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Pengiriman
pasukan

perdamaian
sebagai

Amanat Konstutusi, 
dan implementasi
diplomasi militer



Diplomasi total

dan

sejarah total

Dalam Diplomasi 
Total dapat 

diajukan 
pertanyaan 

Bagaimana
Sejarah Total 

dapat dituliskan
pada pasukan
perdamaian
Indonesia?

Lalu apa peranan 
sejarawan militer 
dalam pasukan 

perdamaian? dan 

Mengapa 
keikutsertaan 

sejarawan militer di 
dalam pasukan 

perdamaian 
menjadi demikian 

penting? 
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Diplomasi
Diplomasi sebagai proses 

keseluruhan yang dilakukan oleh 
suatu negara dalam melaksanakan 
hubungan Internasional.  Diplomasi 

dapat diartikan sebagai 
implementasi dari kebijakan politik 
luar negeri suatu negara. (Martin 
Griffiths dan Terry O Callaghan)

Diplomasi Total Semua stakeholder 
diplomasi diajak untuk berperan aktif

karena diplomasi merupakan
tanggung jawab semua komponen

Bangsa. 

Diplomasi militer dianggap sebagai 
bagian dari diplomasi total yang 

dinilai sangat strategis dalam rangka 
mencapai tujuan negara.  

Diplomasi militer didefinisikan sebagai 
diplomasi yang dilaksanakan oleh 
militer dalam rangka mendukung 
kebijakan politik luar negeri dalam 

menyelesaikan berbagai 
permasalahan Internasional.   

Diplomasi militer diartikan sebagai 
aplikasi damai yang dilakukan oleh 
suatu negara dengan sumber daya 
dari seluruh  spektrum pertahanan 

yang dimilikinya dengan tujuan untuk 
mengembangkan hubungan 

bilateral dan multilateral yang saling 
menguntungkan. 

4



Merupakan upaya promosi terhadap kepentingan nasional melalui 
pengaruh-pengaruh berupa perubahan maupun pembentukan opini 

dan persepsi publik, kepercayaan, sikap dan kebiasaan, harapan serta 
motivasi ke arah yang diinginkan

Diplomasi publik sebagai the promotion of the national interest by 
informing and influencing the citizen of other nations. (Anthony Pratkanis) 

Diplomasi public,  proses diplomasi dimana dilaksanakan hubungan 
langsung dengan masyarakat di suatu negara guna memperjuangkan 
kepentingan nasional dan dalam rangka menyebarkan nilai-nilai yang 

dimilikinya. (diambil dari teori Paul Sharp).  
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Soft Power Diplomacy 
berasal dari tiga 

sumber strategis yaitu: 
kebudayaan, nilai 

politik dan kebijakan 
politik suatu negara. 

(Joseph S. Nye Jr. 
pada tahun 1990-an)

Soft Power diplomacy 
pemerintah Indonesia 

terdapat pada 
beberapa elemen 
yakni: Demokrasi, 

Islam Moderat dan 
tingkat Pluralistik 
Indonesia yang 
sangat tinggi.

Disebut sebagai  “The 
Ideology of Tolerans.”
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Misi Pasukan Perdamaian

buffer zone

multidimensional 
peacekeeping
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Tantangan personel

pemelihara perdamaian

Dag 
Hammarskjöld,

“Peacekeeping is 
not a job for 

soldiers, but only 
soldiers can do it.” 
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Sejak Indonesia ikut berkontribusi dalam pengiriman 
pasukan ke PBB, Indonesia telah mengirimkan 34  
polisi individu (individual police), 140 unit polisi 
berseragam (formed police unit), 22 ahli pada misi 
(experts on mission), dan 1.535 kontingen pasukan 
(contingent troop). Pengiriman pasukan perdamaian 
Indonesia ke manca negara bila dilihat dari fase 
pengiriman dapat dipetakan menjadi dua bagian. 
Bagian pertama pengiriman pasukan dengan 
kekuatan setingkat kompi dan setingkat batalion. 
Bagian kedua pengiriman pasukan dalam bentuk 
kelompok yang bekerja sebagai pengamat. 
Kontingen Indonesia yang dikirim sebagai pasukan 
perdamaian dunia sampai dengan tahun 1964 
adalah pasukan dalam bentuk satuan besar. 
Selanjutnya pengiriman kontingen dalam bentuk 
satuan besar setingkat kompi dan batalyon serta 
sebagai pengamat (observer) baru dimulai lagi pada 
tahun 1973.
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Sampai dengan tahun 2013 
berdasarkan data statistik PBB, untuk 

peringkat negara yang memiliki 
Kontribusi Pasukan pada operasi PBB 

atau Troops Contributing Country 
(TCC) per 31 Maret 2013, Indonesia 

menduduki posisi ke-16 dengan total 
1.730 personel dari 116 negara 

kontributor. Sementara 3 (tiga) besar 
negara TCC diduduki oleh Bangladesh 
dengan total 8.826 personel; Pakistan 

dengan total 8.251 personel; dan India 
dengan total 7.812 personel
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Tantangan Sejarawan Militer

Napoleon Bonaparte selalu menyertakan di dalam 
pasukannya seorang pencatat peristiwa atau 
Sejarawan (historian), tim medis dan kalangan 
rohaniawan (chaplain). Sejarah militer Perancis 

maupun negara-negara Eropa menyadari betapa 
pentingnya catatan-catatan sejarah dibuat sehingga 

akan terjadi kesinambungan dalam pencatatan 
sejarah militer. Pasukan modern saat ini tentu tidak 

akan melupakan itu. Di sisi lain catatan-catatan 
perjalanan harus dibuat dan petugasnya melakukan 

pencatatan terus menerus sejak awal 
pemberangkatan. 

11



Letjen Himawan Sutanto dan Letjen Rais Abin  
yang menuliskan tentang sejarah pasukan 
Indonesia di luar negeri dan catatan itu 
dituliskan setelah keduanya pensiun melalui 
penulis khusus

A.H. Nasution merupakan perwira yang rajin 
mencatat segala peristiwa yang terjadi pada 
militer Indonesia pada event dalam negeri dan 
Nasution menuliskannya setelah ia istirahat 
sebagai prajurit

Sementara tulisan sejarah militer pasukan 
perdamaian yang dituliskan langsung oleh 
pelaku saat di medan tugas dilakukan oleh 
perwira dari Pusat Sejarah TNI yang ikut serta 
dalam penugasan di Lebanon
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Eric Robert Frykenberg dalam History an Belief, The
Foundations of Historical Understanding,

yang menjadi catatan penting bagi para penulis
sejarah. L hsitorie recite sebagaimana maknanya dalam
bahasa Perancis menunjukkan pada yang tulisan
maupun yang lisan
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Sejarah yang dituliskan kemudian 
berdasarkan penjelasan, meskipun 
dari pelaku sejarahnya sendiri akan 
berbeda dengan catatan-catatan 

yang ditulis sebelumnya karena 
yang muncul adalah pandangan 

personal dirinya. 

Dari sini didapatkan gambaran 
penting bahwa keterlibatan 

personel sejarawan militer dalam 
tugas operasi memungkin tulisan 

sejarah akan lebih hidup dan 
bermakna.



Total History dan Problematik

Penulisan Sejarah Militer

Total History ada dalam proses pengumpulan sumber (heuristik) 
sejarah dan juga pada tahap interpretasi atau analisis sejarah

Total History atau sejarah total adalah suatu pengkajian sejarah
baik dalam pengumpulan sumber maupun tahap analisis yang 
menggunakan berbagai pendekatan keilmuan lain diluar ilmu

sejarah, sehingga antara sejarah dan bidang ilmu yang lain bisa
saling berkaitan dan membantu dalam proses historiografi. 

14



dalam menuliskan sejarah
militer, seorang personel
yang ditugaskan sudah
memiliki bekal yang baik
yang membuat tulisan
sejarah militer menjadi

bernas dan berisi. 

Dr. P. M.H. Groen
mengingatkan kita

bahwa, “Sejarah militer
bergerak antara dua

kutub, antara kebiadaban
medan tempur dan

kesunyian kamar belajar.”
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Pada 9 September 1960 Kepala Staf Angkatan Darat
(KASAD), A.H. Nasution, saat akan memberangkatkan
pasukan Garuda II menyampaikan bahwa, “…tugas

pasukan yang ke luar negeri bukan semata-mata tugas
militer, tetapi sebagai duta negara, oleh karena itu

pasukan harus pula mengharumkan nama Angkatan
Perang bangsa dan negara Republik Indonesia. “ Inilah

misi diplomatik dari diplomasi total Indonesia yang 
dilakukan oleh prajurit Indonesia dalam diplomasi

militernya. 


