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Misi Angkatan Udara (AU) adalah
     terbang dan bertempur.   Untuk
me laksanakan  m is i  t e rsebu t  Insan
Udara (Airman) harus mengetahui dan
memahami  log is t ik .  Perang d imasa
mendatang merupakan perang modern
berintensitas tinggi, berlangsung cepat
dan mematikan.  Untuk memenangkan
perang, kita harus mengkonsentrasikan
kekuatan tempur berdasarkan waktu
dan ruang.  Di lingkungan global yang

berkembang pesat saat ini, keputusan strategis yang diambil
sehubungan dengan logist ik pada masa damai terbukti
memiliki dampak yang jauh lebih besar terhadap apa yang
mungkin terjadi selama berlangsungnya krisis atau pada
waktu perang dibandingkan dengan waktu lain sepanjang
sejarah.   Peningkatan logis t ik  dalam hal  s t rategi  dan
tak t ik  d iper t imbangkan secara  seksama berdasarkan
per tanyaan  ten tang  kapan  dan  d imana  perang  akan
dilaksanakan?   Karena perubahan geostrategi, ekonomi dan
tekno log i  maka  log i s t i k  men jad i  pe r t imbangan  yang
mendominas i  pe rumusan  dan  pe laksanaan  s t r a teg i
dan takt ik yang memerlukan konsentrasi  untuk meme-
nangkan perang.   Ada 4  fak tor  kunc i  yang harus  d i -
pertimbangkan bila kita ingin mencapai keberhasilan   dalam
konsentrasi.  Hal ini bukanlah tugas yang mudah.  Meskipun
da lam jumlah  sangat  sed ik i t ,  dampak,  d inamika  dan
interdependensinya sulit diraih. Hal ini merupakan masalah
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yang berhubungan erat dengan perspektif dan substansi.
Dengan kata lain hal ini berhubungan dengan bagaimana
cara kita berpikir dan memandang suatu hal. Faktor tersebut
bukan lah  fungs i ,  obyek  a tau  bahkan  p roses ,  namun
merupakan kondisi yang mewakili sifat yang berhubungan
dengan pencarian konsentrasi.

Logis t ik  se la lu  d ihadapkan pada dua faktor  ya i tu
keterbatasan sumber daya pada satu sisi  dan tuntutan
kemampuan penyediaan materiil, fasilitas dan jasa pada sisi
lainnya. Operasi adalah kegiatan militer yang dilakukan
dalam masa perang atau dalam masa damai ketika orang
yang terlibat akan terancam bahaya karena keadaan politik
dan sos ia l  d idaerah operas i .   Logis t ik  adalah proses
pergerakan kekuatan militer yang harus tetap dipertahankan
untuk mensuply kekuatan tersebut.  Namun logistik tidak
dapat berdiri sendiri.   Keberadaannya hanya satu setengah
dari suatu partnership  yang diperlukan untuk mencapai
konsentrasi.  Mengapa memahami logistik sangat penting?
Karena logist ik mengatur tempo dan kekuatan operasi
militer, baik bagi kita maupun musuh.   Kita harus memikirkan
partnership logistik dan operasi karena hal itu merupakan
suatu target, baik bagi kita maupun musuh. Seperti target
lainnya, kita harus benar-benar memahami kepentingannya,
ke lemahannya  dan  unsu r -unsu r  pen t i ngnya  guna
memastikan bahwa kita telah mengetahui apa yang dapat
dipertahankan dan apa yang dapat diserang.  Seluruh
panglima dan komandan militer pada tingkat apapun akan
mengandalkan keberhasilan partnership operasi dan logistik.
Sejauh mana khususnya panglima dan komandan Angkatan
Udara dapat memahami partnership logistik dan operasi
dengan baik akan sangat berpengaruh sehubungan dengan
sejauh mana keberhasi lannya bagi mereka dan sejauh
mana mereka berupaya untuk mencapai  keberhasi lan
tersebut untuk memenangkan perang.

Logistik sejak Perang Dunia II (PD II) hingga Perang
Teluk dipenuhi dengan contoh-contoh yang mengabaikan
seluruh rincian tingkat manajemen yang tertutup secara
cermat yang terlibat dalam logistik perang.  Pada PD II,
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se lama  Opera t i on  Ove r l o rd ,  me le tusnya  pe rang  d i
Normandia tertunda disebabkan oleh ketidakmampuan untuk
menggerakkan sumber daya melalui jalur logistik perang
tersebut .  Perang Korea dan V ie tnam menjad i  contoh
kemampuan logistik yang dapat menggerakkan perbekalan
ke pangkalan  udara (Aerial Port of Debarcation = APOD)
dan pelabuhan laut ke medan perang, namun kemudian
mengalami ketidakmampuan untuk menggerakkan kereta api
dan mengambil barang yang tepat dari tempat yang tepat
pada waktu yang tepat untuk mendukung perang.  Kereta
api muncul kembali selama Perang Teluk (Operasi Badai
Gurun) sehingga konsep Joint Movement Center (JMC =
Pusat Pergerakan Gabungan) diterapkan guna menyesuaikan
masalah logistik.  Operasi Badai Gurun berhasil sehingga
dampak upaya JMC yang tidak memadai untuk mengarahkan
logistik diabaikan, sehingga muncul analisa pasca Perang
Teluk terhadap kemampuan militer Amerika Serikat (AS)
untuk melaksanakan Logistik Perang Gabungan.  Analisa
tersebut menunjukkan suatu sistem logist ik merupakan
kemampuan  kekua tan  t empur  yang  d ipe r l ukan  bag i
operasi militer atau perang pada masa mendatang yang
bersifat ramping, mematikan dan memiliki mobilitas.

Mi l i te r  AS sedang menga lami  t rans fo rmas i ,  dan
transformasi untuk memperoleh sumber daya tactical mile
terakhir tersebut masih belum terpecahkan.  Kepentingan
pada tingkat tinggi dengan perhatian tertumpu pada Logistik
Perang Gabungan terjadi ket ika Sekretaris Pertahanan
Rumsfeld merancang the  United States Transportat ion
Command  (USTRANSCOM =  Komando  Transpo r tas i
Amerika Serikat) sebagai pemilik proses distribusi yang
memil ik i  tugas dan tanggung jawab untuk memast ikan
pengiriman perbekalan dari tempat asal ke tempat pemakaian
- pembuatan kemudian ke medan perang.

Dalam rangka mengemban tanggung jawab tersebut,
Pang l ima  USTRANSCOM menga jukan  konsep  t he
Deployment and Distribution Operation Center (DDOC =
Pusat Operasi Penggelaran dan Distribusi) dan dengan
persetujuan United States Central Command (USCENTCOM
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= Komando Pusat Amerika) menggelar USCENTCOM DDOC
(CDDOC) ke Kuwait  sebagai pi lot program  pada bulan
Januari 2004.

CDDOC diciptakan guna menghubungkan penggelaran
s t ra teg is  dan proses  d is t r ibus i  dengan fungs i - fungs i
operasional dalam mendukung kemampuan militer, dengan
tujuan akhir meningkatkan logistik dari tempat asal ke tempat
pemakaian.  CDDOC juga diawaki  oleh personel yang
dipersenjatai dengan teknologi informasi dan kemampuan
untuk meraih kembali sehingga mampu menghubungkan
penggelaran strategis dan proses distribusi tersebut dengan
logistik perang dalam mendukung kemampuan militer.  Selain
i tu ,  CDDOC bergabung dengan JMC CENTCOM guna
menciptakan suatu team yang efektif dalam mendukung
logistik perang.  Berbagai inisiatif CDDOC sangat berhasil.

XDDOC sebagai  sebuah konsep Logis t ik  Perang
Gabungan bukanlah obat mujarab, namun memang benar-
benar sangat menjanj ikan dalam meningkatkan logist ik
perang.  Meskipun CDDOC berhasil, masih muncul masalah
yang disebabkan oleh kurangnya jumlah Intransit Visibility
(ITV) dan tidak adanya struktur Komando dan Kendali (K2)
yang membuat kurang harmonisnya partnership  logist ik
dengan operasi.  Menciptakan suatu Logistik Perang Gabu-
ngan diluar konsep XDDOC, dengan doktrin untuk meng-
arahkan penggunaannya, personel yang terlatih dan diper-
lengkapi sebagaimana mestinya, dan kepemimpinan untuk
mengarahkan dan mendidik melalui perkembangan teknologi
merupakan awal yang sangat baik sehubungan dengan
kemampuan Logistik Perang Gabungan. Langkah selan-
jutnya dalam visi jangka panjang kemungkinan besar untuk
memperha t i kan  Jo in t  Fo rce  Log i s t i c s  Componen t
Commander  ( JFLCC =  Pang l ima  Komponen  Log is t i k
Kekuatan Gabungan).  JFLCC dengan kewenangan untuk
menggagalkan dan mengambil  keputusan pada t ingkat
komponen tersebut  dapat  memast ikan bahwa Logist ik
Pe rang  Gabungan  XDDOC d igunakan  sebaga imana
mestinya dan menjadi penentu peperangan.  Logistik Perang
Gabungan XDDOC tersebut beserta teknologi ITV masa kini
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dan sistem K2 yang di-upgrade akan memperbaiki batasan
diantara logistik strategis dan operasional serta membantu
memberikan cara yang lebih maju bagi Logistik Perang
Gabungan.

Kita semua setuju dengan adanya hubungan antara
fungsi logistik dengan  penerbang AU.  Logistik menyiapkan,
mensuplai dan memelihara kekuatan-kekuatan militer secara
esensial, dan merupakan basis bagi kemampuan kekuatan-
kekuatan di darat, laut dan khususnya kekuatan udara untuk
melaksanakan operasi udara yang logist iknya memang
benar-benar harus ada.  Operasi udara merupakan kegiatan
militer dengan mendayagunakan kekuatan dan kemampuan
sistem senjata udara sebagai komponen utamanya yang
memiliki ruang gerak yang luas dan mampu menjangkau
setiap titik di atas permukaan.   Apakah hubungan logistik,
operasi udara dan penerbang AU sudah didefinisikan dengan
benar?    Pada awal tahun 1960-an terdapat hubungan yang
telah ditetapkan antara logistik dan sistem senjata udara
khususnya pesawat terbang (pesawat tempur, pesawat
angkut dan helikopter) yakni logistik “mendukung” pesawat
terbang.  Pada saat itu, masalah logistik  merupakan hal
yang relatif baru, dan dengan beberapa penelitian yang se-
dang berlangsung, hal ini sangat lambat dalam menciptakan
pemahaman yang lebih baik.  Oleh karena itu, selama masa
itu, definisi hubungan ini tampak sesuai.  Namun t idak
demikian hingga akhir tahun 1970-an, beberapa penganjur
logistik militer mulai menyadari bahwa dukungan logistik
pada pesawat terbang sebenarnya akan menciptakan dan
mempertahankan kemampuan tempur. Kemampuan tempur
ini diadakan bagi kekuatan-kekuatan tempur dalam bentuk
penyediaan operasional pesawat terbang yang berkelanjutan.
Kesadaran ini  menciptakan definisi  lain dari  hubungan
te rsebu t ;  yakn i  bahwa  l og i s t i k  menc ip takan  dan
mempertahankan kemampuan tempur .   Sementara i tu
banyak orang telah mendengar tentang hal ini namun hanya
sedikit yang menyadari implikasinya.

Tingkat kemampuan tempur yang disediakan oleh
logistik untuk kekuatan udara  menentukan panjangnya waktu
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pelaksanaan perang.  Pada saatnya hal ini membatasi dan
membentuk cara perang dilaksanakan. Kemampuan tempur
dikembangkan dan diterapkan pada design seluruh pesawat
terbang.  Kemajuan teknologi pesawat terbang meningkatkan
kecepatan, daya jangkau, kemampuan manuver, plafon dan
kekuatan tembakan yang seluruhnya menjadikan rudal,
stealth serta kemampuan tempur ofensif dan defensif lainnya
lebih mematikan dan akurat.  Seluruhnya akan diterapkan
pada  pesawa t  t e rbang  modern  d i  masa  menda tang .
Pesawat terbang tersebut akan berisi kemampuan tempur
yang dimiliki kekuatan-kekuatan militer.  Kekuatan yang
dimiliki kekuatan militer tidak lagi diukur dari jumlah personel
bersenjata.  Saat ini, kekuatan militer diukur berdasarkan
jumlah dan kemampuan tempur dari pesawat terbang yang
dimiliki.  Departemen Pertahanan Amerika mendefinisikan
dan memanage jumlah lingkungan disekitar logistik militer
yaitu aktivitas dan sumber daya yang diperlukan untuk
menciptakan dan mempertahankan kemampuan tempur.
Sementara i tu dapat  d ikatakan bahwa pasukan masih
berjalan merayap/lambat (belum mengalami kemajuan) dan
b iasanya  ha l - ha l  yang  t i dak  t e rungkapkan  ada lah
kemampuan berbasis kompetensi logistik yang mereka miliki.

Masalah logistik yang dialami selama perang adalah
tersedianya dukungan logist ik secara tepat jenis, tepat
j um lah  dan  t epa t  guna .   Log i s t i k  masa  k i n i  ha rus
menghadapi tantangan dalam mendukung transformasi
kekuatan tempur menjadi kekuatan untuk menyerang dan
bertahan secara cepat, akurat, unggul dalam teknologi,
sistim tangguh, tanggap, fleksibel, terintegrasi penuh dengan
operasi yang dilaksanakan dan mobile.

Perkembangan kemajuan i lmu pengetahuan dan
teknologi telah meningkatkan kemampuan pesawat tempur,
pesawat angkut dan helikopter modern menjadi lebih dapat
d ianda l kan ,  l eb ih  mampu  be r tahan  dan  mampu
melaksanakan bermacam operasi  dan peran.   Namun
demikian kemampuan tempur mempersyaratkan tersedianya
logistik guna mendukung operasi udara dan penerbang AU.
Penerbang AU menuntut  logist ik  sepert i  bahan bakar,
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amunisi ,  suku cadang dan perlengkapan dalam jumlah
sangat besar untuk melaksanakan operasi udara untuk
perang.  Seluruh komoditas tersebut harus diproduksi, dibeli,
dikirim dan didistribusi bagi penerbang AU dan tentu saja
sarana untuk melaksanakannya harus dipertahankan.  Kita
mengetahui  bahwa logist ik  menciptakan dan memper-
tahankan kemampuan tempur.   K i tapun beranggapan
penerbang AU berjuang di medan perang.  Oleh karena itu,
sangatlah masuk akal bila dikatakan bahwa dalam rangka
seseorang menjadi penerbang AU, maka penerbang tersebut
ha rus  memi l i k i  kemampuan  me laksanakan  pe rang .
Pesawat terbang dirancang dan dic iptakan sejak awal
sebagai alat perang, tidak demikian halnya dengan manusia.
Oleh karenanya, untuk menjadi penerbang AU maka para
penerbang harus dilengkapi dengan sejumlah kemampuan
tempur.  Dengan melengkapi para penerbang AU tersebut
dengan pesawat terbang yang membuat mereka mampu
melaksanakan operasi udara yang memiliki kemampuan
tempur, berarti logistik  menciptakan kemampuan tempur.
Dapat diartikan disini bahwa logistik bukanlah mendukung
pene rbang  AU  te tap i  menc ip takan  penerbang  AU .
Transformasi ini bermula ketika seorang penerbang AU yang
akan melaksanakan misi mulai melakukan start engine
terhadap pesawat terbangnya.  Pada saat itulah, penerbang
AU tersebut  mengendal ikan pesawat  terbang beser ta
kemampuan tempur yang dimilikinya dan menjadi satu paket
pemukul mematikan yang tak terpisahkan.  Dalam hal ini
dapat dikatakan bahwa sang penerbang telah menjadi
penerbang AU seutuhnya.  Tanpa kemampuan tempur yang
disediakan oleh pesawat terbang maka seorang penerbang
AU hanyalah seorang penerbang yang menerbangkan
pesawat tanpa kemampuan tempur.

Logistik merupakan elemen kunci dalam peperangan,
terutama pada abad ke-21 bila dibandingkan dengan waktu-
wak tu  sebe lumnya .  Rea l i t anya  l og i s t i k  me rupakan
pertimbangan utama untuk melaksanakan perang dimasa
mendatang .  Keberhas i lan  d i  medan perang   modern
ditentukan oleh sejauh mana panglima dan komandan AU
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mampu memanage dengan baik partnership  logistik dan
operas i .  Log is t i k  menc ip takan  dan  memper tahankan
penerbang AU mampu melaksanakan operasi udara dan
memenangkan perang.
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Corak masyarakat dunia termasuk
    Indonesia terus berubah sejalan

dengan perkembangan teknologi, yaitu
dari masyarakat pertanian ke masyarakat
industri  dan berlanjut ke masyarakat
pasca industri dan masyarakat informasi
yang padat teknologi. Pencapaian dalam
bidang politik, ekonomi, sosial budaya
dan pertahanan keamanan cenderung
akan semakin ditentukan oleh penguasaan
iptek dan informasi.  Selanjutnya dengan
pe rkembangan  t ekno log i  se rbuan

informasi akan semakin gencar dan sulit dibendung sehingga
kehidupan mengarah kepada terwujudnya masyarakat dunia
yang semakin transparan sehingga banyak negara-negara
di dunia menghabiskan/menggunakan uangnya milyaran
dollar untuk mendirikan atau meningkatkan kemampuan
teknologi informasi untuk mendapatkan data informasi yang
berkaitan dengan potensi ancaman yang dapat mengganggu
pertahanan dan kemananya. Tanpa mendapatkan informasi
yang  pan tas / sesua i  dengan  p red i ks i  yang  t e r j ad i
menyebabkan kegagalan dalam konteks pertahanan hal ini
sesuai dengan pernyataan Clausewitz dalam teori centers
of gravity mengatakan bahwa setiap orang yang menitik
beratkan kepada informasi atau penguasaan informasii
adalah pemenang dalam setiap pertarungan atau pertempuran.

Pemanfaatan Perusahaan Jasa
Telekomunikasi Swasta

 Dalam Bidang Informasi dan
Komunikasi (Kemitraan)

Oleh : Mayor Lek. Ir. S. Panjaitan, S.Sos, MDM
(Kasi Alkom Subdis Duknis Disinfolahtaau)
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Dalam era globalisasi seperti saat ini yang ditandai
dengan cepatnya arus informasi dan pesat perkembangan
iptek, sangat sukar untuk menentukan kemandirian dalam
arti sesungguhnya. Bagi TNI dirasakan perlunya bantuan
d a r i  p i h a k  l u a r  i n s t i t u s i  u n t u k  m e m e n u h i  b e b e r a p a
kebutuhan seperti informasi iptek, maka diperlukan jaringan
informasi ,  te lekomunikasi  dan penginderaan dini  yang
integrati f  serta komprehensif yang menjangkau seluruh
wilayah negara kesatuan RI. Jaringan komunikasi yang
berkembang saat ini adalah jaringan telepon seluler yang
sudah dioperasikan oleh beberapa perusahaan telepon
seluler yang saat ini hampir menjangkau semua wilayah
Indonesia dengan memasang transponder pada beberapa
ti t ik. Dengan kehadiran jaringan telekomunikasi berart i
membentuk jar ingan informasi yang sangat diper lukan
dalam rangka pembinaan dan pengembangan kemampuan
intelijen yang melekat padanya sangat diperlukan terutama
dalam ha l  dukungan manajemen.  Untuk menc ip takan
jaringan komunikasi yang dimaksud, maka perlu ditata agar
dapat  ber fungsi  opt imal  terutama d ihadapkan kepada
kemampuan TNI.   Kebutuhan teknologi  in formasi  dan
komunikasi ini akan tampak pada kemampuan TNI dalam
memperoleh informasi intelijen sejak dini, bagaimana gerak
ger ik  negara la in  da lam memasuk i  w i layah ter i to r ia l ,
bagaimana antisipasi intervensi negara-negara asing di
daerah konflik.

Tujuan dari penulisan  adalah memberikan gambaran
secara komprehensif dalam konteks pemanfaatan perusa-
haan jasa telekomunikasi swasta dan dapat digunakan
dalam rangka meningkatkan kemampuan  teknologi infor-
masi TNI yang merupakan bagian dari kemampuan teknologi
nasional. Oleh karenanya dalam upaya  memelihara dan
meningkatkan kemampuan tersebut perlu adanya kerjasama
antara TNI dengan mitra-mitranya dengan memanfaatkan
secara bersama-sama tenaga/skill, fasilitas, informasi dan
saling tukar pengalaman.

Gangguan terhadap keamanan wilayah Indonesia baik
melalui udara maupun laut disamping dapat merugikan
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secara ekonomi, politik dan keamanan nasional juga memiliki
dimensi terhadap hubungan internasional dengan Indonesia.
Guna mendeteksi secara dini berbagai ancaman tersebut,
keterbatasan sarana dan prasarana yang diperlukan harus
segera diatasi melalui penyiapan peralatan penginderaan
yang  mampu  me lakukan  peng in ta i an ,  pengama tan ,
pengawasan terhadap berbagai ancaman yang akan/telah
masuk melalui wahana udara dan laut keseluruh wilayah
kedaulatan NKRI.  Oleh karena i tu cukup relevan bagi
Indonesia apabila dilihat dari kondisi geografisnya dengan
memanfaatkan peralatan komunikasi yang dimil ik i  oleh
perusahaan  jasa  telekomunikasi, namun hal tersebut belum
adanya partisipasi (regulasi).

Kemampuan Nasional dalam pembiayaan Alut TNI
Richard  Pe t ingger  da lam buku  I n t roduc t i on  to

Management  mengatakan keuangan adalah sumber hidup
dari  seluruh akt i f i tas yang di lakukan oleh organisasi 1 .
Selama kemampuan keuangannya stabil, setiap negara atau
organisasi dapat mengembangkan semua sektor seperti
manusia,  pertahanan dan infrastruktur.  Dimana dalam
merencanakan  membangun  pe r tahanan  d ianggap
pemborosan uang oleh sebagian anggota masyarakat, untuk
itu perlu dipertimbangan penggunaan uang tersebut secara
effisien mengingat anggaran yang tersedia sangat terbatas
dan selama ini penggunaan anggaran untuk pertahanan
dianggap tidak logis.  Dengan kondisi Indonesia saat ini,
maka  un tuk  men ingka t kan  kemampuan  membangun
kekuatan persenjataan TNI khususnya dalam teknologi
informasi adalah sangat kecil. Seperti diketahui untuk alokasi
anggaran pertahanan berkisar 1.1 % pendapatan domestik
Brutto atau  4.7% dari  APBN (l ihat tabel 1.1 ).  Hal ini
disebabkan banyaknya masalah yang harus ditangani mulai
dari pengentasan kemiskinan, perbaikan daerah tertinggal,
hingga pemerataan pembangunan yang langsung dapat
d i rasakan o leh masyarakat  da lam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat secara sistematik yang dapat
membebaskan masyarakat Indonesia keluar dar i  gar is
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kemiskinan. Maka orientasi pembangunan nasional lebih
fokus kepada sektor ekonomi, sementara untuk sektor
pertahanan hanya dialokasi sedikit atau hanya memenuhi
batas kekuatan minimum.  Dengan kondisi jumlah, kualitas
dan kesiapan operasional dari peralatan persenjataan yang
dimiliki TNI saat ini sebagai penjaga wilayah kedaulatan
negara saat ini menjadi sulit dan tidak dapat berjalan secara
optimal terutama disektor peralatan komunikasi, hal ini
disebabkan untuk membangun sistem peralatan komunikasi
memerlukan anggaran yang besar, pemeliharaan peralatan
tersebut disamping itu kemampuan SDM yang ada dibidang
tersebut dapat dihitung dengan jari.  Dengan menggandeng
perusahaan telekomunikasi  swasta minimal k i ta dapat
memanfaa tkan  semaks ima l  mungk in  dan  t i dak  pe r lu
meng in sta l as i  se l u ruh  j a r i ngan  komun i kas i ,  ha l  i n i
disebabkan perusahaan telekomunikasi sudah menyediakan/
memasang sendi r i  t ransponder  tersebut  pada hampi r
seluruh wilayah Indonesia, dari segi teknologi peralatan yang
ada diperusahaan selalu mengikuti perkembangan teknologi
informasi hal ini disebabkan karena perusahaan swasta itu
memil iki j iwa kompetensi dalam memberikan pelayanan
terbaik kepada konsumennya.

Anggaran Departemen dan Pertahanan/TNI
(Billion Rupiah)

   Budgetting  2000 2001 2002 2003 2004

Expenditure Routine 11.728,00 12.042,32 13.620,00 18.048,00 25.747,14

Expenditure Development 3.504,72 3.531,78 4.173,03 6.690,99 10.589,32

APBN 15.232,72 15.574,10 17.793,03 24.738,99 36.336,46

Tabel 1.1: Anggaran Dephan/TNI (Sumber: Direktorat Jenderal Perencanaan dan
Pertahanan Dephan, 2004)

1
Richard Petingger, “Introduction to Management”, third edition 2002,

page 218
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Gambar 1.1: Pemenuhan Kebutuhan Militer Indonesia (Sumber: Direktorat Jenderall
Ranahan Dephan, 2004)

Keterangan:   Awal 2000, Pemerintah hanya dapat
memenuhi 51.5 % dari Pembangunan Pertahanan

2003, menunjukan peningkatan yang tajam
pembangunan pertahanan melampaui kegiatan proyek

yang ada  hingga mendekati 103.96%.

Teknologi Komunikasi, Informasi dan Strategi
Komunikasi menurut “oxford dictionary” adalah proses

penyampaian atau pertukaran informasi, ide dan lain-lain.2

Masalah komunikasi merupakan suatu hal yang vital bagi
kerberhasilan organisasi dalam memainkan peran/fungsinya.
Kebanyakan organisasi biasanya membangun mekanisme,
proses garis vertikal dan lateral atau menyediakan saluran
komunikasi  sebagai  sarana untuk menyampaikan ide,
perasaan, pilihan, emosi dan dapat juga digunakan untuk

2Komando Pendidikan TNI AU, “Diktat Teori Berkomunikasi”, hal 1
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pertukaran masalah yang terintegrasi antara group, komisi,
per temuan-per temuan la in  dan cara konsul tas i  da lam
rangka  memperba i k i  dan  mengembangkan  sesua tu
hal sehingga informasi tersebut menjadi berarti.

Komunikasi dan informasi mempunyai peran yang baik
dalam meciptakan hubungan re lasi  bagi  seluruh umat
manus ia  dan organisas i ,  se la in  i tu  juga menekankan
pada pola hubungan serasi dalam mengembangkan kualitas
kehidupan beker ja secara umum, mot ivator dan mori l .
Seba l i knya  komun ikas i  yang  bu ruk  a tau  t i dak  j e l as
menyebabkan terjadinya rasa frustasi, rasa tidak percaya
diri dan terasing. Selain itu tidak dapat disangkal bahwa
p e r k e m b a n g a n  t e k n o l o g i  i n f o r m a s i  b a i k  k o m p u t e r
m a u p u n  t e l e k o m u n i k a s i  t e l a h  b e r k e m b a n g  d e n g a n
s e d e m i k i a n  c e p a t n y a .  K o m p u t e r  d e n g a n  t e k n o l o g i
mikrochipnya yang mampu mengolah data dalam jumlah
y a n g  s a n g a t  b e s a r  d a l a m  w a k t u  y a n g  s e d e m i k i a n
c e p a t n y a  d i b a n t u  d e n g a n  t e k n o l o g i  t e l e k o m u n i k a s i
maka  peman faa tan  kompu te r  sanga t  pen t i ng  da lam
meningkatkan k iner ja organisasi ,   baik i tu d ikalangan
bisnis  maupun pemer intahan dan  b idang per tahanan
keamanan.

Dibidang telekomunikasi hampir dapat diperkirakan
dengan jelas bahwa telekomunikasi antarnegara makin
ter jangkau sampai ke pelosok sehingga jarak menjadi
sanga t  pendek  dan  ba tas  an ta rdae rah  a tau  an ta r
negara menjadi kabur.  Sarana telekomunikasi akan selalu
be rkembang  ba i k  pada  s i s t em t r ansm i te r,  r ece i ve r
maupun transmisinya baik melalui benda padat (kabel),
benda cair dan gas/udara.  Materi yang dikomunikasikan
akan mencakup suara, gambar, data dan lain-lainnya baik
secara pr ibadi /perseorangan,  go longan/ inst i tus i ,  a tau
komb inas i .  Dengan  adanya  pen ingka tan  kebu tuhan
telekomunikasi, maka beberapa faktor akan menjadi sangat
penting seperti kecepatan, size, ketelitian dan kerahasiaan.
Untuk itu  faktor kerahasian dalam pengembangan hardware
dan software akan menjadi sangat menentukan.
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Strategi
”Dalam era modern, strategi sebagai suatu proses

untuk menciptakan dan membuat keputusan yang sul i t
yang menghubungkan antara  tu juan,  metode dengan
f a s i l i t a s  u n t u k  m e n c a p a i  t u j u a n ” 3 . Dikaitkan dengan
konteks strategi di Indonesia dimana strategi bertujuan
guna menjabarkan program pembangunan nasional yang
menyangkut  b idang per tahanan ke dalam pentahapan
pencapaian sasaran kemampuan dan kekuatan tiap tahun
anggaran selama jangka pendek, menengah dan panjang.
Ki ta menyadari  bahwa hingga saat in i  ketergantungan
bangsa Indonesia terhadap teknologi pertahanan keamanan
dari luar masih sangat tinggi dan sedang terus diupayakan
un tuk  mengurang inya  tahap  demi  tahap  dengan
mengefek t i f kan  ja r ingan s t ra teg is  in i  ada lah  dengan
memperbaiki dan meningkatkan jaringan komunikasi dan
informasi yang merupakan kata kunci dalam membentuk
jaringan selain mutu sumber daya manusia.

Menanggap i  perkembangan l ingkungan s t ra teg ik
u t a m a n y a  y a n g  b e r k a i t a n  d e n g a n  p e r k e m b a n g a n
tekno log i  per tahanan pada abad ke-21 menun jukkan
percepatan yang amat  t inggi .  Hal  in i  dapat  d iketahui
dengan per lombaan persenjataan rudal  dan ant i  rudal
yang dikembangkan, dimana teknologi  elektronika menjadi
sanga t  dominan ,  ba ik  un tuk  s i s tem kenda l i  maupun
komunikasi. Selain i tu perkembangan teknologi infomasi
bukan lagi merupakan evolusi tetapi sudah merupakan
l o m p a t a n  s a n g a t  c e p a t  ( l e a p )  y a n g  m e n g a g u m k a n .
Da ta  t ahun  90 -an  menun jukkan  bahwa  pen ingka tan
kemampuan  kompu te r  men jad i  dua  ka l i  l i pa t  se t i ap
de lapan be las  bu lan  dan  jumlah  pemaka ian  in te rne t
meningkat  dua ka l i  l ipat  set iap tahunnya terutama d i
I n d o n e s i a  y a n g  m e n e m p a t k a n  I n d o n e s i a  s e b a g a i
konsumen pemakaian internet terbanyak di Asia.

3 Dennis M. Drew & Donald M. Snow, “ Making Strategy an Introduction
to National Security Processes and Problem, Air University Press,
2002.
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Posisi geografis Indonesia sebagai salah satu negara
kepulauan  terluas di dunia (17.508, luas laut ± 4 juta km²
dan panjang pantai ± 81.000 km²), terletak pada 95 derajat
bu ju r  t imur  dan 141 dera ja t  bu ju r  bara t  a tau  se jauh
2,846 NM, 6 derajat l intang selatan dan 11 derajat l intang
u ta ra  a tau  se jauh  1 ,020  NM,  d ihubungkan  o leh  lau t
te r r i to r ia l  dan  se jumlah  se la t -se la t  s t ra teg is  d imana
didalamnya terkandung sumber daya yang ber l impah.
Me l i ha t  kenya taan  beg i t u  l uasnya  w i l ayah  R I  maka
merupakan suatu keharusan yang mut lak bagi  negara
berdau la t  un tuk  men jaga  w i layah  dar i  ancaman dan
gangguan stabil i tas di bidang aspek ekonomi dan poli t ik
dalam rangka ketahanan nasional yang meliput i  aspek
ekonomi dan politik.  Kedua aspek sedikit banyak ditopang
oleh bangunan struktur pengembangan teknologi  yang
kita ketahui aspek ini negara kita masih  lemah dalam
penguasaannya  d i t ambah  dengan  m in imnya  sa rana
dan prasarana yang mendukung dalam tugas tersebut.
Untuk melaksanakan peran tersebut,  diperlukan upaya
pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi
pertahanan kemananan di  samping dapat memberikan
n i l a i  t a m b a h  s e c a r a  l a n g s u n g  p a d a   p e n i n g k a t a n
keamanan nasional ,  dapat  juga d idayagunakan untuk
meningkatkan kesejahteraan bangsa secara utuh dan
terintegrasi dengan melakukan RMA (Revolusion Mil i tary
Af fa i rs )  dan RBA (Revolusion Bussines Af fa i r )  secara
radikal.  Hal ini disebabkan harus adanya keinginan semua
pihak baik dari pemerintah maupun perusahaan jaringan
swasta melalui  kor idor-kor idor yang di tetapkan. Tanpa
adanya keinginan tersebut ,  maka akan sul i t  bagi  k i ta
dan  semakin ketertinggalan informasi yang menyebabkan
akan semakin jauh dan terbelakang dalam pecaturan dunia
internasional.
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Gambar : Business and Battle Space4

Lingkungan dan Kemampuan Organisasi
”Setiap organisasi dibuat dalam lingkungan khusus

sebagai suatu mata rantai yang tidak memungkinkan untuk
terlepas.  Lingkungan ini memberikan pengaruh terhadap
organisasi dan aktifitasnya, bagaimana menghasilkan dan
bagaimana mengoperasikannya (Nabli dan Nugent, 1989).
Indonesia sebagai negara berkembang masih dihadapkan
oleh beberapa masalah kebutuhan termasuk dalam sektor
teknologi modern.  Maka langkah pertama yang dilakukan
adalah menggunakan konsep yang berbasis teknologi dalam
merespon set iap  kemungk inan yang te r jad i  te ru tama
terhadap perkembangan iptek dan menyerap teknologi
tersebut dengan cepat dan tepat. Konsep basis teknologi
adalah fokus terhadap hal-hal tertentu untuk menciptakan
sesuatu secara langsung sesuai kondisi  yang ada dan
mengembangkan teknologi tersebut secara terus menerus,
konsisten dan optimal dalam mendukung pertahanan negara.
Dalam konsep basis teknologi terjalin kerjasama yang baik
antara potensi-potensi dari ilmu pengetahuan dan teknologi
yang dapat dikembangkan menjadi kemampuan/kekuatan
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nasional. Kemampuan/kekuatan nasional adalah kemampuan
suatu negara dalam memanfaatkan sumber-sumber daya
yang dimiliki (sumber daya manusia, sumber daya alam
dan sumber daya buatan), dan bagaimana proses dari sistem
tersebut sehingga dapat mendukung suatu organisasi /
negara.

Dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah udara
yang menjad i  yur id iks i  nas iona l  dan untuk  mencapai
keunggulan udara, maka persaingan kecanggihan udara di
negara-negara Eropa dan terutama di negara kawasan
As ia  sangat  mungk in  te r jad i .  D imana kemajuan i lmu
pengetahuan dan teknologi alat utama sistem senjata  yang
berkembang secara pesat menuntut personel-personel yang
terlibat didalamnya harus selalu waspada dan memantau
setiap perkembangan yang ada. “Dampak dari keadaan
te rsebu t  akan  sanga t  d i rasakan  o leh  negara-negara
berkembang  seperti Indonesia yang pada umumnya masih
berstatus sebagai konsumen dari produksi dari negara-
negara maju”5 .   Akibat lebih lanjut dari ketimpangan kondisi
tersebut  adalah terjadinya kesenjangan teknologi yang
makin lebar, sehingga terciptanya kondisi ketergantungan
negara-negara berkembang pada negara maju.

Kemampuan Penguasaan Teknologi pada Perusahaan
Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi akan

m e n i m b u l k a n  k o n f l i k  n i l a i  d a n  s e m a k i n  t e r s i s i h n y a
masyarakat  yang te rbe lakang.   Po la  indust r i ,  s is tem
moneter dan perdanganggan dunia menjadikan kehidupan
seluruh bangsa sebagai  satu  masyarakat  dunia  yang
terbuka tanpa mengenal batas negara, cenderung menekan
masya raka t  nega ra -negara  be rkembang .  Pe rbedaan
kepentingn antara negara-negara maju untuk beraliansi
secara regional dan bersikap proteksioniustis sehingga
dapat  menghambat  kemajuan ekonomi negara-negara
sedang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa konflik
kepentingan ekonomi akan semakin menonjol.

5 Exhibition Indo Defense 2006, “ To Develop Industry National Defense”
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Dalam upaya peningkatan penguasaan iptek, salah satu
cara yang terbaik yang dapat ditempuh adalah melalui pelibatan
secara terpadu semua unsur masyarakat yang  terkait khususnya
para akademis, industriawan baik BUMNIS maupun swasta dan
TNI. Bertitik tolak dari nilai-nilai luhur budaya nasional, pertim-
bangan ekonomis dan kinerja pelaksanaan kegiatan, maka ben-
tuk kerjasama yang  terbaik antara ketiga unsur tersebut adalah
wujud kemitraan yang mengandung nilai-nilai kebersamaan.

Kerjasama melalui kemitraan memberikan keuntungan
ganda yaitu, pertama, akan terjadi percepatan dalam penguasaan
teknologi yang kita butuhkan, khususnya Hankam tanpa
mengabaikan kepentingan komersial. Kedua, sejalan dengan
tingkat penguasaan teknologi yang berhasil dicapai, maka secara
bertahap pula dapat diwujudkan kemandirian. Ketiga, amanat
konst i tusi  dan arahan GBHN dapat d iwujudkan dalam
pengikutsertaan secara penuh dan mempunyai keyakinan yang
kuat bahwa dimasa mendatang industri BUMNIS ataupun sadar
semua warganegara dalam upaya pembelaan negara.  Melalui
kemitraan ini, swasta didukung oleh akademis dan TNI secara
mandiri dan lebih intensif secara bersama mewujudkan rencana
strategis transformasi industri, pengembangan iptek, sekaligus
memenuhi kebutuhan pertahanan keamanan.
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Kemampuan industri/perusahaan dalam mendukung
pertahanan ke depan

Kebutuhan TNI akan alat-peralatan dan perlengkapan
utamanya pada dewasa ini hampir seluruhnya tergantung
dari hasil pengadaan luar negeri. Hal ini disebabkan karena
po tens i ,  kemampuan  i ndus t r i  dan  t ekno log i  be lum
sepenuhnya mendukung kebutuhan TNI,  serta adanya
beberapa kendala yang belum dapat diatasi sedangkan
peluang yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.

Hal ini sesuai dengan amanat Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono  d i  depan  pese r ta  rapa t  P imp inan  TN I
mengatakan bahwa program pengembangan kekuatan dan
modernisasi TNI ke depan t idak akan dilakukan secara
besar-besaran karena militer Indonesia bukan militer yang
agresif selain itu beliau menekankan bahwa kita jangan
ternina bobokan, pahami betul metode perang modern,
perkembangan militer, doktrin, strategi dan kebijakan dalam
pertahanan dunia ini, kembangkan kita punya sendiri dan tak
lupa sejauh mungkin menggunakan industri nasional”6 .  Dari
hal tersebut di  atas, tujuan pembangunan/peningkatan
kekuatan militer untuk melindungi kedaulatan negara, maka

6 Koran Suara Karya, September, 21, 2006, page 3.
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membangun kekuatan pertahanan yang kuat bagi Indonesia
bukanlah suatu yang berlebihan, melainkan kebutuhan atau
bahkan keharusan. Dihubungkan dengan ketergantungan
tersebut, diperlukan keterlibatan semua lapisan (industri,
akademia, dan parlemen) untuk berf ikir /mengantisipasi
masalah tersebut dengan menggunakan seluruh potensi yang
ada untuk mengurangi ketergantungan tersebut secara
bertahap. Konsep pembangunan kekuatan pertahanan secara
umum dijelaskan dalam lines of development seperti gambar
di bawah ini:

                                           Interoperability

   Military
Capability

                                              Interoperability

Dari konsep ”lines of development”7  terdapat unsur-unsur
sepert i  log is t ic ,  personel ,  in f rast ructure,  equipment ,
organization, concept & doctrine  dan information.  Dalam
membangun komponen ini memerlukan dukungan yang cukup
intensif.  Mengingat belum adanya standar di dunia tentang
pengunaaan teknologi informasi, untuk itu pemahaman tentang
defence line of development memerlukan dukungan dari
teknologi dalam negeri  dar i  pabrikan atau perusahaan
telekomunikasi swasta yang cukup intensif untuk mendorong
kematangan dan format yang tepat dalam memastikan
pencapaian kekuatan di masa depan.

7 Commodore  Peter Tatham Royal Navy (Ret). “Defence Acquisition and
Project Management”. Lecture in ITB 2006.
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Kesimpulan
Dari  hal tersebut di atas dapat disimpulkan  sebagai

berikut :

Bahwa informasi  memegang peranan yang sangat
penting sebagai langkah awal dalam menentu bentuk/pola
sistem pertahanan dan dengan informasi juga kita dapat
memetakan kekuatan pertahanan untuk daerah-daerah yang
perlu mendapat perhatian/rawan.

Kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi sangat
perlu, hal ini dilakukan karena keterbatasan kemampuan
yang dimiliki TNI selain itu perusahaan tersebut memiliki
dukungan finansial, sumber daya manusia yang memadai,
jaringan infrastruktur, kompetensi sehingga mereka berusaha
memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.

Kerahasiaan mungkin yang menjadi kendala, namun
kita harus realit is bahwa selama kita masih bergantung
kepada teknologi/peralatan dari luar maka selama itu pula
kerahasian tidak terjamin karena semua peralatan sudah
diproteksi oleh produsen. Untuk melepaskan hal tersebut
perlu mengaktifkan peran kemampuan industri/perusahaan
dalam negeri, para akademis, dan lembaga penelitian dan
pengembangan untuk berperan aktif, dan yang tidak kalah
pentingnya yaitu output  dari hasil  karya tersebut harus
benar-benar digunakan, dan perlu juga memberikan  insentif
kepada perusahaan/Litbang sebagai rangsangan untuk
partisipasinya dalam bidang pertahanan.

*****

.
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Abstrak

K esiapan  t empur  sua tu  sa tuan
      operasi sangat bergantung kepada

personel ,  pera la tan ,  pemel iharaan,
pelat ihan dan keselamatan.   Dalam
konteks pemeliharaan, kecepatan dan
ketepatan pemel iharaan a la t  u tama
sistem persenjataan udara (alutsistaud)
menjadi  a la t  ukur  kes iapan operas i
sua tu  sa tuan .  Un tuk  kasus -kasus
pemeliharaan yang telah dicantumkan

di dalam petunjuk pemeliharaan, proses pemeliharaan dapat
segera dilakukan.  Namun,  bagi kasus-kasus pemeliharaan
yang tidak tercantum di dalam petunjuk pemeliharaan akan
diperlukan selang waktu yang signifikan untuk memperoleh
solusinya. Hal ini  memberikan permasalahan kesiapan
operasi alutsistaud terutama pada satuan-satuan yang
digelar di wilayah-wilayah strategis jauh dari pangkalan
induk.

Menunggu bantuan dar i  pusat  menjad ikan kes iap
operasian alutsistaud lebih lama. Waktu tunggu kesiap
operasian aluts istaud dapat menjadikan kerawanan di
wilayah operasi di dalam pengawasannya.  Untuk mengatasi
permasalahan tersebut ,  d i  da lam naskah in i  d ia jukan

Konsep Desain dan Implementasi
Sistem Pemeliharaan

Alat Utama Sistem Persenjataan
Udara Berbasis Kecerdasan

              Oleh:  Mayor Lek  Arwin D.W. Sumari, ST, MT
         (Pamen DP Gubernur AAU) & Dr. Ir. Aciek Ida Wuryandari, MT

(Staf Pengajar STEI - ITB)

.
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konsep desain dan implementasi satu Sistem Pemeliharaan
Alutsistaud berbasis Metoda Kecerdasan (SPAK) yang
ditujukan untuk memberikan bantuan teknis pemeliharaan
secara cerdas guna memberikan saran solusi pemeliharaan
terbaik.

SPAK diapl ikasikan menggunakan metoda-metoda
kecerdasan berbasiskan Jaringan Syaraf Tiruan, Sistem
Pakar dan Sistem Fuzzy.  Apl ikasi metoda kecerdasan
ditujukan agar SPAK mampu memberikan solusi pemeli-
haraan te rba ik  dengan cepat  dan tepat  berdasarkan
penalarannya ( reasoning)  sebagaimana cara manusia
berpikir.  Dengan karakteristik kecerdasan yang melekat
pada setiap metoda, aplikasi SPAK diharapkan akan mampu
meminimalkan waktu tunggu kesiap operasian alutsistaud
karena adanya tindak pemeliharaan khususnya yang tidak
tercantum dalam petunjuk pemeliharaan.

Kata kunci – pemeliharaan, waktu tunggu, alutsistaud,
kecerdasan.

Kesiapan tempur (combat readiness)  suatu satuan
operas i  sanga t  be rgan tung  kepada  aspek  Persone l ,
Peralatan, Pemeliharaan, Pelatihan, Keselamatan (P4K).
Kel ima aspek tersebut  sal ing berketergantungan satu
dengan yang lainnya.  Pembelian operasi alat utama sistem
persenjataan udara (alutsistaud) akan sia-sia tanpa ada
sumber daya manusia yang dapat mengawakinya dan usia
operasi peralatan akan menjadi lebih singkat daripada yang
te lah  d i spes i f i kas i kan  b i l a  t i dak  ada  pe rson el  yang
memeliharanya.  Di sisi lain, tanpa dibekali ketrampilan yang
memada i ,  pe ra la tan -pe ra la tan  t e r sebu t  t i dak  akan
dimanfaatkan dengan opt imal dan dapat membawa ke
insiden atau kecelakaan.

Pemeliharaan memainkan peranan penting di dalam
kesiapan operasi alutsistaud.  Alutsistaud didefinisikan
sebagai sistem persenjataan yang terkait langsung dengan
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penggelaran suatu operas i  udara d iantaranya adalah
pesawat-pesawat terbang (tempur, angkut dan helikopter)
beserta kelengkapan avionik di dalamnya, radar-radar yang
digelar, peralatan Peperangan Elektronika (Pernika), peluru
kendali (rudal) anti serangan udara dan lain sebagainya.
Pemeliharaan yang teratur, tepat dan cepat memberikan
jaminan kesiap operasian alutsistaud kapanpun dibutuhkan
dan dimanapun digelar.

Tidak sedikit kendala dihadapi untuk mempertahankan
kesiapan operasi alutsistaud khususnya ketika alutsistaud
tersebut digelar di  wi layah-wi layah strategis jauh dar i
pangkalan induk semisal dalam kegiatan patroli di daerah-
daerah tertentu.  Permasalahan akan dihadapi ketika tindak
pemeliharaan terhadapa kerusakan yang terjadi alutsis-
taud tidak tercantum dalam petunjuk pemeliharaan sehingga
diperlukan selang waktu yang signifikan untuk memperoleh
solusinya.   Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam
naskah ini disampaikan konsep desain dan implementasi
Sistem Pemeliharaan Alutsistaud berbasis Kecerdasan atau
disingkat SPAK.  Sistem ini ditujukan untuk memberikan
saran so lus i  pemel iharaan terba ik  berdasarkan has i l
komputasi berbasis metoda kecerdasan yang dilakukannya.
Fitur pent ing lain SPAK adalah si fatnya yang scalable
sehingga dapat mengakomodasi perkembangan prosedur
pemeliharaan hasil inovasi di lapangan.

Naskah ini akan dibagi menjadi lima bagian.  Bagian I
menyampaikan l ima faktor kesiapan tempur yang harus
d i j aga  o l eh  se t i ap  sa tuan  ope ras i ,  Bag ian  I I  be r i s i
permasalahan yang dihadapi dit injau dari aspek peme-
liharaan dengan fokus pada satuan operasi yang digelar di
wilayah-wilayah strategis jauh dari pangkalan induk.  Pada
Bagian III akan disampaikan mengenai Sistem Pemeliharaan
Alutsistaud berbasis Kecerdasan (SPAK) yang dilanjutkan
dengan konsep desain dan implementasinya pada Bagian
IV.  Bagian V memberikan kesimpulan dari konsep yang telah
disampaikan dan ditutup dengan Bagian VI yang berisi
mengenai pengembangan SPAK di masa mendatang.
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P4K

Gambar 1.  Diagram kesiapan tempur TNI AU.

Personel adalah setiap manusia yang bekerja di dalam
organisas i  satuan tersebut  mula i  dar i  pos is i  ter t inggi
semisal komandan satuan, hingga posisi terendah semisal
tenaga honorer lokal.  Semuanya mempunyai tugas dan
tanggung jawab yakni membawa organisasi melaksanakan
tugas pokoknya.   Peralatan yang dimaksud di sini adalah
dalam konteks organisasi yang terdiri dari alutsistaud yang
menjadi  tanggung jawabnya, peralatan untuk kegiatan
pemeliharaan, dukungan administrasi,  logist ik dan lain
sebagainya yang berada di dalam satuan tersebut.  Setiap
pe ra la tan  mempunya i  f ungs i  yang  be rbeda  namun
mempunyai satu tujuan yang sama di dalam organisasi
tersebut.

Keterampilan hanya dapat diperoleh dari  kegiatan
pelatihan di samping latar belakang dari setiap personel
yang bekerja di bidang profesinya masing-masing.  Semakin
sering keterampilan dilatih, maka semakin tinggi tingkat
kepercayaan personel di dalam melaksanakan tugasnya.
Pelatihan dapat dilakukan secara formal maupun informal.
Dalam konteks informal, pelatihan sangat bergantung kepada
kemauan,  in is ia t i f  dan dorongan dar i  mas ing-mas ing
individu.  Keselamatan di dalam kegiatan penerbangan dan
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pelaksanaan pekerjaan berlaku bagi setiap individu di dalam
organisasi tersebut. Keselamatan dir inya adalah setara
dengan keselamatan rekan-rekan kerjanya sehingga setiap
individu harus menjaga individu-individu lain di sekitarnya.
Faktor  keselamatan juga menjadi  ukuran kesuksesan
organisasi di dalam melaksanakan tugas pokoknya.

Aspek pemeliharaan selain personel sebagai subyek
dan peralatan sebagai obyek, juga mencakup prosedur-
prosedur pemeliharaan tertulis dan tidak tertulis.  Prosedur-
prosedur tertulis dicantumkan di dalam bentuk buku petunjuk
pemeliharaan (manual book), check l ist atau maintenance
update yang diterbitkan oleh perusahaan pembuat peralatan,
sedangkan prosedur-prosedur tidak tertulis adalah tindakan-
tindakan pemeliharaan yang dilakukan di luar buku petunjuk
pemel iharaan yang dikeluarkan oleh yang berwenang.
Elemen pemeliharaan lainnya adalah perangkat pemeliharaan
yang umumnya telah menjadi satu paket dengan peralatan
yang dibeli beserta petunjuk pemakaiannya.

Permasalahan Pemeliharaan
Di dalam penggelaran operasi militer – contoh operasi

udara, faktor pemeliharaan menjadi tumpuan kesiapan
operasi alutsistaud untuk mencapai keberhasilan operasi.
Kecepatan dan ketepatan t indak pemeliharaan menjadi
jaminan kesiapan operasi alutsistaud khususnya di satuan-
satuan operasi yang digelar di wilayah-wilayah strategis jauh
dari pusat.  Untuk kasus-kasus pemeliharaan yang telah
dicantumkan d i  dalam petunjuk pemel iharaan,  proses
pemeliharaan dapat segera dilakukan.  Namun, bagi kasus-
kasus pemeliharaan yang tidak tercantum di dalam petunjuk
pemeliharaan akan diperlukan selang waktu yang signifikan
untuk memperoleh solusinya.

Menunggu bantuan dari pusat menjadikan kesiapan
operasi alutsistaud lebih lama.  Di sisi lain menelusuri satu
per satu buku-buku petunjuk pemeliharaan akan memakan
waktu yang signifikan sehingga berdampak pada kerawanan
wilayah operasi dalam pengawasan alutsistaud tersebut.
Sambil menunggu bantuan, pada umumnya beberapa teknisi
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sen ior  yang te lah berpenga laman melakukan inovas i
pemeliharaan dengan bekal pengetahuan yang dimilikinya
bila prosedur pemeliharaan yang terdapat dalam petunjuk
pemeliharaan resmi tidak mampu mengatasinya.  Namun
sayangnya sangat banyak t indakan pemeliharaan hasi l
inovasi ini tidak didokumentasikan dengan rapi sehingga
pengetahuan ini banyak tak terekam bersamaan dengan
selesainya masa dinas mereka di satuan.

Dari permasalahan pemeliharaan di atas, diperlukan
satu sistem pemeliharaan yang memiliki kemampuan,

• memberikan solusi terbaik dengan menggunakan data
yang sudah ada,

• mengakomodas i  p rosedur  pemel iharaan baru  has i l
inovasi di lapangan,

• mempersingkat waktu pemeliharaan atau meminimalkan
waktu tunggu operasi.

Definisi Pemeliharaan
Pemel iharaan aluts istaud adalah suatu seni  yang

membutuhkan keahlian, kesabaran, pengalaman dan inovasi
yang berkesinambungan dari waktu ke waktu.  Pemeliharaan
juga suatu kegiatan yang mendorong inspirasi-inspirasi baru
ke arah penemuan cara-cara atau solusi-solusi baru yang
sering tidak ada di dalam petunjuk pemeliharaan resmi.
Pemeliharaan dalam lingkup yang luas mencakup personel,
pe ra la tan ,  p rosedu r  peme l i ha ran  dan  ma te r i a l .   US
Depar tmen t  o f  De fense  Jo in t  Pub l i ca t i on  1 -02
mendefinisikan pemeliharaan sebagai :

maintenance (materiel) — 1. all action taken to
retain materiel in a serviceable condition or to
restore it to serviceability. It includes inspection,
t es t i ng ,  se r v i c i ng ,  c l ass i f i ca t i on  as  t o
serviceability, repair, rebuilding, and reclamation,
2. all supply and repair action taken to keep a
force in condition to carry out its mission, 3. the
rout ine recurr ing work  requ i red to  keep a
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facility (plant, building, structure, ground facility,
ut i l i ty system, or other real property) in such
condition that it may be continuously used at its
original or designed capacity and efficiency for
its intended purpose.

Dari  definisi  di atas  terdapat  empat  hal  utama di dalam
‘Pemeliharaan” sebagai berikut:

* Retain .   Suatu t indakan untuk te tap menjaga
peralatan agar  se la lu dalam kondis i  s iap operas i
(serviceable).
* Restore .  Suatu tindakan untuk mengembalikan
status peralatan ke kondisi siap operasi.
* Supply  and Repai r  Act ion .   Sua tu  t i ndakan
dukungan dan perbaikan agar peralatan siap untuk
dioperasikan.
* Routine Reccuring Work .  Suatu t indakan rutin
berkesinambungan untuk mempertahankan kondisi siap
operasi peralatan.

Agar keempat hal utama di atas dapat dilaksanakan
dengan tepat, diperlukan personel yang profesional dan
berkualitas, peralatan pemeliharaan yang tepat dan dapat
mengikuti perkembangan teknologi alutsistaud, prosedur
pemel iharaan yang e f is ien dan e fek t i f  ser ta  mater ia l
pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan.  Hal lain yang
men jad i  pe rha t i an  ada lah  peme l iha raan  yang  dapa t
dilaksanakan dengan cepat dapat mengurangi siklus waktu
tunggu operasi alutsistaud khususnya pada satuan-satuan
operasi yang digelar di wilayah-wiliayah strategis jauh dari
pusat.

Konsep Sistem Pemeliharaan Berbasis Kecerdasan
Banyak pendekatan untuk membangun suatu sistem

pemeliharaan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.
Namun t idak banyak yang membangun sistem dengan
mengapl ikasikan metoda-metoda kecerdasan.  Apl ikasi
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metoda-metoda kecerdasan ditujukan agar sistem-sistem
tersebut mampu berpikir seperti manusia atau memiliki suatu
kecerdasan tiruan (artificial intelligence).  Di antara banyak
metoda kecerdasan, konsep SPAK akan ditinjau dari tiga
macam metoda yakni Jaringan Syaraf Tiruan (JST), Sistem
Pakar dan Sistem Fuzzy.

Dengan mengaplikasikan metoda-metoda kecerdasan
dan memperhatikan permasalahan pemeliharaan, secara
umum SPAK mempunyai  keunggulan terhadap sistem-
s is tem pemel iharaan yang t idak berbasis  kecerdasan
sebagai berikut :

• memiliki kemampuan pembelajaran dan menyimpan
hasil pembelajaran di dalam memorinya,

• memi l i k i  kemampuan  me lakukan  d i agnosa
pemeliharaan dan memberikan alternatif-alternatif
so l us i  seca ra  ce rdas  be rdasa rkan  pena la ran
( reason ing )  dar i  has i l  pembela jaran yang te lah
dilakukannya atau berdasarkan pengetahuan yang
dimiliki oleh para pakar,

• mampu mengatasi permasalahan pemeliharaan yang
bersifat samar,

• memiliki basis data yang bersifat scalable sehingga
mampu mengakomodasi prosedur pemeliharaan yang
sudah ada dan hasil inovasi di lapangan.

Gambar 2.  Konsep SPAK.
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Basis data adalah media untuk menyimpan prosedur-
p rosedur  peme l iha raan  resmi  maupun  has i l  i novas i .
Sumber prosedur-prosedur pemeliharaan resmi berasal dari
pabrik pembuat peralatan sedangkan prosedur-prosedur
tidak resmi berasal dari inovasi para teknisi.   Para teknisi
yang rajin umumnya mencatat solusi atau cara pemeliharaan
baru ini ke dalam buku pribadinya dan (mungkin) menurun-
kan  i lmu  t e r sebu t  ke  gene ras i  pene rusnya  d i  l a i n
kesempatan.  Inovasi-inovasi ini menambah khazanah teknik
pemel iharaan a luts is taud melengkapi  prosedur peme-
l iharaan resmi.  Pengalaman di lapangan menunjukkan
bahwa tidak sedikit permasalahan pemeliharaan alutsistaud
dapat diselesaikan dengan inovasi teknis dilandasi latar
belakang kompetensi teknisi yang kuat.

Untuk mendukung aplikasi metoda kecerdasan yang
menjadi inti sistem, SPAK juga dilengkapi dengan fasilitas
akses data nyata-waktu (real-time data access) dan sarana
komunikasi ke jaringan informasi global.  Dengan akses data
nya ta -wak tu ,  se lang  wak tu  an ta ra  pemasukan  pe r -
masalahan pemeliharaan dan solusi terbaik yang diberikan
sistem akan sangat minimal .   Fasi l i tas komunikasi  ke
jaringan global memberikan sarana kepada sistem untuk
mengakses basis data dari server Depo Pemeliharaan atau
help desk yang disediakan oleh pabrik-pabrik pembuatan
peralatan alutsistaud.   Dengan sarana ini sistem memiliki
cukup banyak al ternat i f  solusi  terhadap permasalahan
pemeliharaan yang ditanyakan oleh teknisi di lapangan.

Fasil i tas penting lain yang juga harus dimil iki oleh
SPAK adalah onl ine.   Dalam def in is inya onl ine dapat
bermakna aktif dan siap untuk dioperasikan, telah terhubung
ke suatu jaringan komputer atau terhubung ke jaringan global
Internet.

Konsep Implementasi SPAK
SPAK dibagi ke dalam tiga bagian yakni pengolahan

awal, pencarian solusi dan pengolahan akhir serta sebuah
basis data.  Arsitektur SPAK diperlihatkan pada Gambar 3.
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· Blok Pengolahan Awal.  Komputer hanya dapat memahami
masukan yang dimengerti olehnya yakni bahasa mesin.
Pengolahan awal bertugas melakukan pengubahan dari
masukan-masukan bahasa manusia ke bahasa yang dapat
diterima oleh komputer.   Ada persyaratan yang harus
dipenuhi agar proses dapat berjalan dengan cepat yakni
masukan yang dimasukkan harus seefisien mungkin namun
telah mempunyai makna yang tepat.  Sebagai contoh :
memory, suatu media penyimpan data di dalam komputer
alutsistaud.  Sistem akan memberikan beberapa jawaban
yakni RAM (random access memory), ROM (read-only
memory) dan Hard Disk.  Memory adalah fitur utama atau
atribut dari ketiga media penyimpan data tersebut yang
diperoleh dari proses ekstraksi fitur.   Fitur-fitur ini dapat
direpresentasikan ke dalam berbagai bentuk seperti vektor
dan matriks.  Tabel 1 memperlihatkan contoh representasi
fitur ke dalam bentuk vektor kode biner.

Gambar 3.  Arsitektur SPAK.

Tabel 1.  Contoh representasi fitur ke dalam vektor biner.

 No.      Fitur        Vektor Biner 8 bit
1. Processor 00001000
2. Memory 00001001
3. I/O Port 00001010
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• Blok Pencarian Solusi.  Fitur yang telah dikonversikan
ke bentuk vektor biner di blok pengolahan awal adalah
masukan untuk melakukan akses bas is  data  untuk
pencarian solusi terbaik.  Kecepatan akses tidak hanya
ditentukan oleh aturan penempatan data di dalam basis
da ta  namun  j uga  kepada  mekan isme  akses  da ta .
Penca r i an  so lus i  t e rba i k  menggunakan  me toda
kecerdasan ditujukan untuk mengatasi permasalahan
akses  da ta  sekuens ia l  yang  merupakan  c i r i  khas
komputer.  Dapat dibayangkan berapa waktu yang dipakai
untuk mengambil data yang disimpan pada alamat ke-
10.000 bila untuk akses ke satu alamat memerlukan waktu
0 ,00001 de t i k  a tau  10 .000  x  0 ,00001 =  0 ,1  de t i k .
Bandingkan bila akses data ke alamat tersebut dapat
dilakukan secara langsung yakni 0,00001 detik.  Dengan
demik ian  te rdapa t  pen ingka tan  wak tu  akses  ( t ime
speedup) sebesar 0,1 / 0,00001 = 10.000 kali lipat.

Gambar 4.  Mekanisme akses data tanpa pembelajaran
(sekuensial).

Mekanisme akses data dengan pembelajaran dapat
meminimalkan waktu akses basis data dengan sangat
signifikan untuk dapat mencapai persyaratan nyata-waktu.
B lok  penca r i an  so lus i  dapa t  d i imp lemen tas i kan
menggunakan salah satu dari ketiga metoda kecerdasan
atau kombinasi dari metoda-metoda kecerdasan JST,
Sistem Pakar dan Sistem Fuzzy.



ANGKASA CENDEKIA

34 Edisi Juli 2008

• Blok Pengolahan Akhir.   Agar hasil pengolahan sistem
dapat dipahami oleh manusia, pengolahan akhir bertugas
mengubah bahasa komputer ke bahasa manusia dan
menampi l kannya  ke  layar  tamp i lan .   Format  yang
ditampilkan tergantung kepada bagaimana spesifikasi
sistem di awal perancangannya.  Format tampilan hasil
proses yang umum digunakan adalah data yang dicari
d iu ru tkan berdasarkan re levans inya  te rhadap per -
masalahan yang diberikan.  Relevansi ini menunjukkan
urutan alternatif solusi pemeliharaan terbaik hingga yang
diperkirakan dapat memberikan solusi permasalahan yang
d iber i kan [5 ].   P robab i l i t as  re levans i  i n i  dapa t  juga
ditambahi dengan keterangan prosentase ketepatan data
yang sesuai dengan permasalahan yang diberikan.

• Basis Data.   Sumber-sumber prosedur pemeliharaan
yang ada dibuat menggunakan format yang beragam
sepert i  buku, leaflet,  check l ist  atau jurnal sehingga
diperlukan sedikit usaha untuk mengubahnya ke format
yang d i ing inkan sesua i  dengan kebutuhan s is tem.
Format yang paling sederhana adalah teks dan tidak sulit
untuk mengubah format-format tersebut ke bentuk teks.
Sangat banyak perangkat komputer yang dapat melakukan
tugas-tugas ini melalui media scanner. Tentunya basis da-
ta harus diatur sedemikian rupa untuk memudahkan akses
data yang ada di dalamnya. Pengaturan data di dalam ba-
sis data tergantung kepada bagaimana pola akses sistem
ke dalam basis data.  Basis data bersifat terskala (scal-
able) sehingga dapat mengikuti perkembangan teknologi
dan menerima data baru.

Tinjauan Metoda-Metoda Berbasis Kecerdasan

1. Sistem Pakar
Sistem Pakar (expert system) adalah sistem perangkat

lunak yang dipergunakan untuk memindahkan pengetahuan
dan keahlian seorang pakar ke dalam komputer.  Sistem
Pakar  mempunya i  dua  komponen u tama yakn i  Bas is
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Pengetahuan (knowledge base) dan Penyimpulan (inference)
dengan arsitektur sebagaimana diperlihatkan pada Gambar
4 sedangkan proses akuisisi pengetahuan dari seorang
pakar diperlihatkan pada Gambar 5.

Gambar 5.  Arsitektur Sistem Pakar.

• Bas is  pengetahuan mengandung pengetahuan
penyelesaian masalah (problem-solving) khusus do-
main.

• Fakta-fakta merepresentasikan apa yang kita ketahui
pada set iap saat mengenai  permasalahan yang
sedang kita selesaikan.

• Aturan-aturan merepresentasikan kaitan di antara
fakta-fakta.

• Mesin penyimpulan adalah suatu program umum
yang  mengaktifkan  pengetahuan  di  dalam  basis
pengetahuan.

• Antarmuka  ( interface)  memberi sarana  bagi peng-
guna untuk berkomunikasi dengan Sistem Pakar.

D i  da lam rekayasa  penge tahuan  (know ledge
eng inee r i ng )  t e rdapa t  dua  keg ia tan  yakn i  akus i s i
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pengetahuan dan pengolahan pengetahuan.  Pakar adalah
seseorang mempunyai keahlian atau kepakaran pada suatu
bidang ter tentu dar i  hasi l  pengalaman bertahun-tahun
mendalami bidang tersebut.  Strategi adalah tindakan yang
dilakukan untuk memperoleh solusi yang paling tepat dari
permasalahan yang diberikan. Sumber-sumber pengetahuan
dapat pula berasal dari kasus-kasus, dokumen, gambar-
gambar, laporan dan data lain yang berkaitan.

Gambar 6.  Proses akuisisi pengetahuan dalam Sistem Pakar.

Aturan dalam Sistem Pakar
Di dalam penyelesaian permasalahan, Sistem Pakar

memer lukan  a tu ran -a tu ran  ( r u l es )  t e r t en tu  yang
diprogramkan kepadanya.  Sistem Pakar akan memberikan
penyimpulan berdasarkan pada penyimpulan-penyimpulan
sementara yang telah dilakukan pada proses-proses awal.
Secara umum aturan-aturan pada Sistem Pakar terdiri dari
prakondisi (antecedent) dan aksi (consequence) dengan
format adalah sebagai berikut.



ANGKASA CENDEKIA

37Edisi Juli 2008

IF kondisi 1
AND kondisi 2
AND kondisi n

THEN kondisi m
kondisi m + 1

pilihan 1
pilihan 2
…
pilihan k

Akuisisi Pengetahuan
Akus i s i  penge tahuan  ada lah  p roses  menye rap

penge tahuan  da r i  sumber -sumber  penge tahuan  dan
transformasinya kedalam bentuk representasi  internal
berdasarkan kerangka representasi pengetahuan. Solusi
pemeliharaan yang diberikan oleh Sistem Pakar akan sangat
detil bila basis pengetahuan yang dimilikinya sangat lengkap
dan komprehensi f .   Oleh karena pada proses akuis is i
pengetahuan semua teknisi yang mempunyai kompetensi
luar biasa pada bidangnya masing-masing diharuskan untuk
mentransfer pengetahuan yang dimilikinya kepada SPAK.

Gambar 7.  Proses akuisisi pengetahuan oleh manusia.
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Proses akuisisi pengetahuan adalah proses yang sulit
sehingga harus diwaspadai beberapa hal mendasar berikut:

• keahlian pakar mengalami proses “internalisasi”,
• keahlian pakar berbentuk “rule of thumb” dan intuisi,
• pakar terlatih untuk menyelesaikan masalah bukan

menjelaskan bagaimana konklusi dibuat,
• “ i l l-structured problem”.

2. Jaringan Syaraf Tiruan
Jar ingan Syaraf  Ti ruan (JST) adalah suatu model

komputasi  yang di inspirasi  dar i  model  jar ingan syaraf
biologis.  JST didefinisikan sebagai suatu mesin komputer
yang dirancang untuk memodelkan cara bagaimana otak
melaksanakan tugas yang diimplementasikan dengan divais
elektronik atau perangkat lunak dengan fokus pada proses
pembelajarannya ( learning).

Gambar 8.  Sel syaraf biologis.

JST adalah suatu prosesor paralel terdistribusi yang
mas i f  yang te rd i r i  dar i  in te rkoneks i  un i t  pengo lahan
sederhana  (s imp le  p rocess ing  un i t s )  yang  be r tugas
meny impan pengetahuan dan menyed iakannya untuk
digunakan.  Ia juga adalah suatu mesin pembelajaran ( learn-
ing machine )  bersi fat connect ionism  yang memperoleh
penge tahuan  da r i  l i ngkungannya  me la l u i  p roses
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pembela jaran dan memodi f ikas i  bobot  s inaps is  untuk
mencapai objektif perancangannya.

Seperti telah diketahui bahwa otak manusia melakukan
komputasi dengan cara yang berbeda dengan komputer
(mesin von Neumann).  Otak manusia memiliki arsitektur
kompleks, nonlinier dan melakukan komputasi secara paralel
sehingga dapat melakukan pengolahan informasi jauh lebih
cepat daripada komputer digital khususnya untuk aktifitas
pengena lan  po la  (pat te rn  recogn i t ion ) ,  perseps i  dan
pengenda l i an  mo to r.   I a  j uga  memi l i k i  s t r uk tu r  dan
kemampuan untuk menyimpan pengetahuannya sendir i
berdasarkan pengalaman yang telah dipelajarinya. Sistem
syaraf manusia diperlihatkan pada gambar 6 dan secara
umum mempunyai karakteristik sebagai berikut :

Gambar 9.  Relasi stimulus dan respons pada jaringan syaraf manusia.

• memiliki 1011 neuron pada cortex-nya,
• memiliki 60 x 1012 koneksi sinapsis,
• dengan 104 sinapsis per neuron,
• kecepatan pengolahan 10-3 detik siklus waktu (komputer

memiliki kecepatan pengolahan 10-9 detik)
• ef is iensi  energi  adalah 10-16 joule operasi  per det ik

(komputer adalah 10-6 joule)

Model Jaringan Syaraf Tiruan
Untuk mengimplementasikan proses yang terjadi pada

sistem syaraf manusia di dalam menyelesaikan suatu
permasalahan, McCulloch-Pitts pada tahun 1943 memperkenalkan
model yang disebut dengan Jaringan Syaraf Tiruan (JST) bersama
dengan persamaan matematika yang berkaitan.   Model JST
McCulloch-Pitts diperlihatkan pada gambar 10.

ResponseStimulus Receptors Neural Nets Effectors
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Pada model JST, neuron adalah sebuah unit pengolahan
in formasi  dar i  se jumlah masukan,  bersamaan dengan
sejumlah sinapsis atau jalur penghubung (synaptic weights)
yang dikarekterisasi oleh bobot-bobot atau penguatan,wkm. Unit
penjumlah (summing junction),Σ,akan menjumlahkan sinyal-
sinyal masukan yang diperkuat oleh sinapsis menggunakan
suatu pengombinasi linier (linier combiner). Fungsi aktivasi
(activation function), ö(.), membatasi keluaran pada nilai-nilai
yang terbatas.  Secara umum persamaan matematika proses
pengolahan informasi di dalam neuron diperlihatkan pada
Persamaan 1 dan Persamaan 2.

Gambar 10.  Salah satu model jaringan syaraf tiruan.

· Unit penjumlah

(1)

· Fungsi aktivasi

(2)
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Jenis-Jenis Jaringan Syaraf Tiruan
Terdapat dua karakter JST yakni perlu bimbingan (su-

pervised) dan tanpa bimbingan (unsupervised).  JST super-
v i sed  memer l ukan  con toh -con toh  da lam p roses
pembelajarannya.  Semakin banyak contoh yang diberikan
se lama proses  pembe la ja ran ,  maka semak in  banyak
pengetahuan yang disimpannya.  Proses pembelajaran
selesai bila selisih kesalahan (error) antara contoh yang
dipelajar i  dengan pengetahuan mengenai contoh yang
disimpan di dalam memory JST telah memenuhi persyaratan
minimal yang telah ditetapkan.  Selama proses pembelajaran
akan terjadi perubahan nilai bobot-bobot jalur pengubung
JST.  Bobot-bobot ini menyimpan pengetahuan dari contoh-
contoh yang dipelajari JST.  Salah satu JST supervised
yang banyak digunakan adalah Back Propagation Neural
Ne twork  (BPNN) .   Ap l i kas i  sederhana  BPNN ada lah
melakukan klasifikasi pola (pattern classification) masukan
apakah sesuai dengan kategori yang diberikan atau tidak.

JST unsupervised  t idak memerlukan contoh-contoh
dalam proses pembelajarannya.  JST tipe ini melakukan
pengelompokkan masukan-masukan yang d i ter imanya
berdasarkan pada algoritma pembelajaran yang diterapkan
kepadanya.  Ia akan mengelompokkan masukan-masukan
yang sejenis pada cluster  yang sama.  Selama proses
pembela jaran jumlah c lus ter  akan ber tambah se i r ing
dengan semak in  banyaknya  masukan-masukan yang
berbeda  dan  penge tahuan  in i  d i s impan  JST dengan
memodif ikasi  bobot-bobotnya.  JST sepert i  in i  d isebut
dengan Self-Organizing Neural Network (SONN).  Beberapa
JST tipe ini yang sering digunakan dalam berbagai aplikasi
adalah model  Adapt ive Resonance Theory  (ART) dan
Kohonen.  Salah satu aplikasi JST model ART adalah untuk
akses basis data prosedur pemeliharaan pada Sistem Temu
Kembali Informasi Cerdas berbasis JST-ART1.  ART1 adalah
JST-ART dengan jenis masukan data biner.

3. Sistem Fuzzy
Konsep fuzzy  diturunkan dari fenomena fuzzy  yang
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umum terjadi di dunia alami.  Konsep-konsep yang dibentuk
di dalam otak manusia untuk memahami, mengenali dan
mengategorikan fenomena alam adalah konsep-konsep
fuzzy.  Konsep-konsep tersebut memiliki batas-batas yang
samar seperti “lambat” dan “cepat”.  Fenomena “rendah”
dapat diklasifikasikan sebagai “agak lambat” atau “lambat
sekali”, demikian pula halnya dengan “tinggi”.  Fuzzy tidak
mendiskriminasikan suatu fenomena sebagai salah (false)
dan benar (truth) atau tegas (crisp), namun memberikan satu
derajat pengukuran dari fenomena yang mutlak salah (abso-
lutely false) hingga yang mutlak benar (absolutely truth).

Dalam operasi sistem fuzzy, harus dipahami konsep
fungs i  keanggo taan  (membersh ip  func t ion ) .   Fungs i
keanggotaan menempatkan setiap masukan berdasarkan
derajat ketidakpastian (uncertainty) pada grafik fuzzy di
dalam suatu himpunan fuzzy (fuzzy set) yang dinyatakan
oleh Persamaan 3.

(3)

dengan X merepresentasikan semesta pembicaraan dan
....... mengasumsikan nilai-nilai pada rentang [0, 1].  Fungsi
keanggotaan dapat d i representasikan ke dalam graf ik
fungsi kontinu untuk menunjukkan keanggotaan elemen-
elemennya.  Model-model grafik yang umum digunakan
adalah segit iga ( t r iangular) ,  t rapezoidal  dan gaussian .
Perbedaan antara konsep crisp dan fuzzy dipresentasikan
pada Gambar 11.

(a) (b)

Gambar 11.  (a) Representasi kecepatan dalam himpunan crisp
dan (b) representasi kecepepatan dalam himpunan fuzzy.

Crisp Set

10 20 30 40 50 60 70 80

Lambat Sedang Cepat

Kecepatan

μ (x) : 1 μ (x) : 1

Fuzzy Set

Lambat Sedang Cepat

10 20 30 40 50 60 70 80
Kecepatan
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Konsep yang berlaku di sistem komputer adalah nilai
logika digital yang terdiri dari ‘0’ (false) dan ‘1’ (truth) yang
mewakili pernyataan “ya” dan “tidak”.  Nilai tegas ‘0’ dan ‘1’
ini disebut dengan nilai crisp.  Di dalam konsep fuzzy, nilai
suatu masukan akan berada pada suatu rentang antara
0 dan 1 untuk merepresentasikan suatu fenomena yang
samar.  Secara umum, sistem fuzzy  diperl ihatkan pada
gambar 12.

Sistem fuzzy adalah suatu pemetaan tidak linier statis
antara  masukan-masukan dan ke luaran-ke luarannya.
Diasumsikan bahwa sistem ini memiliki masukan-masukan
ui ∈ ∈ ∈ ∈ ∈ Ui  dimana = i = 1,2,…,n dan keluaran-keluaran yi ∈ ∈ ∈ ∈ ∈ Yi
dimana   = i = 1,2,…,m. Masukan-masukan adn keluaran-
keluaran sistem bersifat crisp, bilangan nyata yang bukan
fuzzy.  Agar dapat mengakomodasi fenomena fuzzy, blok
fuzzification mengubah masukan-masukan crisp menjadi
himpunan fuzzy. Blok mekanisme penyimpulan ( inference
mechanism) mengaplikasikan aturan-aturan fuzzy dari rule-
base untuk menghasilkan kesimpulan-kesimpulan fuzzy.  Di
akhir proses , blok defuzzification mengubah kesimpulan-
kesimpulan fuzzy tersebut ke bentuk keluaran-keluaran crisp.

Gambar 12. Diagram blok sistem fuzzy.
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Konsep Implementasi Akses Basis Data
Pencarian solusi pemeliharaan terbaik dari dalam ba-

sis data dapat dilakukan dengan mengaplikasikan konsep
fungsi keanggotaan pada sistem fuzzy.  Informasi-informasi
pemeliharaan sejenis dimunculkan berdasarkan derajat
r e l evans inya  dengan  pe rmasa lahan  peme l i ha raan
yang ditanyakan kepada sistem.  Sebagai contoh asumsikan
terdapat 100 solusi pemeliharaan yang berkaitan dengan
memory sistem komputer pesawat terbang.  Namun dari
100 informasi tersebut terdapat solusi yang sangat relevan,
agak relevan, kurang relevan dan tidak relevan yang diatur
berdasarkan fungsi keanggotaan sistem fuzzy.

Misa lkan terdapat  30 in formasi  t idak re levan,  20
informasi kurang relevan, 40 informasi agak relevan dan 10
informasi sangat relevan.  Dari keempat variabel kerelevanan
in formas i  te rsebut ,  akan te rdapat  perpotongan antar
kelompok yang akan memberikan informasi baru mengenai
ke re lavanan  in fo rmas i  te rhadap  permasa lahan  yang
diberikan.  Hubungan kerelavanan antar kelompok informasi
ini diperlihatkan pada gambar 13.

Gambar 13.  Representasi himpunan fuzzy temu kembali
informasi memory dari dalam basis data.
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Kesimpulan
Pemeliharaan yang cepat dan tepat sangat penting untuk

meminimalkan waktu tunggu kesiap operasian alutsistaud
terutama pada satuan-satuan operasi yang digelar di wilayah-
wilayah strategis jauh dari pangkalan induk. Untuk itu diajukan satu
Sistem Pemeliharaan Alutsistaud berbasis Kecerdasan
(SPAK) yang mampu melakukan diagnosa secara penalaran (rea-
soning) sebagaimana manusia berpikir  sehingga dapat
memberikan alternatif-alternatif solusi dengan cepat dan tepat.

Agar tujuan perancangan sistem dapat dicapai, diajukan
tiga metoda kecerdasan untuk akses data di dalam basis data
yakni Sistem Pakar, Jaringan Syaraf Tiruan (JST) dan Sistem
Fuzzy. SPAK dapat diimplementasikan menggunakan salah satu
metoda tersebut atau kombinasi dari metoda-metoda tersebut
menggunakan keunggulan-keunggulan masing-masing metoda.

SPAK bers i fa t  sca lab le  yang d i lengkap i  fas i l i tas
pembaharuan basis data pemeliharaan sehingga inovasi
baru dapat dengan segera dimasukkan ke dalam basis data
untuk memperkaya solusi permasalahan yang ditemui di
lapangan.  Ia juga dilengkapi dengan fasilitas terhubung
jaringan global yang aman dan andal guna mendukung
kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan.  Dengan SPAK
para teknisi yang melekat pada alutsistaud yang digelar di
wilayah-wilayah strategis jauh dari pangkalan induk cukup
dibekali laptop dan keeping-keping compact disk (CD) berisi
basis data prosedur-prosedur pemeliharaan alutsistaud.

Pengembangan ke Depan
SPAK dapat dilengkapi dengan software analisa suku

cadang yang d ibutuhkan b i la  t ingkat  permasa lahan
pemeliharaan alutsistaud cukup berat.  Dengan fasilitas online,
hasil  analisa dapat dengan segera dit indak lanjuti oleh
pangkalan induk dan depo pemeliharaan dengan mengirimkan
suku cadang yang d ibutuhkan bersama dengan t im
pemeliharaan yang diberangkatkan ke lokasi alutsistaud.
Untuk keperluan ini perlu dirancang satu basis data suku
cadang yang diatur berdasarkan persyaratan yang diberikan
oleh SPAK.
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Komitmen merupakan faktor yang
    sangat penting bagi kinerja suatu
organisasi.  Rendahnya komitmen akan
meningkatkan turnover,  absensi dan
loyalitas menurun.  Dengan demikian
mempertahankan komitmen anggota
kepada organisasi merupakan hal yang
sangat penting, apalagi pada organisasi
mi l i te r.  Perkembangan i lmu penge-
tahuan dan teknologi  memang telah
banyak pengurangi peran sumber daya
manusia (personel) pada kelas pekerja,

misalnya dalam proses produksi.  Contoh klasik adalah
teknologi robotik telah menggantikan banyak pekerja di
Jepang.  Namun demikian tetap saja kelangsungan hidup
organisasi ditentukan oleh personelnya. Bahkan dalam
perkembangannya saat ini kedudukan personel yang memiliki
kompetensi tinggi  justru menjadi semakin kuat posisinya
dengan adanya konsep human capital (sumber daya manusia
sebagai modal dasar).

Semua  o rgan i sas i  apapun  ben tuk  dan  t u j uan
didirikannya organisasi tersebut memerlukan komitmen para
anggotanya untuk tetap eksis, meskipun dengan kadar yang
berbeda.  Pada organisasi militer tuntutan komitmen anggota
pada organisasi  jauh lebih besar,  sebab mi l i ter  tanpa
komitmen anggota akan menjadi “gerombolan bersenjata”,
yang sangat berbahaya.  Komitmen anggota militer pada
organisasinya biasa terc ipta saat  pendid ikan pertama

Menjaga Komitmen Personel
Pada Organisasi

Oleh: Mayor Adm Dayatmoko, S.IP., MM
(Pabandya TOP/DSP Binteman Spersau)
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menjadi prajurit, budaya organisasi yang kuat dan proses
keterlibatan anggota yang tinggi dalam kegiatan organisasi.
Namun dengan perubahan di dalam organisasi komitmen
anggota mil i ter pada organisasi dapat juga mengalami
penurunan.

Secara umum penurunan komitmen anggota pada
organisasi disebabkan oleh beberapa hal, misalnya:

a. Kesu l i tan  mengembangkan kar ie r,  yang  akan
mengecewakan para personel yang berpotensi,

b. Kebijakan baru yang dirasakan tidak menguntungkan
bagi dirinya,

c. Adanya penawaran yang lebih baik dari perusahaan/
organisasi yang lain.

Adanya beberapa fak tor  yang dapat  menurunkan
komitmen personel pada organisasinya, maka menjadi
sangat penting untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana
Meningkatkan Komitmen Personel pada Organisasi?

Definisi  Komitmen Organisasi
Banyak pakar manajemen yang memberikan definisi

tentang komitmen organisasi misalnya, Greenberg (2004)
mende f i n i s i kan  Komi tmen  o rgan i sas i  sebaga i  sua tu
tingkatan dimana individu mengidentifikasikan dirinya dan
me l i ba t kan  d i r i  da lam o rgan i sas i  dan  t i dak  suka
meninggalkannya.   Robbins (1989) mendefiniskan komitmen
terhadap organisasi merupakan salah satu sikap kerja
karena  mere f leks ikan  perasaan  seseorang  te rhadap
organisasi tersebut.   Sedangkan Kretner & Kinicki (2005)
mengartikan komitmen sebagai refleksi yang tinggi yang
mana individu melibatkan diri tentang apa yang dilakukan.
Dar i  beberapa  pendapa t  para  pakar  mana jemen in i ,
komitmen dapat disimpulkan sebagai identifikasi diri anggota
terhadap organisasinya. Definisi ini berarti semakin tinggi
komitmennya semakin kuat identif ikasi dir inya terhadap
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organisasi,  sebaliknya semakin rendah tingkat komitmennya
berart i  semakin t idak jelas identif ikasi dir inya terhadap
organisasi.  Definisi ini akan memberikan batasan yang jelas
terhadap personel tingkat komitmennya kepada organisasi.
Namun belum terperinci karena komitmen memiliki beberapa
dimensi yang berbeda.

Komponen Komitmen Organisasi
Komi tmen organ isas i  bukan merupakan konseps i

tunggal tetapi beberapa dimensi yang merupakan komponen
dari  komitmen organisasi .   Minner (1998) menyatakan
komitmen memiliki dua dimensi yaitu:

a.  Attitudinal commitment: derajat keterikatan relatif
dari individu pada organisasinya dan derajat keterlibatan
dalam organisasi.

b. Behavioral commitment:  suatu investasi aktivitas-
aktivitas dan kegiatan pada masa lalu sehingga tetap
tinggal sebagai anggota organisasi.

Pendapat Minner di atas agak sulit dipahami, lebih jelas
komponen komitmen organisasi yang disampaikan oleh  Alan
& Meyer (1997), yaitu:

a. Af fec t i ve  commi tment  (AC) :  kesed iaan  un tuk
beke r j a  pada  o rgan i sas i  ka rena  se tu j u  dengan
organisasi dan tetap ingin bergabung.

b. Normat ive commitment  (NC):  Kesediaan untuk
bekerja/tetap bergabung pada organisasi karena ada
dorongan dari pekerja yang lain untuk tetap tinggal.

c . Continuance commitment (CC):  Kesediaan untuk
bekerja pada organisasi sebab t idak mampu untuk
meninggalkan/tidak ada alternatif pekerjaan.

Ketiga komponen tersebut tidak berdiri sendiri-sendiri
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namun saling terkait dan saling mempengaruhi,  Alan &
Meyer menggambarkan sebagai berikut:

Sumber: Greenberg, et.al, ”Behavior in Organizations: 8th Edition
(Printice Hall, 2003).

Dari tiga komponen inilah banyak peneliti yang mampu
mengukur t ingkat komitmen personel pada anggotanya.
Pada umumnya penelitian tentang komitmen dihubungkan
dengan job satisfaction (kepuasan kerja), karier dan budaya
organisasi.   Berdasarkan hasil penelitian inilah dihasilkan
rekomendasi tentang cara meningkatkan komitmen personel
pada organisasinya.

Selain memiliki tiga komponen menurut Robbins (1989),
tumbuhnya komitmen personel pada organisasinya melalui
tiga fase, yaitu:

a. Fase kerelaan dan kepatuhan: orang yang bersedia
menerima pengaruh dari orang lain dan patuh terhadap
setiap tugas atau perintah yang diberikan kepadanya.

b. Fase identifikasi: individu menerima pengaruh untuk
mempertahankan suatu kepuasan dan berhubungan
dengan ident i f ikas i  d i r i  seh ingga merasa bangga
memiliki organisasi.
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c. Fase in terna l isas i :  ind iv idu  merasa n i la i -n i la i
organisasi secara intrinsik sesuai atau sama dengan
nilai-ni lai pribadinya.  Fase ini merupakan tahapan
komi tmen  pada  o rgan i sas i  yang  sudah  t e ru j i
kehandalannya.

Pada fase internalisasi artinya komitmen yang telah
hasil dari pemikiran dan rasion anggota.  Personel
sebagai  bagian dar i  organisasi  sudah merasakan
manfaatnya sebagai bagian dari organisasi, nilai-nilai
dan budaya organisasi telah tertanam sehingga pada
fase ini komitmen sudah sangat mantap.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi  Komitmen
Tinggi rendahnya komitmen anggota menurut Steers

(1982, Cherington, 1989 and Robert, 1991) dipengaruhi oleh
empat faktor (antecedents of organizational commitment),
yaitu:

a. Personal factors:  komitmen sangat dipengaruhi
oleh faktor-faktor personal yang melekat pada anggota.
Misalnya secara umum personel  yang leb ih lama
bekerja lebih tinggi komitmennya dibandingkan personel
yang belum lama bekerja.  Komitmen pekerja wanita
lebih tinggi dibandingkan pekerja pria, sehingga saat ini
untuk peker jaan yang membutuhkan rut in i tas dan
ketekunan lebih banyak wanita daripada pria, seperti di
pabrik sepatu, konveksi dan pelayanan toko.  Komitmen
pekerja yang berpendidikan rendah lebih tinggi daripada
yang berpendidikan tinggi, karena tingginya pendidikan
umumnya memiliki tuntutan yang lebih besar.

b. Role - re la ted  charac te r is t i cs :   Komi tmen
organisasi pada organisasi yang menjamin karier dan
tingkat konflik yang rendah lebih tinggi dibandingkan
dengan organisasi yang kurang menjamin karier dan
sering terjadi konflik.   Kondisi kurang adanya jaminan
karier banyak terjadi pada eksekutif bank swasta, pada
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umumnya  se te l ah  j aba tan  mana je r  su l i t  un tuk
berkembang lebih tinggi lagi, sehingga banyak yang
turnover mencari pekerjaan lain.  Sedangkan contoh
tingginya konflik menurunkan komitmen dapat kita lihat
dar i  partai  pol i t ik di  Indonesia, set iap partai  yang
sepanjang tahun terjadi konflik pada pemilu berikutnya
pasti akan menurun jumlah pemilihnya.

c. Structural Characteristics:  Komitmen personel
pada anggota dengan tingkat otonom tinggi dan lebih
kooperatif akan lebih tinggi dibandingkan pada anggota
dengan tingkat otonom rendah dan tidak kooperatif.
Organisas i  dengan t ingkat  o tonom t inggi ,  pende-
legas ian wewenang leb ih  besar  seh ingga t ingkat
pemberdayaan tinggi sehingga personel merasa lebih
dihargai.

d. Work Experience:  Pengalaman anggota sebagai
bagian dalam organisasi sangat besar pengaruhnya
te rhadap  kom i tmen  anggo ta .  Anggo ta  dengan
pengalaman yang baik seperti ada kepedulian teman,
organ isas i  dapat  memenuhi  harapannya,  merasa
dibutuhkan organisasi dan pengalaman lingkungan kerja
yang  l eb ih  ba i k  akan  l eb ih  t i ngg i  kom i tmennya
d iband ingkan  dengan  pe rsone l  yang  memi l i k i
pengalaman sebaliknya.

Keuntungan Organisasi dengan  Komitmen Anggota yang
Tinggi

Organisasi dengan t ingkat komitmen anggota yang
tinggi jelas lebih baik kinerjanya dibandingkan dengan
organisasi dengan tingkat komitmen yang rendah.  Anggota
akan bekerja sepenuh hati agar tetap menjadi bagian dari
organisasi dan menginginkan kemajuan bagi organisasinya.
Secara umum ada beberapa keuntungan sebuah organisasi
dengan tingkat komitmen yang tinggi yaitu:

a. Peker ja /anggota akan merasa betah.  Peker ja /
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anggota  yang betah pada peker jaanya t idak ada
keinginan untuk pindah pekerjaan atau keluar dari
pekerjaan karena dia akan mengalami kehilangan yang
besar pada teman, lingkungan kerja dan kebanggaan
pada organisasi.

b. Tingkat  kehadiran meningkat .  Peker ja/anggota
dengan tingkat komitmen yang tinggi akan selalu hadir
se lama jam ke r ja  dan  t i dak  akan  men ingga lkan
pekerjaanya.

c. Men ingka t kan  k rea t i v i t as  peke r j a /anggo ta .
Komitmen yang tinggi akan mendorong pekerja/anggota
untuk memajukan organisasinya dengan berbagai
kreativitas dan usaha sebagai bentuk kebanggaan pada
organisasi.

d. Meningkatkan keterlibatan kerja.   Pekerja/anggota
yang memi l ik i  t ingkat  komi tmen yang t inggi  akan
memiliki Organizational Citizenship Behavior  (OCB).
Pada tahap OCB ini anggota akan selalu melibatkan diri
setiap kegiatan organisasi, membantu teman sekerja
yang sedang tidak masuk kerja atau sedang overload
pekerjaannya dan memiliki kepedulian yang tinggi pada
kemajuan organisasi.

Meningkatkan Komitmen Pada Organisasi
Bebe rapa  l angkah  yang  dapa t  d i l akukan  un tuk

mempertahankan atau meningkatkan komitmen anggota/
personel pada organisasi, misalnya:

a. Menempatkan personel yang memungkinkan mereka
mempunya i  kesempa tan  un tuk  mencapa i  t u j uan
personel, artinya bagaimana upaya organisasi untuk
mempertemukan antara kepentingan organisasi sejalan
dengan kepentingan personel.  Apabila organisasi belum
mampu memberikan karier yang baik bagi personelnya,
harus ada kompensasi lain yang dapat diterima oleh
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personel sehingga tidak menimbulkan kekecewaan.
Bentuk  kompensas i   m isa lnya  dengan mena ikan
tunjangan kepada personel yang memiliki kompetensi
yang tinggi dan penting bagi organisasi.

b. Personel/anggota merasa mendapatkan perhatian
dari atasan dan rekan kerjaan, artinya tidak ada personel
yang ter-aliennasi (terasing).

c . Pada kondisi tertentu organisasi harus memberikan
tanggungjawab dan otonomi yang lebih luas kepada
personel/anggota untuk menunjukkan kinerja yang lebih
maksimal.

d. Organisasi harus selalu mensosialisasikan tujuan
dan sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi.
Pemahaman ini akan membantu menyelaraskan tujuan
organisasi dengan tujuan pribadi, serta menjelaskan
kontribusi yang dapat diberikan oleh personel/anggota.
Misal apa maksud dan tujuan dari Slogan ”No Change
No Future” , serta kontribusi apa yang dapat diberikan
oleh setiap personel sehingga sukses.

e. Selalu melakukan monitoring setiap gejolak yang
terjadi pada organisasi, apa adanya gejolak menuju
keba ik  a tau  mengarah pada suasana yang t idak
konduksif bagi organisasi.

Model Meningkatkan Komitmen Anggota Pada Organisasi
Beberapa ura ian d i  a tas agar  dapat  leb ih mudah

dipahami dapat di buat model sebagai berikut:
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Kesimpulan
Perkembangan lingkungan bisnis yang sangat radikal

telah mendorong perusahaan-perusahaan untuk melakukan
perubahan.   Manajemen perubahan saat ini menjadi sangat
penting bagi organisasi.  Perusahaan dalam perubahan
yang radikal ini  dihadapkan pada dua tantangan besar
yaitu bagaimana tetap eksis dalam bisnisnya dan bagai-
mana  memper tahankan  peke r jaan  yang  be rkua l i t as .
Pe rusahaan /o rgan i sas i  d i t un tu t  un tuk  mampu  mem -
per tahankan  komi tmen  para  peker jaanya .  Komi tmen
anggota pada organisasi yang tinggi akan meningkatkan
kinerja   organisasi secara keseluruhan, apapun orga-
nisasinya.  Cara-cara meningkatkan komitmen misalnya
dengan penempatan personel yang tepat,  memberikan
perhatian yang lebih, memberikan otonomi yang lebih luas,
selalu melakukan sosialisasi yang baik setiap kebijakan dari
p impinan organisasi  dan sela lu melakukan moni tor ing
setiap adanya gejolak.
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Abstrak

Untuk mengidentifikasi suatu obyek
      di udara, radar akan memancarkan
sinyal  Ident i f icat ion Fr iend, Foe, or
Neutral (IFFN). Obyek yang ditangkap
radar akan dicocokkan dengan data
penerbangan yang ada secara manual.
Bila obyek udara yang ditangkap oleh
radar tidak terdaftar maka obyek udara
tersebut akan diidentifikasikan sebagai
penerbangan gelap (black flight). Agar

proses identifikasi obyek udara dapat dilaksanakan dengan
cepat dan akurat,  diajukan dan dirancang satu sistem
Ident i f icat ion Fr iend,  Foe,  or  Neutra l  ( IFFN) berbasis
Jaringan Syaraf Tiruan model Adaptive Resonance Theory
1 (JST-ART1) dan fusi informasi.  Sistem menggunakan
data radar cross section (RCS) dan kecepatan obyek udara
sebaga i  da ta  peng iden t i f i kas i .   JST-ART1  be r tugas
mencocokkan data RCS dan kecepatan obyek udara yang
dideteksi dengan data yang telah dipelajarinya.  Proses
identifikasi akhir dilakukan dengan memfusikan informasi
hasil pencocokan JST-ART1 menggunakan metoda voting
dan Boolean AND untuk memperoleh identitas obyek udara

Sistem Identification Friend, Foe, or
         Neutral Radar Menggunakan Radar
 Cross Section dan Kecepatan Pesawat Berbasis
  Jaringan Syaraf Tiruan Adaptive Resonance
           Theory 1 dan Fusi Informasi

             Oleh: Lettu Lek Nopriansyah 1), Dr. Ir. Aciek Ida Wuryandari,MT2),
           Mayor Lek  Arwin D.W. Sumari, ST, MT 3), Kolonel Lek Ir. Andaruna S4)

   (Departemen Elektronika, Akademi Angkatan Udara)
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dalam pengamatan.  Sistem IFFN ini diharapkan dapat
memberikan satu kontribusi berharga dalam rangka menjaga
kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di
udara.

Kata Kunci : Radar, identifikasi, radar cross section, kecepatan, JST-
ART1, fusi informasi.

Di dalam suatu sistem pertahanan udara, radar adalah
komponen utama dengan salah satu tugas melakukan
peringatan dini (early warning) terhadap adanya kedatangan
obyek-obyek di suatu wilayah udara.  Untuk mengenal obyek
tersebut, radar akan memancarkan sinyal Identification Friend,
Foe, or Neutral (IFFN).  Bila obyek tersebut kawan atau netral
maka ia akan memberi jawaban berupa urutan kode tertentu
yang menunjukkan identitasnya.  Sebaliknya bila musuh, ia
t idak  akan member i  jawaban a tau memat ikan a la t
penjawabnya. Identitas setiap obyek yang akan melintas di
atas suatu wilayah udara dalam pemantauan suatu radar telah
didaftarkan secara resmi kepada otoritas yang berwenang.
Oleh karena itu bila ada suatu obyek dideteksi oleh radar, maka
informasi identitas obyek tersebut dapat dengan mudah
dimunculkan pada layar monitor.

Untuk memastikan identitas sebenarnya dari obyek
tersebut, otoritas berwenang akan memerintahkan pesawat-
pesawat tempur untuk melakukan pengamatan secara visual.
Ancaman dalam pengamatan visual adalah kemungkinan
obyek tak dikenal tersebut membawa persenjataan lebih
canggih dan menyerang pesawat-pesawat tempur pengamat
sehingga dapat berakibat fatal.

Untuk mengatasi  permasalahan tersebut dan agar
keputusan yang diambil oleh otoritas yang berwenang dapat
dilakukan dengan cepat dan tepat, diajukan satu  sistem IFFN
berbasis Jaringan Syaraf Tiruan model Adaptive Resonance
Theory 1 (JST-ART1) dengan menggunakan data radar cross
section (RCS) dan kecepatan obyek udara.  Obyek udara yang
dimaksud dalam makalah ini adalah pesawat terbang.
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Radar adalah singkatan dari radio detection and ranging.
Radar dapat diartikan sebagai alat yang digunakan untuk
pencarian, pengawasan dan penangkapan pesawat udara yang
terbang da lam kawasan wi layah jangkauan rambatan
gelombang elektromagnetik yang dipancarkan.

Gambar 1. Cara kerja radar.

Pada  p r i ns i pnya  rada r  memanca rkan  pu l sa
e lek t romagne t i k  ke  uda ra  dan  mener ima  echo  yang
dipantulkan oleh benda-benda sasaran.  Selang waktu antara
pengiriman dan penerimaan kembali pulsa elektromagnetik
menunjukkan jarak antara pemancar dengan obyek yang
dideteksi tersebut.

A. Radar Cross Section
Radar cross section (RCS) adalah perbandingan antara

kerapatan daya yang dipantulkan ke arah sumber pemancar
dengan kerapatan daya yang dipantulkan oleh sasaran.

Untuk obyek udara berupa pesawat terbang, RCS dapat
diperoleh dengan menggunakan persamaan 1.

(4ð)3 PrR4                                                    (1)

σ =
PtG

2ë2

dimana     adalah RCS, Pr adalah daya yang diterima di antena
penerima, Pt adalah daya yang dipancarkan antena pemancar,
G adalah antenna gain, R adalah jarak antara radar dengan
sasaran dan    adalah panjang gelombang elektromagnetik ra-
dar.

 

σ

λ
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Gambar 2. Macam RCS sesuai dengan geometri sasaran

Gambar 3 memperlihatkan contoh bentuk RCS pesawat
terbang yang ditangkap oleh radar.  Setiap pesawat terbang/
obyek udara memiliki RCS yang sangat berbeda sesuai
dengan konfigurasi elemen-elemen pembentuk RCS itu
sendiri.

Gambar 3. RCS pesawat terbang pada umumnya.
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B. Kecepatan (velocity) Pesawat pada Radar

Gambar 4. Azas Doppler.

Kecepatan pesawat terbang yang ditampilkan pada
layar radar dapat diketahui dengan menggunakan azas
Doppler yang diperlihatkan pada persamaan 2.

dengan fd adalah Doppler shift, v adalah kecepatan pesawat
terbang,  adalah panjang gelombang dan  adalah sudut
antara arah propagasi sinyal datang dengan arah pergerakan
antena.

Adaptive Resonance Theory 1 (ART1)
JST-ART dirancang untuk memudahkan pengontrolan

derajat kemiripan pola yang ditempatkan pada cluster yang
sama. ART dirancang untuk mengatasi masalah stability-
p las t ic i ty  yang d ihadapi  o leh JST la innya.  JST-ART1
dirancang untuk mengelompokkan (clustering) vektor-vektor
masukan biner. JST-ART1 mempunyai dua lapisan, yaitu
lap isan F 1 yang d ibag i  men jad i  F 1(a)  sebaga i  bag ian
masukan dan F1(b) sebagai bagian antarmuka, dan lapisan
F2 (cluster) bersama dengan unit reset yang digunakan untuk
mengontrol derajat kemiripan pola-pola yang diletakkan pada

 

 

(2)

λ θ
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unit cluster yang sama.  Lapisan F1 dan F2 dihubungkan
oleh dua kelompok jalur-jalur bobot, bobot bottom-up dan
bobot top-down. Untuk mengontrol proses belajar, beberapa
unit pelengkap juga dilibatkan pada JST ini.

Gambar 5. Arsitektur JST-ART1.

Arsitektur JST-ART1 terdiri dari dua bagian.  Arsitektur
JST-ART1 diperlihatkan pada gambar 5.

• Unit -uni t  Komputasional .  Terdi r i  dar i  lapisan F 1
(bagian masukan dan antarmuka), lapisan F2, dan
unit reset.

• Unit-unit Pelengkap.  Unit ini menyediakan suatu
mekanisme sehingga komputasi yang dilakukan oleh
a lgo r i tma  ART1  dapa t  d i l aksanakan  dengan
menggunakan prinsip-prinsip JST. Unit-unit tersebut
disebut juga dengan unit-unit gain control.

Fusi Informasi
Fus i  da ta  a tau  i n fo rmas i  ada lah  sua tu  t ekn i k

pengombinasian data atau informasi untuk memperkirakan
(estimate) atau memprediksi berbagai keadaan entitas.
Entitas-entitas tersebut dapat berbentuk fisik atau non fisik.
Masukan-masukan ke suatu sistem fusi informasi dapat
berupa,
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1. data hasil observasi sensor-sensor,
2. masukan-masukan perintah dan data dari operator

atau pengguna,
3. data a priori dari suatu basis data yang telah ada

A. Arsitektur-Arsitektur Fusi Informasi
Dalam aplikasi fusi informasi terdapat tiga alternatif

arsitektur yang digunakan untuk memfusikan informasi dari
multisensor.

• Arsitektur terpusat dengan masukan data kasar atau
vektor fitur.

• Arsi tektur  mandir i  dengan masukan vektor f i tur
dengan keluaran deklarasi identitas atau estimasi
dar i  vektor  keadaan.  Teknik- teknik  yang umum
d igunakan  ada lah  sua ra  t e rbanyak  (vo t i ng ) ,
penyimpulan klasik, teorema Bayes, metoda DS dan
metoda Dezert-Smarandache Theory (DSmT).

• Arsitektur hibr ida yang mengombinasikan kedua
arsitektur di atas.

B. Kelas-Kelas Tataran Fusi Informasi
Kelas-kelas tataran fusi informasi sensor majemuk

(multisensor) pada umumnya digunakan untuk aplikasi-
aplikasi pengenalan sasaran otomatis (automatic target
recognition, ATR).

a. Fusi  Tataran Piksel .   Tataran in i  d iapl ikasikan
kepada data piksel teregistrasi dari sekumpulan citra
untuk kepentingan fungsi deteksi dan diskriminan.  Data
citra diperoleh dari sensor-sensor citra seperti radio
detection and ranging (RADAR) dan forward looking
infra red (FLIR).

b. Fusi Tataran Fitur.  Tataran ini mengombinasikan
fitur-fitur obyek yang dideteksi dan dipisahkan di dalam
masing-masing wilayah sensor.  Fitur-fitur setiap obyek
diekstraksi secara independen di dalam setiap wilayah
dan  membentuk  sa tu  ruang  f i t u r  be rsama un tuk
klasifikasi obyek.
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c. Fus i  Ta ta ran  Kepu tusan .  Fus i  pada  t a ta ran
keputusan mengombinasikan keputusan-keputusan dari
ja lu r - ja lu r  k las i f i kas i  a tau  deteks i  sensor -sensor
independen menggunakan metoda-metoda operator
Boolean (AND, OR) atau dengan nilai heuristik seperti
M-of-N, suara terbanyak maksimum (maximum vote)
atau jumlah terbobot (weighted sum) untuk keputusan
tegas (hard decis ion )  dan metoda Bayes, DS dan
variabel fuzzy untuk keputusan halus (soft decision).

Desain dan Konsep Implementasi Sistem IFFN
Sistem IFFN dibagi ke dalam tiga bagian besar yakni

pengolahan awal, identifikasi obyek dan pengolahan akhir
dengan dua macam moda yakni moda pembelajaran JST-
ART1 dan moda pakai.    Arsitektur sistem IFFN diperlihatkan
pada gambar 6.

A. Pengolahan Awal
Pada pengolahan awal dilakukan proses ekstraksi fitur

RCS dan kecepatan pesawat dar i  basis data pesawat
terbang.  Proses berikutnya adalah melakukan melakukan
pembangki tan pola RCS dan pola kecepatan pesawat
terbang dengan cara mengkonversikannya ke bentuk kode-
kode biner. Kode-kode biner ini adalah pola-pola yang akan
diajarkan kepada JST-ART1 pada moda pembelajaran.

B. Identifikasi Obyek
Pada  moda  ap l i kas i  JST-ART1  akan  l angsung

melakukan pencocokan po la  masukan RCS dan po la
kecepatan pesawat terbang dengan pengetahuan yang
disimpan dalam memorinya.  Proses temu kembali data
identitas pesawat terbang dari dalam basis data dengan pola
hasil fusi informasi pola RCS dan pola kecepatan pesawat
terbang menggunakan metoda dari penelitian.  Pola-pola fitur
RCS dan kecepatan yang dipelajari dan diujikan pada sistem
IFFN diperlihatkan pada Tabel 1 dan Tabel 2.
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Gambar 6.  Arsitektur sistem IFFN.

Tabel 1
Data dan Pola RCS Pesawat Terbang

No.         Jenis
Pesawat Terbang     RCS Pola

1. Bell 47G         3 0000
2. F-16 Fighting Falcon         5 0001
3. Hawk 200         8 0010
4. Su-30 Sukhoi       15 0011
5. Cobra AH-1S       18 0100
6. Casa C-212       27 0101
7. CN-235 PT DI       30 0110
8. A-310 Airbus     100 0111
9. Unidentified   unlisted 1000
10. Unidentified   unlisted 1001
11. Unidentified   unlisted 1010
12. Unidentified   unlisted 1011
13. Unidentified   unlisted 1100
14. Unidentified   unlisted 1101
15. Unidentified   unlisted 1110
16. Unidentified   unlisted 1111
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Pada  b lok  i den t i f i kas i  obyek  d i l akukan  p roses
pencocokan pola masukan data RCS dan data kecepatan
pesawat terbang dengan pola yang disimpan di  dalam
memor i  JST-ART1.  Informasi  ke luaran dar i  JST-ART1
kemudian difusikan untuk memperoleh satu estimasi pola
identitas pesawat terbang dalam pengamatan. Fusi informasi
d i l akukan  seca ra  i t e ra t i f  pada  obyek  yang  sama
menggunakan metoda voting pada tahap I. Estimasi pola
diperoleh dari hasil fusi informasi tahap II menggunakan
metoda Boolean AND.  Daftar est imasi  pola hasi l  fusi
informasi sistem IFFN diperlihatkan pada tabel 3.

Tabel 2
Data dan Pola Kecepatan Pesawat Terbang

No Jenis Pesawat Kecepatan rata-rata (km/h)    Pola
     Terbang

1. Bell 47G 168,532 0000
2. F-16 Fighting Falcon 1.470 0001
3. Hawk 200 1000,08 0010
4. Su-30 Sukhoi 2.878,75 0011
5. Cobra AH-1S 227,796 0100
6. Casa C-212 364,844 0101
7. CN-235 PT DI 459,296 0110
8. A-310 Airbus    980 0111
9. Unidentified unlisted 1000
10. Unidentified unlisted 1001
11. Unidentified unlisted 1010
12. Unidentified unlisted 1011
13. Unidentified unlisted 1100
14. Unidentified unlisted 1101
15. Unidentified unlisted 1110
16. Unidentified unlisted 1111

Fusi informasi digunakan untuk menghasilkan satu
estimasi pola pesawat terbang bila informasi masukan RCS
dan kecepatan hasil olahan JST-ART1 tidak memenuhi kriteria.
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Fusi informasi akan menghasilkan keluaran prediksi identitas
pesawat terbang dalam pengamatan.  Sebagai contoh hasil
pencocokan dari JST-ART1 adalah pola 0001 atau pola RCS
pesawat F-16 Fighting Falcon, dan pola 0011 atau pola
kecepatan pesawat Su-30 Sukhoi.  Keluaran ini memberikan
ambiguitas mengenai identitas obyek yang dideteksi.

Tabel 3

Estimasi Pola Hasil Fusi Informasi RCS dan
Kecepatan Pesawat Terbang

No. Jenis Pesawat Terbang Estimasi Pola
    Hasil Fusi Informasi

1. Bell 47G 0000
2. F-16 Fighting Falcon 0001
3. Hawk 200 0010
4. Su-30 Sukhoi 0011
5. Cobra AH-1S 0100
6. Casa C-212 0101
7. CN-235 PT DI 0110
8. A-310 Airbus 0111
9. Unidentified 1000
10. Unidentified 1001
11. Unidentified 1010
12. Unidentified 1011
13. Unidentified 1100
14. Unidentified 1101
15. Unidentified 1110
16. Unidentified 1111

Dalam proses identifikasi ini dilakukan beberapa kali
pembacaan data agar keluaran fusi informasi memberikan
keyakinan identitas dari pesawat terbang yang dideteksi.
Dengan  mengomb inas i kan  me toda  f us i  vo t i ng  dan
AND, sistem IFFN dapat dengan cepat mengidentifikasikan
obyek pada contoh di atas sebagai pesawat F-16 Fighting
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Falcon.  Proses fusi informasi diperlihatkan pada tabel 4
dan tabel 5.

Tabel 4
Proses Pencocokan dan Fusi Informasi Tahap 1

Iterasi RCS   Voting  v      Voting
   1 0001 0011
   2 0001   0001 0001 0001
   3 0011 0001

Tabel 5

Proses Fusi Informasi Tahap II dan Estimasi Pola Obyek

Voting RCS Voting v AND Estimasi
F-16

0001 0001 0001 Fighting
Falcon

Pengolahan Akhir
Pada blok pengolahan akhir buffer menyimpan pola

hasil fusi informasi pola RCS dan pola kecepatan pesawat.
Informasi pada buffer ini digunakan sebagai masukan untuk
pemanggilan kembali data identitas pesawat terbang yang
disimpan dalam basis data pesawat terbang. Informasi
identitas pesawat terbang atau obyek udara ini kemudian
ditampilkan di layar tampilan untuk dijadikan sebagai dasar
pengambilan keputusan oleh otoritas yang berwenang.

Kesimpulan
Identifikasi visual terhadap obyek udara tak dikenal

(black flight) memberikan resiko tinggi bila obyek tersebut
dipersenjatai dengan peralatan tempur yang lebih baik.  Di
sisi lain otoritas berwenang belum memiliki kemampuan
untuk melakukan identifikasi obyek yang tak terdaftar dengan
cepat dan akurat.
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Solusi diberikan dengan mengaplikasikan Sistem IFFN
berbasis JST-ART1 dengan menggunakan data RCS dan
kecepatan pesawat terbang sebagai sarana identif ikasi.
Proses identifikasi dilakukan dengan cara mencocokkan pola
fitur RCS dan kecepatan pesawat terbang dengan pola-
po la  yang  t e l ah  d i pe la j a r i  o l eh  JST-ART1 .   Un tuk
mendapatkan satu estimasi pola identitas bila data RCS
dan kecepatan pesawat terbang tidak sesuai dengan kriteria
yang ada, dilakukan proses fusi informasi pola RCS dan
pola kecepatan pesawat terbang keluaran dari JST-ART1.
Fusi informasi menggunakan kombinasi metoda voting dan
Boolean AND.

Hasil akhir fusi informasi adalah estimasi identitas dari
pesawat terbang atau obyek udara yang dideteksi oleh
Radar.  Informasi identitas ini dapat dijadikan dasar dalam
pengambilan keputusan otoritas yang berwenang untuk
mengi r imkan pesawat  tempur  yang pal ing tepat  guna
mengatasi pesawat terbang atau obyek udara khususnya
yang diidentifikasikan sebagai penerbangan gelap (black
flight).
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Intisari

Pesawat tempur baik produksi Amerika,
    Eropa maupun produksi Rusia memiliki

kecenderungan yang berbeda sesuai
dengan mis inya.  Kecenderungan in i
harus menjadi tolok ukur pemilihan atau
pengadaan pesawat tempur agar optimal
dalam pengoperasian dan pemel iha-
raannya. Rancangan pesawat tempur  juga
mengalami perubahan sesuai perkem-
bangan teknologi dan urgensi kebutuhan

operatornya.  Perang Pernika, persyaratan spesi f ikasi
pangka lan udara  untuk  pendaratan dan pengamanan
serangan udara mengharuskan pemahaman lebih dalam
tentang bagaimana bentuk dan pengadaan pesawat tempur
d i  I ndones ia  mencapa i  t a rap  op t imum da lam peng -
operas ian  dan  peme l iha raannya .  Ha l  i n i  d iha rapkan
mengant is ipasi  pengadaan pesawat tempur agar t idak
“over estimate” maupun “under estimate”  sehingga profit
yang didapatkan sangat rendah.  Profit yang rendah serta
biaya pemeliharaan pesawat tempur yang melambung akan
mengakibatkan nilai guna dan efektif i tas pengoperasian
menjadi sangat t idak optimal.  Misi penerbangan harus
d a p a t  d i t e r j e m a h k a n  l a n g s u n g  d a l a m  b e n t u k  a t a u
“performance” pesawat tempur yang diinginkan mengingat

Pencarian  Standarisasi
Pengadaan Pesawat Tempur
Guna Mendukung Efektifitas
dan Efisiensi Pengoperasian

Oleh : Rita Zuana Qomariyah, S.Si., M.T./PNS III-D
(Kasi Siskomp Subdis Iptek Dislitbangau)
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duplikasi atau pengurangan awak pesawat sangat t idak
dimungkinkan.  Otomatisasi bagi beberapa tipe pesawat
tempur sangat sulit dilaksanakan mengingat kecanggihan
teknologi kadang tidak seiring dengan prediksi atau teknik
bertempur yang diperkirakan seorang penerbang atau pilot
pesawat tempur. Seiring dengan sulitnya adanya duplikasi
keah l ian p i lo t  dengan o tomat isas i  a la t -a la t  s imula tor
pesawat harus ditunjang dengan “agility” dan “maneuverability”
pesawat tempur yang tentunya dii lhami oleh kokoh dan
kenyalnya struktur pesawat udara.  Untuk kepentingan ini
maka perlu dilakukan analisis secara mendalam tentang
akuisisi pesawat tempur yang optimal dalam pengoperasian
dan pemeliharaannya.

Berkembangnya teknologi sistem senjata perang udara
akan  men jad i  ba rome te r  kena i kan  pe rm in taan  akan
pesawa t -pesawa t  t empur  mu takh i r  yang  memenuh i
performance yang diinginkan.  Pesawat-pesawat tersebut
mengarah kepada disain yang “statically unstable” dengan
sistem “fly by wire” ataupun “fly by light”, mampu membawa
“ pay l oad ”  yang  re l a t i f  l eb i h  besa r,  memi l i k i  senso r
dan sistem avionik yang canggih, berbentuk ramping, “drag”
kecil, sulit terdeteksi radar serta memenuhi konsep HOTAS
(hand on throttle and stick).

Dewasa ini ada beberapa pesawat tempur milik TNI
Angkatan Udara yang sudah beroperasi seperti F-16, F-5,
A-4 ,  HS-Hawk,  MK-53  dan  Sukho i  yang  mas ih  per lu
peningkatan pengoperasian maupun kesiapannya secara
op t ima l .  Kehad i ran  pesawa t  yang  memi l i k i  MTOW
(maximum take off weight) dan TOFL (take off field length)
pendek seperti konsepsi adanya pesawat N-2130, nanti akan
menggeser pengoperasian beberapa pesawat peringatan
dini maupun pesawat komando yang memiliki disain “stealth”
dan “advance tactical fighter”.

Persyaratan pangkalan udara sebagai aset tak bergerak
belum menjadi perhatian penting bagi TNI Angkatan Udara,
bahkan cenderung membeli pesawat yang dapat beroperasi
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di luar pangkalan (off airfield aircraft).  Masalahnya bahkan
mungkin diatasi dengan melengkapi pangkalan dengan
sistem ”hardened aircraft shelter”.  Dengan demikian harus
diusahakan dapat di integrasikan antara perkembangan
teknologi engine dan airframe sehingga saat take off maka
t rus th  ber fungs i  sebagai  l i f t .   Kondis i  in i  mengi lhami
munculnya teknologi cara meningkatkan pressure ratio dan
suhu yang masuk turbin dan teknologi ini diharapkan dapat
mengurangi lintasan kebocoran gas.  Dengan tidak adanya
kebocoran gas, maka efisiensi komponen dapat ditingkatkan
sehingga usia engine dapat lebih diperpanjang.

Penu l i san  i n i  d i ba tas i  da lam bebe rapa  t i ngka t
permasalahan, yang meliputi permasalahan awal yang berisi
pertanyaan tentang bagaimana menemukan barometer
penentuan pesawat tempur yang sesuai dengan kebutuhan
TNI  Angkatan Udara.   Permasalahan kedua akan mengupas
ten tang  i ns t i t us i  mana  yang  be rkompe ten  da lam
kontr ibusinya dalam pengadaan pesawat tempur.  Dan
permasa lahan  ke t iga  ada lah  upaya  penemuan kunc i
j awaban  da r i  pe rmasa lahan  yang  menguak  p roses
penemuan barometer proses pengadaan pesawat tempur
yang sesuai dengan kebutuhan TNI Angkatan Udara.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah
metode deskr ip t i f  ana l i t i s  ya i tu  penggambaran suatu
masalah lewat analisis dokumen, studi kasus, penafsiran
serta pengamatan obyektif.  Sedangkan pendekatan yang
digunakan adalah analisis dari gambaran masalah yang
terintegrasi yang akhirnya melahirkan sebuah model, pola
atau konsep baru pemecahan masalah.

Latar Belakang
Penggunaan  se lu ruh  komponen  kekua tan  dan

kemampuan pesawat  tempur  d i  TNI  Angka tan  Udara
menghadirkan suatu fenomena baru dalam matra udara.
Hal  in i  d ipengaruhi  o leh beberapa faktor,  antara la in
pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Perubahan lingkungan strategik serta keterbatasan sumber
daya  yang  d igunakan  un tuk  mendukung  pemb inaan
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kemampuan dan kekuatan TNI  Angkatan Udara.  Bila penge-
lolaan faktor-faktor tersebut di atas tidak dilaksanakan secara
berkelanjutan dan sinergis, maka akan mengakibatkan
penurunan kemampuan, t idak dapat memenuhi tuntutan
kebutuhan baru karena perubahan “operational requirement”
dan teknologi pesawat tempur yang kadaluwarsa, bila tetap
berorientasi pada masa sekarang.  Fenomena tersebut juga
terkait dengan kebutuhan-kebutuhan untuk proyeksi jenis
pesawa t  t empur  masa  menda tang  d i ka i t kan  dengan
apresiasi strategis TNI Angkatan Udara terhadap lingkungan
tugas yang dihadapi, yaitu mempertahankan kedaulatan
udara nasional Republik Indonesia.

Ciri misi penerbangan pesawat tempur harus dimulai
dari tempat yang tidak diketahui dengan membawa ”missile”
yang dapat ”cruise” dengan kecepatan memadai.  Dengan
demikian jarak terbang jelajah akan mencapai maksimum.
Tiap mis i  penerbangan membutuhkan bentuk pesawat
yang tertentu dan harus dimulai dari tempat yang tidak
diketahui.  Missile yang dibawa hendaknya tetap membuat
pesawat tempur dapat cruise dengan kecepatan memadai
agar waktu tempuh ke sasaran pendek, kebal terhadap
counter measure serta cepat bereaksi. Dengan berbagai
spesif ikasi dan persyaratan tersebut di atas, maka TNI
Angkatan Udara dengan beberapa pesawat tempurnya
(pesawat F-16, F-5, HS Hawk, MK-53 dan Sukhoi) harus
dapat meningkatkan uti l i tasnya dengan mengoptimalkan
persyaratan pesawat tempur moderen ke dalam pesawat
yang ada.  Dengan cara memahami estimasi parameter
atau dimensi-dimensi fisis tiap-tiap pesawat, maka dapat
dianalisis performa pesawat tempur dari riwayat operasi
serta riwayat maintenance yang dialami selama operasinya.

Pembe l ian  pesawat  Sukho i  yang  be rk ib la t  pada
teknologi Rusia sebagai jawaban dari adanya embargo yang
berkepanjangan ternyata mengundang persepsi pro dan
kon t ra .   A l i h  t ekno log i  yang  d i rasa  sanga t  l amban ,
penyesuaian bahasa pemrograman yang agak rumit dan
teknologi Sukhoi yang ternyata merupakan teknologi tahun
80-an, akan memberikan pertanyaan apa sebenarnya alasan
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pengadaan pesawat  ini sebagai pesaing  pesawat F-5 atau
0F-16 yang berkiblat Amerika Serikat.  Pertanyaan lain yang
juga muncul adalah mengapa Sukhoi bisa dianggap sebagai
jawaban embargo yang terjadi dan apa kelebihan teknologi
Rusia sehingga dianggap bisa menggantikan teknologi barat
yang selama ini digunakan TNI Angkatan Udara.

Fenomena yang menggambarkan kebutuhan akan
pengadaan pesawat tempur optimal di TNI  Angkatan Udara,
tidak akan terpenuhi hanya dengan tindakan manajerial,
khususnya karena keterbatasan sumber daya dan sumber
dana.  Untuk menjawab kebutuhan tersebut diperlukan
suatu mekanisme kerja dengan pendekatan i lmiah yang
diawali  dengan kegiatan peneli t ian dan pengembangan
(L i t bang )  t en tang  ana l i s i s  aku i s i s i  pesaw a t  t empu r
moderen.  Kegiatan ini  di t i t ikberatkan pada kebutuhan
operasional  yang langsung menunjang kemampuan setiap
unsur kekuatan TNI Angkatan Udara.  Penelitian tentang
jenis  pesawat  tempur yang opt imal  sesuai  kebutuhan
o p e r a s i  d i s e s u a i k a n  d e n g a n  t a t a r a n  d a n  l i n g k u p
kewenangan masing-masing.  Jadi tolok ukur keberhasilan
kegiatan analisis akuisisi pesawat tempur di TNI Angkatan
Udara harus merupakan suatu pencerminan kemampuan
dalam mentransformasikan iptek yang semakin maju.

Dikaitkan dengan permasalahan sumber daya, maka
sasaran kegiatan analisis penentuan jenis pesawat tempur
yang dibutuhkan TNI Angkatan Udara harus diprogramkan
secara realist is dengan l ingkup yang jelas dan terukur.
Hasil penelit ian ini diharapkan dapat dikembangkan dan
diterapkan, sehingga jangkauan manfaatnya tidak hanya
untuk TNI Angkatan Udara sendiri melainkan harus berdaya
guna  d i  semua  t i ngka t  pemb inaan  dan  penggunaan
kekuatan TNI .  Untuk i tu  d iper lukan suatu mekanisme
perumusan kebutuhan pesawat tempur yang tepat dengan
suatu mekanisme koordinasi dalam pengumpulan informasi
awal yang menyeluruh, terarah dan termanfaatkan dengan
baik dan benar.

Prinsip utama dari konsep yang mengutamakan adanya
analisis pentingnya pencarian barometer akuisisi pesawat
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temput yang sesuai dengan kebutuhan operasi memiliki
landasan sebagai berikut :

a. Undang-Undang RI  No.  3  tahun 2002 tentang
Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002
Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4169)
tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, dimana TNI
Angkatan Udara sebagai komponen negara dalam aspek
dirgantara, setiap saat harus membenahi, memelihara
dan mengembangkan kemampuan yang dimiliki.

b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor PER/19/M/XII/
2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Pokok-Pokok
Penyelenggaraan Kela ikan Komodi t i  Mi l i ter  untuk
mendukung pertahanan negara. Hal ini dimaksudkan
agar terdapat kesatuan pola pikir dan tindakan bagi
semua pihak yang terkai t  dalam pelaksanaan dan
penerapan kelaikan komoditi militer untuk mendukung
pertahanan negara.

c. Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Nomor
KEP/3/IV/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Doktrin TNI
Angkatan Udara Swa Bhuwana Paksa.   Dengan Doktrin
ini diharapkan akan terwujud kesatuan pola pikir, pola
s ikap dan po la  t indak da lam rangka pembinaan
kemampuan dan penggunaan kekuatan untuk menjamin
keberhasilan tugas TNI Angkatan Udara.

d. Kebijaksanaan Pemerintah. Hal ini sejalan dengan
tugas pokok TNI  Angkatan Udara sehingga segala
kebi jaksanaan yang d iambi l  pemer in tah d i  da lam
penyelenggaraan negara harus didukung oleh segenap
aparaturnya termasuk TNI Angkatan Udara. Dengan
demikian keputusan pemerintah untuk mengadakan
pembelian suatu jenis pesawat tempur tertentu harus
dipersiapkan dan diawaki dengan penuh pertimbangan
oleh operator penggunanya dalam hal ini oleh TNI Angkatan
Udara.
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Kegunaan
Anal isis pent ingnya prosedur pencarian barometer

akuisisi pesawat tempur yang sesuai dengan kebutuhan
operasi adalah untuk:

a. Mengetahui dengan pasti kewenangan institusi yang
legal dalam melakukan analisis akuisisi pesawat tempur
dalam rangka pengadaan pesawat tempur baru.

b. Memahami alur atau proses pengadaan pesawat
tempur agar lebih terarah dan terkoordinasi.

c . Memahami pemilihan jenis pesawat tempur yang
sesuai dengan kebutuhan operasi agar lebih optimal
atau tidak over estimate atau under estimate.

d. Mengert i  performance pesawat lebih maksimal
sehingga handling oleh penerbang akan lebih mudah.

Proses pencarian barometer akuisisi pesawat tempur
yang sesuai dengan kebutuhan operasi sangat penting
mengingat ada beberapa hal yang dibahas akan dapat
menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut :

a. Belum adanya standar resmi pengadaan pesawat
tempur kecuali pengkajian instansi litbang dan baru
bersifat konseptual.

b. Tiap instansi mempunyai lisensi yang jelas tentang
kewenangannya dalam pengajuan usul pengadaan
pesawat tempur.

c. Sangat diperlukan pemahaman lebih mendalam
tentang kecenderungan pesawat tempur dari masing-
mas ing  nega ra  pemasok  seh ingga  mudah  a tau
mengetahui  cara pelaksanaan modi f ikasi  pesawat
tempur di kemudian hari dan mengetahui pengaruhnya
terhadap misi pesawat tempur.
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Kemampuan yang Ada
Kemampuan  pesawa t  t empu r  yang  d im i l i k i  TN I

Angkatan Udara saat ini perlu diketahui sebagai acuan dalam
pengkajian tentang pesawat tempur jenis apa yang paling
sesuai  dengan mis i  operasi  yang te lah d i rencanakan.
Pengkajian tentang apa yang harus dilakukan dalam upaya
penyiapan pengadaan pesawat tempur baru di TNI Angkatan
Udara, berkaitan dengan aspek-aspek berikut :

a. Aspek Operasional.  Kemampuan pesawat udara yang
dimiliki TNI Angkatan Udara saat ini dapat dilihat pada tabel
1 (Ref. 2) berikut :

Tabel 1 Kemampuan Pesawat Udara TNI Angkatan Udara

o. Jenis Pesawat Misi Operasi

Thr
ust

Loading
(T/W)
lb/lb

Win
g

Loading
(W/S)

lb/sqft

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

F-5E/F Tiger II

F-16 A/B Fighting
Falcon

A-4E Skyhawk

OV-10 F Bronco

Boeing 737

C-130 HS Hercules

F-27 Troopship

Cassa-212

SA-330 J/L Puma

CN-235 100 M

Hawk-109/209

S-58T Twinpac

Hawk MK-53
Sukhoi-30 MK

Sukhoi-27 SK

Sukhoi-30 KI

Buru Sergap/Taktis

Buru Sergap/Taktis

Taktis

Recce/Taktis

Patroli Maritim

Angkut Berat

Angkut Sedang

Angkut Ringan
Helikopter Angkut

Serbaguna

Angkut Sedang
Buru Sergap/Taktis

Helikopter Angkut Sedang
Bantuan Tembakan di

Udara
Buru Sergap/Taktis

Buru Sergap/Taktis
Buru Sergap/Taktis

0,983

0,71

0,34

39,7

0,14

15,99

230,21

30,73

53,09

30,09

0,92

79,36

0,31
0,36

0,41

1,068

19,63

80,4

24,71

5,96

12,58

10,37

6,21

4,47

4,59

12,48

17,78

5,02

554,48
113,829

45,58

77,23
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Kemampuan pesawat udara yang dimiliki TNI AU saat
ini, dari aspek operasional adalah tersedianya skadron udara
yang terdiri atas:

1) Skadron Udara 3, 14 dan 15 bertempat di Lanud
Iswahjudi menangani pesawat F-16, F-5 dan MK-53
buatan USA.

2) Skadron Udara 11 dan 5  ber tempat  d i  Lanud
Hasannudin menangani  pesawat  Sukhoi  buatan  Rusia
dan pesawat Boeing-737-200 buatan USA.

3) Skadron Udara 12 bertempat di Lanud Pekanbaru
menangani pesawat Hawk 100/200 buatan BAE (UK),
Inggris.

4) Skadron Udara 2, 17  dan 31  bertempat  di  Lanud
Halim Perdanakusuma menangani pesawat CN-235
buatan PT. DI, pesawat F-27, F-28 buatan Belanda,
Superpuma buatan PT. DI dan pesawat Hercules C-130H
buatan USA.

5) Skadron  Udara  4, 21 dan  32  bertempat  di Lanud
Abdulrahman Saleh  menangani  pesawat C-212 Cassa
buatan Spanyol, pesawat OV-10 buatan USA dan pesawat
C-130B buatan USA.

6) Skadron Udara 1 bertempat di Pontianak menangani
pesawat Hawk 100/200 buatan Inggris.

7) Skadron  Udara 6, 8 bertempat di Lanud Atang
Sendjaja menangani pesawat S-58T Twinpac buatan USA,
pesawat NAS-332 buatan PT. DI dan pesawat SA-330
Puma buatan Perancis.

8) Skadron Udara 7 bertempat di  Lanud Suryadarma
menangani pesawat  Bell Soloy 47G  buatan USA dan
pesawat Collibri buatan Perancis.
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b. Aspek Pemeliharaan.  Aspek pemeliharaan merupakan
faktor yang sangat penting menentukan kesiapan operasi yang
meliputi hal-hal berikut :

1) Sistem Pemeliharaan.  Berdasarkan jenis pesawat
yang d imi l i k i  o leh  TNI  AU sesua i  dengan s is tem
pemeliharaan yang berlaku pada setiap jenis dan tipe
pesawat maka TNI Angkatan Udara menganut beberapa
jenis pemeliharaan yaitu berupa periodik sistem (PO-1,
PO-2, PO-3 dan overhaul), phase inspection dan calendar
system.

2) Fasilitas Pemeliharaan. Untuk mendukung kegiatan
pemeliharaan TNI Angkatan Udara memiliki fasilitas antara
lain :  skadron udara  untuk pemeliharaan ringan, skadron
teknik (Halim Perdanakusuma, Abdurrahman Saleh,
Iswahjudi, Atang Sendjaja) untuk pemeliharaan sedang
dan Depo Pemeliharaan 10 (Husein Sastranegara)
maupun Depo Pemeliharaan 30 (Abdurrahman Saleh)
untuk pemeliharaan berat.  Depohar 40 (Sulaiman) dan
Depohar  20 (Adi  Soemarmo) untuk pemel iharaan
elektronik dan Avionik, Depohar 70 (Sulaiman) untuk
pemel iharaan sarana bantuan ser ta  Depohar  60
(Iswahjudi) untuk pemeliharaan senjata  dan amunisi.

3) Personel Pemeliharaan. Kondisi personel peme-
liharaan pesawat tempur di TNI Angkatan Udara saat ini
apabila dibandingkan dengan beban pekerjaan masih
belum memadai baik kualitas maupun kuantitas.  Kondisi
i n i  memer lukan  per t imbangan  da lam menga tu r
kebutuhan personel pada setiap tingkat pemeliharaan
yang didasarkan kepada kebutuhan. Namun demikian TNI
Angkatan Udara berusaha untuk selalu meningkatkan
kualitas dan kuantitas disesuaikan kepada penyediaan
dana yang tersedia.  Sejauh ini kebutuhan personel di
setiap tingkat pemeliharaan dapat dipenuhi baik dari segi
kuantitas maupun kualifikasi personel yang dibutuhkan
untuk pelaksanaan pemeliharaan.
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d. Aspek Pembekalan.   Aspek pembekalan berhubungan
langsung dengan hal-hal yang diperlukan untuk kegiatan
pemel iharaan.  Berhasi l  dan t idaknya dukungan aspek
pembekalan, sangat banyak ditentukan oleh tersedianya suku
cadang tepat waktu, jenis dan jumlahnya.  Selama ini TNI
Angkatan Udara telah menganut sistem pembekalan yang
menggunakan sarana ALMS (automatic logistic management
system )  khusus untuk pesawat  F-5,  F-16 dan C-130.
Sejauh in i  penerapan s istem in i  masih mendatangkan
problema adanya aircraf waiting part dan beyond economical
repair yang kurang menguntungkan di TNI Angkatan Udara.

Analisis kemampuan pesawat tempur yang memanfaatkan
serangkaian kegiatan Litbang, membutuhkan ahli dari berbagai
disiplin ilmu serta membutuhkan waktu maupun dana yang tidak
sedikit.  Dalam pengadaan pesawat tempur yang selama ini
sedang berjalan masih dijumpai beberapa kendala :

a. Be lum e fek t i f nya  koo rd inas i  an ta r komun i t as
Litbang, sehingga masih dijumpai adanya satu macam
kegiatan yang dilaksanakan oleh lebih dari satu macam
kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh lebih dari
satu pihak dan masing-masing pihak tidak ada kaitannya
sama sekali.

b. Perbedaan orientasi dalam mensikapi program-
program l i tbang pertahanan khususnya dalam hal
pendanaan.  Ada kecenderungan bahwa kegiatan yang
sifatnya bombastis atau yang membutuhkan dukungan
dana yang besar saja yang akan diperhatikan, sehingga
ide-ide brilliant yang tidak membutuhkan dana cukup
besar akan kurang mendapat perhatian.

c. Dar i  s is i  mi l i ter  yang d ipakai  adalah “miss ion
oriented” sehingga untuk mendukung kesiapan bidang
pe r tahanan  nega ra  d i bu tuhkan  pe ra la tan  yang
dikembangkan dar i  hasi l  beberapa r iset  d i  b idang
penelitian dan pengembangan. Dalam pelaksanaannya,
kegiatan yang sifatnya sangat mendukung kegiatan
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pertahanan udara tersebut memerlukan dukungan dana
yang besar dan tentunya subsidi dari pemerintah sangat
diharapkan.

d. Dari sisi perusahaan, yang berorientasi kepada
profit oriented hanya akan dilaksanakan kalau menjamin
adanya profit yang diterima perusahaan.

e. Good Wi l l  da r i  pemer in tah  un tuk  mendukung
kegiatan Li tbang anal is is akuisis i  pesawat tempur
sampai  saat  in i  masih d i rasakan belum memadai
karena dampak yang terjadi sangat urgent adalah masih
berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pokok.
Faktanya hanya untuk kebutuhan bahan pokok saja,
pemerintah tidak bisa bersaing dengan negara lain.

Dengan mencermat i  kond is i  saa t  in i  dan  meng-
inventarisasi kemampuan dan kendala yang dihadapi dalam
pemenuhan pesawat tempur, maka perlu diketahui faktor-
faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan jenis pesawat
tempur yang sesuai dengan kebutuhan misi dan kebijakan
pemerintah RI.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Disadar i  bahwa se lama in i  semenjak  tahun1965

sebagian besar alut sista yang dimiliki TNI Angkatan Udara,
mayoritas merupakan produksi dari USA dan Inggrís. Untuk
mengantisipasi proses pengadaan pesawat tempur baru
m a k a  L i t b a n g  T N I  a t a u  L i t b a n g  A n g k a t a n  a ta u p u n
Departemen Pertahanan ber tanggung jawab langsung
terhadap segala masalah pengkajian dan penelit ian dan
pengembangan di l ingkungan TNI.  Hal ini dilakukan untuk
mendapatkan gambaran tentang perencanaan Mabes TNI
tentang penambahan armada baru di l ingkungan TNI.

Performance pesawat tempur mutahir yang sekarang
dimiliki TNI Angkatan Udara seperti F-16, memiliki sayap
yang serong ke depan sehingga l i ft diharapkan maksimum
lebih besar dar ipada sayap yang serong ke belakang.
Konfigurasi tersebut disamping dapat mengurangi drag
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juga memiliki stalling speed yang lebih rendah serta mampu
terbang pada ke t ingg ian  d i  a tas  60.000 fee t  dengan
kecepatan di atas 2 Mach.  Beberapa pesawat tempur
diharapkan mempunyai reclining seat sehingga saat climb
maupun akselerasi ,  pi lot  mampu menahan “9 G force”
dengan kecepatan tetap keadaan stabil saat high dan low
altitude.

Weapon delivery system di pesawat F-16 yang dipadukan
dengan sistem navigasi yang dilengkapi “head up or down
display” dapat meyakinkan ketepatan penembakan sasaran
atau target.  Airframe di-design “as simple as posible” dan
dirancang untuk ”8.000 hour service l i fe”.   Keseluruhan
performa pesawat F-16 dengan beberapa sistem otomatisasi
perlu kemampuan seorang penerbang yang handal dalam suatu
pertempuran udara, apalagi dalam menghadapi sasaran yang
bergerak.  Teknik penyamaran atau menghindar dari deteksi
musuh dengan pelapisan radar, lebih mudah dicapai untuk
terbang rendah karena pada high level bentuk alur asap yang
keluar dari pesawat sulit disembunyikan.

Engine harus d ibuat  lebih pendek ukurannya dan
bagaimana teknik pemasangan satu engine atau lebih pada
suatu pesawat tempur sedemikian rupa agar tidak mengganggu
pada semua posisi atau sikap terbang.  Dengan beberapa
performa yang ada pada pesawat F-16, maka diharapkan
pengadaan pesawat tempur baru seperti pengadaan pesawat
Sukhoi diharapkan memiliki performa yang lebih tinggi dari
pesawat tempur yang sudah ada.  Untuk itu perlu disadari dan
dipahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap
pemilihan pesawat tempur baru sebagai berikut :

a. Misi Pesawat Tempur .   Teknologi  pesawat udara
ditentukan oleh misi yang diemban oleh pesawat udara
tersebut.  Khususnya untuk pesawat tempur, misi yang
diemban membedakannya menjadi beberapa kelas, yaitu :

1) Close air  support  berfungsi  sebagai  dukungan
serangan udara jarak dekat.
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2) Strike berfungsi sebagai  “ground attack”/serang
sasaran darat.

3) Interdiction/Defense Suppression berfungsi sebagai
penyerang sasaran gar is belakang atau pelumpuh
prasarana  pertahanan lawan.

4) Anti tank berfungsi sebagai penghancur tank lawan.

5) Interceptor berfungsi sebagai pemburu sergap.

6) Air superiority berfungsi sebagai patroli udara, buru
sergap dan tempur udara.

7) Long range bomber berfungsi sebagai pembom jarak
jauh.

b. Model  Pesawat  Udara  Tempur.   Perkembangan
teknologi tumbuh berkembang dari model fixed wing, rotary
wing dan selanjutnya ke moda gabungan fixed/rotary wing.
Tugas close air support, strike dan anti tank di masa datang,
dapat diambil oleh pesawat-pesawat tempur helikopter atau
mixed fixed/rotary wing.  Sedangkan tugas interceptor, air
supperiority dan long range bomber tetap pada model fixed
wing dengan teknologi VTOL atau STOL dan TVC.

c. Good Wi l l  dar i  Pemer in tah .  Un tuk  mendukung
kegiatan Li tbang tentang pent ingnya proses pencarian
barometer akuisisisi pesawat tempur yang sesuai dengan
anggaran negara dan kebutuhan operasi maka dukungan
dari pemerintah sangat dibutuhkan.  Hal ini dapat dilakukan
dengan cara pemberian wewenang yang jelas bagaimana
prosedur pengadaan pesawat harus dilakukan pengkajian
seca ra  mende ta i l  an ta r i ns tans i  a tau  l embaga  yang
kompeten.

d. Kompetensi Industri Dalam Negeri.   Kemampuan dan
pemberdayaan industri dan lembaga dalam negeri harus
mendukung dalam proses pengadaan pesawat udara baik dari
segi  ketersediaan sarana prasarana maupun personel
pemelihara dan personel operasi.
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e. Tolok Ukur & Kemampuan Kinerja Pesawat Tempur.
Parameter ini terletak pada parameter-parameter mekanika
terbang yang berkaitan dengan maneuverabil i ty, agil i ty,
survivabi l i ty, lethal i ty dan affordabi l i ty .   Dalam sejarah
pengembangannya, parameter-parameter ini terus-menerus
diperbaiki melalui pengembangan teknologi pesawat udara
yang dilaksanakan sejak dipakainya pesawat udara sebagai
mesin perang pada tahun 1911 sampai saat ini .  Untuk
memahami beberapa parameter mekanika terbang tersebut
harus dipahami beberapa hal berikut :

1) Maneuverabil i ty atau ketangkasan yang menilai
ten tang  kemampuan pesawat  udara  da lam me-
manfaatkan kelebihan daya jenisnya (specific excess
power )  untuk terbang menanjak,  terbang dengan
percepatan horisontal, terbang pull-up dan terbang
membelok.

2) Agi l i t y  a tau  ke l incahan  yang  men i la i  ten tang
kemampuan pesawat udara dalam merubah s ikap
(attitude) dan lintas terbang (flight path)  dengan cepat,
tepat dan mudah yang meliputi axial agility, torsional
agility dan nose pointing agility.

3) Survivability atau kebertahanan-hidup yang menilai
tentang kemampuan pesawat udara dalam menghindari
dan/atau bertahan hidup dalam lingkungan permusuhan
yang berbahaya.

4) Lethality atau kemampuan mematikan yang menilai
tentang kemampuan pesawat udara dengan sistem
persenjataannya, untuk mematikan lawannya.   Untuk itu
diperlukan sistem penginderaan dan identifikasi lawan,
sistem pelacakan lawan, sistem senjata dan daya ledak
hulunya serta sistem manajemen senjatanya.

5) Affordabi l i ty  atau keter jangkauan yang meni la i
tentang tingkat teknologi  suatu pesawat tempur untuk
dapat dibeli, dioperasikan dan dirawat dalam jangkauan
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kemampuan ekonomis operasional suatu angkatan
udara.  Keterjangkauan ini dipengaruhi oleh kebijakan
pemerintah dan kebijakan TNI Angkatan Udara sebagai
pengguna.

Kekuatan Udara Negara Sahabat.   Kecenderungan jenis
pesawat tempur negara tetangga akan menjadi salah satu tolok
ukur pemilihan jenis pesawat tempur yang akan dioperasikan.
Kecenderungan ini dapat dipilah menjadi 3 kategori antara lain:

1) Maneuverability pesawat  tempur  USA  memiliki
peta (T/W) vs (W/S) pesawat tempur USA 1945-2000
memiliki 4 generasi yang terlukis pada gambar 1 (Ref.
4), dimana:

Generasi 1 :  tahun 1945-1956 rancangan pesawat
tempur cenderung menaikan T/W dan W/S secara
bersamaan untuk jenis interceptor/fighter dengan senjata
berupa meriam kaliber 20 mm.

Generasi 2  :  tahun 1956-1966 rancangan pesawat
tempur cenderung T/W konstan, W/S konstan pada harga
yang lebih besar  untuk jenis interceptor dan muncul
teknologi rudal AA/SA.   Cabang ke arah air superiority
awal mulai tampak dengan munculnya pesawat tempur
jenis F-102, F-106 dimana T/W naik dan W/S turun.

Generasi 3  :  tahun 1966-1976 rancangan pesawat
tempur mulai  dikembangkan jenis pesawat tempur
interceptor, ground atack, closed air support, fighter/
bomber.  Teknologi rudal AA semakin otonomus dan terjadi
kerawanan terhadap pelacakan SA dan  radar.

Generasi  4  :  tahun 1976-1986 rancangan pesawat tempur
T/W cenderung naik, W/S cenderung turun untuk air
superiority, T/W turun, W/S naik untuk ground attack,
defens suppression, T/W dan W/S naik seimbang untuk
interceptor sedangkan T/W dan W/S kecil untuk closed air
support.
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      Gambar 1. Pemetaan Kecenderungan Jenis
Pesawat Tempur USA

2) Maneuverability pesawat tempur Uni Soviet/Rusia
memiliki peta (T/W) vs (W/S) juga dibedakan 4 generasi
yang terlukis pada gambar 2 (Ref. 4) antara lain:

Generasi 1 :  tahun 1945-1956 rancangan pesawat
tempur cenderung menaikkan T/W dan W/S secara
bersamaan dengan dilengkapi senjata : meriam.

Generasi 2  :  tahun 1956-1966 rancangan bercabang
3 dimana (T/W) naik (W/S) turun untuk f ighter, (T/W),
(W/S) seimbang untuk interceptor dan (T/W) turun,
(W/S) naik untuk fighter bomber juga muncul teknologi
rudal AA/SA.

Generasi 3 :  tahun 1966-1976 rancangan pesawat
tempur menitik beratkan kepada f ighter (W/S turun,
T/W naik) dan f ighter bomber, ground attack ( W/S
naik, T/W turun).
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Generasi 4  : tahun 1976-1986 rancangan pesawat
tempur memiliki kecenderungan sama dengan USA. Dari
generasi 1 sampai dengan generasi 4 untuk maneu-
verability pesawat tempur Uni Soviet/Rusia dapat dilihat
dalam gambar 2 (Ref. 4) berikut :

    Gambar 2 Pemetaan Kecenderungan Jenis
Pesawat Tempur  Rusia/Uni Soviet

3) Maneuverability pesawat tempur Europa memiliki
peta (T/W) vs (W/S) juga dibedakan 4 generasi yang
terlukis pada gambar 3  (Ref. 4) antara lain :

Generasi 1  : tahun 1956-1966 rancangan pesawat
tempur cenderung pada light weight fighter : (T/W) naik
dan (W/S) kecil.

Generasi 2  : tahun 1966-1976 rancangan pesawat
tempur cenderung W/S, T/W seimbang untuk jenis
interceptor dan W/S naik, T/W konstan untuk jenis short
range bomber.
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Generasi 3  : tahun 1976-1986 rancangan pesawat
tempur cenderung split dimana untuk jenis air superiority
(T/W) naik, (W/S) turun atau (T/W) moderat, (W/S) naik
untuk jenis bomber fighter dan (T/W), (W/S) kecil untuk
jenis ground attack.

Generasi 4  : tahun 1986-1996 rancangan pesawat
tempur cenderung sama dengan USA dan Rusia.

Gambar 3.  Pemetaan Kecenderungan Jenis
Pesawat Tempur Eropa

Peluang dan Kendala
Lingkungan strategis Indonesia yang terletak di garis

ekuator dan berbentuk negara kepulauan akan menjadi
persinggahan yang sangat mudah beberapa pesawat tempur
dengan berbagai kepentingan.  Perkembangan teknologi
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mutahir  dengan adanya rencana pasar bebas menjadi
akses yang mudah di tembus perkembangan teknologi
informasi dan teknologi pesawat tempur.  Dengan demikian
akan diperoleh beberapa peluang yang antara lain,

Pertama. Pencabutan embargo dari negara pemasok.
Kemudahan ak ibat  te lah  d i t iadakannya embargo dan
pembukaan pasar bebas akan menjadi pertimbangan untuk
menentukan jenis pesawat tempur dan pemenuhan suku
cadang yang sesuai dengan kebutuhan operasi dan sesuai
dengan kebijakan pemerintah RI.

Kedua . Industr i  kedirgantaraan yang accountable.
Pemanfaatan industri kedirgantaraan seperti PT. Dirgantara
Indonesia secara optimal, baik sebagai pemasok suku cadang
tertentu maupun penggunakan fasilitas pemeliharaan yang
dimi l ik i ,  akan menjadi  sumbangan yang berar t i  dalam
pemenuhan teknologi pesawat tempur yang dimiliki TNI AU
maupun maupun pesawat tempur di Indonesia.

Upaya  Pemberdayaan  I ndus t r i  Nas iona l  da lam
pemenuhan kebutuhan alutsista TNI yang selama ini masih
mengalami beberapa kendala antara lain,

Pertama . Beberapa Industr i  strategis di  Indonesia
sudah cukup lama berkecimpung di bidang pengembangan
alutsista TNI tetapi belum banyak menghasi lkan suatu
produk  rekayasa  eng ineer ing  yang  dapa t  memenuh i
kebutuhan pengembangan alutsista TNI.

Kedua.  TNI masih belum melakukan sharing bersama
secara terbuka dengan industri strategis nasional dalam  pola
pengadaan dan pengembangan peralatan militer.  Dalam
proses pengadaan dan pelatihan sistem alut sista yang dibeli
TNI dari luar negeri, sejak awal tidak melibatkan tenaga
engineering industri dalam negeri, akibatnya tidak dapat
terkuasainya teknologi militer yang dibutuhkan TNI.

Dengan mempelajari dan mencermati lingkup strategis,
kekuatan udara negara sahabat serta peluang dan kendala
yang dihadapi dalam pengadaan pesawat tempur, maka pada
ura ian  ber i ku t  akan  d ipe ro lah  p rospek  kond is i  yang
diharapkan.
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Kondisi yang Diharapkan
Mengantisipasi pemanfaatan pesawat tempur di TNI

Angkatan Udara dengan gejolak kondisi negara yang kurang
menggembirakan, maka perlu dilakukan analisis kemung-
kinan yang akan terjadi dari berbagai aspek seperti:

a. Aspek Operasional tergantung kepada pelaksanaan
operasi secara terencana, berdaya guna dan berhasil guna.
Dengan datangnya pesawat tempur dengan peralatan baru
maka  pe r lu  d i s iapkan  unsur -unsur  yang  mendukung
pelaksanaan operasi sepert i  home base .   Tidak semua
pangkalan udara TNI Angkatan Udara memiliki fasilitas yang
memadai, maka hanya ada beberapa pangkalan saja yang
mungkin dapat digunakan sebagai home base .  Sepert i
dalam pengadaan pesawat tempur baru seperti Sukhoi harus
dilakukan pengkajian bahwa Lanud Iswahjudi lebih sesuai
dibandingkan Lanud yang lain karena pertimbangan lokasi,
l oad  penerbangan,  pan jang  landasan  pacu ,  fas i l i t as
peme l i ha raan  dan  pe rsone l  pengope ras ian  dan
pemeliharaan yang memadai.  Kebutuhan personel operasi
dilakukan untuk mengantisipati pengadaan pesawat tempur
baru maka peny iapan penerbangnya harus d i lakukan
pendidikan lanjutan untuk memenuhi kualitas instruktur,
supervisi dan tenaga ahli.

b. Aspek Pemeiliharaan.   Unsur dan sistem pemeliharaan
t iap pesawat tempur harus disesuaikan dengan pabrik
pembuatnya, sehingga fasi l i tas pemel iharaan pesawat
tempur perlu disiapkan hal-hal sebagai berikut :

1) Hanggar.  Besar  dan  t i ngg inya  ruangan  per lu
disiapkan disesuaikan jenis pesawat tempur ataupun
untuk pesawat tempur sejenis atau sekelasnya.

2) Shelter.  Perlu dibuatkan shelter baru yang sesuai
dengan jumlah, dan kekuatan yang sesuai dengan
kebutuhan.

3) Fasi l i tas  Pemel iharaan.  Diper lukan penyiapan
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fasil itas pemeliharaan yang akan mendukung setiap
tingkat pemeliharaan seperti tools, test banche dan
sarana bantuan lainnya.

4) Personel.  Personel pemeliharaan di semua tingkat
pemeliharaan yang disesuaikan dengan kebutuhan,
membutuhkan pendidikan khusus yang dilaksanakan
di negara pembuat.

5) S inerg i  dengan ins tans i  te rka i t .   Ha l  in i  ber -
hubungan  dengan  p roses  pengawakan  pe rsone l
operasi, personel pemelihara dan penyediaan suku
cadang untuk mendukung kelangsungan operasional
pesawat yang efektif dan efisien.

Tahap Persiapan Perubahan.   Pada tahap ini yang perlu
dilaksanakan adalah membangun sinergi antarkomunitas
Li tbang dan beberapa industr i  strategis dalam neger i .
Pemberdayaan antarlembaga dan Industri dalam negeri
harus  d iakomodas ikan dan d ipahami  an tarkomodi tas
Litbang.   Pemberdayaan tersebut meliputi antara instansi
atau lembaga dalam negeri dengan “user”. Instansi yang
t e r l i b a t  d a l a m  p e n g a d a a n  p e s a w a t  t e m p u r  d a p a t
dilaksanakan dengan pemberdayaan lembaga dan industri
strategis, seperti :

a. Pemberdayaan Litbang Angkatan dan Departemen
Pertahanan RI.  Dengan koordinasi antarkomunitas
Litbang, maka diperoleh “ job descript ion”  lembaga
mana yang kompeten dan berhak memberi lisensi akan
pengadaan pesawat terbang.

b. Pemanfaatan PT. Dirgantara Indonesia. Dengan
pengopt imalan PT.  D i rgantara  Indones ia  sebagai
pemasok suku cadang ter tentu dan menggunakan
fasi l i tas pemeliharaan yang dimil ik i  PT. Dirgantara
Indonesia.

c. Negosiasi dengan negara-negata tetangga. Hal ini
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d imaksudkan  un tuk  me laksanakan  pemel iharaan
komponen tertentu yang tidak bisa dilaksanakan di TNI
Angkatan  Udara.  Negosiasi ini juga dimaksudkan untuk
membina  kerjasama di bidang pemeliharaan. Hal ini untuk
mengantisipasi komponen yang harus dioverhaul dan
melibatkan negara pemasok, bahkan pemeliharaan
komponen dapat dilaksanakan dalam bentuk bantuan dan
kerja sama.

Standarisasi Pengadaan Pesawat tempur
Tahap Implementasi .  Pada tahap in i  yang harus

dilakukan adalah penyetaraan atau mencari persamaan
an ta ra  po la  p i k i r,  a l u r  p i k i r  dan  po la  t i ndak .  Un tuk
memudahkan memahami  baga imana po la  ker ja  yang
diharapkan dapat dipenuhi dengan kondisi yang ada saat ini,
maka diperlukan persamaan persepsi yang dapat diuraikan
melalui pola pikir berikut :

Gambar 4. Pola Pikir Proses Pencarian Barometer
Akuisisi Pesawat Tempur
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Langkah-Langkah Pemahaman Konsep .   Untuk
memahami konsep evaluasi pencarian barometer akuisisi
pesawat tempur yang sesuai dengan kebutuhan operasi
perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Mengumpu lkan  da ta -da ta  ten tang  spes i f i kas i
pesawat tempur yang akan dibeli dari pabrik pembuat
ataupun dari vendor dan spesifikasi pesawat tempur
yang telah dimiliki TNI Angkatan Udara.

b. Menentukan DR & O ”Design Requirement and Ob-
ject ive” l  tentang jenis pesawat tempur yang akan
dianalisis.

c . Menentukan jenis pesawat tempur sesuai dengan
misi  operasi ,  baik sebagai pesawat tempur takt is,
pesawat tempur strategis maupun pesawat tempur
pertahanan udara.

d. Menentukan prioritas I, II dan III properti yang harus
dilengkapi dan harus ada pada pesawat tempur yang
sedang dianalisis.

e. Membuat tabel format isian jenis pesawat tempur
dan peralatan yang harus ada yang disesuaikan skala
prioritas.

f. Menetukan institusi yang berhak meng-approve atau
institusi yang berwenang dalam mengajukan usul jenis
pesawat tempur yang akan dibel i  atau yang akan
dioperasikan.

g. Melegalisasi konsep aktualisasi atau akuisisi jenis
pesawat tempur yang paling sesuai dengan proses
pengadaan yang sedang dilaksanakan.

h. Membua t  d ra f t  baku  un tuk  ana l i s i s  sebe lum
disampaikan kepada pimpinan yang berwenang dalam
pengadaan pesawat tempur.

Sedangkan pola pikir tersebut di atas dapat diuraikan
lagi lebih rinci sesuai alur pikir sebagai berikut :
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Tahap Pengelolaan Hasil Perubahan.   Pada tahap ini yang
perlu dilakukan adalah penyelarasan kerangka kerja.  Untuk
memperoleh kerangka kerja yang sepadan tentang bagaimana
seharusnya proses pengadaan  pesawat  tempur  yang  sesuai
dengan kebutuhan operasi dan anggaran yang tersedia maka
perlu dipahami pola pikir yang sama tentang prosedur dalam
pengadaan pesawat tempur yang diuraikan pada gambar 6
berikut:
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Gambar 5. Alur Pikir Proses Pencarian Barometer Akuisisi Pesawat
Tempur
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Gambar 6.  Diagram Alur Proses Akuisisi Pesawat Tempur

Dengan mencermati bagan di atas maka perlu dipahami
duhulu bagaimana kekuatan pesawat tempur yang sudah ada
(dalam hal ini mencakup semua pesawat tempur milik TNI
Angkatan Udara) bi la dibandingkan dengan mencermati
kecenderungan tipe pesawat tempur negara tetangga dapat
dilihat pada gambar 7 berikut:
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Gambar 7. Pemetaan Kecenderungan Pesawat Tempur TNI AU

Dengan mencermati kekuatan pesawat tempur yang
sudah ada terhadap kekuatan udara negara sahabat, maka
dibuat perbandingan antara pemetaan kecenderungan pesawat
tempur TNI AU dengan diagram perbandingan maneuverability
dengan parameter statik yang terlukis pada gambar 8 sebagai
berikut :

Gambar 8. Diagram Perbandingan Maneuverability
dengan parameter statik
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Dengan membandingkan antara gambar 7 dengan
gambar 8 di atas, maka dapat dianalisis bahwa :

a. Kecenderungan pemilihan jenis pesawat tempur di
TNI Angkatan Udara lebih dominan jenis pesawat tempur
str ike / interdict ion dan jenis close air support yang
dicirikan dengan pemilihan Trush Loading (T/W) yang
moderat dan Wing Loading (W/S) yang agak besar.

b. Kehadiran pesawat Sukhoi baik tipe SU-30 MK, SU-
30 KI maupun SU-27 SK secara teknis masih dapat di-
”cover” oleh keberadaan kekuatan pesawat tempur MK-
53 dan pesawat tempur F-16 dimana Trush Loading (T/
W)  dan  Wing Load ing  (W/S)  Sukho i  yang  mas ih
mendekati performansi pesawat tempur jenis MK-53
dan pesawat tempur jenis F-16.

Setiap pesawat tempur memiliki misi tertentu untuk
dioperasikan.  Dengan memahami misi operasi dari setiap
pesawat tempur, maka dapat dicari prioritas pemenuhan
kelangkapan yang harus dimiliki pesawat tempur tersebut.
Misi operasi akan memberikan pertimbangan significant war
load apa yang pantas dilengkapi untuk menunjang operasi
aga r  op t ima l  pengope ras iannya .  Un tuk  i t u  penu l i s
menawarkan sebuah format tentang bagaimana memilah
jen is  pesawat  tempur  berdasarkan  mis i  operas i  dan
kelengkapan yang harus dipenuhi sebagai berikut:
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Tabel 2. Prioritas Pemenuhan Kelengkapan
bagi Pesawat Tempur Taktis

Tabel 3. Kriteria Pemenuhan Sarana Pendukung
bagi Pesawat Tempur Taktis

Tabel 4. Prioritas Pemenuhan Kelengkapan
bagi Pesawat Tempur Hanud
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Tabel 5. Kriteria Pemenuhan Sarana Pendukung
bagi Pesawat Tempur Hanud

Tabel 6. Prioritas Pemenuhan Kelengkapan
bagi Pesawat Tempur Strategis
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Tabel 7. Kriteria Pemenuhan Sarana Pendukung
bagi Pesawat Tempur Strategis

Dari tabel 2 sampai dengan tabel 7 dapat diperoleh
gambaran secara detai l  tentang bagaimana suatu jenis
pesawat tempur bisa dinyatakan lebih unggul dibandingkan
jenis pesawat tempur baru (yang mau dibeli) atau pesawat
tempur sejenis.

Tabel pemenuhan kelengkapan dan tabel pemenuhan
sarana pendukung bagi t iap jenis pesawat tempur akan
menempatkan pesawat tempur pada tingkatan prioritas operasi
yang sesuai kebutuhan.  Tabel 2, tabel 4 dan tabel 6 akan
menempatkan prioritas performa pesawat tempur sesuai
banyaknya tanda (+) yang mendukung operasi tiap-tiap jenis
pesawat.    Sedangkan tabel 3, tabel 5 dan tabel 7 melukiskan
pr ior i tas  pemenuhan sarana pendukung yang harus
dipersiapkan oleh ”user” atau oleh TNI Angkatan Udara.    Ketiga
tabel tersebut dapat diaplikasikan untuk kriteria pemenuhan
pesawat tempur baru atau yang akan dibeli oleh ”user”.

S e d a n g k a n  u n t u k  m e m b a n d i n g k a n  k e m a m p u a n
operasi  dar i  masing-masing pesawat tempur yang ada
(yang telah dimil iki TNI Angkatan Udara), maka tabel 3,
tabel 5 dan tabel 7 bisa di lengkapi dengan kolom tentang
”h is torycal l  record”  dan tentang ”s t ructura l  analys is” .
Kolom historycal l  record  akan member ikan informasi
pesawat tempur tersebut te lah berapa kal i  mengalami
hard  land ing ,  to ta l  l os t ,  re t ro f i t ” ,  atau  penghapusan
sebagai  armada udara.   Sedangkan kolom ”structura l
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analysis”  akan memberi gambaran tentang berapa prosen
us ia  s t ruk tur  pesawat  terhadap ”des ign l i fe ” ,  apakah
s t ruk tu r  te lah  d i laksanakan  ag ing  a i rc ra f t  ,  rep lace ,
r ivet t ing,  correct ion threatment atau berbagai  anal is is
fat igue pada struktur pesawat.

D e n g a n  m e m a h a m i  t e n t a n g  b a g a i m a n a  m a t r i k s
pr ior i tas  pemenuhan pesawat  tempur  dan bagaimana
sarana prasarana pendukungnya te lah d ipenuhi  pada
enam tabel di atas, maka pemilihan jenis dan misi pesawat
tempur menjadi lebih optimal baik dari segi pengoperasian
maupun pemeliharaannya.

Kesimpulan
Dengan mengetahui peta posisi kecenderungan pesawat

tempur yang sudah dimiliki, beberapa kegunaan, urgensi
analisis ini, maka dapat dibuat serangkaian matriks tabel
prioritas pemenuhan pesawat tempur yang memunculkan
kesimpulan sebagai berikut:

a. Kemajuan Teknologi pesawat udara dirancang untuk
memperoleh keuntungan  operasional terutama efisiensi energi.

b. Perkembangan teknologi pesawat udara, terus memperbaiki
saluran informasi antara penerbang, pesawat dan lingkungan.

c.  Teknologi informasi, elektronik, optronik dan teknologi
miniaturisasi produk telah mempermudah interface antara
penerbang, pesawat dan lingkungan sehingga  informasi
semakin  cepat, tepat dan mudah.

d. Perberdayaan instansi-instansi terkait serta dengan
mengikutsertakan seluruh komunitas Litbang angkatan maupun
Dephan akan diperoleh format baku tentang segala proses
akuisisisi pengadaan pesawat tempur serta l isensi yang
menyertainya.

e. Mempelajar i  kecenderungan jenis dan kemampuan
maneuverability pesawat dari Eropa, Rusia dan Amerika akan
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dapat di tentukan pesawat tempur opt imal yang sesuai
kebutuhan operasi di TNI maupun TNI Angkatan Udara.

f. Jenis pesawat tempur strike/interdiction dan jenis pesawat
tempur close air support  lebih dominan dipil ih oleh TNI
Angkatan Udara yang dicirikan dengan pemilihan Trush Loading
(T/W) yang moderat dan Wing Loading (W/S) yang agak besar.

g. Kehadiran pesawat Sukhoi baik tipe SU-30 MK, SU-30 KI
maupun SU-27 SK secara teknis masih dapat di-”cover” oleh
keberadaan kekuatan pesawat tempur MK-53 dan pesawat
tempur F-16 dimana Trush Loading (T/W) dan Wing Loading
(W/S) Sukhoi yang masih mendekati per formans i  pesawat
tempur jenis MK-53 dan pesawat tempur jenis F-16.
h. Mempersatukan persepsi seluruh instansi terkait dalam
pengadaan pesawat tempur akan diperoleh job description
yang jelas tentang kewenangan dan  alur pikir yang terarah
dalam penentuan akuisisi pesawat tempur yang optimal.

Pengertian

AA :  Air to Air atau rudal atapun senjata yang
digunakan untuk menyerang musuh dari
udara ke udara.

Advance tactical fighter: Pesawat  tempur  moderen  atau  pe-
sawat tempur  yang  canggih  teknologinya.

Anti Tank : pesawat  tempur  yang  berfungsi  seba-
gai penghancur tank lawan.

Air Superiority : pesawat  tempur  yang  berfungsi seba
  gai patroli udara, buru sergap dan tempur
  udara.

Close Air Support : pesawat  tempur  yang  berfungsi  seba
gai dukungan  serangan udara jarak dekat.

Defense Suppression: sama pengertiannya dengan interdic-
tion.

Fly by wire : sistem  pengendalian  dicockpit pesawat
yang masih  menggunakan kabel dalam
sistem  transmisinya  sedangkan  fly by
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     light  sudah  tidak  menggunakan  kabel
  melainkan sistem sensor cahaya seba-
   gai transmisinya.

Hand on Throttle and Stick :  sistem  pengendalian di cockpit
pesawat  oleh memudahkan pilot untuk
menggerakkannya  dengan sistem ba-
tang kendali maupun throttle.

Interceptor : pesawat  tempur  yang berfungsi seba-
gai pemburu sergap.

Interdiction : pesawat tempur yang berfungsi sebagai
penyerang sasaran garis belakang atau
pelumpuh prasarana  pertahanan lawan.

Long Range Bomber : pesawat tempur yang berfungsi sebagai
pembom jarak jauh.

Maximum Take Off Weight :  berat maksimum suatu pesawat
udara  pada  waktu  tinggal landas serta
muatannya yang diijinkan seperti yang
ditentukan dalam manualnya yang sah.

No Change No Future: tanpa ada perubahan maka tidak akan
ada masa depan yang lebih baik.

Statically Unstable : tidak stabil statis atau pesawat udara
tersebut tidak kaku dalam pergerakannya
sehingga lebih lincah di udara.

Stealth : pesawat  udara  yang  sulit  dideteksi
keberadaannya atau tersembunyi  loka-
sinya karena tidak terdeteksi oleh lawan.

Strike : pesawat  tempur  yang  berfungsi seba
gai “Ground Attack” atau serang sasaran
darat.

Thrust Loading :perbandingan antara daya dorong pesa-
wat terhadap berat pesawat.

SA : Surface  to  Air  atau  rudal atau senjata
yang digunakan  untuk  menyerang mu
suh  dari darat ke udara.

STOL :Short  Take  Off Landing atau jarak  lan-
dasan terpendek yang dibutuhkan  untuk
take off pesawat udara.

Take Off Field Length: panjang  landasan   yang   dibutuhkan
untuk take off pesawat udara.
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Wing Loading : perbandingan antara berat pesawat
terhadap  luas  sayap  pesawat  tersebut.

VTOL : Vertical  Take  Off Landing  atau  Jarak
vertical  yang dibutuhkan pesawat untuk
landing.
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Organisasi adalah salah satu sistem
   yang  t e rd i r i  da r i  subs i s t em-
subs i s tem yang  be r i n te raks i  dan
berhubungan ser ta  secara  d inamis
bergerak ke arah pencapaian tujuan
yang telah ditetapkan bersama-sama
oleh manajemen organisas i .  Faktor
manusia yang bekerja di dalam suatu
organ isas i  ada lah  juga  merupakan
subsistem, sehingga adalah tugas dari
p ihak manajemen untuk  mengkoor-
dinasikan individu-individu dalam sistem

sedemikian rupa sehingga kegiatan yang mereka lakukan
mengarah pada pencapaian tujuan dari sistem organisasi.
Manajemen Sumberdaya Manusia (MSDM) merupakan salah
satu kunci penting dalam keberhasilan suatu organisasi.
SDM yang akan menentukan performance organisasi .
Sehingga manajemen organisas i  tersebut  yang harus
mengontrol kinerja karyawan agar tercipta goal congruence
antara karyawan dan organisasi. Oleh karena itu pencapaian
kepuasan kerja karyawan merupakan hal yang bersifat
penting bagi organisasi. Tingkat absensi yang tinggi, kinerja
yang menurun, atau bahkan pemogokan kerja merupakan
akibat yang ditanggung oleh organisasi yang mengabaikan
kepuasan ker ja  karyawan yang beker ja  d i  da lamnya.
Sebaliknya, organisasi yang memperhatikan kebutuhan

Pentingnya Kepuasan Kerja
(Job Satisfaction)
Dalam Organisasi

Oleh : Mayor Adm Wagimo, S.IP, MM
(Pabandyarenbut Paban II / Binteman Spersau)
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karyawannya besar kemungkinan untuk memperoleh human
output yang diharapkan yaitu produktifitas yang tinggi, tingkat
absensi yang rendah, tingkat perputaran karyawan (turno-
ver) yang rendah serta tingkat kepuasan karyawan yang
tinggi (As’ad, 1986).

Tingkat hasil yang dicapai  atau output yang dihasilkan
dalam jangka waktu tertentu oleh suatu organisasi dapat
diperoleh dengan menerapkan beberapa cara yang mereka
anggap tepat, antara lain dengan memaksa para karyawan
untuk dapat menghasilkan output yang lebih banyak, tatapi
ternyata hal ini t idak membawa hasil yang memuaskan.
Pekerjaan yang dipaksakan akan membawa hasil yang tidak
baik dan dapat berakibat karyawan merasa tidak puas dalam
bekerja.

Tidak ada artinya bagi seorang pimpinan organisasi
yang mampu memberikan kepuasan kepada pelanggan
(customer)nya, sementara gagal memberikan kepuasan
kepada karyawannya. Kepuasan karyawan menjadi petunjuk
dan pendorong motivasi untuk menciptakan langkah kreatif
dan inovatif yang dapat membentuk keadaan masa depan
organisasi yang sukses.  Kenyataan ini menunjukkan bahwa
kepuasan karyawan merupakan faktor yang penting bagi
kelangsungan hidup organisasi  untuk ber tahan dalam
menghadapi era globalisasi dan era perubahan saat ini.
Tulisan ini akan membahas dan menguraikan beberapa hal
terkait dengan pentingnya kepuasan kerja dan faktor-faktor
yang mempengaruhinya.

Pengertian Kepuasan Kerja (Job Satisfaction)
Apa sebenarnya kepuasan ker ja ( job sat isfact ion)

karyawan i tu? Untuk mendef in is ikan  kepuasan ker ja
karyawan sebenarnya tidaklah mudah, karena karyawan
memiliki berbagai macam karakteristik, baik pengetahuan,
ke las  sos ia l ,  pengalaman ker ja ,  pendapatan maupun
harapan yang berbeda. Kepuasan kerja merupakan hal yang
bersifat individual, sehingga setiap individu mempunyai
tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem
nilai yang dimiliki atau berlaku pada dirinya. Kepuasan kerja
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bersifat sangat relatif, berbeda pada setiap individu karena
dipengaruhi oleh banyak aspek. Semakin banyak aspek
dalam pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan seseorang,
maka akan semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan
oleh seseorang tersebut.  Sebal iknya bi la aspek-aspek
pekerjaan tidak sesuai atau memiliki perbedaan yang cukup
besar, maka akan berakibat munculnya ketidakpuasan yang
dirasakan oleh seseorang.

Wexley dan Yukl (1977) dalam As’ad 2001 memberikan
definisi kepuasan kerja karyawan sebagai “is the way an
employee feels about his her job”, definisi ini sejalan dengan
definisi yang disampaikan oleh Greenberg, 2003, bahwa
kepuasan ker ja adalah s ikap posi t ip  dan negat ip dar i
individu terhadap pekerjaannya. Hal ini berarti kepuasan
kerja merupakan perasaan seorang karyawan terhadap
peker jaannya.  Sedangkan Stephen P.  Robb ins ,  1996
menambahkan bahwa kepuasan kerja adalah suatu sikap
umum terhadap peker jaan seseorang atau merupakan
selisih antara banyaknya ganjaran yang diterima seorang
peke r j a  dan  banyaknya  yang  mereka  yak in i  yang
seharusnya mereka terima.   Perasaan puas dan tidak puas
menuntut adanya interaksi dalam pekerjaan, baik interaksi
dengan rekan sekerja, atasan l ingkungan kerja, aturan
dan kebijaksanaan organisasi, kondisi kerja serta hal-hal
lain yang terkait.

Dari beberapa pengertian tersebut menunjukkan bahwa
kepuasan  ke r j a  mence rm inkan  pe rasaan  seseo rang
terhadap pekerjaannya, hal ini nampak dari sikap positip
a tau  nega t i p  yang  d i t un jukkan  ka ryawan  t e rhadap
peke r j aannya  dan  sega la  sesua tu  yang  d ihadap i  d i
l ingkungan ker janya. Kepuasan ker ja merupakan hasi l
interaksi manusia dengan lingkungan kerjanya. Sehingga
dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah suatu
pe rasaan  menyenangkan  a tau  t i dak  menyenangkan
seorang karyawan terhadap pekerjaannya. Jika harapan
karyawan sesuai dengan apa yang dialami dan  dirasakan-
nya, bahkan mungkin apa yang dialami dan dirasakan
melebihi harapannya sudah dapat dipastikan karyawan
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tersebut akan merasa puas. Tetapi bila yang dialami dan
dirasakannya tidak sesuai dengan harapannya, sudah dapat
dipastikan karyawan tidak merasa puas. Kepuasan  ke r j a
karyawan dapat diketahui setelah karyawan melaksanakan
pekerjaannya. Dengan kata lain kepuasan kerja karyawan
merupakan evaluasi purna kerja atau hasil evaluasi setelah
membandingkan apa yang dicapai dalam pekerjaan dengan
harapannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan
kerja karyawan adalah hasil (outcome) yang dirasakan atas
hasi l  pekerjaannya, sama atau melebihi  harapan yang
diinginkan.

Organ isas i  per lu  memper t imbangkan penerapan
konsep yang mampu menciptakan kepuasan kerja karyawan
dengan memperhatikan setiap kebutuhan yang spesif ik.
Sedangkan mela lu i  hubungan atasan bawahan,  maka
pimpinan organisasi  harus berusaha mengembangkan
hubungan yang erat dengan karyawan, dengan kata lain
harus selalu menjaga komunikasi dengan karyawan. Upaya
atau t indakan yang harus di lakukan untuk mewujudkan
kepuasan karyawan, akan efektif apabila pimpinan memiliki
f i l o so f i ,  kom i tmen  dan  ke tu l usan  kehendak  un tuk
memberikan kepuasan kepada karyawan.  Standar kepuasan
karyawan harus didukung oleh pengukuran kinerja karyawan
dan karyawan diberi kompensasi berdasar standar tersebut.
Oleh karena itu kesenjangan antara  standar kepuasan
karyawan dengan t indakan nyata yang diberikan dalam
mewujudkan kepuasan karyawan harus dihilangkan.

Kepuasan Kerja Mempengaruhi Kinerja
Se t i ap  o rgan i sas i  i ng i n  ka ryawannya  memi l i k i

kemampuan dan kinerja yang t inggi dalam bekerja. Ini
merupakan keinginan yang ideal dan wajar bagi organisasi,
baik yang berorientasi pada profit maupun non profit sebab
bagaimana mungk in  organ isas i  menja lankan v is i  dan
mis inya untuk mencapai  tu juan organisasi ,  apabi la d i
dalamnya diisi oleh orang-orang yang tidak berkinerja baik.
Akan tetapi ,  terkadang organisasi  t idak mampu mem-
bedakan mana karyawan yang produktif dan mana yang tidak
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produktif. Hal ini disebabkan organisasi kurang memiliki
sense of response yang menganggap karyawan sebagai
i nves tas i  yang  hanya  akan  member i kan  p rov i t abe l .
Akibatnya, organisasi menjadikan karyawan tak ubahnya
sepe r t i  mes in .  I r on i snya  l ag i  mes in  t e r sebu t  t i dak
dipelihara (maintenance) dengan baik.  Organisasi lupa
kalau SDM adalah investasi organisasi yang paling berharga
dan bahkan tidak bisa ternilaikan dengan materi yang perlu
dipel ihara agar tetap dapat berkinerja dan bermanfaat
dengan baik bagi organisasi.

Pada dasarnya hubungan antara organisasi dengan
karyawan adalah hubungan yang saling menguntungkan.
Di satu sisi organisasi ingin mendapatkan keuntungan yang
optimal, di sisi lain karyawan menginginkan harapan dan
kebu tuhan  te r ten tu  yang  harus  d ipenuh i  o rgan isas i .
Simbiosis mutualisme ini yang mendorong keduanya, baik
organ isas i  maupun karyawan un tuk  memper temukan
kepentingan, harapan dan aspirasinya secara seimbang.

Untuk menjaga kinerja karyawan agar tetap stabil dan
konsisten ada dua faktor yang perlu diperhatikan. Pertama,
faktor personal at t r ibutes .  Faktor in i  seyogianya telah
terkontrol  pada saat organisasi  melakukan rekrutmen.
Ket ika melakukan rekrutmen idealnya organisasi  te lah
menetapkan minimal requirements  yang harus dipenuhi
oleh calon karyawan sehingga ke depannya organisasi hanya
tinggal melakukan training & development.

Masalah-masalah seperti skill, knowledge, ability, mo-
tivation, dan lain-lain termasuk bagian dari personal at-
tributes. Menurut Maier (1965) dalam buku Psychology in
Indus t ry ,  (da lam As ,ad ,  2001)  k iner ja  (per fo rmance )
karyawan merupakan perkalian antara kemampuan (ability)
dan motivasi (motivation) atau dirumuskan performance =
ability X motivation, sehingga dapat dikatakan karyawan
yang personal attributes-nya jelek akan memiliki perform-
ance yang jelek pula.  Itulah mengapa proses rekrutmen
menjadi hal penting yang perlu dilaksanakan secara fair
dan objektif dengan mengedepankan aspek kualitas calon
bukan kualitas dukungan.
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Faktor kedua, aspek-aspek yang dapat memunculkan
rasa puas atau tidak puas karyawan terhadap pekerjaannya
atau yang sering disebut dengan kepuasan kerja ( job satis-
faction). Yang dimaksud dengan kepuasan kerja adalah
bagaimana perasaan karyawan terhadap pekerjaannya
(Wexley & Yukl, Organizational Behavior and Personnel
Psychology, 1984 dalam As’ad 2001). Perasaan ini bisa
bersifat favorable namun bisa juga unfavorable, tergantung
bagaimana karyawan menilai aspek-aspek kepuasan kerja
itu sendiri.

Faktor-Faktor Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja merupakan salah satu tolok ukur yang

mendukung tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan.
Tanpa adanya kepuasan kerja, karyawan akan bekerja tidak
sebagaimana yang diharapkan, yang akhirnya visi  dan
misinya untuk mencapai tujuan organisasi tidak tercapai.
Beberapa aspek dari kehidupan peri laku organisasional
dapat menjadi penyebab timbulnya ketidakpuasan kerja
pada dir i  karyawan. Stephen P. Robbins, 1996 menge-
mukakan empat faktor penting yang mendorong kepuasan
kerja karyawan, yaitu :

1. Pekerjaan yang secara mental menantang.
2. Ganjaran yang pantas.
3. Kondisi kerja yang mendukung.
4. Rekan sekerja yang mendukung.

Per tama,  ada lah  peker jaan  yang  secara  menta l
menantang (mentally challenging work), art inya apakah
p e k e r j a a n  y a n g  d i l a k u k a n  k a r y a w a n  s a a t  i n i  a d a
tantangannya atau t idak sama sekal i .  Peker jaan yang
dirasa t idak menantang akan menimbulkan rasa bosan
d a l a m  d i r i  k a r y a w a n ,  s e b a l i k n y a  p e k e r j a a n  y a n g
tantangannya terlalu berat justru akan menimbulkan rasa
frustrasi dan perasaan gagal. Oleh karena itu, pekerjaan
yang d iber ikan kepada karyawan hendaknya memi l ik i
tantangan yang proporsional.

Kedua ,  adalah ganjaran yang pantas atau imbalan
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yang sesuai (equitable rewards), yang dimaksud reward
misa lnya  ga j i ,  komis i ,  bonus,  penghargaan dan juga
kebijakan promosi. Umumnya karyawan menginginkan gaji
dan sistem promosi yang adil dan fair. Yang dimaksud adil
dan fa i r  misalnya ada kesesuaian antara gaj i  dengan
tuntutan pekerjaan, skill atau keterampilan, latar belakang
pendid ikan,  dan sebagainya.   Demikian juga masalah
promosi, jangan sampai terjadi karyawan yang tidak out-
standing malah mendapat promosi. Jika karyawan menilai
s i s t em ga j i  dan  p romos i  sudah  ad i l  dan  f a i r,  maka
kemungkinan besar karyawan akan mengalami kepuasan
dengan  peke r j aannya .  Umumnya  pe rmasa lahan
ke t i dakpuasan  banyak  d ip i cu  o leh  s i s tem ga j i  yang
dipandang tidak memenuhi rasa keadilan ( inequity) (Wexley
& Yukl, 1984 dalam As’ad, 2001).

Ketiga, adalah kondisi kerja yang mendukung (support-
ive working condition), yang termasuk ke dalam kondisi kerja
misalnya temperatur, cahaya atau penerangan, meja, kursi,
tingkat kebisingan, dan lain-lain. Banyak penelitian yang
mengungkapkan bahwa karyawan lebih menyukai kondisi
pekerjaan yang tidak berbahaya atau merepotkan. Misalnya
penerangan yang terlalu gelap, suhu udara yang panas,
tempat duduk yang kurang nyaman. Umumnya karyawan
akan senang bekerja dengan fasilitas yang bersih, nyaman,
dan dengan alat-alat yang memadai. Hal-hal demikian akan
member i  kont r ibus i  yang berar t i  da lam meningkatkan
kepuasan karyawan.

Keempat, adalah rekan sekerja yang mendukung (sup-
portive colleagues), tidak semua orang yang bekerja hanya
untuk mencari uang, tetapi ada juga orang bekerja dengan
tujuan memenuhi kebutuhan interaksi sosial (need of affili-
ation). Tidak heran, kalau mempunyai rekan kerja yang
ramah dan kooperatif dapat meningkatkan kepuasan kerja.
Bahkan, ada karyawan yang gaj inya keci l  namun tetap
bertahan pada pekerjaannya karena ia sangat senang dengan
rekan-rekan kerjanya. Hal demikian berlaku juga dengan
atasan.  Karyawan yang memi l i k i  a tasan yang penuh
perhatian dan sportif dapat meningkatkan kepuasan kerja
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karyawan (Wexley & Yukl, 1984 dalam As’ad, 2001).
Berbeda dengan pendekatan tersebut, As’ad, 2001,

berpendapat bahwa terdapat banyak faktor yang mem-
pengaruhi kepuasan kerja karyawan yang  dapat dikelompok-
kan menjadi empat kategori, yaitu : faktor psikologis, faktor
sosial, faktor fisik dan faktor finansial.  Faktor psikologis
merupakan faktor yang berhubungan dengan kej iwaan
karyawan yang meliputi : minat, ketentraman dalam bekerja,
sikap terhadap kerja, bakat dan ketrampilan. Faktor sosial
merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi
sosial, baik antar sesama karyawan, dengan atasannya
maupun karyawan yang berbeda jenis pekerjaannya. Faktor
fisik merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi
fisik lingkungan kerja dan kondisi fisik karyawan, meliputi :
jenis pekerjaan, pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat,
perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan,
per tukaran  udara  da lam ruangan,  kond is i  kesehatan
karyawan dan umur. Sedangkan faktor finansial merupakan
faktor- faktor  yang berhubungan dengan jaminan serta
kesejahteraan karyawan, yang meliputi : sistem dan besar-
nya gaji (reward system), jaminan sosial, macam-macam
tunjangan, fasilitas yang diberikan dan sistem promosi.

Pentingnya Kepuasan Kerja
Kepuasan ker ja menjadi  hal  pent ing karena dapat

memengaruh i  k iner ja  karyawan (As ’ad ,  2001)  sebab
karyawan  yang  memi l i k i  kepuasan  yang  t i ngg i  akan
memandang pekerjaannya sebagai hal yang menyenangkan,
berbeda dengan karyawan yang memiliki kepuasan kerja
rendah, ia akan melihat pekerjaannya sebagai hal yang
men jemukan  dan  membosankan  seh ingga  ka ryawan
tersebut bekerja dalam keadaan terpaksa.

Karyawan yang bekerja dalam keadaan terpaksa akan
memiliki kinerja (performance) yang buruk dibanding dengan
karyawan yang beker ja dengan semangat yang t inggi .
Apabila organisasi memiliki karyawan yang mayoritas ke-
puasannya rendah, dapat dibayangkan tingkat produktivitas
organisasi secara keseluruhan, dan ini akan merugikan
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organisasi.   I tulah sebabnya organisasi perlu memper-
ha t i kan  dera ja t  kepuasan karyawannya dengan cara
mengkaji ulang aspek-aspek yang dapat mempengaruhi
kepuasan kerja.

Organisasi hendaknya tidak memiliki pemikiran bahwa
biaya untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan akan
lebih t inggi  d ibanding dengan keuntungan yang akan
diperoleh. Pemikiran yang demikian merupakan pemikiran
yang keliru dan sama sekali tidak benar.  Jika hal ini terjadi
sama artinya organisasi meletakkan bom waktu yang tak
terduga meledaknya sebab ketidakpuasan karyawan akan
memunculkan reaksi-reaksi negatif yang akan merugikan
organisasi itu sendiri.

Reaksi negatif yang muncul misalnya karyawan sering
mangk i r,  me lakukan  sabotase ,  men jad i  agres i f  yang
destruktif, kinerja yang menurun, angka turnover yang tinggi,
dan lain-lain.   Organisasi yang memiliki angka turnover
yang tinggi mengindikasikan bahwa karyawan tidak betah
bekerja di organisasi tersebut.  Jika dilihat dari segi  eko-
nomi tentu organisasi  akan mengeluarkan biaya yang
cukup besar karena organisasi sering melakukan  rekrut-
men yang biayanya sangat tinggi. Kepuasan kerja memiliki
hubungan  l angsung  dengan  pos i t i ve  behav io r  pada
pekerjaan. Karyawan yang memiliki kepuasan kerja yang
tinggi akan memiliki high performance dari pada karyawan
yang tidak puas.

Setelah mel ihat betapa pent ingnya kepuasan ker ja
bagi organisasi, yang berwenang sebagai decision maker
da lam membua t  keb i j akan  ada lah  p ihak  mana jemen
organisasi. Jika pihak manajemen merasa ada yang t idak
beres dengan kiner ja karyawannya, segera l ihat apakah
penyebabnya masalah kepuasan ker ja atau t idak. Bi la
d e m i k i a n  s e g e r a l a h  b e r t i n d a k ,  j a n g a n  m e n u n g g u
karyawan menjadi t idak produktif sama sekali. Keputusan
apa  yang  akan  d iamb i l  hendaknya  mengacu  kepada
k e s e i m b a n g a n  a n t a r a  k e p e n t i n g a n  o r g a n i s a s i  d a n
kepent ingan karyawan.  J ika  ha l  in i  d iaba ikan,  dapat
dipast ikan akan  ter jadi  inef is iensi  pada organisasi .
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MSDM sebagai  faktor  kunci  dalam keberhasi lan
organisasi harus bisa mengelola organisasinya agar tercipta
keseimbangan kepent ingan organisas i  dan karyawan.
Keseimbangan kepent ingan diper lukan agar karyawan
mendapatkan kepuasan kerja yang akan sangat berpengaruh
terhadap kinerja (performance)nya dalam organisasi.

Pengertian kepuasan kerja bersifat sangat relatif dan
ind iv idua l ,  karena set iap ind iv idu mempunyai  t ingkat
kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai
yang dimiliki atau berlaku pada dirinya, sehingga berbeda
pada setiap individu karena dipengaruhi oleh banyak aspek.

Kepuasan  ke r j a  ka ryawan  sanga t  pen t i ng  bag i
organisasi karena dapat mempengaruhi kinerja karyawan.
Karyawan yang  memi l i k i  kepuasan  yang  t ingg i  akan
memandang pekerjaannya sebagai hal yang menyenangkan,
demikian pula sebaliknya. Oleh karenanya organisasi harus
mengelola dan  memelihara (maintenance)  kepuasan kerja
karyawannya agar kinerjanya baik sehingga visi dan misi
organisasi dapat berjalan untuk mencapai tujuan organisasi.
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Abstrak

S erat  ke lapa,  rami ,  dan serbuk
      kelapa merupakan bahan-bahan alam
yang melimpah di Indonesia. Namun,
hingga saat ini pemanfaatan dari bahan-
bahan tersebut belum cukup optimal.
Padahal dengan sifatnya yang dapat
d iperbaharu i ,  bahan sera t  a lam in i
memi l i k i  keunggu lan  d iband ingkan
dengan serat sintetis lainnya, seperti
serat  gelas yang t idak dapat d iper-

baharui lagi. Dengan dasar tersebut, maka mulailah dipikirkan
untuk membuat komposit dalam bentuk struktur sandwich
dengan bahan dasar serat alam sebagai bahan alternatif yang
ramah lingkungan. Namun, sandwich yang berbahan dasar
serat alam tersebut masih memiliki cukup banyak masalah,
mulai dari proses produksi hingga material properti dari
struktur sandwich tersebut belum diketahui secara spesifik.
Salah satu masalah pada struktur sandwich pada umumnya
adalah saat  mener ima pembebanan tekan yang dapat
mengakibatkan terjadinya overall buckling.

Kata Kunci : Serat, Serat Kelapa, Rami, Serbuk Kelapa,
Struktur Sandwich, Overall Buckling

Uji Eksperimental Beban Tekuk Kritis
Kolom Sandwich Komposit Serat Alam

(Penelitian Awal Pemanfaatan Serat Alam
Sebagai  Bahan Dasar Komposit)

Oleh: Lettu Tek. Henry Prasetyo, ST.
(Dosen Golongan VII AAU)
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Material komposit alami mempunyai potensi komersial yang
cukup baik untuk dimanfaatkan sebagai material pengganti
komposit serat kaca (glass fiber). Dimana hal ini cukup
beralasan karena jumlahnya yang melimpah di Indonesia baik
yang tumbuh secara l iar di  hutan maupun yang sudah
dibudidayakan.  Sela in i tu ,  s i fa t  bahan in i  yang dapat
diperbaharui sehingga memberikan keunggulan lain bila
dibandingkan dengan serat sintesis.  Beberapa bahan alami
yang dapat digunakan sebagai material komposit adalah
serabut kelapa, serbuk kelapa, dan rami. Untuk serabut
kelapa dan serbuk kelapa merupakan limbah padat dari
pohon kelapa yang sampai saat ini belum dimanfaatkan
secara baik dan optimal di Indonesia sehingga menimbulkan
masalah baru yai tu  menjadi  sampah yang mencemar i
lingkungan.  Sedangkan   serat rami   merupakan  serat yang
dapat  d ipero leh dar i  tanaman bud idaya yang banyak
dihasilkan di negara ini. Dengan penggunaan bahan baku
limbah padat ataupun tanaman budidaya tersebut sebagai
material komposit, maka dapat meningkatkan nilai jualnya
di pasaran. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf
hidup (perekonomian) para petani.   Salah satu aplikasi
yang dapat  d igunakan dar i  mater ia l  komposi t  serabut
kelapa dan rami adalah digunakan sebagai  face  pada
struktur sandwich. Selain serabutnya, serbuk kelapa juga
dapat dimanfaatkan menjadi komposit.   Serbuk kelapa dapat
dibuat menjadi core struktur sandwich dengan cara dicampur
dengan material tertentu sebagai matrik. Namun dengan
adanya keterbatasan kekuatan dan kekakuan yang dimiliki
oleh core sehingga dapat menyebabkan terjadinya fenomena
ketidakstabi lan struktur sandwich .   Fenomena tersebut
dapat terjadi dalam berberapa modus dimana salah satunya
adalah modus overall buckling. Salah satu material properti
yang perlu diketahui berhubungan dengan modus ini adalah
besarnya beban tekuk kri t is (Pcr) .   Dengan mengetahui
ha l  t e rsebu t ,  maka  dapa t  d i ke tahu i  sebe rapa  besa r
kekuatan struktur sandwich yang dibuat apabila memperoleh
beban tekan normal terhadap bidang sandwich.  Oleh karena
itu, untuk mengetahui ketahanan suatu batang sandwich
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terhadap fenomena overall buckling, perlu dilakukan suatu
analisis mengenai proses overall buckling pada struktur ini
untuk dapat mengetahui beban tekuk kritisnya.

A. Mekanika Struktur Komposit
Secara harafiah, kata komposit memiliki pengertian

bahan yang terdiri dari dua  atau lebih bahan yang berbeda
yang  d igabung  a tau  d i campur  seca ra  mak roskop i s .
Perbedaan dengan bahan paduan adalah penggabungannya
yang dilakukan secara makroskopis sehingga sifat-sifat
bahan pembentuknya masih terlihat yang mana pada jenis
paduan (alloy) yang digabung secara mikroskopis, sifat-sifat
pembentuknya sudah tidak terlihat lagi. Secara umum, bahan
komposit dibangun oleh dua unsur yaitu serat (fiber) dan
matriks. Kedua bahan ini memiliki tugas masing-masing yang
pada akhirnya berperan dalam menentukan sifat dari bahan
komposit yang terbentuk, namun unsur yang paling dominan
dalam menentukan karakteristik dari bahan komposit adalah
serat.  Serat inilah yang menahan sebagian besar gaya-gaya
yang bekerja pada bahan komposit .  Sedangkan matr ik
memilki fungsi untuk melindungi dan mengikat serat agar
dapat  beker ja dengan baik.  Sesuai  dengan fungsinya
tersebut, maka serat dipilih dari bahan-bahan yang bersifat
kuat dan getas, sedangkan matr iks dipi l ih dari  bahan-
bahan yang l iat .   Namun,  fungsi- fungsi tersebut akan
men jad i  op t imum apab i la  d igabungkan  men jad i  sa tu
kesatuan sebagai struktur komposit.

B . Konsep Kestabilan dan Ketidakstabilan
Dalam membangun suatu struktur, salah satu hal yang

penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus adalah
pada saat struktur mendapatkan pembebanan tekan. Hal ini
perlu dikarenakan fenomena yang terjadi lebih rumit dan
mena r i k  b i l a  d i band ingkan  dengan  apab i l a  s t r uk tu r
mendapa tkan  pembebanan  ta r i k .  Sa lah  sa tu  con toh
sederhana adalah struktur kolom diberi pembebanan tekan
seperti terlihat pada gambar 1.
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Gambar 1.  Kondisi Keseimbangan Kolom Pada
Pembebanan Tekan

Dalam kestabilan struktur yang dicari adalah Pcritical (beban
tekuk kritis) yang terjadi pada titik stabil netral. Wo merupakan
imperfection awal (gangguan awal) akibat proses manufaktur
seperti geometri yang tidak homogen, komposisi material yang
tidak seragam.  Adanya imperfection awal (gangguan awal)
menyebabkan ketika kolom menerima beban tekan maka
Ó.momen yang terjadi tidak sama dengan nol.  Akibatnya ketika
Ó.momen yang bekerja  tidak sama dengan nol selain beban aksial
yang bekerja juga terdapat bending momen yang bekerja pada
kolom tersebut.  Hal ini terlihat pada diagram fasa kestabilan
di bawah ini.

Gambar 2. Diagram Batas Fasa Kestabilan dan Ketidakstabilan
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Definisi dari kelakuan tekuk (buckling) itu sendiri adalah
modus ketidakstabilan dari suatu kesetimbangan yang terjadi
pada struktur yang berdeformasi karena pembebanan tekan.
Struktur belum mengalami ketidakstabilan sampai suatu titik
pembebanan tertentu yang disebut beban kritis. Saat beban
mencapai beban kr i t is ,  adanya sediki t  gangguan akan
menyebabkan struktur menjadi tidak stabil.

A. Pembuatan Spesimen Pengujian
Banyak metode yang dapat digunakan untuk membuat

batang sandwich mulai dari metode yang paling sederhana yaitu
secara manual hingga dengan menggunakan mesin produksi
yang sudah dilakukan otomatisasi. Beberapa macam cara
untuk membuat batang sandwich antara lain:

1. Wet lay up : Menggunakan alat bantu berupa kuas untuk
melay-up lapisan adhesive agar merata ke seluruh bagian
yang kemudian dikeringkan secara alami.

2. Closed mold : Cetakan dibuat sesuai dengan bentuk akhir
yang diinginkan. Lapisan face dan core yang telah diberi
lapisan adhesive di letakkan ke dalam cetakan. Lalu
cetakan ditekan dengan benda lain yang lebih berat.

3. Lamination press : Lapisan face, adhesive, dan core yang
telah disusun ditekan dengan pelat dari atas maupun dari
bawah sambil diberi suhu tinggi. Hal ini dilakukan untuk
mempercepat proses penyatuan dan pembekuan lapisan
adhesive.

4. Autoclave : Lapisan face, adhesive, dan core yang telah
disusun dimasukkan ke dalam cetakan tertutup yang
diinginkan. Setelah itu cetakan tersebut dibuat dalam
keadaan vaccum agar tekanan yang diberikan dapat
merata ke segala arah.

Cara yang akan digunakan untuk membuat spesimen
uji ini adalah cara closed mold untuk core dan hand lay-up
untuk pembuatan face. Lapisan muka (face) dan lapisan inti
(core) dilekatkan dengan adhesive kemudian ditekan dengan
benda lain yang lebih berat. Pengujian dilakukan degan
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menggunakan alat uji tekan dengan kapasitas 800 kN dan
penambahan beban di lakukan dengan interval  0.1 kN.
Dimensi spesimen yang diuji sesuai dengan gambar 3.5. di
bawah in i  dan dengan bahan yang di tentukan setelah
pengujian masing-masing komponen dari struktur sandwich
dilakukan.

Gambar 3.  Spesimen Uji Tekan Buckling
(a) Tampak Samping; (b) Tampak Depan

B. Uji Tekan Beban Tekuk Kritis
Pengujian tekan bertujuan untuk mengetahui harga

beban kritis suatu material.  Material yang diberi beban tekan
aksial pada kedua ujungnya pada umumnya akan melendut
yang dinamakan buckl ing  dan beban tekan pada saat
material mulai meledut inilah yang disebut dengan beban
tekuk kritis (Pcr). Pada umumnya, buckling terjadi sebelum
tegangan  t ekan  mencapa i  t egangan  l u l uh  ma te r i a l .
Pengujian tekan berhubungan erat dengan penggunaan
tumpuan atau kondisi batas yang digunakan.   Ada beberapa
jen is  tumpuan  yang  dapa t  d igunakan ,  namun da lam
pengujian kolom sandwich ini digunakan tumpuan berupa
simply supported .  Metode yang dapat digunakan untuk
menentukan beban tekuk kritis pada kolom adalah :

1. Menentukan titik patahan pada kurva beban vs defleksi
tekan.

2. Menentukan titik patahan pada kurva beban vs defleksi
transversal.
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Pada pengu j ian  in i  yang  akan  d i l akukan  ada lah
pengukuran defleksi transversal sehingga penentuan beban
tekuk kritis akan dilakukan sesuai dengan metoda 2.

Gambar 4. Beban Tekan Vs Defleksi Transversal pada Kolom

Gambar 4.  menunjukkan hubungan antara beban
dengan defleksi transversal yang terjadi pada kolom. Pada
kurva tersebut terlihat bahwa tit ik patahan tidak terlihat
secara jelas. Oleh karena itu, maka dilakukan ekstrapolasi
kurva sebelum dan sesudah terjadinya buckling.  Beban
yang menunjukkan titik perpotongan hasil ekstrapolasi ini
yang dinyatakan sebagai beban tekuk kritis.  Metode lain yang
d igunakan untuk  menentukan beban tekuk kr i t i s  dar i
pengujian adalah metode southwell yang dapat digunakan
untuk mencari beban krit is pada analisis buckling pada
struktur  kolom dengan t idak mengabaikan imperfeksi .
Beban tekuk kritis diperoleh dari inverse slope dari garis
l u rus  yang  d ipe ro leh  da r i  da ta  ekspe r imen  dengan
persamaan :
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Dengan: Pcr   = beban tekuk kritis
Slope = gradien kemiringan kurva regresi       linier
Po   = beban referensi awal

Untuk memperoleh harga beban tekuk kritis dari kurva
beban vs defleksi, maka diperlukan penentuan range yang
tepat terutama di daerah l inier yang dekat dengan t i t ik
patahan pada kurva. Setelah menentukan range tersebut,
maka harga beban pada range  yang berni la i  minimum
dijadikan sebagai beban referensi awal yang dinamakan p1.
Dimana defleksi yang berhubungan dengan beban referensi
awal tersebut dinamakan y1. Selanjutnya harga beban dan
defleksi yang terdapat pada range yang telah ditentukan
tersebut selanjutnya dinamakan p dan y.  Sehingga dapat
diambil hubungan antara y-y1 dan y-y1/p-p1. Selanjutnya
regresi  l in ier dapat di lakukan untuk memperoleh gar is
lurus dengan cara memplot defleksi (y-y1) sebagai sumbu
x dan defleksi / beban (y-y1/p-p1) sebagai sumbu y. Grafik
kurva southwell dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 5.  Grafik Kurva Southwell

Berdasa rkan  pada  asums i  bahwa ,  ku rva  y  vs  P
berbentuk seperti hiperbola, dengan garis horizontal P = Pcr
sebagai asimtot dimana dengan menggunakan metode yang
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dikenalkan oleh Southwell, maka dapat dibuat kurva (y-y1)
vs (y-y1/p-p1) dimana p-p1 mengukur selisih beban, dan y-
y1 mengukur selisih defleksi lateral. Bila asimtot horisontal
dapat ditentukan, maka harga beban tekuk kri t is dapat
diketahui atau kemiringan dari kurva y-y1/p-p1 terhadap
y-y1 ekivalen terhadap inverse beban kritis (1/Pcr). Regresi
linier dapat dilakukan untuk memperoleh hasil yang baik.

C. Data Hasil Pengujian Tekan Kolom Sandwich
Dari  hasi l  penguj ian tekan yang di lakukan,  maka

diperoleh data beban tekuk kritis dan beban rusak untuk
model overall buckling.  Tabel 1. di bawah ini menunjukkan
data-data hasil pengujian untuk model overall buckling.

Tabel 1. Data Hasil Pengujian Model Overall Buckling

Dalam melakukan pengujian ini, dilakukan penambahan
beban secara bertahap hingga spesimen rusak dan alat uji
sudah  t i dak  dapa t  member i kan  t ekanan  l ag i  yang
dikarenakan spesimen sudah tidak mampu menahan beban
tekan yang diberikan oleh alat uji.

1 45 44.563 55.044

2 27.31 31.645 44.39

3 25.05 28.883 33.737

Rata-rata 32.45 35.03 44.39

Model Overall Buckling (h = 30 mm)

Spesimen Ekstrapolasi
(N/mm)

Southwell
Method (N/

mm)

Beban Rusak
(N/mm)
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Kesimpulan
Setelah melakukan pembuatan spesimen, pegujian,

pengambi lan  data ,  dan ana l is is ,  maka dapat  d iambi l
beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Salah satu modus buckling yang dapat terjadi pada
komposit struktur sandwich adalah modus overall buckling.

b. Penentuan nilai beban tekuk kritis dapat didekati dengan
metode southwel l  dan ekst rapo las i  d imana keduanya
menun jukkan  n i l a i  besa ran  yang  mendeka t i  an ta ra
keduanya.

c . Pengaruh delaminasi awal yang dikarenakan oleh ikatan
yang kurang ba ik  antara  face dan core  ser ta  proses
pembuatan yang kurang sempurna berkontr ibusi besar
terhadap penurunan besaran beban tekuk kr i t is kolom
sandwich.

Guna peningkatan kekuatan dari struktur sandwich,
maka d iper lukan  pembahasan leb ih  lan ju t  mengena i
peningkatan ikatan antara serat dan matrik khususnya untuk
bahan serat  kelapa/epoxy  yang di lakukan secara f is ik
maupun kimiawi sehingga mampu dihasilkan suatu struktur
yang kuat dan ringan dimana hal ini merupakan syarat
penting suatu material pesawat terbang.
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