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 Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, 
yang telah melimpahkan rakhmat dan hidayah-Nya kepada kita 
semua, sehingga buku Angkasa Cendekia edisi Juli 2013 dapat 
kembali terbit menjumpai para pembaca sekalian. 
 Hadirnya buku Angkasa Cendekia edisi Juli 2013 di 
hadapan para pembaca kali ini bertepatan dengan peringatan 
ke-66 Bakti TNI AU kepada bangsa dan negara. Oleh karena 
itu, redaksi berharap, nilai-nilai kejuangan dan ketauladanan 
yang telah ditunjukkan para pendahulu dan perintis TNI AU 
melalui peristiwa 29 Juli 1947 senantiasa menjadi inspirasi 
prajurit TNI AU dalam melaksanakan tugas, tidak terkecuali 
tugas menuangkan ide dan pikiran dalam bentuk tulisan 
seperti yang terangkum dalam buku Angkasa Cendekia edisi 
juli 2013 ini. 
 Tersusunnya buku Angkasa Cendekia berkat adanya 
kerjasama dan partisipasi aktif dari perwira-perwira TNI AU 
yang kreatif dalam menuangkan ide dan pemikiran dalam bentuk 
tulisan. Tema tulisan dalam buku edisi kali ini cukup beragam, 
mulai dari isu-isu nasionalisme, operasi, manajemen personalia, 
Iptek hingga Litbang sengaja dihadirkan untuk menambah 
wawasan dan pengetahuan para prajurit TNI AU dimanapun 
berada dan bertugas.
 Redaksi berharap, semoga ditengah kesibukan tugas, 
para prajurit TNI AU masih dapat meluangkan waktu untuk 
membacanya. Semoga dari tulisan yang sederhana ini, dapat 
menambah wawasan dan pengetahuan kita sebagai modal 
menghadapi tantangan tugas ke depan yang makin kompleks. 

Selamat membaca.
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Oleh Letkol Lek Dr.  Arwin D. W. Sumari, S.T., M.T.
(Analis Madya Bidjemen Aset Satuan Pengawas

dan  Dosen Utama Program Studi Asymetric Warfare
Fakultas Strategi Pertahanan  Universitas  Pertahanan Indonesia)

Setiap alumni Pendidikan 
Pengembangan Umum (Dikbangum) 
di lingkungan TNI AU baik pada 
tataran Sekolah Komando Kesatuan 
Angkatan Udara (Sekkau) maupun 
Seko lah Staf  dan Komando 
Angkatan Udara (Seskoau) pasti 
pernah mendengar atau membaca 
atau setidaknya terlintas dalam 
pikiran walaupun sekilas, mengenai 
salah satu macam operasi udara 
yang dinamakan dengan “operasi 
informasi”. Di lingkungan TNI AU 

istilah”operasi informasi” yang diperkenalkan pertama kali melalui 
Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa tahun 2004 (SBP2004) 
pada esensinya mengadaptasi konsep information operations 
militer Amerika Serikat (AS) yang dituangkan dalam United 
StatesJoint Publication(JP) 3-13 tahun 1998 tentang Information 
Operations dan United States Air Force Doctrine Document 
(AFDD) 2-5 tahun 2002 tentang Information Operations. State-
of-the-art adaptasi tersebut dapat dilihat dalam artikel penulis 
berjudul “Konsep Pengembangan Organisasi TNI AU dalam 
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Era Perang Informasi ditinjau dari Perspektif Operasi Informasi” 
yang dimuat dalam jurnal “Angkasa Cendekia” edisi Juli 2007.

“Operasi Informasi” yang dituangkan dalam SBP2004 
dan kemudian coba diterjemahkan agar dapat dilaksanakan 
pada kondisi  nyata melalui  sebuah Buku Petunjuk 
Pelaksanaan (Bujuklak) yang dipublikasikan berdasarkan 
Surat Keputusan Kasau nomor Skep/133/VII/2005 tanggal 
20 Juli 2005 tentang Naskah Sementara Bujuklak TNI AU 
tentang Operasi Informasi. ”Operasi informasi” pada skala 
matra tunggal mulai diaplikasikan pada latihan peperangan 
geladi pos komando (Posko) Angkasa Yudha tahun 2011 dengan 
membentuk Satuan Tugas Informasi (Satgasinfo) namun 
masih bersifat eksibisi atau perkenalan. Pada geladi Posko 
Angkasa Yudha tahun 2012, “operasi informasi” dilaksanakan 
oleh Satgasinfo sebagai bagian dari Komando Tugas Udara 
(Kogasud) yang melaksanakan operasi public affairs (PA), 
kontra intelijen, operasi psikologi, operasi cyber warfare, dan 
operasi electronic warfare. “Operasi informasi” pada skala tri 
matra terpadu, diperkenalkan pada Latihan Gabungan (Latgab) 
TNI tahun 2013 dengan sandi operasi “Wibawa Yudha II” yang 
digelar di di Markas Komando (Mako) Divisi Infanteri 1 (Divif 
1) Kostrad, Cilodong, Jawa Barat belum lama ini.1 Meskipun 
telah dilatihkan dalam kedua skala latihan perang-perangan 
di atas, namun masih ditemukan kegamangan-kegamangan 
dalam pengimplementasian dan pengaplikasiannya di kondisi 
nyata. Pertanyaannya adalah dimanakah letak ketidaktepatan 
yang harus dibenah? Sejujurnya model “operasi” seperti 
ini masih terdengar asing di sebagian kalangan insan TNI 
AU walaupun telah menjadi bagian dari TNI AU semenjak 
sembilan tahun silam. Keasingan tersebut dapat disebabkan 
oleh belum adanya sosialisasi yang komprehensif dan yang 

1 Berdasarkan penjelasan dari Letkol Sus  Sonaji Wibowo SIP, salah satu pelaku 
geladi Posko Angkasa Yudha tahun 2012 dan Latgab TNI tahun 2013 di Mako Divif 
1 Kostrad, Cilodong, Jawa Barat.
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hal yang dapat dikatakan fatal adalah adanya kesalahan arah 
(mislead) ketika mengadaptasi istilah “information operations” 
menjadi “operasi informasi” sehingga berdampak pada ketidak-
tepatan dalam penerjemahannya ke doktrin-doktrin turunan 
doktrin SBP dan bermuara pada kesulitan-kesulitan dalam 
pengimplementasiannya di dunia nyata.

Artikel ini akan memberikan sebuah pencerahan 
dari perspektif berbeda mengenai “operasi informasi” yang 
sebenarnya dan diharapkan mampu menjawab pertanyaan-
pertanyaan yang diyakini pernah terlintas di kalangan insan TNI 
AU mengenai apa yang dimaksud dengan “operasi informasi” 
TNI AU. Dengan telah memiliki pemahaman mengenai konsep 
dan esensi “information operations”, diharapkan akan dapat 
diformulasikan “operasi informasi” TNI AU yang tepat dan 
dapat diimplementasikan serta diaplikasikan pada setiap 
pelatihan-pelatihan perang-perangan dan operasi-operasi yang 
diselenggarakan oleh TNI AU pada skala matra tunggal dan tri 
matra terpadu atau gabungan.

Defi nisi dan Esensi “Information Operations”
“Information operations” diperkenalkan pertama kali dalam 

doktrin operasi gabungan (joint doctrine) AS JP 3-13 tahun 
1998 tentang Joint Doctrine for Information Operation sebagai 
jawaban atas ketergantungan yang tinggi pada teknologi 
informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyelenggaraan 
operasi-operasi militer AS. Di samping itu pada era digital, 
informasi adalah senjata yang dapat mematikan musuh dan 
dapat pula menghancurkan diri sendiri sehingga penguasaan 
terhadap informasi adalah langkah utama dan penting untuk 
meraih keunggulan informasi (information superiority). Oleh 
karena itu pada defi nisi awalnya “information operations” adalah 
tindakan-tindakan untuk mempengaruhi informasi dan 
sistem informasi musuh sedangkan pada saat yang sama 
mempertahankan informasi dan sistem informasi sendiri 
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(actions taken to affect adversary information and information 
systems while defending one’s own information and information 
systems). Dengan demikian “information operations” adalah 
sebuah faktor kritis dari kemampuan Panglima Komando 
Gabungan (Pangkogab)/Panglima Komando Tugas Gabungan 
(Pangkogasgab) atau Panglima Komando Operasi (Pangkoops) 
untuk meraih dan mempertahankan keunggulan informasi yang 
dibutuhkan dalam melaksanakan operasi gabungan atau matra 
tunggal. 

Dari perspektif Angkatan Udara AS yang menerjemahkan 
JP 3-13 ke dalam AFDD 2-5 tahun 1998 tentang 
Information Operation, “information operations” terdiri atas 
tindakan-tindakan yang dilaksanakan untuk memperoleh 
keuntungan, mengeksploitasi, mempertahankan, atau 
menyerang informasi dan sistem informasi, dan mencakup 
informasi dalam peperangan dan peperangan informasi, 
dan dilaksanakan sepanjang semua fase sebuah operasi 
dan lintas rentang operasi-operasi militer (those actions 
taken to gain, exploit, defend, or attack information and 
information systems and include both information-in-warfare 
and information warfare and are conducted throughout all 
phases of an operation and across the range of military 
operations). Operasi-operasi ini ada untuk mendukung para 
komandan dalam menentukan situasi, menilai ancaman-
ancaman dan risiko-risiko, dan mengambil keputusan yang 
benar secara tepat waktu. Keputusan seperti itu dapat dicapai 
bila keunggulan informasi telah diraih dan dipertahankan pada 
tingkatan tertentu. Dari perspektif AU AS, keunggulan informasi 
didefi nisikan sebagai derajat dominasi yang memperbolehkan 
kekuatan-kekuatan sendiri kemampuan untuk mengumpulkan, 
mengendalikan, mengeksploitasi, dan mempertahankan 
informasi tanpa perlawanan yang efektif. Keunggulan informasi 
adalah kompetensi inti AU yang mana semua kompetensi inti 
lainnya bersandar.
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Seiring dengan perkembangan TIK, teknologi dan 
strategi militer, dan dinamika lapangan peperangan di 
era digital, telah diterbitkan JP 3-13 revisi terbaru pada 
tahun 2012 dan telah menggeser paradigma “information 
operations” yang awalnya adalah sekadar “tindakan-tindakan” 
menjadi ke “pemberdayaan terpadu” dan memfokuskan 
serangan ke lingkungan informasi, yakni kumpulan (agregasi) 
dari individu-individu, organisasi-organisasi, dan sistem-
sistem yang mengumpulkan, memproses, menyebarkan, 
atau bertindak pada informasi. Dalam JP 3-13 tahun 2012 ini 
“information operations” didefi nisikan sebagai penggunaan 
terpadu selama operasi-operasi militer kemampuan-
kemampuan terkait informasi bersama-sama dengan 
bentuk-bentuk operasi lainnya untuk mempengaruhi, 
mengganggu, merusak, atau menguasai pengambilan 
keputusan musuh dan musuh-musuh potensial, dan pada 
saat yang sama melindungi milik sendiri (the integrated 
employment, during military operations, of Information-Related 
Capabilities (IRCs) in concert with other lines of operation to 
infl uence, disrupt, corrupt, or usurp the decision making of 
adversaries and potential adversaries while protecting our own).
 Pergeseran paradigma tersebut menjadikan elemen-
elemen “infomation operations” juga semakin bervariasi. Bila 
pada doktrin lama yang difokuskan adalah pada “tindakan-
tindakan” bersifat ofensif dan defensif yang meliputi operations 
security (OPSEC), pengelabuan militer (military deception – 
MILDEC), operasi-operasi psikologi (psychological operations), 
electronic warfare (EW), serangan atau penghancuran fi sik, 
special information operations (SIO), computer network attack 
(CNA), jaminan informasi (information assurance), keamanan 
fi sik (physical security), kontra-pengelabuan (counterdeception), 
kontra-propaganda (counter-propaganda), dan kontra-intelijen 
(counterintelligence),2 maka pada doktrin terbaru dilakukan 
“pemberdayaan kemampuan-kemampuan terkait-informasi” 

2  Lihat lebih detil dalam Joint Chiefs of Staff, 1998, Joint Publication 3-13 tentang Joint Doctrine 
for Information Operation, 9 October.
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diantaranya strategic communications, joint interagency 
coordination group, public affairs(PA), civil-military operations 
(CMO), cyberspace operations, information assurance (IA), 
space operations, military information support operations 
(MISO), intelligence, MILDEC, OPSEC, special technical 
operations (STO), joint electromagnetic spectrum operations 
(JEMSO), dan key leader engagement (KLE).3

 Dari ketiga doktrin asli tentang “information operations” 
di atas tampak dengan jelas sebuah garis merah yang tajam 
dan tegas bahwa “information operations” adalah “tindakan-
tindakan” atau “pemberdayaan terpadu” dan bukan “sebuah 
bentuk operasi”. Pada esensinya, “information operations” 
mengintegrasikan beragam kemampuan dan aktivitas-aktivitas 
untuk meraih keunggulan informasi yang selanjutnya digunakan 
sebagai landasan untuk meraih keunggulan keputusan 
(decision superiority) guna meraih dominasi pada spektrum 
penuh (full spectrum dominance).

Ada Apa dengan “Operasi Informasi” TNI AU?
 Tidak jelas dari mana asal muasal munculnya istilah 
”operasi informasi” dalam SBP2004 yang dipublikasikan melalui 
Surat Keputusan Kasau NomorKep/22/VII/2004 tanggal 29 
Juli 2004 tentang Doktrin TNI Angkatan Udara “Swa Bhuwana 
Paksa”, karena tidak ada satupun referensi yang dicantumkan 
sebagaimana layaknya harus ada dan menjadi landasan 
penulisan sebuah doktrin. Bagaimanapun juga doktrin adalah 
sebuah prinsip yang dapat dipertanggungjawabkan secara 
ilmiah sehingga tetap diperlukan referensi-referensi yang 
relevan sebagai landasan penulisannya. Setelah ditelusuri, 
konsep “operasi informasi” TNI AU ternyata diadaptasi 
dari AFDD 2-5 tanggal 4 Januari 2002 tentang Information 
Operations yang tentunya telah dicoba untuk disesuaikan 

3 Lihat lebih detil dalam Joint Chiefs of Staff, 2012, Joint Publication 3-13 tentang Information 
Operations, 27 November
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dengan karakteristik-karakteristik TNI AU. “Operasi informasi” 
dalam SBP2004 inilah yang kemudian diterjemahkan 
operasionalnya dalam Bujuklak tahun 2005 tentang Operasi 
Informasi. 
 Di dalam kedua doktrin tersebut terdapat perbedaan 
definisi mengenai “operasi informasi”. Dalam Doktrin 
SBP2004, “operasi informasi” didefi nisikan sebagai operasi 
yang dilaksanakan untuk mendapatkan/menyebarkan, 
informasi dan/atau data intelijen sebanyak-banyaknya guna 
mendukung pelaksanaan operasi udara yang dilaksanakan 
dalam bentuk operasi lawan informasi ofensif (OLIO) dan 
operasi lawan informasi defensif (OLID). Di sisi lain, Bujuklak 
tahun 2005 tentang Operasi Informasi mendefi nisikan “operasi 
informasi” sebagai kegiatan/tindakan yang terencana dengan 
memanfaatkan kekuatan dan kemampuan terpadu untuk 
mempengaruhi, mengeksploitasi baik informasi, sistem 
informasi maupun proses pengambilan keputusan pihak 
lawan termasuk upaya pembentukan opini publik dengan 
tetap memelihara dan mempertahankan informasi serta 
sistem informasi milik sendiri. Dari dua sumber doktrin di 
atas telah tampak perbedaan pemahaman mengenai yang 
dimaksud dengan “information operations”, yakni antara 
“operasi” dan “kegiatan/tindakan”. “Operasi” adalah tindakan 
militer sedangkan ”kegiatan/tindakan” adalah proses melakukan 
sesuatu yang tidak harus selalu berkaitan dengan militer.

Mengapa defi nisi “operasi informasi” TNI AU sedikit 
berbeda dengan definisi “information operations”? Ada 
kemungkinan bahwa para pengonsep (conceptor) “operasi 
informasi” TNI AU dimasa lalu ingin membangun sebuah 
bentuk operasi yang khusus menangani informasi dan sistem 
informasi dan berupaya memberikan istilah dan defi nisi baru 
yang berbeda dengan defi nisi aslinya, atau mungkin saja para 
pengonsep tersebut ingin mendeklarasikan bahwa “operasi 
informasi” yang dicantumkan dalam Doktrin SBP2004 adalah 
murni ciptaan mereka. 
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Untuk meyakinkan bahwa “Operasi Informasi” TNI AU yang 
dicantumkan dalam Doktrin SBP2004 dan diteruskan hingga 
Doktrin SBP2012 apakah murni ciptaan TNI AU, berikut akan 
disampaikan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan 
antara “information operations” karya asli AS dan “operasi 
informasi” yang diciptakan oleh TNI AU:

a. Elemen inti. Dalam AFDD 2-5 tahun 2002 tentang 
Information Operations, terdapat dua elemen inti peperangan 
informasi yakni offensive counter information (OCI) atau 
lawan informasi ofensif yang bersifat menyerang, dan 
defensive counter information (DCI) atau lawan informasi 
defensif yang bersifat mempertahankan. Di sisi lain, elemen-
elemen inti “operasi informasi” TNI AU sebagaimana 
dicantumkan dalam Bujuklak tahun 2005 tentang Operasi 
Infomasi adalah OLIO dan OLID. Dengan demikian tampak 
jelas bahwa elemen-elemen inti “information operations” dan 
“operasi informasi” adalah sama dan identik. Perbedaannya 
terletak pada penambahan kata “operasi” di depan LIO 
dan LID TNI AU. Sebenarnya bila jeli, keberadaan OLIO 
dan OLID telah menggugurkan istilah “operasi informasi” 
karena kata “operasi” digunakan untuk merepresentasikan 
sebuah operasi [tunggal]. Dengan demikian, merujuk pada 
keberadaan kedua macam operasi tersebut maka istilah yang 
benar seharusnya “operasi-operasi informasi”.

b. Tindakan/aktivitas/kegiatan. Dalam AFDD 2-5 
tahun 2002 tentang Information Operations, lawan informasi 
(counterinformation) terdiri dari kegiatan-kegiatan yang 
bersifat ofensif dan defensif. Operasi lawan informasi ofensif 
(OLIO) atau offensive counter information terdiri atas kegiatan-
kegiatan psychological operations (PSYOP), EW, MILDEC, PA, 
CNA, dan Physical Attack, sedangkan operasi lawan informasi 
defensif (OLID) atau defensive counter information (OCI) terdiri 
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PNP

PA

atas kegiatan-kegiatan operation security (OPSEC), IA 
dengan fokus pada communication security (COMSEC) dan 
computer security (COMPSEC), computer network defense 
(CND), counter deception (CD), counterintelligence (CI), PA, 
counterpropaganda operations, dan electronic protection 
(EP). Elemen-elemen information operations tersebut dapat 
dilihat dengan jelas dalam struktur yang diperlihatkan pada 
Gambar 1. Keterangan: IW = information warfare, IIW = 
information in warfare, ISR= intelligence, surveillance, 
and recon- naissance, PNP = precision navigation and 
positioning, WOps = weather operations.

4 Dikutip dari Arwin D.W. Sumari, 2006, Konsep Pengembangan Organisasi TNI AU dalam 
Era Perang Informasi ditinjau dari Perspektif Operasi Informasi, Final Project Mata Kuliah 
EC-7010 – Keamanan Sistem Lanjut, Magister Teknik Komputer Sekolah Teknik Elektro dan 
Informatika, Institut Teknologi Bandung, hal. 24.  Digambar oleh Mayor Lek Arwin D.W. Sumari, 
S.T., berdasarkan penjelasan dalam Air Force Doctrine Document 2-5 tentang Information 
Operations, 4 January 2002.

Gambar 1. Wilayah-wilayah dan tindakan-tindakan/
kegiatan-kegiatan pada ”information operations” dalam 

AFDD 2-5 tahun 2002.4
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 Di sisi lain, TNI AU mencantumkan dalam Bujuklak 
tahun 2005 tentang Operasi Infomasi bahwa fungsi-fungsi di 
dalam OLIO meliputi intelijen udara (Intelud), operasi psikologi 
(OpsPsi), perang elektronika (PE), pengelabuan militer (PgM), 
penghancuran fi sik (PF), dan penghancuran jaringan informasi 
(PJI); dan fungsi-fungsi di dalam OLID yang meliputi kontra 
intelijen (KI), kontra operasi psikologi (KOpsPsi), perlindungan 
elektronika (PdE), kontra pengelabuan militer (KPgM), jaminan 
informasi (JInfo), dan pengamanan operasi (PamOps). Fungsi-
fungsi “operasi informasi” TNI AU dapat dilihat dengan jelas 
dalam struktur yang diperlihatkan pada Gambar 2. 

5 Dikutip dari Sumari, A.D.W., S.T., Mayor Lek, 2007, Konsep Pengembangan Organisasi TNI 
AU dalam Era Perang Informasi ditinjau dari Perspektif Operasi Informasi, “Angkasa Cendekia”, 
Edisi Juli, Dinas Penerangan TNI AU, Jakarta, hal. 63.  Digambar oleh Mayor Lek Arwin D.W. 
Sumari, S.T., berdasarkan penjelasan dalam Surat KeputusanKasau Nomor Skep/133/VII/2005 
tanggal 20 Juli 2005 tentang Naskah Sementara Buku Petunjuk Pelaksanaan (Bujuklak) TNI 
AU tentang Operasi Informasi.

Gambar 2. Fungsi-fungsi “operasi informasi” TNI AU 
dalam Bujuklak tahun 2005 tentang Operasi Informasi.5
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Untuk lebih jelasnya lagi, pada Tabel 1 diperlihatkan 
persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan 
“information operations” dan “operasi informasi” TNI 
AU. Dari kedua gambar di atas dan Tabel 1 terlihat jelas 
meskipun terdapat beberapa perbedaan antara OCI dan 
OLIO, dan antara DCI dan OLID namun sangat tidak 
signifi kan. Sebagai contoh PA dihilangkan dari OLIO dan 
OLID namun ditambahkan fungsi Intelud dan KOpsPsi. 

      
6 Diadaptasi dari Sumari, A.D.W., S.T., Mayor Lek, 2007, Konsep Pengembangan Organisasi 
TNI AU dalam Era Perang Informasi ditinjau dari Perspektif Operasi Informasi, “Angkasa 
Cendekia”, Edisi Juli, Dinas Penerangan TNI AU, Jakarta, hal. 66.

Tabel 1. Perbedaan dan Persamaan “Information 
Operations” AU AS dengan “Operasi Informasi” TNI AU6

Elemen-
Elemen

Elemen-Elemen
Inti

OCI Attack
▪ PSYOP
▪ MILDEC
▪ EW
▪ CNA
▪ Physical Attack
▪ PA

DCI Defend
▪ OPSEC
▪ CD
▪ CI
▪ EP
▪ IA
▪ CND
▪ PA

OLIC 
▪ OpsPsi
▪ PgM
▪ PE
▪ PJInfo
▪ PF
▪ Intelud (*)

OLID
▪ PamOPS
▪ KPgM
▪ KI
▪ Pde
▪ PJInfo
▪ KOpsPsi (*)

InfOps 
▪ PSYOP
▪ MILDEC
▪ OPSEC
▪ Counterpropaganda
▪ CI
▪ PA

NWOps
▪ NetA
▪ NetD
▪ NS

EWOps
▪ EA
▪ EP
▪ ES

“Information
Operations” dalam 

AFDD 2-5 (2002)

“Operasi 
Informasi” 

dalam SBP2004 
dan Bujuklak 2005

“Information 
Operations” dalam 

AFDD 2-5 (2005)
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Menariknya, KOpsPsi diadaptasi dari AFDD 2-5 tahun 
1998 tentang Information Operations. Doktrin tersebut 
telah digantikan oleh doktrin yang sama terbitan 
tahun 2002. Dari sisi OCI/DCI dan OLIO/OLID hanya 
terdapat masing-masing satu perbedaan, sehingga 
pada dasarnya “operasi informasi” TNI AU sebenarnya 
mengadaptasi konsep “information operations” dengan 
perubahan yang sangat tidak signifi kan.
 Dinamika TIK dan medan tempur mendorong 
perubahan paradigma “ information operations”. 
Paradigma “information operations” berikutnya dalam 
AFDD 2-5 tahun 2005 adalah membagi aktivitas-
aktivitas/tindakan-tindakan ke dalam tiga wilayah yakni:7

1) Infl uence operation (InfOps). Operasi-operasi 
ini difokuskan pada mempengaruhi persepsi dan 
perilaku pimpinan, kelompok atau keseluruhan 
populasi secara fi sik, informasional atau keduanya, 
yang meliputi PSYOPS, MILDEC, OPSEC, counter 
propaganda, counter intelligence, dan PA.

2) Network warfare operation (NWOps). Operasi-
operasi ini ditekankan pada domain informasi yang 
merupakan kombinasi dinamis komponen software, 
hardware, data, dan manusia, yang meliputi 
network attack (NetA), networkdefense (NetD), dan 
network support (NS).

3) Electronic warfare operation (EWOps). 
Operasi-operasi ini beroperasi pada spektrum 
elektromagnetik walaupun ia menciptakan dampak 
yang membentang di lingkungan operasi dari 

7    Lihat lebih detil dalam United StatesAir Force Doctrine Document2-5 tentang Information 
Operations, 11 January 2005.
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“information operations”, yang meliputi electronic 
attack (EA), electronic defense (ED), dan electronic 
support (ES).

AFDD 2-5 tahun 2005 tentang Information Operations 
yang dipublikasikan secara resmi pada tanggal 11 Januari 
2005 kemudian digantikan oleh AFDD 3-13 tentang Information 
Operations yang dikeluarkan pada tanggal yang sama namun 
telah mengalami perubahan dalam beberapa materinya 
tertanggal 28 Juli 2011 versi 18. Perubahan signifi kan dalam 
doktrin perubahan versi 1 tersebut adalah penggantian 
istilah IIW menjadi integrated control enablers (ICE) yang 
didefi nisikan sebagai kemampuan-kemampuan kritis yang 
diperlukan untuk mengeksekusi operasi-operasi udara, luar 
angkasa, dan informasi, dan menghasilkan dampak-dampak 
terpadu untuk pertempuran gabungan. [ICE] melibatkan ISR, 
operasi-operasi jaringan [komputer] atau network operations 
(NetOps), kewaspadaan ruang-tempur prediktif atau predictive 
battlespace awareness (PBA) dan precision navigation and 
timing (PNT). Secara singkat penjelasan dari kemampuan-
kemampuan kritis tersebut adalah sebagai berikut9:

a. ISR. ISR adalah kemampuan-kemampuan ter- 
integrasi/terpadu untuk menugaskan, mengumpulkan, 
memproses, mengekploitasi, dan menyebarkan informasi 
intelijen dengan akurat dan tepat waktu. Sumber-sumber 
informasi ISR berasal baik dari militer maupun non-militer 
yang harus diintegrasikan dengan komando dan kendali 
dalam pengolahan dan pengoperasian informasi agar 
dapat digunakan secara efektif.

8 Pengubahan penomoran AFDD 2-5 menjadi AFDD 3-13 mengikuti tatanama (nomenclature) 
JP dengan tujuan memudahkan penelusuran keterkaitan antara doktrin gabungan (joint) dengan 
doktrin angkatan (service).
9 Lihat lebih detil dalam United StatesAir Force Doctrine Document 3-13 tentang Information 
Operations, 11 January 2005 dengan Incorporating Change 1 tanggal 28 Juli 2011.
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b. NetOps .  NetOps adalah perencanaan dan 
pemanfaatan terintegrasi dari kemampuan-kemampuan 
militer untuk menyediakan Jinfo kepada lingkungan 
jaringan [komputer] kawan yang diperlukan untuk 
merencanakan, mengendalikan, dan mengeksekusi 
operasi-operasi militer dan mengarahkan fungsi-fungsi 
angkatan. Jinfo terdiri atas ukuran-ukuran yang diperlukan 
untuk melindungi dan mempertahankan informasi 
dan sistem-sistem informasi dengan meyakinkan 
ketersediaan (availability), keutuhan (integritas), 
keaslian (authenticity), kerahasiaan (confi dentiality), 
dan kemampuan untuk membuktikan identitas pengirim 
(non-repudiation).

c. PBA .  PBA adalah pengetahuan mengenai 
l ingkungan operasional yang memperbolehkan 
komandan dan perwira untuk mengantisipasi kondisi-
kondisi mendatang secara tepat, menilai perubahan, 
menetapkan prioritas-prioritas, dan mengeksploitasi 
kesempatan-kesempatan yang muncul dan pada saat 
yang sama melakukan mitigasi dampak dari tindakan-
tindakan musuh yang tidak diduga.

d. PNT. PNT memberikan fasilitas untuk sinkronisasi 
dan integrasi atau pemaduan kemampuan-kemampuan 
militer melalui sarana sistem-sistem berbasis luar angkasa 
(space-based) agar aplikasi kekuatan “information 
operations” yang terkoordinasi dan terpadu akan 
menghasilkan dampak pada ruang-tempur. PNT adalah 
pengembangan dari PNP.

Berdasarkan pada dua tinjauan singkat di atas, dapat 
disimpulkan bahwa “operasi informasi” TNI AU yang 
dicantumkan dalam Doktrin SBP2004 dengan penerjemahan 
pada Bujuklak tahun 2005 tentang Operasi Informasi adalah 
adaptasi penuh atau 100% “information operations” dalam 
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AFDD 2-5 tahun 2002 tentang Information Operations 
dan bukan karya asli atau ciptaan murni TNI AU. Adanya 
penghilangan aktivitas PA dan penambahan fungsi Intelud dan 
KOpsPsi pada “operasi informasi” TNI AU tidak menghilangkan 
esensi dari pengadaptasian konsep itu sendiri karena di dalam 
Bujuklak tahun 2005 tentang Operasi Informasi dimasukkan 
unsur penerangan walaupun belum jelas tugas dan fungsinya. 
Namun mengapa dalam proses adaptasi tersebut terjadi 
ketidaktepatan dan kesalah arahan sehingga mengakibatkan 
“information operations” belum dapat diaplikasikan (not-
applicable-yet) dan belum dapat diimplementasikan (not-
implementable-yet) secara nyata di lingkungan TNI AU? Lalu, 
di mana letak mislead-nya?

Tidak mudah untuk menelusuri dimana letak kesalah 
arahan atau mislead “operasi informasi” TNI AU sehingga 
adaptasi dari konsep “information operations” tidak berjalan 
sesuai dengan yang sejatinya diinginkan oleh para pengonsep 
TNI AU di awal pengenalannya dalam Doktrin SBP2004. 
Terdapat tiga penyebab mislead sebagai berikut:

a. Ketiadaan landasan berpijak yang tepat. Pada 
Gambar 1 diperlihatkan bahwa “information operations” 
bergerak di dua sisi secara paralel yakni dalam wilayah 
IW dan wilayah IIW. IW berkaitan erat dengan aspek 
penyerangan (attack) dan perlindungan (defend), 
sedangkan IIW berkaitan erat dengan perolehan 
keuntungan (gain) dan eksploitasi aspek-aspek 
information operations serta mendukung semua fungsi 
udara dan luar angkasa. Kedua wilayah tersebut menjadi 
sangat penting pada masa itu karena landasan utama 
sebagai pijakan dimunculkannya doktrin information 
operations adalah keinginan dari AU AS untuk meraih 
keunggulan informasi (information superiority) yang 
merupakan kompetensi inti di atas kompetensi-
kompetensi lainnya. Keunggulan informasi akan 
mempercepat dan mengefektifkan siklus pengambilan 
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keputusan observe-orient-decide-Act (OODA). Dengan 
demikian telah tampak dengan jelas bahwa landasan 
berpijak dimunculkannya doktrin information operations 
adalah keinginan untuk meraih keunggulan informasi 
seiring dengan pesatnya perkembangan TIK di dunia 
militer. Salah satu adaptasi siklus OODA yang dikaitkan 
dengan siklus pengambilan keputusan dalam operasi 
militer di lingkungan TNI diperlihatkan pada Gambar 3.

10 Dikutip dari Arwin D.W. Sumari dan Adang S. Ahmad, 2008, “Design and Implementation of 
Multi Agent-based Information 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 Research and Community Services, Institut Teknologi Bandung, 
Bandung, hal. 43.  Gambar “Siklus OODA pada siklus pengambilan keputusan dalam operasi 
militer” adalah hak cipta dari Letkol Lek Dr. Arwin D.W. Sumari, S.T., M.T. dan diperkenalkan 
pertama kali dalam tesis Magister Teknik dengan judul “Sistem Fusi Informasi Multi Agen untuk 
Mendukung Pengambilan Keputusan dalam Operasi Udara, Program Studi Teknik Elektro, 
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI), Institut Teknologi Bandung, Februari 2008.

Gambar 3. Siklus OODA pada siklus 
pengambilan keputusan dalam operasi militer.10
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Doktrin SBP2007 sebagai penyempurnaan Doktrin 
SBP2004 masih membawa mislead yang sama dengan 
mendefinisikan “operasi informasi” sebagai salah 
satu macam operasi yang penyelenggaraannya 
memadukan berbagai kemampuan intelijen, teknologi 
informasi, komunikasi dan elektronika, psikologi, 
infolahta, dan penerangan. Di sisi lain, keunggulan 
udara dijadikan sebagai sasaran pencapaian kemampuan 
kekuatan udara dari aspek kemampuan ekploitasi 
informasi dan tidak terkait dengan “operasi informasi”. 
Justru sebenarnya salah satu kemampuan inti dari 
information operations adalah eksploitasi informasi melalui 
beragam cara dan sarana yang dimiliki oleh beragam 
kemampuan information operations tersebut. Ketiadaan 
landasan berpijak yang tepat berdampak pada tidak 
hanya pada apa yang dipahami sebagai information 
operations, pendefi nisiannya, dan pembuatan doktrin-
doktrin turunannya sebagai landasan operasionalnya 
di TNI AU. Pertanyaannya adalah landasan berpijak 
apa yang digunakan ketika memperkenalkan “operasi 
informasi” ke lingkungan TNI AU untuk pertama kalinya 
dalam Doktrin SBP2004?

b. Ketidaktepatan pemahaman “information 
operations”. Dalam bahasa aslinya dituliskan “information 
operations” yakni “operation” dengan “s” di belakangnya 
yang mana makna sesungguhnya adalah operasi yang 
jumlahnya lebih dari satu atau “operasi-operasi”. Istilah 
“operation” dan “operations” masing-masing memiliki 
makna yang berbeda. Operasi (operation) adalah 
(1) sebuah tindakan militer atau melaksanakan 
sebuah misi militer strategis, operasional, taktis, 
layanan, pelatihan, atau administratif; (2) sebuah 
proses menjalankan perang meliputi pergerakan, 
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dukungan, penyerangan, pertahanan, dan manuver 
yang diperlukan untuk meraih tujuan-tujuan dari 
perang atau kampanye.11Maka kata “operasi” setara 
dengan “sebuah tindakan militer...”. Dengan demikian 
“operations” adalah tindakan-tindakan militer atau multi-
operasi. “Operation” memiliki beberapa sinonim yakni 
“action” dan “activity”.12 Oleh karena itu dalam JP maupun 
AFDD tentang Information Operations, dengan jelas 
dideskripsikan bahwa esensi dari “information operations” 
adalah “tindakan-tindakan” atau “pemberdayaan terpadu” 
dan bukan “operasi (tunggal)” atau “aktivitas/kegiatan 
(tunggal)” sebagaimana dicantumkan dalam Doktrin 
SBP2004 dan Bujuklak tahun 2005 tentang Operasi 
Informasi. 
 Pernyataan “operasi (tunggal)” atau “aktivitas/
kegiatan (tunggal)” tersebut kemungkinan besar 
dikarenakan TNI AU ingin memasukkan “information 
operations” sebagai salah satu macam dari operasi 
udara untuk melengkapi empat operasi lainnya. Namun 
hal ini malah menjadikan “operasi informasi” yang 
diinginkan menjadi menyimpang (bias) dari konsep 
aslinya walaupun dalam penerjemahannya dalam 
Bujuklak tahun 2005 tentang Operasi Informasi fungsi-
fungsi”information operations” dimasukkan dan dipadukan 
dalam penyelenggaraannya. Pemahaman yang belum 
tepat dan menganggap bahwa “information operations” 
adalah operasi tunggal atau sebuah tindakan militer 
tunggal dengan beragam kemampuan, menjadikan 
konsep “operasi informasi” dalam Doktrin SBP2004 

11 United StatesJoint Chiefs of Staff, 2001, Joint Publication 1-02, Department of 
Defense Dictionary of Military and Associated Terms, 12 April (as amended through 
30 May 2008), hal. 397.
12 Lihat dalam Collins English Dictionary and Thesaurus 5th Edition, HarperCollins 
Publishers, 2000.
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belum tepat sehingga juga ketika diterjemahkan dalam 
doktrin turunannya yakni Bujuklak tahun 2005 tentang 
Operasi Informasi menjadi belum tepat dan belum dapat 
diimplementasikan. Sayangnya, ketidaktepatan tersebut 
belum diluruskan dan terus berlanjut dalam Doktrin 
SBP2012 yang telah dipublikasikan melalui Keputusan 
Kasau Nomor Kep/571/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 
tentang Doktrin TNI AU Swa Bhuwana Paksa. Lalu 
bagaimana dengan doktrin-doktrin turunannya bila doktrin 
dasarnya belum tepat?

c. Keinginan TNI AU memiliki macam operasi 
udara bernama operasi informasi namun belum 
memahami fi losofi nya. Setelah memiliki empat macam 
operasi yakni operasi serangan udara strategis, operasi 
lawan udara ofensif, operasi pertahanan udara, dan 
operasi dukungan udara, TNI AU masih belum lengkap 
bila belum ada operasi yang khusus menangani informasi 
dan sistem informasi apalagi awal tahun 2000-an 
adalah era awal digital dimana TIK memiliki peran yang 
sangat signifi kan. Di samping itu, tidak ada satu macam 
operasipun dalam operasi udara yang tidak memanfaatkan 
kemampuan-kemampuan TIK dalam menyelesaikan misi-
misinya. Berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 
tersebut maka dimunculkanlah istilah “operasi informasi” 
sebagai salah satu macam operasi dalam operasi udara 
dan dimasukkan secara perdana dalam Doktrin SBP2004. 
Alih-alih memperoleh sebuah bentuk operasi baru, malah 
memberikan “kebingungan” mengenai bentuk operasi 
baru yang dinamakan “operasi informasi” tersebut. 
“Kebingungan” ini pula yang menjadikan TNI AU masih 
gamang untuk memasukkan “operasi informasi” dalam 
olah yudha baik yang dilatihkan pada Dikbangum maupun 
pada pelatihan-pelatihan perang-perangan di dunia nyata. 



21 Edisi Juli 2013

ANGKASA CENDEKIA

 Pengimplementasian “operasi informasi” tidak 
hanya sekedar membuat Bujuklak-nya saja namun juga 
doktrin-doktrin di bawahnya yang men-deskripsikan pada 
tataran operasional teknis dan taktis dari fungsi-fungsi 
yang dicakup dalam “operasi informasi” TNI AU seperti 
operasi psikologi (OpsPsi), peperangan elektronika (PE), 
pengelabuan militer (PgM), dan penghancuran jaringan 
informasi (PJInfo). Belum lagi mekanisme pelibatan 
dan kemampuan serta kapasitas organisasi permanen 
untuk mendukung penyelenggaraan operasi tersebut. 
Sebagai contoh, fungsi PJInfo adalah penerjemahan dari 
CNA yang didefi nisikan sebagai operasi-operasi untuk 
mengganggu, menyanggah, menurunkan kemampuan, 
atau menghancurkan informasi yang berada di dalam 
komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer, atau 
komputer-komputer dan jaringan-jaringan itu sendiri. 

 
 PJInfo melibatkan satuan informasi dan pengolahan 
data (Infolahta) yang hingga saat ini belum memiliki sumber 
daya dan kemampuan sama sekali untuk melaksanakan 
operasi tersebut. Contoh lainnya adalah PgM yang didefi nisikan 
sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan untuk secara sengaja 
memberi informasi salah kepada pengambil keputusan militer 
musuh dengan bereferensi kepada kemampuan-kemampuan, 
niat-niat, dan operasi-operasi kawan sehingga menyebabkan 
musuh mengambil tindakan-tindakan (atau tidak melakukan 
tindakan-tindakan) yang akan berkontribusi kepada keberhasilan 
misi kawan. Siapakah yang berwenang melaksanakan PgM? 
Hal ini terjadi karena fi losofi  dari “information operations” belum 
dipahami dengan benar dan tepat. Filosofi  “information 
operations” adalah “penggunaan kemampuan-kemampuan 
dari multi-operasi atau multi-tindakan dari sumber-sumber 
yang beragam”, dan bukan “sebuah operasi (tunggal)”atau 
“satu macam operasi”.
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Sekilas “operasi informasi” dalam Latgab TNI Tahun 2013 
 Yang pertama adalah sangat perlu disampaikan apresiasi 
kepada para Perwira TNI AU yang memperkenalkan dan 
melibatkan “operasi informasi” TNI AU dalam latihan perang-
perangan skala tri matra terpadu Latgab TNI 2013 di Markas 
Komando (Mako) Divisi Infanteri 1 (Divif 1) Kostrad, Cilodong, 
Jawa Barat pada April 2013 lalu dengan sandi Operasi “Wibawa 
Yudha II”. “Operasi informasi” dilaksanakan olah Satuan Tugas 
Satgas Informasi Komando Tugas Udara Gabungan (Satgasinfo 
Kogasudgab) dengan tugas pokok menyelenggarakan, “operasi 
informasi dengan melaksanakan operasi informasi ofensif dan 
operasi informasi defensif untuk merebut dan mempertahankan 
keunggulan informasi yang terdiri dari kegiatan public affairs, 
pengamanan informasi, pengelabuan militer, psyops (operasi 
psikologi), kontra opini, pernika informasi dan cyber warfare 
(perang cyber) “13. 

a. Landasan pengoperasian. Normalnya landasan 
pengoperasian “operasi informasi” pada operasi militer tri 
matra terpadu adalah Doktrin TNI Tri Dharma EkaKarma. 
Dalam doktrin tersebut pada Nomor 29 mengenai Bentuk-
Bentuk Peperangan disebutkan mengenai peperangan 
informasi (information warfare). Salah satu bentuk dari 
peperangan informasi adalah peperangan cyber (Cyber 
Warfare) yang digambarkan sebagai sebuah perang yang 
memerlukan teknik untuk menghancurkan, menurunkan 
kemampuan, mengeksploitasi atau kompromi sistem 
berbasis komputer musuh. Perang cyber termasuk 
serangan eksklusif, yang dikenal sebagai hacking 
(peretasan) pada jaringan komputer musuh. Peretasan 

13 Dikutip dari Lampiran “H” Rencana Pelibatan Satgas Informasi Kogasudgab Pada Rencana 
Operasi “Wibawa Yudha II”, Staf Komando Operasi Gabungan Kertanegara, Latgab TNI tahun 
2013 di MakoDivif 1 Kostrad, Cilodong, Jawa Barat.
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komputer telah berkembang ke tahap dimana informasi 
disimpan atau dilewatkan dalam jaringan komputer 
untuk menurunkan kemampuan dan mengganggu 
struktur komando dan kendali (Kodal) musuh. Selain 
itu juga dicantumkan bahwa operasi militer perang 
(OMP) dilaksanakan melalui kampanye militer dan 
operasi gabungan yang terdiri atas tugas-tugas operasi 
penyerangan, operasi pertahanan, dan operasi dukungan. 
Salah satu bentuk dari operasi dukungan adalah 
“operasi informasi”, yakni suatu bentuk operasi 
yang dilakukan untuk mempengaruhi informasi dan 
sistem informasi musuh, sekaligus mempertahankan 
informasi pasukan dan sistem informasi sendiri. 
Di sini tampak jelas telah terjadi juga ketidaktepatan 
penerjemahan konsep “information operations” ke dalam 
“operasi informasi” dan belum ada penjelasan mengenai 
bagaimana mekanisme “operasi informasi” tersebut 
diimplementasikan dan diaplikasikan.14

b. Istilah “operasi informasi”. Telah disinggung pada 
bagian sebelumnya bahwa information operations bukan 
“sebuah operasi (tunggal)” sehingga istilah seharusnya 
digunakan adalah “operasi-operasi informasi”. Hal ini 
dipertegas dengan pembagian “operasi informasi” menjadi 
“operasi informasi ofensif dan operasi informasi defensif”, 
yang maknanya adalah terdapat lebih dari satu operasi 
atau multi-operasi (operations).

c. Macam “operasi informasi”. Dalam doktrin-doktrin 
AU AS dan TNI AU tidak ditemukan istilah “operasi 
informasi ofensif dan operasi informasi defensif”. Yang 
ada adalah:

14 Srenaau, 2013, “Kajian Cyberspace Operations: Membangun Pengganda Kekuatan 
Operasi-Operasi Informasi”, Maret, hal. 4.
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1) SBP2004 dan Bujuklak 2005 mencantumkan 
istilah OLIO dan OLID sebagai macam dari 
“operasi informasi”.

2) AFDD 2-5 tahun 2002 mencantumkan istilah 
OCI dan DCI sebagai macam dari “information 
operations”.

3) AFDD 2-5 tahun 2005 tidak ditemukan lagi 
istilah OCI dan DCI, dan digantikan dengan 
tiga kemampuan inti yakni InfOps, NWOps, dan 
EWOps serta didukung oleh IIW yang terdiri atas 
ISR, PNP, WOps, dan PA.

4) AFDD 2-5 tahun 2005 dengan perubahan 
1 tanggal 28 Juli 2011 juga tidak ditemukan 
lagi isti lah OCI dan DCI. Tiga kemampuan 
inti yakni InfOps, NWOps, dan EWOps tetap 
dipertahankan namun IIW digantikan oleh ICE 
dengan komponen-komponen yakni ISR, PNT, 
PBA, dan NetOps. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa istilah “operasi informasi 
ofensif dan operasi informasi defensif” adalah 
istilah-istilah baru yang belum memiliki dasar 
dalam penggunaannya. Untuk itu sangat diperlukan 
pendefinisian dan landasan peng-operasiannya 
melalui sebuah doktrin baru.

d. Aktivitas-aktivitas. Dalam “operasi informasi” 
model Satgasinfo Kogasudgab diperkenalkan empat 
macam aktivitas yang tidak dikenal dalam doktrin-doktrin 
yang dijadikan rujukan yakni pengamanan informasi, 
kontra opini, pernika informasi, dan cyber warfare (perang 
cyber). Berikut disampaikan tinjauan singkat mengenai 
aktivitas-aktivitas tersebut:
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1) Pengamanan informasi.  Ak t iv i tas in i 
kemungkinan besar mencoba mengadaptasi 
konsep OPSEC dari perspektif si pembuat istilah 
tersebut. Defi nisiOPSECadalah sebuah proses yang 
mengidentifi kasi informasi kritis untuk menentukan 
bila tindakan-tindakan kawan dapat diamati oleh 
sistem-sistem intelijen musuh, menentukan bila 
informasi yang diperoleh oleh musuh-musuh dapat 
diinter-pretasikan menjadi berguna bagi mereka, 
dan mengeksekusi ukuran-ukuran yang dipilih yang 
mengeliminasi atau mengurangi ekploitasi musuh 
pada informasi kritis kawan15. Kesamaan antara 
definisi OPSEC dan tugas dalam pengamanan 
informasi adalah adanya kalimat “informasi kritis” 
yang tidak akan muncul secara tiba-tiba (abruptly) 
tanpa merujuk pada doktrin yang sudah ada. 
Pengamanan informasi (information security) 
adalah istilah yang umum digunakan dalam bidang 
keamanan sistem di dunia TIK. Dari kacamata TNI 
AU, pengamanan informasi yang disingkat Paminfo 
adalah salah satu tugas dari Dinas Pengamanan 
dan Persandian TNI AU (Dismpamsanau)16 dan telah 
dituangkan melalui Peraturan Kepala Staf Angkatan 
Udara Nomor Perkasau/66/IX/2010 tanggal 7 
September 2010 tentang Buku Petunjuk Teknis TNI 
AU tentang Pengamanan Informasi.

2) Kontra opini. Aktivitas ini kemungkinan 
besar juga mencoba mengadaptasi konsep 
counterpropaganda operations dari perspektif si 

15 Lihat lebih detil dalam United States Joint Chiefs of Staff, 2006, Joint Publication 3-13.3 
tentang Operations Security, 29June, hal. vii.
16 Lihat lebih detil dalam Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Perkasau/165/XII/2011 
tanggal 26Desember 2011 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Dispamsanau.
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pembuat istilah tersebut. Counter propa- ganda 
operations pada dasarnya adalah aktivitas-aktivitas 
untuk mengidentifi kasi dan melawan-balik (counter) 
propaganda musuh dan menunjukkan upaya-
upaya musuh untuk mempengaruhi pemahaman 
situasi populasi-populasi dan kekuatan-kekuatan 
militer kawan. Operasi-operasi ini meliputi 
usaha-usaha untuk menegasikan, menetralkan, 
memperkecil dampak-dampak dari, atau perolehan 
keuntungan dari operasi-operasi psikologi atau 
usaha-usaha propaganda17. Kesamaan antara 
definisi counterpropaganda operations dan 
tugas dalam kontra opini adalah adanya kata 
“propaganda” dan kalimat “operasi psikologi”. 
Bila tugas-tugas yang dilaksanakan terkait erat 
dengan propaganda, maka aktivitas kontra opini 
bukanlah tatanama yang tepat. “Opini” didefi nisikan 
sebagai sebuah pandangan (view) yang dibentuk 
di dalam benak mengenai suatu hal tertentu18, 
sedangkan “propaganda” didefi nisikan sebagai 
penyebaran ide-ide, informasi, atau rumor dengan 
tujuan menolong atau melukai sebuah institusi, 
sebuah kejadian, atau seseorang19. Dari kedua 
definisi tersebut tampak dengan jelas bahwa 
“opini” adalah bagian atau subhimpunan (subset) 
dari “propaganda”. Untuk itu sebaiknya gunakan 
tatanama dari himpunannya yakni “operasi-operasi 
kontra propaganda”.

17 Lihat lebih detil dalam United States Air Force Doctrine Document 2-5 tentang Information 
Operations, 11 January 2005, hal. 15.
18 Opinion - a view, judgment, or appraisal formed in the mind about a particular matter, http://
www.merriam-webster.com/dictionary/opinion.
19 Propaganda - the spreading of ideas, information, or rumor for the purpose of helping 
or injuring an institution, a cause, or a person, http://www.merriam-webster.com/dictionary/
propaganda?show=0&t=1370845084.
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3) Pernika informasi. Pernika adalah singkatan 
dari peperangan elektronika, namun istilah “Pernika 
informasi” bukan istilah yang umum digunakan 
di dunia peperangan. Dalam dunia teknologi 
militer dikenal dua istilah dengan wilayahnya 
masing-masing namun beririsan yakni peperangan 
informasi (information warfare, IW) dan peperangan 
elektronika (electronic warfare, EW). Informasi 
ditrasmisikan dari satu sistem ke sistem lainnya 
melalui sebuah media yang dinamakan gelombang 
elektro magnetik (GEM). Informasi adalah wilayah 
IW sedangkan GEM adalah wilayah EW. Dalam 
kacamata AU AS, EW didefi nisikan sebagai suatu 
tindakan militer yang melibatkan penggunaan 
spektrum EM untuk mengikutsertakan energi terarah 
(directed energy) untuk mengendalikan spektrum 
EM atau untuk menyerang musuh. Dalam konstruksi 
information operations, EW adalah elemen dari 
IW.20 Sebuah naskah ilmiah mengenai “Electronic 
and Information Warfare”21 dengan tegas mem- 
perlihatkan perbedaan antara konsep IW dengan 
EW. Dengan demikian istilah “Pernika informasi” 
tampak sebagai sebuah isitilah yang dipaksakan 
dan dijadikan sebagai salah satu aktivitas dalam 
“operasi informasi” Satgasinfo Kogasudgab. Akan 
lebih baik tetap menggunakan istilah aslinya yakni 
EW atau peperangan elektronika. Berdasarkan 
tindakan-tindakan yang dilakukan dalam “Pernika 
informasi”, aktivitas ini mengadaptasi EWOps yang 
meliputi EA atau PE, ED atau PdE, dan ES.

20 Lihat lebih detil dalam United States Joint Chiefs of Staff, 2002, Joint Publication 3-13.1 
tentang Electronic Warfare,5 November dengan Incorporating Change 1 tanggal 28 Juli 2011, 
hal. 1-2. 
21 Chapter 16 –Electronicand Information Warfare, http://www.cl.cam.ac.uk/~rja14/Papers/
SE-16.pdf.
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4) Cyber warfare (perang cyber). Penggunaan 
istilah “perang cyber” sebagai penerjemahan “cyber 
warfare” adalah tidak tepat. Istilah “perang (war)” 
dan “peperangan (warfare)” masing-masing memiliki 
arti yang berbeda. “War” adalah sebuah pernyataan 
terbuka dan konfl ik permusuhan bersenjata yang 
dideklarasikan antara negara-negara22, sedangkan 
“warfare” adalah operasi-operasi militer di antara 
musuh-musuh23. Cyber warfare pada dasarnya 
adalah peperangan dalam ruang cyber (cyberspace), 
yakni satu wilayah global dalam lingkungan 
informasi yang terdiri atas jaringan yang saling 
berketergantungan dari infrastruktur-infrastruktur 
teknologi informasi, termasuk di dalamnya internet, 
jaringan-jaringan telekomunikasi, sistem-sistem 
komputer, dan prosesor-prosesor dan pengendali-
pengendali embedded.24 Dalam Statement of Work 
for Cyber Warfare Support yang dipublikasikan 
oleh United States Department of Defense (US 
DoD) tertanggal 30 Oktober 200925, cyber warfare 
meliputi computer network operations (attack, 
defend, and exploit), information assurance, dan 
operasi-operasi jaringan yang meliputi command, 
control, communications, computers, intelligence, 
surveillance, and reconnaissance (C4ISR) dan 
fungsi-fungsi “information operations” yang terjadi 
dalam lingkup cyber. Artinya, cyber warfare tidak 

22  War – (1): a state of usually open and declared armed hostile confl ict between states or 
nations (2): a period of such armed confl ict, http://www.merriam-webster.com/dictionary/war.
23 Warfare – military operations between enemies, http://www.merriam-webster.com/dictionary/
warfare. 
24 United States Department of Defense, 2008, Joint Publication 1-02, Department of Defense 
Dictionary of Military and Associated Terms, hal. 147. 
25 United States Department of Defense, 2009, “Statement of Work for Cyber Warfare 
Support”, http://info.publicintelligence.net/HBGary-CyberWarfare.pdf, 30 Oktober.
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semata-mata CNA dan computer network defense 
(CND) sebagaimana dimaksud dalam rencana 
pelibatan Satgasinfo Kogasudgab, namun lebih 
luas. Untuk itu akan lebih baik bila aktivitas yang 
dinamakan dengan “cyber warfare (perang cyber)” 
ini digantikan dengan computer network operations 
(CNO) dengan tambahan computer network 
exploitation (CNE) sebagai ekivalen dari ES dalam 
EWOps dan NS dalam NWOps.

Catatan penutup dan renungan
“Operasi Informasi” menuai perdebatan panjang semenjak 

secara perdana diperkenalkan dalam Doktrin SBP2004 
yang diikuti dengan doktrin pelaksanaannya dalam Bujuklak 
tahun 2005 tentang Operasi Informasi. Perdebatan ini juga 
dikarenakan adanya “kebingungan” dengan apa yang dimaksud 
dengan “operasi informasi” sebenarnya sehingga membuat 
TNI AU gamang untuk menerapkannya tidak hanya pada olah 
yudha pada Dikbangum namun juga pada pelatihan perang-
perangan pada kondisi nyata. “Kebingungan” tersebut timbul 
dikarenakan ketidaktepatan pemahaman mengenai konsep 
dan esensi “information operations” dan kegagalan dalam 
memahami fi losofi nya sehingga penerjemahannya ke bahasa 
Indonesia menjadi “operasi informasi” dan diikuti dengan 
pendefi nisiannya menjadi tidak tepat dan tidak benar. Bila 
mengikuti kaidah berbahasa yang benar, maka “information 
operations” harus diterjemahkan menjadi “operasi-operasi 
Informasi”. Penerjemahan tersebut semakin benar setelah 
membandingkan dengan defi nisi dari “information operations” 
yang menyatakannya sebagai “penggunaan kemampuan-
kemampuan dari multi-operasi atau multi-tindakan”. 
Berbasiskan pada analisa ini maka istilah “operasi informasi” 
yang hingga saat ini masih digunakan oleh TNI AU disarankan 
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disempurnakan menjadi “operasi-operasi informasi” dengan 
salah satu alternatif defi nisi sebagai berikut:

“Operasi-operasi informasi adalah penggunaan 
terpadu beragam kemampuan yang meliputi 
intelijen, teknologi informasi, komunikasi dan 
elektronika, psikologi, infolahta, dan penerangan 
untuk mengganggu, merusak, menyanggah, 
dan merebut informasi dan sistem informasi 
musuh sedangkan di saat yang sama melindungi 
informasi dan sistem informasisendiri guna 
meraih keunggulan informasi.”

Di awal pengenalannya dalam Doktrin SBP2004 dan 
diteruskan hingga Doktrin SBP2012 seolah-olah “operasi 
informasi” TNI AU adalah ide murni dan karya asli para 
pengonsepnya. Setelah ditelusuri dengan seksama dengan 
mengambil dua sample indikator ditinjau dari aspek jumlah 
dan nama elemen-elemen inti serta macam tindakan/kegiatan/
aktivitas sebagai komponen-komponen pembanding antara 
“information operations” dalam AFDD 2-5 tahun 2002 tentang 
Information Operations dan “operasi informasi” dalam Bujuklak 
tahun 2005 tentang Operasi Informasi tampak dengan jelas 
dan terang benderang bahwa “operasi informasi” TNI AU 
mengadaptasi penuh atau 100% “information operations” 
AU AS. Walaupun ada penambahan dan pengurangan fungsi-
fungsi tertentu, hal ini tetap tidak menghilangkan esensi dari 
pengadaptasian konsep itu sendiri karena dalam Bujuklak tahun 
2005 tentang Operasi Informasi dimasukkan unsur penerangan, 
yang tampaknya mencoba mengikuti konsep operasi PA, 
walaupun belum jelas tugas dan fungsinya.
 Ketidaktepatan adaptasi konsep asli “information 
operations” menjadi konsep “operasi informasi” ala TNI AU 
pasti ada penyebabnya. Dengan mengektraksi hasil-hasil 
perbandingan kedua konsep tersebut, ditemukan tiga penyebab 
mislead yakni:
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a. Ketika ”operasi informasi” dicoba dijadikan sebagai 
salah satu macam operasi udara, pemasukan konsep 
“operasi informasi” ke dalam Doktrin SBP2004 belum 
mempunyai landasan kuat yang dapat dideskripsikan 
dengan tepat. Dengan kata lain signifi kansi apa yang 
mendorong “operasi informasi” dijadikan menjadi salah 
satu macam operasi udara. Hal ini belum muncul dalam 
Doktrin SBP2004 dan doktrin-doktrin dasar penerusnya. 
Pada esensinya, keberadaan doktrin “information 
operations” adalah untuk meraih keunggulan informasi 
sebagai pijakan menuju dominasi pada spektrum penuh.

b. Terdapat ketidaktepatan pemahaman makna dari 
“information operations” ketika diterjemahkan menjadi 
“operasi informasi”. Terdapat perbedaan makna antara 
“operations” dengan “operasi”, dan hal ini berdampak 
pada pendefi nisiannya yang kemudian dibakukan dalam 
Doktrin SBP2004 dan berlanjut hingga Doktrin SBP2012. 
Ketidaktepatan penerjemahan tersebut berimbas kepada 
persepsi warga TNI AU bahwa “operasi informasi” adalah 
“satu macam operasi”, padahal “information operations” 
sejatinya adalah “penggunaan terpadu” yang di dalamnya 
terdapat beberapa macam operasi yang dijalankan secara 
paralel atau berurutan (serial). Di sini muncul sebuah 
pertanyaan, penerjemahan tersebut mungkin saja bukan 
“sebuah ketidaktepatan” namun “sebuah kesengajaan” 
agar “information operations” yang dterjemahkan menjadi 
“operasi informasi” dapat dianggap sebuah operasi 
(tunggal). Seolah tampak bagai sebuah “pemaksaan” 
konsep sehingga tampak seperti benar. Who knows ...

c. Doktrin SBP memang harus berkembang dari 
masa ke masa mengikuti dinamika dunia dari segala 
perspektif agar doktrin tersebut selalu relevan untuk 
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dijadikan landasan untuk pembuatan doktrin-doktrin 
turunannya. Adalah sebuah hal yang sangat wajar 
bila doktrin diperbaharui dan disempurnakan dengan 
memperhatikan doktrin-doktrin dari negara-negara lain 
yang lebih maju dan telah mempraktekannya di dunia 
nyata. Namun terdapat satu hal penting yang harus 
dipegang yakni terlebih dulu memahami fi losofi  mengapa 
sebuah doktrin dibuat. Doktrin yang baik adalah doktrin 
yang dibangun berlandaskan pada filosofi-filosofi 
relevan yang diekstraksi dari karakteristik organisasi dan 
lingkungannya. “Information operations” menjadi penting 
ketika informasi adalah kunci dan ia berdiri di dua sisi yang 
berbeda pada saat yang sama yakni dapat menjadi senjata 
untuk menghancurkan musuh atau senjata makan tuan. 
Adanya fi losofi -fi losofi  dalam “information operations” yang 
belum dipahami dengan tepat, berdampak pada kesulitan-
kesulitan pada bagaimana cara mengimplementasikan 
“information operations” tersebut melalui operasi yang 
dinamakan dengan “operasi informasi”. Oleh karena 
itu, pemahaman atas fi losofi  dari sebuah doktrin adalah 
kunci memperoleh sebuah doktrin adaptasi yang dapat 
diimplementasikan.

 Pengenalan diikuti pelibatan “operasi informasi” dalam 
latihan perang-perangan matra tunggal seperti Angkasa Yudha 
dan tri matra terpadu seperti Latgab TNI tahun 2013 adalah 
sebuah hal yang sangat layak diapresiasi walaupun belum 
ada doktrin sebagai landasan pengoperasiannya. Upaya 
yang baik tersebut akan sempurna bila beberapa mislead 
dalam pelibatannya dibenahi sehingga tidak memunculkan 
perbedaan persepsi. Hal utama dan sangat penting yang harus 
dibenahi adalah istilah, macam, dan aktivitas-aktivitas yang 
dilaksanakan dalam “operasi informasi”. Hal yang sangat wajar 
memperkenalkan istilah dan tatanama baru namun harus diikuti 
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dengan pertanggung jawaban ilmiahnya dan tidak keluar dari 
kaidah-kaidah yang berlaku di lingkungan militer dan teknologi 
militer dunia. Jangan sampai terjadi penggunaan istilah dan 
tatanama baru tersebut malah menurunkan kredibilitas doktrin 
TNI AU itu sendiri. Hal yang juga penting dan utama adalah 
memperbaiki isi doktrin gabungan yakni doktrin TNI mengenai 
“information operations” yang tepat dan benar.

Dari catatan-catatan di atas, ada satu hal yang 
harus direnungkan bersama yakni keharusan menuliskan 
referensi atau daftar pustaka dalam naskah doktrin-doktrin 
TNI AU baik doktrin dasar TNI AU SBP maupun doktrin-
doktrin turunannya. Hal tersebut sangat penting dan kritis 
karena akan digunakan sebagai referensi oleh generasi-
generasi TNI AU berikutnya ketika akan memperbarui 
doktrin-doktrin tersebut dan menjaga mereka agar tidak 
kehilangan arah serta jelas kemana harus melangkah 
dalam menyempurnakan doktrin-doktrin tersebut. Harus 
pula disadari bahwa doktrin-doktrin buatan manusia 
tidak akan muncul begitu saja dengan “sim salabim” 
atau “abrakadabra” namun pasti selalu ada landasan 
pemikiran awal berupa ide atau gagasan yang didukung 
oleh beragam referensi yang tepat, benar, dan dapat 
dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Jangan sampai di 
kemudian hari muncul istilah plagiat26 doktrin dan hal ini 
akan menjatuhkan harga diri dan martabat TNI AU di mata 
militer dunia. Bagaimanapun juga, apresiasi tinggi tetap 
harus disampaikan kepada para pengonsep awal “operasi 
informasi” TNI AU karena tanpa adanya ide tersebut tidak 
akan muncul “kebingungan” dan perdebatan panjang yang 

26 Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau 
mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian 
atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa 
menyatakan sumber secara tepat dan memadai (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat 
di Perguruan Tinggi).
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pada akhirnya akan menuju ke sebuah kebaikan yakni 
“information operations” yang tepat dan sesuai dengan 
karakteristik-karakteristik TNI AU.

Untuk itu kedepan, sangat perlu dilaksanakan pengkajian 
kembali mengenai apa yang sebenarnya diinginkan oleh TNI 
AU terkait “operasi informasi” – seharusnya istilah yang tepat 
adalah “operasi-operasi informasi”. Dalam pengkajian tersebut 
hal utama yang perlu dikonsensuskan adalah pendefi nisian 
ulang aktivitas yang dimaksud didasarkan kepada pemahaman 
fi losofi  yang komprehensif dan tidak sekedar kejar tayang 
guna menyerap anggaran semata karena konsekuensinya 
sangat panjang, tidak ringan, dan lintas generasi. Sebuah 
pendefi nisian ulang “information operations” untuk diadaptasi di 
lingkungan TNI AU telah diberikan di atas dan diharapkan dapat 
menjadi pijakan untuk memperoleh defi nisi yang paling tepat. 
Seandainya, defi nisi ulang tersebut dapat diterima seluruhnya 
atau sebagian, maka sudah harus disiapkan doktrin-doktrin 
turunannya yang diantaranya adalah:27

a. Doktrin pelaksanaan mengenai operasi-operasi 
informasi.

b. Doktrin pelaksanaan atau teknis mengenai operasi-
operasi psikologi (Opspsi).

c. Doktrin pelaksanaan atau teknis mengenai 
pengelabuan militer (PgM) dan kontra pengelabuan militer 
(KPgM).

d. Doktrin pelaksanaan atau teknis mengenai 
keamanan operasi-operasi (KamOps).

27     Beberapa dari doktrin-doktrin turunan ini adalah saran-saran yang disampaikan kepada 
Kasau sebagai hasil dari Kelompok Kerja Cyberspace Operations Srenaau yang telah 
dipublikasikan melalui Srenaau,2013, “Kajian Cyberspace Operations: Membangun Pengganda 
Kekuatan Operasi-Operasi Informasi”, Maret.
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e. Doktrin pelaksanaan atau teknis mengenai 
cyberspace operations atau operasi-operasi ruang cyber.

f. Doktrin pelaksanaan atau teknis mengenai jaminan 
informasi (JInfo).

g. Doktrin pelaksanaan atau teknis mengenai computer 
network operations (CNO) atau operasi-operasi jaringan 
komputer.

h. Doktrin pelaksanaan atau teknis mengenai operasi-
operasi peperangan elektronika (PE).

i. Doktrin pelaksanaan atau teknis mengenai operasi-
operasi public affairs (PA).

j. Doktrin pelaksanaan atau teknis mengenai operasi-
operasi kontra propaganda.

k. Doktrin pelaksanaan atau teknis mengenai operasi-
operasi serangan fi sik (physical attack).

Doktrin28 adalah ajaran yang harus diajarkan kepada para 
pengikutnya. Agar para pengikut tersebut melangkah dengan 
benar, maka doktrin harus benar dan dapat dipertanggung 
jawabkan dari sisi manapun perspektifnya secara ilmiah. 
Ini adalah tanggung jawab para insan TNI AU dari tataran 
tertinggi hingga terendah yang saat ini masih berdinas aktif 
agar generasi-generasi TNI AU berikutnya tidak lagi mengalami 
mislead dalam hal dan bentuk apapun sehingga memberi 
persoalan-persoalan dikemudian hari. Salah satu tanggung 
jawab dari penulis sebagai insan TNI AU yang masih berdinas 

28 Doktrin adalah ajaran (asas-asas suatu aliran politik, keagamaan; pendirian segolongan 
ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan).  Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa 
Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 28 Oktober 2008, hal. 261.
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aktif dan juga alumni Seskoau serta telah memperoleh bekal 
keilmuan filosofis adalah mengingatkan kembali adanya 
mislead pada adaptasi “information operations” melalui tulisan 
sederhana ini. Bahwa sesuatu yang pahit bila diterima dengan 
hati yang lapang dan pikiran yang jernih serta wawasan yang 
luas, insya Allah akan bermanfaat bagi organisasi dan pribadi-
pribadi yang menginginkan TNI AU layak dipandang dalam 
martabat sebagai The First Class Air Force.
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“ Per juanganku leb ih  mudah 
karena mengusir penjajah, tapi 
perjuanganmu akan lebih sulit 
karena melawan bangsamu sendiri.” 

Kata-kata bi jak tersebut 
disampaikan Founding Fathers 
dan Presiden Pertama Indonesia 
Ir. Soekarno dalam salah satu 
pidatonya yang sangat menarik. 
Kata bijak ini memiliki makna bahwa 
perjalanan bangsa Indonesia 
se te lah  masa kemerdekaan 

perjuangannya makin berat.
Jika saat dijajah berjuang melawan Belanda agar keluar 

dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka setelah 
merdeka memerlukan berbagai pemikiran diantara sesama 
anak bangsa sehingga nantinya tidak terjadi disintegrasi yang 
mengarah pada perpecahan bangsa.

Sebagai negara besar, Indonesia yang tercipta dari ribuan 
pulau memiliki suku bangsa, bahasa, budaya maupun karakter 
yang satu dengan lainnya berbeda dan bersifat multi kompleks. 
Berbagai perbedaan ini menuntut adanya kemauan, semangat 
maupun konsep bernegara yang menempatkan persatuan dan 
kesatuan di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, 
pertahanan dan keamanan. 

Oleh Letkol Sus Drs. Bintang Yudianta
(Kasidalopini Subdispenum Dispenau)
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Jika persatuan dan kesatuan tidak ditempatkan 
pada posisi teratas, maka keretakan menuju perpecahan 
diberbagai bidang akan muncul. Hal ini menjadi tugas berat 
generasi sekarang maupun masa depan.

Refleksi dan aksi merupakan dua hal yang perlu 
dilakukan oleh suatu bangsa dalam membangun peradaban 
yang dicita-citakan sebagai perwujudan dari kesadaran 
eksistensial bangsa tersebut. Refl eksi akan membawa kepada 
kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan diri. 

Sedang aksi mengandung arti pendayagunaan kekuatan 
dan pengurangan kelemahan itu dalam menghadapi masalah 
dan tantangan yang ada. Jalinan antara keduanya akan 
menghasilkan praksisme pembangunan menuju terwujudnya 
peradaban yang dicita-citakan.

Bangsa Indonesia melewati masa enampuluh delapan 
tahun kemerdekaan (1945-2013) yang merupakan kulminasi 
dari upaya para pendir i bangsa dan para pemimpin 
selanjutnya, sehingga NKRI tetap berdiri tegak sampai saat 
ini. Sebagai anak bangsa yang lahir dan mati di wilayah 
Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau 
Rote, kita tentunya harus bersyukur atas realitas ini. 

Meningkatkan harkat dan martabat
Proses pembangunan nasional yang dilaksanakan selama 

ini, tidak dapat dipungkiri telah meningkatkan harkat dan 
martabat bangsa serta kesejahteraan rakyat dalam percaturan 
global. Keberhasilan pembangunan selama enampuluh 
delapan tahun tersebut, menjadi landasan yang kokoh bagi 
dinamika pembangunan berkelanjutan dalam berbagai aspek 
kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sehingga 
mampu bersaing dengan negara lain. 

Memasuki era sekarang dan kedepan, bangsa Indonesia 
menghadapi tantangan yang semakin berat. Seperti kita 
maklumi, saat ini kita memasuki era baru dengan tantangan 
baru, yaitu era globalisasi dan tantangannya yang bersifat 
global. 
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Kehidupan global ini membawa dua kecenderungan, 
yaitu menggejalanya individualisme politik dalam bentuk 
kebangkitan nasionalisme yang melahirkan negara baru, 
dan berkembangnya regionalisme ekonomi dengan lahirnya 
berbagai fakta kerjasama ekonomi dalam satu kawasan. 
Kedua kecenderungan ini muaranya dapat mendorong 
persaingan internasional yang semakin kuat, yang berdimensi 
ekonomi maupun politik.

Akibat perkembangan tersebut, eksistensi suatu bangsa 
atau negara tidak dapat dilepaskan dari eksistensi bangsa 
atau negara yang lain. Kedaulatan suatu negara menghadapi 
masalah kenisbian, yaitu kedaulatan tersebut tidak lagi 
bersifat mutlak. Pergeseran konsep kedaulatan, pada giliran 
berikutnya mencakup konsep negara-kebangsaan, yaitu 
wawasan kebangsaan yang lebih kecil/mikro-nasionalisme.

Era globalisasi menampilkan kebangkitan nasionalisme 
dan mikro-nasionalisme seperti ditunjukkan oleh munculnya 
negara-negara baru, baik lewat proses kemerdekaan 
dari penjajah, maupun lewat proses pemisahan diri dari 
suatu perserikatan. Kebangkitan nasionalisme dan mikro-
nasionalisme ini dapat dikatakan sebagai gelombang 
nasionalisme pertama mengambil bentuk pembebasan diri 
dari belenggu penjajahan.

Gelombang nasionalisme kedua berbentuk perjuangan 
untuk membangun negara serta mengisi kemerdekaan itu, 
maka gelombang nasionalisme ketiga mengejawantah dalam 
bentuk kecenderungan untuk mengartikulasikan diri setara 
dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan 
internasional.

Bagi bangsa Indonesia era globalisasi membawa 
masalah dan tantangan dalam berbagai bidang kehidupan 
kebangsaan. Bidang ideologi politik berkembang menjadi 
liberalisme atau paham yang menganut kebebasan mutlak. 
Hal ini tampak, pada gejala didesakkannya oleh sementara 
kalangan konsep demokrasi liberal yang bertumpu pada 
prinsip persamaan dan kebebasan hak politik. Demikian 
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pula, adanya perkembangan isu hak asasi manusia (HAM), 
yang mempunyai implikasi politik dan ekonomi karena sering 
dijadikan faktor pertimbangan dalam kerjasama bilateral dan 
multilateral di bidang ekonomi.

Bidang ekonomi berkembang kecenderungan liberalisasi 
perdagangan. Cir i utama dari l iberalisasi ini adalah 
pembebasan aliran barang dan jasa serta investasi melintasi 
batas geografi s. Liberalisasi ekonomi dan perdagangan 
ini tentu membawa implikasi positif maupun negatif bagi 
negara kita. Implikasi positifnya, antara lain, bekerjanya 
mekanisme pasar yang semakin bebas dan memungkinkan 
pengaliran modal dengan cepat dan memberikan keuntungan 
tinggi, sedangkan implikasi negatifnya adalah kemungkinan 
meningkatnya ketimpangan pendapatan akibat peluang pasar 
bebas hanya dapat dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat.

Bidang sosial politik, sebagai bangsa yang majemuk 
atas dasar suku, bahasa, dan agama, Indonesia sangat rentan 
dengan perpecahan yang disebabkan oleh pertentangan 
suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

 
Tantangan eksternal dan internal

Menghadapi era globalisasi  bangsa Indonesia 
menghadapi dua tantangan utama, yaitu: pertama, tantangan 
yang bersifat eksternal, berupa penetrasi dan dominasi 
negara-negara maju, baik dalam bidang ekonomi maupun 
dalam bidang politik dan budaya. 

Kedua, tantangan yang bersifat internal, berupa 
kecenderungan menguatnya disparitas dan diskrepansi sosial, 
yaitu pertentangan dan persaingan di antara kekuatan dalam 
masyarakat. Hal demikian disebabkan oleh berkembang dan 
mengkristalnya individualisme dan solidaritas kelompok, 
baik atas dasar kesukuan, keagamaan, maupun kepentingan 
ekonomi.

Tantangan di atas berhimpit dengan masalah dan 
tantangan nyata yang dihadapi bangsa Indonesia, baik 
yang terjadi di dalam negeri maupun di luar negeri. Di luar 
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negeri, fenomena ditandai oleh bangkitnya negara baru, 
khususnya di kawasan Asia Pasifi k, yang memiliki kekuatan 
ekonomi tinggi, sehingga menjadikan kawasan ini sebagai 
pusat perekonomian dunia masa depan. Sebagai akibatnya, 
politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tidak dapat 
menghindari faktor ekonomi dan politik internasional.

Di dalam negeri, Indonesia menghadapi masalah-
masalah krusial yang memerlukan pemecahan, seperti 
masalah ketenagakerjaan, kesenjangan, dan primordialisme. 
Masalah ketenagakerjaan muncul akibat tidak seimbangnya 
antara lapangan kerja yang tersedia dengan tenaga 
kerja yang meningkat jumlahnya setiap tahun. Dunia 
ketenagakerjaan merupakan sumber devisa negara dan 
pendapatan masyarakat yang sangat tinggi, namun masalah 
ketenagakerjaan ini mempunyai tingkat kritikalitas yang 
sangat tinggi, yang dapat menjadi pemicu dan pemacu 
stabilitas nasional.

Masalah kesenjangan, jika tidak dapat diatasi, juga 
merupakan faktor instabilitas. Kesenjangan ini meliputi 
kesenjangan sosial-ekonomi antara kelompok yang maju 
dengan kelompok yang masih tertinggal, kesenjangan 
sektoral, yaitu kesenjangan penekanan pada sektor-sektor 
pembangunan dan kesenjangan regional, yaitu kesenjangan 
pemerataan pembangunan menurut wilayah negara.

Selain kedua masalah tersebut, kita juga menghadapi 
masalah primordialisme yaitu keterkaitan emosional manusia 
dengan faktor-faktor asali, seperti suku, agama dan golongan, 
merupakan hal yang manusiawi dan inheren dengan 
kemanusiaan itu sendiri. Namun artikulasi primordialisme 
dalam kehidupan bersama sering menjadi faktor perselisihan 
dan perpecahan.

Sebagai bangsa yang majemuk atas dasar suku bangsa, 
bahasa, dan agama, bangsa Indonesia memerlukan integrasi 
nasional yang kokoh, karena diatas integrasi nasional yang 
kokoh kita dapat melangsungkan pembangunan nasional. 
Sejarah bangsa-bangsa menunjukkan betapa perpecahan 
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di kalangan satu bangsa akan mendatangkan kerugian 
yang besar bagi bangsa itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia, 
disintegrasi nasional memiliki harga sosial, ekonomi, dan 
politik yang sangat mahal.

Sentimen kultural
Bangsa Indonesia ditakdirkan Tuhan sebagai bangsa 

yang majemuk, baik atas suku bangsa, bahasa, maupun 
agama. Kemajemukan yang melibatkan faktor-faktor sosio-
historis dan geografi s tersebut melahirkan suatu sentimen 
kultural yang kuat di antara suku bangsa Indonesia. 

Sentimen kultural di kalangan berbagai suku bangsa 
di Indonesia, tidak hanya merupakan penjelmaan dari 
rasa kesukuan atau kesadaran kolektif yang mempunyai 
tanda batas atau identitas yang bersifat nilai budaya, tapi 
juga merupakan penjelmaan dari solidaritas sosial yang 
mempunyai tanda batas geografi s.

Di Indonesia terjadi “persaingan budaya” antara agama 
dan suku, sehingga tidak terjadi konfl ik yang berdimensi 
kesukuan dan keagamaan sekaligus. Bahkan, pada kenyataan 
sosio-historis di Indonesia, agama merupakan faktor perekat 
keragaman kesukuan dan integrasi bangsa yang signifi kan.

Jika dilihat secara teologis-vertikal, maka agama 
mempunyai misi dan esensi yang berorientasi pada kebaikan 
manusia, seperti yang diyakini oleh semua umat beragama. 
Spiritualitas seperti ini, harus ditumbuhkembangkan dalam 
kehidupan bangsa Indonesia yang terkenal taat dengan 
agamanya masing-masing.

Umat beragama harus tampil dengan spiritualitas 
kebaikan dan kebajikan. Spiritualitas ini merupakan dasar 
bagi terwujudnya kultur kebersamaan dan kerjasama. Oleh 
karena itu, aktualisasi dari spiritualitas ini perlu ditegakkan 
atas dasar etika, tenggang rasa, tepa selira dan saling 
mengerti.

Dalam perspektif di atas, kita mungkin dapat mengaitkan 
antara spiritualitas keagamaan dengan kebudayaan. Sebagai 
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nilai-nilai yang melekat dalam penghayatan manusia, nilai-
nilai spiritual dapat menjadi landasan kebudayaan. 

Proses ini menuntut adanya mekanisme internalisasi 
dan transformasi nilai-nilai spiritual ke dalam paradigma 
etik dan moral. Paradigma etik dan moral inilah yang akan 
menjadi landasan kebudayaan, pencerahan, membimbing 
dan mengarahkan proses kebudayaan menuju perwujudan 
cita-cita nasional bangsa.

Tantangan Pemikir dan Cendekiawan
Perumusan konsep etika-keagamaan merupakan 

tantangan bagi para pemikir dan cendekiawan di kalangan 
umat beragama. Dalam hal ini komitmen keagamaan dan 
komitmen kecendekiaan umat beragama ditantang untuk 
mampu menghadirkan konsep etika keagamaan yang dapat 
memperkuat perwujudan kultur persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam perwujudan kultur persatuan dan kesatuan bangsa, 
terdapat beberapa agenda yang mendesak untuk diselesaikan. 
Diantara agenda itu adalah adanya etika keagamaan yang 
dapat mendorong umat berbagai agama di Tanah Air kita ini, 
dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Agenda 
selanjutnya yaitu format budaya yang memungkinkan kelompok-
kelompok agama dapat memperoleh posisi dan peran yang 
wajar dalam konfi gurasi kemajemukan bangsa. 

Agenda utama bangsa Indonesi adalah penguatan 
persatuan dan kesatuan bangsa. Persoalan persatuan dan 
kesatuan adalah persoalan masyarakat dan warga negara, 
yaitu antar warga negara dan antar kelompok masyarakat 
memandang satu sama lain dan kemudian menjalin hubungan 
antar sesama dalam proses bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 

Oleh karena itu, secara teoritis, persatuan dan kesatuan 
meniscayakan adanya persamaan visi dan persepsi tentang 
masa depan bangsa yang diharapkan dapat mendorong 
terwujudnya iklim dialog yang terbuka, jujur dan bertanggung 
jawab.
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Proses penguatan persatuan dan kesatuan bangsa, 
menuntut terjadinya transformasi kesadaran setiap warga 
negara dan setiap kelompok masyarakat dari satu kesadaran 
subyektif kepada satu kesadaran obyektif tentang pentingnya 
persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. 

Dalam kaitan ini, peran serta segenap potensi bangsa 
adalah penting dan strategis. Peran serta masyarakat melalui 
organisasi kemasyarakatan merupakan salah satu pilar utama 
kekuatan bangsa. Untuk itu diperlukan adanya keseimbangan 
dan keselarasan antara kekuatan negara dan kekuatan 
masyarakat. 

Negara merupakan lembaga politik yang terjelma dari 
kebersamaan dan keterikatan sekelompok manusia atau 
masyarakat untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan 
bersama. Eksistensi negara, meniscayakan adanya perpaduan 
antara “kebebasan subyektif” yaitu kesadaran dan kehendak 
individual untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan “kebebasan 
obyektif” yaitu kehendak umum yang bersifat mendasar.

Untuk membangun suatu iklim dialogis yang terbuka dan 
bertanggung jawab dalam wacana politik nasional yang positif 
dan konstruktif, peningkatan kualitas pengamalan demokrasi 
Pancasila merupakan hal yang tidak dapat ditawar. Hal ini harus 
dilakukan dalam kerangka pemantapan integrasi nasional. 

Dalam rangka itu, proses demokrasi harus disesuaikan 
dengan tingkat perkembangan masyarakat itu sendiri. Sebuah 
proses perubahan yang melampaui batas kemampuan 
masyarakat dapat menimbulkan kegamangan, yang pada giliran 
berikutnya dapat membawa kekacauan.

Oleh karena itu, pemantapan integrasi nasional harus 
mampu membina ketahanan nasional di bidang ideologi, 
politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam dalam rangka 
memperkokoh jati diri bangsa.

*****
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Oleh  Letkol Sus Sonaji Wibowo,S.IP 
(Kasi Pensung Dispenau)

Abstraksi 

Perkembangan teknologi 
komunikasi dan informasi (TIK) 
yang begitu pesat dewasa ini, 
selain berdampak positif, ternyata 
juga melahirkan ekses negatif 
berupa munculnya aneka bentuk 
kejahatan (crime) di dunia maya. 
Kejahatan model ini, sekarang 
telah menjadi ancaman serius bagi 
banyak institusi, tidak terkecuali 
militer. Bahkan dalam beberapa 

dekade terakhir ini, ada yang mengem-bangkannya menjadi 
strategi “perang”. Melalui pengelolaan dan rekayasa, Informasi 
dan pesan kemudian diubah menjadi “amunisi” ampuh untuk 
menyerang lawan. Perang semacam ini dalam literatur militer, 
kemudian sering dikenal dengan istilah perang smart power. 

Munculnya fenomena cyber crime, opinion war, psy war, 
serta aneka crime lainnya di dunia maya, termasuk di media 
massa, baik cetak maupun elektronik, seperti yang sering 
kita lihat dan rasakan dewasa ini, mengin-dikasikan adanya 
trend baru dalam “perang”, yang mana sasarannya bukan lagi 
fi sik, tetapi lebih kepada pikiran dan hati manusia. Meskipun 
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sasaranya tidak terlihat, tetapi efeknya sangat terasa dan 
hasilnya sering kali sangat mengejutkan. 

Tumbangnya pemerintah di beberapa negara kawasan 
Timur Tengah, seperti Irak, Mesir dan Libya, sebenarnya 
bisa menjadi contoh, bagaimana pihak-pihak tertentu telah 
melaksanakan “perang” smart power, melalui praktek-
praktek opinion war dan psy war guna mencapai tujuan 
tertentu (menumbangkan penguasa). Apa yang terjadi di Irak, 
Mesir dan Libya membuktikan betapa dasyatnya efek yang 
dtimbulkan oleh perang smart power ini. Efek dari perang 
model ini telah menimbulkan pengaruh yang begitu dasyat, 
yaitu hancurya kredibilitas pemerintah. 

Pada contoh kasus di Timur Tengah, betapa aroma 
pengelolaan dan pengendalian informasi sebagai amunisi 
untuk mengalahkan lawan sangat terasa. Bahwa munculnya 
aksi-aksi kelompok masyarakat (baca : pemberontak) yang 
dikemas dalam bentuk unjuk rasa (demonstrasi) pendukung 
demokrasi, diawali dengan sebuah pesan singkat (SMS) dari 
satu orang ke orang lain, atau pembentukan opini melalui 
jejaring sosial di dunia maya (facebook & twitter) yang lama-
lama membesar dan menjadi sebuah aksi gerakan massa 
yang hebat di dunia nyata. 

Dalam perang smart power, pengelolaan dan penguasaan 
informasi, penguasaan TIK (Teknologi Informasi dan 
Komunikasi), serta kualitas SDM sangat menentukan. Melalui 
“kreativitas” pengelolaan, penguasaan informasi dan pesan, 
pada akhirnya mampu dibentuk opini massa, dan dalam kurun 
waktu tertentu menjadi amunisi yang ampuh untuk “menyerang”. 

Fenomena tersebut, telah membuka mata dunia, bahwa 
publik dunia kini sedang mengembangkan taktik dan strategi 
perang gaya baru yang bersifat non fisik, dengan cara 
membentuk opini, membangun opini untuk menyerang pikiran 
dan hati masyarakat melalui pengelolaan informasi, baik yang 
ditujukan kepada lawan, kawan maupun masyarakat, yang 
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tujuan akhirnya adalah memenangkan perang. Semua tahapan 
dan proses ini, disadari atau tidak sejatinya merupakan sebuah 
bentuk operasi, yang main-nya adalah penguasaan teknologi, 
informasi dan komunikasi. 

Perlu Pemahaman Filosofi  
 Berangkat dari abtraksi di atas, maka TNI AU —yang 
nota bene merupakan salah satu komponen pertahanan 
negara—, sudah seyogyanya untuk makin concern dalam 
menyikapi munculnya fenomena perang smart power. Sikap 
kewaspadaan yang tinggi terhadap segala bentuk ancaman 
—khususnya ancaman yang menggunakan wahana TIK—, 
yang dapat membahayakan negara, memang harus terus 
dikembangkan, tidak saja karena TNI AU merupakan matra 
berpredikat padat materiil dan berbobot teknologi tinggi, tetapi 
juga karena memang trend yang berkembang, bahwa perang 
masa depan akan sangat kental dengan nuansa pemanfaatan 
teknologi komunikasi dan informasi. 

Dalam hal ini, menarik dicermati pernyataan Rektor 
Universitas Pertahanan (Unhan), Letjen TNI Drs. Ir. Subekti, 
M.Sc. MPA, seperti yang dikutip Tempo online pada Mei 2013 
lalu. Dikatakan, saat ini potensi ancaman perang dari luar 
negeri sudah banyak bergeser. Menurutnya ancaman perang 
konvensional sudah sangat kecil kemungkinannya. “Ancaman 
perang beralih secara non-fi sik atau disebut perang cyber, ini 
tren baru,” kata Letjen TNI Subekti di kampus Unhan, Jakarta. 

Negara-negara kuat, sudah tidak perlu repot-repot 
mengerahkan kekuatan mil i ter secara penuh untuk 
menghancurkan negara musuh. Tetapi cukup menggunakan 
smart power yaitu menyerang sendi-sendi vital negara musuh, 
seperti ideologi, ekonomi atau sosial budaya. Cara menyerang 
bisa melalui jejaring media sosial, internet, atau teknologi 
informasi lain. 

Berbagai inovasi dari para perwira TNI AU dibidang TIK 
pun memang harus terus digali dan dieksplorasi dalam rangka 
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mewujudkan sistem pertahanan negara yang tangguh yang 
berbasis pada penguasaan teknologi, pengelolaan informasi dan 
komunikasi. Oleh karena itu, kita patut memberikan apresiasi 
tinggi terhadap berbagai kebijakan yang sudah dicanangkan 
oleh para pemimpin TNI AU yang telah memberikan berbagai 
ruang gerak, baik dalam bentuk pengkajian maupun percobaan 
peningkatan kemampuan para prajuritnya dibidang TIK. 

Sebut saja munculnya Kelompok Kerja (Pokja) kajian 
tentang Cyber Warfare, keamanan informasi (information 
security), dan cyberspace operations yang telah dilaksanakan 
di Srena Mabesau pada bulan September 2012, Februari dan 
Maret 2013. Selain itu kebijakan Kasau periode 2009 – 2012 
(Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP) tentang perlunya aplikasi 
operasi informasi dalam sebuah gelar operasi dan latihan 
TNI AU, merupakan bukti dari upaya TNI AU untuk terus 
meningkatkan uji kemampuan pemanfaatan TIK dalam konteks 
aplikasi operasi maupun latihan matra udara. 

 Dari dua kebijakan tersebut, penulis tertarik dengan topik 
yang kedua, yaitu tentang aplikasi operasi informasi dalam 
gelar operasi dan latihan TNI AU. Hal ini didasari pada dua 
hal, pertama, bahwa konsep operasi informasi sejatinya sudah 
sedemikian lama menjadi bagian dari jenis operasi udara TNI 
AU, tetapi aplikasinya dalam bentuk gelar operasi maupun 
latihan baru mulai diperkenalkan dalam dua tahun terakhir. 
Aplikasi Ops Info dilaksanakan pada ajang gladi Latihan Posko 
Angkasa Yudha 2011 dan 2012 di Seskoau Lembang, Bandung 
dan gladi Posko Latgab TNI 2013, di Madiv 1 Kostrad, Cilodong. 

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam doktrin 
TNI AU Swa Bhuana Paksa (SBP) tahun 2004 — dituangkan 
ke dalam Buku Petunjuk Pelaksanaan (Bujuklak) serta 
dipublikasikan melalui Surat Keputusan Kasau nomor Skep/133/
VII/2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Naskah Sementara 
Bujuklak TNI AU tentang Operasi Informasi—, telah dijelaskan 
jenis-jenis operasi udara TNI AU, yang salah satunya adalah 
operasi informasi (Ops Info). 
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Memang bagi sebagian prajurit TNI AU, istilah operasi 
informasi belum begitu familiar. Dalam catatan penulis, 
aplikasi operasi informasi baru sebatas pada kegiatan gladi 
Latposko. Itupun baru dipekenalkan dalam dua tahun terakhir 
ini. Meminjam tulisan Letkol Lek Dr. Arwin D.W Sumari, S.T.. 
M.T tentang pemahaman Operasi Informasi, sedikitnya ada dua 
alasan mendasar mengapa aplikasi operasi informasi terkesan 
jalan di tempat di lingkungan TNI AU, yaitu pertama belum 
didapatnya landasan pijak tentang operasi informasi yang tepat 
serta belum tersosialisasinya dengan baik pemahaman tentang 
fi losofi  operasi informasi.

Selain alasan tersebut, penulis juga melihat masih 
kurangnya publikasi dan sosialisasi kegiatan yang terkait 
dengan pemanfaatan dan penggunaan IT dalam setiap kegiatan 
operasi dan latihan TNI AU bisa juga menjadi penyebab 
mengapa Ops info terkesan “kurang membumi” di TNI AU. 
(Penjelasan mengenai pengetahuan dan pemahaman operasi 
informasi secara lebih lengkap dapat disimak pada artikel lain 
yang juga dimuat dalam buku Angkasa Cendekia edisi Juli 2013 
ini, yang ditulis oleh Letkol Lek Dr. Arwin D.W Sumari, S.T.. M.T). 

 Alasan yang kedua, bahwa penulis telah dua kali terlibat 
sebagai pelaku dalam Satgas Info pada kegiatan gladi Posko 
Latihan puncak TNI AU Angkasa Yudha tahun 2011 dan 2012 
serta sekali pada gladi posko Latihan Gabungan (Latgab) TNI 
tahun 2013. Dari pengalaman menjadi pelaku Satgas Info, 
memang sangat terasa nuansa belum padunya koordinasi yang 
terjalin antara Satgas Info dengan satgas-satgas lainnya yang 
ada di dalam Komando Tugas Udara Gabungan (Kogasudgab) 
seperti Satgas Hanud, Satgas Tempur, Satgas Dukungan 
Tempur dan Satgas Paskhas. 

Hal ini dapat dimaklumi, karena aplikasi Satgas Info masih 
merupakan hal yang baru, sehingga para pelaku Satgas juga 
masih perlu menyelami dan membuka-buka kembali beberapa 
referensi tentang apa dan bagaimana mekanisme pelaksanaan 
tugas Satgas Info dalam organisasi Kogasudgab.
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Dari pengalaman aplikasi Satgas Info pada tingkat gladi 
posko Angkasa Yudha 2012 maupun Latgab TNI 2013, penulis 
dapat rasakan bahwa Satgas Info masih banyak menemui 
kendala. Kurang lengkapnya software maupun hardware serta 
belum terciptanya keterpaduan koordinasi antara Satgas Info 
dengan Kogas maupun dengan Satgas lainnya begitu terasa. 
Selain itu, keterbatasan SDM yang berkemampuan IT juga 
sangat mempengaruhi mekanisme kerja Satgas Info. 

Pertama dalam AYU 
Keberadaan satuan tugas (Satgas) dalam sebuah 

organisasi Komando Tugas (Kogas) TNI sudah menjadi 
kebutuhan mutlak yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sebagai 
bagian dari organisasi Kogas, Satgas memang punya peran 
yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya tugas-
tugas yang menjadi tanggung jawab seorang Panglima Kogas. 
Oleh karena itu, dalam setiap organisasi Kogas, pasti akan 
dilengkapi dengan organisasi Satgas. Melalui Satgas inilah, 
nantinya tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab Kogas 
akan diaplikasikan sesuai direktif Panglima. 

Dalam konteks operasi dan latihan (Opslat) yang 
dilaksanakan TNI selama ini, kita mengenal adanya organisasi 
bentukan berupa Komando Gabungan (Kogab). Pada aplikasi 
di lapangan, Kogab menjadi wadah dari tiap-tiap Komando 
Tugas Gabungan (Kogasgab), — darat, laut, udara— dalam 
melaksanakan operasi yang menjadi tugas tiap-tiap Kogab. 
Untuk matra udara, kemudian kita mengenal ada Komando 
Tugas Udara Gabungan (Kogasudgab). 

Keberadaan Kogasudgab sendiri, dalam setiap kegiatan 
Opslat, seperti pada kegiatan latihan pos komando (Latposko) 
TNI AU Angkasa Yudha (AYU) menjadi sangat penting, karena 
menjadi sarana untuk menguji doktrin dan langkah-langkah 
penyusunan rencana operasi, guna mengantisipasi peningkatan 
kontijensi, yang sekaligus sebagai media untuk mengukur 
tingkat profesionalisme prajurit TNI AU. Melalui kegiatan ini, 
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akan diperoleh gambaran sejauh mana koordinasi, kerjasama 
dan keterpaduan diantara komandan dan staf beserta unsur-
unsur yang terlibat dalam melaksanakan tugas masing-masing 
yang menjadi tanggung jawabnya. 

Aplikasi Latposko itu sendiri biasanya dalam bentuk 
koordinasi, kerjasama dan keterpaduan pola operasi udara 
diantara Satgas dalam Kogasudgab. Semua akan bermuara 
pada proses melatih Kogasudgab dalam mekanisme 
pengambilan keputusan militer melalui proses perencanaan 
empat belas langkah.

Dalam berbagai Latposko AYU yang sudah puluhan kali di 
gelar TNI AU, organisasi Kogasud senantisa dilengkapi dengan 
organisasi Satgas-Satgas. Selama ini yang sudah familiar kita 
kenal ada empat Satgas, yaitu Satgas Hanud (Pertahanan 
Udara), Satgaspur (Satgas Tempur), Satgas Dukpur (Dukungan 
Tempur) dan Satgas Paskhas. Satgas-Satgas ini sejatinya 
sebagai implementasi dari bentuk-bentuk operasi udara yang 
dimiliki TNI AU, seperti yang tertuang dalam doktrin TNI AU 
SBP, tahun 2004, yang meliputi Operasi Pertahanan Udara 
(Ops Hanud), Operasi Lawan Udara Ofensif (OLUO), Operasi 
Serangan Udara Strategis (OPSUS), Operasi Dukungan Udara 
(Opsdukud) dan Operasi Informasi (Ops Info). 

Hanya saja, keempat Satgas yang sudah ada tersebut, 
nampaknya “belum dapat” mengakomodir tugas-tugas Kogasud 
dalam menjalankan perannya melaksanakan perang informasi. 
Oleh karena itu, maka dimunculkanlah Satgas Info, guna 
membantu Panglima Kogasud dalam melaksanakan tugas 
perang informasi. 

Satgas Info sejatinya merupakan alat bagi Kogasudgab 
dalam mengaplikasikan tugas-tugas Kogas yang terkait dengan 
penyelenggaraan operasi informasi dalam sebuah Komando 
Tugas Gabungan. Lalu apa dan bagaimana aplikasi tugas/
kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Info dan bagaimana 
dinamika dalam konteks gladi Posko, merupakan pertanyaan-
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pertanyaan yang akan mengantarkan kita untuk mengenal lebih 
dekat dengan Satgas Info TNI AU. 

Satgas Info Kogasudgab pertama kali diperkenalkan 
dalam latihan posko (Latposko) Angkasa Yudha 2011 di 
Seskoau, Lembang Bandung. Saat itu keberadaan Satgas Info 
belum masuk dalam struktur organisasi Kogasudgab, tetapi 
masih bersifat eksibisi. Eksistensi Satgas Info yang lebih nyata 
baru nampak pada Latposko AYU 2012. 

Dalam latihan yang digelar di Seskoau Lembang Bandung 
itu, Satgas Info sudah masuk dalam struktur organisasi Kogasud 
dan sejajar dengan Satgas-Satgas yang lain (Satgas Hanud, 
Satgas Tempur, Satgas Dukpur dan Satgas Paskhas). Tidak 
sekadar itu, Satgas Info juga sudah membuat produk staf berupa 
Rencana Pelibatan (Renlibat) dan Rencana Taktis (Rentis) yang 
menjadi bagian lampiran dari produk Pangkogasud. Hanya saja 
pada tahapan TAMG (Tactical Air Manouvre Game) Satgas 
info belum dimainkan. Kiprah Satgas Info dalam gelar gladi 
Latposko juga sempat diujikan pada Latgab TNI 2013 yang 
digelar di Markas Divisi I Kostrad, Cilodong, Bogor Jawa Barat, 
Mei 2013 lalu.

Bagi sebagian prajurit TNI AU, nama Satgas Info 
rasanya masih asing, jangankan mereka yang tidak langsung 
berkecimpung dalam bidang operasi dan latihan, personil 
yang berkecimpung pada bidang operasi dan latihan saja, 
nampaknya masih perlu membuka-buka lagi berbagai referensi 
yang dapat memperkuat pengetahuan dan pemahamannya 
tentang aplikasi Satgas Info. 

Keterbatasan referensi dan pengalaman di lapangan, 
memang menjadi faktor utama kenapa aplikasi Satgas Info 
menjadi kurang familiar bila dibanding Satgas lainya. Padahal 
bila kita mengacu pada doktrin TNI AU SBP, sebetulnya sangat 
jelas bahwa operasi informasi lahir berbarengan dengan 
macam operasi udara lainya (operasi Hanud, OLUO, OSUS, 
dan operasi Dukud). Artinya operasi informasi seharusnya juga 
dapat diujikan dan diaplikasikan dengan membentuk Satgas 
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Info dalam tingkat Kogasud sama-sama dengan keempat jenis 
operasi udara lainnya yang sudah lama diujikan. 

Dalam doktrin TNI AU SBP disebutkan bahwa, operasi 
informasi adalah jenis operasi udara yang menggabungkan 
unsur-unsur intelijen, komunikasi elektronika, psikologi, 
infolahta dan penerangan. Tetapi untuk pelaksanaannya 
masih perlu penjelalasan lebih lanjut dan itu yang perlu untuk 
terus disosialisasikan, dikembangkan, disempurnakan dan 
diujikan dalam gelar komando latihan maupun operasi yang 
sesungguhnya. 

Struktur Organisasi dan Tugas
 Adalah Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP (Kasau periode 
2009 – 2012) dalam sebuah kesempatan saat rapat kesiapan 
AYU 2011 di Mabesau, menyatakan perlunya operasi informasi 
untuk di aplikasikan dalam sebuah gelar operasi dan latihan. 
“Saya mengharapkan kita mulai dapat mengaplikasikan operasi 
informasi yang sudah lama menjadi bagian dari operasi udara 
TNI AU, namun belum pernah diujikan dalam bentuk gelar 
operasi dan latihan” kata Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP waktu 
itu.

Atas dasar direktif tersebut, maka dibentuklah Satgas 
Info yang akan menjalankan tugas-tugas yang terkait dengan 
pelaksanaan operasi informasi. Permasalahan timbul, 
karena belum ada referensi yang secara komprehensif dapat 
dijadikan sebagai landasan pelaksanaannya. Melalui proses 
koordinasi dan diskusi akhirnya perwira yang ditunjuk untuk 
menjadi Komandan Satgas (Dansatgas) Info Kolonel Pnb 
Agung Sasongkojati segera menyusun rencana kerja dengan 
menyiapkan personel, referensi serta sarana dan prasarana 
pendukungnya. 

Langkah pertama dan yang akan sangat menentukan 
keberadaan Satgas Info adalah penyiapan referensi berupa 
doktrin. Karena dari sinilah semua tugas Komandan Satgas 



57 Edisi Juli 2013

ANGKASA CENDEKIA

Info akan djelaskan dan dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan 
tugas-tugas oleh tiap-tiap komandan unsur yang ada di dalam 
Satgas Info. 

Dalam doktrin TNI AU SBP 2004 yang kemudian 
diterjemahkan operasionalnya dalam Bujuklak tahun 2005 
tentang Operasi Informasi, untuk aplikasi operasi informasi 
memang tidak secara eksplisit disinggung tentang tugas 
maupun struktur organisasinya. Yang disebutkan sebatas pada 
unsur-unsurya yaitu intelijen, komlek, psikologi, penerangan 
dan infolahta. Demikian juga tentang kegiatan operasinya, 
dijelaskan bahwa operasi informasi melaksanakan kegiatan 
operasi yang bersifat ofensif dan defensif. 

Dalam kaitan ini, konsep Operasi Informasi TNI AU 
nampaknya diadaptasi dari doktrin Angkatan Udara Amerika 
Serikat yang tertuang dalam Air Force Doctrine Document 
(AFDD) 2-5 tanggal 4 Januari 2002 tentang Information 
Operations yang dalam perjalanannya sudah mengalami 
beberapa penyempurnaan menjadi AFDD 3-13 tanggal 11 
Januari 2005 dan direvisi kembali pada 28 Juli 2012. 

Berbekal kedua referensi tersebut, akhirnya terbentuklah 
Satgas Info TNI AU, lengkap dengan struktur organisasi 
dan tugas-tugas tiap-tiap unsur. Aplikasi struktur organisasi 
Satgas Info TNI AU merupakan penjabaran dari tugas dan 
fungsi operasi informasi yang meliputi kelima unsur, yaitu 
unsur intelijen, komlek, psikologi, infolahta dan penerangan. 
Demikian juga tugas dan fungsi Satgas info juga melaksanakan 
fungsi kelima kemampuan itu dalam rangka mendukung tugas 
Pangkogasudgab. Terlepas dari kurang sempurnanya struktur 
dan tugas Satgas Info, yang jelas kita perlu memberikan 
apresiasi kepada pihak-pihak yang telah dapat mewujudkan 
Satgas Info TNI AU sekaligus mengaplikasikanya dalam sebuah 
Latposko. 
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Struktur Organisasi Satgas Info 
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Topologi Jaringan Satgas-Satgas Kogasudgab
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Susunan Tugas Staf dan Unsur
  Merujuk pengalaman Latposko AYU 2012 dan Latgab TNI 
2013, tugas Satgas Info Kogasudgab adalah menyelenggarakan 
operasi Informasi dengan melaksanakan Operasi Informasi 
Ofensif dan Operasi Informasi Defensif untuk merebut dan 
mempertahankan keunggulan informasi yang meliputi kegiatan 
public affairs (penerangan), kontra opini intelijen), psy ops 
(psikologi), cyber warfare (Infolahta) dan electronic warfare 
(Komlek). 

Masing-masing unsur menjalankan tugas sesuai fungsi 
dan perannya dalam Satgas. Kegiatan dibagi dalam tiga 
tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap 
pengakhiran. Kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing 
tahap sebagai berikut:

 
a. Tahap I (persiapan):

1) Mengecek kesiapan akhir personel dan alutsista 
Opsinfo beserta sarana prasarana pendukungnya 
sesuai kebutuhan operasi.

2) Menyiapkan data informasi tentang pasukan 
dan publik lawan serta situasi media, sosial budaya, 
ekonomi, sistem komunikasi dan data intelijen situasi 
terakhir serta menganalisa data informasi dari 
pelaksanaan kegiatan operasi informasi dari fase 
sebelumnya.

3) Melanjutkan kegiatan operasi informasi dari 
fase krisis sebelumnya untuk mengendalikan 
informasi guna menghadapi operasi informasi lawan 
dan mengendalikan informasi bagi media nasional/ 
internasional.
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b. Tahap II (pelaksanaan):  

1) Melaksanakan kegiatan public affairs (PA) 
untuk menjaga dan membentuk opini positif publik 
nasional dan internasional terhadap pasukan 
kawan dalam mendukung terbentuknya citra positif 
terhadap pelak-sanaan operasi serta terhadap 
citra pasukan kawan. Kegiatan PA terutama 
menterjemahkan kebijakan, tujuan dan sasaran 
pemerintah dan Kogab dalam melaksanakan operasi 
agar mendapatkan dukungan publik nasional dan 
internasional disamping menegaskan pada lawan 
akan pesan dan kehendak kita dalam operasi. 

2) Melaksanakan kegiatan information security 
melalui pengumpulan, analisa dan pengamanan 
informasi, baik pengamanan jaringan perangkat keras 
informasi dan materi Informasi serta pengamanan 
informasi personil dan alutsista. Kegiatan ini untuk 
mencegah pihak lawan agar tidak bisa mendapatkan 
dan mengeksploitasi informasi tentang operasi. 
Kegiatan ini meliputi identifi kasi komponen kritis dari 
informasi kawan dan menganalisa tindakan kawan 
dalam operasi militer untuk mengetahui tindakan 
kawan yang diamati intelijen lawan dan mengurangi 
atau menutup akses informasi tentang tindakan 
kawan yang dibutuhkan oleh intelijen lawan. 

3) Melaksanakan kegiatan kontra opini (kontra 
propaganda) untuk menyerang, mengganggu, 
merusak, mengurangi dan menunda upaya 
penyebaran informasi dan propaganda lawan serta 
mempertahankan dan menjaga citra positif pemerintah 
dan pasukan kawan dengan memanfaatkan media 
cetak, media elektronik dan media online kawan 
/ sendiri serta memanfaatkan jaringan media 
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massa luar (nasional dan internasional). Kegiatan 
ini termasuk mengidentifikasi operasi perang 
psikologi lawan untuk mencegah kebehasilan 
lawan menyampaikan pesan-pesan yang bisa 
mempengaruhi masyarakat dan pasukan kawan.

4)  Melaksanakan kegiatan pengelabuan militer 
(military deception) dengan upaya modifi kasi atau 
pengubahan informasi berita dan aktivitas kegiatan 
militer kawan untuk mengelabui lawan secara 
langsung atau tidak langsung lewat media informasi. 
Disisi lain kegiatan ini juga harus melindungi 
pasukan kawan dari tindakan pengelabuan lawan 
yang bertujuan meraih keuntungan, memperlambat, 
mencegah, menetralisir dan merusak kewaspadaan 
situasi pasukan kawan.

5) Melaksanakan kegiatan operasi psikologi 
(perang urat syaraf/ propaganda) lewat berita atau 
iklan melalui jalur media elektronik (televisi, radio), 
media cetak dan media online (internet, social 
media) untuk melemahkan moril, rasa percaya 
diri serta keyakinan pemerintah, pasukan dan 
publik lawan. Psy Ops ditujukan pada sasaran 
non fisik yaitu benak atau pikiran lawan. Psy 
Ops ditujukan untuk membujuk, mempengaruhi, 
atau memperkuat persepsi, sikap, alasan dan 
perilaku dari pemimpin, kelompok dan organisasi 
kearah yang menguntungkan pencapaian sasaran 
operasi militer. Psy Ops menggunakan semua aset 
udara, media, dan kekuatan informasi lain dengan 
mengandalkan serangan berbasis effect (effect 
based targeting ) untuk mengeksploitasi kerawanan 
psikologis lawan untuk menciptakan ketakutan, 
kebingungan dan keraguan sehingga melemahkan 
moril dan semangat juang lawan.
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6) Melaksanakan kegiatan perang elektronika 
informasi untuk menyadap, merusak, mengubah 
atau menetralisir perangkat keras jaringan komunikasi 
informasi lawan (pemancar dan repeater TV, radio, 
internet, intranet) serta menggunakan pelindung 
elektronik untuk mengamankan dan melindungi 
perangkat keras jaringan komunikasi informasi 
kawan dari gangguan lawan. Pertahanan terhadap 
perang elektronika lawan harus dilaksanakan 
untuk melindungi personel, fasilitas dan peralatan 
dari semua upaya pernika lawan yang bertujuan 
mengurangi, menetralisir atau merusak kemam-
puan tempur kawan.

7)  Melaksanakan kegiatan cyber warfare (perang 
cyber) untuk menyadap, menganalisa, merusak 
dan mengubah isi berita, pesan dan makna serta 
perangkat lunak, situs dan media online lawan / 
social media serta mengamankan dan melindungi 
isi berita, pesan dan makna dalam jaringan serta 
perangkat lunak, situs dan media online kawan. 
Kegiatan ini juga meliputi serangan jaringan 
computer (computer network attack) untuk merusak, 
menggagalkan, menghancurkan atau mengubah 
informasi dalam komputer dan jaringan komputer 
atau terhadap komputer dan jaringan komputer 
lawan. Tujuannya agar menganggu pengambilan 
keputusan pimpinan lawan. Disisi lain CW juga 
meliputi pertahanan jaringan komputer (computer 
network defense) untuk melindungi serangan oleh 
lawan pada sistem jaringan komputer kawan.

8) Melaksanakan serangan fi sik (physical attack) 
untuk menghentikan, merusak dan menghancurkan 
sasaran dengan kekuatan penghancur (pesawat 
tempur, UAV, pasukan khusus). Tujuannya untuk 
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menetralisir sasaran lawan yang digunakan 
sebagai sista operasi informasi lawan. Disamping 
itu serangan fisik ditujukan untuk menimbulkan 
effek Informasi yang akan berakibat langsung pada 
persepsi masyarakat dan pasukan lawan disamping 
masyarakat dan pasukan kawan serta masyarakat 
internasional. Serangan Fisik dilaksanakan dengan 
berkoordinasi dan menggunakan sista dan personel 
dari Kogasudgab atau Kogab.

c. Tahap III (pengakhiran):

1) Melaksanakan konsolidasi untuk mendata 
seluruh kekuatan unsur-unsur udara dan penyiapan 
kembali untuk operasi selanjutnya.

2) Melaksanakan pull out seluruh kekuatan yang 
terlibat sesuai kebutuhan operasi.

3) Melaksanakan konsolidasi seluruh kekuatan 
yang terlibat.

4) Melaksanakan inventarisasi dan evaluasi hasil 
operasi.

5) Melaksanakan penyusunan laporan hasil 
operasi

Pada struktur organisasi Satgas Info TNI AU yang sudah 
diaplikasikan pada tingkat gladi posko, terdapat tiga staf, yaitu 
staf administrasi dan logistik (Adminlog), staf media centre dan 
staf pusat kendali informasi serta lima unsur yaitu public affairs,, 
kontra opini, Psy Ops, cyber warfare dan electronic warfare. 
Performa ketiga staf dan kelima unsur tersebut masing-masing 
adalah sebagai berikut :
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a. Staf Adminlog dipimpin oleh seorang kepala, 
membawahi semua urusan administrasi, personel, logistik 
dan dukungan kegiatan Satgas Info. 

b. Staf media center dipimpin seorang kepala dan 
membawahi kantor Media Center untuk memfasilitasi 
kebutuhan penyebaran berita dan informasi kepada media 
dan sebagai sarana interaksi dengan publik. 

c. Staf pusat kendali informasi dipimpin seorang 
kepala dan membawahi kantor pusat kendali informasi 
dimana semua unsur Satgas Info melakukan kegiatan 
secara bersama sesuai prinsip kesatuan komando dan 
kesatuan tujuan. Pusat kendali informasi dilengkapi 
semua sarana informasi dan komunikasi sehingga Satgas 
Info bisa mengetahui semua informasi terkini termasuk 
pemberitaan media online dan elektronik dan secepatnya 
melakukan pengambilan keputusan untuk mengantisipasi 
atau mengatasi permasalahan dan krisis informasi. Pusat 
kendali informasi terhubung langsung dengan Pusat 
Komando dan Kendali Komando Tugas Operasi Udara 
Gabungan serta mempunyai jalur koordinasi dengan 
Satgasinfo pada level Kogab dan Kogasgab lainnya.

d. Unsur public affairs bertugas menjaga dan 
membentuk opini positif publik nasional dan internasional 
terhadap pasukan kawan melalui berbagai media massa, 
baik cetak, elekronik maupun online kawan / lawan, 
dalam mendukung terbentuknya citra positif terhadap 
pelaksanaan operasi, serta terhadap citra pasukan kawan. 
Kegiatan ini terutama menterjemahkan kebijakan, tujuan 
dan sasaran pemerintah dan Kogab dalam melaksanakan 
operasi agar mendapatkan dukungan publik nasional dan 
internasional disamping menegaskan pada lawan pesan 
dan kehendak kita dalam operasi ini. Kesadaran akan 
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isu dengan menjaga sebagai berita utama membantu 
meningkatkan tekanan dalam negeri dan internasional 
pada lawan kita

e. Unsur kontra opini, yang juga disebut dengan 
kontra propaganda melaksanakan tugas menyerang, 
mengganggu, merusak, mengurangi dan menunda upaya 
penyebaran informasi dan propaganda lawan serta 
mempertahankan dan menjaga citra positif pemerintah 
dan pasukan kawan dengan memanfaatkan media cetak, 
media elektronik dan media online kawan / sendiri serta 
memanfaatkan jaringan media massa luar (nasional dan 
internasional). Kegiatan ini termasuk mengidentifi kasi 
operasi perang psikologi lawan untuk mencegah 
kebehasilan lawan menyampaikan pesan-pesan yang 
bisa mempengaruhi masyarakat dan pasukan kawan.

f. Unsur Psy Ops (operasi psikologi) melaksana-
kan perang urat syaraf lewat selebaran, berita atau iklan 
melalui jalur media elektronik (televisi, radio), media 
cetak dan media online (internet, social media) untuk 
melemahkan moril, rasa percaya diri serta keyakinan 
pemerintah, pasukan dan publik lawan. Psy Ops ditujukan 
pada sasaran non fi sik yaitu benak atau pemikiran lawan. 
Psy Ops ditujukan untuk membujuk, mempengaruhi, 
atau memperkuat persepsi, sikap, alasan dan perilaku 
dari pemimpin, kelompok dan organisasi, kearah yang 
menguntungkan pencapaian sasaran operasi militer. 
Psy Ops menggunakan semua aset udara, media, 
dan kekuatan informasi lain dengan mengandalkan 
serangan berbasis effect (effect based targeting ) untuk 
mengeksploitasi kerawanan psikologis lawan untuk 
menciptakan ketakutan, kebingungan dan keraguan 
sehingga melemahkan moril dan semangat juang lawan.
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g. Unsur cyber warfare (perang cyber) bertugas 
menyadap, menganalisa, merusak dan mengubah isi 
berita, pesan dan makna serta perangkat lunak, situs 
dan media online lawan serta mengamankan dan 
melindungi isi berita, pesan dan makna dalam jaringan 
serta perangkat lunak, situs dan media online kawan. 
Kegiatan ini juga meliputi serangan jaringan computer 
(computer network attack) untuk merusak, menggagalkan, 
menghancurkan atau merubah informasi dalam komputer 
dan jaringan komputer atau terhadap komputer dan 
jaringan komputer lawan. Tujuannya agar menganggu 
pengambilan keputusan pimpinan lawan. Disisi lain cyber 
warfare juga meliputi pertahanan jaringan komputer 
(computer network defense) untuk melindungi serangan 
oleh lawan pada sistem jaringan komputer kawan.

h.  Unsur perang elektronika bertugas menyadap, 
merusak, mengubah atau menetralisir perangkat keras 
jaringan komunikasi informasi lawan (pemancar dan 
repeater TV, radio, internet, intranet) serta menggunakan 
pelindung elektronik untuk mengamankan dan melindungi 
perangkat keras jaringan komunikasi Informasi kawan dari 
gangguan lawan. Pertahanan terhadap perang elektronika 
lawan harus dilaksanakan untuk melindungi personel, 
fasilitas dan peralatan dari semua upaya pernika lawan 
yang bertujuan mengurangi, menetralisir atau merusak 
kemampuan tempur kawan.

Catatan Akhir 
Dewasa ini potensi ancaman “serangan” sudah banyak 

mengalami pergeseran. Ancaman perang yang bersifat 
konvensional berupa pengerahan kekuatan militer secara 
penuh sudah sangat kecil kemungkinannya. Tren yang 
berkembang, ancaman perang beralih dari ancaman fi sik 
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ke non-fi sik atau yang sering disebut perang cyber. Untuk 
menghancurkan negara musuh, sebuah negara lebih memilih 
menggunakan smart power yaitu menyerang sendi-sendi vital 
negara musuh, seperti ideologi, ekonomi atau sosial budaya, 
yang aplikasinya melalui jejaring media sosial seperti internet 
atau teknologi informasi lain. 

Pergeseran tren ancaman perang, telah mengubah 
banyak pihak (negara) untuk melakukan perubahan dalam 
menyusun doktrin dan strategi pertahanannya. Bagi TNI AU 
penyesuaian doktrin yang dapat menjawab tuntutan ancaman 
perang non tradisional tentunya menjadi kebutuhan. Oleh 
karena itu penempatan operasi informasi menjadi salah satu 
bagian dari operasi udara pada doktrin TNI AU merupakan 
langkah tepat sekaligus antisipatif. 

Dalam misi operasi, peran teknolgi informasi dan 
komunikasi (TIK) memegang peran penting, yaitu untuk 
meminimalkan ketidakpastian pada siklus pengambilan 
keputusan militer. Siklus keputusan minimal memberikan 
kemungkinan besar untuk dapat mereduksi kerugian personil, 
materiil dan juga anggaran. Pada konteks operasi dan latihan 
TNI AU, salah satu aplikasi perang smart power dapat dilihat 
dari pembentukan Satgas Info dalam sebuah Komando Tugas 
Udara (Kogasud). Kemunculan Satgas Info dalam organisasi 
Kogasud memang baru seumur jagung, tetapi layak untuk 
diapresiasi mengingat Satgas Info sejatinya merupakan satuan 
tugas yang akan melaksanakan tugas operasi informasi dalam 
mandala peperangan informasi, yang sudah sedemikian lama 
diamanatkan oleh doktrin TNI AU. 

Meskipun sudah dua kali dilaksanakan, nampaknya 
keberadaan Satgas Info dalam organisasi Kogasudgab pada 
tingkat Latposko dari waktu ke waktu masih perlu untuk terus 
disempurnakan dan ditingkatkan. Pengalaman dua kali aplikasi 
Satgas Info dalam latihan Angkasa Yudha dua tahun terakhir, 
dengan berbagai pertimbangan Satgas Info belum dilibatkan 
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pada kegiatan TAMG (Tactical Air Maneuver Game), padahal 
sangat memungkinkan untuk Satgas Info ikut dimainkan dalam 
TAMG.

Penulis berharap melalui publikasi ini, keberadaan Satgas 
Info dalam latihan dapat tampil secara lebih lengkap. Terlepas 
dari berbagai kekurangan yang ada, keberanian TNI AU untuk 
mengujikan Satgas Info dalam sebuah Komando Tugas Udara 
Gabungan, patut diacungi jempol, betapa tidak, konsep yang 
sudah lama tertuang dalam doktrin TNI AU itu, akhirnya dapat 
diaplikasikan dan diujikan pada tingkat Latposko. Kita berharap 
ke depan Satgas Info juga dapat diaplikaskan pada tingkat yang 
lebih aplikatif pada kegiatan manuver lapangan.

*****
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Oleh  Mayor Adm Dayatmoko, S.IP.,MM1

(Pabandya Bintugas-Paban III/Binkar Spersau)

Persaingan yang semakin 
sengit antar perusahaan menjadikan 
hanya perusahaan yang memiliki 
keunggulan kompetitif yang dapat 
bersaing di pasar global. Hasil 
penelit ian dari Tjiptohadi dan 
Agustine,2 menyatakan bahwa 
“agar dapat  terus bertahan, 
perusahaan-perusahaan dengan 
cepat mengubah dari bisnis yang 
didasarkan pada tenaga kerja (labor-
based business) menuju knowledge 
based business (bisnis berdasarkan 

pengetahuan), dengan karakteristik utama ilmu pengetahuan”. 
Kesimpulan dari hasil penelitian ini secara ekplisit menunjukkan 
bahwa di satu peran SDM semakin penting bagi organisasi, 
tetapi sisi lain tuntutan kepada SDM semakin besar. Hanya 
SDM dengan latar belakang pengetahuan tinggi yang akan 
dibutuhkan atau “dipakai” oleh organisasi. 
 Kecenderungan tuntutan yang lebih besar terhadap 
knowledge based business, menjadikan performance 

1  Mantan Pasis Seskoau 49.
2  Tjiptohadi Sawarjuwono dan Agustine Pri-hatin Kadir. 2003. Intellectual Capita : Perlakuan 
Pengukuran Dan Pelaporan (Sebuah Library Research). Jurnal Ekonomi Akuntansi. Universitas 
Kristen Petra. Vol. 5, p. 35-57.
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3 Jac Fitz-enz and Barbara Davison, How to Measure Human Resources Management, New 
York: McGraw-Hill Company, Inc, 2002, p. 3.
4  Ibid, p. 3.

appraisal sebagai tahapan penting dalam manajemen SDM. 
Pemberian kompensasi yang berupa gaji dan tunjangan dan 
pengembangan karier didasarkan pada hasil penilain kinerja. 
Penilaian kinerja tidak hanya perlu bagi organisasi yang profi t 
oriented tetapi juga penting bagi organisasi non-profi t oriented 
seperti lembaga pemerintah. Kementerian PAN dan Reformasi 
Birokrasi mewajibkan setiap kantor kementerian dan lembaga 
pemerintah melakukan penilaian kinerja terhadap pegawai 
negeri di lingkungannya.

Perkembangan manajemen SDM. 
 Perkembangan SDM secara garis besar ada empat 
tahap, yaitu:

a. Tahap pertama manajemen SDM, saat revolusi 
industri terjadi pada akhir abad 18 yang ditandai 
dengan penemuan mesin uap oleh James Watt, SDM 
(tenaga kerja) semata-mata hanya dipandang sebagai 
alat produksi. Pekerja tidak lebih berharga dari alat 
produksi yang lain. Departemen personalia dibentuk 
semata-mata untuk rekruitmen pekerja yang akan 
menjalankan mesin-mesin produksi.3 Departemen 
personalia sering menjadi “tempat pembuangan”, 
personel yang bermasalah. Personel yang dianggap 
bermasalah dipindahkan ke departemen personalia 
agar tidak “mengganggu yang lain”.4

b. Tahap kedua, departemen personalia fungsinya 
berkembang tidak hanya merekrut, tetapi juga mendidik 
tenaga kerja dan mengatur sistem penggajian. Pada fase 
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ini oleh manajemen, pekerja umumnya dianggap sebagai 
“musuh”, bukan rekan. Pekerja bukan merupakan aset 
tetapi sekedar salah satu elemen biaya. Oleh karena itu 
kalau saat ini masih ada pengusaha yang menganggap 
pekerja sekedar salah satu elemen biaya, bukan “rekan 
tapi musuh”, berarti kemampuannya masih pentium 2.

c. Tahap ketiga, peranan departemen personalia 
semakin luas ketika pemerintah mulai melibatkan diri 
dalam hubungan pekerja dan perusahaan. Masa ini 
berkembang mulai tahun 1970-an, dimana lahirlah ERISA5 
dan OSHA.6 Di Indonesia keterlibatan pemerintah dalam 
masalah tenaga kerja ini melahirkan hubungan tripatrid 
(pemerintah, pengusaha dan pekerja) untuk membangun 
sinergi demi kebaikan bersama. Manajemen SDM saat ini 
telah sampai pada tahap keempat dimana peran deputi/
departemen SDM semakin penting dengan banyak fungsi. 
Namun juga lahir kecenderungan baru, yaitu “outsource 
(alih daya)”. Berkembangnya alih daya dalam manajemen 
personalia ini karena umumnya, perusahaan menganggap 
biaya tenaga kerja merupakan fi x cost yang sulit diturunkan 
saat bisnis mengalami kontraksi (penjualan menurun). 
Lahirnya hubungan tripatrid menjadikan pemutusan 
hubungan kerja (PHK) tidak mudah, oleh karena itu 
manajemen berpikir prakmatis dengan mengalihkan 
tanggungjawab tersebut kepada pihak ketiga (perusahaan 
penyedia tenaga kerja outsourcing).

d. Tahap keempat, manajemen SDM ini sekaligus 
mengindikasikan pentingnya melakukan performance 

5  ERISA (The Employee Retirement Income Security Act): Undang-undang tentang standar 
minimum untuk pensiun.
6  OSHA (The Occupational Safety and Health Administration): Departemen tenaga kerja  
pemerintah untuk mengelola keselamatan dan kesehatan lingkungan kerja.
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7   Grote, Dick, The Performance Appraisal Question and answer book: A Survival Guide For 
Managers, New York: AMACOM (American Management Association),  2002, p.  1.
8   Ibid, p. 2-3.

appraisal (penilain kinerja) terhadap personel. Hasil 
penilaian akan menjadi dasar dalam karier dan 
kompensasi. Sistem penilaian kinerja personel ini telah 
diadopsi oleh Kemen PAN dan Reformasi Birokrasi dalam 
melakukan reformasi birokrasi di lembaga pemerintah dan 
kementerian, termasuk di lingkungan TNI. Penilaian kinerja 
individu bahkan menjadi salah satu syarat bagi pemberian 
tunjangan kinerja. Personel yang gagal mencapai kinerja, 
tunjangannya terancam dicabut. Dari seluruh institusi di 
TNI (Mabes TNI, TNI AD, TNI AL dan TNI AU), saat ini baru 
TNI AU yang telah memiliki peranti lunak untuk melakukan 
penilaian kinerja individu. Penilaian kinerja individu di TNI 
AU diatur dalam Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara 
Nomor: KEP/646/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012 
tentang Penilaian Kinerja Individu. 

Penilaian kinerja
a. Fase penilaian kinerja. Performance appraisal 
(penilaian kinerja) is a formal management system that 
provides for evaluation of the quality of an individual’s 
performance in an organization.7 Penilaian dipersiapkan 
oleh supervisor masing-masing (atasan langsung). 
Penilaian kinerja dilakukan melalui empat tahapan, yaitu:8

1) Performance planning.

2) Performance execution.

3) Performance assessment.

4) Performance review.
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Tahapan penilaian digambarkan oleh Grote Consulting 
Corporation sebagai berikut:9

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
personel. Kinerja merupakan gabungan tiga faktor 
penting, yaitu kemampuan dan minat seorang pekerja, 
kemampuan dan penerimaan atas penjelasan delegasi 
tugas dan peran serta tingkat motivasi pekerja.10 
Sedangkan menurut Alex Soemadji Nitisemito faktor 
kinerja yaitu jumlah dan komposisi dari kompensasi yang 
diberikan, penempatan kerja yang tepat, pelatihan dan 
promosi serta rasa aman di masa depan.11 Pendapat 
dari Alex dan Hasibuan di atas, pada dasarnya sama 

9   Ibid, p. 3.
10 Malayu S.P. Hasibuan, Pengantar Manajemen Sumberdaya Manusia, Jakarta: Haji 
Masagung, 2001, hal. 94.
11 Christine, Imelda, Pengaruh persepsi akan kesiapan perubahan dan keengganan untuk 
berubah terhadap  komitmen keorganisasian Karyawan PT Pos Indonesia,  Tesis MM UGM, 
2006, hal. 109.
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12  Wirawan dalam Marliana Budhiningtias Winanti, Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja 
Karyawan  (Survei Pada Pt. Frisian Flag Indonesia Wilayah Jawa Barat),  Bandung: Program 
Studi Manajemen Informatika Universitas Komputer Indonesia, 2010, hal. 8.
13  Siagian, Sondang P., Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, 
Cet. 12, hal. 98.
14  Benardin, H. John and Joyce E. A. Russell. 1998. Human Resources Manage-ment: An 
Expriential Approach. McGraw-Hill. Series In Manage-ment. New York, p. 383.

bahwa kompetensi, kompensasi dan karier merupakan 
faktor utama yang mempengaruhi kinerja personel. 
Tuntutan manajemen semakin besar kepada pekerja 
harus diimbangi dengan kompensasi yang lebih besar 
pula. Untuk mencapai kesimbangan antara kepentingan 
manajemen dan pekerja itulah maka diperlukan penilaian 
yang obyektif tentang kinerja personel sehingga 
manajemen dapat memberikan keputusan yang terbaik 
tentang kompensasi dan pengembangan karirnya.

Standar dan alat ukur kinerja personel
a. Standar kinerja adalah target, sasaran, tujuan dan 
upaya kerja karyawan dalam kurun waktu tertentu.12 
Sedangkan menurut Randall S. Schular & Susan E. 
Jackson, ada tiga jenis dasar kriteria kinerja yaitu:13

1) Kriteria berdasarkan sifat (memusatkan diri 
pada karakteristik pribadi seorang karyawan).

2) Kriteria berdasarkan perilaku (kriteria yang 
penting bagi pekerjaan yang membutuhkan 
hubungan antar personal).

3) Kriteria berdasarkan hasil (kriteria yang fokus 
pada apa yang telah dicapai atau dihasilkan).

b. Berdasarkan pada standar kinerja, Benardin & 
Russell menyatakan enam kriteria primer untuk mengukur 
kinerja:14



Edisi Juli 201376 

ANGKASA CENDEKIA

1) Quality, merupakan tingkat sejauh mana 
proses atau hasil pelaksanaan kegiatan mendekati 
kesempurnaan atau mendekati tujuan yang 
diharapkan. 

2) Quantity, merupakan jumlah yang dihasilkan, 
misalnya jumlah rupiah, jumlah unit, jumlah siklus 
kegiatan yang diselesaikan. 

3) Timeliness adalah tingkat sejauh mana suatu 
kegiatan diselesaikan pada waktu yang dikehendaki 
dengan memperhatikan koordinasi output lain serta 
waktu yang tersedia untuk kegiatan lain. 

4) Cost – effectiveness adalah tingkat sejauh 
mana penggunaan daya organisasi (manusia, 
keuangan, teknologi, material) dimaksimalkan untuk 
mencapai hasil tertinggi atau pengurangan kerugian 
dari setiap unit penggunaan sumber daya. 

5) Need for supervision, merupakan tingkat sejauh 
mana seseorang pekerja dapat melaksanakan suatu 
fungsi pekerjaan tanpa memerlukan pengawasan 
seorang supervisor untuk mencegah tindakan yang 
kurang diinginkan. 

6) Interpersonal impact, merupakan tingkat sejauh 
mana karyawan memelihara harga diri, nama baik 
dan kerjasama di antara rekan kerja dan bawahan. 

Indikator kinerja
a. Pelaksanaan reformasi birokrasi yang diantaranya 
dengan pemberian tunjangan kinerja dalam pelak-
sanaannya memerlukan penilaian terhadap kinerja 
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individu. Dalam hal penilaian personel, TNI AU sudah 
memiliki tools berupa Daftar Penilaian Prajurit dan Daftar 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) bagi PNS. 
Namun kriteria penilaiannya belum lengkap, penilaian 
kinerja seharusnya mencakup beberapa aspek yaitu 
berkaitan dengan capaian kinerja dan kompetensi. 

b. Capaian kinerja. Capaian kinerja adalah hasil kerja 
yang dicapai oleh setiap personel. Capaian kinerja diukur 
berdasarkan pada tiga hal, yaitu:

1) Capaian pelaksanaan program/kegiatan, yang 
diukur misalnya dari relevansi program/kegiatan 
yang berada di bawah kendali/tanggung jawabnya 
dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

2) Capaian pelaksanaan kegiatan individu, 
yang diukur dari penyelesaian pekerjaan yang 
dibebankan kepadanya, kemampuan menyelesai- 
kan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan 
dan kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara 
langsung dengan output kualitas terbaik.

 3) Kualitas pelayaan/pekerjaan diukur dari 
kemampuan dalam memberikan informasi tentang 
bidang tugas dan unit kerja, kedisiplinan dalam 
menyelesaikan tugas, kecepatan dalam menye-
lesaikan tugas dan biaya yang digunakan telah 
sesuai dengan ketentuan.

c. Kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan 
dan karakteristik yang dimiliki berupa pengetahuan, 
ketrampilan, dan perilaku. Kompetensi di ukur dari tiga 
hal, yaitu:
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1) Pengetahuan bidang tugas. Pengukuran 
pengetahuan meliputi penguasaan tugas, fungsi 
dan uraian tugasnya, penguasaan tentang visi, 
misi dan tujuan organisasi, penguasaan terhadap 
konsep, teori dan peraturan dalam melaksanakan 
tugasnya dan relevansi pendidikan formalnya 
dengan pekerjaan dan jabatannya.

2) Keterampilan. Pengukuran keterampilan 
personel meliputi kemampuan yang bersangkutan 
dalam menyelesaikan suatu permasalahan 
kerja, kemampuan yang bersangkutan membuat 
dokumen surat, kemampuan yang bersangkutan 
terhadap kebutuhan alat-alat yang diperlukan dalam 
pelaksanaan pekerjaannya dan keahlian yang 
bersangkutan dalam mengoperasikan peralatan 
untuk melaksanakan pekerjaaanya.

3) Perilaku. Perilaku personel diukur dari:

a) Kepemimpinan untuk mencapai hasil 
kerja.

b) Komitmen terhadap pelaksanaan 
pekerjaan.

c) Orientasi terhadap penugasan.

d) Pengembangan diri.

e) Kerja sama dengan wujud sinergi dalam 
mencapai kinerja optimal.

f) Disiplin melaksanakan ketentuan yang 
terkait pelaksanaan pekerjaan.
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Prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip yang digunakan untuk penilaian 
kinerja individu adalah sebagai berikut:

a. Proses penilaian kinerja bersifat rahasia. Proses 
penilaian rahasia namun hasil penilaian dapat diakses 
oleh personel yang dinilai.

b. Penilaian kinerja harus sesuai dengan kondisi 
senyatanya. Penilaian diberikan sesuai kondisi nyata tidak 
direkayasa.

c. Penilaian kinerja dapat diukur secara kuantitatif dan 
bisa diinterprestasikan secara kualitatif.

d. Hasil penilaian kinerja harus dapat dipertanggung-
jawabkan kepada yang terkait.

e. Penilaian kinerja dilakukan minimal satu kali dalam 
enam bulan. Idealnya penilaian dilakukan setiap bulan 
sesuai dengan ketentuan tunjangan kinerja dibayarkan 
tiap bulan, namun dapat juga dilakukan minimal satu kali 
dalam enam bulan.

Tim Penilai. Tim penilai dibentuk oleh Kasatker setempat 
dengan surat perintah. Tim penilai terdiri dari tiga orang yang 
merupakan atasan langsung dan pejabat selevel atasan dalam 
satu satker atau pejabat yang ditunjuk. Apabila pejabat selevel 
atasan langsung jumlahnya kurang dari tiga maka penilaian 
dapat dilakukan oleh pejabat selevel yang dinilai. Banyaknya tim 
penilai dalam satu Satker tergantung pada kebutuhan menurut 
Kasatker yang disesuaikan dengan jumlah personelnya.
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Indeks penilaian. Indeks penilaian kinerja diperoleh 
berdasarkan hasil perhitungan dari pengisian kuesioner oleh 
tim penilai. 

a. Indeks penilaian. Indeks penilaian untuk 
personel diatur sebagai berikut:

1) Personel dengan rentang nilai antara 
80,00 sampai dengan 100,00 dalam kategori 
Baik (B).

2) Personel dengan rentang nilai antara 60,00 
sampai dengan 79,99 dalam kategori Cukup (C).

3) Personel dengan rentang nilai antara 
40,00 sampai dengan 59,99 dalam kategori 
Kurang (K).

4) Personel dengan rentang nilai antara 
20,00 sampai dengan 39,99 dalam kategori 
Kurang Sekali (KS).

b. Rumus indeks penilaian kinerja personel. 
Rumus indeks penilaian personel sebagai berikut:

Contoh: Penilaian terhadap Serda Bayu Amin (Bintara 
Operator Komputer Paban III/Binkar Spersau). Jumlah 
kuesioner sebanyak 72 item, sehingga nilai skor 
maksimal (NSM) adalah 360, penilaian dilakukan oleh 
Paban III/Binkar beserta Pabandya di Paban III/Binkar, 
dengan hasil penilaian sebagai berikut:

 =  x 100Indeks Penilaian Kerja 
Total Skor Jawaban
Nilai Skor Maksimal
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1) Hasil penilaian dari penilai I, total skor jawaban 
(TSJ) = 300, maka:

 IPK1 = 

2) Hasil penilaian dari penilai II, total skor jawaban 
(TSJ) = 288, maka:

 IPK2 = 

3) Hasil penialaian dari penilai III, total skor jawaban 
(TSJ) = 288, maka:

 IPK3 = 

Dengan demikian IPK Serda Bayu Amin adalah:

IPK = 

Masuk dalam kategori baik (B).

300
360 x 100 = 83,33

288
360 x 100 = 80,00

288
360 x 100 = 80,00

IPK1 + IPK2 + IPK3

3
83,33 + 80,00 + 80,00

3
243,33

3
= = = 81,11
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 Kinerja Keseluruhan
1. Capaian Kinerja  66  85  77.65  C
 a. Capaian pelaksanaan program/ 11 15 73.33 
 kegiatan
 b. Capaian pelaksanaan kegiatan 12 15 80.00 B
 individu
 c. Kualitas penugasan 43 55 78.18 C
2. Kompetensi Yang Diperlukan 216 275 78.55 C
 a. Pengetahuan bidang tugas 20 25 80.00 B
 b. Keahlian/ketrampilan bidang tugas 20 25 80.00 B
 c. Perilaku:
     1) Kepemimpinan untuk mencapai 40 60 66.67 C
 hasil kerja
  2) Komitmen terhadap pelaksanaan 33 40 82.50 B
 pekerjaan
  3) Orientasi terhadap penugasan 16 20 80.00 B
  4) Pengembangan diri 30 35 85.71 B
  5) Kerjasama dengan wujud sinergi 25 30 83.33 B
 dalam mencapai kinerja optimal
  6) Disiplin melaksanakan ketentuan 32 40 80.00 B
 yang terkait pelaksanaan pekerjaan

 TOTAL SKOR 282   Kategori C
 NILAI SKOR MAKSIMAL 360
 IPK 78.83

NO ASPEK

1  2  3  4  5  6

NILAI NILAI
MAKS

%
NILAI

KATEGORI
KINERJA

Kinerja Keseluruhan 

 a. Capaian pelaksanaan program/ 11 15 73.33
 kegiatan

 c. Kualitas penugasan 43 55 78.18 C

 a. Pengetahuan bidang tugas 20 25 80.00 B

 c. Perilaku:

  4) Pengembangan diri 30 35 85.71 B

 NILAI SKOR MAKSIMAL 360

  2) Komitmen terhadap pelaksanaan 33 40 82.50 B
 pekerjaan

  6) Disiplin melaksanakan ketentuan 32 40 80.00 B
 yang terkait pelaksanaan pekerjaan

Tabel
Contoh Rekapitulasi Penilaian
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15  Hani T. Handoko, Manajemen Sumberdaya Manusia, Yogyakarta: BP FE UGM, 2007, hal. 34.

Bias penilaian
 Hasil penilaian kinerja personel seringkali tidak tepat atau 
tidak sesuai dengan kenyataannya. Hal ini terjadi karena adanya 
bias dalam penilaian. Menurut Hani T. Handoko,15 ada lima bias 
dalam penilaian kinerja personel, yaitu:

a. Halo effect. Bias ini terjadi karena pendapat pribadi 
mempengaruhi penilaian terhadap personel.

b. Kesalahan kecenderungan terpusat. Penilai 
cenderung menghindari memberikan nilai sangat baik atau 
kurang sekali sehingga sering memberikan nilai sedang.

c. Terlalu keras atau terlalu lunak. Bias bisa terjadi 
karena penilai memberikan nilai terlalu baik atau terlalu 
buruk.

d. Pengaruh kesan terakhir. Penilai sering menggunakan 
ukuran-ukuran subyektif dalam melakukan penilaian 
sehingga menjadi bias.

e. Prasangka pribadi. Bias juga bisa terjadi karena 
dalam penilaian dipengaruhi latar belakang pribadi. 

  Saat ini manajemen SDM sudah sampai pada tahap 
keempat, dimana bisnis berorientasi pada knowledge based 
business. Tahap keempat manajemen SDM ini sekaligus 
mengindikasikan pentingnya melakukan penilain kinerja 
personel. Kemen PAN telah mengadopsi untuk pegawai di 
lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah dengan 
menjadikan penilain kinerja individu sebagai dasar pemberian 
tunjangan kinerja.
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Oleh  Kapten  Tek Y. H. Yogaswara, S.Si., M.T.
(Pama Dislitbangau)

Dalam rangka mewujudkan 
kekuatan dan kemampuan operasi-
onal TNI AU, dituntut kesiapan 
alutsista yang andal dan tepat guna. 
Kesiapan dan peningkatan kemam-
puan alutsista yang berbobot 
teknologi dan padat materiil akan 
dihadapkan pada kompleksitas 
permasalahan dalam penyiapan 
dan operasionalnya. Pada akhirnya, 
kondisi ini akan mengarah pada 
permasalahan yang berkisar pada 
kesiapan operasional, keterbatasan 

dukungan suku cadang kritis, optimalisasi alutsista yang ada, 
pengadaan komponen atau alutsista pengganti, dan sebagainya. 
Permasalahan-permasalahan tersebut hanya dapat dipecahkan 
dengan mendasarkan pada metode dan kaidah ilmiah yang 
berlaku dalam bentuk kegiatan penelitian dan pengembangan 
(Litbang) materiil.
 Kegiatan Litbang bidang materiil ditujukan untuk 
meningkatkan nilai guna, daya guna dan kemandirian dalam 
pengelolaan materiil TNI AU (Markas Besar Angkatan 
Udara, 2000). Dalam pelaksanaannya, Dinas Penelitian dan 
Pengembangan TNI AU (Dislitbangau) sebagai lembaga Litbang 

Edisi Juli 201386 



87 Edisi Juli 2013

ANGKASA CENDEKIA

materiil bertugas untuk membina dan melaksanakan pembinaan 
fungsi dan pelaksana kegiatan Litbang yang meliputi penelitian, 
pengembangan, pengujian dan evaluasi perangkat keras serta 
pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 
dalam rangka pembinaan kekuatan dan kemampuan TNI AU 
(Markas Besar Angkatan Udara, 2009). Dengan tugas pokok 
tersebut, maka sudah menjadi keharusan bagi Dislitbangau 
untuk selalu konsisten dalam penerapan kaidah dan metode 
ilmiah dalam kegiatan litbang yang dilaksanakannya. Dengan 
konsistensi tersebut maka solusi yang dihasilkan, terlepas dari 
tercapai atau tidaknya tujuan kegiatan litbang, akan selalu dapat 
dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah. Pada 
pelaksanaannya, perma   salahan dari materiil objek Litbang 
sebagai suatu sistem terintegrasi, akan mengarah pada proses 
rekayasa untuk solusi yang dihasilkan. Oleh karena itu, maka 
proses rekayasa sistem dapat diaplikasikan dalam kegiatan 
Litbang materiil alutsista maupun materiil pendukung lainnya.

Rekayasa sistem
 Sistem (system) dapat didefi nisikan sebagai gabungan 
atau kombinasi dari komponen yang saling berhubungan dan 
bekerja dengan tujuan yang sama (Blanchard, et al., 1990). 
Berdasarkan defi nisi tersebut, sistem dibangun atas:

1.  Komponen sebagai bagian yang beroperasi dari 
sistem berupa input, proses dan output.

2.  Atribut sebagai manifestasi komponen yang 
menyatakan karakteristik sistem.

3.  Hubungan antara komponen dan atribut.

 Setiap komponen suatu sistem dapat dipecah menjadi 
komponen yang lebih kecil. Apabila dua tingkatan hirarkis 
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terjadi pada suatu sistem, maka tingkatan yang lebih rendah 
dinyatakan sebagai subsistem. Berdasarkan Accreditation 
Board for Engineering and Technology (ABET), rekayasa 
(engineering) merupakan penerapan pengetahuan matematika 
dan ilmu pengetahuan alam yang dihasilkan dari proses belajar, 
pengalaman dan praktik yang diaplikasikan dengan kekuatan 
hukum untuk mengembangkan cara dalam penggunaan dan 
penghematan materiil dan energi alam untuk kepentingan umat 
manusia (Blanchard, et al., 1990). Aplikasi dasar dari rekayasa 
adalah kesadaran atas proses pemenuhan kebutuhan pengguna 
(consumer-to-consumer process). Proses ini diawali dengan 
identifi kasi kebutuhan, dilanjutkan dengan perencanaan, riset, 
perancangan, produksi atau konstruksi, evaluasi, penggunaan, 
pemeliharaan dan dukungan, serta penghapusan. Proses 
tersebut terjadi secara generik di alam dan dinyatakan sebagai 
aktivitas siklus hidup dari sistem (system life-cycle). Walaupun 
aktivitas ini berbeda antara satu sistem dengan yang lain, namun 
menggambarkan proses yang sama. 
 Tujuan utama rekayasa dalam suatu siklus adalah 
untuk memastikan bahwa seluruh siklus hidup dari sistem 
dipertimbangkan dari awal. Suatu rancangan hasil rekayasa 
tidak hanya mentransformasikan suatu kebutuhan menjadi 
konfi gurasi produk untuk digunakan, namun harus memastikan 
bahwa rancangan tersebut sesuai dengan kebutuhan fungsi dan 
nilai fi sik yang terukur. Lebih jauhnya, rancangan tersebut harus 
memperhitungkan prestasi, efektivitas, produktivitas, keandalan, 
perawatan dan harga. Rekayasa sistem (system engineering) 
terdiri dari dua sudut pandang, yaitu domain pengetahuan 
teknis yang berhubungan dengan objek materiil dimana 
perekayasa bekerja dan domain manajemen rekayasa sistem. 
Tulisan ini akan difokuskan dalam proses manajemen rekayasa 
sistem. Dengan fokus tersebut, maka rekayasa sistem dapat 
didefi nisikan sebagai proses manajemen rekayasa antardisiplin 
ilmu yang melibatkan dan membuktikan suatu sistem solusi 
yang memenuhi kebutuhan pengguna secara terintegrasi dan 
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seimbang dalam siklus hidupnya (systems management college, 
2001). Berdasarkan defi nisi tersebut, maka rekayasa sistem 
memiliki tiga ciri pokok, yaitu:

1.  Urutan logis dari aktivitas dan pengambilan keputusan 
untuk mentransformasikan kebutuhan operasional menjadi 
parameter performa dan konfi gurasi sistem yang dipilih.

2.  Pendekatan antardisiplin ilmu yang meliputi seluruh upaya 
teknis dan pengembangan yang melibatkan manusia, produk 
dan proses untuk memenuhi kebutuhan pengguna secara 
terintegrasi dan seimbang.

3.  Pendekatan dan kolaborasi antardisiplin ilmu untuk 
menjabarkan, mengembangkan dan membuktikan solusi sistem 
yang seimbang untuk memenuhi kebutuhan konsumen dan 
diterima oleh publik. Sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1, 
manajemen rekayasa sistem dicapai dengan mengintegrasikan 
tiga aktivitas utama sebagai berikut:

1.  Fase pengembangan (development phasing) yang 
mengendalikan proses perancangan dan memberikan 
basis untuk mengkoordinasikan upaya perancangan itu 
sendiri.

2.  Proses rekayasa sistem (system engineering 
process) yang menyediakan stuktur untuk menyelesaikan 
permasalahan perancangan dan mengikuti alur persyaratan 
melalui upaya perancangan.

3.  Integrasi siklus hidup (life cycle integration) yang 
melibatkan pengguna dalam proses perancangan dan 
memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat 
bertahan selama penggunaannya.
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Gambar 1. Tiga aktivitas utama manajemen rekayasa sistem 
(systems management college, 2001 p. 4)

 Selain aktivitas utama, Departemen Pertahanan Amerika 
mendefi nisikan aktivitas dasar dalam proses rekayasa sistem 
yang terdiri dari: analisa kebutuhan (requirements analysis), 
analisa fungsi dan alokasi (functional analysis and allocation) 
dan sintesa rancangan (design synthesis) (systems management 
college, 2001). Peran ketiga aktivitas dasar tersebut saling 
berimbang dengan menggunakan teknik dan alat berupa 
analisa sistem dan kendali (system analysis and control). 
Dalam hubungannya dengan materiil alutsista berupa produk 
teknologi pertahanan dan keamanan, proses rekayasa sistem 
dilaksanakan secara top-down dengan Departemen Pertahanan 
sebagai otoritas pemegang keputusan. Proses ini pada 
prinsipnya adalah literasi untuk menyelesaikan permasalahan 
yang diaplikasikan dalam seluruh tahapan pengembangan. 
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Iiterasi dan pengulangan dalam proses rekayasa sistem ini 
dilaksanakan secara terus menerus sehingga dihasilkan satu 
keluaran proses yang saling kompromi antar aktivitas dasar, 
sebagaimana diilustrasikan dalam Gambar 2.

Gambar 2. Proses rekayasa sistem 
(Systems Management College, 2001 p. 6). 

 Pada tataran teknis, proses rekayasa sistem membutuhkan 
pengetahuan dari fungsi-fungsi yang dibutuhkan untuk dapat 
membawa sistem yang diharapkan menjadi terbentuk. Terdapat 
berbagai variasi dalam mengaplikasikan fungsi rekayasa 
terhadap siklus hidup sistem bergantung pada cakupan dan 
kompleksitas dari sistem tersebut dan tingkatan rancangan baru 
dan pengembangan yang dibutuhkan. Proses evolusi rancangan 
yang dikenal sebagai proses siklus hidup sistem diilustrasikan 
pada Gambar 3.
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Gambar 3. Proses siklus hidup sistem 
(Blanchard, et al., 1990)

Akuisisi teknologi pertahanan
 Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kementerian 
Pertahanan maupun TNI membutuhkan barang dan jasa dari 
kontraktor, pemasok atau sumber lainnya untuk digunakan dalam 
kegiatan operasi dan latihan. Proses mendapatkan barang 
dan jasa tersebut disebut sebagai akuisisi. Akusisi itu sendiri 
memiliki pengertian luas yang tidak hanya membeli barang 
atau menyewa jasa; akusisi meliputi perancangan, rekayasa, 
konstruksi dan manufaktur, tes dan evaluasi, penggunaan, 
perawatan dan penghapusannya (Schwartz, 2013). 
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 Bercermin pada sistem akuisisi pertahanan (Defense 
Acquisition System - DAS) yang berlaku di Amerika, proses 
akuisisi menggunakan “milestone” (tonggak) untuk mengatur 
dan menjaga program akuisisi sebagaimana diilustrasikan 
dalam Gambar 4. Secara formal, setiap acuan yang ditentukan 
dan diputuskan dalam forum yang diselenggarakan lembaga 
pemerintah yang berwenang. Dalam praktiknya, Departemen 
Pertahanan Amerika memiliki Milestone Decision Authority 
(MDA) untuk menentukan setiap parameter dari sistem yang 
dikembangkannya dan diimplementasikan dalam proses 
akuisisi. Pada setiap milestone, sebuah program harus sesuai 
dengan peraturan dan perundang-undangan tertentu sebelum 
program ini dapat melanjutkan ke tahap berikutnya. Terdapat 
tiga milestone dalam proses akuisisi, yaitu: 

1. Milestone A : inisiasi pengembangan teknologi.

2.  Milestone B : inisiasi pengembangan rekayasa dan 
manufaktur.

3.  Milestone C : inisiasi produksi dan pengiriman.

Gambar 4. Milestone pada proses akuisisi
 sistem (Schwartz, 2013). 
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 Proses akuisisi pertahanan dilaksanakan dalam beberapa 
fase, dimana akusisi sistem itu sendiri mulai dilaksanakan 
setelah milestone B terlampaui. Fase-fase akuisisi pertahanan 
adalah sebagai berikut (Schwartz, 2013):

1.  Fase analisa solusi materiil (materiel solution analysis) 
menaksir solusi potensial untuk kebutuhan operasi. Pada fase 
ini dilaksanakan analisa alternatif dan dibentuknya strategi 
pengembangan teknologi. Fase ini bertujuan untuk menyelidiki 
metode alternatif menuju kesesuaian dengan persyaratan yang 
ditentukan. Analisa harus pula memperhitungkan perbandingan 
efektivitas, harga, jadwal, konsep operasi, resiko dan teknologi 
kritis yang berhubungan dengan masing-masing alternatif 
yang ditawarkan; Termasuk sensitivitas setiap alternatif untuk 
memungkinkan berubah berdasarkan asumsi dan variabel 
tertentu. Fase ini berakhir pada saat analisa alternatif selesai, 
komponen utama teridentifi kasi dan program sesuai dengan 
kriteria milestone A untuk memasuki sistem akuisisi.

2.  Fase pengembangan teknologi (technology development 
- TD) dilaksanakan setelah adanya hasil analisa alternatif, 
didukung pembiayaan penuh dan melampaui milestone A. 
Pada fase ini, teknologi dikembangkan, dimatangkan dan 
diuji coba. Dalam rangka menghasilkan teknologi yang cukup 
matang untuk diproduksi, teknologi harus diuji coba dan 
dide-monstrasikan dalam lingkungan operasi yang relevan 
atau sesuai. Selanjutnya, fase ini juga harus menghasilkan 
dokumen pengembangan yang meliputi strategi performa, 
keandalan, ketersediaan dan keterpeliharaan sistem. Pada 
fase ini, prototipe dapat pula dikompetisikan antar kontraktor, 
dimana setiap industri mengembangkan prototipe masing-
masing berdasarkan persyaratan sistem yang telah diketahui. 
Fase ini berakhir pada saat solusi sistem dapat dihasilkan dan 
proses teknologi dan menufaktur telah didemonstrasikan dalam 
lingkungan yang relevan.
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3.  Fase pengembangan manufaktur dan rekayasa 
(engineering and manufacturing development -EMD) merupakan 
fase dimana sistem dikembangkan, teknologi dan kemampuan 
seluruhnya diintegrasikan dalam satu sistem (integrasi seluruh 
sistem), dan dilaksanakan persiapan untuk proses manufaktur 
(termasuk pengembangan proses manufaktur, perancangan 
produksi massal dan manajemen biaya). Fase ini dilaksanakan 
jika dan hanya jika program yang dijalankan telah memiliki 
teknologi yang matang, persyaratan yang terpenuhi, terdukung 
dana secara penuh dan telah melewati milestone B. Fase EMD 
terdiri dari dua subtahap, yaitu:

a.  Integrasi sistem (dikenal sebagai integrated system 
design), seluruh subsistem diintegrasikan menjadi 
satu sistem utuh dan direpresentasikan dalam model 
pengembangan atau prototipe. Untuk dapat meningkat 
pada subtahap selanjutnya, program harus melewati 
peninjauan rancangan untuk memastikan bahwa sistem 
tersebut telah sesuai persyaratan dan keseluruhan 
rancangan telah cukup lengkap dan matang.

b.  Demonstrasi sistem (dikenal sebagai system 
capability and manufacturing processes Demonstration), 
model atau prototipe memasuki tes dan evaluasi 
pengembangan (development test and evaluation - 
DT&E) untuk mendemonstrasikan kegunaannya yang 
konsisten dengan key performance parameter yang telah 
ditentukan. Sebagian besar proses tes dan evaluasi 
sistem dilaksanakan pada fase ini. Fase ini dianggap 
selesai apabila sistem telah sesuai dengan persyaratan 
performa sebagaimana diharapkan dalam produk akhir 
yang didemonstrasikan oleh model atau prototipe dalam 
lingkungan operasional. Selain itu, proses manufaktur 
harus telah dapat didemonstrasikan pula.
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4.  Fase produksi dan pengir iman (Production and 
Deployment), dimana sistem diproduksi massal dan 
dikirimkan kepada satuan pengguna. Fase ini dilaksanakan 
jika dan hanya jika:

a.  Sistem telah melalui uji pengembangan dan penilaian 
operasional.

b. Dapat dioperasikan antar sistem yang relevan 
(interoperability) dan dapat didukung secara operasional.

c.  Ditunjukan bahwa sistem tersebut memiliki harga 
yang terjangkau.

d.  Dana produksi dapat didukung penuh.

e.  Telah melewati milestone C.

 Pada awal fase setelah melewati milestone C, dilaksanakan 
produksi awal dengan kapasitas rendah (low rate initial 
production - LRIP) yang ditujukan untuk mempersiapkan proses 
manufaktur dan kontrol kualitas untuk produksi kapasitas tinggi 
serta menghasilkan model yang digunakan untuk tes dan 
evaluasi operasional (operational test and evaluation - OT&E). 
Setelah proses OT&E, kontrol kualitas proses manufaktur dan 
sejalan persetujuan otoritas, maka program dapat memasuki 
pelaksanakan produksi kapasitas penuh.

5.  Fase operasi dan dukungan (operational and support), 
merupakan tahap penggunaan sistem oleh satuan dan didukung 
oleh sistem pemeliharaannya.



97 Edisi Juli 2013

ANGKASA CENDEKIA

Aplikasi rekayasa sistem dan akuisisi dalam kegiatan 
Litbang materiil
 Aplikasi manajemen rekayasa sistem serupa dan 
bersesuaian dengan fase-fase akuisisi. Pada praktiknya, dalam 
rangka mendukung pencapaian milestone pada proses akuisisi, 
maka kajian teknis dilaksanakan proses rekayasa sistem untuk 
mengevaluasi dan mematangkan rancangan sistem tersebut .
 Peraturan yang berlaku di Departemen Pertahanan 
Amerika bahkan menyatakan bahwa program manager 
dalam suatu program akuisisi harus mengimplementasikan 
pendekatan rekayasa sistem untuk menerjemahkan kebutuhan 
dan persyaratan operasional yang telah ditetapkan menjadi 
blok-blok sistem operasi yang sesuai. Rekayasa sistem harus 
menyerap proses perancangan, manufaktur, tes dan evaluasi, 
serta dukungan produk yang akan dihasilkan. Prinsip-prinsip 
rekayasa sistem harus mampu mempengaruhi keseimbangan 
antara performa, risiko, harga dan jadwal. Untuk keperluan 
tersebut, maka proses rekayasa sistem dalam proses akuisisi 
berfungsi untuk (Systems Management College, 2001; Offi ce 
of The Secretary of Defense, 2002):

1. Mentransformasikan kebutuhan dan persyaratan 
operasional ke dalam solusi rancangan sistem secara 
terintegrasi melalui pertimbangan secara bersamaan dari 
seluruh kebutuhan siklus hidup: pengembangan, manufaktur, 
tes dan evaluasi, verifi kasi, pengiriman, operasional, dukungan, 
pelatihan dan penghapusan.

2.  Memastikan kompatibilitas, interoperasibilitas dan integrasi 
dari seluruh fungsi dan antarmuka fi sik serta memastikan bahwa 
penentuan dan rancangan sistem menunjukkan persyaratan 
untuk seluruh elemennya: perangkat keras, perangkat lunak, 
fasilitas, personel dan data.
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3. Menentukan dan mengatur risiko teknis.

4.  Mengaplikasikan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan 
rekayasa untuk menentukan aspek kerawanan, penjaminan 
keamanan informasi serta risiko perlindungannya.

 Berdasarkan uraian diatas, maka proses Litbang 
materiil haruslah mengacu pada proses rekayasa sistem 
dan akuisisi. Dalam hubungannya dengan kegiatan Litbang 
materiil di TNI AU maupun TNI secara umum, proses akuisisi 
yang terlingkupi oleh tugas dan wewenang lembaga Litbang 
meliputi fase pengembangan teknologi serta sebagian dari 
fase pengembangan rekayasa dan manufaktur. Fase produksi 
dan pengiriman merupakan wewenang instansi produsen dan 
manufaktur, baik BUMN, BUMD maupun swasta. Sedangkan 
fase penggunaan dan penghapusan merupakan wewenang 
instansi pengguna alutsista, lembaga pemeliharaan dan jajaran 
terkait lainnya (Markas Besar Angkatan Udara, 2000).
 Fase pengembangan teknologi (atau disebut juga fase 
pengembangan konsep dan teknologi) pada proses akuisisi 
ditujukan untuk mengeksplorasi konsep-konsep alternatif 
berdasarkan perkiraan yang terukur dari kebutuhan operasional, 
kesiapan teknologi, risiko dan kemampuan pengadaan. 
Keputusan untuk memasuki fase ini ditentukan secara formal 
dalam forum penentuan milestone A. Apabila fase ini dimulasi, 
maka bukan berarti bahwa pemerintah memiliki komitmen untuk 
mendukung program akuisisi ini hingga selesai. Di lain pihak, 
fase awal ini merupakan inisiasi dari proses untuk menentukan 
apakah program tersebut merupakan kebutuhan atau bukan 
untuk dapat dipenuhi pada tingkat yang wajar dari risiko teknis 
dan dengan biaya terjangkau. Dokumen kebutuhan itu sendiri 
dinyatakan dalam Pernyataan Kebutuhan Misi (Mission Need 
Statement – MNS). Fase ini terdiri dari dua tahapan pra-akuisisi 
sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 5, yaitu:
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1.  Eksplorasi konsep (concept exploration). Tahap ini 
dilaksanakan melalui beberapa studi jangka pendek untuk 
menjalankan beberapa pendekatan termasuk proses rekayasa 
sistem yang merubah input kedalam susunan arsitektur konsep 
dimana secara fungsi dapat ditelusuri ke dalam persyaratannya. 
Tidak kalah pentingnya, dalam ekplorasi konsep ini diperlukan 
survei pasar, rekayasa proses bisnis, analisa operasional dan 
dukungan perdagangan. Hasil akhir tahap ini adalah penilaian 
terintegrasi dari prestasi teknis berupa: aspek teknis operasional, 
jadwal pelaksanaan, harga, risiko dan aspek yang terkait lainnya.

2.  Pengembangan komponen tingkat lanjut (component 
advanced development). Tahapan ini memerlukan keterlibatan 
penuh dari komunitas sains dan teknologi, yaitu para ahli secara 
akademis dalam bidang terkait. Tujuan dasar tahap ini adalah 
untuk menentukan arsitektur sistem secara keseluruhan dan 
aktivitas pengurangan risiko untuk meyakinan bahwa blok-blok 
yang membangun sistem telah ditentukan dengan baik dan teruji. 
Pada akhirnya tahap ini dapat memberikan keyakinan bahwa 
apabila diintegrasikan ke dalam tingkatan subsistem dan rakitan 
yang lebih tinggi, sistem ini dapat bekerja dengan andal.

Gambar 5. Uraian fase pengembangan teknologi (Systems 
Management College, 2001)
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 Fase pengembangan rekayasa dan manufaktur 
(atau disebut juga fase pengembangan dan demonstrasi 
sistem) dilaksanakan setelah milestone B tercapai dan 
merepresentasikan inisiasi program yaitu awal dimulainya 
program akuisisi. Untuk itu, fase ini merupakan perwujudan 
komitmen pemerintah untuk menjalankan program. Memasuki 
fase ini memerlukan kematangan teknologi, persyaratan yang 
tervalidasi dan dukungan biaya. Pada fase ini, persyaratan 
program harus dinyatakan secara formal dalam Dokumen 
Persyaratan Operasional (Operational Requirement Document 
– ORD). Hasil dari fase ini harus dapat mendukung keputusan 
pelaksanaan produksi pada milestone C. Fase ini terdiri dari 
dua tahap yang dipisahkan oleh tinjauan sementara (Interim 
Progress Review – IPR) sebagaimana diilustrasikan dalam 
Gambar 6, yaitu:

1. Integrasi sistem (system integration). Tahap ini ditujukan 
untuk dapat mencapai kematangan rancangan tingkat 
sistem melalui integrasi setiap komponen dalam sistem pada 
lingkungan yang relevan. Persyaratan teknis akan dimatangkan 
dan didokumentasikan dalam persyaratan spesifi kasi sistem 
yang telah ditentukan. Selanjutnya, persyaratan acuan sistem 
akan ditetapkan berdasarkan verifi kasi terhadap pengembangan 
dan demonstrasi dari prototip. Verifi kasi prototip ini menunjukkan 
bahwa kunci teknologi dapat diintegrasikan dan risikonya cukup 
rendah untuk menentukan kelanjutan pengembangan sistem 
tersebut. Pada tahapan ini, komunitas Litbang, pengguna dan 
instansi pengendali program terlibat dalam penentuan konsep 
dan teknologi yang akan menjadi kunci dalam pengembangan 
sistem. Untuk itu, maka pada tahap ini dilaksanakan analisa dan 
peninjauan persyaratan secara menyeluruh untuk memastikan 
bahwa pengguna, kontraktor dan pemerintah seluruhnya 
memiliki kesamaan pandangan terhadap persyaratan serta untuk 
memelihara permasalahan yang diselesaikan melalui proses 
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litbang yang telah dilaksanakan pada fase sebelumnya. Risiko 
pada fase ini sangat tinggi karena terjadinya kesalahfahaman 
dan kesalahan dalam persyaratan sistem. Kondisi ini akan 
membawa kembali pada rancangan sebelumnya untuk analisa 
ulang atau bahkan kegagalan program. Mengantisipasi hal 
ini, maka pelaksana litbang biasanya akan menyampaikan 
tinjauan persyaratan sistem pada awal tahap ini dengan cara 
menentukan acuan fungsi yang akan mengarah tingkatan 
terrendah, yaitu rancangan awal (preliminary design). 

2.  Peninjauan sementara (interim progress review – IPR). 
IPR bukan fase tersendiri, namun dilaksanakan antara fase 
integrasi dan demonstrasi tanpa agenda khusus yang harus 
dilaksanakan. Agenda tertentu dapat ditetapkan oleh MDA 
dan fl eksibel dalam waktu dan isinya.
 
3.  Demonstrasi sistem (system demonstration). Tahap ini 
merupakan kegiatan dimana rancangan awal dan rancangan 
rinci dipertajam, model demonstrasi difabrikasi, dan sistem 
didemonstrasikan dalam lingkungan yang relevan dengan 
kondisi operasional. Acuan produk yang digambarkan 
sebagai rancangan berupa deskripsi fisik sistem dapat 
berubah sebagai hasil dari pengujian yang dilakukan. Namun 
perubahan ini akan membangun dasar-dasar dalam fabrikasi 
awal dan demonstrasi dari item yang berubah tersebut. 
Setelah penajaman rancangan rinci (detail design), komponen 
dan subsistem difabrikasi, diintegrasi, dan dites dengan 
pendekatan bottom-up hingga model tingkat sistem. Model 
demonstrasi ini bukan merupakan sistem yang mewakili 
produksi, namun hanya untuk mencapai tes pengembangan 
dalam sistem terintegrasi. Model ini biasanya memiliki 
konfi gurasi khusus untuk pelaksanaan tes pada elemen dan 
kondisi kritis. 
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Gambar 6. Uraian fase pengembangan rekayasa dan manufaktur 
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 Terdapat beberapa variasi dalam aplikasi rekayasa sistem, 
namun memiliki prinsip yang sama. Sebagai studi kasus, proses 
rekayasa sistem dalam kegiatan litbang yang akan dibahas 
pada tulisan ini berupa produk aeronotika wahana udara seperti 
pesawat udara nirawak (UAV), bom, roket atau wahana lainnya. 
 Sesuai kewenangannya, lembaga litbang hanya 
melaksanakan proses rekayasa sistem hingga pengujian 
prototipe. Aplikasi proses rekayasa sistem dalam kegiatan 
litbang dapat ditinjau secara kelembagaan maupun teknis. 
Secara kelembagaan, kegiatan litbang materiil di lembaga 
litbang disalurkan melalui proses pengusulan, kajian dan 
pelaksanaan kegiatan litbang. Melalui penyesuaian antara 
aplikasi teknis lembaga litbang terhadap proses akuisisi dan 
rekayasa sistem, maka kegiatan litbang materiil di lembaga 
litbang dapat dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan yang dapat 
diilustrasikan pada Gambar 7.

Gambar 7. Studi kasus rekayasa sistem 
dalam Litbang wahana udara. 

 Selain dapat dijadikan gambaran dalam proses rekayasa 
sistem untuk materiil wahana udara, studi kasus ini juga 
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elektronika, struktur, materiil khusus dan lain sebagainya. 
Aplikasi kelembagaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.  Usulan Litbang materiil. Proses pengusulan kegiatan 
litbang harus berpedoman terhadap kebutuhan operasional 
dan latihan TNI AU. Kegiatan peta litbang yang dilaksanakan 
Dislitbangau dapat dijadikan sebagai salah satu alat yang 
dapat digunakan untuk penjaringan permasalahan di lapangan. 
Hal penting yang harus dijadikan referensi dalam pengusulan 
kegiatan adalah adanya penilaian terhadap kemampuan 
teknologi. Penilaian ini dapat mengacu pada tingkat kesiapan 
teknologi (techology readiness level) dari lembaga litbang, 
perguruan tinggi maupun industri. Studi pasar dapat dilakukan 
untuk menajamkan pengusulan.

2.  Kajian Litbang materiil. Kegiatan kajian merupakan 
proses analisa diatas kertas yang sangat penting dan harus 
dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan litbang. Kajian ini 
merupakan sarana untuk menentukan DR&O atau ORD, 
rancangan konsep (conceptual design) operasional dan 
pemeliharaan hingga pengganggarannya. Setelah melewati 
rangkaian sebelumnya, pelaksanaan litbang akan fokus pada 
iterasi dalam analisa dan perhitungan teknis. Diawali dengan 
rancangan awal (preliminary design) dengan perhitungan 
sederhana dengan beberapa asumsi dan pendekatan. Melalui 
kajian ini pula dapat diputuskan apakah usulan kegiatan tersebut 
dapat dieksekusi menjadi kegiatan litbang materiil.

3.  Pelaksanaan Litbang materiil. Pelaksanaan Litbang 
materiil diawali dengan rancangan rinci (detail design) terhadap 
rancangan sebelumnya pada tahap kajian. Rancangan ini 
dilaksanakan dengan perhitungan yang lebih kompleks dan 
ditujukan untuk memvalidasi hasil perhitungan sebelumnya. Untuk 
kebutuhan tersebut, dilaksanakan pembuatan dan pengujian 
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model komponen dan subsistem. Integrasi sistem dalam 
bentuk pembuatan prototipe sekaligus mendemonstrasikan 
proses manufaktur sistem. Mengacu pada DR&O maupun 
Key Performance Parameter, DT&E dilaksanakan terhadap 
prototipe yang dihasilkan. Pada pelaksanaan inilah dilaksanakan 
pembuktian-pembuktian ilmiah dari kajian yang telah 
dilaksanakan mengacu pada parameter yang telah ditetapkan. 
Pada praktiknya, parameter tersebut dapat berubah mengikuti 
kompromi kemampuan teknologi yang memungkinkan tercapai 
dalam pelaksanaan Litbang.

Penutup
 Berdasarkan uraian di atas, maka aplikasi rekayasa sistem 
merupakan hal prinsip yang harus dilaksanakan dalam litbang 
materiil.Melalui rekayasa sistem, penerapan ilmu pengetahuan 
dan teknologi melalui kaidah ilmiah dapat meningkatkan mutu 
keluran hasil litbang. Mengingat permasalahan-permasalahan 
yang kerap timbul dalam proses litbang materiil, beberapa hal 
prinsip yang dapat disarankan berdasarkan tulisan ini adalah:

1.  Akuisisi teknologi pertahanan harus terpusat, dalam 
hal ini langsung di bawah Kementerian Pertahanan 
dalam bentuk lembaga yang memiliki otoritas untuk 
menentukan kebijakan-kebijakan akuisisi. Melalui lembaga 
formal ini, maka seluruh rangkaian proses akuisisi dapat 
direncanakan, diorganisasi dan diatur jauh lebih baik 
dan terintegrasi dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip 
rekayasa sistem. Sebagai contoh adalah lembaga Under 
Secretary of Defense for Acquisition, Technology, and 
Logistics (OUSD (AT&L)), Amerika; Defense Acquisition 
Program Administration (DAPA), Korea Selatan; dan 
Defense Acquisition Council (DAC), India.
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2.  Lembaga penelitian, pengembangan dan rekayasa 
teknologi pertahanan sebaiknya terintegrasi untuk 
seluruh matra dalam satu lembaga di bawah Kementerian 
Pertahanan. Lembaga ini memiliki wewenang untuk 
merancang dan mengeksekusi program litbang, bukan 
sebagai lembaga koordinasi antar lembaga litbang. 
Melalui lembaga terintegrasi ini, maka program-program 
unggulan dapat dicanangkan dalam peta jalan litbang 
untuk dilaksanakan secara fokus dan konsisten. Dengan 
diawaki oleh personel dengan kualifi kasi yang sesuai, 
kerjasama perguruan tinggi dan industri, serta tetap 
dalam koordinasi lembaga akuisisi, maka lembaga ini 
dapat memberikan kontribusi signifi kan untuk kemajuan 
teknologi pertahanan Indonesia. Sebagai contoh adalah 
lembaga Defense Advanced Research Project Agency 
(DARPA), Amerika; Defense Science and Technology 
Organization (DSTO), Australia; Agency for the Defense 
Development (ADD), Korea Selatan; dan Defense 
Technology Organization (DTO), India. Terciptanya rasa 
aman dengan efek tangkal yang tinggi dapat berkontribusi 
secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan 
ekonomi yang lebih kondusif. Pada sisi lain, penguasaan 
teknologi pertahanan akan dihadapkan pada prioritas dan 
kepentingan Negara yang lebih kompleks. Pada akhirnya, 
political will dan kebijakan pimpinan yang berpihak pada 
martabat dan kemandirian bangsa akan kembali berperan 
besar dalam mewujudkannya. Semoga.
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Oleh Kapten Pnb Ageng Wahyudi 
(Skadron Udara 6 Lanud  Atang Sendjaja)

Saat ini masyarakat sedang 
dilanda oleh demam fi lm Hollywood 
yang mengangkat kisah heroik 
perjuangan tentara Amerika Serikat 
dalam menegakkan keadilan di muka 
bumi yang mampu menumbuhkan 
semangat patriotik yang tidak 
terbatas. Salah satu fi lm tersebut 
adalah “Act of Valour” sebuah fi lm 
patriotik sekumpulan tim elit navy 
seal yang mempunyai tugas khusus 
untuk melaksanakan operasi SAR 
tempur dengan segala kecanggihan 
teknologi. Berkaca dan terilhami dari 

fi lm tersebut ada banyak teknik, taktik bahkan konsep operasi 
yang dapat kita jadikan literatur dan referensi untuk memperkaya 
khasanah pengetahuan kita dalam melaksanakan operasi SAR 
tempur.

Dari sekian banyak literatur yang menarik salah satunya 
adalah ketika pada tahapan infi ltrasi pasukan ke daerah musuh. 
Pasukan tim keamanan di drooping melalui helikopter beserta 
sea rider dengan teknik sling load operation. Kegiatan tersebut 
menjadi ilham tersendiri untuk memanfaatkan kemampuan 
pesawat NAS-332 Super Puma yang dilengkapi juga oleh 
perlengkapan sling load.

Edisi Juli 2013108 
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 Dengan pemanfaatan kemampuan sling load operation 
yang dimilki oleh pesawat NAS-332 Super Puma, maka 
pertanyaan besar akan muncul jika keunggulan udara di medan 
operasi tidak bisa kita kuasai sedangkan kecepatan, ketepatan 
serta efektivitas waktu pelaksanaan operasi mutlak harus 
segera dicapai dengan window time yang sebegitu sempitnya 
mengingat sangat bernilainya survivor yang akan di evakuasi. 
Oleh karena itu penetrasi tidak dapat dilaksanakan secara 
langsung ke sasaran namun disiasati dengan digeser sampai 
batas aman di FEBA (forward edge of batlle area) dengan 
harapan setelah itu penetrasi dapat dilanjutkan melalui jalur darat 
ataupun laut dengan prasyarat memiliki kemampuan infi ltrasi 
sehingga tidak diketahui oleh pihak musuh.

Kondisi, situasi medan dari target sasaran sendiri akan 
menjadi pertimbangan dalam menentukan CB (cara bertindak) 
pada proses penyelamatan survivor. Kondisi gegrafi s Indonesia 
dengan sebagian besar hutan tropis, pegunungan dan sungai 
besarnya akan menguntungkan jika proses penyelamatan 
survivor dilaksanakan melalui jalur sungai ataupun darat terbatas 
jika keunggulan udara tidak dapat direbut.

Kemampuan sling load operation pesawat NAS-332 Super 
Puma
 Pesawat NAS-332 Super Puma merupakan pesawat 
helikopter angkut sedang buatan PT. Dirgantara Indonesia 
di bawah lisensi Uerocopter Perancis. Pesawat tersebut 
memperkuat TNI-AU sejak tahun 2000 dengan fungsi salah 
satunya adalah sebagai pesawat Combat SAR (search and 
rescue). Untuk mendukung tugas tersebut pesawat NAS-332 
Super Puma di-design serta dilengkapi dengan peralatan yang 
memiliki kemampuan SAR, seperti rappeling operation, fast rope 
operation, hoist operation, searching operation dan sling load 
operation. Kemampuan terakhir ini, sling load operation selama ini 
belum ter “explore” secara maksimal pada aplikasi pelaksanaan 
operasi combat SAR, padahal kemampuan tersebut telah menjadi 
requirement yang wajib bagi pesawat combat SAR.
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Sesuai dengan data spesifikasi pesawat yang telah 
dikeluarkan oleh pihak pabrik, kemampuan sling load operation 
pada pesawat NAS-332 Super Puma dapat dijabarkan sebagai 
berikut :

 1. Max load under sling : 4500 kg
 
 2. Max take off weight pesawat : 8600 kg
 
 3. Panjang tali : 5 dan 10 meter.
 
 4. V ( speed ) operation : 100 Kts

5. Altitude  : As required (sesuai 
dengan taktik dan profi le combat SAR )

 
 Kemampuan sling load pesawat NAS-332 Super Puma di 
negara pengguna yang lain telah dimanfaatkan untuk berbagai 
macam kepentingan dan keperluan, seperti melaksanakan 
pengangkutan logistik perang, meriam hanud, dan kendaraan 
taktis angkut personel. Di Indonesia sebagai salah satu 
negara pengoperasi pesawat NAS-332 Super Puma belum 
memanfaatkan secara maksimal kemampuan sling load 
operation, sejauh ini kemampuan tersebut terbatas digunakan 
pada pelaksanaan latihan menggunakan beban dummy.
 Dengan demikian akan sangat memungkinkan sekali 
jika kemampuan sling load operation pada pesawat NAS-332 
Super Puma dimanfaatkan serta diaplikasikan pada tugas riil di 
lapangan seperti salah satunya sebagai pengangkut kendaraan 
personel pada operasi combat SAR. Hal tersebut dapat 
dilaksanakan dengan syarat adanya kesesuaian antara limitasi 
kemampuan sling load operation pesawat NAS-332 Super 
Puma dengan peralatan yang akan diangkut dimana tentunya 
alat tersebut telah menjadi inventaris dari pasukan kita.
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 Alat angkut personel tersebut adalah sea rider, hovercraft 
dan kendaraan taktis angkut personel yang dapat digunakan 
pada operasi combat SAR dengan spesifi kasi sebagai berikut:

 1. Sea rider :

a. Type : speed boat (X2XbRIB)

b. Panjang : 11,2 meter

c. Lebar : 2,9 meter

d. Draft : 0,70 meter

e. Bobot : 1.2 ton

f. Kemampuan : angkut 10 personel

g. Kecepatan max : 45 knots

h. Produksi : PT. Lundin

Gambar 1. Sea rider
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2. Kendaraan taktis 

a. Type  : DMV 30 T

b. Panjang  : 4,025 meter

c. Lebar  : 1,960 meter

d. Tinggi  : 1,9 meter

e. Bobot  : 1,95 ton

f. Kemampuan : angkut 6 personel

g. Produksi  : PT. Pindad

Gambar 2 . Kendaraan taktis
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3. Hovercraft 

a. Type : Hovercraft 6-8 personel

b. Panjang : 7.3 meter

c. Lebar : 3.5 meter

d. Tinggi : 2 meter

e. Bobot : 1,6 ton

f. Kemampuan : angkut 8 personel

g. Produksi : PT. Hoverindo

Gambar 3. Houvercraft
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Berdasarkan spesifi kasi ketiga kendaraan taktis tersebut 
dan dibandingkan dengan kemampuan sling load operation 
pesawat NAS-332 Super Puma secara teknis bobot ketiga 
kendaraan tersebut masuk dalam range. Sehingga aman dan dapat 
dilibatkan dalam pelaksanaan operasi combat SAR.

Operasi SAR tempur yang diharapkan
 Perubahan konsep dan taktik operasi combat SAR karena 
keunggulan udara yang belum dicapai menyebabkan pelaksanaan 
penetrasi tidak dapat dilaksanakan langsung ke sasaran. 
Pelaksanaan penetrasi dilaksanakan dengan melakukan dropping 
pasukan beserta kendaraannya ke daerah FEBA yang terdekat 
dengan sasaran. Sehingga setelah itu tim pengaman maupun 
tim penolong dapat dengan sesegera mungkin masuk menuju ke 
daerah sasaran.
 Pelaksanaan dislokasi pasukan sendiri dilaksanakan 
dengan dukungan pengangkutan oleh pesawat helikopter NAS-
332 Super Puma beserta kendaraan taktisnya yang dapat berupa 
sea rider, hover craft ataupun kendaraan darat taktis menggunakan 
kemampuan sling load operation. Dalam pelaksanaannya 
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sendiri spot menurunkan pasukan beserta kendaraannya tetap 
memperhatikan kondisi, situasi serta data informasi perkiraan 
intelijen sehingga tujuan kerahasiaan operasi dan perlindungan 
terhadap kekuatan lawan dapat terjamin dengan baik.

Gambar 4. Visualisai alur operasi 

 Setelah proses infi ltrasi berhasil dilaksanakan dan survivor 
dapat diselamatkan, proses pelolosan dapat dilaksanakan dalam 
dua cara:

1. Apabila keunggulan udara belum tercapai makai 
survivor dibawa kembali ke daerah titik aju di dekat FEBA, 
kemudian dijemput oleh pesawat helikopter SAR menuju 
home base.

2. Apabila keunggulan udara telah direbut maka 
survivor dapat langsung dievakuasi melalui jalur udara 
oleh pesawat helikopter SAR menggunakan teknik hoist 
ataupun air landed kemudian di bawa ke home base.

Dislokasi

FEBA

infi ltrasi

Dropping
point

sasaran
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Kesimpulan
 Dengan pemanfaatan kemampuan sling load operation 
yang dimiliki oleh pesawat helikopter NAS-332 Super Puma 
pada proses pelaksanaan operasi combat SAR diharapkan akan 
memperkaya literatur tentang teknik mapun taktik pelaksanaan 
operasi. Sehingga pelaksanaan operasi combat SAR sendiri 
dapat terlaksana dengan optimal tidak terbentur dan terbatasi 
oleh kondisi serta situasi medan yang tentunya syarat dengan 
dinamika serta perubahan.

*****
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