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Abstract – In the case of giving services to all citizen, government must work hard to produce public goods, as a
form of public expenditure. The citizens give the contribution to the government by paying tax, or other state
revenues. A great mandate from citizen given to the government is they must do the best procurement of public
goods in quality standard, and then maintain it. An example of public goods is weapon system availability
(alutsista). It must be procured to support the national defense. Then, government has to maintain it, or change
it with the same or different types, based on some criteria allowed by Parliament. Indonesia’s government,
especially the Defense Ministry, pays little attention to the military defense equipment, especially in booking and
maintaining so they can’t calculate the need analysis based on the real booked ones. But, Finance Minister
needs the data to plot the budget. Now, weapon system avalability has bad quality: age is over useful life and
level of readiness is low.
On-going maintaining is only done based on routine activity by command the served soldiers. With booking the
weapon system availability in a good system, such as our Management Information System and Accounting of
State Property (SIMAK-BMN), reporting even the small damaged property to the State Property Report and
Financial Report, and analyzing the property needs, can make the budget given to this need adequately. As a
result, our weapon system availability can work normally, even we can make it more modern based on the need
analysis. On the particular moment, the foreign political discussion is needed to minimizing the cost of
maintaining.
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1. PENDAHULUAN

Masyarakat telah memberikan kepercayaan yang
penuh kepada pemerintah untuk menunaikan
kewajibannya dalam rangka penyelenggaraa
pelayanan umum. Kepercayaan ini telah diwujudkan
melalui kerelaan masyarakat berkontribusi dalam
membayar pajak yang diwajibkan melalui Undang-
Undang Nomor Ketentuan Umum dan Tatacara
Perpajakan, serta pungutan bukan pajak sesuai dengna
UU PNBP. Kerelaan hati dari masyarakat Indonesia
ini hendaknya tidak disia-siakan oleh pemerintah,
karena suatu saat semangat ini akan pudar oleh waktu
jika pemerintah lalai dalam menjalankan
kewajibannya.

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik telah memberikan arahan agar
pemerintah memberikan pelayanan publik sebagai
upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin
penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas
umum perintahan. Pertahanan negara, sebagai salah
satu jenis barang publik, tentu saja merupakan salah
satu bagian dari hak warga negara, di mana warga
negara dapat mendapatkannya tanpa perkecualian,
dengan kesempatan yang sama, dengan kualitas yang
baik tentunya.

Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional
adalah segala usaha untuk mempertahankan
kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara
dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan
gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.
Pengertian tersebut berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Pertahanan Negara. Pertahanan bagi suatu negara
merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara
yang merupakan usaha untuk mewujudkan satu
kesatuan pertahanan negara guna mencapai tujuan
nasional, yaitu melindungi segenap bangsa dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa
dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan
keadilan sosial.

Kondisi pertahanan suatu negara, salah satunya, bisa
dilihat dari kondisi alat utama sistem persenjataan
(alutsista) angkatan bersenjatanya. Semakin kuat,
canggih, modern, efektif dan efisien alutsista suatu
negara, menunjukan semakin kuat pula
pertahanannya. Superpower Amerika Serikat di dunia
selain didukung oleh kekuatan ekonominya selama
bertahun-tahun pasca Perang Dunia II, tentunya
didukung pula oleh kemampuan alutsista militernya.

Idealnya, di Indonesia juga demikian. Akan tetapi,
kualitas alutsista di Indonesia tergolong buruk. Hal ini
terlihat dari banyaknya peristiwa jatuhnya pesawat
tempur pada saat latihan karena usia yang sudah
sangat melebihi batas toleransi yang diizinkan dan
minimnya pemeliharaan. Para penerbang yang
merupakan SDM berkualitas harus dikorbankan dan
ibaratnya kalah sebelum perang karena pesawat yang
dikemudinya jatuh. Kualitas alutsista yang sudah
buruk, dilihat dari umur ekonomis yang telah
melampaui masa manfaatnya, dan tingkat kesiapan
yang masih rendah.



Jika kita berbicara mengenai pemeliharaan, sebagai
bagian dari Barang Milik Negara (BMN), alutsista
harus tunduk pada Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan BMN sebagaiamana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 38 Tahun
2008, dan telah diganti dengan Peraturan Pemerintah
Nomor Nomor 27 Tahun 2014, yang menyebutkan
bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung
jawab atas pemeliharaan dan pengamanan BMN.

Salah satu pucuk pimpinan di Kementerian Pertahanan
yaitu Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin,
sebagaimana dikutip dari metrotvnews.com,
mengatakan bahwa postur ideal anggaran perawatan
dan pemeliharaan alat utama sistem pertahanan
(alutsista) adalah sebesar 10% dari total anggaran
TNI. Sementara itu, sekarang baru mencapai 5%
sampai 6%. Dari postur anggaran ini, jelas
menunjukkan bahwa alutsista yang ada tidak dirawat
dengan baik dan menyebabkan kerusakan yang lebih
cepat.

Kemudian, mengenai usia alutsista, berdasarkan data
yang dirilis oleh pihak Markas Besar Tentara Nasional
Indonesia tahun 2010, 70 persen alutsista kita berada
dalam kondisi yang sudah tua, atau minimal berusia
20 tahun.

Alternatif selain pemeliharaan adalah penghapusan
dan pengadaan baru. Prinsip-prinsip perlu
diperhatikan dan Pemerintah hendaknya telah
memiliki strategi yang konstruktif dan normatif
mengenai alutsista ini karena dari sisi peraturan telah
mendukung. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012
tentang Industri Pertahanan, telah memberikan
kesempatan bagi negara kita mencapai kemandirian
dalam pertahanan. Peraturan Presiden Nomor 54 tahun
2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, memberikan
kesempatan bagi kegiatan pengadaan alutsista melalui
penunjukan langsung, berbeda dengan pengadaan
barang/jasa lainnya yang harus memperhatikan
prosedur yang lebih panjang dalam pemilihan
penyedia. Kementerian Keuangan juga telah
memberikan ruang bagi masuknya alutsista dari luar
negeri, dengan memberikan fasilitas bebas Bea
Masuk, bebas PPN dan PPnBM. Lazimnya semangat
ini terus dibarengi dengan semangat diikuti dengan
kinerja yang baik dari SDM penentu yaitu jajaran
kepemimpinan dan staf di Kementerian Pertahanan
pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada
umumnya.

Pembahasan difokuskan pada kualitas buruk pada
alutsista yang sudah ada, dari segi pemeliharaan yang
kurang dan rencana pengadaan yang kurang tepat, dan
pencatatan.

2. LANDASAN TEORI

2.1  ALUTSISTA SEBAGAI BARANG PUBLIK

Barang publik banyak didefinisikan oleh para ahli.
Paul C. Trogen (2004:174) menyatakan bahwa secara
umum definisi barang publik membutuhkan dua
konsep, yaitu rivalry dan excludability. Dalam hal ini,
barang publik bersifat non-rivalry dan non-
excludability.

Pertahanan negara, sesuai dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang
Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk
mempertahankan kedaulatan negara,  keutuhan
wilayah sebuah negara dan keselamatan segenap
bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan
bangsa dan negara. Pertahanan negara disebut juga
pertahanan nasional.

Sebagaimana diungkapkan oleh Guritno
Mangkoesoebroto (2008: 57), pertahanan nasional
merupakan barang publik dan penyediaannya harus
dilakukan oleh pemerintah. Sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari pertahanan nasional adalah alutsista
TNI. Tim Penyusun BPPK (2005: 252) menyebutkan
bahwa belanja pertahanan dibagi menjadi belanja
personil, operasi dan pemeliharaan, pembelian barang
dan jasa, penelitian dan pengembangan. Jika
dicermati, belanja terkait alutsista termasuk dalam
pembelian barang dan jasa sehingga termasuk dalam
barang publik.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor
17 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Pertahanan Nomor 17 Taun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara
Nasional Indonesia, Alat Utama Sistem Senjata
Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat
Alutsista TNI adalah setiap jenis materiil yang
merupakan alat utama sistem senjata beserta
perlengkapannya yang dipergunakan untuk
melengkapi kebutuhan pokok komponen utama
pertahanan negara.

Badan Penelitan dan Pengembangan Kemenhan RI
mempublikasikan bahwa unsur-unsur TNI adalah: 1)
personel; 2) organisasi; 3) Software; 4) Alutsista; dan
5) Fasilitas perlengkapan. Dari ke-5 unsur tersebut,
ada 2 unsur yang kesiapannya sangat tergantung
kepada luar negeri yaitu alutsista dan fasilitas
perlengkapan. Semua unsur penting, tetapi yang akan
dibahas adalah Alutsista dan Software.

2.2 KUALITAS BARANG PUBLIK

Kualitas menurut Kotler (2005: 49) adalah
keseluruhan ciri serta dari suatu produk atau
pelayanan pada kemampuan untuk memuaskan
kebutuhan yang dinyatakan/tersirat. Dengan demikian,
kualitas berupa ciri secara global atas suatu barang,
tergantung dari persepsi mana kepuasan kebutuhan itu
dapat dinyatakan. Oleh karena itu, tidak bertentangan
jika kita melihat kualitas alutsista dilihat dari umur
terkait masa manfaatnya, dan keandalan terkait tingkat
kesiapannya.



2.3 ALUTSISTA SEBAGAI BMN

Sebagai bagian dari Barang Milik Negara (BMN),
alutsista harus dipelihara. Alutsista adalah bagian dari
Barang Milik Negara karena alutsista dibeli atau
diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya
yang sah. (Sesaui definisi pada Pasal 1 PP 27 Tahun
2014)

Pemeliharaan BMN merupakan suatu rangkaian
kegiatan untuk menjaga kondisi dan memperbaiki
semua Barang Milik Negara/Daerah agar selalu dalam
keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara
berdaya guna dan berhasil guna. (Penjelasan Pasal 46
ayat (1) PP 27 Tahun 2014)

Pemeliharaan BMN/D merupakan kewajiban dari
Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa
Pengguna Barang bertanggung jawab atas Barang
Milik Negara/Daerah yang berada di bawah
penguasaannya. Inilah amanah yang dari Pasal 46
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan BMN/D. Pemeliharaan ini berpedoman
pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang, yang
tidak terpisahkan dari Daftar Kebutuhan BMN/D.

Sesuai dengan pasal-pasal di batang tubuh PP 27
Tahun 2014, Menteri Keuangan adalah Pengelola
Barang. Menteri Pertahanan berperan sebagai
Pengguna Barang, dan Kepala Satuan Kerja yang
tersebar di seluruh Indonesia berperan sebagai Kuasa
Pengguna Barang. Ia berperan sebagai pejabat yang
paling tahu mengenai kondisi BMN di lapangan.

Kemudian, karena merupakan bagain dari BMN,
sudah jelas bahwa biaya pemeliharaan alutsista
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

Bahwasanya peraturan perundang-undangan telah
mendukung pemerintah untuk mengadakan alutsista
secara mudah, terencana, tertib, tepat guna,
terpelihara, dan akuntabilitasnya teruji. Kemudahan
itu tampak dari Perpres 54 Tahun 2010 stdtd. Perpres
70 Tahun 2012 yang memberikan kemudahan dalam
proses pengadaan barang/jasa alutsista, berupa
pengadaan melalui penunjukan langsung, berbeda
dengan pengadaan barang/jasa lainnya yang harus
melalui pemilihan penyedia barang/jasa yang lebih
rumit. Terencana, tertib, tepat guna, terpelihara,
tampak dari Kebijakan Pemerintah dalam PP Nomor
27 Tahun 2014 (sebelumnya telah berlaku PP Nomor
6 Tahun 2006 dengan isi hampir sama).
Akuntabilitasnya teruji tampak dari adanya kewajiban
pelaporan keuangan yang akuntabel sesuai dengan
prinsip-prinsip akuntansi, sesuai dengan PP Nomor 71
tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kewajiban di dalam PP Nomor 71 tahun 2010 ini
sejalan dengan PMK Nomor 120 tahun 2007 tentang
Penatausahaan BMN yang bertujuan untuk
rnewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib
pengelolaan BMN. Kewajiban Kementerian

Pertahanan terkait hal ini termasuk kewajiban
membukukan alutsista secara tertib dan jujur,
sehingga bisa dilihat kondisi dan masa manfaat
asetnya. Jika memang sudah usang, maka dalam
Rencana Kebutuhan sudah harus diusulkan. Untuk
mempermudah pekerjaan bagi pengguna, Menteri
Keuangan telah membangun Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara (SIMAK-BMN) yang harus digunakan oleh
semua unit Kementerian/ Lembaga Pusat.

2.4 MASA MANFAAT ALUTSISTA

Untuk mengetahui tingkat kewajaran alutsista, kita
bisa membandingkan dengan Tabel Masa Manfaat
Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara
Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat
berdasarkan KMK Nomor 59/KMK.06/2013.

Tabel 1
Masa Manfaat Barang Alutsista

Kode
Barang

Uraian
Masa Manfaat

(Th.)
3010100000 Alat Besar Darat 10
3010200000 Alat Besar Apung 8
3020100000 Alat Angkutan Darat

Bermotor
7

3020300000 Alat Angkutan Apung
Bermotor

10

3020500000 Alat Angkutan
Bermotor Udara

20

3090100000 Senjata Api 10
3090300000 Senjata Sinar 5

Sumber: Diolah dari KMK Nomor 59/KMK.06/2013

Masa manfaat adalah periode suatu aset tetap yang
diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan
dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau
unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk
aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.
Definini ini sesuai dengan Pasal 1 di KMK Nomor
59/KMK.06/2013.

Sepanjang pengadaan alutsista telah sesuai dengan
prosedur dan sesuai dengan sasaran strategis dan
pencapaian kinerja organisasi, pembaruan alutsista
bukanlah hal yang dipermasalahkan, apalagi anggaran
di Indonesia telah menerapkan Anggaran Berbasis
Kinerja, Penganggaran Terpadu, dan KPJM
berdasarkan Nomor 21 Tahun 2004 tentang
Penyusunan RKA-KL.

2.5 PEMBARUAN ALUTSISTA

Berdasarkan statistik Global Fire Power (GFP),
Indonesia hanya unggul dalam kuantitas SDM
(Jumlah penduduk dan jumlah angkatan kerja) yang
menempati posisi 5 teratas. Menurut D. Arfians di
dalam situsnya http://darfians.blogspot.com/
2012_11_01_archieve.html?m=1, pengadaan alutsista
untuk memperkuat pertahanan sangat diperlukan,
pengadaan alutsista harus berdasarkan salah satu dari
3 alasan strategis: 1) adanya ancaman; 2) sudah habis
masa pakai, membahayakan, rusak, atau program



modernisasi alutsista; 3) atas dasar rencana makro dan
berkelanjutan, baik dalam hal pendanaan maupun
implementasi proyek, tentang ekspektasi kapabilitas
angkatan bersenjata.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia pada bagian
pembukaan mengamanatkan tujuan nasional, yaitu
melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
Untuk itu diperlukan sebuah upaya layanan pemeritah
berupa pertahanan nasional.

Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pertahanan
nasonal, adalah alutsista. Sifat barang publik yang
non-exclusive dan non-excludable melekat pada
alutsista, terkait dengan sifatnya yang akan
menimbulkan konflik kepentingan bagi yang
menggunakannya.  Cara pandang kita adalah bukan
pada kebebasan dan kesempatan penggunaan senjata
oleh setiap orang, tetapi  pada kesempatan yang sama
dalam memperoleh perlindungan dengan adanya
pertahanan nasional.

Konsep non-exclusive barang publik ini tampak ketika
kesempatan pertahanan nasional bagi satu warga
negara, tidak mempengaruhi kesempatan penggunaan
pertahanan nasional bagi warga negara selain dia.
Dalam konsep lain, yaitu non-excludable, setiap warga
negara berhak atas pertahanan nasional ini, tanpa
kecuali. Beberapa elemen masyarakat tertentu
memperoleh porsi perlindungan dari pertahanan ini
lebih dari yang lain karena terkait dengan tugas dan
fungsinya dalam kehidupan brnegara, tetapi pada
dasarnya tidak ada pengecualian apapun.

3.1 Alutsista

Sebagai salah satu unsur dari pertahanan, alutsista
memegang peranan penting. Badan Penelitan dan
Pengembangan Kemenhan RI mempublikasikan
bahwa tingkat kesiapan alutsista rata-rata adalah
rendah, sebagai berikut:

Tabel 2
Kekuatan Alutsista Indonesia

Jenis Pesawat
Jumlah
Pesawat

Jumlah
Kesiapan
rata-rata

Persentase

Tempur 89 25 28%
Latih 66 45 68%
Intai 3 1 33%
Angkut 41 14 34%
VIP 12 9 75%
Helikopter 41 22 54%
Radar 12 jam/

hari
8 jam/ hari

67%

Senjata Hanud
Vertikal

2 2 100%

Sumber: diolah dari Baltibang Kemhan.

Jumlah kesiapan alutsista yang masih rendah
menunjukkan kepada kita bahwa kualitas alutista
sudah buruk, bahkan keberadaanya justru akan
membebani. Maka analisis kebutuhan menjadi penting
ketika pemerintah akan mengambil opsi: 1) tetap
menggunakan alutsista lama; 2) menghapuskan
alutsista lama dan pengadaan alutsista baru.

3.1.1 Pemeliharaan

Jika pemerintah menggunakan opsi pertama, tetap
menggunakan alutsista lama tentunya harus
mempertimbangkan biaya pemeliharaan, apakah biaya
pemeliharaannya efisien dibandingkan dengan
pengadaan baru. Jatah anggaran untuk pemeliharaan
yang masih di bawah standar perlu mendapatkan
perhatian khusus, belum lagi terhambat dengan
masalah  embargo senjata oleh negara produsen utama
serta rendahnya pemanfaatan industri pertahanan
nasional.

Sebagain besar dari pejabat kita, lebih senang untuk
melakukan pengadaan tetapi tidak senang untuk
memelihara dan menghapuskan. Demikian pula terjadi
di lingkungan Kementerian Pertahanan, termasuk di
Unit Organisasinya. Faktanya, masih banyak alutsista
lama yang masih beroperasi yang sudah saatnya
dihapuskan. Dalam rapat dengar pendapat dengan
Komisi I DPR,  Pramono Edhie Wibowo sendiri
sebagai orang dalamnya TNI (Kepala Staf Angkatan
Darat (KSAD) sebagaimana diungkapkan di
kompasiana.com/post/read/593483/2/ pramono-edhie-
wibowo-dan-peremajaan-alutsista-tni.html,
mengatakan bahwa masih banyak pesawat tempur
yang dibuat pada tahun 1952, dan 1960-an (lebih tua
daripada prajurit TNI). Padahal, sesuai dengan masa
manfaat, paling lama adalah 20 tahun untuk alutsista
udara. Beliau juga menambahkan bahwa pemeliharaan
alutsista memang mahal, dan Beliau menyarankan
agar tidak membeli melalui agen, karena harganya
sudah banyak dinaikkan. Umur alutsista yang telah
berada jauh di atas masa manfaatnya, merupakan
kualitas alutsista yang buruk.

Terkait dengan anggaran pemeliharaan alutsista yang
mahal itu, terlebih lagi Wakil Menteri Pertahanan
Sjafrie Sjamsoeddin telah mengakui bahwa dari segi
anggaran memang masih lemah. Kebutuhan ideal 10%
dari anggaran TNI, tetapi sekarang baru mencapai
setengahnya. Hal ini sangat membahayakan karena
terkait dengan pertahanan negara. Pertahanan negara,
yang pada dasarnya melindungi warga negara dari
serangan dan ancaman, tetapi justru melemahkan diri-
sendiri, dengan bukti makin banyaknya peristiwa
kegagalan alutsista yang terjadi dalam beberapa tahun
ini.

Pemeliharaan inilah yang masih diabaikan oleh
pemerintah termasuk oleh DPR karena penyusunan
anggaran melibatkan mereka. Dan yang terpenting
adalah si pengusul itu sendiri, yaitu Kuasa Pengguna
Anggaran/Barang dari masing-masing satuan kerja
yang mengetahui kondisi fisik barang. PP Nomor 21



tahun 2004 melalui sistem penganggaran berbasis
kinerja memberikan ruang yang luas kepada para
pengusul anggaran untuk memberikan usulan
anggaran berdasarkan kinerja yang benar. Untuk itu,
TNI dituntut untuk lebih tertib dalam mengusulkan,
bukan sembarang usul. Kinerjanya apa, hasilnya apa,
outputnya apa, harus jelas.

Inilah yang kadang menjadi jawaban mengapa kualitas
alutsista kita masih buruk. Oleh karena itu, minimal
pemerintah berkeinginan untuk menerapkan prinsip
yang ada di dalam PP Nomor 24 Tahun 2014 yang
telah menggatikan PP Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan BMN/D, yang menekankan pentingnya
pemeliharaan BMN.

3.1.2 Pengadaan

Jika pemerintah menempuh opsi kedua,
menghapuskan alutsista lama dan pengadaan alutsista
baru, tentunya dibutuhkan adanya analisis kebutuhan
yang baik mengenai tipe dan hal teknis lainnya,
disesuaikan dengan ketersediaan yang sudah ada,
peruntukan, efisiensi, dan sebagainya. Banyak faktor
yang harus dipertimbangkan. Sejalan dengan Richard
A. Musgrave (1991: 177) yang memiliki pandangan
atas solusi pertahanan nasional, bahwa dengan
berbagai kebijakan, akan timbul pula setumpuk
masalah teknis, meliputi rancangan sistem
persenjataan tertentu seperti peluru, pesawat terbang,
kapal laut, dan baju baja, yang semuanya harus
dipenuhi seefisien mungkin. Dalam maslah ini,
analisis biaya-manfaat (lebih tepatnya analisis
keefektifan biaya) sangatlah berguna dan telah
diterapkan pertama kali dalam perencanaan
pertahanan pada tahun 1960-an,

Kemudian, kualitas dari alutsista yang diadakan juga
harus diperhatikan. Lebih lanjut Richard A. Musgrave
(1991: 177)  mengungkapkan adanya 2 opsi, apakah
harus modernisasi kekuatan strategis (yang sudah ada)
ataukah harus membangun kekuatan strategis baru.
Proyek-proyek militer terkait dengan hal ini, menurut
Tim Penyusun BPPK (2005: 253), mulai land-based
missiles, submarine-based missiles, maupun
Submarine Strategic Defensive Initiative (sering
disebut perang bintang), sekarang masih
dipertentangkan oleh para ilmuwan, mengingat
risikonya yang sangat tinggi.

Karena beberapa kemungkinan tersebut sulit
dilakukan dan implikasi terhadap anggaran juga
sangat besar, maka setidaknya kita dapat memperbaiki
pertahanan dnegan modernisasi alutsista. Berdasarkan
landasan teori, modernisasi alutsista merupakan salah
satu syarat pembaruan alutsista. Pembaruan alutsista
ini, sebagaimana disampaikan Wakil Ketua Komisi I
DPR TB Hasanuddin melalui jurnas.com pada 18 Juli
2912, akan sepenuhnya disetujui oleh DPR dengan
syarat: 1) pembelian alutsista harus sesuai dengan
rencana strategis pemerintah; 2) pembelian alutsista
itu memiliki nilai tambah bagi industri strategis di

dalam negeri; 3) alutsista yang dibeli harus cocok
dengan kondisi geografis Indonesia serta bisa
digunakan untuk kepentingan lain seperti alat angkut
dan alat bantu pada waktu bencana alam; 4) harus
memenuhi azaz akuntabilitas; 5) pengadaan secara
transparan.

Saat ini, Kementerian Pertahanan sebagai eksekutor
kebijakan ini, rupanya masih belum sepenuhnya
percaya diri dengan industri pertahanan dalam negeri.
Kementerian Pertahanan memiliki 17 Indikator
Kinerja Utama (IKU), 2 diantaranya terkait dengan
alutsista. Terbukti dari target pencapaian IKU pada
LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah) Kementarian Pertahanan Tahun 2013
terkait dengan alutsista, masih rendah, dengan rincian:
1) Persentase produk Alutsista industri dalam negeri
dan pengembangan pihak industri pertahanan, hanya
ditarget 30 persen; dan 2) Persentase rekomendasi
inovasi teknologi dan model alat peralatan pertahanan
yang sesuai kemajuan Iptek serta mampu dijadikan
prototype hanya ditarget 40 persen.

3.2 Software

Software adalah salah satu unsur pertahanan kemanan,
memiliki arti penting ketika dibutuhkan pekerjaan
yang sifatnya harus cepat, tepat, dan akurat. Software
ini dapat meliputi sistem informasi di bidang teknis
pertahanan, di bidang manajemen pimpinan, maupun
di bidang administrasi. Bidang adminstrasi
nampaknya sepele, tetapi hal ini tidak boleh dihindari
karena alah satu penyebab tidak adanya rencana
pengadaan alutsista baru dan tidak adanya belanja
pemeliharaan adalah karena ketidakberesan dalam
pencatatan administrasi atas alutsista itu sendiri.
Kapan perolehannya, berapa harga perolehannya, dari
mana diperolehnya, bagaimana kelengkapannya,
merupakan informasi yang penting dalam
administrasi, tetapi kadang diabaikan karena rumit dan
membosankan.

Aplikasi SIMAK-BMN

Kini, pencatatan atas alutsista sebenarnya dapat diatasi
adanya aplikasi SMAK-BMN (Sistem Informasi
Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara)
yang telah di-publish oleh Menteri Keuangan. Satuan
kerja termasuk yang berada di lingkungan Kemhan
dapat menggunakannya, sehingga akan sangat
mempermudah dalam pencatatan transaksi, pembuatan
daftar, laporan, penyusutan aset, dan sebagainya.
Dengan menggunakan aplikasi ini, setidaknya
Kemhan dapat memperoleh 2 manfaat sekaligus: 1)
lebih mudah; 2) mendukung penyusunan laporan
keuangan secara nasional. Kemudahan juga bisa
diperoleh ketika akan mengajukan usulan pengadaan
alutsista melalui rencana kebutuhan BMN yang
tentunya didasari oleh kondisi BMN yang sudah ada.

Dalam perjalanan, ternyata sampai pada pelaporan
keuangan tahun 2013, seperti dipublikasikan oleh
DJKN di https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/



sosialisasipenatausahaanbmnmigrasisimaktni, pada
akhir 2013 satker TNI masih menggunakan pencatatan
dengan menggunakan sistem yang dibuat oleh di
kalangan internal TNI. Untuk itu, rekomendasi ke
depan adalah penggunaan SIMAK-BMN.

3.3 Rencana Kebutuhan BMN

Di dalam memahami rencana kebutuhan BMN,
konsep sederhananya adalah kita tidak dapat
mengusulkan pemeliharaan atau pengadaan baru kalau
kita tidak tahu bagaimana yang sudah ada.
Pemeliharaan ini berpedoman pada Daftar Kebutuhan
Pemeliharaan Barang, yang tidak terpisahkan dari
Daftar Kebutuhan BMN/D.

Sesuai dengan Pasal 10 PP Nomor 27 Tahun 2014,
proses dari usulan ini adalah: 1) Pengguna Barang
menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang
diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di
lingkungan kantor yang dipimpinnya; 2) Pengguna
Barang menyampaikan usul rencana kebutuhan
Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud yang
telah dihimpun, kepada Pengelola Barang; 3)
Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usul
rencana kebutuhan Barang Milik Negara bersama
Pengguna Barang dengan memperhatikan data barang
pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dan
menetapkannya sebagai rencana kebutuhan Barang
Milik Negara/Daerah.

Hal ini perlu dipelajari karena Undang-Undang telah
memberikan wewenang yang besar kepada Menteri
Keuangan sebagai Pengelola Barang, yang di
dalamnya termasuk Alutsista. Tentunya, sebelum
mengajukan usuan, Kuasa Pengguna Barang telah
melakukan analisis kebutuhan sesuai dengan kondisi
lapangan.

Kedua hal ini, software berupa SIMAK-BMN dan
Rencana Kebutuhan BMN, secara tidak langsung
merupakan bagian dari azaz akuntabilitas yang
dipersyaratkan oleh DPR dalam hal alutsista, karena
setidaknya Kementarian Pertahanan dalam hal ini
memiliki dasar pncattan yang lebih akurat dan dapat
dipertanggungjawabkan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di
atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1) Alutsista adalah barang publik.
2) Kualitas alutsista buruk.
3) Pemeliharaan harus dilakukan dan ditingkatkan,

minimal 10% dari proporsi anggaran terhadap
anggaran Kemenhan.

4) Pemerintah harus melakukan lobi politik luar
negeri untuk mengatasi embargo senjata oleh
produsen utama.

5) Kementerian Pertahanan harus segera
menyesuaikan strategi kinerjanya sesuai tuntutan
DPR agar alutsista berkualitas.

6) Kemenhan harus memperbaiki sistem pencatatan
alutsista ke dalam SIMAK-BMN.

7) Melakukan Usul Rencana Kebutuhan BMN.
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