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Ancaman  

Ancaman adalah setiap upaya dan 

kegiatan, baik dari dalam negeri 

maupun luar negeri yang dinilai 

mengancam atau membahayakan 

Kedaulatan Negara, keutuhan wilayah 

negara dan keselamatan segenap 

bangsa  

(Pasal 1 angka 22 Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara 

Nasional Indonesia). 

 



 ancaman militer adalah ancaman yang 

menggunakan kekuatan bersenjata yang 

terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan 

yang membahayakan kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah negara, dan keselamatan 

segenap bangsa.  

 ancaman non militer adalah usaha atau kegiatan 

tanpa bersenjata yang dinilai mempunyai 

kemampuan membahayakan atau berimplikasi 

mengancam Kedaulatan Negara dan keutuhan 

negara 

Lihat Pasal 7 ayat (2) dan (3) berikut penjelasannya 

dan Pasal 19 serta Penjelasan Umum UU Nomor 3 

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 

Ancaman  



7 Dimensi Ancaman Nonmiliter 



Ancaman Non Militer Di Provinsi 
Kalimantan Timur 



Peta Rawan Konflik Sosial Di Wilayah 
Kalimantan Timur 



Ancaman Nonmiliter  
Di Provinsi Kalimantan Timur 

 Terorisme; 

 Radikalisme; 

 Kejahatan Narkotika; 

 Konflik SARA yang disebabkan oleh situasi politik dan 

ekonomi; 

 Konflik Horizontal yang disebabkan oleh situasi politik dan 

ekonomi; 

 Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; 

 Opini dan provokasi negatif melalui media teknologi 

informasi; 

 Kegiatan illegal dalam perspektif ekonomi utamanya di 

bidang ketenagakerjaan; dan 

 Permasalahan batas antar provinsi yang belum selesai. 

 



Problematika Penangangan Ancaman 
Nonmiliter di Provinsi Kaltim  

 Belum maksimalnya sinergitas antara Pemerintah Daerah 

Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di 

lingkungannya, dengan instansi vertikal serta dengan seluruh 

elemen masyarakat dalam menangani Ancaman Nonmiliter 

 Belum adanya kesamaan persepsi dalam memandang 

Ancaman Non militer, ada yang memandang sebagai hal yang 

prioritas sekali dan ada pula instansi yang memberikan 

status biasa saja terhadap situasi yang terjadi. 

 Karena belum adanya kesamaan persepsi tersebut, maka 

berakibat pada penyusunan program kerja yang belum 

terintegrasi satu dengan yang lainnya sehingga sering terjadi 

tumpang tindih program 

 Persoalan ego sektoral masih menjadi dinding pembatas 

belum optimalnya sinergitas 



Upaya Penanganan Terjadinya 
Ancaman Non Militer 

Menjadikan 9 (sembilan) Ancaman 

Nonmiliter utama tersebut sebagai 

“common enemy” atau ”common problem”  

Menyusun program kerja bersama yang 

terintegrasi 

membuat satuan tugas khusus (special 

task forces) untuk penanganan Ancaman 

Nonmiliter yang terjadi 

broadcast strategy (strategi penyiaran).  

Pemberdayaan masyarakat 



Masyarakat sebagai bagian dalam penanganan 

Ancaman Nonmiliter di daerah, hendaknya lebih 

memiliki pemahahan, kepedulian, kepekaan, dan 

kewaspadaan dalam mendeteksi, mencegah, dan 

mengantisipasi terjadinya ancaman tersebut di 

lingkungan sekitarnya serta memperkuat diri 

dengan saling menghormati, saling menghargai 

dan mempertebal keimanan dan ketaqwaan 

sehingga tidak mudah terjerumus, tidak mudah 

terhasut yang dilakukan oleh kelompok maupun 

orang-orang yang dengan sengaja ingin 

menghancurkan kedamaian dan kemakmuran 

masyarakat di Provinsi Kalimantan Timur.  



Mengapa Masyarakat Perlu Memahami 
Ancaman Non Militer? 

Masyarakat adalah ujung 

tombak pencegahan dan juga 

penanganan ancaman non 

militer 

Pemahaman yang benar akan 

berdampak pada pola 

pencegahan dan penanganan 

yang benar 

 



Siapa yang bertanggung jawab untuk 
memberikan pemahaman kepada masyarakat? 

Instansi/Lembaga/

Badan/Pemerintah 

Pusat 

Pemerintah Daerah 

Perguruan Tinggi 



Bagaimana Cara Memberikan 
Pemahaman? 

Sosialisasi dan bimbingan teknis (oleh 

Instansi/Lembaga/Badan/Pemerintah 

Pusat/Pemerintah Daerah) 

Edukasi dan pengembangan kesadaran 

(oleh Perguruan Tinggi melalui program 

pengabdian kepada masyarakat) 

Pelibatan masyarakat secara aktif 

(penyusunan program, penanganan 

bersama, sharing knowledge, pengambilan 

keputusan bersama, dll) 



Hasil Yang Diharapkan 

Partisipasi spontan, yaitu peran serta yang 

tumbuh karena motivasi intrinsik berupa 

pemahaman, penghayatan, dan 

keyakinannya sendiri. 

Self Mobilization (mandiri), dengan 

karakteristik Masyarakat mengambil 

inisiatif sendiri secara bebas (tidak 

dipengaruhi oleh pihak luar) untuk 

mengubah sistem atau nilai-nilai yang 

mereka miliki. 

 



Semakin banyak 
masyarakat 
yang paham 
ancaman non 

militer 

Semakin banyak 
“perbuatan” 

pencegahan dan 
penanganan 
ancaman non 

miiter 

Masyarakat 
yang tangguh 
dan mampu 

meminimalisir 
terjadinya 

ancaman non 
militer 



TERIMA KASIH 

SEMOGA 

BERMANFAAT 


