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PENGANTAR 

 

 

 Pertama-tama, rasa hormat saya kepada isteri-isteri yang 

bersuami tentara dan juga suami-suami yang beristeri tentara. Kalian 

adalah orang-orang tegar dan sekaligus orang-orang sukses. Karena 

tanpa dukungan kalian, negara ini akan kacau. 

Selanjutnya saya ingin menyampaikan sedikit pengalaman saya 

tentang TNI yang saya kenal. Sekitar tahun 1980-an, alm. bapak saya 

(seorang guru SD) diadukan ke Kodim 1622/Alor (yang saat itu saya 

belum tahu namanya sudah kodim atau koramil). Komandan saat itu 

menyambut bapak saya dengan santun dan mengatakan seperti ini “ 

karena guru sehingga saya bisa seperti ini, karena guru sehingga 

saya berada di sini untuk melayani masyarakat”. Berikut tahun 1998 

(waktu itu saya sedang studi S1 di Makassar, dan menjadi anggota 

Menwa 1995-2002), tiba-tiba kampus kami diserang oleh tentara 

(karena telah terjadi demonstrasi yang anarkis). Seluruh civitas 

akademika lari meninggalkan kampus, namun banyak juga yang 

ditangkap. Saya sendiri saat itu berada di markas komando menwa. 1 

jam kemudian saya keluar, kampus sudah sunyi dan saya berpapasan 

dengan 1 regu tentara yang sedang patroli. Anehnya justeru DANRU-

nya terlebih dahulu menyapa saya, dan suasana ini berlangsung 

hingga dua minggu dan saya tidak diapa-apakan. 

Dari kedua kisah ini saya melihat keprofesionalitas tentara 

dalam menanggapi suatu kasus. Wajar saja kalau untuk menjadi 
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seorang prajurit, harus melalui berbagai tahapan seleksi, mulai dari 

test akademik, test psikologi, test kesehatan jiwa, test kesehatan 

jasmani, serta test mental dan ideologi. Bahkan setelah seseorang 

diterima sebagai prajurit, masih terus tekun dalam berbagai pelatihan 

untuk membentuk dan menjaga karakter yang berdisiplin. 

Bagaimana kisah perjalanan pembentukan TNI ? secara singkat 

kita akan membaca tulisan pada halaman-halaman berikutnya. 

Disadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan, namun marilah 

kita merefleksikan diri terhadap kisah yang terjadi sehingga kita tetap 

bangga dan terus meningkatkan kualitas sistem pertahanan dan 

kaeamanan NKRI ini seiring perkembangan zaman. 

...................... Dirgahayu TNI .....71........... Jayalah selalu 

................................ 

Loth Botahala, S.T., M.Si. 
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MENGULAS KEMBALI SEJARAH TNI 

5 Oktober 1945 – 5 Oktober 2016 

 

 

 

 

 Merupakan sebuah sejarah panjang peristiwa lahirnya TNI pada 

5 Oktober 1945 yang murni dari rakyat dengan nasionalisme yang 

kuat. Sehingga tidak mengherankan jika TNI selalu manunggal 

dengan rakyat hingga saat ini. 

Ketika Jepang menyerah tanpa syarat pada 14 Agustus 1945 

akibat jatuhnya bom di kota Hirosima dan Nagasaki oleh Amerika 

dan sekutunya, menjadi momentum bagi bangsa Indonesia 

memproklamirkan kemerdekaannya yang secara resmi dibacakan 

pada 17 Agustus 1945. Namun hal ini tidaklah berarti bahwa 

Indonesia telah bebas dari kekuasaan Jepang hingga penyerahan 

kekuasaan secara resmi kepada Amerika dan sekutunya. 

Situasi ini menimbulkan suatu gerakan pengambilalihan 

kekuasaan dari tangan Jepang oleh berbagai elemen rakyat Indonesia. 

Senjata serta seluruh peralatan militer Jepang lainnya diambil alih dan 

dikuasai oleh berbagai komponen rakyat Indonesia, berlangsung 

dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.  

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Jepang membubarkan PETA dan 

Heiho menjadi awal dibentuknya Tentara Kebangsaan Indonesia oleh 

PPKI, di mana pada tanggal 22 Agustus 1945 membentuk 3 badan 

sebagai wadah penyaluran potensi perjuangan rakyat, yakni Komite 

Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI), dan 

Badan Keamanan Rakyat (BKR) [yang ditempatkan dalam wadah 

Badan Penolong Korban Perang (BPKP) dan dibina oleh KNI, dengan 

tugas utama menjaga keamanan rakyat setempat]. Sehingga tanggal 

23 Agustus 1945 Presiden RI (Soekarno) menyerukan kepada rakyat 

Indonesia sebagai berikut: 
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“Saya berharap kepada kamu sekalian, hai prajurit–prajurit 

bekas PETA, Heiho, dan Pelaut serta pemuda-pemuda lain, 

untuk sementara waktu, masuklah dan bekerjalah pada Badan 

Keamanan Rakyat. Percayalah nanti akan datang saatnya kamu 

dipanggil untuk menjadi prajurit dalam Tentara Kebangsaan 

Indonesia” 

Situasi mulai menjadi tidak aman ketika Inggris yang mewakili 

sekutu datang ke Indonesia untuk mengambil alih kekuasaan dari 

tangan Jepang, ternyata dimanfaatkan oleh Belanda untuk kembali 

menguasai Indonesia. Di lain pihak dengan adanya desakan dari para 

pejuang untuk membentuk suatu Tentara Nasional Indonesia yang 

resmi, maka pada tanggal 5 Oktober 1945 Pemerintah Republik 

Indonesia mengeluarkan maklumat pemerintah no. 6 tentang 

pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, yang berbunyi “untuk 

memperkuat perasaan keamanan umum, maka diadakan satu Tentara 

Keamanan Rakyat”. Maklumat ini disusul dengan Pengumuman  

Pemerintah tanggal 7 Oktober 1945 yang berbunyi: “Ini hari telah 

dilakukan pembentukan Tentara Kebangsaan di salah satu daerah di  

Jakarta dengan maksud untuk menyempurnakan  kekuatan Republik 

Indonesia”. 

Pemuda-pemuda bekas PETA, HEIHO, KEIGUN, dan pemuda 

dari Barisan Pelopor telah menyiapkan tenaganya masuk ke dalam 

TKR, agar setiap waktu dapat membaktikan tenaganya untuk 

menentang kembalinya penjajah Belanda. Pemuda-pemuda dan 

Tentara Kebangsaan itu dengan segera diperlengkapi dengan 

persenjataan, agar dengan jalan demikian dapat mempertahankan 

keamanan umum. 

Berdasarkan maklumat pemerintah no. 2/SD/1946 tanggal 7 

Januari 1946, pemerintah merubah nama Tentara Keamanan Rakyat 

menjadi Tentara Keselamatan Rakyat yang diberlakukan mulai 8 

Januari 1946 dengan tujuan untuk memperluas fungsi ketenteraman 

dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat 

Indonesia.  
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Beberapa hari kemudian, tepatnya tanggal 26 Januari 1946, 

pemerintah mengeluarkan maklumat No. 4/SD/1946 untuk merubah 

nama TKR menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) dengan tujuan 

penyempurnaan organisasi tentara menurut standar militer 

internasional. Tindakan inilah yang menuai reaksi keras dari kalangan 

paramiliter/kelompok pejuang yang berafiliasi dengan partai politik 

menentang otoritas militer TRI. Perpecahan tidak dapat dihindarkan 

lagi. Di satu pihak TRI berhadapan dengan agresi yang dilancarkan 

oleh bangsa penjajah, namun di pihak lain TRI harus berhadapan 

dengan kelompok-kelompok pejuang yang berjuang sendiri-sendiri 

sehingga kadang berselisih paham bahkan bentrok dengan TRI. 

Misalnya pasukan Lasjkar Merah di bawah pimpinan Muhamad Jusuf 

memerintahkan sekitar 200 anggotanya menurunkan bendera nasional 

sehingga harus berhadapan dengan TRI, Lasjkar Rakjat Djakatra Raja 

di bawah pimpinan Soetan Akbar yang menyerang TRI karena tidak 

setuju dengan adanya perundingan Indonesia-Belanda, dan lainnya. 

TRI terus bertempur dan berjuang untuk menegakkan 

kedaulatan dan kemerdekaan bangsa, sementara usaha pemerintah 

untuk menyempurnahkan tentara kebangsaan terus dilakukan, hingga 

tanggal 15 Mei 1947 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan 

penetapan tentang penyatuan Badan dan Laskar Pejuang menjadi satu 

organisasi tentara. Maka tanggal 3 Juni 1947 Presiden mengeluarkan 

keputusan Presiden yang dimuat dalam Berita Negara No. 24 Tahun 

1947 tentang penyatuan TRI dengan Badan dan Laskar Pejuang lain 

menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). 

Setelah konferensi meja bundar (KMB) pada desember 1949, 

perubahan nama Indonesia menjadi Negara Republik Indonesia 

Serikat (RIS) sehingga sejalan dengan itu dibentuk pula Angkatan 

Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) yang anggotanya 

merupakan gabungan dari TNI dan KNIL. Namun pada tanggal 17 

Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara 

kesatuan, sehingga APRIS diganti dengan nama APRI. 
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Pada acara peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional 

(AMN) tanggal 12 November 1958 di Magelang, istilah dwifungsi 

pertama kali dilontarkan oleh A. H. Nasution, dan istilah ini 

diperkenalkan kepada pimpinan Polri pada 1960 di Porong. 

Dwifungsi merupakan istilah untuk menyebut 2 fungsi militer yakni 

“fungsi tempur dan fungsi pembina wilayah/masyarakat”. Sejalan 

dengan itu maka pada tahun 1962 dilakukan upaya penyatuan antara 

Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dengan Kepolisian 

Negara menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) 

yang terdiri atas kekuatan militer dan kekuatan sosial masyarakat. 

Dalam implementasinya, dwifungsi ABRI menghasilkan 

dampak yang sangat besar, baik dampak positif (yang nyaris tidak 

diekspos secara umum) maupun dampak negatif (berkurangnya jatah 

kaum sipil di bidang pemerintahan). Fungsi tempur yang nyata adalah 

ketika terjadi G 30 S/PKI, pertahanan dan keamanan negara 

diselesaikan dengan doktrin Tri Ubaya Cakti yang difokuskan pada 

operasi militer tempur, operasi militer intelijen, dan operasi militer 

teritorial, kemudian tahun 1994 doktrin ini dikonsolidasikan menjadi 

Sad Daya Dwi Bakti yang fokusnya pada keamanan pulau nusantara, 

keamanan laut, keamanan udara, keamanan masyarakat, dan 

pemeliharaan perdamaian dunia. 

Kemanunggalan ABRI dan Rakyat merupakan implementasi 

dari keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara sebagai 

kewajiban yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sistem pertahanan rakyat 

semesta menjadi ciri dari peran segenap komponen bangsa dalam 

usaha pertahanan negara, dengan menata segenap potensi sebagai 

kekuatan bangsa, sehingga memiliki kontribusi nyata dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Komponen bangsa yang dimaksud yakni 

terdiri atas komponen utama, komponen cadangan, dan komponen 

pendukung. 

Komponen Pendukung merupakan segenap sumber daya 

(manusia, alam, buatan) serta sarana dan prasarana nasional sebagai 
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kekuatan pertahanan negara menghadapi ancaman militer, yang 

memberikan kejelasan kontribusi dan status serta perannya dalam 

sistem pertahanan negara secara langsung atau tidak langsung dapat 

meningkatkan kekuatan dan kemampuan Komponen Utama dan 

Komponen Cadangan. Berbeda dengan Komponen Utama dan 

Komponen Cadangan yang terstruktur sebagai kekuatan, komponen 

pendukung relatif tidak terstruktur sebagai satuan. Sebagai kekuatan 

yang terstruktur, Komponen Utama dan Komponen Cadangan 

dibentuk dengan persyaratan khusus, sedangkan kekuatan Komponen 

Pendukung justru melekat pada kemampuan teknis dan profesionalitas 

warga negara serta fungsi dan kegunaan segenap sumber daya 

nasional dalam dinamika kehidupan bangsa. 

Waktu terus berlalu, perubahan demi perubahan terus terjadi ke 

arah yang lebih baik, hingga tahun 1998 terjadi perubahan situasi 

politik di Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap 

keberadaan ABRI. Pada tanggal 1 April 1999 TNI dan Polri secara 

resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI 

sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI 

menjadi Panglima TNI. 

Seiring dengan makin derasnya arus globalisasi, semakin 

banyak negara yang memilih untuk menancapkan pengaruhnya bukan 

lagi dengan hard power, namun dengan soft power dan smart power. 

Soft power dan smart power merupakan pengaruh-pengaruh tak 

nampak namun dapat mengancam negara lain, seperti kekuatan sosial 

dan ekonomi yang dimiliki oleh suatu negara. Dunia yang dahulu 

dikenal dengan dua kutub yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet pada 

masa Perang Dingin, saat ini telah menjadi multipolar dengan 

munculnya kekuatan-kekuatan ekonomi baru dunia. Hal ini 

menyebabkan perang lebih bersifat asimetrik (irasional) dan sistem 

pertahanan negara menjadi semakin rumit. Ancaman masa kini tidak 

hanya terbatas dalam arti tradisional yaitu ancaman kesatuan wilayah 

Republik Indonesia, namun juga ancaman yang berdimensi ideologi, 
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politik, ekonomi, sosial budaya, keselamatan umum, teknologi bahkan 

legislasi, yang sifatnya nonmiliter. 

Pada era globalisasi saat ini dan masa mendatang, potensi 

konflik antar negara selalu berkembang cepat dan cenderung sulit 

diantisipasi. Konflik kepentingan nasional antar negara khususnya 

dalam penggunaan sumber daya nasional (termasuk didalamnya 

penguasaan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan internal 

masing-masing negara) telah mempengaruhi pola hubungan antar 

negara yang semula mengedepankan aspek ideologi yang didukung 

oleh aspek politik dan aspek militer, berubah menjadi kepentingan 

ekonomi serta ilmu pengetahuan dan teknologi didukung aspek 

militer. Oleh karena itulah, dalam menyusun kebijakan pertahanan 

negara, harus diarahkan pada  terwujudnya kesiapan dan kemampuan 

pertahanan negara yang adaptif dengan perkembangan lingkungan 

strategis melalui peningkatan kesadaran bela negara, cinta tanah air, 

dan penyiapan sumberdaya nasional yang handal dan professional 

guna tercipta kemampuan daya tangkal negara dan bangsa terhadap 

setiap hakekat ancaman yang bersifat multi dimensional, baik 

ancaman militer maupun ancaman nonmiliter atau kolaborasi 

keduanya.  

Kisah perjalanan/perkembangan TNI  bagaikan perkembangan 

fisik seorang bayi yang bertumbuh hingga dewasa. Bayi tersebut tidak 

pernah lolos dari berbagai proses hidup termasuk ketentuan-ketentuan 

yang harus ia lalui hingga masa dewasa pun mengalami berbagai 

tahapan proses, paling tidak luka lecet pada tubuh.  

Untuk memperoleh/menghasilkan seorang prajurit sejati/yang 

ksatria, berbagai ketentuan telah diletakkan sebagai dasar perekrutan 

hingga pembinaan-pembinaan selanjutnya. Misalnya ciri khas seorang 

prajurit adalah disiplin yang tercermin dalam perilaku prajurit 

tersebut. 

Menurut Kapten P.N.B. Oktoberiandi, untuk menjadi prajurit 

TNI, seseorang harus melalui berbagai tahapan seleksi yakni test 

akademik, test psikologi, test kesehatan jiwa, test kesehatan jasmani, 
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dan test mental dan ideologi. Sehingga menurutnya prajurit yang 

cerdas adalah prajurit yang rendah hati dan berbudi baik, itulah yang 

diharapkan rakyat dan pasti diterima di lingkungan manapun dia 

berada. Sebaliknya prajurit yang tidak berkarakter adalah prajurit 

yang tidak akan mau mempertanggug jawabkan perbuatannya, bahkan 

akan mengorbankan orang lain, kesatuan, bahkan bangsa dan negara 

ini untuk kepentingan pribadinya. 

Yang jelas, kita harus percaya bahwa seluruh prjurit TNI adalah 

mereka yang telah lolos dari semua test secara ketat yang telah 

diberlakukan sehingga tidak dapat diragukan lagi kemampuan prajurit 

TNI kita. Walaupun tidak ada manusia yang sempurna di dunia, 

namun kita diciptakan hidup bersama untuk saling mengingatkan dan 

bukan untuk saling menyalahkan. 

Marilah kita merefleksi diri dengan menelusuri jejak langkah 

TNI selama ini melalui tema hari ulang tahun ke-71 yakni “Bersama 

rakyat TNI kuat, professional, siap mewujudkan Indonesia yang 

berdaulat, mandiri, dan berkepribadian”; kita dapat menemukan 

keberhasilan yang telah ditoreh TNI. 

BERSAMA RAKYAT :  

 TNI Kuat : 

 Pembentukan BKR (Badan Keamanan Rakyat, 22 Agustus 

1945) menjadi TKR (Tentara Keamanan Rakyat, 5 Oktober 

1945) menjadi TKR (Tentara Keselamatan Rakyat, 7 Januari 

1946) menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia, 26 Januari 

1946) menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia, 3 Januari 

1947) menjadi APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia 

Serikat, Desember 1949) menjadi APRI (Angkatan Perang 

Republik Indonesia, 17 Agustus 1950) menjadi ABRI 

(Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 1965) menjadi TNI 

(Tentara Nasional Indonesia, 1 April 1999) hingga sekarang. 

 TNI Profesional : 

 Operasi Militer dan Misi Perdamaian Dunia yang diemban 

TNI sangat berhasil. Tidak ada kelompok sipil yang menjadi 
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korban dalam operasi militer maupu misi perdamaian dunia 

yang dilaksanakan oleh TNI. 

 TNI Siap Mewujudkan Indonesia Yang Berdaulat : 

 Kemanunggalan TNI – Rakyat dengan 3 komponen 

sishankamrata (yakni komponen kekuatan utama, komponen 

kekuatan cadangan, dan komponen kekuatan pendukung) 

telah memberikan berbagai keberhasilan sehingga TNI 

semakin dekat di hati rakyat. 

 TNI Mandiri dan Berkepribadian : 

 Komponen kekuatan pendukung dari ke-3 komponen 

sishankamrata (ancaman masa kini? –Globalisasi-ideologi, 

sosbud., politik, ekonomi, keselamatan umum, teknologi, 

legislasi (nonmiliter). 

 Pembentukan karakter yang berdisiplin melalui berbagai 

seleksi penerimaan dan diklatmil secara berkesinambungan. 
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