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Strategi Mengatasi Ancaman 
Militer 
Strategi mengatasi Ancaman Militer diatur dalam UUD 
1945 Pasal 30 ayat 1 sampai 5,yaitu: 

 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta 
dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 

 (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara 
dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan 
keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional 
Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik 
Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, 
sebagai kekuatan pendukung. 



UUD 1945 Pasal 30 ayat 3 dan 4 
 (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan 

Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai 
alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, 
dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 

 (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat 
negara yang menjaga keamanan dan ketertiban 
masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, 
melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 



UUD 1945 Pasal 30 ayat 5 
 (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional 

Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, 
hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia 
dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam 
menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan 
warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan 
diatur dengan undang-undang. 



KOMPONEN SISHANKAMRATA 
Komponen Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat 
Semesta terdiri atas: 

 1. TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan 

 2. POLRI sebagai kekuatan utama sistem keamanan 

 3. Rakyat sebagai kekuatan pendukung 



SIFAT SISHANKAMRATA 
Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat 
semesta bercirikan: 

a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan kemanan 
negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh 
rakyat. 

b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional 
didayagunakan bagi upaya pertahanan. 



Operasi Militer untuk Perang 
(OMP). 
kekuatan pertahanan siap dikerahkan untuk 
melaksanakan Operasi Militer untuk Perang (OMP), 
namun setiap bentuk perselisihan dengan negara lain 
selalu diupayakan penyelesaiannya melalui jalan damai. 
Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang 
hanya dilaksanakan sebagai jalan terakhir apabila cara-
cara damai tidak berhasil. 



Operasi Militer Selain Perang 
(OMSP) 
 Pengerahan kekuatan TNI untuk OMSP dilaksanakan 

berdasarkan keputusan politik pemerintah. 

 Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Untuk 
menghadapi ancaman non-tradisional. 

 Termasuk didalam ancaman non Tradisional adalah 
gerakan separatis bersenjata, terorisme 
internasional maupun domestik, aksi radikal, 
pencurian sumber daya alam, penyelundupan, 
kejahatan lintas negara, dan berbagai bentuk aksi 
ilegal lain yang berskala besar. 



Strategi Mengatasi Ancaman 
Non Militer 
Strategi pertahanan non-militer merupakan segala 
usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, 
keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek 
ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, 
keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, 
keselamatan umum, dan hukum.  



Strategi Mengatasi Ancaman di 
Bidang Ideologi dan Politik 
Ada empat hal yang selalu dikedepankan oleh globalisasi 
dalam bidang ideologi dan politik, yaitu  

1. demokratisasi,  

2. kebebasan,  

3. keterbukaan dan  

4. hak asasi manusia. 



Strategi Mengatasi Ancaman di 
Bidang Ideologi dan Politik 
Strategi mengatasi Ancaman di bidang Ideologi, 
yaitu: 

1. Pancasila harus mampu menumbuhkan 
pemerintahan yang kuat,mandiri dan tahan uji  

2. mengelola konflik kepentingan yang dapat 
menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa 
Indonesia yang pluralistik 

3. memperteguh wawasan kebangsaan yang 
berlandaskan Bhinneka Tunggal Ika. 



Strategi Mengatasi Ancaman di 
Bidang Ideologi dan Politik 
Strategi mengatasi Ancaman di bidang Politik, yaitu: 

1) Mengembangkan demokrasi politik. 

2) Mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. 

3) Mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar 
menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. 

4) Memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan 
pemerintahan yang bersih dan berwibawa. 

5) Menegakkan supremasi hukum. 

6) Memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik 
internasional. 



Strategi Mengatasi Ancaman di 
Bidang Ekonomi 
Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata 
ampuh untuk melumpuhkan ancaman di bidang 
ekonomi, yaitu : 

1) Sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat 
produksi domestik untuk pasar dalam negeri, 
sehingga memperkuat perekonomian rakyat. 

2) Pertanian dijadikan priorotas utama, karena 
mayoritas penduduk Indonesia bermatapencaharian 
sebagai petani.  



Strategi Mengatasi Ancaman di 
Bidang Ekonomi 
3) Diadakan perekonomian yang berorientasi 
pada kesejahteraan rakyat.  

4) Tidak bergantung pada badan-badan 
multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia dan 
WTO. 

5) Mempererat kerjasama dengan sesama negara 
berkembang untuk bersama-sama mengahadapi 
kepentingan negara-negara maju. 



Strategi Mengatasi Ancaman di 
Bidang Sosial-Budaya 
Strategi mengatasi ancaman di bidang sosial-
budaya yaitu: 

1. keseimbangan antara manusia dengan alam 
semesta, manusia dengan masyarakat, manusia 
dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir 
dan kesejahteraan batin.  

2. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan 
keserasian melahirkan toleransi yang tinggi,  

3. bangsa yang berbhinneka dan bertekad untuk 
selalu hidup bersatu.  


