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Kata Pengantar

ra informasi yang ditandai dengan mudahnya masyarakat 

mengakses segala bentuk informasi terutama yang bersifat 

online melalui perangkat dan sistem elektronika yang 

dinamakan internet bisa dikatakan “menggeser” peran media cetak 

termasuk buku. Dengan bantuan internet kita bisa mendapatkan semua 

informasi yang kita butuhkan secara cepat dan tak kenal waktu. Buku, 

tidak harus berupa lembaran-lembaran kertas seperti yang pembaca 

pegang saat ini, melainkan ada dalam smartphone yang tinggal geser-

geser saja.

Baik itu buku cetak maupun buku digital, masing-masing 

mempunyai kelebihan dan kekurangan sendiri-sendiri. Kalau Anda hobi 

membaca yang sehari bisa melahap dua sampai tiga buku, barangkali 

harus berpikir kalau menggunakan buku digital karena terlalu lama 

menatap layar Hp atau komputer bisa cepat merusak mata. Sebaliknya, 

kalau Anda hobi traveling dan baca, menggunakan buku digital atau 

elektronik sangat cocok, karena tidak harus berat-berat membawa 

buku. 

Dengan buku cetak kita juga bisa memajangnya di rak buku, 

memegangnya, memeriksa covernya dan membaca sinopsis di 

belakang. Pada dasarnya bisa berinteraksi dengan buku. Dalam buku 

elektronik, Anda tidak bisa melakukan interaksi lebih.

Pembaca, silakan pilih sesuai keperluan Anda, jenis buku mana 

yang bisa dijangkau. Yang terpenting tetap membaca dan membaca, 

karena membaca bisa membuka cakrawala dunia. Dengan membaca 

pengetahuan semakin bertambah, informasi makin luas, dapat 

berkelana ke berbagai negara, bahkan ke dunia dongeng sekalipun. 

Ada yang mengatakan, kita dapat menjadi pakar dalam suatu bidang, 

jika mau menginvestasikan waktu satu jam saja, setiap hari dalam lima 

tahun untuk mempelajari buku mengenai bidang tersebut. Selamat 

membaca.

Jakarta, Oktober 2017

E
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Air Defence Identification Zone (ADIZ) 

Indonesia Dalam Konsep dan Tantangannya 

Oleh :
Marsda TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M 

(Pangkohanudnas)

onvensi Chicago Tahun 1944 
yang merupakan hukum dasar 
dalam pengaturan penerbangan 

internasional, pada Pasal 1 menentukan 
bahwa kedaulatan suatu negara atas 
ruang udaranya ditentukan bersifat 
utuh dan penuh, yang  berarti setiap 
negara berhak mengatur dan mengelola 
ruang udaranya tanpa intervensi dari 
negara lain dan tidak ada pesawat 
asing yang melintasi negara lain tanpa 

perijinan sebelumya.   Prinsip kedaulatan negara di ruang udara 
secara utuh dan penuh  tersebut diadopsi oleh Indonesia dan 
ditetapkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009   
tentang Penerbangan.   Sebagai negara berdaulat, Republik 
Indonesia memiliki kedaulatan penuh dan utuh di wilayah udara 
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan Konvensi Chicago 
1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional dan Konvensi 
Hukum Laut Internasional Tahun 1982 yang telah diratifikasi 
dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan United 

Nations Convention on the Law of the Sea.   Kedaulatan yang 
utuh dan penuh menegaskan adanya kewenangan  dan tanggung 
jawab negara Republik Indonesia untuk mengatur penggunaan 
wilayah udara yang merupakan bagian dari wilayah Indonesia, 
sedangkan mengenai kedaulatan atas wilayah Republik Indonesia 
secara menyeluruh tetap berlaku ketentuan perundang-undangan 

K
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di bidang pertahanan negara. Untuk dapat menjaga kedaulatan 
wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia, harus 
dilakukan penguasaan dan pengembangan teknologi agar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia dapat setinggi  mungkin menguasai 
wilayah udaranya untuk kepentingan yang seluas-luasnya bagi 
masyarakat khususnya untuk kepentingan penerbangan.1

Tugas TNI AU adalah menegakkan hukum dan menjaga 
keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan 
ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah 
diratifikasi,  dan yang dimaksudkan dengan menegakkan hukum 
dan menjaga keamanan udara adalah segala usaha, pekerjaan dan 
kegiatan untuk menjamin terciptanya kondisi wilayah udara yang 
aman serta bebas dari ancaman kekerasan, ancaman navigasi, 
serta pelanggaran hukum di wilayah udara yurisdiksi nasional.   
Tugas TNI AU dalam melaksanakan penegakan hukum dan 
kedaulatan tersebut dilaksanakan oleh  Kohanudnas yang sesuai 
ketentuan Pasal 47 Perpres Nomor 10 Tahun 2010, Kohanudnas 
bertugas menyelenggarakan upaya pertahanan keamanan 
terpadu atas wilayah udara nasional secara mandiri ataupun 
bekerja sama dengan Kotama Operasional lainnya dalam rangka 
mewujudkan kedaulatan dan keutuhan serta kepentingan lain 
dari NKRI dan menyelenggarakan pembinaan administrasi dan 
kesiapan operasi unsur-unsur Hanud  TNI AU dan melaksanakan 
siaga operasi untuk unsur-unsur Hanud dalam jajarannya dalam 
rangka mendukung tugas pokok TNI.

Sebagai konsekuensi diakuinya Indonesia sebagai negara 
kepulauan, sesuai ketentuan Pasal 53 UNCLOS Indonesia 
berkewajiban menetapkan alur laut kepulauan dan ruang udara 
di atasnya untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat 
internasional.   Dengan telah ditetapkannya 3 (tiga) ALKI tersebut 
menimbulkan kerawanan terhadap pertahanan udara nasional 
karena pesawat asing yang menggunakan hak lintas  ALKI hanya 
diwajibkan memonitor lalu lintas penerbangan setempat dengan 
pertimbangan keselamatan penerbangan. Disinilah diperlukan 
adanya Air Defence Identification Zone (ADIZ) sebagai suatu sistem 
identifikasi dini bagi pesawat yang akan memasuki wilayah udara 

1  Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
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Indonesia dan pesawat yang akan menggunakan hak lintas ALKI.  
Penetapan ADIZ diperlukan untuk meningkatkan sistem pertahanan 
udara nasional dan menangkal potensi ancaman melalui media 
udara yang berasal dari luar wilayah Indonesia.  

Pengertian ADIZ

Definisi ADIZ dalam Annex 15 tentang Aeronautical Information 

Service  sebagai wilayah  udara khusus yang ditentukan dimensinya 
dimana pesawat yang terbang di wilayah tersebut dipersyaratkan 
mematuhi prosedur identifkasi atau pelaporan tambahan yang 
terkait dengan pelayanan lalu lintas udara (ATS). Sedangkan 
sesuai Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan 
Wilayah Udara (RPP Pamwilud) mendefinisikan ADIZ sebagai ruang 
udara  tertentu di atas daratan dan/atau perairan yang ditetapkan 
bagi keperluan identifikasi Pesawat Udara untuk kepentingan 
pertahanan dan keamanan negara.  Definisi yang sama juga terdapat 
pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2016 
tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional. 

Sedangkan Amerika Serikat sebagai negara yang mempelopori 
penetapan ADIZ dalam Federal Aviation Administration Regulation 

(FAA) Tahun 2009 mendefinisikan ADIZ  sebagai  wilayah udara 
atas daratan atau perairan, memperluas ke atas dari permukaan, 
dalam jarak yang siap identifikasi, lokasi dan kontrol terhadap 
pesawat diperlukan untuk kepentingan keamanan nasional.  ADIZ 
mempunyai 6 unsur dasar yaitu melindungi keamanan nasional, 
mengatur pesawat yang akan memasuki wilayah udara nasional, 
prosedur administrasi melalui identifikasi dan kontrol pesawat, 
diterapkan kepada seluruh pesawat baik sipil maupun pesawat 
negara, penegakan melalui intersepsi dan melingkupi  geografi 
yang luas.2    

Dari berbagai definisi tentang ADIZ dapat disimpulkan bahwa 
ADIZ adalah suatu zona bagi keperluan identifikasi dalam sistem 
pertahanan udara suatu negara dan setiap pesawat udara sipil 
dan militer yang berada dalam zona tersebut dan akan memasuki 
wilayah udara nasional diharuskan memberikan laporan rencana 
penerbangannya kepada negara pendiri ADIZ. Pelanggaran 

2 Roncevert Almond,Clearing the Air Above the East China Sea:The Primary Elements of Aircraft 
Defense Identification Zones¸ Harvard National Security Journal / Vol. 7, hlm. 134.
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terhadap ketentuan ini dapat diberikan tindakan koreksi berupa 
intersepsi oleh pesawat udara militer negara pendiri ADIZ untuk 
mengidentifikasi pesawat pelanggar ADIZ.

ADIZ Indonesia Saat Ini 

Penetapan ADIZ Indonesia pada tahun 1960-an untuk wilayah 
pulau Jawa, Bali, dan Madura merupakan upaya pemerintah 
Indonesia melakukan pengamanan wilayahnya untuk kepentingan 
pertahanan dan keamanan obyek vital pusat-pusat pemerintahan 
dan markas-markas Tentara Nasional Indonesia umumnya berada 
di Pulau Jawa. 

Penetapan koordinat dan luas wilayah ADIZ Indonesia 
tercantum di Aeronautical Information Publication (AIP) yang 
dikeluarkan oleh Kementrian Perhubungan dengan kode WD12 dari 
permukaan sampai dengan tidak terbatas.  Koordinat ADIZ yang 
ditetapkan adalah : 04 00 00S 104 00 00E 04 00 00S 117 00 00E, 
10 00 00S 117 00 00E 10 00 00S 104 00 00E, 04 00 00S 104 00 00E.   
Luas keseluruhan berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran 
lebar dari utara ke selatan 180 NM, dan panjangnya dari barat ke 
timur 390 NM.     Penetapan ADIZ  tersebut dapat dimengerti karena  
Hukum internasional yang berlaku saat itu ditentukan sejauh 3 NM 
tidak 12 NM seperti saat ini dan Indonesia belum diakui sebagai 
negara kepulauan, sehingga antara kedua pulau merupakan 
perairan internasional (laut bebas). Penetapan ADIZ Indonesia 
tidak disertai dengan prosedur bagi pesawat yang memasuki ADIZ 
tersebut, sehingga tidak dapat berlaku efektif. 
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Dasar Hukum ADIZ

Sampai dengan saat ini belum ada ketentuan hukum 
internasional yang mengatur secara tegas tentang ADIZ, namun 
banyak negara yang menetapkan ADIZ untuk mendukung sistem 
pertahanan udara.   Roncevert Almond3 menyebutkan ada  empat 
dasar hukum internasional sebagai dasar penetapan ADIZ yaitu: 

a. Praktek negara dalam menetapkan ADIZ (state practice), 

seperti telah dicontohkan oleh Amerika Serikat sebagai 
negara yang pertama kali menetapkan ADIZ  dengan tujuan 
untuk menangkal ancaman dari Uni Sovyet. Setelah Amerika 
menetapkan ADIZ, kemudian diikuti oleh lebih dari 20 negara 
telah mengembangkan ADIZ mereka.

b. Hak untuk membela diri sesuai dengan ketentuan hukum 
kebiasaan internasional.  Hak bela diri pada awalnya merupakan 
hukum kebiasaan internasional dan telah dijadikan hukum 
tertulis internasional oleh PBB pada Pasal 51 Piagam PBB 
(UN Charter).  Prinsip yang membatasi hak untuk membela 
diri  yaitu sesuai dengan kebutuhan dan dilaksanakan secara 
proporsional.

c. Hukum penerbangan internasional yang tercantum dalam 
Konvensi Chicago 1944. Konvensi Chicago merupakan dasar 
hukum utama dalam pengaturan penerbangan internasional 
dan menetapkan prinsip-prinsip agar penerbangan dapat 
berjalan aman.  Ketentuan yang relevan dengan Konvensi 
Chicago seperti penggunaan ruang udara internasional dan 
penetapan norma-norma penerapan ADIZ.

d. Hukum laut internasional yang telah diatur dalam 
Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS). Hal 
yang terkait dengan ADIZ adalah adanya prinsip kebebasan 
penerbangan dan navigasi di laut lepas 

Ketentuan Pesawat yang Melintasi ALKI

Seperti telah disampaikan di atas, bahwa sebagai konsekuensi 
diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan, makan Indonesia 
berkewajiban menyediakan alur laut bagi kapal dan pesawat 
udara yang akan melalui negara kepulauan.  Penetapan ALKI 

3 Ibid, hlm. 134-135.
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Indonesia telah disepakati oleh International Maritime Organizaton 
(IMO) pada sidangnya tahun 1998 dengan menetapkan 3 jalur 
ALKI. Selanjutnya Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2002 Tentang Hak Dan Kewajiban 
Kapal Dan Pesawat Udara Asing Dalam Melaksanakan Hak Lintas 
Alur Laut Kepulauan Melalui Alur Laut Kepulauan Yang Ditetapkan.   
Dalam peraturan pemerintah tersebut   pesawat yang melaksanakan 
lintas berkewajiban:

a. Melintas secepatnya melalui atau terbang di atas alur laut 
kepulauan dengan cara normal, semata mata untuk melakukan 
transit yang terus-menerus, langsung, cepat, dan tidak terhalang.

b. Selama melintas tidak boleh menyimpang lebih dari 25 
(dua puluh lima) mil laut ke kedua sisi dari garis sumbu alur 
laut kepulauan, dengan ketentuan bahwa kapal dan pesawat 
udara tersebut tidak boleh berlayar atau terbang dekat ke 
pantai kurang dari 10% (sepuluh per seratus) jarak antara titik-
titik yang terdekat pada pulau-pulau yang berbatasan dengan 
alur laut kepulauan tersebut.

c. Tidak boleh melakukan ancaman atau menggunakan 
kekerasan terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah, atau 
kemerdekaan politik Republik Indonesia, atau dengan cara lain 
apapun yang melanggar asas-asas Hukum Internasional yang 
terdapat dalam Piagam Perserikatan Bangsa- Bangsa.

d. Tidak boleh melakukan latihan perang-perangan atau 
latihan menggunakan senjata macam apapun dengan 
mempergunakan amunisi.

e. Kecuali dalam keadaan force majeure atau dalam hal musibah, 
pesawat udara yang melaksanakan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan 
tidak boleh melakukan pendaratan di wilayah Indonesia.

f. Tidak boleh melakukan siaran gelap atau melakukan 
gangguan terhadap sistem telekomunikasi dan tidak boleh 
melakukan komunikasi langsung dengan orang atau kelompok 
orang yang tidak berwenang dalam wilayah Indonesia.

g. Tidak boleh melakukan kegiatan riset kelautan atau 
survey hidrografi, baik dengan mempergunakan peralatan 
deteksi maupun peralatan pengambil contoh, kecuali telah 
memperoleh izin untuk hal itu.
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h. Pesawat udara sipil asing yang melaksanakan Hak 
Lintas ALKI  harus menaati peraturan udara yang ditetapkan 
oleh Organisasi Penerbangan Sipil Internasional mengenai 
keselamatan penerbangan dan setiap waktu memonitor 
frekuensi radio yang ditunjuk oleh otorita pengawas lalu lintas 
udara yang berwenang yang ditetapkan secara internasional 
atau frekuensi radio darurat internasional yang sesuai

i. Pesawat udara negara asing yang melaksanakan Hak 
Lintas Alur Laut Kepulauan harus menghormati peraturan 
udara mengenai keselamatan penerbangan dan setiap 
waktu memonitor frekuensi radio yang ditunjuk oleh otorita 
pengawas lalu lintas udara yang berwenang yang ditetapkan 
secara internasional atau frekuensi radio darurat internasional 
yang sesuai

Berdasarkan ketentuan tersebut pesawat udara yang melintas 
ALKI, baik pesawat militer dan non militer, hanya diwajibkan 
menaati peraturan udara tentang keselamatan penerbangan dan 
memonitor frekuensi radio yang ditunjuk oleh otorita pengawas 
lalu lintas udara., tidak berkewajiban melaksanakan komunikasi 
dengan ATC   Kondisi tersebut dari sisi pertahanan udara sangat 
membahayakan keselamatan nasional, karena kita tidak dapat 
mengantisipasi secara dini  pesawat yang akan melintasi wilayah 
negara Indonesia.

Tantangan Penetapan  ADIZ Indonesia

Ir. H. Djuanda Kartawidjaja melalui Deklarasi Djuanda pada 
tahun 1957 mengatakan bahwa apabila negara Indonesia belum 
mampu melindungi wilayahnya yang sangat luas ini dengan kekuatan 
angkatan bersenjata, maka lindungilah dengan hukum.4  Kalimat 
tersebut mungkin masih relevan apabila kita gunakan lagi dalam 
melakukan reposisi ADIZ Indonesia, karena efektifitas ADIZ dapat 
dicapai apabila didukung dengan alut sista sebagai alat penegakan 
hukum dan sistem “Air Traffic Control” (ATC) yang mampu bertindak 
korelatif dengan sistem pertahanan udara nasional.  Kita ketahui 

4 Sarwono Kusumaatmadja, Visi Maritim Indonesia Apa Masalahnya, http://www.sarwono.net, 
Akses 20 Juli 2017
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bersama bahwa negara kita masih mempunyai keterbatasan dalam 
memenuhi kebutuhan alut sista TNI termasuk alut sista untuk 
menegakkan prosedur dalam ADIZ yang nantinya kita tetetapkan.   
Berdasarkan hal tersebut disertai dengan kondisi saat ini serta 
dengan perkembangan lingkungan strategis yang semakin kompleks, 
maka penetapan ADIZ diharapkan dapat menjadikan dasar hukum 
yang dapat melindungi negara ini dari ancaman yang berasal dari 
luar wilayah negara Indonesia, termasuk sebagai sarana identifikasi 
dini di jalur masuk ALKI.

Sampai dengan saat ini belum ada pengaturan dalam hukum 
nasional Indonesia mengenai ADIZ, karena pada Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan pada Bab IV (Kedaulatan 
Atas Wilayah Udara) hanya membahas wilayah kedaulatan, kawasan 
udara terlarang, kawasan udara terbatas, dan belum terdapat 
pembahasan zona identifikasi pertahanan udara negara Indonesia. 
Ketentuan mengenai ADIZ dapat kita temukan pada Prosedur 
Tetap Operasi Pertahanan Udara yang disahkan dengan Keputusan 
Pangkohanudnas Nomor KEP/108/XI/2015 tanggal 2 November 2015 
yang berisi tentang pembentukan dan ketentuan melewati ADIZ. 

Penulis berpendapat bahwa ADIZ Indonesia yang ada saat 
ini perlu dilaksanakan reposisi menjadi ADIZ yang melingkupi 
seluruh wilayah udara Indonesia, yaitu melingkupi seluruh wilayah 
Zona Ekonomi Eksklusif.   Hal tersebut juga berdasarkan praktek 
yang dilaksanakan negara-negara dan mengacu pada Rancangan 
Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Wilayah Udara (RPP 
Pamwilud) disarankan ADIZ Indonesia yang ditetapkan adalah 
diseluruh batas wilayah udara Indonesia menuju ke laut bebas 
mengikuti batas ZEE (Zone Ekonomi Eklusive), walaupun secara 
internasional batas keluar tidak ada pembatasan dan bisa melebihi 
batas atas ZEE yang telah ditetapkan/disepakati dengan negara 
tetangga.   
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Gambar Konsep ADIZ Indonesia

Dalam melaksanakan reposisi ADIZ di wilayah Indonesia, perlu 
diperhatikan tentang tujuan menetapkan ADIZ agar penetapan 
tersebut bermanfaat dalam mendukung sistem pertahanan 
udara nasional Indonesia. ADIZ ditetapkan secara sepihak oleh 
suatu negara dengan tujuan untuk menjamin keamanan nasional 
dan tujuan lain misalnya menjamin penerapan ketentuan untuk 
memasuki wilayah negara lain.  ADIZ selain ditetapkan di ruang 
udara dimana negara mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh 
(wilayah udara nasional) juga ditetapkan di ruang udara  dimana 
negara tidak mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh (ruang 
udara internasional).5  Penetapan ADIZ yang meliputi seluruh 
wilayah ZEE diharapkan akan menjadi sarana identifikasi dini bagi 
pesawat asing yang akan memasuki wilayah udara Indonesia dan 
sekaligus sebagai sarana pengamanan ALKI.  

Beberapa hal yang menjadi  tantangan dalam rencana 
penetapan ADIZ/reposisi ADIZ Indonesia antara lain:

a. Keterbatasan sarana dan prasarana untuk menegakkan 

ADIZ yang nantinya akan ditetapkan.  Untuk mengoptimalkan 
pelaksanaan tugas dalam melaksanakan operasi pertahanan 
udara, Kohanudnas memerlukan persyaratan operasional 

5 ZOLTÁN PAPP, Air Defense Identification Zone (ADIZ) in the light of Public International Law, 
tanggal akses 20 April 2017.
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macam alut sista yang meliputi radar, pesawat tempur sergap, 
pesawat penindak low speed, meriam hanud, rudal hanud dan 
alat komunikasi elektronika. Namun kondisi alut sista saat 
ini yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan operasi 
pertahanan udara Kohanudnas masih terbatas dan sebagian 
masih menggunakan teknologi yang lama.

b. Koordinat ZEE bersifat sementara. Data wilayah ZEE 
Indonesia telah ditetapkan titik koordinat, namun data tersebut 
bersifat sementara dengan pertimbangan masih diperlukan 
adanya perundingan dengan negara tetangga.   Adapun secara 
terinci sebagai berikut:

1) Batas Wilayah ZEE yang telah diselesaikan 
perjanjiannya yaitu wilayah yang berbatasan dengan 
Australia dan Philippina. 

2) Batas wilayah ZEE yang belum disepakati dengan 
negara tetangga, namun telah ditetapkan koordinatnya 
secara sepihak oleh Indonesia meliputi wilayah yang 
berbatasan dengan India, Thailand, Malaysia, Vietnam, 
Republik Demokratik Timor Leste, PNG dan Palau.

3) Penetapan batas wilayah ZEE Maksimum 200 NM 
tanpa perlu perundingan dengan negara lain yaitu di Laut 
Barat Sumatera, Selatan Pulau Jawa dan NTB serta di 
Samudera Pasifik.   Untuk di Laut Natuna sejauh 200 NM 
namun perlu adanya perundingan dengan negara lain.

 c. Adanya sebagian wilayah Indonesia dan beberapa 

wilayah ZEE Indonesia yang pelayanan navigasi penerbangan 

diberikan oleh negara lain. Dalam menetapkan ADIZ yang 
meliputi seluruh wilayah ZEE Indonesia, beberapa wilayah 
ZEE khususnya di ZEE sebelah utara Kepulauan Natuna yang 
dikendalikan Singapura FIR, sekitar Pulau Miangas dikendalikan 
oleh Manila FIR dan sekitar sebelah selatan Kupang sampai 
dengan Pulau Selaru dikendalikan oleh Brisbane FIR, sehingga 
perlu dipertimbangkan karena adanya pemberian pelayanan 
navigasi penerbangan oleh negara lain.   Hal tersebut berkaitan 
dengan efektivitasnya, karena sesuai dengan prosedur 
ADIZ pesawat yang memasuki zona tersebut diminta untuk 
mengidentifikasikan diri dan melaporkan ke ATC, sedangkan 
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ATC di sekitar wilayah tersebut masih dikelola dan dikendalikan 
oleh negara lain.

d. Belum adanya dasar hukum nasional terkait penetapan 

ADIZ. Regulasi penetapan ADIZ belum diatur dalam peraturan 
perundangan nasional Indonesia dan bila mengacu pada 
praktek negara-negara lain terdapat berbagai macam  
variasi seperti ditetapkan dalam undang-undang atau diatur 
dalam ketentuan yang dikeluarkan otoritas penerbangan 
atau ditetapkan dalam Notam. Apabila mengacu pada RPP 
Pamwilud sebagai dasar hukum penetapan ADIZ dan tujuan 
penetapan ADIZ untuk mendukung sistem pertahanan udara 
nasional, maka penetapan ADIZ akan diatur dalam peraturan 
perundangan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan/
Panglima TNI atas usulan Kohanudnas secara berjenjang 
disertai koordinasi Menteri Perhubungan. Koordinasi dengan 
Kementrian Perhubungan sangat diperlukan karena untuk 
mengoperasionalkan ADIZ Menteri Perhubungan harus 
mempublikasikan melalui AIP/Notam dan  menetapkan 
prosedur identifikasi pesawat udara yang terbang di ADIZ dan 
untuk kepentingan publikasi ke penerbangan internasional.

Harapan
Ketentuan hukum suatu negara akan berjalan efektif 

apabila ada  unsur penindak, sehingga masyarakat internasional 
akan menghormati dan mematuhi ketentuan hukum tersebut. 
ADIZ Indonesia akan efektif apabila didukung oleh suatu sistem 
pertahanan udara yang tangguh, sehingga diperlukan peningkatan 
kekuatan alut sista TNI AU/Kohanudnas berupa pesawat tempur 
sergap, radar, rudal dan meriam hanud serta alat komunikasi 
dan elektronika. Selain itu pertahanan udara juga membutuhkan 
dasar hukum yang kuat dan diakui oleh dunia internasional karena 
walaupun sarana dan prasarana pengamanan wilayah udara 
penting, dasar hukum yang kuat adalah dasar  utama bagi TNI AU 
untuk melaksanakan tugasnya. TNI AU dinilai mendesak memiliki 
dasar hukum dalam menjaga wilayah kedaulatan udara Indonesia, 
namun untuk membuat dasar hukum agar TNI AU bisa bertindak 
jika ada pelanggaran wilayah udara Indonesia  juga tidak mudah 
karena terkendala proses regulasi dan aturan hukum tersebut harus 
disesuaikan dan tak boleh melanggar ketentuan dunia internasional.
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Bagi TNI AU yang bertugas menegakkan hukum dan menjaga 
kedaulatan negara di ruang udara yang paling utama adalah 
dimilikinya dasar hukum untuk memberikan dasar bertindak dan 
keyakinan bertindak dalam melaksanakan operasi pertahanan 
udara, walaupun sarana dan prasarana untuk menegakkan hukum 
dan kedaulatan negara juga merupakan faktor yang tidak kalah 
pentingnya. Diharapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 
Pengamanan Wilayah Udara segera disahkan sebagai dasar bertindak 
TNI AU/Kohanudnas dalam melaksanakan pengamanan wilayah 
kedaulatan negara sekaligus sebagai dasar  untuk menetapkan ADIZ 
yang mendukung sistem pertahanan udara nasional.

Konsep ADIZ yang diajukan meliputi wilayah ZEE  diharapkan 
dapat sebagai sarana identifikasi tambahan, termasuk di 
wilayah ZEE yang digunakan pesawat memasuki ALKI, sehingga 
memudahkan tugas Kohanudnas dalam melaksanakan pengawasan 
wilayah udara nasional. Penetapan ADIZ diharapkan tetap 
memperhatikan ketentuan hukum internasional agar dipatuhi dan 
tidak menimbulkan konflik dengan negara lain.   Ke depan peran 
hukum dalam mendukung tugas TNI AU sebagai penegak kedaulatan 
dan hukum di wilayah udara Indonesia sangat diperlukan, peraturan 
yang telah diterbitkan harus diinventarisasi  untuk mengetahui 
kekurangan aturan tersebut dan dilaksanakan revisi untuk perbaikan 
ke depan  sehingga dapat dijadikan referensi/dasar bertindak  dalam 
pengamanan wilayah udara nasional Indonesia. 



eputusan (decision) adalah 
sebuah produk dari pemikiran 
manusia untuk memilih alternatif 

yang dianggap pal ing baik dari 
sejumlah alternatif berdasarkan pada 
pengetahuan yang diperolehnya dari 
waktu ke waktu terhadap fenomena 
yang sedang diobservasi. Keputusan 
secara umum didefinisikan sebagai satu 
pilihan di antara sejumlah alternatif.1  
Pada dasarnya, keputusan akan selalu 
terkait erat dengan pilihan, yakni 

pemilihan terhadap sesuatu (yang dianggap) paling tepat dengan 
kekeliruan minimal untuk satu kepentingan atau keperluan 
tertentu.  Ketepatan dan keakuratan menjadi faktor sangat 
penting ketika keputusan yang diambil bersifat strategis dan 
membawa dampak pada kelangsungan hidup suatu organisasi baik 

1 M. Bohanec, “What is Decision Support?”, http://kt.ijs.si/MarkoBohanec/pub/WhatDS.pdf. 
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militer maupun sipil. Untuk memperoleh keputusan yang tepat 
dan akurat, diperlukan informasi yang benar dan komprehensif 
serta harus berasal dari multisumber informasi. Informasi dari 
beragam sumber ditujukan untuk meminimalkan kemungkinan 
penyimpangan (bias) dari hasil pengolahan informasi tersebut 
agar keputusan yang diambil tepat dan presisi. Informasi yang 
telah diolah menjadi pengetahuan dan menjadi landasan untuk 
keputusan yang akan diambil.

Pengetahuan sebagai hasil akhir dari informasi yang diolah 
adalah produk dari pikiran manusia (human thought) melalui satu 
mekanisme dalam otak manusia yang berjalan secara alami. Otak 
manusia dengan sangat mudahnya mengolah beragam informasi 
yang diindera dan dipersepsikan oleh organ-organ penginderaan 
manusia (sensory organs) untuk kemudian mengubahnya menjadi 
pengetahuan, dan pengetahuan ini akan bertambah seiring dengan 
bertambahnya informasi yang diterima seiring dengan berjalannya 
waktu. Mekanisme ini disebut dengan penumbuhan pengetahuan 
(knowledge-growing). Semakin komprehensif informasi yang 
diolah maka semakin lengkap pengetahuan yang diperoleh 
sehingga akan menjadikan keputusan yang diambil presisi. 
Kehebatan otak manusia dalam menumbuhkan pengetahuan 
baru tersebut akan memberikan keuntungan signifikan bila dapat 
diaplikasikan ke satu sistem pengambilan keputusan.

Pertanyaan yang sesungguhnya adalah mekanisme apa 
dalam manusia yang membuatnya mampu membuat keputusan?  
Proses pengambilan keputusan adalah satu mekanisme yang 
kompleks karena melibatkan sangat banyak hal-hal yang menjadi 
pertimbangan. Proses ini sangat terkait erat dengan cara manusia 
berpikir (how human thinks), yakni bagaimana cara otak manusia 
mengolah informasi yang diindera dan dipersepsikan oleh kelima 
panca inderanya dan mengubahnya menjadi pengetahuan yang 
menjadi landasan dalam pengambilan keputusan. Bila kemampuan ini 
dapat dimodelkan untuk kemudian diimplementasikan ke perangkat 
berbasis komputer, maka proses pengambilan keputusan akan dapat 
diakselerasi dan kepresisian keputusan tersebut dapat ditingkatkan.  

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa 
yang paling sempurna dan merupakan sebuah sistem yang sangat 
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kompleks dengan kecerdasan yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup 
lainnya. Kecerdasan manusia adalah sebuah hal yang abstrak dan 
hal ini dikarenakan adanya otak beserta mekanismenya yang unik. 
Upaya manusia untuk mengemulasikan kecerdasan manusia ke 
dalam sistem (komputer) telah diinisiasi sejak abad ke-19 oleh para 
ilmuwan, praktisi dan akademisi serta engineer melalui beragam 
pendekatan sesuai dengan bidang dan disiplin keilmuan masing-
masing. Untuk itu guna menyatukan perspektif para ilmuwan 
dan engineer yang meneliti, membangun, mengembangkan dan 
mengimplementasikan serta mengaplikasikan metoda-metoda dan 
teknik-teknik yang berhubungan dengan kecerdasan manuai, istilah 
“Artificial Intelligence (AI)” atau Kecerdasan Tiruan, diperkenalkan 
pada pertengahan tahun 1950-an oleh John McCarthy. Berikut 
ini disampaikan secara singkat beberapa tahap-tahap penting 
(milestone) Artificial Intelligence:

•	 McCulloch-Pitt meninjau kecerdasan manusia berasal dari 
suatu mekanisme yang terjadi dalam sistem jaringan syaraf 
otak manusia. Tinjauan menghasilkan sebuah model sel syaraf 
(neuron) otak manusia lengkap dengan model matematika 
berupa metoda akusisi pengetahuan dan penyimpanan 
pengetahuan serta cara menggunakan pengetahuan 
tersimpan untuk menyelesaikan permasalahan. Model ini 
disebut dengan Jaringan Syarat Tiruan (Artificial Neural 

Network, ANN);

•	 Lotfi Zadeh, penemu Teori Fuzzy, memandang bahwa 
manusia tidak selalu berpikir secara tegas (crisp) yakni “ya” 
atau “tidak”, mengenai satu fenomena, namun cenderung 
berpikir diantaranya (abu-abu, gray). Berdasarkan pada 
alasan ini ia mengajukan teori Himpunan Fuzzy (Fuzzy 

Set Theory) dimana karakteristik dari suatu fenomena 
dinilai dengan sebuah derajat keanggotaan (degree of 

membership) yang bernilai antara 0 dan 1;

•	 Manusia juga memiliki kemampuan untuk menemukan 
solusi kompromi terbaik (paling optimal) dihadapkan pada 
beberapa alternatif dan ini disebut sebagai permasalahan 
optimasi. Perspektif ini melahirkan satu pendekatan baru 
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pada AI yang disebut dengan Evolutionary Computing 
dimana Algoritma Genetis (Genetic Algorithm, GA) adalah 
salah satu diantaranya;

•	 Pendekatan lain yang datang secara murni dari disiplin ilmu 
matematika adalah Penalaran Probabilistik (Probabilistic 

Reasoning, PR), yang didefinisikan sebagai pemanfaatan 
probabilitas matematika dan metoda-metoda yang terkait 
untuk memodelkan dan mengemulasikan kecerdasan 
manusia dihadapkan pada ketidakpastian-ketidakpastian 
sebagaimana yang sering dihadapi manusia dalam 
kehidupannya sehari-hari.

Artificial Intelligence merupakan teknologi untuk memperoleh 
suatu mesin (komputer) yang dapat mengemulasikan kecerdasan 
manusia. Dengan kecerdasan tersebut, mesin dapat mengotomasi 
banyak pekerjaan-pekerjaan tertentu yang diantaranya memiliki 
risiko tinggi bila dikerjakan oleh manusia. Pekerjaan-pekerjaan 
berisiko strategis memerlukan pengambilan keputusan yang tepat 
dan presisi agar dapat meminimalkan risiko sebagai dampak dari 
keputusan tersebut. Untuk itu dalam makalah ini akan disampaikan 
satu teknik baru dalam pengambilan keputusan terotomasi 
berbasiskan pada perspektif baru Cognitive Artificial Intelligence 

yang diimplementasikan ke dalam sebuah sistem cerdas yang 
dinamakan dengan Knowledge-Growing System (KGS) atau 

Sistem Berpengetahuan-Tumbuh berbasiskan pada metoda fusi 

penginferensian-informasi A3S (Arwin-Adang-Aciek-Sembiring). 

State-of-the-Art Singkat Artificial Intelligence 

Terdapat banyak literatur yang mempelajari Artificial 

Intelligence mulai dari sejarah kemunculannya, ragam pendekatan 
dan teknik serta metoda untuk pengimplementasiannya dalam 
kehidupan nyata. Perkembangan teknologi Artificial Intelligence 
tidak hanya mengemulasikan kecerdasan manusia, namun juga 
kecerdasan-kecerdasan yang diperlihatkan oleh makhluk hidup 
lainnya. Hal ini disebut dengan kecerdasan terinspirasi-secara-
biologis (biologically-inspired intelligence) seperti kemampuan 
burung belibis terbang secara formasi, kemampuan komunikasi 
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antar semut dan kemampuan tubuh melakukan penyembuhan secara 
alami. Diperkenalkannya konsep “Agen” di akhir tahun 1990-an, 
semakin melengkapi teknologi Artificial Intelligence yakni membangun 
sistem, yang direpresentasikan sebagai agen, yang tidak hanya mampu 
berpikir namun juga mampu bertindak rasional seperti manusia. 

Artificial Intelligence adalah bidang ilmu engineering dimana 
beragam disiplin keilmuan menyatu seperti filosofi, psikologi, 
ilmu kognitif (cognitive science), ilmu komputer, matematika dan 
engineering. Semakin banyaknya ragam Artificial Intelligence 
baik yang dibangun dari nol (scratch) maupun kombinasi dari 
teknik-teknik atau metoda-metoda yang telah ada dalam upaya 
mengeliminasi kekurangan-kekurangan teknik atau metoda yang 
telah ada. Beberapa di antara teknik-teknik tersebut adalah 
Evolutionary Connectionist System (ECOS) yang mengaopsi prinsip-
prinsip evolusi pada otak manusia dan Swarm Intelligence (SI) yang 
didefinisikan sebagai kecerdasan kolektif dari sekelompok agen-
agen sederhana. Swarm Intelligence mencoba mengemulasikan 
tingkah laku makhluk hidup berkelompok seperti semua, lebah atau 
burung. Swarm Intelligence dikategorikan sebagai Computational 

Intelligence (CI) bersama dengan Evolutionary Computation (EC), 
Fuzzy System, Artificial Neural Networks (ANN), dan Artificial 

Immune System (AIS).
Pendekatan Artificial Intelligence juga dilakukan melalui 

bidang Machine Learning atau Mesin Pembelajaran yang terkait 
dengan bagaimana membangun program-program komputer 
yang dapat secara otomatis meningkatkan pengetahuannya 
melalui pengalaman atau program-program komputer yang dapat 
mengoptimasi kriteria-kriteria kinerja menggunakan data contoh 
atau pengalaman lampau. Melalui pendekatan ini telah dibangun 
teknik-teknik pembelajaran yang matang seperti teori Bayes, teori 
statistik dan estimasi, teknik-teknik pengelompokkan (clustering) 
serta lain-lainnya. Beberapa teknik Machine Learning diantaranya 
adalah ANN, Genetic Algorithm (GA), Decision Tree, Bayes Optimal 

Classifier, dan Naive Bayes Classifier. Dalam mendesain teknik 
Machine Learning, beberapa pilihan desain harus diperhatikan 
seperti macam pengalaman pelatihan, fungsi sasaran yang akan 
dipelajari, sebuah representasi dari fungi sasaran dimaksud 
dan algoritma pembelajaran dari contoh-contoh pelatihan. Hal 
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fundamental dalam Machine Learning adalah sistem harus belajar 
terlebih dulu untuk memperoleh pengetahuan. 

Gambar 1. Disiplin keilmuan dalam teknologi Artificial Intelligence2.

Namun di sisi lain, manusia memiliki karakteristik memperoleh 
pengetahuan ketika berinteraksi dengan lingkungannya sebagaimana 
seorang bayi yang baru dilahirkan ke dunia yang belum memiliki 
pengetahuan pada lingkungan sekitarnya. Fenomena ini yang 
disebut dengan pembelajaran melalui interaksi (learning through 

interaction) dan dari interaksi akan dibangun pengetahuan 
mengenai lingkungan dimana manusia atau agen berinteraksi. 
Dalam ilmu psikologi, mekanisme yang dibangun oleh Seymour 
Papert, Jean Piaget, and Lev Vygotsky ini disebut dengan 
constructivism yakni teori pembelajaran (theory of learning) atau 
teori pengetahuan (theory of knowledge, epistemology) yang 
menyatakan bahwa manusia membangkitkan pengetahuan dan 
makna dari pengalaman-pengalaman dan interaksi-interaksi. Para 
pakar constructivism atau constructivist, percaya bahwa manusia 
“membangun (construct)” pengetahuan dan pemahaman mereka 
sendiri melalui ide-ide, isi, kejadian-kejadian dan sebagainya, 

2 A.D.W. Sumari, A.S. Ahmad, A.I. Wuryandari dan J. Sembiring (2009), Computational Probabil-
ity for Knowledge Growing System: A Review, Prosiding Seminar Nasional Matematika 2009 (Sem-
mat2009), Vol. 4, 5 September, Bandung, pp. ST77-ST83.
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dimana mereka berhubungan (contact with). Teori ini banyak 
digunakan dalam bidang pendidikan dalam upaya memperoleh 
teknik-teknik yang tepat untuk pembelajaran dan pengajaran. Teori 
ini kemudian diaplikasikan ke bidang Artificial Intelligence melalui 
penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Dr. Arwin Datumaya 
Wahyudi Sumari, Prof. Dr. Adang Suwandi Ahmad, Dr. Ir. Aciek Ida 
Wuryandari dan Dr. Ir. Djaka Sembiring sejak tahun 20063.

Istilah “pembangkitan pengetahuan (knowledge generation)” 
dalam contructivism menjadi landasan bagi istilah kami yakni 
“penumbuhan pengetahuan (knowledge growing)”. Alih-alih 
pengetahuan dibangkitkan melalui pengalaman-pengalaman, 
pembangkitan pengetahuan dalam penumbuhan pengetahuan dilakuka 
pada saat itu juga (just-in-time) ketika manusia berinteraksi dengan 
dunia (lingkungan). Dengan kata lain, pengetahuan ditumbuhkan dari 
nol (nothing) ke satu tingkat tertentu yang memuaskan manusia untuk 
memahami fenomena dalam lingkungan yang diamati. Pengetahuan 
awal yang seandainya telah disimpan dalam otak bertindak sebagai 
pengetahuan pendahuluan (prior knowledge) yang akan digunakan 
untuk menumbuhkan pengetahuan baru ketika manusia menerima 
informasi baru mengenai fenomena dimaksud. Mekanisme ini yang 
menjadi landasan bagi pembangunan dan pengembangan pendekatan 
baru dalam Artificial Intelligence berupa Knowledge-Growing System 

(KGS)4 atau Sistem Berpengetahuan-Tumbuh.

Perspektif dalam Artificial Intelligence5,6

Artificial Intelligence dapat ditinjau dari aspek anatomi 
bagaimana teknik-teknik Artificial Intelligence bekerja. Sejauh ini 
terdapat 3 (tiga) pendekatan anatomi yakni dari perspektif Russel 

3 A.S. Ahmad, A.D.W. Sumari dan W. Adiprawita (2013), Knowledge-Growing: Latest Updates 
on Cognitive Artificial Intelligence Researches at the School of Electrical Engineering and Informat-
ics ITB, 2013 International Conference on Electronics Technology and Industrial Development (ICE-
ID2013), 23-24 Oktober, P2_4_5.
4 A.D.W. Sumari, A.S. Ahmad, A.I. Wuryandari, J. Sembiring, dan F. Sahlan (2010), An Introduc-
tion to Knowledge-Growing System: A Novel Field in Artificial Intelligence, Jurnal Ilmiah Teknologi 

Informasi (JUTI), Vol. 8, No. 2, Juli, hal. 11-20.
5 A.D.W. Sumari, A.S. Ahmad, A.I. Wuryandari dan J. Sembiring, (2012), Brain-inspired 

Knowledge Growing-System: Towards A True Cognitive Agent, International Journal of 

Computer Science & Artificial Intelligence (IJCSAI), Vol. 2, No. 1, 30 Maret, hal. 26-36.

6 A.D.W. Sumari dan A.S. Ahmad (2011), Knowledge-Growing System: The Origin of the 

Cognitive Artificial Intelligence, to be publsihed in the 6th International Conference on Electri-

cal Engineering and Informatics 2017 (ICEEI2017), 25-27 November, Malaysia.
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& Norvig, perspektif Ahmad dan perspektif Munakata dengan 
penjelasan singkat sebagai berikut:

•	 Perspektif Russel & Norvig. Dalam perspektif ini, 
pendekatan-pendekatan untuk memodelkan kecerdasan 
manusia dibagi ke dalam 2 (dua) kategori yakni (1) untuk 
membangun sistem yang dapat berpikir atau bertindak 
manusiawi (humanly), dan (2) untuk membangun 
sistem yang dapat berpikir atau bertindak secara 
rasional sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 2. 
Untuk memperoleh sistem yang dapat bertindak secara 
rasional, mereka menggunakan pendekatan Agen, yakni 
sesuatu yang dapat melakukan tindakan. Dalam upaya 
memperoleh sistem yang dapat mengemulasikan cara 
manusia berpikir khususnya bagaimana memperoleh 
kesimpulan, pendekatan melalui pemodelan kognitif 
(cognitive modelling) menjadi satu hal yang penting. 

Gambar 2. Perspektif Artificial Intelligence dari Russel & Norvig.

•	 Perspektif Ahmad. Prof. Dr. Adang Suwandi Ahmad 
mendefinisikan topologi Artificial Intelligence ke dalam 
3 (tiga) kategori yakni sistem pintar, sistem berbasis-
pengetahuan dan sistem berbasis-komputasinal (Artificial 
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Intelligence komputasional) sebagaimana diperlihatkan 
pada Gambar 3. Pemodelan kognitif yang mencoba untuk 
memodelkan mekanisme komputasi di dalam proses 
berpikir manusia dapat dipandang sebagai semacam sistem 
berbasis-pengetahuan, khususnya pendekatan pemrograman 
cerdas (intelligent programming). Hal ini adalah pendekatan 
pad acara manusia berpikir yang dapat diformulasikan 
dalam bentuk algoritma dan diimplementasikan ke dalam 
bentuk perangkat lunak komputer (computer software). 
Pertimbangan utama pada pendekatan ini adalah proses 
akusisi pengetahuan yang mana perlu disediakan sebuah 
media sebagai penyimpanan pengetahuan, dan pengetahuan 
tersimpan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan 
permasalahan or diperbarui dengan adanya informasi baru.

•	 Perspektif Munakata. Dari perspektif Munakata, Artificial 

Intelligence dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori yakni 
Artificial Intelligence simbolis dan Artificial Intelligence 
biologis. Kategori simbolis mencakup sistem-sistem berbasis 
pengetahuan seperti Sistem Pakar, mesin pembelajaran 
simbolis, teknik-teknik pencarian dan pengolahan bahasa 
alami (Natural Language Processing, NLP). Kategori 
biologis didekati berdasarkan pada model-model biologis 
mikroskopik tingkat-rendah yang ditekankan pada fisiologi 
atau genetika. Pendekatan-pendekatan yang berada dalam 
kategori ini mencakup ANN, GA atau komputasi evolusioner, 
sistem fuzzy, teori himpunan kasar (rough set theory) dan 
kaotik (chaotic). Secara sederhana persektif Munakata 
diperlihatkan pada Gambar 4.

Gambar 2. Perspektif 

Artificial Intelligence dari 

Ahmad.
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Gambar 3. Perspektif Artificial Intelligence dari Munakata berdasarkan 

jenis data yang diproses dan jenis pengolahan informasinya.

Cognitive Artificial Intelligence sebagai Perspektif Baru dalam 

Artificial Intelligence7,8,9,10

Pembangunan KGS mulai dari konsep, model cara berpikir 
sistem tersebut, serta metoda penumbuhan pengetahuan 
dilakukan melalui pendekatan dari beberapa bidang keilmuan yakni 
psikologi, sosial, matematika, manajemen serta teknik elektro dan 
informatika. Dari perspektif keilmuan psikologi diperoleh model 
Sistem Inferensi Manusia (Human Inference System) termasuk 
siklus pengambilan keputusan model baru yang didasarkan pada 
model-model sistem pengolahan informasi manusia. Dari perspektif 
keilmuan sosial diperoleh teori konsensus, yakni bagaimana 
mencapai keadaan setimbang dalam masyarakat didasarkan pada 
kesepakatan umum diantara semua anggota masyarakat. Di dalam 
teori konsensus untuk agen terdapat beberapa formula untuk 
mencapai kesepakatan dan diantaranya adalah Linear Opinion 

7 A.D.W. Sumari dan A.S. Ahmad, (2008), Design and Implementation of Multi Agent-based In-
formation Fusion System for Supporting Decision Making (a Case Study on Military Operation), ITB 

Journal of Information and Communication Technology (J.ICT), Vol. 2, No. 1, May, Institute for Re-
search and Community Services, Institut Teknologi Bandung, Bandung, hal. 42-63.
8 A.D.W. Sumari dan A.S. Ahmad, (2009), The Development of Knowledge Growing System as a 
New Perspective in Artificial Intelligence, Proceedings of Conference on Information Technology and 
Electrical Engineering 2009 (CITEE2009), No. 3, 4 Agustus, Yogyakarta, hal. 46-51.
9 A.D.W. Sumari dan A.S. Ahmad (2016), Cognitive Artifical Intelligence: The Fusion of Artificial 
Intelligence and Information Fusion, Proceedings of International Symposium on Electronics and 
Smart Devices 2016 (ISESD2016), Special Session on Cognitive Artificial Intelligence Research (CAIR). 
Bandung, 29-30 November, hal.1-6.
10 A.S. Ahmad dan A.D.W. Sumari, (2017), Cognitive Artificial Intelligence: Brain Inspired Intelligent 
Computation in Artificial Intelligence, Proceedings of Computing Conference 2017, London, United 
Kingdom, 18-20 Juli, hal. 135-141.
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Pool (LOP) yang merepresentasikan formula dari keputusan sosial. 
Kemudian dari keilmuan matematika dikembangkan formula baru 
berdasarkan pada Bayes Inference Method (BIM), dimana metoda 
BIM ini dianggap mampu merepresentasikan cara manusia berpikir. 
Berpikir adalah sebuah karakteristik kognitif yang dilakukan 

oleh otak manusia. Dari keilmuan teknik elektro dan informatika 
diperoleh beragam konsep mengenai agen sebagaimana yang 
disampaikan pada bagian sebelumnya pada tulisan ini. 

Kendala yang ditemui pada LOP dan BIM adalah kedua metoda 
tersebut belum mampu menangani fenomena yang bersifat multi-
indikasi multi-hipotesis, sebuah fenomena yang sering dihadapi 
manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dari kombinasi LOP dan 
BIM  dikembangkan formula matematika baru yang dibangun 
oleh Dr. Arwin Datumaya Wahyudi Sumari pada tahun 2007 dan 
diberi nama Maximum Score of the Sum of the Joint Probabilities 

(MSJP). Metoda ini kemudian dikembangkan lebih lanjut dengan 
memberikan notasi baru sebagai karakteristik MSJP dan diubah 
namanya menjadi metoda A3S (Arwin-Adang-Aciek-Sembiring) 
untuk menghormati para penemu metoda tersebut. Persamaan-
persamaan matematika keempat metoda yang telah disampaikan 
dapat dilihat pada Persamaan (1) untuk LOP, Persamaan (2) 
untuk BIM, Persamaan (3) untuk MSJP dan Persamaan (4) untuk 
metoda A3S. Persamaan (3) diperoleh melalui eksplorasi formulasi 
matematika probabilitas dengan memperhatikan Persamaan (1) dan 
Persamaan (2). Persamaan (3) dibakukan setelah melalui analisa 
fungsi matematika melalui pembuktian aksioma-aksioma.

(1)

(3)

(4)

(2)
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Persamaan (4) dioptimasi menjadi Persamaan (5) menjadi 
formula final metoda A3S yang digunakan hingga saat ini. Dalam 
hal ini  menggantikan  dan  menggantikan 

 secara berturut-turut dimana  merupakan 
probabilitas gabungan yang merepresentasikan pengetahuan baru 
atau New Knowledge Probability Distribution (NKPD) atau Distribusi 
Probabilitas Pengetahuan Baru (DPPB). NKPD ini menunjukkan 
fenomena penumbuhan pengetahuan pada KGS.

(5)
Berdasarkan dari pendekatan dari beberapa bidang keilmuan 
tersebut berhasil dibangun KGS yang mampu menampilkan 
karateristik sebagai agen kognitif, yang agen yang mampu 
memperoleh pengetahuan dengan cara menumbuhkan pengetahuan 
hingga memahami fenomena yang sedang diobservasinya. KGS 
mampu menirukan cara otak manusia mengkonstruksi pengetahuan 
baru dan menjadi cerdas karenanya dimana pengetahuan baru 
diperoleh dengan mengaplikasikan metoda penginferensian-
informasi A3S. Pengembangan keilmuan ini telah membuka 
perspektif baru dalam Artificial Intelligence yang disebut dengan 
Cognitive Artificial Intelligence (CAI) atau Kecerdasan Tiruan 

Kognitif. Dengan demikian KGS dengan metoda penginferensian-
informasi A3S merupakan metoda dalam CAI.

Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan adalah proses memilih tindakan 
tertentu dalam menghadapi masalah atau dapat juga dikatakan 
sebagai alat untuk memilih satu Cara Bertindak (CB) dari dua 
atau lebih alternatif yang dilakukan untuk mencapai satu 
tujuan spesifik atau untuk menyelesaikan satu permasalahan 
spesifik. Untuk memahami mekanisme pengambilan keputusan, 
diperlukan pemahaman mengenai jenis, tataran, dan model-model 
pengambilan keputusan. Secara mendasar, baik untuk kepentingan 
militer maupun non-militer, pengambilan keputusan dibagi menjadi 
2 (dua( yakni keputusan terprogram (programmed decision) dan 
keputusan tidak-terprogram (non-programmed decision).  

(5)
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a. Keputusan terprogram adalah keputusan yang dibuat 
untuk masalah-masalah yang bersifat berulang dan rutin.  
Keputusan jenis ini, memungkinkan pengambil keputusan 
untuk mengambil keputusan secara cepat tanpa harus mencari 
informasi, mempertimbangkan alternatif, dan berbagai hal 
lainnya yang memakan waktu. Meski demikian, pengambil 
keputusan harus waspada kapan saatnya menyesuaikan 
program kinerja (performance program) karena organisasi 
harus dapat merespon lingkungan yang dinamis dan berubah-
ubah. Contoh dari keputusan terprogram adalah mekanisme 
pertata naskahan (takah) di organisasi militer.
b. Keputusan tidak-terprogram adalah keputusan yang 
diperlukan untuk masalah-masalah manajemen yang unik dan 
kompleks.  Pengambilan keputusan jenis ini mengharuskan 
pengambil keputusan mencari informasi sebanyak-banyaknya 
untuk dapat mengambil keputusan yang terbaik di antara 
alternatif-alternatif yang ada. Mengingat dinamika lingkungan 
terus berubah-ubah dengan cepat dan penuh dengan 
ketidakpastian (uncertainty), maka pengambil keputusan 
akan banyak menghadapi tantangan ketika menerapkan 
pengambilan keputusan jenis ini.  Contoh dari keputusan 
tidak-terprogram adalah keputusan dalam pemilihan alat 

utama sistem persenjataan (alutsista) untuk kepentingan 

pertahanan negara.

Tataran pengambilan keputusan dibagi ke dalam tiga tingkatan 
yakni keputusan yang berdampak jangka-panjang pada arah 
organisasi, keputusan taktis yakni keputusan yang berdampak 
jangka-menengah terkait cara mengimplementasikan strategi, 
dan keputusan operasional atau keputusan administratif yakni 
keputusan jangka-pendek terkait cara mengimplementasikan 
taktik-taktik dari strategi yang telah dinyatakan.  Terdapat banyak 
model pengambilan keputusan dan model-model baru terus 
dikembangkan dengan tujuan-tujuan tertentu. Senne dan Condon 
(2007)11 telah merangkum 3 (tiga) model pengambil keputusan 
yakni Observe-Orient-Decide-Act (OODA) dari Colonel USAF John 

11 K.D. Senne and G.R. Condon, (2007), “Integrated Sensing and Decision Support”, Lincoln Labo-
ratory Journal, 16(2), hal. 237 – 243.
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Boyd, Military Decision Making Process (MDMP) dari US Army, dan 
Recognition-Primed Decision (RPD) yang melandasi dibangunnya 
model Integrated Sensing and Decision Support (ISDS). Model-model 
tersebut ditujukan untuk sistem-sistem dukungan pengambilan 
keputusan (decision support system) dan bukan untuk pengambilan 
keputusan itu sendiri.  Untuk itu diperlukan satu model system yang 
ditujukan untuk pengambilan keputusan. 

Gambar 1. Siklus penumbuhan pengetahuan Sense-Inference and Decision 

Formulation-Decide&Act (SIDA).

Model sistem pengambilan keputusan dapat didekati dari 
beragam perspektif, dimana salah satu diantaranya adalah dari 
perspektif Artificial Intelligence. Keputusan merupakan satu hal 
yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan 
yang dilakukan oleh manusia pasti diawali keputusan yang diambil 
berdasarkan pada pengetahuan yang diperolehnya. Keputusan 
merupakan hasil dari olah pikir manusia dengan memperhatikan 
informasi yang diperoleh dari lingkungannya melalui organ-organ 
penginderaannya. Oleh karena itu membangun sebuah model sistem 
pengambilan keputusan yang dapat mengemulasikan cara berpikir 
manusia menjadi salah satu tujuan dari pengembangan Cognitive 

Artificial Intelligence melalui KGS, agen kognitif yang mempunyai 
kemampuan menumbuhkan pengetahuan dari informasi yang 
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diindera dari lingkungannya dan menggunakan pengetahuan 
tersebut sebagai landasan keputusan yang akan diambil. Setelah 
melalui serangkaian penelitian yang intensif pada model-model 
pengolahan informasi dalam otak manusia12, model-model cara 
manusia berpikir13 dan model-model pengambilan keputusan, 
dibangunlah satu model siklus penumbuhan pengetahuan yang 
disebut dengan Sense-Inference and Decision Formulation-

Decide&Act (SIDA) yang juga dapat digunakan sebagai model siklus 
pengambilan keputusan (decision-making cycle) yang diperkenalkan 
pertama kali pada tahun 201014 (Gambar 1).

Pemodelan Mekanisme Pengambilan Keputusan 

Pengambilan keputusan adalah satu di mekanisme yang sangat 
kompleks dan kompleksitas ini berjalan di dalam otak manusia yang 
terkait erat dengan cara manusia berpikir (how human thinks) dan 
pikiran manusia (human thought).  Agar keputusan yang dihasilkan 
oleh sistem pengambilan keputusan mendekati yang dihasilkan oleh 
manusia, diperlukan pemahaman yang komprehensif mengenai 
mekanisme yang berjalan dalam otak manusia, memodelkannya, dan 
mengimplementasikannya ke sistem berbasis komputer. Satu hal yang 
harus diingat bahwa terdapat empat hal penting dalam pengambilan 
keputusan yakni informasi, fusi, inferensi, dan waktu.  Waktu menjadi 
variabel penting karena pengetahuan sebagai landasan pengambilan 
keputusan berawal dari informasi yang dipersepsikan dari waktu 
ke waktu dan keputusan yang cepat dan presisi adalah salah satu 
kompetensi inti seorang pemimpin. Model SIDA merupakan landasan 
untuk membangun model sistem yang mengemulasikan cara berpikir 
manusia dalam menghasilkan keputusan.

Dalam memodelkan cara berpikir manusia diperlukan 
pemahaman yang komprehensif ditinjau dari berbagai perspektif.  
Salah satu model cara manusia berpikir yang disebut dengan Sistem 

12 A.D.W. Sumari (2013), A New Model of Information Processing based on Human Brain Mecha-
nism: Toward a Cognitive Intelligent System, Proceedings of  The 1st Conference on Information Tech-

nology, Computer, and Electrical Engineering (CITACEE 2013), 16 Nopember, Semarang, hal. 56-61.
13 A.D.W. Sumari, A.S. Ahmad, A.I. Wuryandari dan J. Sembiring, (2010), “Constructing Brain-In-
spired Knowledge-Growing System: A Review and A Design Concept”, Second International Confer-
ence on Distributed Framework and Applications 2010 (DFmA2010), 2-3 Agustus, Yogyakarta, hal. 
95-102.
14 Ibid.
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Inferensi Manusia (Human Inference System) yang diperlihatkan 
pada Gambar 2 adalah model yang didekati dari 5 (lima) 
perspektif bidang keilmuan yakni psikologi, sosial, matematika, 
manajemen (konsep pengambilan keputusan) serta teknik elektro 
dan informatika. Perspektif psikologi melihat dari bagaimana 
pengetahuan bertambah dalam otak manusia (knowledge-growing) 
hingga diperoleh satu keputusan berdasarkan dari pengetahuan 
tersebut dari aspek kognitif.  Perspektif sosial melihat dari sisi 
mekanisme pengambilan keputusan yang melibatkan informasi 
yang sangat banyak dan beragam hingga diperoleh satu konsensus 
bersama berupa satu keputusan bersama. Keputusan diambil 

setelah memperoleh pengetahuan yang lengkap mengenai 

fenomena yang sedang diobservasi. Keputusan harus bersifat 
tegas (crisp) yakni ‘yes or no’ atau bila direpresentasikan ke dalam 
bahasa mesin adalah ‘1’ untuk ‘yes’ dan ‘0’ untuk ‘no’. Untuk 
itu ketika manusia dihadapkan pada situasi seperti ini, dalam 
otaknya hanya diberikan 2 (dua) pilihan tersebut, dan hal ini juga 
berlaku pada KGS yang mengemulasikan cara manusia berpikir.

Gambar 2.  Model Sistem Inferensi Manusia dan mekanisme penumbuhan 

pengetahuan dalam otak manusia.15

15 ibid.
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Untuk memperoleh satu formulasi matematika yang dapat 
diimplementasikan pada sistem berbasis komputer, diperlukan satu 
metoda yang tepat yang menjelaskan mekanisme penambahan 
pengetahuan di dalam otak manusia. Perspektif teknik elektro dan 
informatika adalah landasan berpijak dari pengembangan sistem 
pengambilan keputusan yakni emulasi cara berpikir manusia 
pada sistem berbasis komputer yang disebut dengan Kecerdasan 
Tiruan melalui pendekatan agen (agent).  Agen adalah sesuatu 
yang menyebabkan satu dampak signifikan pada satu situasi.  
Dalam rangka memberikan dampak tersebut, agen harus memiliki 
kemampuan (capability). “Kemampuan” dalam hal ini adalah 
kemampuan untuk mengelola kapan tugas-tugas akan dilaksanakan, 
mengetahui ke arah mana untuk bergerak, mengetahui cara 
mengerjakan tugas-tugas, mengetahui tingkat keberhasilan tugas-
tugas yang dilaksanakan, dan konsekuensi-konsekuensi dari tugas-
tugas yang telah dilaksanakan. Aktivitas ini dapat dilakukan dengan 
mudah oleh agen manusia secara alami.  Oleh karena itu agen harus 
memiliki sifat cerdas sebagaimana yang dimiliki oleh manusia. 
Kecerdasan diperlihatkan dari pengetahuan yang dimilikinya 

mengenai fenomena yang diobservasinya.

Pengambilan Keputusan Menggunakan Metoda A3S dan OMA3S

Merujuk Gambar 1, model matematika pengambilan keputusan 
diformulasikan ke bentuk metoda fusi penginferensian-informasi 
A3S (Arwin-Adang-Aciek-Sembiring) dan metoda Observation Multi-

time A3S (OMA3S), versi dinamis metoda A3S, yang diperlihatkan 
pada Persamaan (6) dan Persamaan (7). 

dimana  adalah nilai kelayakan untuk alternatif tertentu 
berdasarkan parameter kelayakan tertentu,  adalah DPPB 
bila hanya memerlukan satu kali observasi saja. Untuk Persamaan 

(6)

(7)
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(7),  adalah nilai kelayakan untuk alternatif tertentu 
berdasarkan parameter kelayakan tertentu untuk pengukuran 
berbasis waktu dan adalah Distribusi Probabilitas 
Pengetahuan Baru terhadap Waktu (DPPBW) (New Knowledge 

Probability Distribution over Time) setelah waktu observasi sebanyak 

Г terhadap fenomena yang diobservasi dan j = 1,...,λ dengan λ 
λ adalah jumlah alternatif. P(Ψ) 

estimate 
 adalah alternatif terbaik 

pada waktu penerimaan informasi pertama, sedangkan P(θ)
estimate

  
adalah alternatif terbaik pada waktu penerimaan informasi hingga 
waktu ke-γ atau observasi dengan γ = 1,...,Г dan . 
Untuk memperoleh probabilitas tertinggi dalam distribusi DPPB dan 
DPPBW, diaplikasikan Persamaan (8) dan Persamaan (9).

Derajat Keyakinan (Degree of Certainty - DoC) untuk 
pengambilan keputusan bila informasi yang diperoleh dari fenomena 
yang diobservasi hanya sekali, diperlihatkan pada Persamaan (10), 
sedangkan DoC untuk pengambilan keputusan setelah menerima 
informasi selama Г waktu, diperlihatkan pada Persamaan (11).

dengan DoC merepresentasikan nilai keyakinan dari alternatif yang 
dipilih adalah tepat dalam bentuk persentase sedangkan  
dan  merepresentasikan pengetahuan awal sistem ketika 
belum menerima informasi apapun mengenai alternatif-alternatif 
yang tersedia.

(8)

(9)

(10)

(11)
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Pengaplikasian KGS dengan Metoda A3S untuk Pengambilan 

Keputusan Strategis16

Keputusan strategis adalah keputusan yang memiliki dampak 
di masa mendatang. Pemilihan alat utama sistem senjata (alutsista) 
merupakan salah satu contoh dari keputusan strategis karena 
berdampak panjang bagi organisasi dan pengembangan posturnya 
di masa mendatang. Sangat banyak metoda pengambilan keputusan 
yang telah dikembangkan dan diaplikasikan di berbagai instansi baik 
militer maupun non-militer. Pada bagian ini akan disampaikan cara 
pengaplikasian KGS berbasis metoda A3S pada pemilihan alutsista 
dengan contoh pemilihan helikopter tempur yang paling tepat 
bagi TNI AU dihadapkan pada kebutuhan organisasi saat ini dan 
mendatang.

Untuk mengaplikasikan KGS metoda A3S untuk pengambilan 
keputusan, diperlukan pemahaman terhadap istilah “parameter 
kelayakan” dan manfaatnya dalam pengambilan keputusan. 
Parameter kelayakan adalah daftar parameter yang dijadikan 
standar-standar dalam pembandingan suatu fenomena (obyek, 
keadaan, situasi, dll). Parameter kelayakan adalah komponen penting 
pada pengolahan masukan karena sistem hanya menerima masukan 
berupa rangkaian angka biner ‘0’ dan ‘1’ yang merepresentasikan 
kelayakan dari parameter-parameter yang diuji. Rangkaian angka 
sebagai masukan sistem diperoleh dari hasil pembandingan satu 
fenomena dengan parameter kelayakannya.  Hal ini akan tampak 
jelas melalui contoh yang akan diberikan berikut ini.

Tahapan-tahapan dalam mengaplikasikan sistem pengambilan 
keputusan berbasis metoda A3S adalah sebagai berikut:

1. Tentukan parameter kelayakan yang digunakan sebagai 
standar, misal: operations requirement (opsreq), dan tentukan 
alternatif-alternatif keputusan sebagai kandidat-kandidat yang 
akan dipilih.

16  A.D.W. Sumari, S.T., M.T., Letkol Lek (2012), Pengambilan Keputusan Menggunakan Metoda 
A3S, Presentasi diberikan pada jajaran Srena Mabesau dan undangan, Jakarta, 6 Maret 2012, 33 hal. 
Naskah ini disampaikan pada rapat terbatas Srena Mabesau dipimpin oleh Asrena Kasau saat itu, 
Marsda TNI Rodi Suprasodjo dalam upaya memperkenalkan metoda baru yang bersifat netral un-
tuk pemilihan alutsista. Pemilihan obyek helikopter tempur sebagai contoh merupakan hasil diskusi 
dengan Pabandya Asro/SIP Paban III/Litbangasro Srenaau, Letkol Pnb Daan Sulfi, yang juga menjadi 
narasumber penulis untuk konfirmasi analisa dan keputusan beliau dihadapkan dengan hasil analisa 
dan rekomendasi KGS.
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2. Penilaian kelayakan dengan cara membandingkan informasi 
yang dimiliki kandidat dengan parameter kelayakannya.  
Pembandingan ini secara otomatis akan mengubah setiap 
informasi dari semua kandidat ke rangkaian angka ‘0’ dan ‘1’ yang 
mewakili kesesuaian informasi yang dimiliki oleh para kandidat 
dengan parameter kelayakan. Pindahkan informasi tersebut ke 
dalam satu tabel matriks berukuran n x m dimana n adalah jumlah 
parameter kelayakan dan m adalah jumlah kandidat.

3. Aplikasikan metoda A3S, Persamaan (6), pada informasi 
dalam tabel matriks guna memperoleh DPPB untuk semua 
kandidat.

4. Bila ditemukan data baru karena, maka aplikasikan 
Persamaan (7) guna memperolah DPPBW yang akan menjadi 
pengetahuan sebagai landasan pengambilan keputusan.

5. Persamaan (8) diaplikasikan pada DPPBW untuk 
memperoleh pengetahuan mengenai fenomena paling tepat 
yang diobservasi oleh sistem dilengkapi dengan Derajat 
Keyakinan, DoC yang menunjukkan kepresisian dari fenomena 
tersebut. 

6. Keputusan diambil didasarkan pada nilai DoC pengetahuan 
akhir dari KGS.

Pemilihan Helikopter Serang Menggunakan KGS dengan Metoda A3S

Untuk mempermudah pemahaman, berikut diberikan contoh 
pengambilan keputusan dalam pemilihan helikoper serang.  
Parameter kelayakan menggunakan opsreq helikopter serang 
sesuai yang dicantumkan dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan 
Udara Nomor Perkasau/108/XII/2010 tanggal 10 Desember 2010 
tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan TNI AU tentang Operational 

Requirement Alutsista17. Pengambilan keputusan dilakukan melalui 
tahap-tahap sebagai berikut:

1. Penentuan Parameter Kelayakan dan Kandidat-Kandidat 

Helikopter Serang.  Opsreq helikopter serang sebagai parameter 
kelayakan diperlihatkan pada Tabel 1. Pengurutan parameter 

17 Kemungkinan saat ini telah ada Perkasau baru tentang Buku Petunjuk Pelaksanaan 

TNI AU tentang Operational Requirement Alutsista. Referensi ini digunakan hanya sebagai 

contoh saja dan alutsista baru selalu diperkenalkan pada setiap masa.
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kelayakan dalam tabel disesuaikan dengan keesensialan 
parameter tersebut dengan kebutuhan pertahanan negara. 
Untuk contoh kasus ini referensi yang digunakan adalah 
helikopter serang TNI AU, sebagai gambaran bagaimana KGS 
ini bekerja.  Kandidat-kandidat helikopter serang adalah AH-1 
Super Cobra, AH-64 Apache, Agusta A129 Mangusta, MI-24 
Hind, MI-28 Havoc, Eurocopter Tiger, KA-50 Black Shark, Denel 
AH-2 Rooivalk, dan HAL Light Combat Helicopter (LCH).  Data-
data mengenai kesembilan helikopter serang tersebut dapat 
diperoleh dengan mudah melalui internet kecuali hover out 

ground effect yang harus ditanyakan langsung ke produsennya 
atau diperoleh melalui manual book-nya.

Tabel 1.  Parameter kelayakan pemilihan helikopter serang

No. Parameter Kelayakan Layak Tidak Layak

1. Persenjataan beserta 
kelengkapannya

Ada Tidak ada

2. Night vision capability beserta 
kelengkapannya

Ada Tidak ada

3. Jarak capai minimal ≥ 375 NM < 375 NM

4. Kecepatan minimal ≥ 125 Knot < 125 Knot

5. Endurance minimal ≥ 3,5 jam < 3,5 jam

6. Hover out ground effect minimal ≥ 4.500 feet < 4.500 feet

7. Automatic pilot 4-axis dan 
automatic hover

Ada Tidak ada

8. Alat pengintai Ada Tidak ada

9. Kemampuan angkut minimal 
tanpa armament

≥ 400 Kg < 400 Kg

10. Mesin turbin dua unit Ada Tidak ada

11. Self defense berupa chaff dan 
flare

Ada Tidak ada

12. Kemampuan survivability Ada Tidak ada

13. Peralatan navigasi dan komunika-
si militer beserta kelengkapannya

Ada Tidak ada

14. Mampu terbang IFR Ya Tidak
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2. Penilaian Kelayakan.   Setelah dilakukan pembandingan 
dengan parameter kelayakan, diperoleh informasi kelayakan 
berupa rangkaian angka ‘0’ dan ‘1’ sebagaimana diperlihatkan 
pada Tabel 2.  Pembandingan menghasilkan tabel matriks 
berisi rangkaian angka ‘0’ dan ‘1’ berukuran 14 x 9 
sebagaimana yang diperlihatkan dalam Tabel 3.

Tabel 2.a. Informasi kelayakan setiap kandidat helikopter serang 
(Super Cobra, AH-64 Apache, dan MI-24 Hind

No. Parameter Kelayakan

Kandidat

AH-1 Super 

Cobra

AH-64 

Apache

MI-24 

Hind

1. Persenjataan beserta keleng-
kapannya

1 1 1

2. Night vision capability beserta 
kelengkapannya

1 1 1

3. Jarak capai minimal 1 1 1

4. Kecepatan minimal 1 1 1

5. Endurance minimal 1 0 0

6. Hover out ground effect 

minimal
0 0 0

7. Automatic pilot 4-axis dan 
automatic hover

1 1 1

8. Alat pengintai 1 1 1

9. Kemampuan angkut minimal 
tanpa armament

1 1 1

10. Mesin turbin dua unit 0 1 1

11. Self defense berupa chaff dan 
flare

1 1 1

12. Kemampuan survivability 1 1 1

13. Peralatan navigasi dan 
komunikasi militer beserta 
kelengkapannya

1 1 1

14. Mampu terbang IFR 0 0 0
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Tabel 2.b. Informasi kelayakan setiap kandidat helikopter serang 
(MI-28, Agusta A129 Mangusta, dan Tiger)

No. Parameter Kelayakan

Kandidat

MI-28 
Havoc

Agusta 
A129 

Mangusta

Eurocopter 
Tiger

1. Persenjataan beserta 
kelengkapannya

1 1 1

2. Night vision capability be-
serta kelengkapannya

1 1 1

3. Jarak capai minimal 1 1 1

4. Kecepatan minimal 1 1 1

5. Endurance minimal 0 0 0

6. Hover out ground effect 

minimal
1 1 1

7. Automatic pilot 4-axis dan 
automatic hover

1 1 1

8. Alat pengintai 1 1 1

9. Kemampuan angkut mini-
mal tanpa armament

1 1 1

10. Mesin turbin dua unit 1 1 1

11. Self defense berupa chaff 
dan flare

1 1 1

12. Kemampuan survivability 1 1 1

13. Peralatan navigasi dan 
komunikasi militer beserta 
kelengkapannya

1 1 1

14. Mampu terbang IFR 0 0 0
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Tabel 2.c. Informasi kelayakan setiap kandidat helikopter serang 
(MI-28, Agusta A129 Mangusta, dan Tiger)

No. Parameter Kelayakan

Kandidat

KA-50 
Black Shark

Denel
AH-2 

Rooivalk
HAL LCH

1. Persenjataan beserta 
kelengkapannya

1 1 1

2. Night vision capability 

beserta kelengkapannya
1 1 1

3. Jarak capai minimal 1 1 1

4. Kecepatan minimal 1 1 1

5. Endurance minimal 0 0 0

6. Hover out ground effect 
minimal

0 0 0

7. Automatic pilot 4-axis 
dan automatic hover

1 1 1

8. Alat pengintai 1 1 1

9. Kemampuan angkut 
minimal tanpa 
armament

1 1 1

10. Mesin turbin dua unit 1 1 1

11. Self defense berupa 
chaff dan flare

1 1 1

12. Kemampuan 
survivability

1 1 1

13. Peralatan navigasi dan 
komunikasi militer be-
serta kelengkapannya

1 1 1

14. Mampu terbang IFR 0 0 0
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Tabel 3. Informasi kelayakan semua kandidat helikopter serang 
dalam tabel matrik berukuran 14 x 9

No.

Kandidat

AH-1 
Super 
Cobra

AH-64 
Apache

MI-24 
Hind

MI-28 
Havoc

Agusta 
A129 

Mangusta

Euro-
copter 
Tiger

KA-50 
Black 
Shark

Denal

AH-2 
Rooi-
valk 

HAL

LCH

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5. 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6. 0 0 0 1 1 1 0 0 0

7. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. 0 1 1 1 1 1 1 1 1

11. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Aplikasikan Metoda A3S. Aplikasikan Persamaan (6), 
dengan hasil komputasi dalam bentuk NKPD (DPPB),  
yang diperlihatkan pada baris terakhir dalam tabel.  Namun 
sebelum Persamaan (6) diaplikasikan, ada dua hal penting yang 
harus diperhatikan yakni:

a. Dalam baris harus terdapat minimal satu informasi ‘1’.  
Bila semuanya berisi informasi ‘0’, maka baris tersebut akan 
diabaikan atau tidak dilibatkan dalam komputasi karena 
sudah pasti tidak memenuhi syarat.  Contoh: informasi untuk 
parameter kelayakan nomor 14 – Mampu terbang IFR.
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b. Bila informasi untuk semua kandidat tidak lengkap, 
maka agar adil (fair) maka informasi pada baris tersebut 
juga harus diabaikan.  Contoh: informasi untuk parameter 
kelayakan nomor 6 – Hover out ground effect.

Dengan demikian informasi yang akan dihitung menggunakan 
metoda A3S akan berkurang menjadi tabel matriks berukuran 12 x 9 
sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 4 beserta hasil komputasinya.

Tabel 4. Hasil komputasi pada semua kandidat helikopter tempur

No.

Kandidat

AH-1 
Super 
Cobra

AH-64 
Apache

MI-24 
Hind

MI-28 
Havoc

Agusta 
A129 
Man-
gusta

Euro-
copter 
Tiger

KA-50 
Black 
Shark

Denel 
AH-2 
Rooi-
valk

HAL 
LCH

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

3. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

4. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

5. 1 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Diabaikan

7. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

9. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10. 0 1 1 1 1 1 1 1 1

11. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

12. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

13. 1 1 1 1 1 1 1 1 1

14. Diabaikan

0,176 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103 0,103
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4. Memperoleh DPPB.  Tentukan kandidat dengan nilai 
probabilitas tertinggi dalam distribusi DPPB menggunakan 
Persamaan (8).
P(Ψ)

estimate 
=

    
[O,176;0,103;0,103;0,103;0,103;0,103;0,103;0,103;0,103;]  

  = 0,176P(Ψ)
estimate

 menunjukkan nilai estimasi pada pengetahuan yang 
diperoleh oleh KGS dari masing-masing kandidat helikopter. 
Pengetahuan yang diperoleh merepresentasikan kandidat 
helikopter yang memiliki operational requirements terlengkap 
dibandingkan kandidat-kandidat yang lainnya.

5. Memperoleh DoC.  DoC atau Derajat Keyakinan 
merepresentasikan nilai keyakinan atas pilihan yang 
paling dianggap paling tepat sesuai dengan operational 

requirements sesuai dengan pengetahuan KGS. Pengetahuan 
ini yang dijadikan landasan bagi pengambilan keputusan untuk 
menetapkan pilihan. DoC diperoleh dengan mengaplikasikan 
Persamaan (10).

Derajat Keyakinan KGS sebesar 17,6% ini menjadi landasan 

dari keputusan untuk menetapkan pilihan pada kandidat 

helikopter serang AH-1 Super Cobra sebagai pilihan yang 
paling tepat yang memiliki operational requirements paling 
lengkap diantara kandidat-kandidat lainnya.

Gambar 2.  DoC 

dari semua 

kandidat 

dengan kandidat 

helikopter serang 

AH-1 Super 

Cobra memiliki 

DoC terbesar 

dengan nilai 

0,176.
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Analisa:  Kandidat helikopter serang AH-1 Super Cobra menjadi 
pilihan yang tepat ditinjau dari faktor endurance (parameter ke-5) 
yang lebih diutamakan daripada mesin turbin dua unit (parameter 
ke-10).  Hasil komputasi ini realistis sebagaimana yang dianalisa 
oleh narasumber karena bagi sebuah helikopter serang, endurance 
lebih esensial daripada mesin turbin sebanyak 2 (dua) unit.  Hal ini 
secara jelas dan tegas menunjukkan bahwa hasil komputasi KGS 

dengan metoda A3S tidak jauh beda dengan cara manusia berpikir. 

Catatan-Catatan Penutup

Pada naskah ini disampaikan sebuah sistem pengambilan 
keputusan strategis baru yang disebut dengan KGS dengan 
menggunakan metoda A3S sebagai mesin pengambil keputusan. KGS 
yang didefinisikan sebagai agen kognitif yang memiliki kemampuan 
menumbuhkan pengetahuan secara mandiri, merupakan hal utama 
pada sistem pengambilan keputusan strategis ini. Keputusan yang 
presisi dihasilkan dari pengetahuan yang komprehensif atau lengkap 
pada fenomena yang diobservasi, dan keputusan yang tepat waktu 
dihasilkan oleh metoda pengambilan keputusan yang efektif pada 
proses pengolahan informasi yang cepat dan handal. KGS sebagai 
salah satu implementasi dalam Cognitive Artificial Intelligence, 
merupakan emulasi cara berpikir manusia yang diaplikasikan pada 
sistem berbasis komputer. Dengan memanfaatkan KGS, proses dan 
mekanisme pengambilan keputusan strategis dapat diakselerasi 
dengan kepresisian hasil yang tinggi. Yang lebih penting, KGS dapat 
meminimalkan bias yang kemungkinan timbul pada pelaksanaan 
pengambilan keputusan dikarenakan adanya kepentingan-
kepentingan tertentu. Fitur-fitur KGS dengan metoda A3S adalah 
sebagai berikut:

a. Mengemulasikan cara berpikir manusia dalam pengambilan 
keputusan;

b. Memperoleh pengetahuan melalui interaksi dengan 
fenomena yang sedang diobservasi;

c. Pengetahuan yang diperoleh akan tumbuh atau bertambah 
seiring dengan berjalannya waktu  dan bertambahnya informasi 
dari sensor-sensor yang berbeda pada fenomena yang sama;
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d. Mampu menangani permasalahan multi-data multi-
hipotesa sebagaimana yang sering dihadapi manusia dalam 
pengambilan keputusan;

e. Bersifat obyektif karena hanya mengolah informasi yang 
telah dikonfirmasikan melalui standar-standar yang telah 
ditentukan atau disepakati bersaman yang dikemas sebagai 
parameter kelayakan;

f. Mampu meminimalkan dan bahkan mengeliminasi aspek-
aspek di luar standar yang ditentukan, misal: kepentingan-
kepentingan tertentu;

g. Semakin detil informasi yang diberikan atau diperoleh 
yakni multi-data yang kemudian dikonversikan melalui 
parameter kelayakan, maka akan semakin presisi keputusan 
yang dihasilkan;

h. Dapat menjadi Gold In Gold Out atau Garbage In Garbage 

Out (GIGO).  Hasil komputasi metoda A3S sangat bergantung 
kepada kualitas informasi yang digunakan sebagai masukan. 
Semakin baik kualitas masukannya, maka semakin tinggi 
kualitas keluarannya.

KGS merupakan sebuah sistem kognitif yang membantu 
dan memudahkan pimpinan mengambil keputusan dihadapkan 
pada kompleksitas data satu fenomena yang dapat bertambah 
secara eksponensial, atau disebut dengan Big Data. Rekomendasi 
keputusan yang dihasilkan oleh KGS merupakan referensi utama 
bagi pimpinan sebelum menetapkan keputusan. Sehebat dan 
sebagus apapun sebuah sistem pengambilan keputusan strategis, 
tetaplah manusia sebagai penentu utama sebuah keputusan 
karena sering terjadi keputusan ditetapkan berdasarkan naluri dan 
perasaan dimana kedua hal ini tidak dimiliki oleh mesin (komputer).

KGS telah diaplikasikan pada beragam bidang diantaranya 
manajemen energi pembangkit tenaga listrik di wilayah Nemberala, 
Nusa Tenggara Timur18; estimasi tingkah laku gen-gen pada Sistem 

18 A. Mitayani, E. R. Priandana, dan R. Mareta (2013), “Knowledge Growing System application in 
hybrid power plant energy management in nemberala village Rote Island, Procedia Technology, Vol. 
11, hal. 641-649.
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Regulatori Genetik19; analisa dissolved gas untuk mengetahui kondisi 
kesehatan sebuah transformator pada pembangkit tenaga listrik20; 
metoda enkripsi divais21 serta estimasi dan analisa data intelijen 
di Badan Keamanan Laut (Bakamla)22. Pengembangan terbaru 
adalah pengaplikasian KGS untuk mendeteksi serangan jantung dan 
irama jantung tidak normal (arrhythmia)23. Saat ini KGS algoritma 
sedang dalam proses diimplementasikan menjadi sebuah Cognitive 

Processor24 agar dapat dengan mudah diaplikasikan pada perangkat-
perangkat mandiri seperti Unmanned Aerial Vehicle (UAV).
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Penguatan Sektor Kelautan Guna 

Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi 

dan Menjadi Poros Maritim Dunia

Oleh :
Letkol Adm Dayatmoko

(Kataud Spri Panglima TNI)

“Bukan lautan hanya kolam susu

Kail dan Jala cukup menghidupimu

Tiada topan, tiap badai kau temui

Ikan dan udang menghampirimu…”

(Koes Plus)

n d o n e s i a  s e c a r a  s e j a t i n y a 
merupakan negara kepulauan. 

Bahkan telah diakui secara resmi oleh dunia Internasional 
melalui Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 (UNCLOS 1982) 
yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 
1985 tentang Perairan Indonesia. Namun demikian, secara 
ekonomi hingga saat ini Indonesia merupakan negara agraris, 
negara daratan dengan hasil utama pada sektor pertanian. 
Indonesia secara ekonomi dibagi ke dalam Sembilan sektor, di 
antaranya sektor Pertanian dan Peternakan. Pada sektor Pertanian 
dan Perternakan terdapat sub sektor Kelautan dan Perikanan, yang 
secara implisit menunjukkan kontribusinya sangat kecil. Sungguh 
saat ironis, di negara maritim kontribusi kelautan dan perikanan 
sangat kecil pada sistem perekonomian nasional yang tergambar 
pada kontribusi dalam Produk Domestik Bruto (PDB). Lagu Koes 
Plus tahun 1960-an tentang “Kolam Susu”, tidak tergambar sama 
sekali. Hal ini terjadi mungkin karena Indonesia lupa bahwa, “Nenek 

Moyang Kita Orang Peluat”, dalam istilah Presiden Joko Widodo 

I
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pada pelantikan 20 Oktober 2014, “Kita telah lama memunggungi 

laut”. Oleh karena itu Bangsa Indonesia harus kembali mengarungi 
samudera, menaklukkan lautan untuk menjadi Negara yang besar. 
Kemampuan menguasi lautan dapat meningkatan pertumbuhan 
ekonomi dan menjadi Negara Poros Maritim. Belajar dari sejarah 
Majapahit, Samudra Pasai dan Sri Wijaya menjadi negara yang 
besar di masa lalu karena kemampuannya dalam menguasai dan 
mengontrol laut dengan baik.

Permasalahan. 

Pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat telah 

berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Harga 

komoditas utama Indonesia jatuh seiring dengan jatuhnya 

harga minyak dunia dari $ 100/barrel menjadi sekitar $ 40/

barrel. Jatuhnya harga minyak mentah ini tidak saja mengurangi 

pendapatan Pemerintah dari sektor Minyak dan Gas, tetapi juga 

berdampak penurunan harga komoditas lain yang signifikan, 

seperti: Batubara, Kelapa Sawit (CPO), Karet, dan Timah. Padahal 

komoditas tersebut menyerap puluhan juta tenaga kerja dan 

menjadi penopang kehidupan hampir 1/3 penduduk. Pada saat 

yang sama laut kita masih dikuasahi oleh Ratusan ribu nelaya 

asing dengan jumlah kapal mencapai sekitar 10.000 unit. Inilah 

permasalahan utama Indonesia, saat harga komoditas jatuh 

potensi kelautan yang besar belum banyak memberikan kontribusi 

bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Landasan Pemikiran

Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985 hasil ratifikasi UNCLOS 

82 memberikan tambahan wilayah perairan yang sangat luas. 

Wilayah teritorial NKRI menjadi: Land Territory (Wilayah daratan), 

Archipelago Waters (Perairan Kepulauan) dan Territorial Sea (Laut 

Teritorial). Ketiga wilayah tersebut memiliki spesifikasi sebagai 

sebagai berikut: pertama, Wilayah Daratan, pada wilayah daratan 

kedaulatan negara RI utuh dan penuh diruang udara diatas wilayah 

daratan RI dan pemerintah RI mempunyai kedaulatan yang 

bersifat mutlak dan penuh, tidak mengenal perkecualian; kedua, 
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Perairan Kepulauan, wilayah perairan yang berada disebelah dalam 

garis pangkal kepulauan negara RI tanpa memperhatikan kedalaman 

atau jaraknya dari pantai, serta ketiga, Laut Teritorial, Laut territorial 

memiliki jarak 12 Mil laut diukur dari garis pangkal kepulauan RI 

merentang lurus ke arah luar.1 NKRI juga memiliki wilayah yurisdiksi 

diluar wilayah territorial, yang meliputi: pertama, Zona Tambahan 

(Contiguous Zone) yang letaknya merentang bersebelahan dengan 

Laut Territorial dengan lebar tidak melebihi 24 mil laut diukur dari 

garis pangkal kepulauan dari mana lebar laut territorial RI diukur; 

kedua, Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusif Economic Zone), Wilayah 
laut dengan lebar tidak melebihi 200 mil laut diukur dari garis pangkal 

kepulauan darimana lebar laut territorial RI diukur; serta Ketiga, 

Landas Kontinen (Continent Shelf).2 Bertambahnya luas wilayah 

perairan selain memberikan kepastian hukum atas wilayah perairan, 

juga meningkatkan potensi pendapatan negara yang luar biasa. Garis 

pantai yang panjang dan laut yang luas dalam kondisi yang selalu 

hangat tanpa mengalami musim dingin menjadikan sumber pangan, 

energi, dan tambang dengan nilai ekonomis yang tinggi. 

1.  Peraturan Perundang-undangan

a.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 

Tahun 2008 Tentang Wilayah Negara. Pada pasal 5 dan 
pasal 6 disebutkan tentang wilayah Negara dengan batas-
batasnya baik di darat, laut maupun udara. Batas wilayah 
Negara ini menjadi pedoman dalam menjaga kedaulatan 
dan keamanan wilayah NKRI, sekaligus sebagai pedoman 
tentang batas-batas yang dapat dieksploitasi secara 
ekonomi tanpa melanggar wilayah negara lain. Undang-
undang tentang Wilayah Negara telah mengatur dengan 
sangat jelas bahkan sampai batas-batas laut sampai ZEE. 
Undang-undang ini akan menjadi dasar hukum yang kuat 
untuk penguatan sektor kelautan dan perikanan.

1 Undang-Undang tentang Penerbangan, op.cit. pasal 1 ayat (1)
2 Agung Nugroho, Yuwono, Batas Wilayah dan Penegakan Kedaulatan Negara di Ruang Udara, 
Angkasa Cendikia Edisi April 2017.
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b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

1985 Tentang : Pengesahan United Nations Convention 

On The Law Of The Sea (UNCLOS)/Konvensi Persatuan 

Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut. Pengakuan resmi 

asas Negara Kepulauan dalam UNCLOS merupakan hal yang 

penting dalam rangka mewujudkan satu kesatuan wilayah 

sesuai dengan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957, 

yang menjadi dasar perwujudan bagi kepulauan Indonesia 

sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya 

dan pertahanan keamanan. Indonesia sebagai “Negara 

Kepulauan” menurut Konvensi ini adalah suatu negara yang 

seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan 

dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara Kepulauan 

dapat menarik garis dasar/pangkal lurus kepulauan yang 

menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang 

kering terluar kepulauan itu. UNCLOS ini menjadi pedoman 

tentang garis-garis batas wilayah laut yang menjadi wilayah 

yuridiksi sampai dengan batas ZEE. Ketentuan ini harus 

dimanfaakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat 

melalui Penguatan Sektor Kelautan dan Perikanan.

c.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 

1983 Tentang Zona Ekonomi Eklusif Indonesia. Pasal 4 

ayat (1), “Di Zona Ekonomi Eklusif Indonesia, Republik 

Indonesia mempunyai dan melaksanakan; Hak berdaulat 

untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi, pengelolaan 

dan konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati 

dari dasar laut dan tanah di bawahnya serta air di atasnya 

dan kegiatan-kegiatan lainnya untuk eksploirasi dan 

eksploitasi ekonomis zona tersebut, seperti pembangkitan 

tenaga dari air, arus dan angin.” UU ini menjadi dasar bagi 

Pemerintah dan Rakyat Indonesia untuk memanfaatkan 

secara ekonomi maupun non ekonomi ZEE.

d.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 

Tahun 2004 junto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 

2009 Tentang Perikanan. Pasal 3 menyebutkan, 
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“Pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan; 
meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi 
daya ikan kecil; meningkatkan penerimaan dan devisa 
negara; mendorong perluasan dan kesempatan kerja; 
meningkatkan ketersediaan dan komsumsi protein 
ikan; serta mengoptimalkan sumber daya ikan.” UU 
tentang Perikanan ini menjadi dasar bagi pengembangan 
perikanan untuk kegiatan ekonomi dan konsumsi. 

e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 

17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Pasal 5 ayat (1) 
menyebutkan, “Pelayaran dikuasai oleh negara dan 
pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.” Sedangkan 
ayat (2) menyebutkan,”Pembinaan Pelayaran sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: pengaturan, pengendalian 
dan pengawasan.” Dengan dasar ini Pemerintah selain 
menyediakan pelayaran juga harus menjamin keamanan 

dan kenyamanan di laut, sungai dan penyeberangan.

2.  Landasan Teori

a.  Teori Gunter Pauli The Blue Economy: 10 years – 

100  innovations – 100 million jobs. 

Ekonomi biru menerapkan logika ekosistem, yaitu 
ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih 
tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa 
limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua 
kontributor dalam suatu sistem. Selanjutnya, ekonomi biru 
menitikberatkan pada inovasi dan kreativitas yang meliputi 
variasi produk, efisiensi sistem produksi, dan penataan 
sistem manajemen sumber daya. Ekonomi biru kemudian 
berkembang dan sering dikaitkan dengan pengembangan 
daerah pesisir. Konsep ekonomi biru sejalan dengan 
konsep ekonomi hijau yang ramah lingkungan dan 
difokuskan pada negara-negara berkembang dengan 
wilayah perairan (laut), yang biasa dikenal dengan 
Small Island Development States (SIDS). Ekonomi biru 
dalam hal ini ditujukan untuk mengatasi kelaparan, 
mengurangi kemiskinan, menciptakan kehidupan laut 
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yang berkelanjutan, mengurangi risiko bencana di daerah 
pesisir, dan mitigasi serta adaptasi perubahan iklim. 
Implementasi ekonomi biru secara global dianggap krusial 
mengingat 72% dari total permukaan bumi merupakan 
lautan. Disamping itu, laut berfungsi sebagai salah satu 
sumber penyedia makanan dan pengatur iklim dan suhu 
bumi sehingga kelestariannya perlu dijaga.3

Ekonomi biru sangat erat kaitannya dengan sektor-sektor 
berbasis perairan dan kelautan, seperti sektor perikanan, 
transportasi, dan pariwisata. Keberlangsungan hidup biota 
laut sebagai bahan makanan dan mata pencaharian bagi 
penduduk di sekitar laut menjadi fokus ekonomi biru guna 
mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Selain itu, laut 
dapat dimanfaatkan untuk memproduksi “energi biru” 
yang terbarukan, seperti tenaga angin (wind), ombak 
(wave), panas (thermal), dan biomassa (biomass). Fakta 
bahwa Indonesia memiliki berbagai potensi bahari yang 
besar dan melimpah. Namun, tidak tercermin dalam 
kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir. Banyak 
nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan 
kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan. Terbatasnya 
kemampuan dan akses menuju pekerjaan yang lebih baik 

merupakan beberapa alasan para nelayan tetap bertahan. 

b. Teori Geopolitik Alfred Thayer Mahan.  
Alfred Thayer Mahan (1840–1914) mengembangkan 
lebih lanjut konsepsi geopolitik dengan memperhatikan 
perlunya memanfaatkan serta mempertahankan sumber 
daya laut,termasuk akses laut. Suatu Negara tidak 
hanya membangun armada laut saja. Lebih jauh dari 
itu diperlukan, hal yang lebih luas yaitu membangun 
kekuatan maritim. Berdasarkan teori AT Mahan ini, maka 
muncul konsep Wawasan Bahari atau konsep kekuatan 
di laut. Barang siapa menguasai lautan akan menguasai 

kekayaan dunia.4 Teori ini menginspirasi Inggris, Amerika 

3 Rakhmindyarto dan Wesly F. Sinulingga, Ekonomi Biru untuk Maritim Indonesia yang Berkelan-
jutan, Kompas 26 November 2014.
4  Dinamika kehidupan bernegara sesuai konsep NKRI dan bernegara sesuai konsep federal dili-
hat dari konteks Geopolitik, Posted on Januari 12, 2015 by JS.Nendra 
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Serikat, Jerman, Perancis, Jepang dan Italia untuk 

mengembangkan kekuatan di laut. 

Kemampuan suatu negara untuk dapat menguasai lautan 

dan membangun kekuatan Maritim harus memenuhi 6 

unsur, yaitu: Letak geografis; bentuk tanah dan pantainya; 

luas wilayah; jumlah penduduk; karakter penduduk serta 

sifat pemerintahannya termasuk lembaga-lembaga 

negara.5 Semua unsur tersebut nampaknya dapat dipenuhi 

Indonesia tinggal mendorong Pemerintah dan lembaga-

lembaga negara agar memiliki visi untuk membangun 

Kekuatan Maritim.

Analisa

1. Pertumbuhan Ekonomi

Pelambatan ekonomi global dan penurunan harga komoditas 

yang merupakan andalan ekspor Indonesia, seperti Batubara, Karet, 

dan CPO berpengaruh besar pada pertumbuhan ekonomi Nasional. 

Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sejak tahun 2013, 

seperti tabel berikut ini:

Tabel 2

Pertumbuhan Ekonomi6

5 Diktat Jurusan Sejarah Fakultas Budaya UGM, 2013.
6  Data diolah dari Badan Pusat Statistik
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Pemerintah harus mengubah kebijakan di bidang ekonomi 

dengan memperkuat Sektor Kelautan dan Perikanan yang 

kontribusinya masih rendah terhadap pertumbuhan ekonomi 

nasional. Peningkatan kontribusi sektor Kelautan dan Perikanan 

diharapkan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi 

dan pada akhirnya akan memperkokoh Ketahanan Nasional.

2. Kontribusi Kelautan Terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla memiliki mimpi untuk 
menjadikan Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Sebuah mimpi yang 
mengingatkan kembali tentang Negara Maritim. Kondisi saat ini sebagai 
negara agraris tentu tidak sepenuhnya salah, karena dengan jumlah 
penduduk lebih dari 250 juta orang dengan makanan pokok beras tentu 
membutuhkan tersedianya beras puluhan juta ton tiap tahun. Tentu saja 
tidak mungkin seluruh kebutuhan itu harus diimpor karena tidak akan 
sanggup. Apalagi kondisi tanah di Indonesia sangat subur dengan curah 
hujan yang cukup, di kelilingi gunung yang menyediakan pupuk alamiah 
dan tradisi pertanian yang cukup maju sejak jaman kerajaan Mataram. 
Hal penting yang perlu dicapai yaitu bagaimana menjadikan Indonesia 
sebagai negara Agraris sekaligus sebagai negara Maritim, menyatukan 
kekuatan laut, perairan dan daratan dalam satu kesatuan. 

Keberhasilan membangun sektor kelautan dan perikanan 
akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian 
nasional. Potensi ekonomi kelautan tersebut tersebar pada wilayah 
laut seluas 5,8 juta km² yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 
juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 
2,7 juta km2. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang 
kedua di dunia, dengan total panjang 81.000 km. Sumberdaya ikan 
yang hidup di wilayah perairan Indonesia dinilai memiliki tingkat 
keragaman hayati (bio-diversity) paling tinggi. Sumberdaya tersebut 
paling tidak mencakup 37% dari spesies ikan di dunia (Kantor Menteri 
Negara Lingkungan Hidup, 1994). Di wilayah perairan laut Indonesia 
terdapat beberapa jenis ikan bernilai ekonomis tinggi antara lain: 
tuna, cakalang, udang, tongkol, tenggiri, kakap, cumi-cumi, ikan-ikan 
karang (kerapu, baronang, udang barong/lobster), ikan hias dan 
kerang serta rumput laut.7 Peluang pengembangan usaha kelautan 
dan perikanan Indonesia masih memiliki prospek yang baik. Potensi 

7 Adisanjaya, Nym Ngurah, 2007, Potensi, Produksi Sumberdaya Ikan di Perairan Laut Indonesia 
dan Permasalahannya.
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ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan diperkirakan sebesar 
US$ 82 Milyar per tahun. Potensi tersebut meliputi: potensi perikanan 
tangkap sebesar US$ 15,1 miliar per tahun, potensi budidaya laut 
sebesar US$ 46,7 Milyar per tahun, potensi perairan umum sebesar 
US$ 1,1 Milyar per tahun, potensi budidaya tambak sebesar US$ 10 
Milyar per tahun, potensi budidaya air tawar sebesar US$ 5,2 Milyar 
per tahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar US$ 4 Milyar 
per tahun.8 Dengan potensi kelautan sebesar US$ 82 Milyar artinya 
bisa memberikan kontribusi sekitar 8,7% terhadap PDB, sedangkan 
kontribusi saat ini baru 2,3% terhadap PDB. Tahun 2016 PDB 
Indonesia sebesar US$ 933 Milyar. Potensi ini belum termasuk untuk 
dimanfaatkan sebagai sumber energi dan pariwisata bahari. Mimpi 
menjadi Poros Maritim Dunia dengan menguasai lautan dengan 
baik akan memaksimalkan potensi kelautan dan akan memberikan 
kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Tabel 1

Pertumbuhan PDB Indonesia9

3.  Hilangnya Momentum Ekonomi. 

Indonesia telah menghilangkan kesempatan untuk menjadi 

negara yang lebih maju dan makmur dengan kurangnya kemampuan 

8 Kementerian Perikanan dan Kelautan, 2017.
9 https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro
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memanfaatkan momentum ekonomi. Setidaknya telah tiga kali 

muncul momentum untuk menjadi negara yang sejahtera namun 

karena pengelolaan ekonomi yang kurang tepat menyembabkan 

momentum tersebut hilang. Ketiga momentum tersebut yaitu: oil 

booming, booming hasil hutan dan eksplorasi tambang.

a.  Oil Booming. Ketika terjadi Perang antara Mesir-Suriah-
Libya melawan Israel yang didukung Amerika Serikat yang dimulai 
tanggal 6 Oktober 1973, Arab Saudi sebagai bentuk dukungan 
kepada negara-negara Arab melakukan blockade minyak terhadap 
Amerika dan sekutunya, sehingga terjadi ledakan harganya 
minyak dunia. Harga minyak yang semula $ 3/barrel menjadi 
$ 30/barrel. Indonesia yang merupakan negara pengekspor 
minyak dengan kemampuan produksi hingga pernah mencapai 
1.500.000 barrel/hari, sementara konsumsi dalam negeri baru 
sekitar 300.000barrel/hari mendapatkan rezeki yang berlimpah. 
Perndapatan minyak dan gas saat itu mampu untuk membiayai 
APBN hingga 70-80%. Apabila di kurs saat ini dengan harga 
minyak yang mencapai $ 60/barrel bahkan pernah $ 100 maka 
kira-kira pendapatan dari minyak di luar gas bumi sudah mencapai 
436 Trilyun rupiah pertahun lebih besar dari pada anggaran 
infrastruktur Pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla yang mencapai 
sekitar 415 Triyun tahun 2018. Namun momentum ini tidak dapat 
dimaksimalkan terlihat dari tidak terlalu banyak infrastruktur yang 
dibangun selama tahun sekitar 10 tahun dari 1973-1983. Masa 
itu mungkin yang layak dikenang adalah banyaknya SD Inpres.

b.  Booming Hasil Hutan. Ketika pendapatan dari Migas masih 
cukup banyak Indonesia mendapatkan lagi pendapatan yang 
besar dari eksplorasi hasil hutan, terutama kayu dan rotan. 
Jaman Repelita kita mengenal istilah merubah bahan mentah 
menjadi menjadi bahan baku, selanjutnya pada Repelita 
berikutnya dari bahan baku menjadi bahan jadi. Namun hingga 
hasil hutan hampir habis lebih banyak kayu dalam bentuk 
gelondongan maksimal bahan baku yang diekspor, sehingga 
nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati negara lain.

c.  Eksplorasi Tambang. Limpahan ekonomi yang besar 

kembali didapatkan pada dekade 1990-2000an eksplorasi 

tambang yang luar biasa besar terutama batubara, gas bumi 

dan Timah. Namun kembali Indonesia hanya mengekspor 
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bahan bakar tapi industri tidak banyak tumbuh dan hasil ekspor 

tambang juga tidak banyak mengahasilkan pembangunan 

inflrastruktur.

4. Laut Masa Depan Kita. 
 Kegagalan memanfaatkan tiga kali momentum ekonomi harus 
menjadi pelajaran berharga untuk membangun Indonesia menjadi lebih 
baik. Di samping itu belajar dari sejarah dan kesadaran kembali akan 
kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara Maritim harus dijadikan 
momentum baru yang lebih efektif bahwa masa depan Kita ada di Laut. 
Ada banyak kekayaan yang dapat diekploitasi dari laut, yaitu: sumber 
energi, produksen bahan makan dan obat (ikan, udang, rumput laut 
dan teripang), pariwisata serta pelayaran dan perdagangan. 

a.  Sumber energi. Menurut Prof Zuhal,10 di sektor energi 
Kita mengabaikan fakta adanya 60 Cekungan di lepas Pantai 
Nusantara. Cekungan ini sarat dengan minyak dan gas 
bumi. Hinggga kini baru 11 Cekungan dari 60 yang sudah 
diekploitasi dengan cadangan terbukti diperkirakan 1,93 milyar 
barel minyak. Sisanya belum diekploitasi dengan cadangan 
diperkirakan sebesar 320,79 milyar barel. Sedangkan cadangan 
gas sebesar 1.780,6 TCF yang mampu diproduksi selama 200 
tahun juah lebih besar dari cadangan di Natuna.11 Selain minyak 
dan gas, laut juga memiliki potensi energi dari ombak yang 
sama sekali belum dieksploitasi.

b.  Produsen Bahan Makanan dan Obat. Laut Indonesia 
memiliki potensi 65,1 juta ton ikan pertahun, namun sampai 
tahun 2013 baru dapat dimanfaakan oleh nelayan kita 5,71 
juta ton.12 Sisanya dicuri nelayan asing dan belum mampu 
dieksplorasi nelayan Kita. Kebijakan penenggalaman kapal asing 
sungguh merupakan langkah yang tepat untuk mengembalikan 
kedaulatan di laut dan mengembalikan kekayaan kepada 
rakyat. Kebijakan ini telah berdampak positif pada peningkatan 
produksi hasil ikan di laut. Produksi ikan laut tahun 2016 

10 Zuhal, Gelombang Ekonomi Inovasi: Kesiapan Indonesia Berselancar di Era Ekonomi Baru, 
Jakarta: Kompas Gramedia, 2013, hal. 226.
11  Ibid.
12  http://ekonomi.kompas.com/read/2017/08/21/165224326/produksi-tangkapan-laut-
melonjak-drastis
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diperkirakan sebesar 8 juta ton.13 Selain menghasilkan ikan 
dan udang, laut juga menghasilkan rumput laut dan teripang 
untuk bahan obat dan kosmetik. Produksi rumput laut tahun 
2016 diperkirakan mencapai 11,1 Ton meningkat dibandingkan 
tahun 2014 yang mencapai 8 juta ton.

c. Pariwisata. Indonesia memiliki panjang pantai terpanjang 
kedua di dunia, namun baru beberapa pantai yang terkenal 
sebagai wisata terutama di Bali, Jakarta, Nusa Tenggara Barat, 
dan Sulawesi Utara. Ada pantai sangat indah di Belitung, Raja 
Ampat, Maluku, Banyuwangi dan ratusan yang lain, sudah ada 
wisatawan, namun belum maksimal sehingga nilai tambah 
ekonomi belum banyak. Pariwisata memiliki efek ekonomi 
yang luar biasa, karena dari Pemerintah sampai rakyat akan 
menikmati langsung manfaat ekonomi. Pemerintah akan 
dapatkan devisa dan pajak. Biro perjalanan dapat pendapatan 
dari tiket. Hotel dapat pendapatan dari biaya akomodasi dan 
makan. Pedagang dapat penghasilan dari souvenir. Pemandu 
wisata dapat pendapatan dari jasa, dan sebagainya. 

d. Pelayaran dan Perdagangan. Singapura merupakan 
contoh negara yang mampu memanfaatkan jalur laut untuk 
kemakmuran negara. Padahal Selat Malaka tidak sepenuhnya 
dalam penguasaan Singapura. Dari segi ekonomi dan strategis, 
Selat Malaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting 
di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau 
Terusan Panama. Selat Malaka membentuk jalur pelayaran 
terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta 
menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah 
penduduk terbesar di dunia: India, Indonesia dan Republik 
Rakyat Tiongkok. Sebanyak 50.000 kapal melintasi Selat 
Malaka setiap tahunnya, mengangkut antara seperlima dan 
seperempat perdagangan laut dunia. Sebanyak setengah dari 
minyak yang diangkut oleh kapal tanker melintasi selat ini. 
Kewajiban menyediakan 3 jalur ALKI harus dapat dimanfaatkan 
untuk mengendalikan jalur perdagangan dan pelayaran yang 

menguntungkan bagi Indonesia.

13 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20151221154919-92-99639/2016-pemerintah-
optimis-produksi-ikan-tangkap-
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Rekomendasi. 

Laut akan menjadi masa depan Kita untuk menuju negara 
yang makmur dan maju apabila berhasil memanfaatkan sekaligus 
menjaga kelestariannya dengan baik. Tentu tidak berarti kita 
mengabaikan pertanian dan perkebunan, karena nilai ekonomi 
sangat besar. Secara sederhana apabila Kita mampu memanfaatkan 
laut dengan baik dengan meningkatkan hasil pertanian setidaknya, 
penduduk Indonesia setidaknya dapat makan nasi dengan lauk ikan 
laut. Indonesia akan mampu menjadi poros maritim dunia dan laut 
mampu menjadi masa depan apabila dapat mengambil langkah-
langkah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kemampuan pengamanan laut dan 

perairan. Indonesia tidak akan pernah menjadi Poros Maritim 
Dunia dan memaksimalkan potensi laut tanpa mampu 
mengamankan jalur laut dan perairan secara maksimal. 
Menjaga kedaulatan dan mengamankan laut merupakan 
langkah yang muntlak harus dilakukan. Oleh karena itu harus 
membangun kekuatan Angkatan dan Armada laut dengan 
didukung Air Power yang handal, yang mampu mengamankan 
setiap jalur laut dan perairan.

2. Meningkatkan Kualitas dan kuantitas SDM yang bidang 

kelautan dan perikanan. Kualitas dan kuantitas SDM masih 
sangat kuat terlihat dari jumlah pelaut dan sekolah-sekolah 
pelayaran di Indonesia. Untuk menjadi negara Maritim harus 
lebih banyak lagi SDM yang dididik untuk berbakti di laut. 
Sekolah Tinggi dan Sekolah Kejuruan harus diperbanyak, 
terutama di daerah-daerah pesisir dan wilayah kepulauan 
seperti Maluku, NTT, NTB, Sulawesi, Sumatera dan Kalimantan.

3.  Meningkatkan Budaya Bahari. Kesadaran sebagai negara 
Maritim harus dibangun sejak dini. Laut harus merupakan 
sarana untuk kemakmuran dan laut bukan penghalang 
konektisitas antar pulau. Semenjak Sekolah Dasar, rakyat 
Indonesia harus diajarkan pentingnya laut dan kenyataan 
bahwa Kita hidup ditengah lautan. Wilayah Indonesia lebih 
luas wilayah perairannya daripada wilayah daratan.

4.  Membangun Koneksitas Antar Pulau. Pemerintah, Pelni 
dan Perum Angkasa harus membuka koneksitas dengan 
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menyediakan pelayaran dan penerbangan untuk semua 
pelabuhan dan bandara secara regular. Pembukaan jalur 
pelayaran dan penerbangan perintis akan membuka isolasi 
dan mempercepat arus orang dan barang.

5.  Pembangunan infrastruktur kelautan dan perikanan. 
Menjadi Poros Maritim Dunia dan memanfaatkan laut secara 
maksimal dan baik mutlak memerlukan infrastruktur yang 
memadai. Pemerintah yang sedang genjar membangun 
infrastruktur saat ini juga harus membangun infrastruktur 
kelautan dan perikanan. Selain ada pelayaran yang regular dan 
terjadwal juga harus didukung dengan pelabuhan yang baik, 
serta adanya fasilitas pelelangan ikan dan cold storage yang 
mampu menyimpan ikan hasil tangkapan dalam kondisi segar 
dalam jangka lama. 
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Cyberspace Phenomenon

s  the internet  technology 
developed so rapidly and the 
number of users is growing 

tremendously around the globe, we 
are seemingly now living in the age 
in which most of us unquestionably 
take on networking technology as an 
important part of our lives. It is likely 
true if we take a look at the increasing 
number of social media applications 

usage which is growing at unimaginable pace, enable people in 
geographically dispersed location to get connected and share 
an abundant digital information such as live streaming videos, 
pictures and some other types of digital data at breakneck speed 
--as if time and distance is no longer an obstacle for them. 

The remarkable phenomenon of cyberspace could be 
manifested due to an exceptional development of computer 
processing power which is predicted to be growing exponentially 
rather than in a linear fashion. The phenomenon that has been 
foreseen by the former CEO of Intel Corp., Gordon Moore who 
famously stated that the power of computer technology will be 
doubled every two years to the future is in reality materialized 
by the ability of the chip manufacturer to double the number of 
transistor per square inch embedded in an integrated circuit every 
year. In addition to the incredible growth of processing computer 
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ability, the technological change is also driven by the ability of 
software developer to create a software system with a greater 
number of line of code (LOC) rather than it did before leading to 
a striking growth of computer abilities to perform multiple tasks 
at one time, --so generally speaking, nowadays computer systems 
are getting tremendously smarter than it was before. It is said that 
an iPhone that we carry today has apparently more computing 
power than the one that all NASA had in Apollo 11 landing in the 
moon forty years ago. In addition to that, the iPhone is a million 
times cheaper and a million times faster than a supercomputer 
of the 70s. 

Apart from Moore Law which suggests the power of 
computer technology is subject to the exponential growth 
concept, networking technology of computer that is famously 
formulated by Metcalf’s Law is similarly subject to such a 
phenomenon. In this case, the likelihood of potential value 
generated from a networking system would be increasing 
exponentially as the number of entities or nodes connected to that 
particular networking system is increasing in a linear fashion. In 
the business area, such a phenomenon could be identified really 
well in online trades that progressively gains its traction. In this 
market system, people no longer sell their goods at traditional 
market with its limited seller and buyer in nature. Picky people 
now tend to open their smart phones or their laptops to see a 
thousand variety of their choices available online. This is done by 
them without leaving their seats, which could certainly reduce cost 
and time. This type of market has surprisingly created a number 
of billionaires in relatively short time, most of whom benefited 
not from the product they sell, but from the online application 
to sell the product they have created. The profit margin that can 
been generated from this market system per se is unbelievably 
higher compared to the one created by the traditional one. This 
happens due to the fact that “the friction” which is mainly in the 
form of extra cost resulted from physical contact and presence 
of the seller and the buyer in the market seemingly could be 
eliminated to the least extent. Because of which, the most perfect 
market could be created accordingly. 
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Despite the fact that internet technology is nowadays utilized 
largely by commercial businesses, most of the modern military 
organization around the world, which play an important role in 
providing a protection against any threat to one country’s sovereignty 
and their national security, seems to have been increasingly aware 
of the potential benefit as well as potential danger behind it. The 
awareness of its potential danger is likely driven by the potential 
risk of having an increased dependency on the networking based 
technology for military equipment, which is mainly used to effectively 
control the deployment of their weapon systems such as fighter 
aircrafts, ships, nuclear missiles, tanks, satellites, etc., as well as to 
increase operational tempo of the forces. With the employment 
of a networking technology such as tactical data link (TDL), the 
commander could have an effective command and control over 
his forces. Each force in the battle space could automatically share 
their tactical position, velocity, direction etc. which could definitely 
enhance their situational awareness. For an instance, a group of 
fighter aircraft with a sophisticated data link system which engages 
in a close air to air combat against a group of their adversary’s aircraft 
equipped with only voice based communication system could likely 
gain a superiority over the latter because the networking technology 
provides the pilots with a relatively easy means to recognize 
the position and identification of their friends or foes than their 
opponents do. Generally speaking, the technology could provide the 
forces with a favorable environment to conduct a complex mission. 
In an extremely dangerous and complex combat situation (fog of 
war), the only thing certain is uncertainty. As such, this technology 
seems to offer a solution for the problems, one of which is to get rid 
of catastrophic incidents such as a fratricide or a friendly fire. 

However, this capability presents a great technical challenges, 
especially in regard to the protection of its fragile security system. 
Regardless of how sophisticated the technology is, it turns out that 
it is still viewed to be vulnerable to get infiltrated and disrupted 
not necessarily by a large standing army but mostly by a handful of 
mere computer specialists who only have a capability to create and 
undetectably insert few line of malicious codes with the intention to 
wreak a havoc on the entire system. They could be a few computer 
geeks wearing thick glasses who may have no knowledge about 
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the weapons itself, let alone the knowledge about military tactics, 
strategies and political end in deploying them. Could you imagine the 
catastrophes a super power country with powerful nuclear arsenals 
and equipped with an advanced network system might endure had 
they failed to protect its network security? What calamity will happen 
if then those guys are unknowingly taking control of those powerful 
weapon systems and make the entire system gone haywire?

The Cyberspace Dilemmas

People in the world are destined to be social species who are not 
able to live alone without making any interaction with other people. 
They will not be able to survive his/her life with their own without 
any help from others. A research in prehistoric human sociology has 
shown that language is actually a powerful tool that make homo 
sapiens could survive and rule the world, by which they were able 
to perform more complex communication among their selves to 
cooperate rather than other animal species were. In addition to 
that, prehistoric human being would protect their selves from their 
harsh environment such as attacks from prowling lions or tigers or 
other hostile groups of people by holding together on small band 
of them. At very beginning, a group of people which grew greater 
than around 50 members would likely get split to form a new one. 
The reason they kept the group that small was to make it easier for 
the leader of the band to control the order of the people within that 
particular band. They needed to know each other better with whom 
they were able to hunt and fight, and the leader also needed to know 
who he led.  As their cognitive ability grew smarter, our ancestors 
eventually managed to make a bigger and bigger group of them. 
One of the reasons behind it was the ability of the homo sapiens to 
have a more sophisticated type of language to communicate more 
intimately that other species. It might take hundreds of years for the 
prehistoric human beings to go through that process. 

In modern era, it doesn’t need to take such a long time for 
human being to create a nation state consisting of a very large 
number of people, diverse ethnic groups, even though they 
reside in much dispersed geographical locations. We have been 
witnessing a number of histories of the people struggling to gain 
the independence from their colonial masters and eventually united 
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to create a nation state, it mostly happened upon the end of the 
colonialization era. The cohesive social force that bonds those 
people within the state may be driven not only by merely a primal 
survival means just like our ancestors did, but it could be driven to 
large extent by the same intricate political goal. They finally establish 
their own territory with a clear state boundary, a lingua franca as 
a national language and most importantly a government with the 
strong power to uphold the rule of laws, whose aim is to establish 
order within the society. The most visible cause of that accelerated 
unity of people in modern era is most of the times brought about by 
the massive development of favorable interconnection means such 
as freeways, railways, bridges, airways, seaways, communication 
lines, etc. 

However, those above mentioned connectivity means are 
relatively limited in terms of time and spaces. As the people 
of the world is getting urbanized and pushed to get more 
globalized than before, they require a technology that enable the 
connection amongst them unhampered by time and space with 
an uninterrupted flow of data through fast, cheaper as well as 
less regulated medium. Driven by such a growing need, modern 
scientists put a lot of effort to search new innovations for addressing 
these challenges. The internet invention was originated with an 
experiment conducted in 1962 by the US Defense’s Advanced 
Research Projects Agency (DARPA) researchers which is initially 
an attempt to make computer network systems connected. The 
network which was called ARPANET only managed to connect 
a few computers in a few different locations. This experiment 
was largely driven by the fear of US Department of Defense to 
the growing military threat from Soviet Union armed forces over 
their telecommunication line. With a contribution of continuous 
technical support from various entities and their tremendous 
resilience, a number of scientists and researchers gradually found 
ways to connect more computers in more dispersed locations and 
create a uniform protocol to share numerous kind of digital data. 
The internet technology started growing so rapidly once the US 
Government released it for commercial use. So in the end of the 
day, the manifestation of human communication with less barrier 
to time and space likely came true. That promising medium is what 
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we call today cyberspace. As the cyberspace is getting bigger in 
size, today it could have billions people freely connected to it and 
make up a huge and tremendously complex system. So with such 
communication technology, the acceleration to unite people in the 
entire globe to have similar ideas, ideologies, goals and direction 
could be materialized in short period of time. It merely took more 
than 40 years since the first use of internet to make people share 
a common belief that they are living in the same world, in which 
whatever course of action being chosen by people living in one end 
of the world will definitely cause an impact on the people living in 
the other end. Just compared to the period it takes by our archaic 
people just to establish a strong bonded group of few thousand 
people, which may be hundred years.

When you firstly make interaction through cyberspace, you may 
start to realize that this realm could provide you with an abundance 
of freedom especially freedom in expressing and sharing many kind 
ideas with a great number of people even with those who are totally 
stranger to us. Unlike the physical world which is predominantly 
segregated into geopolitical boundaries such as states, provinces, 
municipals and countries, cyberspace, for this time being, is not 
subject to segregation as such. This is a totally free land that everybody 
can reside in without any restriction and limitation to interact. There 
is definitely no complicated rule and circuitous regulation to be 
complied with in getting an access into it, there is no police and army, 
let alone a leader, to make orders for the society. There is no border 
security such as immigration and customs that requires people to 
get it through when they need to establish a contact with somebody 
overseas. What the people needs to be able to reside in the cyber 
world is only internet connection and a computer. 

Because the freedom of expression for all the people connected 
to it is provided almost limitless, the cyberspace nowadays has been 
considered as a powerful domain that could pose a threat to the 
sovereignty and the security of a country. A number of super power 
countries such as the US and China have been proved to conduct 
counterproductive measures instead, which go against the basic 
principle of internet purpose namely the freedom of communication 
amongst people globally. The China government has imposed a 
strict regulation on the use of internet and forcefully make it subject 
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to the surveillance of their government that some people believe to 
breach their privacies. They have also conducted some blockades 
or censorship on some internet sites which are mostly related to 
promoting human right and democracy to the people of China, which 
they consider to have posed a threat politically to the survival of their 
authoritarian government. The US government on the other hand has 
quietly conducted an around the clock surveillance to the internet users 
worldwide as well as a massive enforcement of their cyber security 
which are based on the reason on the war on cyberterrorism. 

Since the cyberspace has brought about billions of computers 
connected which results in the creation of a vast cyber world for 
its users, this interconnectedness also offers an enormous array of 
opportunities for the bad guys to do their vicious intentions which 
definitely pose a number of vulnerabilities for the cyber space 
society. Nowadays, the digital wrongdoings such as hacking, software 
viruses, malware, spying, phishing, data pilferage, cyber bullying 
and widespread pornographic content are omnipresent issues in 
our digital life, all of which could be very destructive should we 
fail to be aware of the risks at the earliest possible time, and very 
late to employ a sound protection against them-shortly thereafter 
we get connected to it. A valid research by a well-known US DoD 
cybersecurity expert has concluded that despite the relentless effort 
being conducted by the software producer to protect the security of 
their product, it seems that they would not be actually able to provide 
their customer with one hundred percent security protection due 
to the fact that the bad guys out there will be tirelessly watching, 
stealing, lurking and attacking the systems 24 hours in a day and will 
be insistently looking for the weak holes in the computer systems to 
be attacked. This circumstance gets worsened off, because most of 
the software companies has likely showed their reluctance to provide 
their customers with the best protection that they are supposed to 
perform, most probably due to the fact that the risks to be overcome 
are insurmountable which will incur them with a great deal of time 
and money, thus it will definitely erode their profit margin.

On top of that, due to the unavailability of the highest 
governing authority in cyberspace which can enforce the laws 
and maintain the orders in the system, like what we have in a 
modern international relation, it is very likely that realism theory 
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in international politics whereby anarchy, struggle of power, and 
a security dilemma in which a growing offensive or defensive 
measures by one party would be regarded as a threat to the other 
could also happen to become day to day realities in cyber world. 
In a chaotic physical world, the only thing that one could do to 
protect his/herself against any type of threats is to conduct self-
help offensive or defensive actions. This would have been applied 
by the whole entities to resolve their different interests since there 
is no supreme governing body to restrain and control one freedom 
of actions. So, if we refer to the real world political situation that 
would most likely occur in cyberspace too, it is very important to 
take cautious measures before we decide to enter deeply into this 
extremely wild and chaotic system. 

Cyberwarfare as an Important Part of the Evolution in Military 

Technology 

The brain power of human beings capable to invent 
technological tools seems to be the reason they can become a 
superior and dominant species living in this planet. It is predicted 
that it happened within the last 100,000 years in which the human 
beings could jump high right into the top of food chains. The ones 
who were initially hunted down by some other physically superior 
species, subsequently became the ones who in turn capable to hunt 
them down back and even domesticate them. This capability came 
about not due to the significant change in their physical structure 
to become much stronger, but more through the evolution of their 
brain structure to become bigger than it was before, resulted in 
a boosted cognitive performance to outpace the other species 
cognitive power. Some might say that it could be the moment 
human being to seize a role from their creator as the ruler of this 
planet as it is frequently said in our Holy books. However, this shift 
of role to be much smarter entity in the planet was destined to 
carry a catastrophic consequence particularly due to their inherent 
trait as the species with the lust for power to dominate the other 
which could frequently end up with the brutal extermination of the 
other inferior ones. The killing technology they invented to gain 
supremacy over the other consequently brought about even much 
destruction to their own species and their environment until today.
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The likely first use of archaic technology in human conflicts has 
been identified in history thousand years ago. Arrows, bows and 
spears seems to be a well-recognized killing technology that has 
been used since prehistoric conflicts in every civilization ever known. 
However, those type of killing tools didn’t experience any significant 
technological revolution since it was firstly used by human being. 
Their range, kill rate, practicality, etc., still remain the same with the 
original ones since they were invented. It took hundred years for 
those prehistoric tools since its invention to evolve into sophisticated 
ballistic rifles as what we know today with a longer range and high 
kill rate and much more practical to be operated. 

In modern era, the employment of new innovation in 
weaponries such as nuclear bombs by the victors of WW II had 
subsequently driven the proliferation of massive research to invent 
new sophisticated and powerful technologies, with the intention 
to strategically finish the war in a short period of time. As such, it 
ultimately resulted in an apparent change in military strategists’ 
perspective to take into account the notion that technological 
innovation plays a significant role in winning a decisive battle. 
Revolutionary Military Affair (RMA), the concept that is originally 
coined by a Russian senior military officer, Nikolai Vasilyevich 
Ogarko, is based on the belief that the future warfare will be the 
warfare of technology.

One of the other remarkable innovations which was also 
invented during WW II may be Radio Detecting and Ranging 
(RADAR). It is one of the radical innovations by British scientist 
that definitely change the course of the war due to its ability to 
electronically identify the whereabouts of German bombers aircraft 
long enough before they reached their targets. This capability would 
indeed provide the British command and control with an absolute 
tactical advantage, which could be the first time ever in military 
history, to be able to project their air force to an exact position of 
the German air force and incur them a downright destruction. This 
was perhaps one of the reason the German army tactical failure to 
defeat the British army during that conflict. 

During the cold war, the race of military technology particularly 
between super power countries became absolutely intense. The 
World had witnessed the deployment of some radical military 
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weaponries which was frequently occurred in their proxy wars. 
On October 21, 1967, the two Styx missiles that were fired from 
a Soviet-manufactured Komar-class patrol boat destroyed the 
Israeli warship. That battle became the first use of surface to 
surface missiles to destroy a warship in warfare history that led to 
a significant change on the course of sea warfare itself. 

On April 27, 1972, 12 F-4 Phantom of the Eighth Tactical Fighter 
Wing in Thailand were ordered to strike at the Thanh Hoa Bridge. 
Located south of Hanoi, the Thanh Hoa connected the ports and rail 
lines of the north and South Vietnam. Were it to fall, North Vietnam 
would find itself unable to resupply its forces in the south. Since 1967, 
hundreds of aircraft had attempted to destroy the bridge. US aircraft 
simply lacked the necessary accuracy. Then on April 27, a mere twelve 
aircraft attacked and destroyed the Thanh Hoa. Eight Aircraft carried 
two-thousand pound bombs, four carried chaff designed to foil North 
Vietnamese radar and protect planes from surface to air missiles and 
antiaircraft gun. The explosives in the bombs were no different from 
the explosives used in the previous raids. What was different was that 
the bombs, once released, were not merely subject to gravity. Rather, 
they were smart bombs that could correct their course as they fell. 
Using laser and electro-optical guidance, the weapons officers on the 
aircraft directed the bombs to their targets. This time, twelve planes 
succeeded while hundreds had failed. 

Having said that though, the widespread innovation in military 
technologies, such as precision guided bombs or smart bombs, 
could have alleviated the brutal effect of the modern warfare, 
especially if we have a look back at the brutality of WWII which 
brought about a shocking number of 6 million causalities most of 
whom were civilian, probably due to the blindly aerial bombing by 
the warring parties which were indiscriminately conducted and due 
to the long period of war per se. With the retrospect of this huge 
number of victims, and take into consideration of the availability 
of such a state of the art weapon technology, the military thinkers, 
military leaders, politicians, world leaders and the United Nations as 
the sole organization in the world to maintain international peace 
should have now forced all the nations to be able to apply just war 
practices in any military conflicts around the world to the maximum 
extent. The moral criteria of “jus ad bellum” and “jus in bello” could 
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have been well applied even in the most complex situation ever and 
killing civilians indiscriminately and unjustifiably could have been 
no longer tolerated, and the collateral damage could have been 
eliminated as well to the greatest possible extent considering the 
fact that the nowadays technology permits to perform it. 

As we arrived in cyberspace era, the world was once again 
amazed by another remarkable technology superiority used by 
the US and its allied forces in the contemporary history of warfare, 
which is well-known as Network Centric Warfare technology. One 
of the factor behind the surprisingly decisive tactical victory of allied 
forces in the first Gulf war was attributed to the use of robust and 
advanced command and control information network system with 
satellites and GPS assisted systems. That system resulted in a superior 
command and control the allied forces could perform compared to 
the relative inferior Iraqi forces had, leading to more effective battle 
management system for the allied power. With that state of the art 
network warfare system, the allied forces inside the theater including 
their generals could see each other friendly forces including hostile 
ones. Thus, the commanders in the battlefield could communicate 
their intent to their troops in very efficient and effective manner 
without any significant interruption. On top of that, the deployment 
of advanced precision guided weapon, stealth aircraft and Abrams 
tanks also significantly contributed to the victory. The result was quite 
astonishing, --Baghdad announced a outright withdrawal of all Iraqi 
forces from Kuwait with the massive casualty figures between 25,000 
and 65,000 Iraqi soldiers killed and 75,000 wounded. American losses 
were only 148 killed in action and 467 wounded, while the rest of 
the coalition suffered 292 killed and 776 wounded. Allied air power 
destroyed the Iraqi army’s lines of communication and supply, their 
fortifications, and over 2,000 tanks and artillery equipment, resulting 
in the surrender of around 80,000 Iraqi troops. Those all occurred in 
just about 30 days of battle.

Cyber Space Domain in Military Use

Due to the fact that such an amazing technology has been used 
widely by the people in almost all facets of their life, it however has 
raised a concern, especially in relation to the view of double edge 
sword phenomenon that it carries. Therefore, due to that dual potential 
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effects, a number of entities today seems to have been pursuing an 
effort to capitalize on its both potential, its benign and its detrimental 
effects, in order to unleash its full potential for their interests. Military 
and intelligence agencies probably be the most likely interested entities 
in this domain and have been tirelessly trying to put their best effort 
unleashing the power of this type of technology for the sake of their 
dominance over their adversaries in the cyber warfare realm. The US 
military, as the most powerful military organization on earth, seems 
to have spearheaded this digital battle. 

Despite of the fact that the physical world that we are living 
in today is relatively tranquil and peaceful, there are actually wars 
raged on in our vicinity. The way they are fought are very different 
from the way the kinetic wars fought. They are not fought by sending 
troops, deploying warship, fighter aircraft, tanks or launch missiles, 
but they are just secretly transmitting and stealing opponents’ 
digital data, and spy on, just to wait for the best time to destroy 
their opponents’ computer systems. Albeit, there is no country in 
this world has openly acknowledged their involvement in cyber-
attack against other countries cyberspace, the following events, 
such as the recent cyber-attack on Iran nuclear facility Natanz 
allegedly conducted by the US and Israel Intelligence Agency, the 
likely continuous attack to the US Government computer systems by 
China Government and the allegedly attack of Russian government 
to Estonian computer systems that totally paralyzed the livelihood 
of the country, have opened our eyes that the vicious cyber war in 
cyberspace amongst states has most likely occurred. 

The US Armed Forces, which has considered the cyber space 
as their fifth domain beside sea, air, land and outer space, have 
established their own dedicated command which is known as the 
US Cyber Command, whose main mission is to:

“plans, coordinates, integrates, synchronizes 
and conducts activities to: direct the operations 
and defense of specified Department of Defense 
information networks and; prepare to, and when 
directed, conduct full spectrum military cyberspace 
operations in order to enable actions in all domains, 
ensure US/Allied freedom of action in cyberspace and 
deny the same to our adversaries”
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The similar effort seems to have been conducted by the 
Indonesia Government by establishing few agencies such as the 
Ministry of Defense’s State Cypher Agency, the National Intelligence 
Board’s Cyber Intelligence Unit, the Indonesian Police Force’s 
Cyber Crime Directorate and the Ministry of Communication 
and Informatics’ Indonesia Security Incident Response Team on 
Internet Infrastructure/Coordination Center. As far as the Indonesia 
Intelligence Community concern, President Joko Widodo has 
recently established another new agency which is the National Cyber 
Security (Badan Siber Nasional). The duties of the agency, most 
importantly its relation with each other institution is still unknown. 

Lesson Learned for The Indonesia Air Force in Regard to the 

Development of Cyberspace Technology

Upon the discussion of the Cyberspace development history 
in general, we may jump right to a conclusion that we seemingly 
need to apply such technology in every single breath that we take 
in, providing the fact that today almost entire world has done so 
to adapt to a new acceleration. However, the implementation of 
such a network technology in the Indonesia Air Force (IDAF) seems 
to require a huge organizational change with a strong leadership.

IDAF has recently implemented a variety of networking 
technology, which are relatively mundane by developed countries 
standard, in several areas including operation, personnel and 
logistics management system. The IDAF did benefit a lot from its 
application and some of its leadership has been actually quite aware 
to its importance. They have started to see that the adaption to 
an accelerated pace of nowadays technology development is a 
necessity in order to be able keep abreast with their surroundings. 
The lack of which will indeed render them lagged far behind their 
potential adversaries. However, they seem haven’t really realized 
that the successful implementation of it will absolutely require 
radical changes in many aspects of their lives including the change 
from the erratic management behavior that they did in the past, 
--which likely led to the previously failed attempt of such an 
implementation, --to a more systematic one. 

In addition to that, to succeed in the implementation of it, IDAF 
should likely implement a range of strategic and tactical measures 
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that includes changes in organizational structures, doctrines, 
procedures and leadership. Those measures are to be agile enough 
to adapt to this new accelerated environment. A change is difficult 
and a big change is indeed more difficult. However, we cannot just 
wait and see such an acceleration of every aspect of life just flying 
before us without doing anything. We cannot just be a spectator, 
we also need to be an actor, a smart actor.
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bstrak – Kedaulatan ekonomi 
tidak hanya dimaknai sebagai 
kemampuan bangsa untuk 

mewujudkan kemandirian ekonomi 
mela lu i  keb i jakan-keb i jakan 
perdagangan yang berpihak pada 
ekonomi domestik. Lebih dari 
itu, harus ada komitmen bangsa 
untuk mendorong negara ke arah 
industrialisasi demi terciptanya 

kemampuan memproduksi barang-barang yang saat ini 
dinilai memiliki nilai ketergantungan impor yang sangat tinggi 
yakni produk manufaktur. Dengan menghasilkan barang-
barang substitusi impor diharapkan akan mempercepat 
pertumbuhan jumlah dan konsistensi produksi khususnya 
barang-barang manufaktur demi penghematan devisa 
negara dalam menuju ketahanan ekonomi nasional.
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Industrialisasi merupakan proses alamiah yang akan dialami 
seluruh negara di dunia tak terkecuali bagi negara-negara 
berkembang (Developing Countries). Hal ini terkait terhadap 
beberapa faktor yaitu sebagai proses melepaskan ketergantungan 
terhadap produk-produk impor terutama barang-barang yang 
masuk dalam kategori high technology machines, menciptakan 
barang-barang atau komponen pendukung (supporting goods) dari 
produk yang selama ini sudah mampu di produksi di dalam negeri 
serta upaya menghemat devisa negara dan mengurangi defisit 
neraca perdagangannya. Dalam perspektif Economics Resilience 
(Ketahanan Ekonomi), kondisi ini memerlukan kebijakan khusus 
yang mampu mendorong percepatan proses industrialisasi demi 
terpenuhinya konsistensi penyediaan barang-barang manufaktur 
dalam substitusi impor guna, menciptakan iklim kompetisi yang 
efektif bagi perusahaan domestik serta menghemat devisa negara 
guna mengurangi dependensi negatif terhadap keberadaan produk 
luar negeri. 

 
Upaya Percepatan Industrialisasi

Keterkaitan antara industrialisasi dan upaya substitusi impor 
merupakan satu kesatuan proses yang saling terkait sehingga 
eksistensi industrialisasi pada hakekatnya merupakan kelanjutan 
dari proses substitusi impor. Ada tiga model alternatif dalam usaha 
mempercepat proses industrialisasi yakni:

 a.  Bagi negara yang cenderung memiliki keterbatasan transfer of 

skill, akan menempuh model copycat atau meniru teknologi 
dan proses produksinya yang sudah ada. Cara ini pada awalnya 
banyak dilakukan oleh negara seperti China yakni ketika 
menciptakan produk-produk manufaktur dalam negeri

b. Membalik siklus transfer of technology, merupakan usaha 
yang pernah ditempuh oleh Industri Pesawat Terbang 
Nusantara (IPTN). Proses yang disebut struktur transformasi 
industri ini, mengubah fase pembuatan pesawat CN-235 
yang seharusnya diawali dari fase desain, penelitian, inovasi 
dan diakhiri assembling ini diubah dengan membaliknya 
yakni justru proses assembling dilaksanakan pada awal 
tahapan lewat skema underlicensing dari CASSA Spanyol 
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demi tercapainya percepatan dalam penguasaan teknologi 
rancang bangun pesawat. 

Skema Struktur Transformasi Industri IPTN / Pt. Di

 Berawal dengan cara ini, IPTN berhasil menguasai teknologi 
rekayasa engineering pesawat terbang sehingga mampu 
memproduksi pesawat terbang produksi dalam negeri yaitu 
N-250 (Skema Struktur Transformasi Industri IPTN terlampir).

c.  Menyelenggarakan kegiatan Penelitaian dan Pengembangan 
(Litbang) melalui kerjasama antara perusahaan padat 
teknologi dalam negeri dengan institusi pemerintah. Strategi 
tersebut ditempuh sebagai upaya mengatasi keterbatasan 
anggaran dalam bidang Litbang dengan mengupayakan 
pemanfaatan infrastruktur maupun tenaga ahli Litbang 
dalam rangka pengembangan kemampuan produksi produk-
produk manufaktur sebagai substitusi impor. 

Proses Sistem Keindustrian
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 Pada proses Sistem Keindustrian, posisi Litbang ada pada 
“Sumber Daya yang Menggerakkan Industri”, terutama pada 
sumber daya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Pada 
skema di atas jelas bahwa berbagai sumber daya (Resources) 
pada sistem keindustrian merupakan konten-konten yang 
harus berasal asli berasal dari Indonesia. Melalui skema 
pembiayaan yang tepat, sumber daya tersebut yang 
akan menggerakkan proses industri dalam menghasilkan 
komoditas output.

Efisiensi SDM 

Untuk menyiapkan sumber daya manusia perlu adanya human 

resources management sebagai upaya media screening bagi setiap 
pribadi manusia yang siap dibentuk sebagai SDM handal di era 
industrialisasi. Seiring dengan model pendekatan pembentukan 
karakter SDM yang semakin menuju pada manusia sebagai modal 
insani atau Human Capital Management maka diperlukan SDM 
yang menjadikan kerja sebagai kesempatan untuk memahami 
sesuatu dan menggeser paradigma lama bahwasannya manusia 
hanyalah pekerja atas dasar perintah.

Pada dasarnya pembentukan manusia sebagai modal 
insani adalah merujuk pada paradigma baru yang menyebut 
manusia adalah alat produksi atau sebagai aset dalam sebuah 
organisasi atau perusahaan. Keberadaan iklim industrialisasi akan 
menciptakan sebanyak mungkin produk-produk substitusi impor 
karena peningkatan SDM minimal memilki dua dampak positif 
terutama bagi pasar tenaga kerja Indonesia yakni selain substitusi 
impor akan meningkatan kebutuhan tenaga kerja dan manusia 
sebagai skilled labor incentives ditempatkan sejajar dengan kapital 
dan teknologi sebagai faktor produksi sehingga insentif yang 
didapatkan pun akan meningkat menyesuaikan spesialisasi dan 
skill yang dimiliki.

Keberadaan tingkat pengangguran (Unemployment Rate) 
ternyata memiliki keterkaitan langsung dengan beberapan variabel 
makroekonomi lain seperti pertumbuhan ekonomi dan tingkat 
inflasi. Untuk menjelaskannya, sesuai gambar di bawah, bahwa 
berdasarkan teori Philips Curve digambarkan hubungan antara 
infasi dengan tingkat pengangguran. 
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Kurva Philips menunjukkan Hubungan Tingkat Pengangguan dan Inflas

Inflasi memiliki hubungan berbanding terbalik dengan Unemployment 

Rate dimana tingkat pengangguran yang tinggi akan menurunkan daya beli 
masyarakat untuk kemudian menurunkan pertumbuhan ekonomi sehingga 
secara otomatis nilai kenaikan harga/inflasi akan turun sehingga dengan 
terpacunya industrialisasi dengan peningkatan barang-barang substitusi 

impor akan secara langsung mendorong peningkatan economic growth.

Sinergisitas Swasta dan BUMN dalam Mendorong Produk Substitusi Impor

Perusahaan swasta yang lebih base on investment akan sangat 
progresif peranannya terutama mendorong industrialisasi dalam sistem 
perekonomian pasar seperti saat ini dan tentunya akan cukup memiliki 
capital accumulation dalam menangkap setiap peluang pasar yang ada 
tak terkecuali bagi produksi barang-barang substitusi. Menurut Hill (2011) 
secara naluri bisnis, perusahaan swasta akan lebih memiliki persistensi 
dalam menghadapi kompetisi pasar internasional dan cukup agresif dalam 
mencapai profitability dan profit growth pada konsistensi secara long 

run. Beberapa kelebihan perusahaan swasta ternyata memiliki beberapa 
kerentanan guna melakukan aktifitas ekonomi di sebuah negara, termasuk 
dalam upaya memproduksi barang-barang substitusi impor yaitu kebijakan 
pemerintah yang terkadang kurang berpihak bagi iklim investasinya. 

Pada kondisi inilah BUMN memiliki posisi yang lebih menguntungkan 
sebagai perusahan milik negara yang cenderung base on policy. Namun 
terkadang justru karena ketergantungan dengan kebijakan pemerintah 
yang dinilai “memihak” BUMN, perusahaan-perusahaan ini jauh dari 
efisiensi apalagi profitable, hal tersebut cukup beralasan mengingat nilai 
profit BUMN masuk dalam penerimaan negara bukan pajak sehingga tidak 
dapat digunakan untuk improvement sedangkan jasa pelayanannya lebih 

bersifat non-excludable dan non-rivalry public goods (Stiglitz, 2000, p. 133).
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1 
= X

1A 
+ X

1B 
……Persamaan untuk Private Goods dimana bertambahnya satu variable 

(Pasar) akan menyebabkan trade off pada variable (Pasar) yang lain

X
2 
= X

2A 
+ X

2B 
= …...Persamaan untuk Public Goods dimana bertambahnya satu 

variable (Pasar) tidak akan menyebabkan trade off pada variable (Pasar) yang lain

Sinergisitas ini dibentuk lewat kebijakan pemerintah yang berani 
membuat terobosan untuk “mengintervensi” perusahaan swasta dalam 
bekerjasama dengan BUMN melaui berbagai skema kerjasama dan 
entry mode-nya. Strategi pasar dari perusahaan yang dipilih tentunya 
berorientasi pada konsistensi pemenuhan kebutuhan produk substitusi 
impor untuk nantinya menuju ke Transnational Strategy agar dapat 
dipacu hingga mampu berekpansi hingga luar negeri sehingga bangsa ini 

benar-benar siap memasuki proses transformasi menuju negara industri.

 

Proses Transformasi Negara Agraris menuju Negara Industri

Kesimpulan dan Saran

Secara keseluruhan pembahasan dalam tulisan ini dapat disimpulkan 
dan direkomendasikan sebagai berikut: (1) Kedaulatan ekonomi NKRI 
yang merupakan titk strategis bagi pengembangan kesejahteraan bangsa, 
melalui percepatan industrialisasi, maka: (2) Industrialisasi harus mampu 
mendorong tercapainya konsistensi dalam memproduksi barang-barang 
substitusi impor; (3) Meletakkan konsep-konsep efisiensi SDM dimana 
manusia adalah aset pembangunan atas dasar profesionalisme; dan (4) 
adanya peran aktif pemerintah dalam menetapkan kebijakan sinergisitas 
antara perusahaan swasta (private) dan pemerintah (BUMN) serta terwujud 
sebagai strategi percepatan industrialisasi demi konsistensi penyediaan 
produk substitusi impor untuk dirumuskan atau diimplementasikan oleh 
seluruh stakeholders dari aktifitas ekonomi yang ada di negara ini. 

Struktur Transformasi negara Agraris

ke negara Industri



ejarah penggunaan roket telah 
dimulai sejak lebih dari 800 tahun 
yang lalu oleh bangsa Cina. Pada 

masa itu, aplikasi awal roket digunakan 
sebagai kembang api dalam acara 
perayaan-perayaan di Cina. Pada 
perkembangannya,  penggunaan 
roket oleh bangsa Cina kemudian 
meluas menjadi senjata yang disebut 
sebagai fire-arrow. Aplikasi roket 
dalam perang tersebut berawal dari 

ide untuk menambah jarak jangkau panah tradisional dengan 
cara menambahkan bubuk propelan yang sama dengan kembang 
api sebagai tenaga pendorong. Pada perang dunia pertama, 
roket berbahan bakar cair mulai digunakan karena mampu 
menghasilkan gaya dorong lebih lama dan lebih efisien dibanding 
dengan bahan bakar padat. Sampai dengan akhir perang dunia 
kedua penggunaan utama roket adalah sebagai sistem senjata. 
Ketika perang telah usai para peneliti mulai memikirkan cara 
lain untuk memanfaatkan teknologi roket yaitu dalam misi luar 
angkasa.

 Prinsip utama pada sistem roket adalah menciptakan 
daya dorong (thrust) yang merupakan hasil dari resultan gaya 
yang disemburkan ke arah belakang melalui nozzle. Benda yang 
menghasilkan gaya dorong tersebut disebut propellant. Thrust itu 
sendiri diperoleh dengan cara mengubah energi panas menjadi 
gaya dorong oleh pembakaran propelan yang menghasilkan 
pressure. Komponen dalam pembakaran itu sendiri terdiri dari 
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tiga: fuel (bahan bakar), oxidizer, dan heat source, sehingga 
dalam suatu propelan harus terdiri dari fuel dan oxidizer untuk 
kemudian dibakar menggunakan igniter sebagai sumber panas 
pertama atau pemantik pembakaran. Berbagai macam riset 
telah dilaksanakan untuk mendapatkan efisiensi dan efektifitas 
pembakaran propelan roket baik itu melalui pemilihan pasangan 
fuel-oxidizer yang tepat maupun dengan penggunaan konsep 
dan jenis propelan baru. Berdasarkan konsep dan penggunaan 
propelan, roket bisa diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. 
Dari beberapa jenis tersebut ada yang telah dipakai secara luas 
dalam berbagai aplikasi yaitu: solid rocket motor (roket berbahan 
bakar padat) dan liquid rocket engine (roket berbahan bakar cair), 
serta ada pula jenis roket yg masih dalam tahap prototipe yang 
penggunaannya masih dalam tahap penelitian yaitu hybrid rocket 

system.

Latar belakang.

Dalam dunia penerbangan dan sistem propulsi roket, 
penggunaan sistem propulsi dapat diklasifikasikan menurut jenis 
propelan yang digunakan. Ada dua jenis sistem propulsi roket 
yang sudah digunakan yaitu solid rocket motor yang menggunakan 
propelan padat dan liquid rocket engine yang menggunakan 
propelan cair. Kedua jenis propelan tersebut telah terbukti 
dan digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, misalnya 
persenjataan, misi luar angkasa, dll. Setiap sistem memiliki 
karakteristik yang berbeda serta kelebihan dan kekurangan 
masing-masing sehingga memiliki pereferensi penggunaan 
tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan urgensi.

a. Solid rocket motor (SRM)

Solid rocket motor atau roket berbahan bakar padat 
adalah sistem propulsi roket tertua dan paling sederhana 
yang pertama kali digunakan oleh bangsa Cina dalam 
membuat kembang api. Faktor yang menjadikan sistem 
roket ini sebagai sistem propulsi pertama adalah karena 
prinsipnya yang sederhana yaitu mencampur fuel dan 
oxidizer dalam satu wadah untuk kemudian dibakar. Sesuai 
dengan namanya, propelan disimpan dalam bentuk padat, 
walaupun ada yang pada sistem produksinya berbentuk cair 
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kemudian dicetak ke dalam sebuah cetakan atau langsung 
ke dalam combustion chamber untuk kemudian dipadatkan. 
Dalam proses penggunaannya, igniter sebagai titik penyala 
pertama membakar propelan. Propelan yang sudah terdiri dari 
campuran fuel dan oxidizer dengan rasio campuran yang sudah 
dikalkulasi sebelumnya langsung terbakar tanpa memerlukan 
proses lebih lanjut. Hasil pembakaran berupa udara panas 
bertekanan tinggi disemburkan melalui nozzle sehingga 
menghasilkan gaya dorong bagi roket. Proses pembakaran akan 
berlangsung sampai dengan propelan tersebut habis. 

Gambar 1. Skema solid rocket motor [2]

Karakteristik roket berbahan bakar padat adalah sebagai 
berikut:

i) Kesederhanaan sistem.
ii) Kemudahan dalam penanganan, penyimpanan dan 

pengaplikasian.
iii) Kesiapan dan kecepatan dalam penggunaan.
iv) Biaya lebih rendah.
v) Sistem roket yang sangat sederhana.
vi) Thrust yang dihasilkan besar.
vii) Specific impulse kecil.
viii) Perlu perhatian khusus di bidang keamanan karena 

fuel dan oxidizer yang telah dicampur.

Karena beberapa karakteristik tersebut, aplikasi roket 
berbahan bakar padat sangat cocok untuk digunakan secara 
luas dalam industri militer. Contoh paling mudah untuk dilihat 
adalah seluruh roket dan peluru kendali yang dimiliki oleh 
TNI AU, antara lain rudal AIM-9 sidewinder, rudal AGM-65 
maverick, R-27, R-73, R-77, Kh-29, Kh-31P, dll. 

Nozzle

Propellant grain

Fuel + oxidizer

Igniter
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Selain penerapannya di bidang militer, bahan bakar padat 
juga digunakan dalam misi penerbangan luar angkasa pada 
stage awal ataupun sebagai solid booster. Karena karakteristik 
thrust yang dihasilkan besar, maka roket jenis padat dibutuhkan 
pada tahap-tahap awal peluncuran roket luar angkasa. Pada 
tahap tersebut dibutuhkan gaya dorong (F) yang sangat besar 
untuk dapat memberikan percepatan (a) pada sebuah massa 
(m) diam hingga mencapai kecepatan jelajah efektif sesuai 
dengan gerak Newton kedua :

F=m.a

b. Liquid rocket engine (LRE)

Liquid rocket engine (LRE) adalah sistem propulsi roket 
yang menggunakan propelan yang disimpan dan digunakan 
pada fase cair. Penamaan internasional menggunakan kata 
engine yang berbeda dengan sistem roket berbahan bakar 
padat yang menggunakan kata motor dipercaya karena 
faktor kerumitan sistem propulsi cair ini sehingga layak 
disebut “mesin” yang merujuk pada penyebutan sistem yang 
lebih kompleks dibandingkan dengan sistem propulsi bahan 
bakar padat yang sederhana sehingga disebut “motor” yang 
dikonotasikan sebagai penghasil daya dorong. Sistem propulsi 
ini menggunakan propelan yang berupa fuel dan oxidizer yang 
berbentuk cair dan disimpan dalam dua tangki berbeda. 

Gambar 2. Skema liquid rocket engine [2]

Dalam proses penggunaannya, fuel dan oxidizer 
disemprotkan ke dalam ruang bakar dalam rasio yang sudah 
dikalkulasikan sebelumnya untuk kemudian dibakar sehingga 
menghasilkan udara panas bertekanan tinggi sebagai thrust 

Combustion chamber

and nozzle
Fuel

Turbo-pumps
and control
valves

Oxidizer
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yang disemburkan melalui nozzle. Tidak seperti roket berbahan 
bakar padat, proses pembakaran propelan dalam sistem 
propulsi ini dapat dihentikan walaupun propelan belum habis 
yaitu dengan cara menghentikan suplai propelan ke ruang 
bakar. Selain itu, dengan kemampuan pengaturan suplai 
propelan tersebut, sistem ini memiliki kemampuan untuk di 
start ulang (restart) dan kemampuan pengaturan besarnya 
gaya dorong sesuai kebutuhan atau biasa disebut throttle-able.

Faktor yang membuat sistem propulsi ini rumit adalah karena 
untuk menyemprotkan propelan cair tersebut dibutuhkan suatu 
jaringan pipa bertekanan tinggi yang kompleks. Gaya dorong yang 
dihasilkan roket bebanding lurus dengan tekanan yang dihasilkan 
oleh pembakaran propelan di ruang bakar. Di sisi lain, tekanan 
yang dihasilkan oleh pompa yang menyemprotkan propelan itu 
sendiri juga harus lebih besar daripada tekanan di ruang bakar itu 
sendiri agar mampu menyemprotkan propelan ke ruang bakar 
sehingga sistem pipa bertekanan tinggi tersebut rawan mengalami 
masalah kebocoran. Selain itu, penyimpanan fuel dan oxidizer 
ke dalam bentuk cair membutuhkan penanganan ekstra karena 
sebagian besar harus disimpan dalam fase cryogenic, misalnya 
liquid oxygen (LO

2
) pada suhu -147oC dan liquid hydrogen (LH

2
) 

pada suhu -253oC.
Karakteristik sistem propulsi roket berbahan bakar cair 

adalah:
i) Sistem yang kompleks karena menggunakan pipa 

bertekanan tinggi.
ii) Spesific impulse lebih besar daripada roket berbahan 

bakar padat.
iii) Sistem penanganan dan penyimpanan yang 

membutuhkan perhatian khusus.
iv) Biaya pembuatan dan instalasi yang besar.
v) Memiliki kemampuan untuk shutdown dan restart 

berulang-ulang.
vi) Throttle-able. 
vii) Relatif aman karena fuel dan oxidizer disimpan 

terpisah dalam tangki yang berbeda.

Dari kedua sistem propulsi roket yang dijelaskan diatas, setiap 
sistem memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang 
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saling bertentangan dan menjadikan penggunaan dari tiap-tiap 
roket tersebut berbeda satu sama lain. Untuk lebih memudahkan 
perbandingan dari kedua sistem diatas, dapat disimpulkan sebagai 
berikut:

No Aspek SRM LRE

1 Sistem Sederhana 

Kompleks karena 
menggunakan 

perpipaan 
bertekanan tinggi 

2 Spesific impulse Lebih rendah Lebih tinggi

3 Handling Lebih mudah Perhatian khusus

4 Penyimpanan Lebih mudah Perhatian khusus

5 Restart dan 
shutdown

Tidak bisa Bisa

6 Throttleability Tidak bisa Bisa 

7 Safety Resiko katastropik 
dalam operasional 

karena fuel dan 
oxidizer sudah 

dicampur

Resiko katastropik 
dalam kebocoran 
sistem perpipaan

 
Berdasarkan data kelebihan dan kekurangan masing-masing 

tipe roket tersebut, para peneliti berusaha menemukan sistem 
propulsi jenis baru untuk menciptakan roket yang lebih efisien, 
aman, serta bisa digunakan dalam bebagai aplikasi. Dalam tulisan 
kali ini akan membahas tentang tipe sistem propulsi jenis baru di 
dalam dunia industri roket internasional. 

Sistem propulsi roket dalam tahap prorotipe dan penelitian. 

a. Sejarah singkat hybrid rocket system.

Berbagai macam penelitian telah dilakukan oleh para 
peneliti baik dari kelompok akademisi di dalam skala 
laboratorium maupun instansi yang berkecimpung dalam dunia 
penerbangan. Pengembangan hybrid rocket sudah dimulai 
sejak tahun 1933 di Rusia tetapi tidak dilanjutkan dengan 
serius hingga pada tahun 1960 di Eropa dan Amerika. Pada 
tahun 1960-an penelitian mengenai hybrid rocket telah dimulai 
di Perancis dan Swedia dalam skala roket mini. Di Amerika, 
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Hybrid rocket digunakan sebagai bahan pendorong bagi 
target drone yang membutuhkan kemampuan untuk terbang 
diatas kecepatan suara. Pada tahun 1970-an hybrid rocket 
direncanakan untuk menggantikan posisi solid booster yang 
rentan beresiko meledak karena sifatnya yang high explosive. 
Hal tersebut dikarenakan solid booster terdiri dari campuran 
fuel dan oxidizer dalam rasio optimum untuk menghasilkan 
gaya dorong yang besar, sehingga secara tidak langsung juga 
menimbulkan resiko yang besar untuk meledak karena bersifat 
high explosive. Ide tersebut muncul setelah meledaknya 
wahana luar angkasa Challenger dan Titan.

Pada tahun 1990-an, NASA dan AMROC (American 

Rocket Company) mencanangkan perealisasian penggantian 
solid booster dengan hybrid rocket dalam sistem wahana luar 
angkasa. AMROC merupakan sebuah perusahaan swasta yang 
khusus meneliti tentang perkembangan hybrid booster sebagai 
pengganti solid booster. Berbagai macam uji coba hybrid rocket 
berdiameter kecil dalam skala laboratorium telah berhasil 
dilaksanakan. Namun akhirnya menemui kegagalan ketika 
tahapan uji coba mulai dikembangkan menjadi ukuran yang 
lebih besar yaitu diameter 6 kaki dan gaya dorong 250.000 
lbf. Hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan harapan karena 
masalah rendahnya regression rate hingga akhirnya perusahaan 
ini mengalami kebangkrutan di tahun 1995. 

Gambar 3. Prototipe hybrid rocket skala utuh dengan thrust 250.000 lbf dan 
diameter 6,3 kaki [7]



ANGKASA CENDEKIA

95Edisi Oktober 2017

Pada tahun 1995 diadakan sebuah program yang bernama 
The Hybrid Propulsion Demonstration Program (HPDP) yang 
bertujuan untuk mengembangkan hybrid booster pada 
skala utuh yang nantinya akan diaplikasikan pada misi luar 
angkasa. Persyaratan utamanya adalah roket harus mampu 
menghasilkan gaya dorong sebesar minimal 250.000 lbf. 
Program ini diikuti oleh beberapa peserta seperti NASA, DARPA, 
lockeed Martin, Rocketdyne, dll. Hasilnya tidak satupun peserta 
berhasil membuat roket dengan daya dorong yang stabil dan 
regression rate tinggi. Masalah tentang regression rate masih 
saja belum terpecahkan. Regression rate ini adalah salah satu 
masalah utama pada hybrid rocket yang akan dibahas kemudian 
di bagian tersendiri tulisan ini.

Gambar 4. Space Ship One pada kompetisi Ansari X Prize. [2]

Perkembangan hybrid rocket terbaru adalah pada tahun 
2004 ketika diadakan kompetisi yang bernama Ansari X Prize. 
Kompetisi ini diadakan oleh organisasi swasta yang bernama 
X Prize Foundation yang menawarkan hadiah US$ 10.000.000 
bagi tim yang mampu menciptakan wahana luar angkasa yang 
mampu terbang dan dapat digunakan berkali-kali, karena 
pada umumnya wahana luar angkasa adalah suatu wahana 
sekali pakai. Pada tahun 2004, pemenang kompetisi tersebut 
adalah SpaceShipOne yang mampu terang setinggi 328.000 kaki 
dengan menggunakan hybrid rocket berbahan bakar HTPB dan 
N

2
O sebagai oxidizer. Namun dilaporkan pada penerbangan 

SpaceShipOne tersebut mengalami permasalahan berupa 
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gaya dorong yang tidak seragam selama penerbangan. Hal 
ini selain disebabkan oleh rendahnya regression rate juga 
disebabkan oleh berubahnya rasio fuel-oxidizer selama proses 
pembakaran terjadi. Masalah ini dikenal sebagai O/F shifting 
yang merupakan kekurangan utama hybrid rocket selain 
regression rate. Pembahasan mengenai O/F shifting akan diulas 
pada bagian lain tulisan ini. 

b. Prinsip kerja hybrid rocket

Penelitian mengenai hybrid rocket merupakan ide untuk 
menggabungkan kelebihan dan kekurangan antara roket 
berbahan bakar padar dan cair melalui pendekatan dari segi 
roket berbahan bakar padat. Selain untuk mendapatkan 
kelebihan di bidang keamanan dengan cara memisahkan fuel 

dan oxidizer dalam kompartemen yang berbeda, hybrid rocket 
juga diharapkan mengurangi kerumitan sistem pipa bertekanan 
tinggi pada sistem roket berbahan bakar cair. Maka sistem 
hybrid rocket ini menggunakan fuel berbentuk padat yang 
dicetak langsung di ruang bakar dan menyimpan oxidizer secara 
terpisah dalam bentuk cair. Berikut ini adalah contoh propelan 
yang telah digunakan pada hybrid rocket system:

i) Oxidizer cair antara lain nitrous oxide (N
2
O dan N

2
O

4
), 

oxigen difluoride (F
2
O

2
), liquid oxygen (LOX), fluorine 

liquid oxygen (FLOX), chlorine/fluorine compounds 
(CIF3 dan CIF

5
), hydrogen peroxide (H

2
O

2
), inhibited 

red fuming nitric acid (IRFNA), dll 
ii) Bahan bakar padat antara lain polymehtylmethacrylate 

(PMMA), lithium hydride/polybutadiene, hydroxyl 
terminated polybutadiene (HTPB), dll. 

Gambar 5. Skema hybrid rocket system [2, 8]
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Sistem kerja hybrid rocket system adalah sebagai berikut: 
i) Oxidizer disempotkan ke dalam ruang bakar yang 

sudah terdapat fuel padat di dalamnya. 
ii) Proses pembakaran dapat dimulai  dengan 

menggunakan igniter maupun secara otomatis saat 
oxidizer bercampur dengan fuel. Sistem pembakaran 
otomatis yang terjadi sesaat ketika fuel dan oxidizer 
tercampur dan bereaksi disebut hypergolic. Umumnya 
sifat hypergolic ini hanya terjadi pada pasangan fuel-

oxidizer tertentu saja. 
iii) Reaksi hypergolic antara fuel dan oxidizer maupun 

radiasi panas dari igniter mengubah lapisan atas fuel 

padat menjadi droplet.
iv) Fuel droplet dan oxidizer kemudian terbakar dengan 

menghasilkan gas bertekanan tinggi yang disemburkan 
melalui nozzle sebagai thrust.

Gambar 6. Proses pembakaran pada hybrid rocket [2]

Dibandingkan dengan sistem roket berbahan bakar 
padat, sistem roket ini memiliki beberapa kelebihan. Pertama, 
dengan dipisahnya fuel dan oxidizer makan resiko katastropik 
meledaknya roket pada sistem roket berbahan bakar padat 
telah berhasil dihilangkan. Berikutnya, sistem roket ini 
mempunyai kemampuan yang sama seperti roket berbahan 
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bakar cair dalam hal restart-shutdown dan throttleability 
melalui pengontrolan jumlah suplai oxidizer ke dalam ruang 
bakar. Pengaturan throttle pun menjadi lebih sederhana karena 
hanya ada satu variabel yang dikontrol yaitu jumlah suplai 
oxidizer cair yang disemprotkan ke ruang bakar. Dalam hal 
efisiensi, sistem roket ini mampu menghasilkan specific impulse 

yang lebih besar dari sistem roket bahan bakar padat walaupun 
nilai tersebut masih berada di bawah roket berbahan bakar cair. 

Selain itu, jika dibandingkan dengan roket berbahan 
bakar cair sistem propulsi ini memiliki beberapa kelebihan 
diantaranya sistem roket yang tidak sekompleks roket berbahan 
bakar cair karena penggunaan separuh sistem perpipaan. 
Dengan berkurangnya sistem perpipaan tersebut, maka sistem 
roket ini juga mengurangi kemungkinan kebocoran sistem pipa 
menjadi 50%. 

c. Kendala yang dihadapi.

Jika melihat dari kelebihan sistem roket ini, akan timbul 
pertanyaan kenapa hybrid rocket system masih terhenti di 
tahap pengembangan prototipe saja? Ada beberapa masalah 
utama yang hingga kini para peneliti di dunia masih mencari 
solusinya. Dari beberapa masalah yang dihadapi, diantaranya 
terdapat dua masalah utama antara lain:

i) Low regression rate. Regression rate adalah laju 
pembakaran propelan per satuan waktu. Seperti yang 
telah dijelaskan sebelumnya bahwa proses pembakaran 
propelan pada sistem roket ini didahului dengan reaksi 
antara fuel dan oxidizer untuk menghasilkan droplet. 
Droplet inilah fase zat yang memungkinkan untuk 
terjadinya pembakaran. Sistem ini sedikit berbeda 
baik dengan roket berbahan bakar padat yang fuel dan 
oxidizer sudah tercampur dalam bentuk padat maupun 
dengan roket berbahan bakar cair yang fuel dan oxidizer-
nya berada pada fase cair yang sama. Pembakaran yang 
terjadi pada kedua jenis roket tersebut tidak perlu 
didahului dengan perubahan fase propelan karena 
sudah berada pada fase yang sama. Sedangkan pada 
hybrid rocket, reaksi perubahan fase propelan adalah 
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suatu keharusan sebelum kemudian campuran fuel dan 
oxidizer ini berada dalam fase yang sama dan mampu 
terbakar. Adanya prosedur tambahan untuk mengubah 
fase solid fuel menjadi droplet fuel sebelum terbakar 
ini lah yang mengakibatkan munculnya delay dalam 
laju pembakaran propelan. Permasalahan regression 

rate ini penting untuk memproduksi thrust yang besar 
sehingga menghasilkan momentum yang besar pula. 

ii) Oxidizer to fuel ratio shifting. Untuk menghasilkan 
pembakaran sempurna yang memproduksi gaya 
dorong yang maksimal, reaksi pembakaran yang 
merupakan reaksi kimia harus memenuhi kriteria 
rasio pencampuran udara dan bahan bakar (air-

fuel ratio) yang tepat dan optimal. Dalam propelan 
roket, rasio ini berupa perbandingan antara jumlah 
fuel dan oxidizer. Pada sistem roket berbahan dasar 
padat, rasio tersebut telah ditetapkan ketika proses 
pencampuran propelan sebelum dicetak di bodi roket, 
sedangkan pada sistem roket berbahan bakar cair, 
rasio tersebut diatur melalui pengaturan jumlah fuel 

dan oxidizer yang disemprotkan ke ruang bakar. Pada 
hybrid rocket, rasio tersebut merupakan perbandingan 
antara oxidizer yang disemprotkan ke ruang bakar 
dengan fuel padat yang terbakar, yang mana dalam 
hal ini jumlah fuel yang terbakar tidak bisa diprediksi 
dengan mudah karena adanya delay yang dibutuhkan 
untuk berubah fase menjadi droplet. Jumlah fuel yang 
terbakar yang unpredictable ini disebabkan karena 
proses perubahan fase dari padat menjadi droplet 

dipengaruhi oleh banyak variable yang juga berubah 
terhadap waktu sehingga tidak terprediksi antara lain: 
a) luas penampang (lubang inti fuel) yang berubah 
karena terbakar, b) suhu dan c) tekanan dalam ruang 
bakar yang berubah karena jumlah fuel yang terbakar 
juga berubah.
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Gambar 7. Struktur multi-port pada hybrid rocket fuel [2]

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan diatas, 
berbagai macam penelitian telah dilakukan dan sampai saat 
ini riset mengenai hybrid rocket masih berlangsung. Beberapa 
solusi antara lain:

i) Penggunaan multi-port fuel casting. Pada fase awal 
penelitian mengenai hybrid rocket, pencetakan bahan 
bakar padat menggunakan satu lubang di tengah-tengah 
diameter tabung sebagai titik awal pembakaran. Untuk 
mengatasi masalah low regression rate, dikembangkan 
pencetakan bahan bakar padat menjadi beberapa lubang 
dengan maksud untuk memperbesar luas penampang bahan 
bakar sehingga diharapkan laju pembakaran akan lebih 
besar daripada single-port fuel. Hal ini juga diyakini untuk 
mengatasi masalah Oxidizer-fuel shifting, yaitu dengan cara 
membentuk lubang tersebut sedemikian rupa sehingga luas 
penampang yang terbakar relatif tetap sepanjang proses 
pembakaran. Tetapi bukan berarti dua masalah utama 
dalam hybrid rocket terpecahkan begitu saja. Akibat dari 
penggunaan multi-port menimbulkan beberapa masalah 
baru antara lain: a) kekuatan struktur bahan bakar padat 
menjadi lebih rawan retak dengan banyaknya sudut-sudut 
yang bisa menjadi pusat konsentrasi tekanan, b) bila terjadi 
pembakaran di salah satu port lebih cepat daripada yang 
lain maka masalah yang diharapkan selesai ternyata tidak 
berhasil terselesaikan.
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ii) Pemilihan variasi pasangan fuel dan oxidizer yang tepat. 
Selain dengan mencari pasangan fuel-oxidizer yang tepat, 
usaha yang dilakukan dengan menambahkan energetic 

material seperti lithium, aluminium, dll ke dalam fuel untuk 
menaikkan heat of combustion. Solusi ini merupakan salah 
satu solusi yang tepat, tetapi tetap saja penelitian yang 
dilakukan sampai saat ini belum berhasil mengoptimalkan 
regression rate. 

Kesimpulan.

Hybrid rocket system adalah sistem propulsi roket jenis 
baru yang diharapkan mampu untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan dua jenis sistem propulsi roket terdahulu dan 
menghasilkan gabungan kelebihan dari kedua sistem tersebut. 
Akan tetapi, setelah puluhan tahun penelitian dan tes penerbangn 
dilaksanakan, hingga saat ini status sistem roket ini masih belum in-

service atau masih dalam tahap pengembangan. Hal ini dikarenakan 
selain mampu menggabungkan kelebihan dari kedua sistem propulsi 
terdahulu, tetapi juga masih meninggalkan beberapa kekurangan 
baru yang harus diselesaikan untuk bisa dilanjutkan pada tahap 
penggunaan masal. Berikut ini adalah kelebihan dan kekurangan 
dari hybrid rocket system:

Kelebihan Kekurangan

1. Lebih aman karena fuel 
dan oxidizer disimpan 
dalam kondisi terpisah

2. Memiliki kemampuan 
restart dan shutdown

3. Throttle-able

4. Specific impulse lebih 
besar daripada roket 
berbahan bakar padat

5. Sistem tidak sekompleks 
roket berbahan bakar cair

6. Meminimalisir resiko 
kebocoran

1. Low regression rate

2. O x i d i z e r - f u e l  r a t i o 

shifting
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Daftar istilah:

Booster :  roket yang ukurannya relatif lebih kecil  
     dari roket utama dan fungsi nya sebagai  
     penambah daya dorong pada roket luar  
    angkasa
Combustion chamber  :  ruang bakar, tempat terjadinya pembakaran 
                                           propelan.
Droplet  :  Titik-titik cairan dalam ukuran mikro meter.
Energetic material  :  bahan kimia yang mudah terbakar dan 
                                       berfungsi untuk menaikkan heat of  

    combustion.
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Fuel  : bahan bakar
Heat of combustion : disebut juga calorific value yaitu jumlah  
   energi panas yang dilepaskan ketika terjadi  
    pembakaran sempurna per satuan mol.
Hypergolic : kemampuan fuel dan oxidizer untuk 
bereaksi      dan terbakar secara otomatis setelah  
    bercampur tanpa adanya igniter.

Igniter :  pemantik
Nozzle  :  lubang pipa di belakang roket untuk  
    menyemburkan gaya dorong
Oxidizer :  pengoksidasi
Propellant :  propelan, bahan bakar roket (Terdiri dari  
    dua komponen: fuel dan oxidizer)

Regression rate :  laju pembakaran propelan roket.
Specific impulse : skala efisiensi roket yang dihitung   
    menggunakan perbandingan antara total  

     impulse per satuan massa propelan yang  
    digunakan.
Target drone :  pesawat kecil tanpa awak yang   
     dikendalikan jarak jauh untuk dijadikan  
     sebagai sasaran tembak dalam suatu  
    latihan penembakan..
Throttle-able :  kemampuan pengaturan besarnya gaya  
    dorong yang dihasilkan.
Thrust  :  gaya dorong
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asa penantian untuk pengganti 
jet tempur F-5E Tiger II TNI-
AU kini telah berakhir. Setelah 

diwarnai bayangan persaingan antara 
Su-35 dengan F-16 Viper, JAS 39 Gripen, 
dan Rafale, Pemerintah Indonesia, melalui 
Kementerian Pertahanan mengumumkan, 
bahwa Indonesia memutuskan memilih 
pesawat Sukhoi Su-35.

Dalam pengumuman yang dilakukan 
di Jakarta tanggal 22 Agustus 2017, 

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Menteri Perdagangan 
Enggartiasto Lukita menjelaskan skema imbal beli di mana 50% 
kontrak pembelian 11 unit Su-35 akan dibayar dengan produk ekspor 
Indonesia seperti karet. (Kompas, 23/8/2017)

Ada sejumlah hal yang dapat dicatat dari pembelian baru 
ini. 

Pertama, sebagaimana banyak Angkatan Udara Negara 
lain, TNI-AU masih memberi fokus pada pesawat tempur. 
Memang dibahas pula rencana pembelian pesawat nirawak, 
tetapi gaung dan skalanya tidak seperti halnya pembelian Su-
35. Sekadar catatan, program pembelian alutsista lain adalah 
enam pesawat nirawak ketinggian menengah (medium altitude 

long endurance remotely piloted aircraft system/MALE RPAS. 
(Kompas, 27/7/2017)

 Pada sisi lain, Indonesia masih melanjutkan metode 
serupa dengan yang dilakukan ketika membeli jet Sukhoi 
pertama kali tahun 2003, yaitu dengan imbal dagang, di mana 
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pembelian dilakukan tidak sepenuhnya dengan tunai, tetapi 
dengan membayar separuh kontrak dengan komoditas. Tentu 
saja hal ini bisa dipandang dari dua sisi. Pertama, ini cara yang 
inovatif, bernuansa win-win, menguntungkan kedua belah 
pihak. Namun pada sisi lain juga ditangkap kesan, bahwa bagi 
Indonesia kontrak senilai 1,14 milyar dollar tergolong nilai yang 
sangat besar, sehingga disepakati 50% nya, atau 570 juta dollar 
atau sekitar Rp 8,7 trilyun bisa dibayar dengan ekspor komoditas. 
(kompas.com, 22/8/2017)

Dengan kondisi kurs rupiah yang tak kunjung terangkat, harga 
pembelian alutsista yang lazimnya mencapai puluhan juta per 
unitnya, mennjadi nilai yang sangat besar dalam rupiah. Dari sini 
sebenarnya salah satu dasar pemikiran untuk mengembangkan 
industri strategis dan menerapkan Undang-undang Nomor 16 
tahun 2012 tentang Industri Pertahanan mendapatkan pijakan 
relevansi aktual. Hanya saja disadari, bahwa pada saat sekarang 
ini industri kedirgantaraan dalam negeri belum memiliki 
kemampuan untuk memproduksi alutsista canggih seperti Su-
35. Jadi satu-satunya jalan yang terbuka adalah impor.

Di sini lah satu hal juga semakin ditekankan oleh Presiden Joko 
Widodo, bahwa langkah mengimpor dalam pengadaan alutsista 
harus dilakukan antarpemerintah. Dalam hal jet Sukhoi yang 
dimaksud tentu pemerintah Indonesia dan pemerintah Rusia. 

“Prinsip akuntabilitas dan transparan mutlak diterapkan 
dalam pengadaan alutsista,” tegas Presiden.

“Tidak ada lagi toleransi terhadap praktik-praktik korupsi 
dan mark up. Saya peringatkan juga bahwa alutsista dibeli dari 
uang rakyat untuk digunakan TNI melindungi rakyat, bangsa, 
dan negara dari segala bentuk ancaman,” tambah Presiden. 
(Kompas, 27/7/17)

Peran Pesawat Nirawak

Di atas telah disinggung pula rencana pembelian pesawat 
nirawak MALE RPAS. Tak bisa disangkal lagi, bahwa selain 
pengembangan dan pemanfaatan pesawat tempur, pesawat 
nirawak juga semakin populer. Pemberitaan tentang sukses 
Predator – pesawat nirawak milik AS – menghantam sasarannya 
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di medan Timur Tengah dan Afganistan meyakinkan banyak negara 
untuk mengembangkan alutsista jenis ini.

Bagi Indonesia, pesawat nirawak (UAV = Unmanned Aerial Vehicle, 
Puna = Pesawat Udara Nir Awak, atau drone), juga bisa menjadi solusi, 
baik untuk tugas kawal kedaulatan dan pengintaian lain.

Memang sebelum ini ada pertanyaan tentang keandalan 
UAV. Alutsista jenis ini – yang dalam versi tempurnya disebut 
sebagai UCAV = Unmanned Combat Aerial Vehicle – diakui sudah 
memperihatkan kinerja bagus di medan konflik di mana ancaman 
terhadap pesawat tidak tinggi, seperti misalnya di Afganistan. Di 
sini lawan tidak memiliki sistem pertahanan udara yang canggih. 
UCAV dianggap sebagai satu solusi dalam perang melawan gerilya 
dan operasi antiterorisme.

Tetapi semata mengandalkan UCAV tidak memadai, ketika 
lingkungan strategis tidak saja diwarnai oleh konflik intensitas 
rendah, tetapi juga potensi perang konvensional antarnegara yang 
berintensitas tinggi.

Masing-masing negara tentu memiliki kajian, apakah 
pihaknya – dalam satu periode tertentu – hanya menghadapi 
potensi ancaman konflik intensitas rendah, atau sebaliknya 
konflik intensitas tinggi, dan dua-duanya. Indonesia dan Filipina 
misalnya, selama beberapa decade, lebih banyak dihadapkan pada 
ancaman perang antigerilya/pemberontakan dalam negeri (COIN, 
counterinsurgency, daripada perang konvensional).

Jika yang dihadapi adalah potensi konflik dua tipe, maka 
negara harus punya kekuatan campuran antara berawak dan 
nirawak. Tak bisa lagi negara hanya mengandalkan kekuatan 
nirawak. Saat menghadapi ruang udara yang berpotensi dipenuhi 
oleh pesawat tempur dan sistem pertahanan udara canggih, maka 
UAV seperti Predator pun akan menjadi sasaran empuk. 

(Meski ada kesan seperti itu, pendukung UAV bersenjata tidak 
kehilangan semangat untuk terus mengembangkan kemampuan 
UAV. Predator MQ-1 buatan General Atomics kini disusul oleh 
produk pabrikan sama namun dengan kemampuan lebih andal, 
yakni MQ-9 Reaper, drone bersenjata dengan daya angkut senjata 
dan jelajah yang melebihi MQ-1. Angkasa, Juli/2017) 

Jika UAV dinilai masih belum mencukupi, maka yang diperlukan 
adalah kemampuan untuk mencapai target secepatnya untuk 
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menghindari sistem pertahanan udara, mengumpulkan informasi 
vital, atau menghantam sasaran seperti peluncur rudal bergerak 
(mobile), dan menghindar dengan segera. Tentu diperlukan juga 
kemampuan keunggulan udara manakala kekuatan udara lawan 
sempat bereaksi. Dalam lingkungan konflik seperti ini, kemampuan 
selamat (survivability) ditentukan oleh kecepatan dan kemampuan 
mengelak dari radar (stealth). (Malcolm Davis, The Strategist, 
Australian Strategic Policy Institute, 3/Feb/2014)

Pada sisi lain, kemajuan teknologi juga terus berlangsung, 
sehingga teknologi yang dewasa ini dianggap paling canggih pun 
– seperti stealth yang membuat pesawat seeperti siluman karena 
tidak kasat radar – boleh jadi dapat dinetralisir. (Pengalaman 
ditembak jatuhnya jet stealth F-117 Nighthawk dalam Perang 
Kosovo 27 Maret 1999 menjadi catatan khusus tentang hal ini.) 
Jika di Perang Kosovo F-117 jatuh karena ditembak rudal anti 
pesawat SA-3 dan sistem hanud lama, ancaman sekarang lebih 
berat lagi dengan tersedianya sistem radar multiband AESA dan 
system pasif lain.

Setelah SU-35

Dengan adanya catatan (kerentanan) atas teknologi stealth 
dan juga UAV, atau juga perang udara dengan mengandalkan 
kemampuan serang jarak jauh, banyak negara masih terus 
mengandalkan kemampuan pokok dalam pertempuran udara 
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yang bertumpu pada dogfighting, atau pertempuran udara jarak 
dekat.

Di sini, kehadiran jet SU-35 Super Flanker bisa berbicara. 
Namun agar kemampuan dogfhting dikuasai dengan mumpuni, 
maka tak disangsikan lagi bahwa adanya latihan terbang dan 
tempur yang konsisten merupakan syarat mutlak.

Di luar pemeliharaan kemampuan tempur, pengadaan alutsista 
seperti Su-35 juga membuka kesempatan untuk mengembangkan 
kemampuan nasional, di bidang teknologi kedirgantaraan militer, 
maupun efisiensi dalam pengoperasian pesawat tempur. Untuk 
yang terakhir ini, ide untuk membuka fasilitas pemeliharaan dan 
perawatan jet Sukhoi di Indonesia dapat diapresiasi. Selain tidak 
mengharuskan pesawat diperbaiki di Rusia, Indonesia juga bisa 
membuka peluang order pemeliharaan dari negara operator 
Sukhoi di kawasan, dalam hal ini Malaysia dan Vietnam. (Kompas, 
10/8/2017).

Dalam salah satu pesannya, Presiden Joko Widodo 
menyatakan, bahwa pengadaan alutsista harus disesuaikan 
dengan kondisi geografis dan mempertimbangkan perubahan 
(dalam hal ini kemajuan) yang ada di bidang teknologi. (Kompas, 
27/7/2017)

Memperluas dan mempertegas pernyataan tersebut, baik 
juga mempertimbangkan, bahwa negara-negara di kawasan, 
khususnya Singapura selain Malaysia dan Thailand, memang 
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selain memperkuat AU dalam hal jumlah armada tempur, juga 
meningkatkan kualitas dan kemutakhiran teknologi alutsista yang 
dibeli. Keikut-sertaan Singappura dalam program JSF (Joint Strike 
Aircraft) yang kini mewujud dalam jet tempur generasi kelima 
F-35 Lightning II adalah salah satu buktinya. (Lihat “Trends in Air 

Power Modernization in the Asia-Pacific Region”, Barry Desker, 
RSIS Commentaries, 25/2/2008)

Visi Lainnya

Di atas uraian dalam tulisan ini berfokus pada perkembangan 
akuisisi dan teknologi alutsista kedirgantaraan. Di luar itu sebenarnya 
masih banyak isu lain yang dapat memperkuat argumen tentang 
pengembangan kekuatan AU. Antara lain yang bisa diangkat adalah 
perlunya pengembangan kemampuan pertahanan udara, yang 
antara lain mewujud dalam rudal antipesawat, sistem radar, dan 
jaringan komunikasi. Uraian tentang kemampuan arhanud Serbia/
Yugoslavia dalam menembak jatuh jet F-117 yang dibanggakan 
sebagai jet stealth dalam hal ini amat inspiratif.

Sebagai catatan akhir, dapat pula menjadi wacana, 
bahwa dewasa ini selain terus dikembangkan wacana tentang 
pembangunan kekuatan, seperti halnya membangun kekuatan AU 
yang tangguh, dan sejenisnya untuk matra lainnya, sebenarnya 
juga sedang berkembang wacana dan realita lain.

Sejumlah negara, mulai dari AS, Israel, telah menyadari 
berkembangnya Perang Generasi Keempat, di mana kekuatan 
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kecil (David) mampu menggoyang kekuatan besar (Goliath) 
melalui perang asimetrik. Pengalaman AS di medan perang Irak 
dan Afganistan melukiskan hal ini. Di Irak Saddam Hussein berhasil 
ditumbangkan, tetapi konflik masih terus berlangsung praktis 
hingga hari ini. Hal ini seperti ingin menegaskan, bahwa alutsista 
dan kekuatan militer canggih tidak, atau belum, bisa mengantar 
kemenangan politik. (Ini dilukiskan dalam buku ‘The Three Trillion 

Dollar War’, Joseph Stiglitz & Linda Bilmes, 2008)
Wacana di atas diramaikan lagi dengan perkembangan 

baru, yakni cyber warfare. Munculnya serangan siber seperti 
ransomware WannCry pada Mei 2017 mengukuhkan pendapat, 
bahwa perang konvensional meski kadang sulit dihindari, kini 
telah diredupkan oleh maraknya perang siber.

Tugas pemerintah pun semakin banyak dan rumit dengan 
munculnya berbagai kemungkinan perang yang terhampar di masa 
depan. Jet tempur Su-35 yang sebuahnya berharga sekitar 90 juta 
dollar (sekitar Rp 1,2 trilyun) per unitnya, boleh jadi tetap penting 
sebagai pengggentar (deterens). Tetapi boleh jadi sepanjang 
masa baktinya ia tidak akan terlibat dalam satu dog fight sejati, 
mengingat sifat peperangan yang telah berubah, di mana perang 
konvensional dinilai terlalu mahal, melahirkan banyak kehancuran 
kolateral, namun tujuan politik yang sulit dicapai.* 


