEAN telah bergabung di kelompok ini  untuk  memperkuat  kapasitas  

sumber daya manusia dengan  berbagi  ilmu  pengetahuan  dan  keahlian 

untuk memberikan dukungan bagi negara-negara di ASEAN dalam 

menanggulangi  bencana  dan  mengelola   potensi   bencana.   Pelibatan   

dunia usaha juga menjadi salah satu perhatian penting.  Dunia  usaha 

dilibatkan dalam penguatan kapasitas melalui pelatihan tanggap darurat 

bersama AHA Centre melalui ASEAN-ERAT. Dunia usaha  juga  dilibatkan  

dalam pengelolaan risiko bencana melalui kolaborasi pembiayaan dan 

mekanisme yang jelas, kolaborasi untuk bidang  pendidikan,  pengetahuan  

dan keterampilan, membangun sistem, terlibat dalam proses  perencanaan 

dan kontigensi. 

Sejumlah pelatihan bagi ASEAN ERAT yang dilakukan oleh  AHA  Centre 

juga didukung oleh berbagai pihak, misalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB),  BNPB,  Pemerintah  Australia,   Pemerintah   Jepang,   Singapore 

Civil Defense Force (SCDF),  United  Nations  Office  of  Humanitarian 

Affairs (UNOCHA), AADMER Partnership Group (APG), dan Palang Merah 

Internasional (ICRC), serta berbagai pihak lainnya. 

Berbagai upaya penanggulangan bencana  di  Indonesia  harus  secara 

serius dilakukan dengan melibatkan multipihak, termasuk masyarakat 

terdampak bencana. Kesemua upaya tersebut mesti mengarah kepada 

terbentuknya masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Masyarakat 

yang tangguh dalam menghadapi bencana memiliki ciri-ciri berikut: 

1. Kemampuan untuk mengantisipasi setiap ancaman atau bahaya 

yang akan terjadi. Untuk itu dibutuhkan kemampuan untuk 

melakukan prediksi, analisis, identifikasi dan kajian terhadap 

risiko bencana. Tidak hanya ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang canggih dan modern yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan ini, tetapi juga yang tepat guna, termasuk kearifan 

lokal yang ada di tengah masyarakat. 
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2. Kemampuan untuk melawan atau menghindari bahaya atau 

ancaman bencana. Melawan atau menghindari ancaman  bahaya 

bencana bergantung kepada kemampuan sumber daya yang 

dimiliki. Artinya jika bahaya yang ada tidak dapat dilawan maka 

dihindari. 

3. Kemampuan  untuk  mengadaptasi  bencana   dan   dampak  

yang ditimbulkan. Artinya, jika bahaya bencana tidak dapat 

dilawan ataupun dihindari, maka yang perlu dilakukan adalah 

mengurangi, mengalihkan dan menerima risiko bencana yang 

akan terjadi. Penanggulangan bencana perlu menerapkan 

prinsip-prinsip manajemen risiko untuk memperkecil dampak 

yang ditimbulkan. 

4. Kemampuan untuk pulih secara cepat setelah terjadi bencana. 

Kemampuan masyarakat untuk pulih kembali secara cepat 

setelah ditimpa bencana menjadi indikator ketangguhan 

masyarakat dalam menghadapi bencana. 

 
Manfaat yang Diperoleh dari Program Kemitraan bagi BNPB maupun 

Mitra 

BNPB bekerjasama dengan AHA Centre telah melakukan penanggulangan 

terhadap sejumlah wilayah yang terkena bencana seperti saat terjadi topan 

Haiyan di Filipina. Bencana topan Haiyan terjadi pada 8 November 2013 

dimana bencana topan ini merupakan salah satu topan terdahsyat yang 

pernah terjadi selama ini. Bencana topan Haiyan atau Yolanda berdampak 

luas terhadap kehidupan masyarakat di wilayah terdampak. 16 juta orang 

terkena dampak yaitu lebih dari 4 juta orang harus kehilangan tempat 

tinggal, 6300 orang tewas dan lebih dari 1000 orang hilang. Kerusakan  

total diperkirakan lebih dari 142 juta dollar AS. 

Manfaat yang dapat dipetik dari kerjasama antara NFP dan AHA dalam 

kasus topan Haiyan ini antara lain: 

1. Penerimaan dan penempatan tim ASEAN ERAT sebelum bencana 

terjadi telah menciptakan suasana yang kondusif dengan 

mengedepankan reaksi cepat tanggap. Ini merupakan cerminan 

kepercayaan dan reputasi yang baik yang telah dijalin oleh AHA 

Centre dengan negara-negara anggota ASEAN. 

2. AHA Centre menerima banyak bantuan dari Pemerintah Brunei 

Darussalam, Malaysia, dan Thailand sehingga memungkinkan AHA 

Centre menerima informasi terkini dari negara-negara anggota ASEAN 

yang pada gilirannya memfasilitasi pengawasan distribusi bantuan. 
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3. Dengan bantuan dari petugas penghubung di Filipina, AHA Centre 

mendapatkan gudang dan pendistribusian barang dan bantuan lain. 

Koordinasi petugas dengan pihak militer, pemerintah, dan AHA telah 

membuktikan kinerja yang keras dan cepat. 

Manfaat lain yang diperoleh dari kemitraan adalah menguatnya rasa 

solidaritas dan kebersamaan dalam menjalani tanggap darurat bencana. 

Selain itu, adanya usaha untuk mendorong peningkatan kualitas sumber 

daya manusia yang dilakukan melalui pelatihan dengan melibatkan tiga 

pilar kemitraan. 

Faktor yang Mendukung Pelaksanaan Program 
 

Pemerintah Indonesia membentuk Badan Nasional Penanggulangan 

Bencana (BNPB) yang memiliki visi Ketangguhan bangsa dalam  

menghadapi bencana dengan misi melindungi bangsa dari ancaman 

bencana melalui pengurangan risiko, membangun sistem penanggulangan 

bencana yang handal, menyelenggarakan penanggulangan bencana secara 

terencana, terpadu, terkoordinisir, dan menyeluruh. Pembentukkan BNPB 

juga tidak terlepas dari perkembangan penanggulangan bencana yang 

sangat dipengaruhi oleh situasi, cakupan dan paradigma penanggulangan 

bencana. Strategi yang ditempuh untuk mewujudkan Bangsa  yang  

Tangguh Bencana adalah dengan cara penguatan kerangka regulasi 

penanggulangan bencana melalui penyusunan peraturan, prosedur- 

prosedur tetap (protap) dan rencana-rencana penanggulangan bencana 

dari tingkat pusat sampai daerah. Melalui langkah-langkah ini diharapkan 

upaya penanggulangan bencana akan memperoleh arah yang jelas dan 

dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Selain itu, perlu strategi 

yang ditempuh untuk mewujudkan Bangsa yang Tangguh Bencana adalah 

dengan cara penguatan kerangka regulasi penanggulangan bencana 

melalui penyusunan peraturan, prosedur-prosedur tetap (protap) dan 

rencana-rencana penanggulangan bencana dari tingkat pusat sampai 

daerah. Melalui langkah-langkah ini diharapkan upaya penanggulangan 

bencana akan memperoleh arah yang jelas dan dapat dilaksanakan  

dengan efektif dan efisien. Selain itu, perlu strategi khususnya dalam 

menghadapi permasalahan dan tantangan serta memanfaatkan peluang, 

dengan melakukan: 

1. Optimalitas Komitmen Nasional. 

2. Perkuatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana. 

3. Perkuatan Kesiapsiagaan Untuk Ketangguhan Operasi Tanggap 

Darurat. 

4. Perkuatan Ketangguhan Komunitas. 
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5. Optimalitas Kemitraan Penanggulangan Bencana, dan 

6. Pengembangan Kerjasama Global. 
 

Perkembangan terakhir ini semakin mengukuhkan posisi ASEAN di dunia 

internasional dalam hal kerjasama regional untuk mengatasi masalah 

penanggulangan bencana. Di samping itu,  dukungan  dari  berbagai  

negara dan organisasi internasional terhadap upaya ASEAN juga dapat 

dimanfaatkan untuk merealisasikan berbagai program dan kegiatan yang 

telah ditetapkan. Penanggulangan bencana secara dini memang sangat 

dibutuhkan peran aktif dari pemerintah dalam menerapkan berbagai 

sistem respon siaga bencana, bantuan dan koordinasi terhadap seluruh 

elemen dalam negeri di Kawasan Asia Tenggara. Serta dibutuhkan juga 

kerjasama ASEAN dalam hal ini AHA Centre (ASEAN Coordinating Centre 

for Humanitarian Assistance on Disaster Management/ASEAN Human 

Assistance) sebagai perwujudan negara-negara ASEAN dalam masalah 

penanggulangan bencana alam. 

Dalam perkembangannya, AHA Centre telah berhasil menarik beberapa 

negara serta organisasi internasional untuk turut ikut memberikan 

dukungan dalam pembentukan AHA Centre sehingga memberikan 

kekuatan baru untuk memaksimalkan kinerja dari AHA Centre itu sendiri. 

Hal ini bisa menjadi faktor pendukung dalam pelaksanaan program AHA 

Centre. Dengan semua bantuan yang didapatkan dari kerjasama regional, 

ini dapat meningkatkan kemampuan kompetensi inti AHA Centre, yakni 

sebagai fungsi koordinasi, mobilisasi sumber daya, dan manajemen 

pengetahuan, untuk penanggulangan bencana di Kawasan Asia Tenggara 

yang rentan terjadinya bencana alam. 

Di lain pihak, ada beberapa faktor yang juga memperlihatkan kurang 

optimalnya kinerja dari AHA Centre sendiri, selain faktor alam. Kurangnya 

koordinasi dalam bentuk peringatan dini dan respon siaga bencana antar 

negara di Kawasan Asia Tenggara serta instansi-instansi pemerintah di 

setiap negara yang berhubungan dengan kebencanaan yang kurang dalam 

memberikan peringatan dini, sehingga mengakibatkan banyaknya kerugian 

yang harus ditanggung oleh pemerintah maupun masyarakat yang terkena 

bencana. Beberapa faktor inilah yang melatarbelakangi tingginya tingkat 

kerugian akibat bencana alam yang tidak diantisipiasi secara tepat. Hal 

yang lain adalah kurangnya inisiatif dari AHA Centre sendiri dalam berperan 

aktif melibatkan dirinya dalam penanggulangan bencana. Sebagai contoh, 

di Indonesia sendiri AHA Centre baru tiga kali turun membantu, yakni saat 

gempa dan tsunami Mentawai pada 2010, gempa Aceh pada tahun yang 
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sama dan banjir Jakarta 2013. Bencana baru-baru ini seperti meletusnya 

Gunung Agung, Gunung Sinabung, dan siklon di pantai selatan Jawa, tidak 

dibantu oleh AHA Centre. Hal ini mengindikasikan kurangnya inisiatif AHA 

Centre turun langsung tanpa diminta, yang menurut Hening Parlan, pakar 

kebencanaan yang pernah bekerjasama dengan AHA Centre, mengatakan 

bahwa jarang sekali pemerintah suatu negara akan meminta bantuan ke 

ASEAN, oleh karena itu  seharusnya  "AHA  Centre  bisa  mengefektifkan  

diri untuk membantu" negara-negara terkena bencana. "Tidak semua 

negara mau membuka diri untuk orang lain masuk. Itu sebenarnya kenapa 

kita tidak pernah melihat perannya AHA Centre dalam berbagai respons 

bencana". 

Hal yang lain adalah persoalan pada saat berada di lapangan. Dalam 

pemberian bantuan logistik bagi korban-korban bencana, pemberian 

bantuan tersebut terkendala di masalah mobilisasi bantuan logistik, 

misalnya medan yang sangat kurang baik untuk dilalui oleh kendaraan 

beroda dikarenakan dampak bencana alam. Hal tersebut ditaktisi dengan 

menggunakan beberapa heli yang dimiliki oleh tim SAR dan PBB, tapi hal 

tersebut memakan waktu yang cukup lama dalam memobilisasi bantuan- 

bantuan, dikarenakan space heli cukup kurang dalam memobilisasikan 

logistik serta beberapa teknologi dan mesin-mesin seperti pembangkit 

tenaga listrik. Pada dasarnya, masalah tersebut merupakan permasalahan 

geografis, namun yang menjadi prioritas adalah peningkatan kapasitas 

terhadap bagian teknis untuk memaksimalkan mobilisasi segala jenis 

bantuan. Untuk memaksimalkan kebutuhan tersebut, AHA Centre dituntut 

untuk terus menjaga koordinasi dengan organisasi serta negara-negara 

yang menjalin kerjasama dengan AHA Centre agar kerjasama tersebut 

terus berkembang untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada untuk 

kedepannya. 

 

Manajemen Bencana Berbasis Masyarakat 
 

Konsep dasar manajemen bencana berbasis masyarakat adalah upaya 

meningkatkan kapasitas masyarakat atau mengurangi kerentanan 

masyarakat. Besaran bencana merupakan akumulasi berbagai ancaman 

bahaya dengan rangkaian kerentanan yang ada di masyarakat. Rangkaian 

kerentanan ini antara lain terdiri atas kemiskinan, kurangnya kewaspadaan, 

kondisi alam yang sensitif, ketidak-berdayaan, dan berbagai tekanan 

dinamis lainnya. Kerentanan satu kelompok masyarakat dengan kelompok 

masyarakat yang lain berbeda akar masalahnya, demikian pula ancaman 

bahayanya pun berbeda-beda jenisnya. 
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Berbagai jenis ancaman bahaya, berdasar penyebabnya dapat 

diklasifikasikan menjadi empat, yaitu bencana geologi, bencana iklim, 

bencana lingkungan, dan bencana sosial. Bencana geologi antara lain 

gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, dan tanah longsor. Bencana 

iklim antara lain banjir, kekeringan, dan badai. Bencana lingkungan antara 

lain pencemaran lingkungan (air, udara, tanah), eksploitasi sumber daya 

alam berlebihan termasuk penjarahan hutan, alih fungsi lahan di kawasan 

lindung, penerapan teknologi yang keliru, dan munculnya wabah penyakit. 

Bencana sosial antara lain kehancuran budaya, budaya tidak peduli, KKN, 

politik tidak memihak rakyat, perpindahan penduduk, kesenjangan sosial 

ekonomi budaya, konflik dan kerusuhan. 

Banyak pihak telah mencoba menyusun siklus manajemen dengan maksud 

dan tujuan agar mudah dipahami dan mudah diaplikasikan terutama oleh 

masyarakat umum. Sebagai contoh pihak United Nation Development 

Program (UNDP) dalam program pelatihan manajemen bencana yang 

diselenggarakan tahun 1995 dan 2003, menyusun siklus manajemen 

bencana dalam versi cukup sederhana. UNDP membagi manajemen 

bencana menjadi empat tahapan besar. Tahap pertama kesiapsiagaan 

(perencanaan siaga, peringatan dini), tahap kedua tanggap darurat (kajian 

darurat, rencana operasional, bantuan darurat), tahap ketiga pasca 

darurat (pemulihan, rehabilitasi, penuntasan, pembangunan kembali), 

tahap keempat pencegahan, dan mitigasi atau penjinakan. 

Pengalaman menunjukkan, dari keempat tahap tersebut justru tahap 

kedua yaitu tahap tanggap darurat yang selalu penuh "hiruk pikuk" tetapi 

koordinasinya sangat lemah. Hal ini membuktikan bahwa manakala 

bencana itu terjadi, penanganan bencana selalu dilakukan dalam suasana 

kepanikan dan kebingungan. Pada saat tanggap darurat ini nampak ada 

yang terkaget-kaget dan merasa kecolongan, ada yang serius, ada yang 

menjadi "seksi repot", ada yang hanya menonton saja, bahkan ada yang 

berpura-pura minta sumbangan tetapi untuk kepentingan pribadi. 

Pada tahap ketiga, yaitu pasca darurat, nuansa rehabilitasi dan rekonstruksi 

mulai berbau "proyek", banyak pihak yang mencari kesempatan dalam 

kesempitan. Pada tahap keempat, yaitu pencegahan dan mitigasi, 

semua pihak mulai melupakan peristiwa bencana yang lalu, hampir 

semua tidak peduli lagi harus berbuat apa. Kembali ke tahap pertama, 

yaitu kesiapsiagaan, bisa dipastikan semua pihak tidak siap dan tidak 

siaga, dan bila terjadi bencana, kembali kecolongan, terkaget-kaget dan 

panik. Padahal penanganan keempat tahap sejak kesiapsiagaan, tanggap 
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darurat, pasca darurat, pencegahan dan mitigasi masing-masing memiliki 

bobot keseriusan yang sama. 

Cita-cita manajemen bencana berbasis masyarakat  atau  community  

based disaster management sudah menjadi visi dari negara-negara maju   

di muka bumi ini. Peristiwa bencana gempa dan tsunami di NAD juga 

membuka mata dan hati kita betapa di muka bumi ini masih ada semangat 

perikemanusiaan dan gotong royong membantu para korban. Berdasar 

fakta tersebut, merealisasikan manajemen bencana berbasis masyarakat 

bukan hal yang mustahil, walaupun banyak kendala dan hambatan yang 

harus bersama-sama dihadapi. 

Kelompok masyarakat sebagai pelaku utama manajemen bencana ini harus 

dapat diupayakan dari tingkat yang paling kecil yaitu kelompok Rukun 

Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), dusun, kampung, sampai kelompok 

yang lebih besar yaitu desa atau kelurahan, kecamatan, bahkan kota atau 

kabupaten. 

Hal yang perlu dipersiapkan, diperhatikan dan dilakukan bersama-sama 

oleh pemerintahan, swasta maupun masyarakat dalam mitigasi bencana, 

antara lain: 

1. Kebijakan yang mengatur tentang pengelolaan kebencanaan atau 

mendukung usaha preventif kebencanaan seperti kebijakan  tata  

guna tanah agar tidak membangun di lokasi yang rawan bencana. 

2. Kelembagaan pemerintah yang menangani kebencanaan, yang 

kegiatannya mulai dari identifikasi daerah rawan bencana, 

penghitungan perkiraan dampak yang ditimbulkan oleh bencana, 

perencanaan penanggulangan bencana, hingga penyelenggaraan 

kegiatan-kegiatan yang sifatnya preventif kebencanaan. 

3. Indentifikasi lembaga-lembaga yang muncul dari inisiatif masyarakat 

yang sifatnya menangani kebencanaan, agar dapat terwujud 

koordinasi kerja yang baik. 

4. Pelaksanaan program atau tindakan ril dari pemerintah yang 

merupakan pelaksanaan dari kebijakan yang ada, yang bersifat 

preventif kebencanaan. 

5. Meningkatkan pengetahuan pada masyarakat tentang ciri-ciri alam 

setempat yang memberikan indikasi akan adanya ancaman bencana. 

Tujuan dari manajemen bencana berbasis masyarakat adalah: 

1. Meningkatkan kesadaran dan kesiap-siagaan masyarakat, terutama 

pada daerah-daerah yang rawan bencana. 

2. Memperkenalkan cara membuat peta bahaya setempat. 
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3. Memperkuat kemampuan masyarakat dalam menanggulangi bencana 

dengan menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait. 

4. Mengembangkan organisasi bencana di daerah. 

5. Memperkaya pengetahuan masyarakat dengan pendidikan tentang 

bencana. 

6. Mempertinggi kesadaran masyarakat akan lingkungan hidup. 
 

Manajemen Bencana 
 

Menurut UU Nomor 24 Tahun 2007, manajemen bencana adalah suatu 

proses dinamis, berlanjut dan terpadu untuk meningkatkan kualitas 

langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis  

bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, 

penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi bencana. Tujuan 

manajemen bencana secara umum adalah sebagai berikut: 

1. Mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan 

harta benda dan lingkungan hidup. 

2. Menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan 

penghidupan korban. 

3. Mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan/ 

pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke 

daerah baru yang layak huni dan aman. 

4. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama, seperti komunikasi/ 

transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan 

kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana. 

5. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut. 

6. Meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan 

rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. 

Manajemen Bencana dapat digolongkan menjadi tiga kelompok: 
 

1. Tahap Pra Bencana: 

a. Pencegahan (Prevention). Upaya yang dilakukan untuk mencegah 

terjadinya bencana (jika mungkin dengan meniadakan bahaya). 

Misalnya melarang pembakaran hutan dalam perladangan, 

melarang penambangan batu di daerah yang curam, dan 

melarang membuang sampah sembarangan. 

b. Mitigasi Bencana (Mitigation). Mitigasi adalah serangkaian 

upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui 

pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan 

kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi 
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dapat dilakukan melalui: a) pelaksanaan penataan ruang, b) 

pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata 

bangunan, dan c) penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan,  

dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern. 

c. Kesiapsiagaan (Preparedness). Kesiapsiagaan adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi 

bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang 

tepat guna dan berdaya guna. 

d. Peringatan Dini (Early Warning). Peringatan Dini adalah 

serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin 

kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana 

pada suatu  tempat  oleh  lembaga  yang  berwenang  atau 

upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana 

kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini 

harus menjangkau masyarakat (accessible), segera (immediate), 

tegas tidak membingungkan (coherent), bersifat resmi (official). 

 
2. Tahap Saat Terjadi Bencana: 

a. Tanggap Darurat (Response). Tanggap darurat adalah 

serangkaian  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  segera  pada  

saat  kejadian  bencana  untuk  menangani  dampak  buruk   

yang  ditimbulkan   yang   meliputi   kegiatan   penyelamatan   

dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan 

dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, 

serta pemulihan prasarana  dan  sarana.  Beberapa  aktivitas 

yang dilakukan pada tahapan tanggap darurat antara lain: 

a) pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan 

sumberdaya; b) penentuan status keadaan darurat bencana; 

c) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 

d) pemenuhan kebutuhan dasar; e) perlindungan terhadap 

kelompok rentan; dan f) pemulihan dengan segera prasarana 

dan sarana vital. 

b. Bantuan Darurat (Relief). Merupakan upaya untuk memberikan 

bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa: 

pangan, sandang, Tempat tinggal sementara,  kesehatan, 

sanitasi dan air bersih. 

 
3. Tahap Pasca Bencana: 

a. Pemulihan (Recovery). Pemulihan adalah serangkaian kegiatan 

untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan 
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hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali 

kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya 

rehabilitasi. 

b. Rehabilitasi (Rehabilitation). Rehabilitasi adalah perbaikan dan 

pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat 

sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana 

dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya 

secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan 

masyarakat pada wilayah pasca bencana. 

c. Rekonstruksi (Reconstruction). Rekonstruksi adalah perumusan 

kebijakan dan usaha serta langkah-langkah nyata yang  

terencana baik, konsisten dan berkelanjutan untuk membangun 

kembali secara permanen  semua  prasarana,  sarana  dan  

sistem kelembagaan, baik di tingkat pemerintahan maupun 

masyarakat, dengan sasaran utama tumbuh berkembangnya 

kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya  hukum  

dan ketertiban, dan bangkitnya peran dan partisipasi masyarakat 

sipil dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat di wilayah 

pasca bencana. Lingkup pelaksanaan rekonstruksi terdiri atas 

program rekonstruksi fisik dan program rekonstruksi non fisik. 

 
 

PENUTUP 
 

Refleksi Kemitraan dan Paradigma Kebencanaan 
 

Kejadian bencana yang dialami oleh korban terpapar menimbulkan 

sejumlah traumatik pada fisik, kejiwaan, harta benda, hubungan antar 

manusia pada masyarakat tersebut, tatanan sosial, nilai-nilai domestik, 

lingkungan dan lain-lain. Memori masyarakat tentang kejadian-kejadian 

bencana di lingkungannya di masa lalu menjadi modal pokok dalam 

menyikapi dan mengurangi akibat dari kejadian  tersebut.  Semakin  

banyak dan semakin rinci pengalaman pada individu masyarakat akan 

menimbulkan pengalaman belajar (lesson learned) yang luar biasa 

dibandingkan dengan masyarakat yang sedikit pengalaman belajarnya  

atau bahkan untuk generasi yang sama sekali tidak tersampaikan cerita 

kejadian bencana di daerahnya. Penyikapan yang tidak didasari dengan 

pengalaman kebencanaan akan berakibat salah mengambil langkah 

penyelamatan dan mengakibatkan korban bertambah banyak. Hal inilah 

yang menjadi dasar dari program pengurangan risiko bencana menjadi 

program yang didanai dan dirancang dengan pelibatan semua elemen 
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baik domestik, regional maupun internasional. Sendai Framework for 

Disaster Risk Reduction mengamanatkan seluruh elemen kebencanaan 

mengembangkan program pelibatan yang luas dan pengembangan teknis 

prosedur untuk mengurangi risiko bencana (penyelamatan lebih banyak 

hidup dan kehidupan). 

Penguatan ketangguhan masyarakat menjadi hal sentral dalam pengurangan 

risiko bencana. Segala bentuk program pada masa pra, tanggap darurat 

maupun pasca bencana diusahakan sekuat tenaga secara sistemik untuk 

memperkuat ketangguhan masyarakat terpapar. Ketangguhan masyarakat 

yang dimaksud daya lenting dan daya tangguh terhadap kejadian bencana 

yang berpontensi terjadi di lingkungan tempat tinggalnya haruslah dipunyai 

secara original oleh masyarakat setempat. Pihak lain (pemerintah daerah 

ataupun pusat, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat akademik, 

negara lain, organisasi internasional dan lain-lain) hanya sebagai elemen 

pendukung saja bukan elemen penentu. Seperti halnya pendekatan 

vertizontal yang dikemukakan oleh Ketua BNPB periode 2008-2014 Prof 

Syamsul Maarif bahwa birokrasi yang bertanggung jawab saat kejadian 

bencana berubah format dari bentuk vertikal menjadi bentuk horizontal 

sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini (Maarif, 2013). Pihak 

pemerintah yang menjadi tumpuan pembuat kebijakan dan pelaksana di 

lapangan yang berhubungan langsung dengan masyarakat terpapar adalah 

pemerintah daerah dan apabila dibutuhkan maka bisa meminta dukungan 

penuh sampai dengan kekuasaan presiden. Dengan demikian prinsip 

penguatan ketangguhan terletak pada pihak internal (masyarakat terpapar 

dan pemerintah daerah) dan pihak lain sebagai elemen pendukung bila 

diperlukan). Dalam kemitraan dengan AHA Centre atau dengan mitra lain 

prinsip tersebut di atas tetap menjadi prinsip yang dipegang dan dijalankan 

oleh otorita kebencanaan di Indonesia. 
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PENDAHULUAN 
 

Tanggal 26 Desember 2004 merupakan hari yang tidak terlupakan bagi 

bangsa Indonesia. Tsunami besar yang dipicu oleh gempa tektonik 

berkekuatan 9,1 telah meluluhlantakkan pesisir utara Aceh hingga ke  

pusat kota Banda Aceh. Bencana ini juga telah melumpuhkan segenap 

infrastruktur dan telekomunikasi yang ada di Aceh. Jumlah penduduk 

terdampak bencana mencapai 2,8 juta jiwa (World Food Programme  

2012), mereka terlunta-lunta kehilangan tempat tinggal dan kebingungan. 

Beberapa di antaranya adalah balita yang kehilangan orang tuanya, 

manula, dan keluarga yang terpisah dengan kerabatnya. 

Kondisi ini mengakibatkan pemerintah harus secepatnya melakukan 

Disaster Relief Operation (Operasi Tanggap Darurat). Operasi ini dilakukan 

dengan mengerahkan seluruh kekuatan sipil dan militer yang ada untuk 

melakukan pemulihan situasi yang ada di Aceh. Adapun prioritas yang 

ditetapkan dalam operasi ini adalah: 

1. Penyelamatan jiwa siapapun yang masih bisa diselamatkan. 

2. Memastikan agar kontak tembak antara TNI dan GAM bisa  

ditiadakan. Saat itu Aceh masih merupakan daerah operasi militer, 

karena unsur-unsur bersenjata GAM juga masih aktif melakukan aksi- 

aksi bersenjatanya. Sementara itu tidaklah mungkin operasi tanggap 

darurat bisa dilaksanakan secara berhasil jika  pertempuran  antara 

TNI dan GAM masih terjadi. (Gunawan, 2014). 

3. Pengerahan dan penugasan satuan TNI  dan  Polri  dalam  jumlah 

yang cukup dan dalam waktu yang singkat. Operasi tanggap darurat 

yang amat besar skalanya tidak mungkin dilaksanakan tanpa 

pelibatan satuan TNI, Polri dan elemen-elemen  lain  yaitu  PMI, 

satgas PLN, satgas Telkom  dan  lain-lain.  Salah  satu  tugas  TNI 

adalah melaksanakan Operasi Militer Selain Perang, dan salah satu 

wujudnya adalah operasi tanggap darurat menanggulangi bencana. 
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Dalam pelaksanaannya, pemerintah menghadapi hambatan yang cukup 

besar. Permasalahan yang pertama adalah masih terjadinya  kontak 

senjata antara TNI dan Gerakan Aceh Merdeka pasca dicabutnya status 

Daerah Operasi Militer tahun 1998. Hal ini mengakibatkan pengerahan 

satuan TNI dan Polri memerlukan kewaspadaan khusus. Permasalahan  

yang kedua adalah penugasan satuan TNI dan Polri. Pengerahan satuan  

TNI dan Polri dalam skala besar tidak dapat dilakukan menggunakan  

alokasi Alpalhankam yang ada. Hal ini diakibatkan oleh embargo dan  

sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat dan sekutunya sejak tahun 

1999. Kondisi ini membuat seluruh Alpalhankam yang dimiliki Indonesia 

tidak siap tempur untuk melakukan operasi. Kondisi ini menyebabkan 

negara tidak bisa berkontribusi dalam penanggulangan bencana Tsunami 

Aceh 2004 (Soemardjono, dikutip dari Anadolu Agency 2018). 

 

Selama proses operasi, total ada 18 negara yang mengirimkan bantuan. 

Empat negara mengirimkan bantuan militer yaitu Malaysia (dua pesawat), 

Australia (4 Hercules), Singapura (2 helikopter), dan Kanada (Hibah 

Pesawat Hercules) (Tempo 2004). Besarnya kontribusi negara lain  

terhadap penanganan Operasi Tanggap Darurat memang perlu diapresiasi. 

Namun di sisi lain, pemerintah saat itu melakukan introspeksi mendalam 

terhadap kondisi internal militer Indonesia. Kerusakan yang ditimbulkan 

akibat bencana tsunami memerlukan pemulihan yang cukup besar, namun 

kondisi ini tidak dapat dilakukan sepenuhnya tanpa bantuan negara lain. 

Inilah peristiwa emosional yang menjadi pemicu utama untuk  secara 

serius memikirkan kemandirian industri pertahanan. Negara pada waktu 

itu tidak punya peralatan yang memadai terutama untuk kondisi bukan 

perang serta tidak punya kemampuan merawat peralatan yang dimiliki. 

Oleh karenanya, penguatan industri pertahanan melalui pembentukan 

Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) merupakan salah satu wujud 

nyata dari introspeksi mendalam pasca bencana Tsunami Aceh yang 

melanda tanah air 2004 lalu. 

 

Potret Industri Pertahanan di Indonesia 
 

Industri pertahanan Indonesia mengalami sejarah perjalanan panjang, 

hingga memiliki Undang-undang Industri Pertahanan No 16 tahun 2012. 

Kisah awal bermula di tahun 1960 yang dikenal sebagai masa kejayaan 

kekuatan militer Indonesia. Di masa itu, pemerintah menasionalisasi 

sejumlah asset milik pemerintah Belanda yang didirikan sejak masa 

kolonialisme (PT. Pindad, 2018). 
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Gambar 13. Tonggak-tonggak Industri Pertahanan di Indonesia 

 

Di tahun 1967, sejumlah perusahaan yang dinasionalisasi dan juga 

terbentuk belakangan setelah akuisisi pemerintah, mulai mengalami 

perubahan dan penyederhanaan, beberapa di antaranya menjadi Perjan 

(Perusahan Jawatan), Perum (Perusahaan Umum) dan Persero (Perusahaan 

Perseroan). Di tahun 1980, pemerintahan Presiden Soeharto membentuk 

Tim Pengembangan Industri Hankam (TPIH) (Historia ID, 2018). 

Di tahun 1984, dibentuk Dewan Pembina Industri Strategis (DPIS) yang 

diketuai oleh Prof. Ing. B.J Habibie. DPIS dibentuk berdasarkan Kepres No. 

50 tahun 1986. Pembentukan DPIS dilakukan untuk menjamin kelancaran 
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tugas pelaksanaan Industri Strategis yang dikelola oleh Badan Pengkajian 

dan Penerapan Teknologi saat itu. Tahun 1989, dibentuk Badan Pengelola 

Industri Strategis berdasarkan Kepres No. 1944 yang bertujuan menjamin 

pengembangan dan keterpaduan industri secara umum, dan  secara 

khusus juga menjamin pelaksanaan dan pengelolaan industri pertahanan. 

Di tahun 1998, dibentuk  Badan  Pengelola  BUMN  dan  Penetapan  PT 

BPIS berdasarkan Kepres No. 1944 tahun 1989 dengan maksud 

memberdayakan 10 industri strategis yang terdiri dari PT Barata Indonesia 

(peralatan berat), PT Boma Bisma Indra (peralatan industri), PT Dahana 

(bahan peledak), PT LEN (elektronik), PT INKA (kereta api), PT INTI 

(telekomunikasi), PT IPTN (pesawat terbang),  PT  Krakatau  Steel  (baja),  

PT PAL (kapal laut), dan PT. PINDAD (persenjataan) (Pusat  Penelitian 

Politik LIPI, 2018) . Sayangnya, di tahun 2002, PT BPIS dibubarkan karena 

negara mengalami krisis moneter yang sangat berat. 

Masa transisi kekuasaan dan pergantian presiden  yang  silih  berganti  

sejak 2002 hingga 2010 membuat era tersebut tidak menghasilkan 

kebijakan strategis yang berdampak signifikan terhadap kemajuan industri 

pertahanan nasional. Dipicu oleh bencana Tsunami Aceh tahun 2004, 

mulailah kembali kesadaran untuk memikirkan secara serius industri 

pertahanan. Perjalanan tersebut berujung pada tahun 2010, di mana 

pemerintah mencoba menginisiasi kembali lahirnya Industri Pertahanan 

Nasional dengan membentuk Komite Kebijakan Industri Pertahanan 

melalui Perpres No. 42. Akhirnya, dua tahun kemudian, Komite Kebijakan 

Industri Pertahanan berhasil dibentuk sekaligus menandai lahirnya UU 

No.16 tahun 2012 yang menjadi fondasi bagi terbentuknya Industri 

Pertahanan Nasional hingga saat ini. Di tahun-tahun berikutnya, lahir 

peraturan perundangan yang menindaklanjuti  UU  NO.  16  tahun  2012.  Di 

tahun 2013, lahirlah Perpres No. 59 tentang  Organisasi,  Tata  Kerja,  dan 

Sekretariat KKIP. Setahun berikutnya, lahirlah PP No. 76 tentang 

Mekanisme  Imbal  Dagang  Pengadaan  Alpalhankam  dari  Luar  Negeri.   

Di tahun 2015, dimulailah Pengelolaan Industri Pertahanan yang 

mensinergikan peran KKIP, Industri Pertahanan, dan juga Pengguna 

Alpalhankam. 

 

Berdasarkan Bab 1 Pasal 1 UU Nomor 16 Tahun 2012, Industri Pertahanan 

adalah industri nasional yang terdiri atas badan usaha milik negara dan 

badan usaha milik swasta baik secara sendiri maupun berkelompok yang 

ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau seluruhnya menghasilkan 

alat peralatan pertahanan dan keamanan, jasa pemeliharaan untuk 
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memenuhi kepentingan strategis di bidang pertahanan dan keamanan 

yang berlokasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Industri pertahanan di Indonesia diatur dengan tujuan yang sesuai dalam 

bab 2 pasal 3 UU Nomor 16 Tahun 2012 yakni (1) mewujudkan Industri 

Pertahanan yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi, dan inovatif; 

(2) mewujudkan kemandirian pemenuhan  Alat  Peralatan  Pertahanan  dan 

Keamanan; dan (3) meningkatkan kemampuan memproduksi Alat 

Peralatan Pertahanan dan Keamanan, jasa pemeliharaan yang akan 

digunakan dalam rangka membangun kekuatan pertahanan dan keamanan 

yang andal. 

Potret industri pertahanan Indonesia dalam negeri saat ini masih 

menghadapi  beberapa  masalah  (KKIP,  2018).  KKIP  mengidentifikasi   

ada sembilan permasalahan utama yang dihadapi industri  pertahanan  

saat ini, yakni, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, teknologi, 

permodalan, manajemen, keekonomian, kualitas, dukungan litbang, dan 

implementasi regulasi. 

Permasalahan pertama adalah sumber daya manusia. Industri pertahanan 

Indonesia memiliki keterbatasan jumlah insinyur/engineer. Insinyur 

memiliki  kompetensi  yang  diperlukan  untuk  memelihara   peralatan   

dan mesin yang dimiliki pertahanan negara. Dari segi sumber daya  

manusia masalah juga datang dari  regenerasi  yang  tidak  optimal.  

Industri pertahanan dilihat tidak lagi sebagai tempat yang menarik bagi 

generasi muda. Banyak faktor tentunya yang mempengaruhi mengapa 

generasi muda tidak melirik industri pertahanan, salah satunya adalah 

faktor remunerasi dan kompensasi yang tidak sebesar  industri  swasta  

lain, padahal industri pertahanan memiliki peranan yang sentral dalam 

mempertahankan kedaulatan negara. Persoalan sumber daya manusia 

yang dimiliki Kementerian Pertahanan juga merupakan persoalan 

tersendiri, di mana banyak sumber daya manusia yang masuk usia tidak 

produktif, maka akan mempengaruhi kinerja Kementerian Pertahanan 

secara keseluruhan. Selain itu didorong oleh faktor regenerasi yang tidak 

optimal. 

 

Sarana prasarana industri pertahanan Indonesia saat ini masih terbatas. 

Hal ini dilihat dari mesin,  alat,  fasilitas  produksi  untuk  memproduksi  alat 

pertahanan dalam negeri yang masih tertinggal baik dari sisi jumlah 

maupun dari aspek teknologi. Ketergantungan pengguna, yakni TNI dan 

Polri pada barang impor membuat industri pertahanan dalam negeri 

menjadi tidak tumbuh subur. Hal tersebut mendorong ketergantungan 
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pada produk alat pertahanan impor menjadi tinggi. Dengan itu, pertahanan 

Indonesia menjadi tergantung pada produsen yang berasal dari luar 

negeri. Hal ini membuat ketergantungan menjadi tinggi. Apabila produsen 

tidak lagi melanjutkan produksi beberapa produk tertentu, maka TNI dan 

Polri terancam tidak mendapatkan suku cadang untuk produk yang sudah 

dibeli. Hal ini tentu mempengaruhi perawatan dan life span dari dari alat 

pertahanan negara. 

Tidak berjalan nya industri dalam negeri mempengaruhi faktor teknologi 

pertahanan. Kualitas produk pertahanan dalam negeri sering dikeluhkan 

pengguna. Di sisi lain, biaya litbang tinggi, namun hasil litbang sering kali 

tidak dapat dijual atau dipergunakan secara langsung. Nilai ekonomis dari 

industri pertahanan yang tidak besar juga linier dengan dana penelitian 

dan pengembangan pada industri ini. Dengan rendahnya penelitian dan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 14, Panglima TNI Terima Audiensi Ketua Tim Pelaksana KKIP 
Sumber :(Bijaknews.com, 2018) 

pengembangan teknologi, industri tidak dapat melakukan penyerapan 

teknologi, dengan demikian teknologi pertahanan dalam negeri semakin 

tertinggal dari pesaing di dunia. Hal yang seharusnya dilakukan adalah 

kerjasama internasional untuk penelitian dan pengembangan teknologi 

pertahanan, namun hal ini juga belum dilakukan secara optimal. 

Segi permodalan juga menjadi persoalan tersendiri. Rendahnya dukungan 

dari pihak perbankan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan industri  
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pertahanan di Indonesia menjadi kurang bersemangat. Faktor kelayakan 

bisnis menjadi penyebab utama mengapa perbankan urung memberikan 

modal. Kelayakan dari sisi sumber daya, kualitas barang dan penjualan 

perlu diperbaiki. Akumulasi rugi dan modal negatif menyebabkan industri 

ini menjadi tidak menarik dari sektor perbankan. Beban hutang yang besar 

pada sektor keuangan perusahaan BUMN melalui Rekening Dana Investasi 

(RDI) dan Perjanjian Penerusan Pinjaman atau Sub Loan Agreement (SLA) 

menyebabkan keuangan di perusahaan BUMN sulit mendapatkan modal 

tambahan. 

Dari sisi manajemen, masalah ego sektoral antar pengguna baik TNI dan 

Polri menjadi masalah yang perlu diselesaikan. Tidak ada perencanaan 

strategis yang disebabkan sistem manajemen yang kurang baik juga 

memengaruhi industri pertahanan dalam negeri Indonesia. Tiap pengguna 

memiliki kepentingan tersendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak  

ada koordinasi yang bersifat strategik menyebabkan  alat  pertahanan  

tidak dijalankan secara efektif dan efisien. Penataan dan koordinasi antar 

sektor sangat diperlukan untuk mendorong kinerja antar sektor. 

Ketergantungan pengguna, TNI dan Polri, terhadap produk alat pertahanan 

impor berdampak pada industri pertahanan dalam negeri menjadi tidak 

bergerak. Perusahaan baik BUMN dan swasta juga tidak dapat tumbuh 

dikarenakan tidak adanya konsistensi dalam jumlah pemesanan dan  

jumlah pemesanan yang rendah. Kondisi tersebut yang menyebabkan 

faktor ekonomi perusahaan menjadi tidak terpenuhi. 

KKIP (Komite Kebijakan Industri Pertahanan) 
 

Ruang lingkup UU Industri Pertahanan meliputi aspek kelembagaan, 

penyelenggaraan, KKIP, pengelolaan, larangan, ketentuan pidana, 

ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Berdasarkan UU tersebut, 

jelas disebutkan bahwa KKIP merupakan bagian penting dalam industri 

pertahanan di Indonesia. Pembentukan KKIP merupakan tonggak awal 

kebangkitan Industri Pertahanan Nasional. Hal ini ditegaskan  oleh  

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagaimana dikutip dari Kompas 

(2010), yang mengatakan bahwa industri pertahanan Indonesia pernah 

berjaya dan memiliki daya saing yang cukup tinggi, namun krisis ekonomi 

1998 membuat kondisi industri pertahanan kembali ke titik nol. Presiden 

SBY saat itu juga menambahkan bahwa setelah ekonomi nasional pulih, 

revitalisasi industri pertahanan perlu segera dimulai. Hal ini dilakukan untuk 

meningkatkan kemandirian industri pertahanan sekaligus meningkatkan 

sistem persenjataan, perlengkapan, dan peralatan pertahanan. 
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Gambar 15. Struktur organisasi KKIP 

 

Visi, Misi, Tugas dan Wewenang KKIP 
 

KKIP memiliki tujuan strategis yang ditulis dalam visi dan misi KKIP. Visi 

KKIP adalah terwujudnya kemandirian industri pertahanan. Terwujudnya 

kemandirian industri pertahanan bukan berarti kita harus memproduksi 

seluruh Alpalhankam sendiri, tetapi bisa memilih dari sumber manapun 

yang diinginkan. Kemandirian industri pertahanan, juga ditujukan untuk 

memberikan deterrent efect (efek gentar), karena kekuatan hankam kita 

akan sulit diukur oleh negara lain. Berbeda halnya, bila kita membeli dari 

negara lain, maka kekuatan hankam akan mudah diukur oleh negera lain, 

berdasarkan catatan transaksi pembelian Alpalhankam. 

Misi KKIP adalah mengkoordinasikan kebijakan nasional dalam 

perencanaan, perumusan, pelaksanaan, pengendalian, sinkronisasi, dan 

evaluasi industri pertahanan. Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, 

KKIP memiliki tugas dan wewenang yang diatur dalam Undang Undang 16 

tahun 2012 pasal 21. Adapun tugas dan wewenang tersebut meliputi : 

1. Merumuskan kebijakan nasional yang bersifat strategis di bidang 

Industri Pertahanan. 

2. Menyusun dan membentuk Rencana Induk Industri Pertahanan yang 

berjangka menengah dan panjang. 

3. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian Kebijakan 

Nasional Industri Pertahanan. 
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4. Menetapkan kebijakan pemenuhan kebutuhan Alpalhankam. 

5. Mengkoordinasikan kerja sama luar negeri dalam rangka memajukan 

dan mengembangkan industri pertahanan. 

6. Melakukan sinkronisasi penetapan kebutuhan Alpalhankam antara 

Pengguna dan Industri Pertahanan. 

7. Menetapkan standar Industri Pertahanan. 

8. Merumuskan kebijakan pendanaan dan/atau pembiayaan Industri 

Pertahanan. 

9. Merumuskan mekanisme penjualan dan pembelian Alat Peralatan 

Pertahanan dan Keamanan hasil Industri Pertahanan ke dan dari luar 

negeri. 

10. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan 

Industri Pertahanan secara berkala. 

 
 

Organisasi KKIP 
 

Dalam mewujudkan visi dan misi industri pertahanan nasional, KKIP 

dilengkapi dengan struktur organisasi yang telah diatur melalui UU No.     

16 tahun 2012 Pasal 22 dan Perpres No. 59 tahun 2013.  Ketua  KKIP 

adalah Presiden, sedangkan Ketua Harian adalah Menteri  Pertahanan  

yang dibantu oleh Menteri BUMN selaku Wakil Ketua Harian merangkap 

anggota. Anggota KKIP lainnya terdiri atas sembilan orang, yakni Menteri 

Perindustrian, Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Keuangan, 

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas, 

Menteri Luar Negeri, Panglima TNI, dan Kapolri. 

Untuk mengorganisasi kegiatan rapat KKIP dengan seluruh anggota 

yang berasal dari kementerian, ditunjuk Sekretaris yang dijabat oleh 

Sekjen Kemhan. Sekjen Kemhan dibantu oleh Kepala Sekretariat Industri 

Pertahanan yang juga didukung oleh 6 Kepala Bagian di Direktorat Industri 

Pertahanan yaitu Bidang Perencanaan dan Program Anggaran, Bidang 

Pelaksanaan Anggaran, Bidang Materi, Bidang Evaluasi, Bidang Tata 

Laksana, Bidang Persidangan dan Publikasi. 

Dalam mengorganisasi kebijakan nasional di bidang Industri Pertahanan, 

KKIP menunjuk Ketua Tim Pelaksana dan  Wakil  Ketua  Tim  Pelaksana.  

Ada 6 bidang didalam organisasi KKIP, yang meliputi Bidang Perencanaan, 

Bidang Alih Teknologi dan Offset, Bidang Litbangyasa dan Standarisasi, 

Bidang Kerjasama dan Pemasaran, Bidang Pendanaan dan Pembiayaan, 

Bidang Hukum dan Perundang-undangan. 
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Gambar 16. Tiga pilar KKIP 

 

Kebutuhan akan alat pertahanan dan keamanan yang tidak tergantung 

pada produsen luar negeri, mendorong pemerintah Indonesia untuk 

membangun kemandirian perindustrian strategis alat pertahanan dalam 

negeri. Kemandirian tersebut perlu didukung pula dengan pengelolaan 

manajemen yang visioner dengan memperhatikan tata kelola pemerintahan 

yang baik (good governance), kemampuan sumber daya manusia dengan 

idealisme dan intelektualisme tinggi. Oleh karena itu selain kelengkapan 

organisasi, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KKIP juga dilengkapi 

 

 

 

  
 

  
 

Gambar 17. Peran Pemangku Kepentingan pada KKIP 
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dengan kelengkapan hukum. Hal ini dikarenakan selama ini ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian pertahanan belum 

sepenuhnya mampu mendorong pertumbuhan dan kemandirian yang 

diharapkan. Oleh karenanya KKIP dilengkapi dengan UU hingga peraturan 

Menteri Pertahanan. Kelengkapan ini dimaksudkan agar KKIP dalam 

menjalankan fungsi dan tugasnya secara terpadu dan sinergis. Adapun 

kelengkapan hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut. 

1. UU Nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan: 

Merupakan Undang Undang yang dibuat oleh pemerintah dalam 

rangka untuk mendorong dan memajukan  pertumbuhan  industri 

dan keunggulan sumber daya manusia yang mampu mencapai 

kemandirian pemenuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan. 

Undang Undang ini mengatur mengenai pembentukan KKIP sebagai 

Komite yang mewakili pemerintah untuk mengkoordinasikan 

kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan 

pengendalian, sinkronisasi, dan evaluasi industri pertahanan seperti 

yang disebutkan dalam Pasal 1. 

2. PP Nomor 76 tahun 2014 tentang mekanisme Imbal Dagang dalam 

Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar 

Negeri: 

PP ini merupakan  pengejawantahan  dari  ketentuan  Pasal  43  ayat  

9 UU Nomor 16 Tahun 2012 yang dimaksudkan untuk mengatur 

bentuk mekanisme kegiatan perdagangan secara imbal balik antara 

Indonesia dengan pihak luar negeri. Imbal balik tersebut diukur dalam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 18. Anggaran Pertahanan Indonesia tahun 2005-2011 
Sumber: (Trisutrisno, 2012) 
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nilai transaksi kontrak pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan 

Keamanan. Hal ini dapat terjadi bila dalam produsen Alpalhankam 

industri strategis pertahanan dalam negeri tidak mampu atau belum 

mampu memproduksi sendiri sebagai akibat kemajuan teknologi 

yang belum dimiliki. Pada kondisi sebagaimana disebutkan di atas, 

memungkinkan terjadinya kerjasama dengan pihak luar negeri yang 

memiliki teknologi tersebut. Dalam pelaksanaannya perlu diatur 

mengenai proses kerjasama tersebut hingga imbal balik perdagangan, 

terutama  mengenai  penggunaan  kandungan  lokal.  Dalam  Bab 

III Pasal 5 diatur mengenai kewajiban imbal dagang, kandungan 

lokal dan /atau offset paling rendah 85% dari nilai kontrak, serta 

kewajiban kandungan lokal dan/atau offset paling rendah 35% dari 

nilai kontrak dengan peningkatan 10% setiap 5 tahun. 

Gambar 19. Pembahasan Mekanisme Lead Integrator dalam UU No. 16 Tahun 2012 
Sumber (Dianeko_LC, 2018) 

3. PP Nomor 141 tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan. 

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Kelompok,  Kriteria  

dan Produk Industri Pertahanan baik yang dikelola oleh pemerintah 

(BUMN) maupun swasta (BUMS) secara mandiri  ataupun 

berkelompok yang ditetapkan oleh pemerintah untuk sebagian atau 

seluruhnya menghasilkan alat Alpalhankam, jasa pemeliharaan,  

untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan strategis di bidang 

pertahanan dan keamanan yang kedudukannya berada di ruang 

lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah 

ini juga mengatur mengenai kerjasama yang dimungkinkan terjadi 

antar industri pertahanan strategis tersebut, namun walaupun 

demikian dalam PP tersebut diatur pula mengenai kelompok Industri 

Utama, Penunjang dan Pendukung serta pendanaan dan pembiayaan 

mengenai pengembangan industri pertahanan strategis yang ada. 

4. Perpres nomor 59 Tahun 2013 tentang Organisasi, Tata Kerja dan 

Sekretariat Komite Kebijakan Industri Pertahanan. 
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Gambar 20. 4 Jenis Industri Pertahanan 

Perpres ini mengatur mengenai kedudukan, Fungsi dan Wewenang 

KKIP serta mengatur mengenai keorganisasian dalam KKIP, dimana 

Presiden merupakan ketua KKIP, sementara ketua Harian KKIP adalah 

Menteri Pertahanan dan Wakil Ketua Harian adalah Menteri BUMN. 

Pasal 15 dalam Perpres ini menyebutkan bahwa Sekretariat adalah 

Unit Kerja yang membidangi urusan teknologi dan industri pertahanan 

pada Kementerian Pertahanan, dan dipimpin oleh Jabatan Kepala 

Sekretariat Ex-Officio Direktur yang membidangi urusan teknologi dan 

industri pertahanan pada Kementerian Pertahanan. 

5. Permenhan Nomor 31 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan 

Standarisasi Militer Indonesia. Permenhan ini dimaksudkan untuk 

mewujudkan penerapan standarisasi Alpalhankam di lingkungan 

militer. 

6. Permenhan Nomor 30 tahun 2015 tentang Imbal Dagang, Kandungan 

Lokal, dan Offset dalam Pengadaan Alpalhankam dari LN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 21 : Medium Weight Tank yang diproduksi oleh oleh PT. Pindad kerjasama dengan 
Turkish FNSS. Sumber: (Anadolu Agency, 2017) 
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PROGRAM KEMITRAAN 
 

Kemitraan dalam KKIP adalah Amanah Undang-Undang 
 

Dalam melaksanakan tugasnya, KKIP harus mampu mengkoordinasikan 

pemangku kepentingan (stakeholder) terkait. Pemangku kepentingan 

dalam KKIP dapat dikategorikan dalam 3 kelompok besar, yakni: 

Pemerintah (Regulator), Industri Pertahanan/ Indhan (Produsen), dan TNI, 

POLRI/KL (pengguna). 

Sesuai misi organisasi, KKIP memiliki peran untuk mengkoordinasikan 

kebijakan nasional dalam perencanaan, perumusan, pelaksanaan, 

pengendalian, sinkronisasi dan evaluasi Industri Pertahanan melalui 

pemangku kepentingan terkait. KKIP bekerjasama dengan tiga pemangku 

kepentingan untuk mewujudkan kemandirian dalam industri Alat Peralatan 

Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam). 

Hubungan dan peran antara 3 pemangku kepentingan dalam kebijakan 

Industri Pertahanan Nasional dijelaskan pada Gambar 17. 

Pengguna 
 

Pengguna Industri pertahanan menurut UU adalah: TNI, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia, Kementerian dan/atau lembaga pemeritah non- 

ementerian, dan pihak yang diberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. Sebagai pengguna industri pertahanan yang utama 

industri pertahanan, setiap tahun, TNI dan Polri  membeli  Alpalhankam 

dan itu merupakan defence expenditure. Anggaran Pertahanan Indonesia 

dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada Gambar 

18. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 22. Kapal Selam KRI Ardadedali-404 kerjasama PT PAL dan DSME Korea Selatan 
Sumber: (Yeremia Sukoyo, 2018) 
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Dari data tersebut dapat dilihat peningkatan anggaran pertahanan 

Indonesia dari tahun 2005-2011 sebelum munculnya UU  mengenai  

Industri Pertahanan Strategis Indonesia. Anggaran negara di bidang 

pertahanan tersebut sebagian digunakan untuk pembelanjaan 

Alpalhankam. Pembelian Alpalhankam sebelum dikeluarkannya  UU 

Industri Pertahanan sebagian besar pengeluaran dibelanjakan ke luar 

negeri, hal ini dikarenakan Alpalhankam tersebut diimport dari  negara 

lain. Dengan demikian ada capital flight, pendanaan yang diperoleh dari 

pajak tetapi tidak digunakan untuk membesarkan industri, dan tidak pula 

dapat digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Selain persoalan 

capital flight dan tidak berkembangnya industri pertahanan dalam negeri, 

juga terdapat persoalan ketergantungan yang tinggi pada Luar Negeri, dan 

ini menyebabkan para pengguna industri pertahanan tidak bisa berbuat 

banyak dengan Alpalhankam yang dimiliki ketika ada embargo atau 

persoalan politik lain yang dikaitkan dengan pengadaan dan perawatan 

Alpalhankam. 

 

Dalam kerangka Pengembangan industri pertahanan, pengguna memainkan 

peranan penting. Berdasarkan permintaan pengguna inilah, maka pihak 

industri dapat membuat rencana jangka panjang untuk pengembangan 

industri, dan menurunkannya ke dalam rencana jangka menengah dan 

jangka pendek. Untuk itu, Rencana Induk Industri Pertahanan untuk 

pemenuhan kebutuhan alat dan peralatan pertahanan dan keamanan 

mutlak diperlukan. Rencana Induk tersebut harus dibuat berdasarkan 

masukan dari para pengguna, yaitu berupa rencana jangka panjang 

kebutuhan Alpalhankam dari TNI AD, AL, AU dan Polri. Selain itu, pengguna 

juga harus memberikan masukan tentang persyaratan operasional dan 

persyaratan teknis kebutuhan alpalhankam, serta memberikan asistensi 

dan evaluasi dalam proses produksi dan pengembangan produk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 23. Pesawat CN 295 Produksi PT. DI dan Perusahaan militer Airbus Spanyol 
Sumber: (Strategi Militer, 2013) 
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Untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri, berdasarkan  

UU no 16 tahun 2012, pengguna wajib: menggunakan industri pertahanan 

dalam negeri, dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan Alpalhankam   

di dalam negeri. Bila industri dalam negeri belum mampu, maka pengguna 

dapat mengusulkan kepada KKIP untuk menggunakan produk luar negeri 

dengan pengadaan melalui proses langsung antara pemerintah (G to G) 

atau kepada pabrikan (G to C, atau C to C). Pengadaan ini pun memiliki 

persyaratan: tidak ada potensi embargo, kondisional politik dan hambatan 

penggunaan Alpalhankam dalam upaya mempertahankan kedaulatan 

negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari 

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Selain 

persyaratan substansial di atas, juga terdapat persoalan teknik dalam 

pengadaan alpalhankam, yakni harus ada partisipasi industri pertahanan 

dalam pembelian dengan mekanisme imbal dagang, kandungan lokal 

dan/atau offset paling rendah 85%, kandungan lokal dan offset minimun 

45% dengan peningkatan 5% tiap tahun, serta kewajiban alih teknologi. 

 

Industri Pertahanan 

Industri pertahanan dalam kerangka kemitraan ini bertanggung jawab untuk 

membangun kemampuan menghasilkan Alat Perlengkapan Pertahanan  

dan Keamanan. Industri pertahanan dibagi dalam 4 jenis industri, yakni: 

Industri Alat utama: Industri komponen utama, dan/atau penunjang; 

industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan 

baku. 

Industri Alat Utama 

Industri Alat Utama adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

ditetapkan oleh Pemerintah sebagai pemadu utama (lead integrator) yang 

menghasilkan alat utama sistem senjata dan/atau mengintegrasi semua 

komponen  utama,  komponen  pendukung  dan  bahan  baku  menjadi  

alat utama. Industri Alat Utama dalam hal ini ada 3, yakni PT. DI yang 

memproduksi pesawat, PT. Pindad yang memproduksi peralatan senjata, 

dan PT. PAL yang memproduksi kapal tempur dan kapal selam. Penjelasan 

lebih detail tentang profil Industri Alat Utama dapat dilihat pada sub-bab 

Profil beberapa perusahaan yang merupakan bagian industri pertahanan. 

Industri Komponen Utama dan/atau penunjang 

Contoh dari perusahaan dalam Industri ini adalah PT LEN yang 

memproduksi komponen eletronika seperti Combat Management System 

dalam alutsista dan PT. Barata yang memproduksi mesin dan alat berat 
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untuk generator listrik yang dibutuhkan saat perang, PT. Info Global yang 

memproduksi sistem avionik untuk pesawat tempur, dan PT. Lundin yang 

memproduksi kapal cepat. 

Industri Komponen dan/atau pendukung (perbekalan) 

Merupakan BUMN dan/atau BUMS yang memproduksi suku cadang untuk 

alat utama sistem senjata, suku cadang untuk komponen  utama,  dan/ 

atau yang menghasilkan produk perbekalan. Contoh dalam industri ini 

adalah perusahaan PT. INTI yang memproduksi peralatan telekomunikasi. 

Industri Bahan Baku 

Merupakan BUMN dan BUMS yang memproduksi bahan baku yang akan 

digunakan oleh industri alat utama, industri komponen utama dan/atau 

penunjang, dan industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan). 

Contoh: PT. Dahana yang memproduksi bahan peledak, PT. Inalum yang 

memproduksi alumunium untuk bahan pesawat, PT. Krakatau Steel yang 

memproduksi baja untuk kapal. 

Industri pertahanan di atas berada di bawah pembinaan Pemerintah yang 

dikoordinasikan oleh KKIP, oleh karenanya perencanaan penyelenggaraan 

indhan yang strategis disusun oleh KKIP dengan mengakomodasi 

kepentingan pengguna dan indhan. Dengan demikian, penyelengaraan 

indhan dalam menghasilkan Alpalhankam  dilaksanakan  melalui  kerja 

sama antar –industri pertahanan (KEMHAN RI, 2012). 

Dalam catatan KKIP hingga saat ini ada sekitar 90 BUMN maupun BUMS 

yang terdaftar sebagai industri pertahanan. 

Regulator 

Adanya banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam membangun 

dan  mengembangkan  industri  pertahanan,  kemitraan  merupakan   suatu 

keharusan dan merupakan amanah dari Undang-undang.  UU  Industri 

Pertahanan Nomor 16 Tahun 2012 Pasal 1 poin 6 menyatakan bahwa 

Komite Kebijakan Industri Pertahanan merupakan perwakilan pemerintah 

yang bertugas merencanakan, merumuskan, melaksanakan, 

mengendalikan, sinkronisasi, dan mengevaluasi Industri Pertahanan. 

Dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan, terdapat 

9 hal yang harus dilaksanakan pemerintah : 

1. Perencanaan pemenuhan kebutuhan Alpalhankam. 

2. Perencanaan pembangunan dan pengembangan inhan. 

3. Penentuan teknologi dan produk dan/atau Alpalhankan yang akan 
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dikuasai dan dikembangkan. 

4. Standarisasi serta kelaikan produk dan/atau Alpalhankam. 

5. Pembinaan, registrasi, dan sertifikasi indistri pertahanan. 

6. Supervisi, asistensi, dan fasilitas pengembangan industri pertahanan. 

7. Sumber pendanaan. 

8. Pengendalian dan pengawasan penguasaan teknologi. 

9. Promosi, pengendalian, dan pengawasan teknologi dan/atau produk 

yang dihasilkan. 
 

Dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan indhan, tidak  

dapat dilepaskan dari penelitian, pengembangan serta perekayasaan. 

Penelitian, pengembangan, dan perekayasaan harus sejalan  dengan  

sistem nasional, dan bersinergi dengan kegiatan produksi dan pengadaan 

Alpalhankam. Pelaksana kegiatan ini terdiri dari beberapa unsur: (1) 

lembaga penelitian, dan pengembangan, (2) perguruan tinggi, (3) institusi 

penelitian dan pengembangan baik lembaga pemerintah maupun swasta 

nasional di bidang hankam, dan (4) pengguna, dan industri alat utama. 

Sebagai contoh, dalam pengembangan pesawat KFX/IFX  (Indonesia  

Fighter Experiment) Indonesia dengan Korea dalam mengembangkan 

pesawat generasi ke-4. Dalam penelitian dan pengembangan ini yang 

terlibat adalah PT. DI, Balitbang Kemhan, BPPT, TNI AU. Dari pihak Korea, 

terdapat DAPA (Defence Acquisition Program Administration), Korea Air 

Force dan Industri. Contoh lain adalah ketika Indonesia membangun kapal 

selam dengan korea/ terdapat keterlibatan PAL, ITS untuk pengembangan 

desain, dan TNI AL sebagai pengguna. 

 

Penelitian, pengembangan dan perekayasaan juga harus mampu 

menumbuhkembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung 

industri pertahanan menuju kemandirian dan mampu merespon 

perkembangan teknologi pertahanan dan keamanan.  Berkaitan  dengan 

hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban untuk: (1) membangun fasilitas 

khusus pendukung industri pertahanan, (2) menyediakan fasilitas program 

pendidikan dan pelatihan khusus peningkatan mutu sumber daya manusia, 

dan (3) menyediakan anggaran untuk penelitian dan rekayasa. Di sisi lain, 

industri pertahanan juga memiliki kewajiban untuk menyediakan minimal 

5% dari laba bersih untuk kepentingan penelitian dan  pengembangan,  

dan dapat dibebankan sebagai komponen biaya.  Teknologi  tinggi  dan  

ilmu terapan Industri Pertahanan yang telah dikuasai dari proses industri 

pertahanan dikembangkan pada perguruan tinggi nasional. 

Alpalhankam yang dimiliki Indonesia saat ini sangat banyak variannya, 

padahal fungsi asasinya hampir sama. Hal ini merupakan permasalahan 
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sendiri, baik bagi produsen maupun pengguna. Bagi  produsen,  varian 

yang banyak akan menyebabkan jumlah pesanan untuk masing-masing 

produk menjadi  sedikit,  dan  ini  berdampak  pada  tidak  tercapainya 

skala ekonomi yang diperlukan. Bagi konsumen, Alpalhankam yang 

bervariasi padahal sebetulnya memiliki fungsi asasi yang sama juga 

menyulitkan dalam mempelajari penggunaan, sistem persediaan, sistem 

pergudangan, dan perawatan terhadap Alpalhankam yang ada. Oleh  

karena itu, standarisasi sangat diperlukan. Tujuan standarisasi ini adalah 

untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku  usaha, 

tenaga kerja dan masyarakat lainnya. Standarisasi militer juga menjadi 

peluang bagi Indonesia untuk menjadi rujukan bagi negara-negara yang 

memiliki kondisi geografis yang sama. Seperti diketahui bahwa iklim di 

Indonesia yang tropis sangat berbeda dengan negara-negara yang berada 

di sub-tropis atau dingin. Kondisi yang berbeda sangat mungkin dilakukan 

standar tersendiri yang disebut dengan national diferences. Menurut data 

dari Badan Sarana Peralatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan dan 

Keamanan, ada 20 produk sistem pertahanan dalam negeri yang mutunya 

telah diakui oleh internasional. 

 

Industri pertahanan dalam kegiatan produksi harus terlebih dahulu 

mendapatkan izin. Pembinaan, registrasi dan sertifikasi industri 

dilaksanakan oleh Kemenhan melalui Dirjen Teknologi Industri. Registrasi 

dimaksudkan untuk menetapkan apakah industri layak ditetapkan sebagai 

industri pertahanan. Pentingnya industri teregistrasi sebagai  indhan  

adalah agar industri tersebut dapat terlibat dalam proses pengadaan dan 

pengembangan indhan. Sertifikasi kelaikan Alpalhankam dimaksudkan 

untuk menjaga kualitas produk Alpalhankam. Pemerintah juga berkewajiban 

untuk memberikan perlindungan dalam proses perluasan usaha dan 

peningkatan kapasitas indhan, melalui insentif fiskal seperti pembebasan 

bea masuk dan pajak, jaminan, pendanaan, dan atau pembiayaan industri 

pertahanan atas pertimbangan KKIP. 

Dalam hal pendanaan, pemerintah melakukan penyertaan modal untuk 

pembangunan dan peningkatan kapasitas produksi industri pertahanan 

yang diberikan kepada industri pertahanan BUMN. Kepemilikan  modal  

atas industri pertahanan alat utama seluruhnya dimiliki oleh negara. 

Kepemilikan modal atas industri komponen utama dan/atau penunjang, 

industri komponen dan/atau pendukung (perbekalan), dan industri bahan 

baku yang merupakan BUMN paling rendah 51% (lima puluh satu persen 

modalnya dimiliki oleh negara. 
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Pemasaran Alpalhankam dilaksanakan  secara  bersama-sama  oleh  

Industri Pertahanan dan pemerintah, dan diutamakan untuk memenuhi 

kebutuhan dalam negeri. Pameran Indo Defence setiap dua tahun sekali 

yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan merupakan sarana 

promosi industri pertahanan baik untuk pasar domestik maupun pasar 

internasional. Pemasaran  Alpalhankam  keluar  negeri  dilaksanakan  

secara periodik, berjangka panjang, dan berkesinambungan, serta dapat 

dilakukan dengan dukungan pembiayaan pemerintah. Sebagai contoh 

kegiatan pameran yang dilakukan di berbagai negara, yaitu Defence 

Services Asia (DSA) Malaysia, Singapore Airshow, Bangkok Thailand, 

Defense Expo (DX) di Korea, Egypt Defence Expo (EDEX) di Abu Dhabi, 

Eurosatory di Perancis, Azerbaijan Defence Exhibition (ADEX) di Turki. Pada 

pameran-pameran tersebut, Kementerian Pertahanan bersama Industri 

Pertahanan memperkenalkan produk-produk Alpalhankam Indonesia agar 

dikenal oleh konsumen manca-negara. Selain itu, keikutsertaan pada event 

tersebut juga dimaksudkan untuk mencari mitra pengembangan produk, 

suplai chain untuk material suku cadang, serta belajar tentang teknologi 

baru dan pengembang bisnis industri pertahanan dari perusahaan yang 

menjadi benchmark di industri tersebut. 
 

 

 

 
Strategi 

Gambar 24. Senapan Serbu 2 (SS2), Juara di Berbagai Kompetisi 
Sumber : Angkasa Review (2018) 

 

Dalam sidang KKIP yang dilakukan di Surabaya pada tahun 2012 ditetapkan 

adanya Program Prioritas Industri Pertahanan. Terdapat 7 agenda program 

prioritas yaitu Pengembangan Industri Propelan, Pengembangan Roket, 

Pengembangan Peluru Kendali (Rudal), Pengembangan Medium Tank, 

Pengembangan Radar Nasional, Pengembangan Kapal Selam, dan 

Pengembangan Industri Pesawat Tempur. Melalui program tersebut 

diharapkan terjadinya alih teknologi dan pengetahuan mengenai desain 

pembuatan, perakitan serta penguasaan teknologi. Tentu saja dalam 
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pengembangan tersebut tidak dilakukan secara mandiri secara langsung 

namun bertahap melalui proses joint venture antara BUMNIS dan industri 

luar negeri. Berikut adalah penjelasan mengapa pemerintah menetapkan 

adanya Program Prioritas dalam pengembangan Industri Pertahanan 

Strategis Indonesia. 

Propelan 
 

Merupakan bahan pendorong bubuk mesiu yang digunakan sebagai bahan 

bakar pendorong roket dan munisi dalam sistem persenjataan. Bahan ini 

memiliki nilai industri strategis yang tinggi karena faktor pemanfaatannya 

yang utama. Sejauh ini Indonesia masih bergantung dari impor dari luar 

negeri dan belum dapat memproduksi sendiri. Pemerintah sudah mulai 

membangun pabrik nitrogliserin sebagai salah satu bahan strategis 

pembuatan propelan, walaupun demikian masih dibutuhkan percepatan 

untuk mengembangkan industri propelan Indonesia dan bila dibiarkan 

berlarut-larut kondisi ini dapat mengancam kemandirian pertahanan 

Indonesia (Widianto, 2018). 

Roket 
 

Setiap tahun Indonesia membutuhkan 3000 roket untuk keperluan 

latihan dan pertahanan, pada tahun 2018 ini PT.  Pindad  dipercaya  

oleh perusahaan asal Brasil Avibras Company untuk merakit roket. Hal 

tersebut merupakan bentuk alih teknologi dari mitra industri pertahanan 

di luar negeri. PT. Pindad sendiri pada tahun 2013 sudah berhasil 

mengembangkan roket balistik pertama buatan Indonesia dengan nama 

R-han 122 yang dikendalikan oleh GPS. Pengembangan tersebut dilakukan 

bersama dalam sebuah konsorsium dengan PT. DIrgantara Indonesia, 

Dahana, Ristek, dan BPPT. Ide pembuatan roket sendiri sudah ada sejak 

tahun 2005 dengan membentuk sebuah konsorsium nasional program 

roket nasional dengan ketua Sonny Ibrahim. Pengembangan R-han 122 

berawal dari pembelian prototipe roket D 230 pada tahun 2007 yang 

akan digunakan sebagai sistem pertahanan dan penelitian satelit. Tujuan 

utama pengembangan roket adalah untuk memacu kemandirian rekayasa 

teknologi pertahanan, sekaligus penempatan R-han 122 di kapal-kapal 

perang (Putra, 2013) (NA, 2015)(Praditya, 2018). 

 

Rudal 
 

Usaha untuk menghancurkan kekuatan lawan dari jarak jauh dan 

menimbulkan daya rusak yang besar dan korban yang besar pula menjadi 

bagian dari penentu dalam perang modern. Oleh karenanya, kepemilikan 
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rudal menjadi suatu hal yang penting dalam pertahanan sebuah negara. 

Rudal merupakan singkatan dari Peluru Kendali adalah roket militer yang 

memiliki sistem kendali secara otomatis ataupun dikendalikan untuk 

mencapai target yang sudah ditentukan. Terdapat banyak jenis rudal yang 

disesuaikan penggunaannya pada peralatan perang. Kepemilikan rudal 

menjadi penting dan wajib untuk dimiliki oleh TNI sebagai alat pertahanan 

penangkal. Saat ini TNI AU baru memiliki rudal Penangkis Serangan Udara 

(PSU) dari kelas jarak pendek seperti Oerlikon, Starstrek, dan VL Mica, 

sementara rudal PSU Jarak Sedang masih dalam pengembangan dan 

disusun dalam MEF renstra ke dua yaitu 2015-2019. 

Medium Tank 
 

Proyek Medium Tank masuk dalam 7 pengembangan strategis Kemhan 

yang sudah dimulai sejak tahun 2015. Pengembangan proyek tersebut 

dilakukan dengan kerjasama antara PT. Pindad dan FNSS Turki. Medium 

tank memiliki spesifikasi  bobot maksimal 35 ton, dengan power 20HP/ 

ton, kecepatan maksimal 70km/jam, menampung 3 orang kru (Komandan, 

Penembak dan Pengemudi), serta senjata utama turret caliber 105mm. 

sistem teknologi yang dikembangkan meliputi kewaspadaan mandiri, 

hunter killer system, perlindungan pasif (laser warning system), battle 

management system, proteksi level 5, memiliki mekanisme autoloader, 

dengan 12 butir peluru di turet dan 30 butir peluru cadangan di dalam pool. 

Pengembangan Medium Tank disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. 

Tujuan lain dari pengembangan Medium Tank adalah untuk meningkatkan 

daya saing BUMNIS dengan industri pertahanan luar negeri melalui inovasi 

dan penguasaan teknologi tinggi. Tujuan lain pengembangan  Medium 

Tank adalah untuk menggantikan Tank AMX yang saat ini dimiliki oleh TNI 

(Abbas & Ryacudu, 2017) (Ryan, 2017). 

 

Radar 
 

Radar atau Radio Detection and Ranging merupakan Peralatan Navigasi 

Elektronik yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengukur jarak suatu 

obyek. Tantangan dalam menjaga wilayah kedaulatan semakin kompleks 

ditambah dengan kemajuan alat pertahanan yang semakin canggih 

terutama pada pesawat tempur. Dalam doktrin  sistem  pertahanan  

dikenal sistem  pemantau  terintegrasi  dengan  C4iSR  (Command,  

Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveilance and 

Reconnaissance). Oleh karenanya, terdapat evolusi ancaman terhadap 

pertahanan udara dari manned threat kepada unmanned threat, sehingga 

dibutuhkan kemampuan industri pertahanan nasional untuk menguasai 
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teknologi rudal dan radar. Saat ini Indonesia memiliki sistem radar yang 

sudah tua dan masih memiliki Blank Spot dari pantauan radar  seperti  

pada bagian timur Indonesia. Preoritas KKIP adalah pengembangan radar 

GCI (Ground Control Interception) yaitu taktik pertahanan udara di mana 

satu atau lebih stasiun radar atau stasiun pengamatan lainnya terkait 

dengan pusat komunikasi perintah yang memandu pesawat pencegat ke 

target udara. Arah pengembangan ditujukan pada penguasaan teknologi 

dan manufaktur GCI. Pengembangan teknologi radar tidak hanya pada 

pesawat tempur namun juga pada kemampuan penangkal. Bersama 

dengan SAAB Swedia, Indonesia mengembangkan teknologi rudal dan  

radar pada RBS 70 NG dan Sistem Radar Giraffe 1X yang ditambahkan  

pada produk kendaraan taktis Komodo produksi Pindad. Giraffe 1X 

merupakan radar yang dapat bergerak dinamis untuk pengawasan dan 

ground air base defence (GBAD) jarak pendek, dan dapat memberikan 

peringatan dini dan kemampuan untuk mendeteksi dan melacak ratusan 

target pada saat bersamaan, bahkan untuk lingkungan dengan tingkat 

kekacauan yang sangat tinggi (Putra, 2016) (Pane, 2017)  (Sasongko,  2017). 

 

Kapal Selam 
 

Wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri atas perairan yang terbagi 

menjadi perairan laut dalam dan perairan laut dangkal. Dibandingkan 

dengan negara Asia Tenggara lainnya, Indonesia hanya memiliki 2 kapal 

selam buatan Jerman tahun  1981  yaitu  KRI  Neggala  (402)  dan  KRI  

Cakra (401) sebagai penyokong utama sistem persenjataan (alutsista), 

padahal sebelumnya Indonesia, di bawah kepresidenan Soekarno pernah 

memiliki 12 kapal selam jenis Whiskey buatan Uni Soviet yang sudah tidak 

beroperasi. Jumlah kapal selam yang dimiliki Indonesia saat ini tentunya 

tidak cukup banyak untuk mengamankan perairan laut dalam Indonesia. 

Dalam perencanaan pencapaian kekuatan minimum esensial diperlukan 

10-12 kapal selam sebagai jumlah yang cukup ideal untuk menjaga 

kedaulatan laut dalam Indonesia. Untuk mengembangkan kekuatan 

tersebut Indonesia bekerjasama dengan Korea Selatan memesan dan 

membangun teknologi kapal selam. 

 

Kerjasama pembuatan kapal selam dengan Korea Selatan telah dimulai 

sejak tahun 2013 lalu melalui  penandatanganan  kontrak  kerjasama 

antara Kementerian Pertahanan dan DSME (Daewoo Shipbuilding Marine 

and Engineering) tahun 2011, tentang pembelian tiga kapal  selam  

pesanan Indonesia. Dalam kerjasama tersebut terbagi tiga tahapan 
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yaitu untuk kapal selam pertama dikerjakan oleh teknisi Korea Selatan 

sepenuhnya, untuk kapal selam kedua dilakukan bersama dengan teknisi 

Indonesia yang telah dilatih di Korea Selatan, dan Kapal ketiga dilakukan   

di Indonesia dengan sepenuhnya teknisi Indonesia atas supervisi teknisi 

Korea Selatan. Melalui kerjasama dalam tahapan tersebut diharapkan 

terjadi transfer pengetahuan dan teknologi untuk selanjutnya dapat 

mendukung kemandirian teknisi PT PAL untuk membangun sendri dan 

mengembangkan teknologi kapal selam. Diharapkan dengan kemampuan 

yang dimiliki oleh Indonesia nantinya TNI AL dapat mewujudkan visinya 

untuk menjadi World Class Navy (NA, 2017)(Saraswati, 2017) (NA, 2018) 

(Setiawanto, 2018). 

Pesawat Tempur 
 

Dalam membangun pertahanan maritim dapat terwujud dengan adanya 

kolaborasi antara matra laut dan udara. Namun data  The  Military  Balance 

yang dikeluarkan pada tahun 2016 dan 2017 menunjukkan bahwa kesiapan 

operasional pesawat tempur TNI AU hanya sekitar 45 persen, hal ini berbeda 

jauh dari matra darat dan laut. Oleh karenanya Panglima TNI Marsekal Hadi 

Tjahjanto berharap adanya akselerasi  pengadaan  alutsista  strategis  bagi  

matra udara terutama pesawat tempur. Proyek pengembangan pesawat 

tempur generasi 4 dan 5 ditawarkan oleh pemerintah Korea Selatan  pada 

tahun 2010 melalui program IF-X/KF-X  (Indonesia  Fighter-  EXperimental/  

Korea Fighter-EXperimental). Proyek tersebut memiliki tiga fase yaitu Fase 

Pengembangan Teknologi, Fase Pengembangan Mesin dan Manufaktur, dan 

Fase Pengembangan Produksi.  Dalam  pengembangan  tersebut  disepakati  

cost sharing dan work assignment, Indonesia menanggung 20 persen biaya 

pengeluaran dan 80 persen ditanggung oleh pemerintah Korea selatan (Hadi, 

2018). 

 

Kendala yang dihadapi 
 

Dalam mengelola kerjasama dan koordinasi pada KKIP, kendala utama  

yang dihadapi dari awal berdirinya KKIP hingga saat ini adalah mengubah 

pola pikir (mindset) para pemangku kepentingan. Pertama, diantara 

anggota KKIP, yang terdiri dari sembilan kementrian dan dua pengguna. 

Sebagaimana diketahui, bahwa tiap kementerian yang menjadi anggota 

KKIP  memiliki  visi  dan  misi  sendiri.  Mereka   memiliki   cara   bekerja  

dan kepentingan yang berbeda satu dengan yang lain. Tidak mudah 

menjadikan kepentingan masing-masing pemangku kepentingan dalam 

sebuah harmoni. 
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Demikian pula dari sisi pengguna. Pengguna yang biasanya menggunakan 

produk impor, selalu ragu dengan kualitas produk dalam negeri, dan 

kemampuan industri dalam negeri dalam menjalankan fungsi perawatan. 

Pengguna yang sudah terbiasa dengan pola pikir pengeluaran/ belanja 

barang untuk Aalpalhankam (defence expenditure), belum terbiasa  

dengan konsep investasi Alpalhankam (defence investment). Pengguna 

belum terbiasa berpikir bahwa pengeluaran yang biasanya mereka 

belanjakan kepada produsen luar negeri, semestinya dapat digunakan 

untuk membesarkan industri dalam negeri. Kata kunci dalam persoalan    

ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa memiliki terhadap industri 

pertahanan dalam negeri. 

Persoalan lain datang dari industri pertahanan. Semua industri pertahanan 

dari unsur BUMN ingin menjadi lead integrator. BUMS mempertanyakan 

mengapa  mereka  tidak  bisa  menjadi  lead  integrator.  Sementara   

BUMN yang menjadi lead integrator pada beberapa kasus, dirasa tidak 

menjalankan fungsinya dengan baik, mereka ingin mengerjakan semua 

pekerjaan  sendiri,  dengan  tidak  menggandeng  industri  pertahanan  

yang lain. Dengan demikian, ego sektoral juga menjadi kendala dalam 

implementasi program-program kerjasama dalam KKIP. 
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Profil Beberapa Industri Pertahanan 

PT. PINDAD 

Sekilas Sejarah 

Cikal bakal berdirinya PT. Pindad dimulai pada masa pendudukan Belanda 

di tahun 1808. Di masa itu, Gubernur Jenderal Belanda William Herman 

Daendels berniat mendirikan bengkel alat-alat perkakas dan senjata 

bernama Constructie Winkel (CW) di Surabaya.  Setelah  berakhirnya 

era penjajahan Belanda dan juga masa pendudukan Jepang yang tak 

berlangsung lama, pada tanggal 9 Oktober 1945 Laskar Pemuda Pejuang 

berhasilmerebut Constructie Winkel dari tangan Jepangsekaligusmengubah 

nama perusahaan tersebut menjadi Pabrik Senjata Kiaracondong. Di 

masa awal kemerdekaan, nama Pabrik Senjata Kiaracondong beberapa 

kali mengalami perubahan, dan pada akhirnya berubah menjadi LBP 

dan Pabal AD. Pada tahun 1962, nama Pabal AD akhirnya secara resmi 

berubah menjadi Perindustrian Angkatan Darat (Pindad) yang lebih fokus 

terhadap kemajuan teknologi persenjataan mutakhir. Pada tanggal 28 

April 1976, nama Pindad secara resmi disahkan berdasarkan SK Menteri 

Pertahanan dan Keamanan No. Kep/18/IV/1976. Pindad resmi menjadi 

badan pelaksana utama dalam pengadaan senjata di lingkungan TNI AD. 

Surat Keputusan ini juga menegaskan peran Pindad dalam pengembangan 

sarana prasarana militer sekaligus memajukan industri persenjataan 

nasional. Pada awal 1983, PT. Pindad memasuki era baru sebagai BUMN 

Industri Pertahanan yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) RI 

No.4 Tahun 1983 tertanggal 11 Februari 1983. Hal ini berarti menjadikan 

PT. Pindad dapat menjalankan fungsi bisnisnya secara lebih profesional 

dengan berlandaskan kepada tata kelola manajemen yang baik. 

 

Visi Misi 

Sebagai sebuah perusahaan negara yang sudah berdiri sejak lama, PT. 

Pindad meletakkan visi misi perusahaan dalam posisi yang penting. PT. 

Pindad menjadikan visi misi sebagai alat untuk memprediksi sekaligus 

memandang target-target yang ingin dicapai di masa mendatang. 

Adapun visi misi PT. Pindad adalah sebagai berikut: 
 

Visi Perusahaan : 

Menjadi produsen peralatan pertahanan dan keamanan terkemuka di Asia 

pada tahun 2023, melalui upaya inovasi produk dan kemitraan strategis.  
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Gambar 25. Lini Bisnis Utama PT. Pindad. Sumber : (Video Profil PT. Pindad, 2018)  

Misi Perusahaan : 

Melaksanakan usaha terpadu di bidang peralatan pertahanan dan 

keamanan serta peralatan industrial untuk mendukung pembangunan 

nasional dan secara khusus untuk mendukung pertahanan dan keamanan 

negara. 

Bisnis 

PT.  Pindad  (Persero)  merupakan  perusahaan  BUMN  (Badan  Usaha  

Milik Negara) yang bergerak dalam bidang Alutsista (Alat Utama Sistem 

Persenjataan) dan produk komersial, yang memiliki 3 lini bisnis, yaitu 

produksi/manufaktur, jasa, dan perdagangan. Di lini produksi, PT. Pindad 

antara lain memproduksi senjata, munisi, kendaraan tempur, hingga produk 

alat berat. Di lini jasa, PT. Pindad melakukan aktivitas pengujian mutu, 

konstruksi, hingga pemeliharaan mesin listrik. Di lini perdagangan, PT. 

Pindad melakukan transaksi perdagangan detonator listrik, booster, hingga 

geopenteseis. 

Bisnis Alpalhankam 

Sebagaimana yang tercantum dalam visi dan misi PT. Pindad, PT. Pindad 

menjadikan bisnis Alpalhankam sebagai fokus utama. Adapun unit bisnis 

alat pertahanan dan keamanan yang diproduksi dan diperdagangkan oleh 

PT. Pindad adalah sebagai berikut : 

1. Produk senjata dan munisi. 

2. Produk kendaraan khusus. 

3. Produk pyroteknik, bahan pendorong dan bahan peledak (militer dan 

komersial). 

4. Blasting. 

5. Jasa pemusnahan bahan peledak. 
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6. Jasa transportasi bahan peledak. 

7. Jasa pergudangan bahan peledak. 

8. Pemeliharaan Mesin Listrik. 

 
 

Kemitraan PT. Pindad 

Sebagai BUMN Industri Pertahanan, PT. Pindad berperan strategis dalam 

melaksanakan amanah UU No. 16 tahun 2012 mengenai Industri 

Pertahanan. Secara kelembagaan, di dalam pasal 6 disebutkan bahwa 

Kelembagaan Industri Pertahanan meliputi pemerintah, pengguna, dan 

industri pertahanan serta hubungan kewenangan dan tanggung jawab 

yang dilakukan secara terpadu dan strategis. Dalam pasal ini,  PT.  

Pindad memiliki peran sebagai pelaksana utama dalam kegiatan industri 

pertahanan nasional. 

Sebelum lahirnya UU No 16 tahun 2012, sebagai sebuah Persero, PT. 

Pindad memiliki peran strategis dalam membangun industri pertahanan 

dalam negeri. PT. Pindad juga memiliki peran dalam menata kebutuhan 

persenjataan nasional sehingga mereka  dapat  membangun  kapasitas  

dan kapabilitas produksi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Oleh 

karenanya, peran PT. Pindad sebelum dan sesudah adanya UU No. 16 

tahun 2012 tetaplah sama. Proses transisi yang dialami hanyalah dalam 

pelaksanaan kebijakan, mengingat sebelum ada UU No 16, kegiatan bisnis 

PT. Pindad berjalan sebagai entitas BUMN, namun dengan adanya UU No. 

16 tahun 2012, PT. Pindad memiliki payung kebijakan yang mendorong 

aktivitas bisnisnya menjadi lebih baik lagi. 

Dari sisi produksi, UU No. 16 tahun 2012 juga mendorong  PT.  Pindad 

untuk menghasilkan produksi dalam skala yang lebih besar sekaligus 

potensi produksi yang bersifat jangka panjang. UU No. 16 tahun 2012 

mensinergikan PT. Pindad sebagai industri pertahanan dengan pengguna, 

sehingga tercipta komitmen dan kesamaan persepsi dalam membangun 

industri pertahanan. Secara jangka panjang, PT. Pindad juga didorong untuk 

mengadopsi teknologi secara agresif mengingat kebutuhan persenjataan 

dalam jangka panjang akan semakin besar  dan  spesifik.  PT.  Pindad 

secara strategis juga membangun kemitraan dengan pemilik teknologi  

agar mampu menghasilkan produk-produk terbaru dengan kemampuan 

yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

Dari sisi mitra, PT. Pindad berupaya menjalin kemitraan strategis yang 

bersifat menguntungkan. Hal ini tertuang dalam Visi Perusahaan yaitu 

“Menjadi produsen peralatan pertahanan dan keamanan terkemuka 
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di Asia pada tahun 2023, melalui upaya inovasi produk dan kemitraan 

strategic”. Visi perusahaan menggambarkan bahwa kemitraan adalah 

sebuah keharusan PT. Pindad dalam membangun industri pertahanan  

yang unggul. Oleh karenanya, PT. Pindad selalu berkomitmen membangun 

kemitraan dengan pihak dalam negeri dan luar negeri agar dapat 

menghasilkan produk yang terbaik. Dengan mitra dalam negeri, PT. Pindad 

berupaya tidak hanya mengkolaborasikan teknologi yang dimiliki oleh 

BUMS atau BUMN yang bermitra, namun juga PT. Pindad juga berupaya 

melakukan pembinaan terhadap industri-industri kecil yang menopang 

produksi PT. Pindad itu sendiri. Hal ini terbukti dengan penghargaan yang 

diraih oleh PT. Pindad sebagai “Best Partnership Program and Community 

Development in Proceccing Industry Category”, yang diselenggarakan oleh 

Majalah Warta Ekonomi, Senin 30 April 2018 di Grand Ballroom Hotel Sari 

Pasifik Jakarta. 

 

Dalam penentuan mitra, PT. Pindad selalu memastikan bahwa mitra yang 

ditunjuk adalah mitra yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang cukup. 

Ini dibuktikan dari hasil pengujian maupun sertifikasi yang dimiliki  oleh 

mitra yang dipilih. Dalam beberapa kasus, PT. Pindad juga memastikan 

bahwa mitra yang dipilih sudah disetujui oleh pengguna jika memang 

teknologi yang dibutuhkan sangat spesifik. Salah  satu  contoh  produk 

yang merupakan hasil dari kemitraan strategis dengan pihak luar adalah 

senjata SS1 yang merupakan adopsi dari senapan FNC Belgia. 

Dalam membangun kemitraan dengan pihak lain, fokus utama PT. Pindad 

adalah memastikan akuisisi teknologi yang dibutuhkan dapat dilakukan 

melalui mitra yang ditunjuk. Hal ini tentu saja tidak lepas dengan kerjasama 

yang saling menguntungkan dengan pihak luar. Selain itu, kerjasama 

akuisisi teknologi tentu harus bersifat jangka panjang mengingat transfer 

teknologi tidak hanya melibatkan institusi PT. Pindad dan juga mitra, 

namun juga kemampuan sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki 

oleh PT. Pindad itu sendiri. 

Hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kemitraan ini adalah ketersediaan 

sumber daya manusia. Di masa penjajahan Belanda, ACW sebagai cikal 

bakal PT. Pindad pernah mengalami kesulitan ketika seluruh sumber daya 

asing yang bekerja di perusahaan tersebut, kembali ke negaranya masing- 

masing. Oleh karenanya, PT. Pindad juga mengalokasikan pengembangan 

sumber daya manusia dalam proses akuisisi teknologi tersebut. Dalam 

proses akuisisi teknologi, PT. Pindad memastikan bahwa setiap keilmuwan 

yang dibutuhkan dalam proses akuisisi teknologi, dimiliki oleh PT. Pindad. 
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Oleh karenanya, sejak lama PT. Pindad meningkatkan  kemampuan  

sumber daya manusia  di  bidang  metalurgi,  x-ray,  dan  permesinan  

untuk memastikan bahwa ketika teknologinya berhasil dimiliki, sumber 

daya manusia yang ada di negara ini mampu mengembangkan dan 

menghasilkan inovasi-inovasi yang diinginkan. Di tahun  2014  misalnya,  

PT. Pindad menandatangani MoU dengan LPDP  dalam  mendukung  

inisiatif riset untuk pengembangan produk strategis PT. Pindad dan juga 

pengembangan sumber daya manusia. 

Kemitraan yang dibangun antara PT. Pindad dengan mitra di bawahnya 

maupun mitra yang selaras, tentu tidak lepas juga dari peran pengguna. 

Sejarah  mencatat  bahwa  keberadaan  PT.  Pindad  sejak  tahun  1983 

tidak lepas dari interaksi antara PT. Pindad dan pengguna. PT. Pindad 

memahami sepenuhnya bahwa faktor penentu adalah pengguna. 

Pengguna memiliki peran penting dalam perencanaan strategis PT. Pindad 

dalam membangun kemitraan dengan institusi lain. Kebutuhan pengguna 

yang terus berkembang menjadi tantangan tersendiri bagi PT. Pindad 

dalam membangun kemitraan dengan pihak lain. Tantangan yang dihadapi 

dalam memenuhi kebutuhan pengguna adalah keterbatasan database 

yang dimiliki. Keterbatasan database kemitraan yang tidak sesuai dengan 

kebutuhan pengguna mendorong PT. Pindad untuk membuat kemitraan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 26. Lini Bisnis PT. DIrgantara Indonesia 
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Gambar 27. Produk PT. DI. Sumber: (Indonesian Aerospace, 2018) 

baru dengan institusi lain. Hal ini tentu saja membutuhkan sinergi yang  

baik antara PT. Pindad, mitra dan juga pengguna. PT. Pindad berupaya 

sebaik mungkin memberikan pemahaman kepada pengguna bahwa proses 

akuisisi teknologi dan juga pengadaan material dari luar membutuhkan 

waktu yang tidak sedikit. Selain itu, PT. Pindad juga memberikan pelayanan 

terbaik kepada pengguna dalam menyajikan produk yang mereka jual. Dari 

sisi purna jual, PT. Pindad memberikan garansi 5 tahun terhadap produk 

yang dijualnya kepada pengguna. Hal ini tentu saja sebagai upaya untuk 

meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap kualitas produk yang 

diberikan oleh PT. Pindad. Selain purna jual, PT. Pindad juga merespon 

keluhan pengguna terhadap produk yang dijual. Setiap keluhan pengguna 

terhadap produk, dicatat dan akan menjadi bahan pengembangan produk 

di masa mendatang. 

Sebagai kesimpulan, dalam proses kemitraan yang dibangun PT. Pindad, 

fokus utama PT. Pindad adalah membangun kemandirian. Panser Anoa 

yang saat ini menjadi produk kebanggaan negara ini, adalah suatu contoh 

proses panjang antara akuisisi teknologi, peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia, dan juga kemitraan yang sukses. Model ini akan terus 

digunakan dan dikembangkan seiring dengan dengan perkembangan 

teknologi dan kebutuhan pengguna. 
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PT. Dirgantara Indonesia 
 

Sejarah 

Pesawat terbang menjadi alat transportasi yang vital dalam menyambungkan 

letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Pada era penjajahan 

Belanda, Indonesia tidak memiliki program pengembangan pesawat di 

dalam negeri. Pada tahun 1937 delapan tahun sebelum kemerdekaan, 

pemuda lokal bernama Tossin membuat pesawat terbang di Bandung. Hal 

tersebut merupakan permintaan dari pengusaha lokal yang membutuhkan 

pesawat terbang. Ternayata pesawat terbang yang diproduksi lokal 

tersebut mengejutkan dunia karena dapat terbang pulang pergi ke Belanda 

dan Tiongkok. Semenjak kemerdekaan Indonesia pengembangan pesawat 

terus dilakukan untuk menghasilkan pesawat buatan dalam negeri yang 

berkualitas. 

PT. DIrgantara Indonesia (persero) atau biasa dikenal dengan PTDI adalah 

perusahaan digrantara asli di Asia dengan kompetisi di dalam design dan 

pengembangan pesawat terbang, manufaktur struktur pesawat terbang, 

produksi pesawat terbang, dan jasa pelayanan pesawat terbang baik untuk 

sipil maupun pesawat terbang militer ringan dan medium (PT. DIrgantara 

Indonesia persero, 2017). 

Visi dan Misi 

Didirikan pada tahun 1976, PTDI mempunyai visi untuk ‘Menjadi yang 

terdepan di segmen pasar pesawat turboprop kelas ringan dan sedang 

serta menjadi acuan bagi Industri Penerbangan di Asia Pasifik dengan 

menerapkan optimalisasi kompetensi industry dan komersial’ (PT. 

DIrgantara Indonesia Persero, no date). 

Bisnis 

Pengguna dari PTDI tidak hanya dari militer saja, namun juga berasal dari 

kalangan sipil pula. Penggunaan pesawat militer juga digunakan untuk 

berbagai macam jenis keperluan. Saat ini PTDI memproduksi pesawat 

CN235 untuk keperluan sipil dan militer, pesawat patroli maritim (maritime 

patrol aircraft), pesawat pengintai maritim (maritime surveillance aircraft) 

dan pesawat penjaga pantai (coast guard aircraft). Secara  total  PTDI  

sudah menghasilkan hampir sebanyak 400 pesawat terbang yang terlah     

di ekspor ke 50 operator di seluruh dunia (PT. DIrgantara Indonesia 

persero, 2017). Oleh karena itu, PTDI tidak hanya sebagai perusahaan 

dirgantara strategis nasional saja, namun juga menjadi salah satu pusat 

pengembangan dirgantara di kawasan Asia. 
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Gambar 28. Produk Kapal Angkatan Laut buatan PT PAL 

Sumber : Presentasi Perusahaan : PT PAL Company Profile and Present Capability, tanggal 
28-29 Agustus 2018 

 

Tercatat saat ini PTDI memiliki empat lini  bisnis  usaha  yakni  pada  

industri pesawat terbang, aerostructure, aircraft service, teknologi & 

pengembangan (PT. DIrgantara Indonesia Persero, 2018). Lini bisnis 

tersebut dikembangkan untuk memenuhi tujuan visi dan misi perusahaan. 

Saat ini PTDI memiliki lokasi operasional di Bandung sebagai kantor pusat 

yang berfokus pada spesialisasi teknik dan produksi, Jakarta sebagai  

kantor pemasaran, Tasikmalaya sebagai tempat produksi Roket  FFAR  

2.75” dan Surabaya sebagai tempat produksi surface dan underwater 

target (SUT) torpedo. PTDI juga memiliki tiga anak perusahaan yang ada 

dua negara. Dua perusahaan yakni PT Nusantara Turbin & Propulsion (NTP) 

dan PT General Electric Nusantara Turbine Service (GENTS) di Indonesia, 

dan PT IPTN North America Inc. di Seattle, Amerika Serikat sebagai anak 

perusahaan dan perwakilan internasional PTDI untuk bertanggung jawab 

dalam sales & marketing produk dan jasa PTDI di Benua Amerika (PT. 

DIrgantara Indonesia Persero, 2018). 

Kemitraan PT. DI 

Sebagai salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PTDI 

berperan di dalam usaha pemerintah untuk mencapai kemandirian pada 

Industri pertahanan. PTDI yang memiliki spesialisasi pada keunggulan 

udara melalui pesawat terbang, memposisikan diri tidak hanya memiliki 

keunggulan dalam bidang militer saja, namun juga dari commercial 

product. Salah satu bentuk pesawat commercial produk seperti N219, 

diarahkan oleh PTDI karena memiliki kepentingan nasional sebagai 

jembatan udara. Pesawat N219 tersebut dapat dipergunakan oleh negara 

untuk menjembatani di tempat tempat terkecil dan sulit dijangkau oleh 

pesawat berbadan besar. 
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Kebutuhan nasional atas pesawat udara sangat dirasakan oleh PTDI. 

Wilayah Indonesia yang memiliki berbagai kontur menyebabkan kebutuhan 

pesawat udara sangat diperlukan. Pesawat udara yang berbadan  kecil  

akan menyesuaikan dengan landasan pesawat udara di pedalaman 

Indonesia yang masih tertinggal dalam segi infrastruktur. 

Dalam konteks kemitraan dalam industri pertahanan di Indonesia, PTDI 

yang menjadi pemain di industri pertahanan dan perpanjangan  dari  

negara sebagai perusahaan BUMN, juga memposisikan diri sebagai lead 

integrator. Sebagai tier 1 industri pertahanan di Indonesia, PTDI juga 

berupaya untuk menstimulasi ekosistem industri pertahanan dengan 

memanfaatkan perusahaan sektor swasta di tier bawah. Produk yang 

dikembangkan tidak hanya pesawat militer  saja,  namun  roket,  rudal, 

UAV (Unmanned Aerial Vehicle). Dengan hal tersebut PTDI berharap 

kemandirian industri pertahanan nasional dapat terlaksana. Hal tersebut 

menjadi salah satu tujuan dimana KKIP berdiri. 

Salah satu pelaksanaannya adalah pada pesawat N219. Dalam 

pembangunan pesawat tersebut PTDI menargetkan lokal konten mencapai 

40-50%. Pemanfaatkan lokal konten pembangunan pesawat N219 tentu 

saja dengan memanfaatkan tier-tier dibawah PTDI. Pelaksanaan kemitraan 

dengan pihak swasta melalui pembuatan bagian pesawat yang sifat nya 

tidak krusial. Tentunya hal tersebut harus melewati sertifikasi yang menjadi 

standar minimal yang sudah ada. Dengan melibatkan pihak swasta di 

dalam negeri tersebut, PTDI juga dapat mengurangi ketergantungan impor 

dalam industri pesawat terbang. 

Dalam bauran militer untuk tujuan KKIP, PTDI menjadi lead integrator 

dalam pembuatan roket nasional. Berbeda dengan komersial  seperti  

N219 yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan impor, program 

ini bersifat penunjukkan dari pemerintah. KKIP sebagai organisasi yang 

membuat perencanan strategik dalam kemandirian pertahanan menunjuk 

PTDI untuk melaksanakan program kedirgantaraan tersebut. 
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PT. PAL 
 

Sekilas Sejarah 

PT PAL Indonesia merupakan salah satu industri strategis yang 

memproduksi alat utama sistem pertahanan Indonesia khususnya  

untuk matra laut. Pendirian PT PAL INDONESIA (Persero) bermula dari 

sebuah galangan kapal yang bernama MARINE ESTABLISHMENT (ME) 

dan diresmikan oleh Pemerintah Belanda pada tahun 1939. Pada masa 

pendudukan Jepang, perusahaan ini beralih nama menjadi Kaigun SE 

2124. 

Setelah kemerdekaan, Pemerintah Indonesia menasionalisasi perusahaan 

ini dan mengubah namanya menjadi Penataran Angkatan Laut (PAL). 

Kemudian pada tanggal 15 April 1980, berdasarkan Peraturan Pemerintah 

Nomor 4 Tahun 1980, status perusahaan PT PAL Indonesia (Persero) 

berubag dari Perusahaan Umum menjadi Perseroan Terbatas. 

Peran PT PAL INDONESIA (Persero) semakin kuat setelah dikeluarkannya 

UU No. 16 Tahun 2012 tentang industri pertahanan di mana BUMN 

strategis diberi ruang yang lebih luas. Berdasarkan UU tersebut PT PAL 

INDONESIA (Persero) secara profesional mengemban amanah sekaligus 

kewajiban untuk berperan aktif dalam mendukung pemenuhan kebutuhan 

alutsista matra laut dan berperan sebagai pemandu utama (lead integrator) 

matra laut. 

Sesuai tujuan awal pendiriannya sebagai pusat keunggulan industri maritim 

nasional, PT PAL INDONESIA (Persero) telah membuktikan reputasinya 

sebagai kekuatan utama di dalam pengembangan industri maritim 

nasional. Di dalam upaya memperkuat pondasi bagi pengembangan 

industri maritim, PT PAL INDONESIA (Persero) senantiasa bekerja keras 

untuk menyampaikan dan menyebarluaskan pengetahuan, teknologi serta 

keterampilan kepada masyarakat luas terkait industry maritime nasional 

tersebut. 

Usaha PT PAL INDONESIA (Persero) ini merupakan langkah  besar 

Indonesia untuk memasuki industri global bidang pertahanan. Dengan 

posisinya sebagai pemandu  utama  alutsista  matra  laut,  maka  pada 

masa mendatang PT PAL INDONESIA (Persero) akan terus meningkatkan 

kemampuannya untuk dapat berperan dalam Driving Synergy to Global 

Maritime Access. Peran penting dari PT PAL INDONESIA (Persero) ini akan 

membawa industri maritim Indonesia kepada pemenuhan pasar maritim 

secara global. 
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Visi Misi 

PAL INDONESIA mempunyai reputasi sebagai kekuatan utama untuk 

pengembangan industri maritim nasional. Sebagai usaha untuk 

mendukung pondasi bagi industri maritim, PAL INDONESIA bekerja keras 

untuk menyampaikan pengetahuan, keterampilan dan teknologi untuk 

masyarakat luas industri maritim nasional. Usaha  ini  telah  menjadi 

relevan sebagai pemegang kunci untuk meningkatkan industri maritim 

nasional. Pengenalan lebih luas di pasar global  telah  menjadi  inspirasi  

PAL INDONESIA untuk memelihara produk yang berkualitas dan jasa yang 

sempurna. 

Visi 

Menjadi Perusahaan Galangan Kapal dan Rekayasa Berkelas Dunia, 

Terpercaya, dan Bernilai Tambah bagi Para Pemangku Kepentingan. 

Misi 

1. Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan mutu produk berstandar 

Internasional dan penyerahan produk tepat waktu, serta meningkatkan 

pengelolaan perusahaan yang akuntabel dan transparan. 

2. Meningkatkan peran dalam mendukung program pertahanan dan 

keamanan nasional melalui penguasaan teknologi dan rancang 

bangun. 

3. Memberikan kemampu-labaan dan kesejahteraan secara 

berkesinambungan bagi para pemegang saham,  karyawan, 

pelanggan, mitra usaha, dan pengembangan usaha kecil. 

 
Bisnis 

PT PAL INDONESIA (Persero) berlokasi di Ujung, Surabaya.  Dengan 

kegiatan bisnis utamanya meliputi : 

1. Memproduksi kapal perang. 

PT PAL INDONESIA (Persero) telah mampu untuk memenuhi 

kebutuhan kapal perang dan kapal negara sesuai pesanan antara lain 

dari Kementerian Pertahanan, Kepolisian Rl, Kementerian Kelautan    

& Perikanan, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan/Direktorat 

Jenderal Bea & Cukai serta Otonomi Daerah maupun swasta, serta 

pesanan luar negeri. 

2. Memproduksi kapal niaga 

PT. PAL telah menguasai teknologi canggih untuk memproduksi kapal-

kapal niaga.  Pasar  untuk  produk  ini  adalah  dalam  negeri  dan luar 

negeri. Untuk dalam negeri, difokuskan untuk mendukung industri 

pelayaran nasional dan pelayaran perintis bagi penumpang 
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dan barang (cargo), serta mengembangkan kemampuan membangun 

kapal LPG/LNG carrier. 

3. Memberikan jasa perbaikan dan pemeliharaan kapal. 

Selain memproduksi kapal, PT.PAL juga melakukan usaha jasa 

pemeliharaan dan perbaikan kapal sampai tingkat depo dengan 

kapasitas docking 894.000 DWT per tahun, annual/special survey 

dan overhaul bagi kapal niaga dan kapal perang, pemeliharaan dan 

perbaikan elektronika dan senjata, serta overhaul kapal selam. 

Peluang pasar jasa perbaikan dan pemeliharaan antara lain berasal 

dari TNI-AL, swasta, pemerintah, serta kapal-kapal lainnya yang 

singgah dan berlabuh di Surabaya, dengan jumlah yang mencapai 

6.800 kapal per tahun. 

4. Rekayasa umum dengan spesifikasi tertentu berdasarkan kebutuhan 

klien 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 29. Transformasi PT Len Industri Sejak 1991 
Sumber: Company Profile PT. Len Industri 

 

Pada saat ini PT PAL INDONESIA (Persero) juga telah menguasai teknologi 

produksi komponen pendukung industri pembangkit tenaga listrik dan 

konstruksi lepas pantai. Kemampuan ini akan terus ditingkatkan sampai 

pada taraf kemampuan modular dan EPCIC. Produk-produk yang pernah 

dikerjakan, antara lain: Steam Turbine  Assembly  sampai  dengan  600  

MW, Komponen Balance of Plant dan Boiler sampai dengan 600 MW, 

Compressor Module 40 MW, Barge Mounted Power Plant 30 MW, Pressure 

Vessels dan Heat Exchangers, Generator Stator Frame s/d 600 MW, dan 

Wellhead Platform sampai dengan 3000 ton. 
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Bisnis Alpalhankam 

Saat ini kemampuan dan kualitas rancang bangun dari PT PAL INDONESIA 

(Persero) telah diakui pasar internasional. Kapal-kapal produksi PT PAL 

INDONESIA (Persero) telah melayari perairan internasional di seluruh 

dunia. 

Produk yang telah dikuasai antara lain: 

1. Kapal Landing Platform Dock 125 meter. 

2. Kapal Cepat Rudal klas 60 meter. 

3. Kapal Patroli Cepat Lambung Baja klas 57 meter. 

4. Kapal Peneliti 1200 GT. 

5. Kapal Patroli Cepat/ Kapal Khusus Lambung Aluminium klas sampai 

dengan 38 meter. 

6. Kapal Tugboat dan Anchor Handling Tug/Supply sampai dengan klas 

6.000 BHP. 

7. Kapal Ikan sampai dengan 60 GRT. 

8. Kapal Ferry dan Penumpang sampai dengan 500 pax 

 
 

Kemitraan PT. PAL 

Dalam menjalankan fungsinya selaku penegak penerapan UU Indhan no 

16, KKIP berperan untuk menjaga serta menselaraskan antara kepentingan 

pengembangan PT.  PAL  Indonesia  selaku  Industri  Pertahanan  sesuai  

Visi dan Misi perusahaan dan pemenuhan kebutuhan alutsista TNI AL 

sesuai renstra yang telah ditetapkan.Untuk maksud tersebut, melalui 

Keputusan KKIP No.KEP/12/KKIP/XII/2013, PT PAL Indonesia telah 

ditetapkan sebagai Lead Integrator Alutsista Kapal Kombatan. Hal ini 

memiliki konsekuensi, bahwa untuk kebutuhan kapal kombatan, maka 

pemenuhannya diserahkan kepada PT PAL Indonesia, yang selanjutnya di 

dalam pemenuhan kebutuhan alutsista tersebut, PT. PAL juga berkewajiban 

melakukan pembinaan terhadap industri nasional pada tier-tier dibawahnya, 

serta dapat pula berkolaborasi dengan industri yang lebih maju dalam 

rangka melakukan Transfer of Technology (ToT) untuk produk yang belum 

dikuasai teknologinya. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, KKIP senantiasa 

melakukan monitoring berkala atas perkembangan dan pencapaian PT. PAL 

Indonesia di dalam pemenuhan kebutuhan alutsista. 

 

Dengan konsep pembinaan tersebut, diharapkan kemandirian Industri 

Pertahanan dalam negeri dapat segera tercapai, dimana salah satu indikator 

keberhasilannya adalah pemenuhan tingkat kandungan lokal dalam negeri 

(local content). 
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Peran KKIP di dalam mendorong pengembangan PT. PAL, dan seiring 

dengan strategi dan kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan, telah 

membuktikan terjadinya peningkatan kinerja dan kemampuan PT. PAL 

Indonesia khususnya di dalam memproduksi alutsista. Hal ini ditunjukkan 

dengan peningkatan kinerja pembangunan dan penyelesaian produk secara 

on-time dan memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan. Sejak lima tahun 

terakhir, peningkatan portofolio perusahaan untuk produk alutsista cukup 

tajam dan mengkontribusi pendapatan terbesar perusahaan. Hal ini telah 

meningkatkan kepercayaan pengguna/ TNI AL untuk bermitra strategis 

dengan PT. PAL Indonesia. 

Sesuai yang diamanahkan di dalam UU Indhan no 16, di dalam menjalankan 

fungsinya sebagai Lead Integrator pembangunan alutsista, Industri 

Pertahanan dapat melakukan kolaborasi industri dengan melibatkan 

industri/perusahaan yang lebih maju untuk pembangunan produk yang 

teknologinya belum dikuasai. Salah satu cara dalam program percepatan 

penguasaan teknologi adalah dengan kerjasama/kemitraan/ kolaborasi 

dengan penyedia teknologi, melalui mekanisme transfer of technology. 

Kemitraan dengan industri pendukung pada tier di bawah, merupakan fungsi 

pembinaan dalam rangka terciptanya peningkatan kemampuan industri 

nasional, yang pada gilirannya akan meningkatkan local content. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 30. Peralatan Elektronik Produksi PT Len Industri 
Sumber: (Berita Daerah, 2018) 

 

Di dalam proses kemitraan, khususnya di dalam rangka penguasaan 

teknologi, filosofi yang digunakan adalah “berawal di akhir dan berakhir    

di awal”, di mana pada tahap awal dilakukan kerjasama dengan partner 

pemilik/ penyedia teknologi melalui konsep Transfer of Technology (ToT) 

untuk pembangunan suatu produk. Setelah teknologi tersebut dikuasai, 

tahap selanjutnya adalah pengembangan teknologi sendiri oleh PT. PAL. 
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Secara bisnis/komersial, pada tahap penguasaan  teknologi  melalui 

konsep ToT, PT. PAL dapat berperan sebagai Sub Contractor, dan pada 

tahap pengembangan teknologi sendiri, PT. PAL berperan sebagai Prime 

Contractor dan bekerja sama dengan industri pendukung lainnya pada tier 

di bawahnya. 

Dalam membangun kemitraan, tahap awal yang dilakukan adalah 

mengidentifikasi pihak-pihak yang diajak bermitra. Untuk itu perlu dilakukan 

kajian yang mendalam tentang pemilihan teknologi dengan masukan dari 

User sesuai faktor eksternal (faktor PESTEL) dan faktor internal (kesiapan 

resources PT PAL) dalam menerima dan memanfaatkan teknologi. Dari 

hasil pemetaan faktor eksternal dan internal tersebut, ditentukan pihak- 

pihak yang akan diajak bekerjasama sesuai kompetensi masing-masing. 

Adapun aspek utama yang dipertimbangkan dalam kemitraan adalah 

terjadinya kondisi yang saling menguntungkan secara ekonomi, kelayakan 

dan keberlangsungan teknologi, keberlanjutan kemitraan, serta terciptanya 

nilai tambah baik tangible maupun intangible. Sebagai contoh, pada tahap 

awal kerjasama melalui konsep ToT, pembangunan  kapal  frigate/  PKR  

105 m secara ekonomi sangat kecil, namun kelayakan teknologi yang 

didapatkan sangat tinggi. Untuk memperoleh manfaat keekonomian yang 

tinggi, maka tahap selanjutnya PT PAL harus menjadi Prime Contractor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 31. Peralatan Elektronik Produksi PT Len Industri 
Sumber: (Berita Daerah, 2018) 

Kemitraan dibangun untuk saling melengkapi faktor produksi (5M) melalui 

suatu kesepakatan yang mengikat. Pemetaan sumber daya diperoleh 

melalui diskusi dan masukan dari pemerintah, serta berdasarkan pula  

pada hasil pemetaan faktor internal dan eksternal sesuai yang diuraikan 

sebelumnya di atas. 
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Bentuk kontrak perjanjian kemitraan di PT PAL berupa antara lain : 

1. MoU 

2. Joint Operation Agreement (JOA) atau Kerjasama Operasi (KSO), 

3. Joint Production Agreement, 

4. Kontrak Main Contractor dan Sub Contractor 
 

Tata kelola dan akuntabilitas kemitraan pada dasarnya mengikuti 

ketentuan-ketentuan yang berlaku, seperti ketentuan pemerintah tentang 

pengadaan barang dan jasa, serta dalam pelaksanaannya dilakukan 

pengelolaan-pengelolaan antara lain sebagai berikut : 

1. Ke dalam (internal): dilaksanakan oleh tim PMT dan diawasi/dibina 

oleh Direksi diwakili SPI, Audit BPK, Audit KAP. 

2. Keluar (eksternal). 

a) Dilaporkan ke Kemhan (kapal perang-Kemhan ikut witness) 

b) Dilaporkan ke KemBUMN (semua produk-dalam bentuk 

Pelaporan) 

Proses manajemen dari tiap mitra diatur dan dimasukan di dalam perjanjian 

KSO/JOA itu sendiri. Pelaksanaanya (internal) oleh Tim Kemanproan dan 

diawasi oleh masing-masing Direktur Pembina. Peningkatan kemampuan 

PT PAL dari mitra penyedia teknologi dilakukan melalui konsep ToT, dimana 

setiap knowledge yang didapat harus dicatat sebagai penyempurnaan 

standar operasi maupun standar kerja PT. PAL. Untuk kemampuan mitra 

dalam memberi teknologi Alutsista dikelola dan dilaksanakan oleh Tim 

Kemanproan dan diawasi oleh Direktur Pembina dan dilaporkan hasilnya 

ke Kemhan (Project Officer/ PO). 

Dalam implementasinya, komunikasi dibangun melalui mekanisme- 

mekanisme pembentukan Joint Team seperti: Joint Project Management, 

Joint Organizing dan Steering Committee, dan lain-lain. Pengawasan 

pelaksanaannya tetap dilakukan oleh Direktur Pembina serta dilaporkan 

hasilnya ke Kemhan (PO). 

Kriteria sukses untuk kemitraan adalah Menghasilkan produk yang ter- 

deliver sesuai target waktu, mutu dan cost, dan berhasil menguasai 

teknologi dan mengembangkan secara lebih baik. Evaluasi penentuan 

kemitraan: 

1. Untuk Alutsista: dilakukan evaluasi oleh Kemhan  selaku  Pembina  

dan User 

2. Untuk produk umum: melakukan survey, mencari pembanding, 

pengulangan proyek, dengan dukungan kementerian. 
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Secara umum, pencapaian penguasaan  teknologi  melalui  kemitraan  

telah mencapai sasaran yang ditetapkan, serta kinerja produksi telah 

menunjukkan hasil yang baik (on-time performance, pemenuhan 

spesifikasi, dan lain-lain). 

Tantangan utama dalam kemitraan adalah diperlukan kesiapan Dana, 

Fasilitas, dan SDM yang cukup besar untuk mendukung kemitraan 

terutama kemitraan dalam penguasaan teknologi baru. Untuk menghadapi 

tantangan tersebut dan untuk menjaga kesinambungan kemitraan di masa 

yang akan datang, maka pihak PT. PAL senantiasa: 

1. Meningkatkan pendekatan kepada pihak-pihak terkait untuk 

keberlangsungan pemberian order sebagai basis keberlanjutan 

kemitraan. 

2. Menjalin komunikasi yang baik dan berkesinambungan (mis dengan 

membuat joint product development (teknologi & pasar) yang 

disesuaikan dengan Rencana Jangka Panjang perusahaan maupun 

Renstra Kemhan. 
 

Gambar 32. Sejarah Infoglobal 

Ke depan, perlu adanya penguatan fungsi regulator (pengatur) dan enforcer 

(penegak) dari KKIP, Kemhan, atau Kementerian/Lembaga lainnya guna 

memastikan dan mengawasi terlaksananya butir-butir di atas sesuai 

dengan amanat UU no.16/2012 mengingat beberapa hal diantaranya: 

1. Industri pertahanan di dalam menerima penugasan juga harus 

menghasilkan profit untuk keberlangsungan dan pengembangan 

usahanya, sehingga diperlukan kesinambungan order untuk 

mengoptimalkan investasi yang telah dibangun. 

2. Masih diperlukannya sinkronisasi penetapan kebutuhan Alat 

Peralatan Pertahanan dan Keamanan antara Pengguna dan Industri 

Pertahanan. 

 
 

102. 



 

PT. LEN 
 

Sekilas Sejarah 
 

PT. LEN Industri merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam 

bidang perindustrian pertahanan di bawah koordinasi Kementerian Negara 

BUMN. Pada awalnya PT. LEN Industri bukanlah sebuah perusahaan, 

dengan nama Lembaga Elektronika Nasional (LEN) institusi ini didirikan 

pada tahun 1965 dan berada di bawah Lembaga Ilmu Pengetahuan 

Indonesia (LIPI) dan bergerak dalam riset dan teknologi mencakup bidang- 

bidang elektronika, tenaga listrik, telekomunikasi dan komponen. LEN 

kemudian bertransformasi menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

pada tahun 1991 dan secara resmi menjadi entitas bisnis professional 

dengan nama PT Len Industri di bawah koordinasi BPIS (Badan Pengelola 

Industri Strategis) melalui Keppres No.44/1989. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar 33. Produksi Sistem Avionik oleh PT. Info Global 
yang dipasang  pada  Pesawat  Hawk  200 
Sumber: Company Profile PT. Info Global 

PT. Len Industri kemudian mengembangkan bisnis dan produk-produk 

dalam bidang elektronika untuk industri dan prasarana, serta telah 

menunjukkan pengalaman dalam bidang: 

1. Broadcasting, selama lebih dari 30 tahun, dengan ratusan Pemancar 

TV dan Radio yang telah terpasang di berbagai wilayah di Indonesia. 

2. Jaringan infrastruktur telekomunikasi yang telah terentang baik di 

kota besar maupun daerah terpencil. 

3. Elektronika untuk pertahanan, baik darat, laut, maupun udara. 
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4. Sistem Persinyalan Kereta Api di berbagai jalur kereta api di Pulau 

Jawa dan Sumatera. 

5. Sistem Elektronika Daya untuk kereta api listrik. 

6. Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang telah terpasang di berbagai 

pelosok Indonesia. 

Visi dan Misi 

Dalam menjalankan lini bisnisnya PT. Len Industri memiliki Visi dan Misi 

sebagai berikut: 

Visi : Menjadi Perusahaan Elektronika Kelas Dunia. 
 

Misi : Meningkatkan kesejahteraan stakeholder melalui inovasi 

produk elektronika industri dan prasarana. 

Bisnis 

Pengembangan produk-produk tersebut merupakan bagian dari lini bisnis 

yang dibangun oleh PT Len Industri yaitu: 

1. Elektronika Pertahanan 

2. Energi Terbarukan 

3. Transportasi Perkeretaapian 

4. Information & Communication Technology 

5. Navigation System 
 

Dari ke-5 lini bisnis tersebut, Elektronika Pertahanan, Energi Terbarukan 

serta Transportasi Perkeretaapian merupakan komponen bisnis utama PT. 

Len Industri. Bahkan Len telah mengembangkan kompetensinya dalam 

bidang persinyalan kereta api Indonesia. Proyek Light Rail Transportation 

(LRT) yang saat ini sedang dikerjakan oleh Pemerintah DKI Jakarta 

merupakan proyek yang dikerjakan oleh PT. Len Industri dan melaluinya 

memperoleh revenue sebesar 60% dari sistem persinyalan dan komponen 

yang disediakan oleh Len dalam bentuk integrasi sistem elektronik 

persinyalan. 

Bisnis Alpalhankam 

Fokus Len dalam produksi industri pertahanan adalah pada penyediaan 

perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) elektronik 

pertahanan. Total omset yang diperoleh oleh Len dari industri pertahanan 

mencapai 600-700 miliar rupiah per tahun,  sementara  total  revenue  

yang diperoleh oleh Len dari APBN pada tahun lalu mencapai 4,2 trilyun 

rupiah. Walaupun demikian posisi PT. Len Industri di dalam KKIP hanya 

berada pada tier 2, dengan fungsi melengkapi fasilitas pada alutsista dari 
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produksi industri pertahanan yang ada pada tier 1 antara lain PT. DI, PT. 

PINDAD, dan PT. PAL. 

Di bidang elektronika pertahanan, Len merupakan mitra strategis dan 

pemain utama industri dalam negeri yang  memiliki  kompetensi  SDM 

yang handal dan berpengalaman untuk melakukan inovasi produk dan 

engineering. Dalam memenuhi kebutuhan militer di Indonesia, Len 

mendukung konsep Operasi Trimatra Terpadu (darat, laut maupun udara). 

Oleh karenanya dalam industri ini, Len merupakan salah satu perusahaan 

yang dipercaya untuk memikul proyek industri pertahanan yang termasuk 

dalam National Cluster on Defense and High Tech Industry (NDHI) yaitu PT. 

DI, PT. PINDAD, Len, Inti, Inuki dan Dahana. 

Dalam hal ini Len mengembangkan peralatan komunikasi taktis (tactical 

communication) yang dirancang sedemikian rupa untuk mendukung 

efektivitas komunikasi pasukan di lapangan. Selain itu, Len juga 

memproduksi suatu perangkat lunak (software) dalam Combat Management 

System dan surveillance system yang berfungsi untuk mengintegrasikan 

perangkat elektronik sistem pertahanan yang digunakan oleh militer 

Indonesia. Namun demikian persentase penggunaan produksi Len dalam 

pertahanan Indonesia masih sangat sedikit dan kecil, hal ini dikarenakan 

dalam anggaran industri pertahanan hanya 25% dipergunakan untuk 

membeli produk dalam negeri. 

Dalam pengembangan produksi yang dilakukan oleh Len untuk memenuhi 

kebutuhan pengguna industri pertahanan, bila tidak terdapat kemampuan 

Industri Strategis Pertahanan untuk memproduksinya maka sesuai UU no. 

16 tahun 2012 diperbolehkan untuk bermitra dengan pihak-pihak yang 

dianggap kompeten. Namun, kemitraan yang dibangun tersebut haruslah 

bersifat menguntungkan untuk pengembangan industri pertahanan dalam 

negeri yang teknis pelaksanaannya diatur oleh KKIP. 

Dalam pengembangan industri  strategisnya,  Len  ditugaskan  untuk  

masuk dalam tier 1  melalui  proyek  pengembangan  radar  nasional. 

Dalam pengembangan tersebut Len bermitra dengan perusahaan  asing 

asal Perancis, Italia, dan Amerika Serikat yang  memiliki  kemampuan  

untuk pengadaan komponen tertentu yang dibutuhkan. Dalam kemitraan 

tersebut dibangun juga suatu bentuk  kesepakatan  pengembangan  

sumber daya manusia melalui mekanisme Transfer of Technology (ToT) 

yang pada akhirnya Len dapat memiliki kemampuan untuk memproduksi 

perlengkapan yang dibutuhkan di masa mendatang. Selain itu juga dalam 

tahapan kemitraan disepakati juga penggunaan local content sebesar 
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30% pada kesempatan pertama (tender 1), untuk selanjutnya ditingkatkan 

menjadi 75%, hingga pada akhirnya mencapai 100% untuk seluruh 

pembuatan radar. 

Kemitraan PT. LEN 
 

PT. Len Industri memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam tingkat 

kepuasan pengguna terhadap mutu produk Len melalui: 

1. Pemenuhan order yang tepat waktu. 

2. Peningkatan mutu produk. 

3. Peningkatan kompetensi karyawan. 

4. Peningkatan ketepatan dan kecepatan aliran informasi dan 

dokumentasi. 

 
 

Namun penguasaan teknologi bukanlah suatu hal yang mudah, 

perkembangan teknologi yang sangat cepat dan pencapaian skala 

keekonomisan serta tingkat persaingan yang tinggi menjadi tantangan yang 

harus dihadapi. Oleh karenanya, pengembangan teknologi direalisasikan 

diantaranya melalui kerjasama, dan untuk menjamin komitmen tersebut   

di atas dan sesuai dengan perundangan yang telah ditentukan mengenai 

mitra industri strategis, Len bermitra dengan banyak perusahaan 

pendukung baik dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini merupakan 

upaya akselerasi penguasaan teknologi, dengan tujuan kondisi time to 

market dapat tercapai. Dalam kemitraan tersebut utamanya mitra asing, 

tidak dapat secara langsung melakukan Perjanjian Kontrak Kerjasama (PKS). 

Selaku  satu-satunya  perusahaan  industri  strategis  pertahanan yang 

bergerak di bidang elektronika, PT. Len Industri akan mengarahkan rekanan 

untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari KKIP, dan untuk selanjutnya 

melalui Kementerian Pertahanan, Mitra akan diminta melakukan 

presentasi kepada user yaitu TNI AD, AL, AU atau Kepolisian. Bila telah 

disetujui mengenai spesifikasi perlengkapan yang diminta oleh user dan 

KKIP, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan proses kemitraan dengan 

Len. 

 

Untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan industri dalam negeri 

khususnya pada industri pertahanan, terdapat beberapa  pertimbangan  

Len dalam bermitra yaitu: 

1. Komitmen mitra terhadap PT. Len Industri dalam mengembangkan 

industri pertahanan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk 

menghindarkan adanya keuntungan sepihak yang didapatkan oleh 

mitra. 
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2. Kompetensi mitra dalam bidangnya yang selaras dengan kebutuhan 

Len untuk memenuhi kepentingan user dari segi spesifikasi alat 

pertahanan ataupun kelengkapan pertahanan yang dibutuhkan. 

 
 

Dalam pengembangan produk Len menggandeng kemitraan dengan 

industri kecil yang memiliki kompetensi sebagai industri pendukung. 

Namun dalam porsi kerjasama tersebut Len lebih fokus  pada assembly 

dan casting, Engineering dan desain produk,  serta  assembly  dan 

packaging dari LEN, serta supply chain. Namun untuk komponen yang  

tidak bisa didapatkan oleh Len dari pabrikan atau industri dalam negeri  

Len melakukan impor dari luar negeri. 

Sejauh ini hasil produksi sepenuhnya dipergunakan untuk kepentingan 

pengadaan dalam negeri dan belum berorientasi pada pasar luar negeri 

dikarenakan perlunya ada perizinan penjualan dari TNI, namun beberapa 

produk sudah mulai dipasarkan ke luar negeri. Kerjasama yang terbangun 

dengan THALES, perusahan industri strategis asal Perancis tersebut 

menjual  perangkat  lunak  dalam  bentuk  pengadaan  Sistem  Baterai 

untuk perangkat Rudal Kendali dan Sistem Radar dalam bentuk satu set 

kendaraan untuk Angkatan Darat produksi Len kepada Angkatan  Laut  

Libya dan Oman. Saat ini, kontrak kerjasama penjualan tersebut telah 

memasuki kontrak ke-3. 

Dalam proses kemitraan, Len memegang teguh prinsip adanya bentuk alih 

teknologi (ToT) dari mitra yang bekerjasama dengan Len. Prinsip ini pada 

akhirnya dapat menguntungkan Indonesia dalam bentuk lahirnya sumber 

daya manusia yang menguasai kemajuan teknologi dalam bidang industri 

strategis khususnya di bidang elektronika. 

Dalam proses kerjasama fungsi kemitraan PT. Len Industri terletak pada 

bisnis unit yang melakukan kerjasama, namun dalam bentuk korporasi, 

fungsi tersebut berada pada unit Administrasi Kontrak Pengembangan 

Usaha (Business Development Unit). Unit ini berfungsi untuk menyaring 

dan menguji terlebih dahulu kerjasama yang akan dilakukan dalam 

BAMBISTEK (Pengembangan Bisnis dan Teknologi) sebelum dituangkan 

dalam bentuk Kontrak Kerjasama. Terdapat enam lini bisnis Len yang 

terbuka dalam kerjasama dan dibagi kedalam empat divisi yaitu Elektronik 

Pertahanan; ICT dan Navigasi; Energi dan Retail; dan Sistem Transportasi.  

 
 
 
 

107 



 

Tentu saja dalam suatu proses kerjasama Len secara bertahap melakukan 

evaluasi terhadap mitra-mitranya. Evaluasi yang dilakukan meliputi 

terselenggaranya ToT, Peningkatan penggunaan Kadar  Lokal  dalam 

proses produksi, serta komitmen mitra terhadap investasi pengembangan 

industri pertahanan Indonesia. 

PT. Global Info 

Sekilas Sejarah 

Merupakan perusahaan yang didirikan pada 9 September 1992 oleh J. Adi 

Sasongko, sekarang CEO PT Infoglobal Teknologi Semesta. PT. Info Global 

awalnya bergerak di bidang teknologi informasi mulai mengembangkan 

solusi peranti lunak dengan fokus pada sektor pemerintahan, utilitas, 

pertahanan, energi, dan manajemen asset. Saat ini,  perusahaan  ini 

mampu memproduksi peralatan avionik yang merupakan piranti pada 

kokpit pesawat tempur sebagai indikator  sistem  navigasi,  komunikasi  

dan persenjataan dalam pesawat tempur. Transformasi PT Global sebagai 

salah satu industri  pertahanan  terjadi  pada  tahun  tahun  2008  dan 

telah mendapatkan sertifikasi sebagai industri pertahanan yang diakui  

oleh pemerintah pada tahun 2016 melalui penetapan sebagai Industri 

Pertahanan No.  SP/32/VIII/2016/DJ  POT  dan  dilakukan  evaluasi  setiap  

3 tahun oleh pemerintah. 

Visi dan Misi 

Visi yang ada yaitu untuk untuk menjadi Industri pertahanan yang 

terpercaya dan Misi mengarahkan untuk mengembangkan Peralatan 

Avionik, Pemrosesan Data Radar, dan Sistem Misi Pertahanan. 

Bisnis Alpalhankam 
 

Terjunnya PT. Info Global pada industri pertahanan sebagai akibat 

embargo dari negara produsen pesawat tempur asal Inggris dan Amerika 

Serikat.  Embargo  tersebut  menyebabkan  alat   sistem   pertahanan  

udara yang dioperasikan oleh TNI AU tidak  dapat  mengudara  dengan  

laik. Oleh karenanya PT. Info Global mendapatkan kepercayaan untuk 

mengembangkan sistem avionik yang diperuntukkan  bagi  pesawat  

tempur Hawk F-5, F-16 serta Cassa 212/200. Pengembangan  sistem 

avionik dilakukan sepenuhnya oleh SDM dalam negeri yang berjumlah 

sebanyak 156 orang. Sejauh ini pengembangan teknologi oleh PT. Info 

Global dilakukan tanpa adanya Transfer of Technology (ToT) dari pihak 

asing, sepenuhnya hanya berdasarkan pada keinginan pengguna (user). 
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Pengembangan sistem yang dilakukan oleh PT. Info Global telah lolos uji 

dengan mengacu pada Standar Militer/Military Standard (MIL-STD 810 G) 

dan meraih sertifikat dari Indonesia Military Airworthiness Authority (IMAA) 

Kementerian Pertahanan. Atas usahanya memproduksi alat  pertahanan 

PT. Info Global telah mengantongi Izin Produksi No. SI PROD/13/ 

VIII/2016/DJ POT. 

Kemitraan PT. Global Info 
 

Dalam hal pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat peralatan 

pertahanan dan  keamanan  sesuai  amanat  UU  pasal  43  ayat  (5)  huruf  

f dinyatakan bahwa kandungan lokal dan/atau offset sebagaimana 

dimaksud pada huruf e paling rendah 35% (tiga puluh lima persen) dengan 

peningkatan 10% (sepuluh persen) setiap 5 (lima) tahun. Dengan demikian 

lahirnya UU mengenai Perindustrian Strategis Pertahanan baik secara 

langsung maupun tidak, turut membantu tumbuh dan berkembangnya 

perusahaan swasta dalam negeri yang memiliki kemampuan dalam 

memproduksi alat sistem persenjataan. Kemampuan tersebut tidak hanya 

dalam bentuk pengadaan komponen penunjang ataupun perlengkapan 

bahkan dari segi competitive price. Dalam pemenuhan kebutuhan alat 

pertahanan PT. Info Global memberikan jaminan purna jual selama satu 

tahun dan dengan kualitas tinggi dengan harga yang bersaing. 

Dalam kemitraan yang dilakukan oleh pelaku industri utama alat 

pertahanan dan  keamanan  UU  mengatur  bahwa  kerjasama  dilakukan  

di bawah arahan Kementerian Pertahanan. Sebagai pelaku industri 

pertahanan di sektor swasta Kemitraan yang terjadi antara PT. Info Global 

dan stakeholder bidang pertahanan biasanya bersifat B2B (Business to 

Business). Hal yang menguntungkan bagi PT. Info Global adalah bahwa 

tidak adanya pesaing dalam negeri dalam industri avionik, dan PT. Info 

Global sudah menyatakan diri berkecimpung dalam industri tersebut. Oleh 

karenanya Kemitraan yang dilakukan oleh PT. Info Global dengan PT. DI 

adalah sebagai suatu usaha untuk pemenuhan TKDN (Tingkat Komponen 

Dalam Negeri) PT. DI yang selama ini masih rendah. 

PENUTUP 
 

Pengalaman Berharga 
 

Keberhasilan kemitraaan untuk kemandirian Alpalhankam perlu 

proses panjang yang disepakati bersama dan dijalankan dengan dasar rasa 

memiliki dan kecintaan terhadap NKRI. Sebagai contoh: Senapan Serbu 
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(SS) buatan PT. Pindad pada awal dibuat dari lisensi FNC  Belgia  tahun 

75an ketika pertama kali di release, berdekatan dengan operasi militer di 

Timor Timur. Saat itu hampir sebagian besar prajurit enggan menggunakan 

senjata tersebut karena memiliki banyak kelemahan teknis, sehingga 

mereka memilih memakai AK47 buatan Rusia dan M16 buatan Amerika 

Serikat. Namun melalui proses perbaikan yang terus menerus hasil dialog 

antara PT. Pindad dan pengguna (yakni TNI), duapuluh tahun kemudian    

SS Pindad dapat menjadi  senjata  perorangan  kelas  dunia  sehingga  kini 

SS Pindad sejajar dengan senjata-senjata legendaris dunia lainnya seperti 

AK-47 dan Zastava M93 Black Arrow. Saat ini, SS mampu mengalahkan 

senjata-senjata produk negara lain pada berbagai kompetisi kejuaraan 

menembak dan menjadi produk kebanggaan prajurit TNI, bahkan menurut 

Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya, 90 persen TNI menggunakan senjata 

ringan dari PT. Pindad (Hanggoro, 2014). Andaikan saat itu, TNI (sebagai 
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pengguna) bersifat egois dan memutuskan  untuk  tidak  menggunakan  

lagi SS, maka indhan kita saat ini tidak akan mampu memproduksi SS 

seperti yang kita banggakan. Oleh karena itu, perlu ‘pengorbanan’ sebagai 

sesama anak bangsa, dan kesediaan untuk berdialog demi kemajuan 

bersama. Semua itu adalah proses panjang dan memerlukan semangat 

bersama antar mitra, untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan 

di Indonesia. 
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