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ABSTRAK 

Penyelenggaraan strategi pertahanan negara yang dilaksanakan di laut bersandar pada infrastruktur 
dan penguasaan Naval Technology, khususnya pada Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT). Salah 
satu program prioritas Kasal tahun 2018 adalah Penguasaan Teknologi Keangkatanlautan (Naval 
Technology Mastership). Penguasaan teknologi keangkatanlautan sendiri terdiri dari 3 (tiga) aspek 
yaitu aspek penggunaan teknologi, aspek sumberdaya manusia dan aspek pengembangan sistem 
pendidikan dan pelatihan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan sistem 
pendidikan dan latihan TNI AL dalam mendukung penguasaan teknologi keangkatanlautan 2030. Pada 
penelitian ini digunakan pendekatan metode analisis SWOT untuk merumuskan strategi 
pengembangan serta metode Borda untuk memberikan bobot prioritas strategi terpilih. Penelitian ini 
merumuskan 7 (tujuh) strategi, yaitu 1) Meningkatkan kemampuan Dikbangiptek hingga level Doktoral 
serta menambah beberapa prodi tingkat Magister (0,229); 2) Upgrade Alins dan Alongins pada 
Lembaga pendidikan TNI AL (0,214); 3) Melaksanakan sertifikasi profesi bagi personel TNI AL sesuai 
bidang keahlian bagi Perwira, Bintara, Tamtama (0,196); 4) Memperbaiki kurikulum pendidikan yang 
selaras  dengan teknologi generasi 4 dan program kemandirian KKIP (0,125); 5) Mengarahkan sistem 
pendidikan dengan sasaran kebutuhan teknologi keangkatanlautan serta kemandirian KKIP (0,118); 6) 
Mensinergikan seluruh laboratorium TNI AL dan Industri pertahanan terkait dengan Lembaga 
pendidikan TNI AL (0,064); 7) Menyelaraskan antara sistem Dikbangum dengan sistem Diknas/Dikti 
dan KKNI (0,054). Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang 
Program Prioritas Kepala Staf TNI AL, khususnya bidang Penguasaan Teknologi Keangkatanlautan 
(Naval Technology Mastership) aspek sistem pendidikan dan latihan.  

Kata kunci : Teknologi Keangkatanlautan, Analisis Strategi; Analisis SWOT, Metode Borda. 

PENDAHULUAN 

Penyelenggaraan strategi pertahanan negara yang dilaksanakan di laut bersandar pada infrastruktur 
dan penguasaan Naval Technology, khususnya pada Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT), dimana 
dalam strategi militer keunggulan sistem persenjataan dan informasi yang didukung dengan teknologi 
yang handal merupakan aset yang strategis untuk memenangkan suatu pertempuran. Dengan 
demikian, peranan penguasan teknologi keangkatanlautan sangat berpengaruh terhadap 
terlaksananya strategi pertahanan negara termasuk strategi pertahanan negara di laut.   

Pelaksanaan strategi pertahanan negara di laut perlu didukung dengan teknologi keangkatanlautan 
yang tepat sehingga mampu melakukan pengendalian wilayah laut (sea control), bila SSAT kuat dan 
handal maka akan mampu meminimalisir risiko dan terbebas dari segala ancaman yang selama ini ada 
sehingga stabilitas dan keseimbangan serta keamanan laut menjadi terjaga. Salah satu program 
prioritas Kasal tahun 2018 adalah Penguasaan Teknologi Keangkatanlautan (Naval Technology 
Mastership). Penguasaan teknologi keangkatanlautan sendiri terdiri dari 3 (tiga) aspek yaitu aspek 
penggunaan teknologi, aspek sumberdaya manusia dan aspek pengembangan sistem pendidikan dan 
pelatihan. 

Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengembangan sistem pendidikan dan latihan TNI 
AL dalam mendukung penguasaan teknologi keangkatanlautan 2030. Sehingga, penelitian ini dibatasi 
apda aspek sistem pendidikan dan latihan TNI AL. Pada penelitian ini digunakan pendekatan metode 
analisis SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan serta metode Borda untuk memberikan 
bobot prioritas strategi terpilih. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan sistem 
pendidikan dan latihan TNI AL dalam rangka mendukung penguasaan teknologi keangkatanlautan 
serta memberikan gambaran sebagai konsep pengembangan strategi.     
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Terdapat beberapa penelitian terdahulu dalam mendukung penelitian. Ahmadi et al., (2011) 
menerangkan tentang strategi monitoring sistem pertahanan dalam pemilihan pangkalan Angkatan 
Laut. Cahyaningrum & Rukmi (2014) menggunakan metode analisis SWOT dan AHP dalam 
perencanaan strategi penjualan. Zivkovic et al., (2015) menggunakan metode SWOT dan ANP dalam 
prioritas strategi pengembangan Fakultas Teknik. Lumaksono (2014) menggunakan metode SWOT-
AHP sebagai strategi pengembangan industri galangan kapal. Yogi et al., (2014) menggunakan 
pendekatan analisis SWOT untuk memberikan analisis, strategi yang tepat yang dapat digunakan untuk 
merencanakan relokasi pangkalan angkatan laut. Oreski (2012) menggunakan pendekatan analisis 
SWOT mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang diprioritaskan oleh ahli dalam domain 
pariwisata serta memformulasikan strategi dengan menggunakan matrix SWOT. 

Hamka et al., (2014) menggunakan metode Borda dalam penentuan bakal calon haji. Apriliani dkk 
(2015), metode Borda digunakan sebagai perankingan dalam penentuan lokasi pembukaan cabang 
baru. Oei (2013), Borda digunakan untuk menggabungkan perhitungan peringkat pemilihan rumah dari 
setiap persepsi keluarga. Sari et al., (2014) menggunakan Borda untuk evaluasi kegiatan penanganan 
infrastruktur jalan. Duha (2016) menggunakan metode Borda untuk vooting hasil penilaian masing-
masing pengambil keputusan program restrukturisasi kredit macet. 

MATERI DAN METODE 
Teknologi Keangkatanlautan 

Dalam melakukan operasi angkatan laut di masa depan, terdapat kebutuhan untuk personil yang 
sangat terampil dengan respon kemampuan secara efektif terhadap sebuah kejutan. Dalam merancang 
sistem dan peralatan baru, diperlukan fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi untuk mengelola 
peningkatan teknologi dan pemusatan kembali secara berkala. Dalam menguji kemampuan dan 
memberikan pelatihan, perlu ada hubungan yang lebih dekat antara personel angkatan laut dan industri 
pertahanan untuk memberi umpan balik pada efektivitas dan pengembangan kemampuan baru. 

Kecenderungan umum menuju kru yang lebih kecil akan mendorong penerapan potensi teknologi untuk 
meningkatkan kapabilitas kru. Peran kapal perang pada tahun 2030 akan mulai berubah dengan 
penggunaan sistem tanpa awak dan sistem yang dikemudikan dari jauh, memberikan efek pada kisaran 
yang lebih besar dengan risiko yang lebih kecil ke kapal induk. Selain itu, kebutuhan untuk fleksibilitas 
misi yang lebih besar dan efisiensi energi di kapal angkatan laut adalah penerapan teknologi yang 
terkait dengan penyimpanan energi, produksi, pengiriman dan penggunaan ulang atau 'manajemen 
energi.  

Dalam Global Marine Technology Trends 2030, akan terfokus secara khusus pada 8 (delapan) bidang 
teknologi dengan potensi untuk mengubah operasi angkatan laut di masa depan. Kedelapan teknologi 
ini akan memainkan peran penting dalam pertarungan perang di masa depan (GMTT, 2015). 
Kedelapan teknologi tersebut antara lain 1) Advanced Material; 2) Autonomus System; 3) Big Data 
Analytic; 4) Advanced Manufacturing; 5) Energy Management; 6) Cyber and Electronic Warfare; 7) 
Human Computer Interaction; 8)  Human Augmentation.  

Penguasaan Teknologi 

Penguasaan teknologi adalah salah satu bagian terpenting dari disiplin "Manajemen Teknologi", dan 
mewakili proses yang harus dikelola dalam pendekatan sistematis dari awal hingga akhir. Ada berbagai 
cara untuk mendapatkan dan memilih teknologi yang dibutuhkan untuk mendapatkan kompetensi dan 
kemampuan teknologi yang diperlukan, baik untuk negara (pada tingkat makro) dan perusahaan & 
organisasi (pada tingkat mikro).  

Terdapat empat komponen teknologi yaitu (Wahyuni, et al., 2016) : (1) humanware; (2) infoware; (3) 
orgaware; dan (4) technoware. Technoware adalah obyek yang mencakup fasilitas fisik seperti mesin, 
dan peralatan yang dapat meningkatkan kekuatan fisik manusia dan mengontrol jalannya operasi. 
Humanware merupakan kemampuan manusia itu sendiri seperti keterampilan, pengetahuan, keahlian, 
dan kreativitas yang berperan untuk mewujudkan kegunaan sumberdaya alam dan sumberdaya 
teknologi yang tersedia untuk tujuan produktif. Infoware merupakan kumpulan dokumen fakta seperti 
design, spesifikasi, blue print, manual operasi, pemeliharaan, dan perbaikan yang berfungsi untuk 
mempercepat proses belajar serta menghemat sumberdaya dan waktu. Orgaware adalah lembaga 
atau institusi yang mengkoordinasikan seluruh aktivitas produktif perusahaan untuk mencapai tujuan 
organisasi seperti jaringan kerja, grouping, linkages, dan teknik-teknik pengorganisasian lainnya. 
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Tugas dan peran TNI AL 
Tugas dan peran TNI Angkatan Laut ke depan akibat dari dinamika perkembangan lingkungan strategis 
global, regional maupun nasional akan semakin kompleks. 

1. Peran TNI AL. 
Secara universal Angkatan Laut memiliki tiga peran, yakni peran militer, peran diplomasi 
dan peran konstabulari (polisionil) yang dikenal dengan "Trinitas Peran Universal Angkatan 
Laut". Ketiga peran ini juga menjadi tanggung jawab TNI AL. 

a. Peran Militer. 
b. Peran Diplomatik. 
c. Peran Polisionil. 

2. Tugas TNI AL.   
Sesuai Pasal 9 UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, tugas TNI Angkatan 
Laut adalah sebagai berikut:  

a. Melaksanakan tugas-tugas TNI Matra Laut di bidang pertahanan.  
b. Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional 

sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional yang telah 
diratifikasi.  

c. Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan 
politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah.  

d. Melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra 
laut. 

e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan.  
Sistem Pendidikan dan Latihan TNI AL 

Pembinaan pendidikan sumber daya manusia TNI AL dilakukan melalui proses pembinaan personel 
yang berwujud Siklus Pembinaan melalui Pendidikan, Penugasan, Pelatihan yang berlangsung terus-
menerus dan disesuaikan dengan kebutuhan. Adapun pendidikan di TNI AL terdiri atas: Pendidikan 
Pertama (Dikma) pada strata Perwira, Bintara, Tamtama; Pendidikan Reguler untuk menghasilkan dan 
membentuk Perwira dari strata Bintara menuju Perwira; serta pendidikan Lanjutan pada strata Perwira, 
Bintara, Tamtama. Pada pendidikan Lanjutan untuk Perwira di akomodasikan atas Pendidikan 
Pengembangan Umum (Dikbangum) yakni mendidik dan meluluskan perwira dalam menguasai ilmu 
ditingkat teknis yakni melalui jalur Pendidikan Spesifikasi Perwira (Dikspespa), menguasai ilmu 
ditingkat taktis yakni Pendidikan Lanjutan Perwira (Diklapa) dan menguasai ilmu ditingkat Strategis 
yakni Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal), adapun yang lain pada tingkatan 
Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dimana menguasai keilmuan ditingkat taktis dan 
strategis yang menghasilkan lulusan pada Strata 1 (Sarjana), Strata 2 (Magister) dan Strata 3 
(Doktoral). 

Pembinaan latihan TNI AL merupakan suatu upaya atau kegiatan dalam membentuk, meningktakan, 
memelihara dan menguji kemampuan dan keterampilan prajurit serta satuan jajaran TNI AL dalam 
rangka mencapai kesiapan dan kesiagaan operasional TNI AL baik dalam upaya Pembinaan Kekuatan 
(Binkuat), Penggunaan Kekuatan (Gunkuat), Latihan Gabungan (Latgab) dengan matra lain dan 
Latihan Bersama dengan Angkatan Laut negara lain. Adapun tujuan latihan diantaranya dalam rangka 
pembinaan, menguji doktrin, integratif. Dengan sasaran meliputi terwujudnya kemampuan intelijen TNI 
Angkatan Laut, terwujudnya kemampuan pertahanan, terwujudnya kemampuan keamanan, 
terwujudnya kemampuan Dawilhanla, terwujudnya kemampuan dukungan. 

Menyadari pentingnya penyelenggaraan latihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan 
profesionalitas prajurit TNI AL dalam tataran lingkup latihan yang dilaksanakan oleh Sumber Daya 
Manusia di TNI Angkatan Laut mulai dari strata Perwira, Bintara dan Tamtama. Adapun beberapa 
latihan yang dilaksanakan berupa LDD, Kursus, sampai dengan Geladi Tugas Tempur (Glagaspur). 
Dimana fungsi pembinaan dan operasional nya dilakukan di tingkat Kolatarmada, Kolat Pesud dan 
Kolatmar. Dalam penyelenggaraannya kegiatan latihan dilaksanakan secara berulang dan secara 
sistematis dalam praktek untuk memperoleh kemahiran dan keterampilan maksimal, ditekankan 
kepada keteraturan dan pengulangan (drill), untuk membentuk dan memelihara kondisi jasmani 
seseorang serta meningkatkan prestasi. 
 
Adapun dalam pembinaan latihan meliputi siklus latihan yang merupakan suatu daur latihan atau 
tahapan latihan TNI AL yang dirancang dalam periode tiap triwulan dalam satu tahun disesuaikan 
dengan rencana strategi pembangunan kekuatan TNI AL yang dilaksanakan secara bertahap, 
bertingkat dan berlanjut dimulai dengan melaksanakan Geladi Tugas Tempur (Glagaspur) sampai 
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Latihan Armada Jaya yang merupakan latihan puncak TNI AL dilanjutkan Latgab TNI sebagai puncak 
latihan antar angkatan, sekaligus dilaksanakan dalam menilai penguasaan teknologi pada SSAT (KRI, 
KAL dan Patkamla, Pesud, Marinir dan Pangkalan) terhadap personil TNI AL. 

Analisis SWOT 

Analisis SWOT adalah alat perencanaan strategis yang efektif untuk menganalisis pengaruh internal 
dan eksternal organisasi (Leanrned, et al., 1965). Analisis SWOT terdiri dari faktor internal dan 
eksternal. Faktor internal (kekuatan, kelemahan) digunakan untuk menguji aset dalam suatu organisasi. 
Faktor eksternal digunakan (peluang, ancaman) untuk menyelidiki faktor-faktor  lingkungan strategis 
yang berdada diluar kontrol dan mempengaruhi kinerja organisasi (Wheelen & Hunger, 1995), (Hill & 
Westbrook, 1997). Suatu informasi yang diperoleh dapat diintegrasikan dalam kombinasi matriks yang 
berbeda dari empat faktor guna menentukan strategi untuk kemajuan jangka panjang (Yuksel & 
Dagdeviren, 2007). 

Analisis SWOT menunjukkan strategi yang tepat dalam empat kategori (SO, ST, WO dan WT) 
(Lumaksono, 2014). Strength-Opportunity (SO), strategi ini memanfaatkan peluang dengan 
menggunakan kekuatan yang ada. Strength-Threat (ST), strategi ini menggunakan kekuatan untuk 
menghilangkan atau mengurangi efek dari ancaman. Strategi Weakness-Opportuniy (WO) digunakan 
untuk mengambil manfaat dari peluang oleh faktor lingkungan eksternal dengan memperbaiki 
kelemahan. Terakhir, strategi Weakness-Threat (WT) digunakan untuk mengurangi dampak dari 
ancaman dengan memperbaiki kelemahan (Yuksel & Dagdeviren, 2007). 
 
 

 

 

 

 

 

 

Metode Borda 

Peraturan Borda (Borda, 1781) termasuk dalam kelas aturan peringkat di mana poin diberikan kepada 
masing-masing kandidat atau alternatif sesuai dengan peringkat dalam preferensi pemilih (Caillaux et 
al., 2011). Setiap pembuat keputusan harus memesan opsi alternatif sesuai dengan preferensi yang 
ditentukan. Satu poin diberikan kepada alternatif pilihan tertinggi; yang kedua menerima dua poin dan 
seterusnya (Mohajan, 2012). 

Dalam metode ini jika ada n alternatif, pilihan pertama pemilih diberikan (m -1) poin, titik kedua (m-2) 
dan seterusnya ke opsi terakhir, yaitu 0 poin. Kemudian, di setiap alternatif, ringkasan semua poin 
diberikan dari semua pengambil keputusan (atau berdasarkan kriteria). Alternatifnya adalah peringkat 
dalam urutan sesuai dengan nomor, semakin sedikit poin yang diperoleh, semakin baik alternatif dalam 
peringkat. 
Rumus Borda digambarkan sebagai berikut  (Junior et al., 2014): 
 
 
 
Di mana Pa adalah jumlah poin yang diperoleh dengan alternatif a dan rai adalah pangkat dari alternatif 
a pada kriteria i. 

Tabel 2. Contoh Pembobotan Metode Borda. 

 

𝑃𝑎  = ∑  𝑟𝑎1
𝑛
𝑖=1       

Tabel 10. Mariks Analisis SWOT  Invalid source 

specified. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini dijelaskan hasil penulisan yang dilakukan untuk merumuskan dan mengembangkan 
strategi penguasaan teknologi keangkatanlautan dengan pendekatan analisis SWOT. Analisis SWOT 
digunakan untuk menangkap penilaian ahli pada faktor internal dan eksternal, kemudian faktor 
kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman ditemukan. 

Pada penelitian ini pengumpulan data diambil dari 10 (enam) ahli/expert yang telah ditentukan. 
Sebelum diberi kuisioner, responden diberi informasi tentang gambaran isi kuisioner. Responden 
diminta untuk mengisi kusioner yang dibantu oleh peneliti. Jika ada pertanyaan yang kurang jelas maka 
peneliti memberikan penjelasan kepada responden. Responden diberikan waktu secukupnya untuk 
mengisi kuisioner. Setelah kuisioner diisi oleh responden maka peneliti mengambil hasil kuisioner dan 
segera dilakukan pengecekan. Tahap terakhir bilamana jawaban responden ada yang belum terisi 
maka meminta responden untuk melengkapinya kembali. 

Tabel 3. Expert Kuisioner 

d. No e. Responden f. Satuan Kerja 
g. 1. 
h. 2. 
i. 3. 
j. 4. 
k. 5. 
l. 6. 
m. 7. 
n. 8. 
o. 9. 
p. 10. 

q. Staf Mabes TNI AL. 
r. Staf Armada. 
s. Dan KRI dan Staf. 
t. Staf Puspenerbang. 
u. Staf Pushidrosal. 
v. Staf Dissenlekal. 
w. Staf Diskomlekal. 
x. Staf Dislitbangal. 
y. Staf Disinfolahtal. 
z. Staf Dismatal. 

aa. Mabes TNI AL  
bb. Kotama Armada 
cc. Armada 
dd. Puspenerbang 
ee. Pushidrosal. 
ff. Dissenlekal. 
gg. Diskomlekal. 
hh. Dislitbangal. 
ii. Disinfolahtal. 
jj. Dismatal. 

Identifikasi Faktor Internal. 

Berdasarkan hasil penilaian responden, ada beberapa faktor internal yang menjadi kekuatan dan 
kelemahan sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 4. Hasil Identifikasi Faktor Internal. 

kk. Faktor Internal 

ll. Kekuatan mm. Kelemahan 

1. Memiliki sistem pendidikan ilpengtek hingga 
level magister.  

2. Memiliki sistem pendidikan yang berjenjang 
dan sistematis pada pendidikan Umum 
(Ta/Ba/Pa). 

3. Sarana laboratorium yang cukup ditingkat TNI 
AL. 

4. Memiliki beberapa hasil penelitian berupa 
prototite. 

5. Memiliki hubungan interaksi dengan Institusi 
Pendidikan Luar Negeri (NPS,  dsb). 

6. Memiliki tenaga pendidik hingga level 
Doktoral. 

nn.  
oo.  

1. Tenaga pendidik belum memiliki tunjangan 
fungsional. 

2. Tenaga pendidik yang belum tersertifikasi. 
3. Pendanaan penelitian yang masih terbatas. 
4. Alins/alongins penelitian yang masih 

teknologi lama. 
5. Anggaran litbang masih bersifat parsial. 
6. Belum memiliki kualifikasi profesi pada 

jenjang akademik dan vokasi. 
7. Belum terdapat sertifikasi profesi bagi trainer. 
8. Belum memiliki lembaga sertifikasi mandiri. 
9. Penelitian belum sinergi dengan Litbang 

nasional dan KKIP. 
10. Kurikulum Diklat masih pada penggunaan 

teknologi lama. 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 6 (enam) poin untuk faktor analisis kekuatan dan 10 (sepuluh) 

poin untuk faktor analisis kelemahan yang teridentifikasi pada faktor Internal. Faktor eksternal 
dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, Lingkungan Global, Standar Dikti/Diknas, Teknologi 
keangkatanlautan 2030. 

Indentifikasi Faktor Eksternal. 

Tahap selanjutnya adalah mengidentifikasi elemen pada faktor-faktor yang mempengaruhi dari faktor 
eksternal, kemudian dijabarkan dalam elemen ancaman dan peluang. Berdasarkan hasil penilaian 
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responden, terdapat beberapa faktor eksternal yang menjadi ancaman dan peluang sebagaimana 
tercantum dalam tabel dibawah ini. 

Tabel 5. Hasil Identifikasi Faktor Eksternal. 

pp. Faktor Eksternal 

qq. Ancaman/Hambatan rr. Peluang 

1. Ancaman serangan siber. 
2. Ancaman peretasan data.  
3. Ancaman sebagai pangsa pasar senjata. 
4. Kesenjangan sosial. 
5. Konflik komunal. 
6. HCI sebagai media baru untuk propaganda. 
7. Ancaman ambil alih personel expert. 
8. Penjualan produk penelitian ke pihak lain.  

1. Pertumbuhan ekonomi nasional diatas 
pertumbuhan global. 

2. Tingkat upah rendah. 
3. Transfer teknologi dari negara maju. 
4. Perkembangan internet cukup pesat. 
5. Sistem internet mendukung kecepatan 

pengambilan putusan. 
6. Kebijakan PMD pemerintah. 
7. Bonus demografi penduduk. 
8. Adanya payung hukum dan standarisasi 

pengembangan pendidikan, penelitian dan 
profesi. 

9. Kerjasama dengan instansi pendidikan militer 
luar negeri. 

Berdasarkan tabel diatas, terdapat 8 (delapan) poin untuk faktor analisis ancaman/hambatan dan 9 

(sembilan) poin untuk faktor analisis peluang yang teridentifikasi pada faktor eksternal. 

KonsepStrategi Pengembangan Sistem Pendidikan dan Latihan TNI AL. 

Pendidikan dan pelatihan adalah suatu proses pembinaan pengertian dan pengetahuan terhadap 
kelompok fakta, aturan serta metode yang terorganisasikan dengan megutamakan pembinaan, 
kejujuran dan ketrampilan. Pendidikan adalah keseluruhan proses, teknik dan metode mengajar dalam 
rangka mengalihkan sesuatu pengetahuan dari seseorang kepada orang yang lain dengan standart 
yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan pelatihan adalah juga proses belajar mengajar dengan 
menggunakan teknik dan metode tertentu.  

Peningkatan kualitas, efektifitas dan efesiensi tidak hanya tergantung pada teknologi mesin-mesin 
modern, modal yang cukup dan adanya bahan baku yang bermutu saja. Namun semua faktor tersebut 
tidak akan terjadi apa-apa tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang baik dan bisa 
mengembangkan kemampuan dan keahlian mereka serta dapat menunjukkannya dalam peningkatan 
grafik produktivitas kerja.  

Menguraikan sumber daya manusia, tidak lepas dari manajemen sumber daya manusia itu sendiri. 
Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang 
dilaksanakan agar sumber daya manusia di dalam suatu organisasi dapat digunakan untuk mencapai 
tujuan. Salah satu hal yang kongkrit untuk mendorong peningkatan produktivitas sumber daya manusia 
adalah pendidikan dan pelatihan agar mampu mengemban tugas dan pekerjaan dengan sebaik 
mungkin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Pola Pengembangan Sistem Pendidikan dan Latihan TNI AL. 
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Tabel 6. Analisis Matriks SWOT Pengembangan Sisdiknas. 

ss.  Strategi (SO) tt. Strategi (ST) 

1. Melaksanakan sertifikasi profesi bagi 
personel TNI AL sesuai bidang keahlian bagi 
Pa, Ba, Ta. 

2. Meningkatkan kemampuan Dikbangiptek 
hingga level Doktoral serta menambah 
beberapa prodi tingkat Magister. 

1. Upgrade Alins dan Alongins pada Lembaga 
pendidikan. 

2. Mensinergikan seluruh laboratorium TNI AL 
dan Inhan terkait dengan Lembaga 
pendidikan. 

uu.  

vv. Strategi (WO) ww. Strategi (WT) 

1. Memperbaiki kurikulum pendidikan dan 
menyesuaikan dengan teknologi generasi 4 
dan program kemandirian KKIP. 

2. Mengarahkan sistem pendidikan dengan 
sasaran kebutuhan teknologi 
keangkatanlautan serta kemandirian KKIP. 

1. Menyelaraskan antara Dik bang Um dan 
sistem Diknas/Dikti sesuai KKNI.    

 

Tabel 7. Kompilasi Hasil Matrik Strategi. 

xx. Kompilasi Strategi 

yy. Kode zz. Langkah Strategi 

aaa. SO-1 
bbb. Melaksanakan sertifikasi profesi bagi personel TNI AL sesuai bidang 
keahlian bagi Pa, Ba, Ta. 

ccc. SO-2 
ddd. Meningkatkan kemampuan Dikbang hingga level Doktoral serta 
menambah beberapa prodi tingkat Magister. 

eee. ST-1 fff. Upgrade Alins dan Alongins pada Lembaga pendidikan. 

ggg. ST-2 
hhh. Mensinergikan seluruh laboratorium TNI AL dan Inhan terkait dengan 
Lembaga pendidikan. 

iii. WO-
1 

jjj. Memperbaiki kurikulum pendidikan dan menyesuaikan dengan teknologi 
generasi 4 dan program kemandirian KKIP. 

kkk. WO-
2 

lll. Mengarahkan sistem pendidikan dengan sasaran kebutuhan teknologi 
keangkatanlautan serta kemandirian KKIP. 

mmm. WT-
1 

nnn. Menyelaraskan antara Dik bang Um dan sistem Diknas/Dikti sesuai KKNI.    

Berdasarkan analisis SWOT diatas, didapatkan 7 (tujuh) langkah strategi pengembangan sistem 
pendidikan dan latihan TNI AL. Ketujuh langkah strategi tersebut didapatkan dari kuisioner dan 
wawancara dengan para expert terpilih berjumlah 10 orang.   

Metode Borda 

Pada metode Borde, dilaksanakan kuisioner pembobotan langkah strategi kepada sepuluh pendapat 
ahli terpilih. Para ahli memberikan penilaian berdasarkan prioritas dari tahapan langkah strategi yang 
telah ditentukan sebelumnya pada metode analisis SWOT. Hasil dari kuisioner pembobotan 
digambarkan pada tabel dibawah ini.  

Tabel 8. Hasil Pembobotan Metode Borda. 
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Gambar 2. Grafik Pemobotan Metode Borda. 

Berdasarkan analisis metode Borda sesuai gambar dan tabel diatas, didapat bobot dan prioritas antara 
lain : 1) Meningkatkan kemampuan Dikbangiptek hingga level Doktoral serta menambah beberapa 
prodi tingkat Magister dengan bobot 0,229; 2) Upgrade Alins dan Alongins pada Lembaga pendidikan 
TNI AL dengan bobot 0,214; 3) Melaksanakan sertifikasi profesi bagi personel TNI AL sesuai bidang 
keahlian bagi Perwira, Bintara, Tamtama dengan bobot 0,196; 4) Memperbaiki kurikulum pendidikan 
yang selaras dengan teknologi generasi 4 dan program kemandirian KKIP dengan bobot 0,125; 5) 
Mengarahkan sistem pendidikan dengan sasaran kebutuhan teknologi keangkatanlautan serta 
kemandirian KKIP dengan bobot 0,118; 6) Mensinergikan seluruh laboratorium TNI AL dan Industri 
pertahanan terkait dengan Lembaga pendidikan TNI AL dengan bobot 0,064; 7) Menyelaraskan antara 
sistem Dikbangum dengan sistem Diknas/Dikti dan KKNI dengan bobot 0,054. 

Pembahasan 

Penguasaan teknologi keangkatanlautan aspek pengembangan sistem pendidikan dan latihan terdiri 
dari 7 (tujuh) langkah strategi. Langkah pertama dengan meningkatkan kemampuan Dikbangiptek 
hingga level Doktoral serta menambah beberapa prodi tingkat Magister. Program Doktoral dan Magister 
serta Sarjana yang akan dibuka ini diharapkan menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi 
sebagai pakar pada skala nasional dan internasional. Hal tersebut tentunya akan menambah 
percepatan kemajuan organisasi, dan tentu program ini akan meningkatkan kualifikasi penguasaan 
teknologi sehingga diharapkan mampu mengembangkan dengan lebih baik. 

Langkah kedua yaitu Upgrade Alins dan Alongins pada Lembaga pendidikan TNI AL. Alat peraga 
pendidikan(Alins/Alongins) merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan 
pesan dan dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan kemauan siswa sehingga dapat 
mendorong terjadinya proses belajar pada diri siswa. Dalam sistem pendidikan, menyiapkan SDM TNI 
AL perlu dilakukan dengan memperbaharui alat atau instrumen dan sarana pendukung lainnya. 
Alins/Alongins yang ada tentunya harus disesuaikan dengan tingkat penguasaan teknologi yang telah 
digunakan pada sistem alutsista.  

Langkah ketiga, melaksanakan sertifikasi profesi bagi personel TNI AL sesuai bidang keahlian bagi 
Perwira, Bintara, Tamtama. Sertifikasi tenaga pendidik menjadi landasan menjamin keberadaan tenaga 
pendidik yang profesional dengan kemampuan kerja yang maksimal. Dan ini merupakan tujuan 
nasional bagi pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan sertifikasi tenaga pendidik diharapkan mampu 
menjadi solusi bagi kemajuan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik dan 
penguasaan teknologi keangkatanlautan. 

Langkah keempat, Memperbaiki kurikulum pendidikan yang selaras dengan teknologi generasi 4 dan 
program kemandirian KKIP. Kurikulum sebagai bagian dari proses pembelajaran memegang peran 
kunci atas keberhasilan suatu diklat. Diklat merupakan proses sistematik untuk 
meningkatkan kemampuan personel TNI/TNI AL  secara holistik yang memungkinkan potensi diri 
(afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun 
dengan menjalankan prinsip efisien, efektif, relevan, dan fleksibel. 

Langkah kelima, Mengarahkan sistem pendidikan dengan sasaran kebutuhan teknologi 
keangkatanlautan serta kemandirian KKIP. Sistem pendidikan yang diharapkan diselaraskan dengan 
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program pemerintah dalam hal ini Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Hal tersebut dimaksudkan 
agar Alutsista yang diproduksi oleh Industri pertahanan dapat digunakan oleh TNI AL sebagai 
konsumen.  

Langkah keenam,  Mensinergikan seluruh laboratorium TNI AL dan Industri pertahanan terkait dengan 
Lembaga pendidikan TNI AL. Sebagai upaya untuk efesiensi dan efektifitas penggunaan, maka perlu 
adanya sinergitas antara komponen pendidikan TNI AL, Laboratorium TNI AL dan Industri pertahanan 
(Inhan) untuk memanfaatkan peralatan laboratorium.   Sinergitas dapat dilakukan melalui integrasi 
manajemen pengelolaan laboratorium dengan pembentukan laboratorium terpadu (integrated 
laboratory).   Salah satu fungsi yang dapat dilakukan oleh laboratorium terpadu adalah melakukan 
inventarisasi dan pemetaan terhadap semua peralatan/instrumentasi yang masih tersebar diberbagai 
laboratorium yang dikelola oleh TNI AL dan Inhan. 

Langkah ketujuh, Menyelaraskan antara sistem Dikbangum dengan sistem Diknas/Dikti dan kerangka 
kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Keadaan ini membutuhkan adanya perubahan penyelenggaraan 
pendidikan di Kotama pendidikan TNI AL untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai 
dengan tuntutan perkembangan ilmu, teknologi keangkatanlautan. Keselarasan antara sistem 
pendidikan umum (dikbangum) TNI AL dengan Sistem Diknas/Dikti diharapkan dapat menjawab jurang 
pemisah saat ini antara lulusan lembaga pendidikan TNI AL dan level KKNI.    

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penguasaan teknologi keangkatanlautan terdiri dari tiga aspek. Salah satunya aspek pengembangan 
sistem pendidikan dan latihan TNI AL. Strategi pengembangan sistem pendidikan TNI AL merumuskan 
7 (tujuh) langkah strategi dengan menggunakan analisis SWOT dan penentuan prioritas dengan 
metode Borda. Berdasarkan analisis SWOT dan Borda didapatkan prioritas bobot langkah strategi 
sebagai berikut, antara lain : 1) Meningkatkan kemampuan Dikbangiptek hingga level Doktoral serta 
menambah beberapa prodi tingkat Magister dengan bobot 0,229; 2) Upgrade Alins dan Alongins pada 
Lembaga pendidikan TNI AL dengan bobot 0,214; 3) Melaksanakan sertifikasi profesi bagi personel 
TNI AL sesuai bidang keahlian bagi Perwira, Bintara, Tamtama dengan bobot 0,196; 4) Memperbaiki 
kurikulum pendidikan yang selaras dengan teknologi generasi 4 dan program kemandirian KKIP 
dengan bobot 0,125; 5) Mengarahkan sistem pendidikan dengan sasaran kebutuhan teknologi 
keangkatanlautan serta kemandirian KKIP dengan bobot 0,118; 6) Mensinergikan seluruh laboratorium 
TNI AL dan Industri pertahanan terkait dengan Lembaga pendidikan TNI AL dengn bobot 0,064; 7) 
Menyelaraskan antara sistem Dikbangum dengan sistem Diknas/Dikti dan KKNI dengan bobot 0,054. 
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