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Kata Pengantar

embaca merupakan salah satu kegiatan yang mendatangkan banyak 
manfaat. Dengan membaca pengetahuan kita akan bertambah, baik 

itu pengetahuan yang berhubungan dengan keilmuan maupun sekadar 
berita atau informasi. Menurut para ahli dengan banyak membaca maka 
kita akan terlepas dari penyakit otak. Seorang peneliti dari Henry Ford Health 
System, Dr. C. Edward Coffey, membuktikan bahwa hanya dengan membaca 
buku seseorang akan terhindar dari penyakit “demensia”. Demensia adalah 
penyakit yang merusak jaringan otak. Apabila terkena demensia, bisa 
dipastikan seseorang akan sulit terhindar dari kepikunan. Hal ini terjadi 
karena membaca dapat menciptakan semacam lapisan penyangga yang 
melindungi dan mengganti perubahan otak.

Diakui atau tidak, banyak orang pintar dan cerdas karena dari 
rajin membaca. Membaca juga bisa membuat orang lebih dewasa pola 
pikirnya. Dengan membaca, orang bisa memandang setiap permasalahan 
hidup bukan sebagai beban, namun tantangan yang harus diselesaikan. 
Permasalahan dalam kehidupan tidak dipandang hanya dari satu sisi, 
tetapi dari berbagai sisi. Orang yang memandang permasalahan hidup dari 
berbagai sisi biasanya lebih bijaksana dan arif dalam menjalani kehidupan. 
Tetapi sangat disayangkan, minat membaca dari masyarakat Indonesia 
masih rendah. Kita masih lebih menyukai media televisi dari pada buku. 
Banyak waktu luang misalnya sedang menunggu keberangkatan pesawat, 
di halte, terminal, dalam kendaraan yang bisa kita memanfaatkan untuk 
membaca.

Dr Aidh Al Qarni dalam bukunya, “Laa Tahzan” menulis manfaat 
membaca diantaranya, terhalang masuk ke dalam kebodohan, bisa 
mengembangkan keluwesan dan kefasihan dalam bertutur kata, 
membantu mengembangkan pemikiran dan menjernihkan cara berpikir, 
meningkatkan pengetahuan seseorang dan meningkatkan memori dalam 
pemahaman serta seseorang akan bertambah keyakinannya ketika dia 
membaca buku-buku yang bermanfaat.

Pembaca yang budiman, tentara Angkatan Udara adalah tentara 
cendekia yang terdidik dan terlatih secara profesional. Tentu buku menjadi 
salah satu “senjata” untuk terus memelihara profesionalisme tersebut. 
Mari, teruskan kebiasaan membaca di mana saja, kapan saja, dan raih 
manfaatnya tidak hanya sekarang bahkan hingga kelak ketika kita sudah 
tidak aktif lagi sebagai anggota Angkatan Udara. 

Dirgahayu, Angkatan Udara. “Teruslah menjadi tentara yang 
profesional yang dicintai rakyat.” Jadi, selamat membaca dan menulis.

Jakarta, April 2017

M
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Oleh
Kolonel Sus Yuwono Agung N, SH. MH

Kepala Hukum Kohanudnas

Batas Wilayah dan Penegakan 
Kedaulatan Negara di Ruang Udara

alam teori hukum internasional 
syarat berdirinya suatu negara 

sebagai subyek hukum internasional 
terdiri atas penduduk yang tetap, wilayah 
tertentu, mempunyai pemerintah dan 
kedaulatan untuk melakukan hubungan 
dengan negara lain. Hal tersebut juga 
ditegaskan dalam Pasal 1 Konvensi 
Montevideo 1933 mengenai hak-hak 
dan kewajiban-kewajiban negara yang 
menyatakan negara sebagai pribadi 

hukum internasional harus memiliki syarat-syarat penduduk yang 
tetap, wilayah yang tertentu, pemerintah dan kemampuan untuk 
melakukan hubungan-hubungan dengan negara lain.

Adanya wilayah bagi suatu negara merupakan unsur yang 
sangat mutlak, karena tidak akan mungkin ada sebuah negara 
apabila tidak ada wilayah tetap yang dihuni oleh penduduk yang 
mengikatkan diri dalam suatu negara. Mengenai persyaratan luas 
wilayah suatu negara tidak ditetapkan dalam hukum internasional 
karena kedudukan bagi negara yang wilayahnya kecil sederajat 
dengan negara-negara yang wilayahnya luas, selain itu negara-
negara kecil (micro state) juga dapat menjadi pihak menurut 
Statuta Mahkamah Internasional. Wilayah merupakan salah 

D
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satu unsur terpenting bagi terbentuknya suatu negara karena 
sekelompok individu walaupun sudah merupakan suatu kesatuan 
masyarakat, tetapi apabila hidupnya masih berpindah dari satu 
tempat ke tempat lain (nomaden) belum dapat dikatakan sebagai 
suatu masyarakat yang bernegara, karena tidak dimilikinya 
suatu wilayah yang tetap untuk melaksanakan kehidupan 
bernegara. Adanya wilayah negara yang tetap merupakan tempat 
dilaksanakannya kegiatan pelaksanaan yurisdiksi suatu negara.

Wilayah suatu negara terdiri dari daratan, lautan dan 
udara di atasnya, yang ketiga wilayah negara tersebut dalam 
hukum internasional dikenal dengan istilah tiga dimensi. Priyatna 
Abdurrasyid berpendapat bentuk tiga dimensi wilayah negara 
harus praktis – geografis dan praktis - nasional, karena negara 
itu merupakan suatu kesatuan politis (one political unit) sehingga 
tidak dapat dipisahkan. Menurut doktrin Hukum Internasional 
wilayah negara memiliki bentuk tiga dimensi yaitu wilayah daratan 
sebagai dimensi pertama, wilayah perairan sebagai dimensi kedua 
dan wilayah udara sebagai dimensi ketiga.

Mengenai hal tersebut Hans Kelsen menyatakan bahwa 
teritorial suatu negara sebagai negara bukanlah hanya suatu 
bidang datar melainkan ruang berdimensi tiga. Berlaku dan 
efektivitas suatu tata hukum nasional meluas bukan hanya ke 
arah lebar dan panjangnya melainkan juga ke arah kedalaman dan 
ketinggian. Ruang udara telah diakui sebagai kelanjutan alamiah 
dari wilayah daratan dan wilayah lautan atau merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan. Teori contiguity yang dikemukakan oleh C 
Berezowski dan JC Cooper menyatakan daratan dan ruang udara 
di atasnya yang dapat dipakai merupakan satu kesatuan unit sosial 
dan merupakan kesatuan bidang utama yang digunakan untuk 
beraktivitas umat manusia. 

Batas wilayah negara Indonesia
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 

tentang Wilayah Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, adalah salah satu 
unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, 
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perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial 
beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di 
atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung 
di dalamnya. Sedangkan batas wilayah negara adalah garis 
batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang 
didasarkan atas hukum internasional.

Dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa 
batas wilayah negara di darat, perairan, dasar laut dan tanah 
di bawahnya serta ruang udara di atasnya ditetapkan atas 
dasar perjanjian bilateral dan/atau trilateral mengenai batas 
darat, batas laut, dan batas udara serta berdasarkan peraturan 
perundang-undangan dan hukum internasional. Indonesia 
mempunyai perbatasan wilayah darat dengan Malaysia, Papua 
Nugini, Timor Leste dan perbatasan laut dengan Malaysia, Papua 
Nugini, Singapura, dan Timor Leste. Sedangkan penetapan batas 
wilayah udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di 
laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan 
perkembangan hukum internasional.

Batas wilayah udara Indonesia secara vertikal dan horizontal 
sebagai berikut:
a. Batas wilayah horizontal (ke samping). Secara horizontal 
atau menyamping sesuai ketentuan hukum internasional batas 
wilayah udara Indonesia ditetapkan mengikuti batas terluar laut 
teritorial atau batas wilayah daratan. Dengan demikian batas 
wilayah udara Indonesia maksimal 12 mil dari garis pangkal. Pada 
batas inilah Indonesia mempunyai kedaulatan yang utuh dan 
penuh. Sedangkan di luar 12 mil dari titik pangkal, Indonesia tidak 
mempunyai kedaulatan tetapi hanya mempunyai hak berdaulat 
dan yurisdiksi dalam bidang tertentu seperti:

1) Sampai dengan 24 mil yang dikenal dengan zona 
tambahan, Indonesia mempunyai hak mencegah pelanggaran 
peraturan perundang-undangan bea cukai, fiskal, imigrasi 
atau saniter di dalam wilayah atau laut teritorialnya

2) Sampai dengan 200 mil yang dikenal zona ekonomi 
eklusif (ZEE) Indonesia mempunyai hak-hak berdaulat 
untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan 
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pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun 
nonhayati

3) Sampai dengan 350 mil yaitu batas landas kontinen, 
Indonesia mempunyai hak untuk mengekploitasi dan 
mengeksplorasi sumber kekayaan alamnya yang terdiri 
sumber kekayaan mineral dan nonhayati.

b. Batas wilayah vertikal (ke atas). Mengenai batas wilayah 
secara vertikal sampai dengan saat ini belum ada ketentuan yang 
disepakati oleh masyarakat internasional. Pada umumnya negara 
mendasarkan batas wilayah secara vertikal dengan menganut 
teori penguasaan oleh Cooper (dikenal dengan Cooper Theory). 
Indonesia sebagaiman tertuang dalam penjelasan Undang-Undang 
Nomor 21 tahun 2013 tentang Keantariksaan menyebutkan batas 
wilayah udara Indonesia sejauh 100-110 km di atas ruang udara 
atau atmosfir bumi. Selebihnya merupakan ruang antariksa 
dimana Indonesia ataupun negara lainnya tidak mempunyai 
kedaulatan atas ruang angkasa karena ruang angkasa merupakan 
wilayah kepentingan sehingga seluruh negara di dunia berhak 
memanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia.

Indonesia adalah negara kepulauan yang sepertiga 
wilayahnya terdiri atas laut dan terletak di antara dua benua yaitu 
Asia dan Australia serta diantara dua samudera yaitu Samudera 
Hindia dan Samudera Pasifik. Secara geografi wilayah udara 
Indonesia berada di atas daratan dan laut wilayah yang terbentang 
dari 95º. 00 ‘ BT dan 141º 00 BT serta mulai dari 6º.00’ LU sampai 
11º.00 LS, dengan batas – batas yang telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan. Dengan batas-batas tersebut ruang udara 
Indonesia tergambar sebagai dimensi ruang yang sangat luas ( 
5.193.252 km²), di mana sekaligus menggambarkan besarnya 
peluang untuk pemanfaatannya di satu pihak dan di pihak lain 
diperlukan usaha besar untuk menjaganya.

Pada umumnya batas wilayah udara suatu negara terletak 
di batas terluar dari laut wilayahnya dan dengan demikian 
mencakup udara di atas wilayah daratan, perairan pedalaman, 
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perairan kepulauan dan laut teritorial. Batas wilayah udara 
negara Indonesia bersifat imajiner karena tidak ada tanda-
tanda fisik yang dapat digunakan sebagai patokan/pedoman. 
Indonesia berkewajiban untuk memanfaatkan semaksimal 
mungkin segala potensi yang dapat dikembangkan dalam wilayah 
udara nasional guna meningkatkan kemakmuran rakyat, baik 
sebagai sarana transportasi, komunikasi dan sebagai sarana 
pertahanan keamanan. Namun demikian, sebagai bagian 
dari masyarakat internasional Indonesia berkewajiban pula 
untuk mempertimbangkan kepentingan negara-negara lain 
sesuai dengan ketentuan hukum internasional tanpa harus 
mengorbankan kepentingan nasional.

Wilayah udara bagi Bangsa Indonesia di satu sisi 
merupakan sumber daya alam yang mempunyai nilai yang sangat 
menguntungkan bagi kelangsungan hidup negara, akan tetapi 
di sisi lain juga menimbulkan kerawanan khususnya di daerah 
perbatasan yang rentan terjadi pelanggaran wilayah udara (aerial 
intrussion) dan berbagai macam jenis pelanggaran hukum lainnya. 
Untuk itu diperlukan adanya upaya untuk menegakkan kedaulatan 
di seluruh wilayah udara Indonesia guna mengamankan 
kepentingan Indonesia. Tugas penegakan kedaulatan tersebut 
merupakan penjabaran dari Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 34 
Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menentukan 
bahwa TNI Angkatan Udara bertugas menegakkan hukum dan 
menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai 
dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang 
telah diratifikasi.

Permasalahan perbatasan wilayah
Sesuai ketentuan UNCLOS (United Nations Convention 

on The Law of The Sea) 1982, yang telah diratifikasi dengan 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, Indonesia diakui sebagai 
negara kepulauan. Penetapan batas wilayah udara secara 
horizontal mengikuti kesepakatan penetapan batas wilayah 
daratan dan lautan Indonesia dengan negara tetangga. Kawasan 
perbatasan darat Indonesia dengan negara lain terdiri dari tiga 
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kawasan yaitu kawasan perbatasan darat RI – Malaysia di Pulau 
Kalimantan, kawasan perbatasan darat RI – PNG di Papua dan 
kawasan perbatasan darat RI – Timor Leste di Nusa Tenggara Timur. 
Permasalahan perbatasan darat dengan Malaysia dan Papua Nugini 
serta Timor Leste adalah adanya pergeseran patok batas perbatasan 
karena adanya aktivitas di perbatasan tersebut atau adanya unsur 
kesengajaan untuk mengubah posisi patok batas negara.

Penetapan batas wilayah laut Indonesia dengan negara lain 
yang terkait dengan batas wilayah negara adalah penetapan batas 
laut teritorial. Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 
1960 yang telah disempurnakan dengan Undang-undang RI Nomor 
6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, lebar laut teritorial 
Indonesia adalah 12 mil diukur dari garis pangkal. Indonesia 
mempunyai kedaulatan atas wilayah laut teritorial, ruang udara di 
atasnya dan dasar laut serta tanah di bawahnya. Di laut teritorial 
berlaku ketentuan hak lintas damai, namun di ruang udara di atas 
laut teritorial tidak berlaku hak lintas damai bagi pesawat udara 
asing. Hal ini sebagai konsekwensi pengakuan kedaulatan negara 
yang utuh dan penuh dalam Konvensi Chicago. Dengan demikian 
Indonesia mempunyai kedaulatan yang utuh dan penuh terhadap 
ruang udara di atas laut teritorial.

Sebagian besar batas laut teritorial Indonesia sudah 
disepakati dengan negara-negara yang berbatasan langsung, 
kecuali1:

a. Dengan Timor Leste, perlu ditentukan garis pangkal 
kepulauan di Pulau Leti, Kisar,Wetar, Liran, Alor, Pantar, 
sampai Pulau Batek dam titik dasar Pulau Timor.

b. Dengan Malaysia dan Singapura (tiga pihak), mengenai 
batas laut teritorial di Selat Singapura bagian barat dan timur 
yang lebarnya kurang 24 nm dan bersinggungan langsung 
dengan perbatasan di ketiga negara.

c. Dengan Malaysia di sebelah timur Pulau Sebatik, 
Kalimantan Timur.

1  Subdiskumlater Diskumal, Peranan TNI Angkatan Laut dalam Penegakan Hukum di Wilayah 
Perbatasan Laut Indonesia, Majalah Advokasi, Edisi 36, Juli 2014.
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Dengan belum selesainya penetapan batas wilayah laut 
teritorial tersebut mengakibatkan adanya tumpang tindih terhadap 
klaim batas negara yang berpengaruh juga terhadap batas wilayah 
udara di atas laut tersebut. Hal tersebut berpengaruh terhadap 
pelaksanaan penegakan kedaulatan karena masing-masing 
negara mengklaim secara sepihak batas wilayah negaranya. 
Tindakan klaim sepihak pada umumnya diikuti dengan kegiatan 
penempatan unsur militer di wilayah tersebut, yang tentu saja 
dapat menimbulkan konflik bersenjata di antara negara yang 
berbatasan langsung. 

 Penegakan kedaulatan negara di wilayah udara
Secara etimologi kata kedaulatan, yang dalam bahasa Inggris 

dikenal dengan istilah sovereignty berasal dari kata latin superanus 
yang berarti yang teratas. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi 
yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan 
berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan 
tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. 

Ciri pokok suatu negara yang berdaulat adalah negara 
itu berhak melalui pemerintah melakukan sendiri pengawasan 
terhadap wilayahnya dan orang-orang yang berada di dalam 
wilayah itu, dan hal itu tidak boleh bertentangan dengan aturan-
aturan hukum internasional. Negara sebagai subyek utama dalam 
sistem hukum internasional dan berwenang menentukan hukum 
yang berlaku diwilayahnya mempunyai tugas utama membuat 
aturan hukum dan mengawasi pelaksanaannya melalui usaha 
penegakan hukum. Di samping itu kedaulatan negara juga terbatas 
pada wilayah negara itu sendiri, sehingga suatu negara tidak 
dapat menerapkan kekuasaannya di wilayah negara lain. Setiap 
negara mempunyai kedaulatan di wilayahnya masing-masing, 
dengan demikian terdapat kedaulatan yang berdampingan satu 
sama lainnya dalam masyarakat internasional. Kedaulatan yang 
merupakan kekuasaan tertinggi, mempunyai batas-batas di 
wilayah negara itu sendiri. 

Dengan pengertian tentang kedaulatan seperti di atas, 
dapat dipahami betapa pentingnya batas wilayah suatu negara, 
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karena dalam wilayah tersebut negara dapat mengatur dan 
mengendalikan segala aktivitasnya terbebas dari campur tangan 
pihak lain walaupun harus senantiasa memperhatikan ketentuan 
hukum internasional. Penegakan kedaulatan negara di ruang 
udara hanya dapat dilaksanakan di tempat yang sudah kita 
tetapkan sebagai wilayah udara nasional Indonesia. Permasalahan 
pokok dalam penegakan kedaulatan di wilayah udara Indonesia 
saat ini adalah masih sering terjadinya pelanggaran wilayah udara 
oleh pesawat asing yang tidak dilengkapi dengan perijinan untuk 
memasuki wilayah udara Indonesia. 

Pasal 1 Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan 
Sipil Internasional yang menyatakan bahwa “The Contracting 
states recognize that every states has complete and exclusive 
sovereignty over the airspace abobve its territory”, ketentuan 
tersebut menetapkan bahwa setiap negara mempunyai 
kedaulatan atas ruang udara yang utuh dan penuh di atas wilayah 
teritorialnya. Dengan adanya ketentuan kedaulatan negara di 
ruang udara yang penuh dan utuh yang merupakan ketentuan 
hukum kebiasaan internasional dan ditegaskan dalam Konvensi 
Chivago, mengakibatkan tidak adanya kebebasan pesawat udara 
asing untuk melintasi wilayah udara negara lain. Ketentuan ini 
berbeda dengan ketentuan hak lintas damai dalam hukum laut 
internasional yang menentukan laut teritorial yang merupakan 
wilayah negara pantai suatu negara dapat dipergunakan untuk 
pelayaran kapal asing dengan maksud damai.

Menegakkan hukum dan menjaga keamanan udara adalah 
segala usaha, pekerjaan dan kegiatan untuk menjamin terciptanya 
kondisi wilayah udara yang aman serta bebas dari ancaman 
kekerasan, ancaman navigasi, serta pelanggaran hukum di 
wilayah udara nasional.2 Sebagai konsekwensi dari wilayah udara 
Indonesia yang luas dan strategis, maka di dalam wilayah udara 
tersebut terdapat berbagai masalah mengenai pemanfaatan ruang 
udara nasional. Untuk menjamin terlindunginya kepentingan 
nasional Indonesia, maka sangat diperlukan adanya penegakan 
kedaulatan di wilayah udara Indonesia karena tanpa adanya 

2  Penjelasan Pasal 10 huruf (b) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
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penegakan kedaulatan maka seluruh potensi yang terdapat di 
ruang udara tidak bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, justru 
akan menimbulkan ancaman bagi negara melalui media udara.

Penegakan kedaulatan di wilayah ruang udara negara 
(sebagai dimensi ketiga wilayah negara) berbeda dengan kegiatan 
penegakan bagian wilayah negara lainnya. Misalnya penegakan 
kedaulatan dan hukum di laut. Kegiatan penegakan di ruang 
udara menghadapi berbagai kendala seperti batas wilayah udara 
merupakan batas imajiner yang sulit ditentukan secara tegas dan 
jelas. Selain itu kemampuan untuk melaksanakan pengawasan 
wilayah dan penindakan apabila terjadi pelanggaran wilayah 
memerlukan sarana dan prasarana yang dapat diandalkan yang 
mempergunakan teknologi tinggi. Untuk itu diperlukan adanya 
pesawat-pesawat udara yang berkemampuan tinggi dan radar-
radar yang dapat menjangkau seluruh wilayah udara nasional. 
Penegakan kedaulatan negara di wilayah udara nasional yang 
di dalamnya meliputi penegakan hukum dilaksanakan oleh TNI 
Angkatan Udara dengan melaksanakan operasi udara dengan 
menggunakan unsur-unsur kekuatan udara untuk mencapai suatu 
tujuan yang ditentukan. 

Penegakan hukum di ruang udara merupakan wewenang 
suatu negara sebagai akibat diakuinya kedaulatan negara di 
ruang udara. Penegakan hukum tersebut mencakup pertama, 
kewenangan untuk membuat aturan hukum dalam peraturan 
nasional yang dibuat bersumber atas hukum nasional dan hukum 
internasional. Kewenangan kedua adalah wewenang untuk 
menegakkan aturan hukum yang berlaku di wilayah udaranya.

Sebagai akibat diakuinya prinsip kedaulatan yang utuh dan 
penuh di ruang udara di atas wilayah teritorial suatu negara, setiap 
negara mempunyai hak:

1) mengizinkan atau menolak memberi izin terhadap 
semua penerbangan internasional yang memasuki wilayah 
teritorialnya;

2) menentukan peraturan-peraturan, keadaan dan 
pembatasan dalam pelaksanaan penerbangan di atas 
wilayahnya yang dianggap tetap; dan
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3) menetapkan dan, jika diperlukan, melaksanakan 
wewenang dan menerapkan hukum di wilayah teritorialnya 
baik terhadap pesawat udara nasional maupun bagi pesawat 
udara asing.3

Penegakan hukum di ruang udara merupakan suatu 
kegiatan yang dilaksanakan apabila terdapat adanya kegiatan 
yang melanggar hukum di wilayah udara nasional Indonesia. Pada 
hakikatnya penegakan hukum di ruang udara nasional merupakan 
bagian dari penegakan kedaulatan, sedangkan penegakan 
kedaulatan merupakan salah satu fungsi pertahanan negara. Tugas 
penegakan kedaulatan negara di wilayah udara nasional Indonesia 
yang di dalamnya mencakup penegakan hukum merupakan tugas 
Angkatan Udara. TNI Angkatan Udara berperan sebagai komponen 
utama, didukung oleh komponen cadangan dan komponen 
pendukung. Sedangkan untuk menghadapi ancaman non militer, 
Angkatan Udara berperan sebagai unsur pendukung lembaga 
pemerintah di luar bidang pertahanan. 

Penegakan kedaulatan yang di dalamnya terdapat 
penegakan hukum dapat dilaksanakan di wilayah udara nasional 
yang merupakan proyeksi ke atas dari wilayah daratan dan 
lautan, karena di luar wilayah tersebut merupakan wilayah 
udara internasional atau wilayah negara lain. Untuk itu dalam 
setiap operasi udara yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara 
senantiasa mempertimbangkan batas wilayah udara dan yurisdiksi 
yang dimiliki oleh negara Indonesia. Hal tersebut ditujukan 
untuk mencegah adanya pelanggaran hukum internasional dan 
mencegah timbulnya konflik kepentingan dengan negara tetangga 
yang dapat membahayakan keamanan regional maupun global. 

3  Zylicz, Marek,, International Air Transport Law, Martinus Nijhoff Publishers, 1992, hlm 61.



nteroperabilitas adalah kata yang 
paling sering muncul ketika berdiskusi 

mengenai operasi udara mandiri atau 
operasi gabungan bersama matra-matra 
lainnya. Interoperabilitas paling sering 
dikaitkan dengan sistem informasi dan 
komunikasi yang digunakan dalam operasi-
operasi dimaksud. Keluhan yang paling 
sering muncul adalah interoperabilitas 
terhambat atau terkendala karena sistem, 
yang dalam realita menunjuk pada 

merk alat, yang digunakan berbeda satu dengan lainnya. Sejatinya 
interoperabilitas tidak peduli pada merk alat dan interoperabilitas 
sangat mudah dicapai bila semua yang terlibat dalam sebuah operasi 
mandiri atau gabungan, mengerti dan memahami makna dari 
interoperabilitas itu sendiri.

Disadari bahwa alat utama sistem senjata (alutsista) TNI AU 
sangat beragam baik sistemnya maupun negara pembuatnya. Hal 
ini sangat wajar terjadi pada sebuah negara yang menerapkan 
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politik bebas aktif dan tidak beraliansi kepada blok manapun 
di dunia. Kebebasan memilih sumber alutsista adalah sebuah 
kemerdekaan bagi Indonesia namun konsekuensi yang diterima 
tentunya lebih besar khususnya dari sisi penguasaan teknologi tidak 
hanya pada alutsista dan peralatan yang diadakan namun juga pada 
pengintegrasian alutsista dan peralatan tersebut sebelum dan ketika 
digunakan pada pelaksanaan operasi baik mandiri maupun gabungan. 
Dalam pengintegrasian operasional tersebut, permasalahan yang 
sering diungkapkan adalah interoperabilitas. Dalam makalah ini akan 
disampaikan sebuah perspektif bahwa interoperabiloitas secara 
teoritis dan aplikasi sangat mudah dilakukan.

Network-Centric Warfare
Interoperabilitas tidak pernah lepas dari perkembangan 

paradigma peperangan. Pada masa awal pengaplikasian teknologi 
komunikasi, interoperabilitas difokuskan pada sistem komunikasi 
alutsista, seiring dengan perkembangan teknologi semikonduktor dan 
dibangunnya beragam sistem yang semakin kompak dan canggih serta 
berdimensi kecil. Perkembangan ini juga menjadikan sistem-sistem 
yang diaplikasikan pada alutsista semakin canggih berbasis Teknologi 
Informasi dan Komunikasi (TIK), yang pada akhirnya menggeser 
paradigma peperangan dari non-jaringan menjadi berbasis jaringan 
yang disebut dengan Network-Centric Warfare (NCW).

NCW adalah paradigma peperangan yang telah berusia 
hampir 20 tahun sejak diperkenalkan pertama kali pada tahun 
1998. Hal istimewa dari konsep ini adalah pengaplikasian teknologi 
informasi pada peperangan dengan memperhatikan pesatnya 
perkembangan teknologi dan kecepatan penetrasinya ke dalam 
masyarakat baik militer maupun sipil. Teknologi komunikasi 
telah banyak digunakan pada masa Perang Dunia II. Bahkan 
teknologi komputer juga telah digunakan pada masa perang 
tersebut yang diperlihatkan oleh penggunaan komputer oleh 
Inggris yang diketuai oleh Alan Turing, untuk memecahkan kode 
rahasia mesin kriptografi Jerman, Enigma. Teknologi informasi 
mulai berkembang dengan pesat pada era 1990-an dengan 
diperkenalkannya telepon genggam, laptop, beragam gadget dan 
infrastruktur yang makin canggih serta modern. 
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Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi juga 
mendorong pemanfaatan teknologi ini pada peralatan avionik 
pesawat terbang baik pesawat militer maupun pesawat komersial 
atau sipil. Pesawat-pesawat terbang dilengkapi dengan beragam 
peralatan avionik berbasis komputer didukung prosesor 
berkecepatan tinggi dan kapasitas penyimpanan data yang lebih 
besar namun berdimensi mikro. Sistem kendali terbang, sistem 
penembakan, radar, sistem pendaratan, sistem peringatan, sistem 
elektrik, sistem hidrolik dikendalikan menggunakan komputer 
dengan tingkat kepresisian yang sangat tinggi untuk menekan 
kesalahan (error) hingga ke level yang paling rendah. Fitur 
yang menjadi unggulan adalah kemampuan untuk melakukan 
pertukaran data antar pesawat dengan menggunakan saluran 
komunikasi terenksripsi. 

Dengan peralatan avionik berbasis komputer, maka setiap 
pesawat terbang dapat dianalogikan sebagai sebuah komputer 
mandiri di angkasa. Pembentukan saluran komunikasi untuk 
pertukaran data antar dua pesawat yang sedang terbang di udara 
sejatinya telah membentuk sebuah jaringan komputer yang 
direpresentasikan oleh kedua pesawat tersebut. Ketika beberapa 
bahkan berpuluh pesawat saling terhubung pada sebuah jaringan 
pertukaran data yang sama, maka terbentuklah sebuah jaringan 
komputer besar di angkasa. Jaringan tersebut akan semakin 
besar ketika stasiun-stasiun di bumi, laut atau di luar angkasa 
dikoneksikan ke jaringan komputer angkasa tersebut. Inilah filosofi 
dari network-centric atau jaringan terpusat. Network-centric 
terdiri atas banyak sistem yang terhubung ke dalam sebuah 
jaringan untuk pertukaran data. Oleh karena itu network-centric 
merupakan system-of-systems atau sebuah sistem besar yang 
terdiri dari sistem-sistem yang terhubung menjadi satu.

Konsep network-centric yang dibawa ke ranah militer 
dikembangkan menjadi network-centric warfare (NCW) atau 
peperangan jaringan-terpusat. Mengapa jaringan terpusat? Karena 
center of gravity dari NCW adalah jaringan komputer dimana 
komputer direpresentasikan oleh beragam alutsista dan peralatan 
yang terhubung menjadi satu membentuk sebuah jaringan besar 
dalam rangka peperangan. Dalam konsep NCW, setiap alat 
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perang adalah simpul-simpul mandiri yang memiliki kemampuan 
melakukan pengolahan informasi dan bertukar data antar satu 
simpul dengan simpul lainnya. Hal-hal penting yang diperoleh 
dari pengimplementasian NCW adalah sinkronisasi, kecepatan 
komando dan kendali, dan tempo operasi. Pengimplementasian 
NCW pada situasi nyata membutuhkan interoperabilitas agar 
karakteristik-karakteristik yang dipersyaratkan oleh sebuah NCW 
dapat dicapai, yakni:

a. System-of-systems .  Kata “network” sudah 
menunjukkan dengan tegas bahwa NCW adalah paradigma 
peperangan dengan basis sistem-sistem yang dihubungkan 
satu dengan lainnya oleh sebuah atau lebih jaringan dan 
membentuk sebuah sistem besar. Setiap sistem yang 
dihubungkan ke jaringan belum tentu memiliki karakteristik 
yang sama dan untuk itu diperlukan teknik agar terbentuk 
interoperabilitas.

b. Networked. NCW harus sebuah jaringan karena 
makna dari “Network-Centric” adalah Jaringan-Terpusat. 
Maknanya adalah tanpa adanya jaringan maka tidak 
pernah ada NCW. Jaringan komputer menjadi kunci dari 
paradigma peperangan ini dan keberhasilan pencapaian 
misi operasi sangat bergantung kepada jaringan komputer 
baik yang bersifat kabel (wired) maupun nirkanel (wireless). 
“Networked” menjadi fitur utama NCW karena tanpa adanya 
keterhubungan, maka berbagi informasi tidak akan dapat 
dilakukan. Keterhubungan membutuhkan interoperabilitas.

c.  Information sharing. Mengapa perlu “network”? 
Karena jaringan komputer adalah sarana satu-satunya 
untuk pertukaran dan berbagi informasi antara satu simpul 
dengan simpul lainnya. Dengan adanya jaringan komputer 
yang didukung oleh komunikasi data yang cepat dan aman 
(secured), maka setiap simpul dalam jaringan komputer 
tersebut akan memperoleh persepsi yang sama mengenai 
satu fenomena yang sedang diamati. Information sharing 
hanya dapat terjadi bila interoperabilitas jaringan dan antar 
sistem telah terbentuk.
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d.  Collaboration. Kolaborasi pada esensinya adalah 
bekerja sama dengan memberdayakan sumber daya masing-
masing sistem untuk meraih tujuan bersama (common 
goal). Dengan persepsi sama yang diperoleh melalu berbagi 
informasi maka tujuan bersama akan dapat dicapai lebih 
cepat dan lebih presisi. Bagaimana dapat melaksanakan 
kolaborasi bila tidak ada interoperabilitas?

e.  Shared situation awareness. Kewaspadaan situasi 
merupakan hal utama dalam sebuah kolaborasi. Dalam 
konteks operasi militer Indonesia, dengan fitur information 
sharing dalam sebuah jaringan komputer besar didukung 
komunikasi data yang cepat dan presisi, kewaspadaan 
situasi dari aspek cuaca, medan dan musuh (CuMeMu) 
dapat dengan cepat dibagikan kepada setiap komponen 
perang. Informasi CuMeMu merupakan informasi dinamis 
yang harus selalu diperbarui mengikuti dinamika di lapangan 
dan pembaruan harus dilakukan setiap saat. Pembaruan 
ke setiap sistem yang terhubung dengan jaringan hanya 
dapat dilakukan secara serentak, cepat dan presisi bila telah 
terbentuk interoperabilitas yang kokoh.

Perspektif - perspektif interoperabilitas
Interoperabilitas berasal dari kata “interoperability” dengan 

kata dasar “inter”, “operable” dan “ability”. Inter bermakna 
antar, operable bermakna dapat dioperasikan sedangkan 
ability bermakna kemampuan. Maka bila ketiga kata tersebut 
digabungkan menjadi interoperability akan bermakna kemampuan 
[dari sistem, peralatan, organisasi atau aturan) dapat dioperasikan 
antar (satu dengan lainnya). Interoperabilitas ternyata tidak 
hanya sekedar berhubungan dengan sistem teknis, namun juga 
berkaitan dengan beragam aspek dalam kehidupan manusia. 
Berikut adalah beberapa perspektif tentang interoperabilitas dari 
berbagai bidang keilmuan:

Kesehatan. Ability to exchange patient health information 
among disparate clinicians and other authorized entities in 
real time and under stringent security, privacy and other 
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protections. Kemampuan untuk mempertukarkan informasi 
kesehatan pasien diantara para dokter dan entitas-entitas 
berwenang lainnya yang berbeda dalam nyata-waktu dan 
dibawah privasi, keamanan dan perlindungan-perlindungan 
lainnya yang tegas. Dari perspektif kesehatan, hal penting 
dari interoperabilitas adalah pertukaran informasi antara 
entitas yang berbeda (information exchange among 
disparate entities).

Telekomunikasi. Ability of systems, units, or forces to 
provide services to and accept services from other systems, 
units or forces and to use the services exchanged to enable 
them to operate effectively together. Kemampuan dari 
sistem-sistem, satuan-satuan atau perkakas-perkakas 
untuk menyediakan layanan-layanan kepada dan menerima 
layanan-layanan dari sistem-sistem, satuan-satuan atau 
perkakas-perkakas, dan menggunakan layanan-layanan 
yang dipertukarkan tersebut untuk membolehkan mereka 
beroperasi bersama secara efektif. Dari perspektif 
telekomunikasi, hal penting dari interoperabilitas adalah 
menyediakan layanan-layanan kepada dan menerima 
layanan-layanan dari sistem-sistem, satuan-satuan atau 
perkakas-perkakas lain (to provide services to and accept 
services from other systems, units or forces).

Perangkat Lunak (Software). Capability of different programs 
to exchange data via a common set of exchange formats, to 
read and write the same file formats, and to use the same 
protocols. Kemampuan dari program-program [komputer] 
yang berbeda untuk mempertukarkan data melalui sebuah 
aturan bersama mengenai format-format pertukaran [data], 
membaca dan menulis menggunakan format berkas yang 
sama, dan menggunakan protokol-protokol yang sama. 
Dari perspektif perangkat lunak komputer, hal penting dari 
interoperabilitas adalah pertukaran data melalui aturan 
pertukaran (data) yang sama (exchange data via a common 
set of exchange formats).
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Perusahaan (enterprise). Ability of an enterprise to interact 
with other organizations, to exchange information and to 
use the information that has been exchanged. Kemampuan 
dari sebuah perusahaan untuk berinteraksi dengan 
organisasi-organisasi lainnya, mempertukarkan informasi 
dan menggunakan informasi yang telah dipertukarkan 
tersebut. Dari perspektif perusahaan, hal penting dari 
interoperabilitas adalah pertukaran informasi antar 
perusahaan (information exchange among enterprises).

e-Government. Ability of disparate and diverse organizations 
to interact towards mutually beneficial and agreed common 
goals, involving the sharing of information and knowledge 
between the organizations via the business processes they 
support, by means of the exchange of data between their 
respective information and communication technology 
(ICT) systems. Kemampuan dari organisasi-organisasi yang 
beragam dan berbeda untuk berinteraksi menuju keuntungan 
bersama dan menyetujui sasaran-sasaran bersama, 
melibatkan berbagi informaso dan pengetahuan di antara 
organisasi-organisasi tersebut melalui proses-proses bisnis 
yang mereka dukung, dengan cara pertukaran data di antara 
sistem-sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
masing-masing. Dari perspektif e-Government, hal penting 
dari interoperabilitas adalah interaksi menuju keuntungan 
bersama dan menyetujui sasaran-sasaran bersama melalui 
pertukaran data (to interact towards mutually beneficial and 
agreed common goals through data exchange).

Teknis. The technical issues of linking computer systems 
and services. Isu-isu teknis mengenai menghubungkan 
sistem-sistem komputer dan layanan-layanannya. Dari 
perspektif teknis, hal penting dari interoperabilitas adalah 
menghubungkan sistem-sistem komputer dan layanan-
layanannya (linking computer systems and services).

Semantik. Ensure that the precise meaning of exchanged 
information is understandable by any other application. 
Meyakinkan makna presisi dari informasi yang dipertukarkan 
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dipahami oleh aplikasi apa saja lainnya. Dari perspektif 
semantik, hal penting dari interoperabilitas adalah makna 
presisi dari informasi yang dipertukarkan (precise meaning 
of exchanged information).

Organisasi. Concern with defining business processes and 
bringing about the collaboration of organizations that wish 
to exchange information and may have different internal 
structures and processes. Berhubungan dengan pendefinisian 
proses-proses bisnis dan mengangkat kolaborasi dari 
organisasi-organisasi yang berharap untuk bertukar informasi 
dan mungkin memiliki struktur-struktur internal dan 
proses-proses yang berbeda. Dari perspektif organisasi, hal 
penting dari interoperabilitas adalah pertukaran informasi 
pada organisasi-organisasi yang berkolaborasi (information 
exchange on the collaborated organizations).

Hukum. The appropriate synchronization of the legislation 
in the cooperating Member States and countries so that 
electronic data originating in any given country is accorded 
the proper legal weight and recognition wherever it needs 
to be used in other countries. Sinkronisasi yang tepat dari 
legislasi pada bangsa-bangsa anggota dan negara-negara 
yang bekerja sama sehingga data elektronik yang berasal 
dari negara mana saja disetujui dengan bobot hukum dan 
pengakuan yang tepat dimanapun data tersebut perlu 
digunakan di negara-negara lainnya. Dari perspektif hukum, 
hal penting dari interoperabilitas adalah sinkronisasi 
legislasi pada data elektronik (legislation synchronization 
on electronic data).

Engineering. Ability of a system or a product to work with 
other systems or products without special effort on the part 
of the customer. Interoperability is made possible by the 
implementation of standards. Kemampuan sebuah sistem 
atau sebuah produk untuk bekerja dengan sistem-sistem atau 
produk-produk lain tanpa upaya khusus dari sisi konsumen. 
Interoperabilitas dimungkinkan dgn pengimplementasian 
standar-standar. Dari perspektif engineering berdasarkan definisi 
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interoperabilitas yang dikeluarkan oleh Institute of Electrical and 
Electronics Engineers (IEEE), hal penting dari interoperabilitas 
adalah kemampuan untuk bekerja dengan sistem-sistem atau 
produk-produk lain tanpa upaya khusus (Ability to work with 
other systems or products without special effort).

Berdasarkan perspektif-perspektif yang telah disampaikan 
definisi dan analisa sederhananya, beragam perspektif tentang 
interoperabilitas ini dirangkum pada Gambar 1. Dalam 
interoperabilitas pasti terdapat sinkronisasi, pertukaran data 
dan atau informasi, keterhubungan, layanan-layanan, makna 
yang presisi, sasaran-sasaran bersama, dan bekerja dengan serta 
interaksi. Untuk menggambarkan interoperabilitas tersebut, 
diberikan ilustrasi pada Gambar 2 yang memperlihatkan 
interoperabilitas antara simpul-simpul di luar angkasa, angkasa 
dan darat pada sebuah skenario operasi udara.

Pada Gambar 2 dapat dilihat dengan jelas terdapat beberapa 
alutsista yang masing-masing bertindak sebagai simpul mandiri yang 
memiliki kemampuan melakukan pengolahan informasi. Skenario ini 
memperlihatkan implementasi NCW pada situasi nyata. Beberapa 
alutsista bertindak sebagai sensor dan yang lainnya bertindak sebagai 

Gambar 1. Beragam esensi dari interoperabilitas.
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information fuser atau information integrator dimana informasi dari 
setiap sensor akan difusikan atau diintegrasikan guna memperoleh 
informasi komprehensif mengenai mandala operasi, sementara yang 
lainnya bertindak sebagai shooter (petembak). Sederhananya, 3 (tiga) 
sensor yakni pesawat intai CN-235 MPA, satelit mata-mata dan Pesawat 
Tempur Tanpa Awak (PTTA) mengindra mandala operasi yang sama. 
Dengan peralatan yang berbeda maka ketiga sensor tersebut akan 
memperoleh informasi yang dapat berbeda satu dengan lainnya. 

Agar diperoleh informasi komprehensif, informasi dari ketiga 
sensor dikirimkan ke pesawat komando dan kendali terbang yang 
dalam hal ini adalah sebuah Boeing 737 AEW&C. Di pesawat ini, 
informasi dari ketiga sensor akan difusikan agar diperoleh informasi 
komprehensif mengenai mandala operasi. Informasi ini kemudian 
dikirimkan kepada pesawat tempur dalam hal ini pesawat F-16 sebagai 
panduan dalam melaksanakan operasi di mandala operasi. Di sisi lain, 
informasi komprehensif tersebut juga dikirimkan ke komando dan 
kendali darat agar memiliki kewaspadaan situasi yang sama. Skenario 
ini juga memperlihatkan fitur NCW yakni memperpendek interval 
waktu sensor-to-shooter, atau sederhananya mempersingkat siklus 
pengambilan keputusan.

Gambar 2. Interoperabilitas sangat diperlukan pada skenario operasi udara 
seperti ini.
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Sinkronisasi antar alutsista dan antara alutsista dengan 
markas komando dan kendali, kecepatan komando dan kendali, 
dan pengaturan tempo operasi tidak akan dapat terjadi bila tidak 
ada pertukaran data dan informasi, keterhubungan, layanan-
layanan antar sistem, makna yang presisi dari informasi yang 
dipertukarkan, interaksi antar sistem dan kolaborasi untuk meraih 
sasaran bersama. Semua elemen tersebut merupakan bagian 
dari interoperabilitas. Untuk itu interoperabilitas harus dimaknai 
bekerja dengan beragam sistem tanpa harus khawatir dengan 
prosedur yang kompleks. Maka terdapat tiga hal yang harus juga 
dipahami dan menjadi perhatian penting bahwa interoperabilitas:

a. Bukan integrasi. Interoperabilitas pada dasarnya 
adalah mengubah sistem-sistem yang terhubung secara 
lepas menjadi lebih kuat. Sistem-sistem tersebut tidak 
harus selalu terhubung setiap saat karena ada kalanya 
terdapat sistem-sistem tertentu yang hanya digunakan 
untuk mendukung operasi-operasi tertentu.

b. Bukan kompatibilitas. Kompatibilitas esensinya adalah 
sistem yang satu dengan lainnya dapat disatukan karena 
keduanya telah memiliki perangkat yang telah diprogram 
secara sama. Bila pada salah satu sistem tidak memiliki 
perkakas (tool) yang dibutuhkan untuk berinteraksi, maka 
perkakas dari satu sistem dapat ditempatkan pada sistem 
yang membutuhkannya, demikian pula sebaliknya atau 
interchangeability. Namun interchangeability dilakukan 
pada konteks-konteks tertentu saja.

c. Bukan adaptabilitas. Interoperabilitas bermakna 
kemampuan-kemampuan yang ada pada masing-masing 
sistem yang dikoneksikan satu dengan lainnya dalam sebuah 
jaringan komputer besar. Agar dapat berinteraksi antara satu 
dengan lainnya maka sistem dapat mengubah perkakasnya 
(tool) atau menambahkan kemampuan-kemampuan 
tambahan sesuai yang dibutuhkan walau bersifat sementara.

Meraih Interoperabilitas TNI AU
Interoperabilitas bukan bermakna penyamaan atau 

penentuan perangkat keras (hardware) yang sama dan lebih-lebih 
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lagi merk peralatan yang sama, bukan pula bermakna penyamaan 
perangkat lunak yang digunakan seperti operating system dan 
aplikasi-aplikasi yang dijalankan di atas operating system tersebut, 
bukan juga bermakna penyamaan aplikasi untuk membuat basis 
data (database). Justru interoperabilitas harus dapat dicapai 
dalam keragaman sistem-sistem yang akan di-interoperabilitas-
kan. Inilah makna dari bahwa interoperabilitas bukanlah integrasi, 
kompatibilitas dan adaptabilitas.

Bagaimana cara meraih interoperabilitas? Agar sistem dari 
sistem-sistem dapat saling dioperasikan satu dengan lainnya maka 
harus didefinisikan bahasa yang sama (common language) yang 
dimengerti oleh sistem-sistem tersebut sehingga interoperabilitas 
dapat terbentuk. Sebagai analogi, di dunia yang terdiri atas tujuh 
benua yang didiami oleh penduduk dari 193 negara yang diakui 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), memiliki beragam bahasa. 
Sebagai makhluk sosial, masyarakat dengan beragam bahasa 
tersebut akan bersosialisasi dan bagaimana agar terjadi interaksi 
dengan makna presisi sehingga tidak terjadi kesalahan persepsi? 
Untuk itu PBB menetapkan enam bahasa resmi sebagai bahasa 
internasional. Dengan menggunakan salah satu dari keenam 
bahasa resmi tersebut maka interoperabilitas akan terbentuk 
dengan sendirinya karena elemen-elemen seperti pertukaran data 
dan informasi, keterhubungan, layanan-layanan antar masyarakat, 
makna yang presisi dari informasi yang dipertukarkan, interaksi 
antar masyarakat dan kolaborasi untuk meraih sasaran bersama 
telah ada di dalamnya.

Dengan demikian sangatlah mudah untuk meraih 
interoperabilitas. Caranya sangat sederhana yakni dengan 
menetapkan bahasa yang sama yang dimengerti oleh semua 
sistem. Bahasa seperti apa yang dibutuhkan, tergantung pada 
sistem-sistem yang akan di-interoperabilitas-kan. Sebagai contoh 
adalah membangun interoperabilitas dari aspek perangkat lunak 
sebagaimana diperlihatkan pada Tabel I.
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Kembali ke Gambar 2, setiap simpul kemungkinan akan 
dilengkapi dengan sistem komputer yang berbeda. Realitasnya 
sebagian besar alutsista TNI AU berasal dari negara-negara Barat 
baik dari Benua Amerika maupun Benua Eropa. Meskipun terdapat 
beberapa alutsista yang dibuat dari satu negara yang sama namun 
beda perusahaan, sistem komputernya dapat di-interoperabilitas-
kan. Sebagai contoh operating system yang wajib digunakan 
oleh semua sistem adalah operating system buatan para ahli 
software TNI AU yang disebut dengan TNI_AU_OS. Kemudian 
untuk pertukaran data harus menggunakan link terenkripsi 
khusus karya para engineer TNI AU yang disebut dengan TNI_AU_
encrypted_link. Dengan mematuhi protokol pada Tabel I tersebut 
secara keseluruhan, maka apapun sistem termasuk perangkat 
serta peralatan yang digunakan oleh beragam alutsista TNI AU 
tidak akan menghambat dalam interaksi, pertukaran data dan 
sinkronisasi antara sistem satu dengan lainnya. 

Data dan informasi yang dikirimkan dari sistem manapun akan 
diterima oleh sistem manapun tanpa harus melakukan konversi 
terlebih dulu dan semua sistem akan memperolah persepsi yang 
sama mengenai mandala operasi. Untuk itu agar interoperabilitas 
TNI AU dapat diraih, harus dibangun sebuah standar protokol yang 
disebut dengan Standar Interoperabilitas TNI AU versi 1.0 sebagai 
referensi atau rujukan bagi semua alutsista TNI AU.

Service Area Service Standard

Operating System TNI_AU_OS-based TNI_AU-Std-0001
User Interface Client-Server TNI_AU-Std-0002
Data Processor TNI_AU_OS-based TNI_AU-Std-0003
Data Type
•	 Graphics
•	 Text
•	 Video
•	 Audio

Multi-format
Text

Multi-format
Multi-format

TNI_AU-Std-0004G
TNI_AU-Std-0004T
TNI_AU-Std-0004V
TNI_AU-Std-0004A

Data	Exchange Multi-channel	via	TNI_
AU_encrypted_link

TNI_AU-Std-0005

Tabel I. Interoperabilitas pada aspek perangkat lunak 
yang digunakan oleh sistem
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Apa yang Dibutuhkan untuk Meraih Interoperabilitas?
Yang paling utama adalah melakukan transformasi pada 

beberapa aspek dalam organisasi, diantaranya adalah:
a. Cara berpikir yang komperehensif dan memandang 

bahwa interoperabilitas bukan sebuah kendala dan 
hambatan, namun sebuah tantangan dan kesempatan 
untuk membangun kreativitas dan inovasi para engineer 
TNI AU untuk menunjukkan karya nyatanya.

b. Organisasi yang bersifat reconfigurable atau memiliki 
keluwesan dalam menangani isu-isu interoperabilitas. 
Bila diperlukan dapat dibentuk satuan khusus 
interoperabilitas yang dapat bersifat permanen atau 
ad-hoc.’

c. Isu interoperabilitas akan menjadi perhatian bila 
menjadi salah satu bagian dari doktrin atau salah 
satu turunannya. Dengan demikian dalam setiap 
perencanaan operasi udara mandiri atau operasi 
gabungan, isu interoperabilitas akan menjadi salah satu 
perhatian penting.

d. Interoperabilitas selalu berkejaran dengan teknologi 
karena keluarnya teknologi baru juga akan berdampak 
pada sistem-sistem yang akan di-interoperabilitas-kan. 
Untuk itu, standar interoperabilitas harus berevolusi 

Gambar 3. Buku Standar Interoperabilitas TNI AU sebagai dokumen rujukan 
interoperabilitas sistem-sistem pada alutsista TNI AU.
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seiring dengan teknologi yang diterapkan pada alutsista 
sehingga akan ada versi 2.0, versi 3.0 dan seterusnya.

e. Membangun interoperabilitas antar sistem-sistem yang 
beragam dan berbeda apalagi menggunakan standar milik 
sendiri seperti TNI_AU_OS adalah sebuah tantangan. 
Maka mengikuti terus perkembangan beragam teknologi 
untuk interoperabilitas adalah sebuah keharusan bagi 
para engineer TNI AU. Mereka harus kreatif dan inovatif 
dalam menemukan metode-metode dan pendekatan-
pendekatan baru dengan berkolaborasi dengan sumber 
daya nasional lainnya seperti perguruan tinggi dan 
lembaga-lembaga penelitian nasional.

f. Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sumber dari 
segala sumber keberhasilan pembentukan Standar 
Interoperabilitas TNI AU versi 1.0 sebagai landasan evolusi 
standar tersebut pada masa berikutnya. TNI AU telah 
banyak memiliki fasilitas penyiap SDM yang dapat diarahkan 
untuk menjadi engineer TNI AU seperti para pendahulu 
yang sukses mendirikan PT. Dirgantara Indonesia. Belum 
terlambat untuk menghasilkan banyak engineer agar 
interoperabilitas TNI AU dapat terjamin dari waktu ke waktu.

Interoperabilitas menjadi hal fundamental ketika TNI AU 
memasuki dan mengimplementasikan paradigma peperangan 
NCW pada operasi udara mandiri atau operasi gabungan. Meraih 
interoperabilitas TNI AU pada esensinya sangat mudah karena yang 
diperlukan hanya sebuah Standar Interoperabilitas. Standar ini berisi 
protokol berupa bahasa yang sama (common language) yang dipahami 
oleh sistem-sistem yang dikoneksikan ke dalam sebuah jaringan besar 
agar terjadi pertukaran data dan informasi, interaksi, sinkronisasi guna 
mencapai sasaran-sasaran bersama. Interoperabilitas menjadi sebuah 
jaminan bahwa semua sistem akan memiliki persepsi dan kewaspadaan 
situasi yang sama sehingga memperoleh kecepatan komando dan 
kendali untuk mengatur tempo operasi. Di sisi lain, interoperabilitas 
merupakan tantangan serta kesempatan bagi para engineer TNI AU 
untuk menampilkan karya nyatanya sesuai dengan bekal keilmuan dan 
kompetensi yang dimilikinya. 
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elaksanaan reformasi birokrasi di 
lingkungan TNI telah memasuki 

tahun ke-8, semenjak digulirkan masa 
pemerintahan Presiden ke-6, Susilo 
Bambang Yudhoyono. Secara umum 
sebagai institusi, TNI dinilai dapat 
meningkat kinerjanya yang ditandai 
dengan peningkatan nilai PMPRB dan 
telah mendapatkan reward berupa 
kenaikan tunjangan kinerja pada tahun 
2016, dari rata-rata 37 persen menjadi 57 
persen dari pengajuan TNI. Peningkatan 

kinerja ini tentu hasil dari upaya dalam peningkatan profesional 
personel baik militer maupun sipil (PNS). Kinerja militer (prajurit) 
TNI sudah tidak diragukan lagi dengan berbagai prestasi baik yang 
dicapai secara individu maupun satuan. Menurut Global Firepower  
kekuatan militer Indonesia merupakan peringkat ke-12 dunia;1 
Menjadi sangat penting untuk dicermati sejauhmana kinerja 
PNS saat ini. Apalagi dengan diberlakukannya Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil 
Negara, tuntutan terhadap PNS sesungguhnya sangat tinggi untuk 
meningkatkan kinerjanya.

1  www.Globafirepower.com

P

Mempersiapkan PNS Mabes TNI Menuju 
Aparatur Sipil yang Profesional dan 

Melayani 1

Oleh 
Letkol Adm Dayatmoko, S.IP., M.M

(Kataud Spri Panglima TNI)
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Menurut UU ASN perlu dibangun aparatur sipil negara yang 
memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi 
politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta 
mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan 
mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan 
kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.2 PNS TNI sebagaimana PNS 
di kementerian/lembaga memiliki tujuh hal seperti dalam konsideran 
UU ASN. Pada point integritas, netral dan bebas dari intervensi politik, 
bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme mungkin tidak terlalu 
sulit bagi semua PNS TNI karena integritas sudah menjadi komitmen 
sejak masuk menjadi PNS, sedangkan aspek politik PNS TNI relatif 
jauh dari hiruk-pikuk politik karena pimpinan di satuannya adalah 
pada komandan/kesatuan yang tidak berpolitik. Sementara dari sisi 
korupsi, kolusi dan nepotisme kecil kemungkinan karena umumnya 
mereka bukan pejabat yang memiliki kewenangan yang mungkin 
diperdagangkan. Adagium dari Lord Acton, “All power tends to 
corruption, absolute power corrupts absolutely”.3 PNS di lingkungan TNI 
mayoritas jauh dari “power” sehingga kecenderungan KKN akan sangat 
kecil. Dengan demikian maka dua hal yang perlu untuk dicermati dari 
PNS sebagai ASN adalah profesional dan pelayanan publik. 

Tujuan jangka panjang yang ingin dicapai dalam reformasi 
birokrasi yaitu tercapainya pemerintahan yang dinamis yang akan 
dicapai secara bertahap sebagai berikut, yaitu:

Gambar 1
Tujuan jangka panjang  pelaksanaan reformasi  birokrasi pemerintahan4

2  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada Konsideran Menimbang.
3  Moreell, Ben, “Power Corrupts”, Religion and Liberty: Volume 2, Number 6, July 20, 2010.
4  Kementerian Reformasi Birokrasi, “Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019”. Hal. 3.
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Pemerintahan yang dinamis ini merupakan pemerintahan 
yang berbasis kinerja yang ditandai dengan:5

1) Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan 
berorientasi pada prinsip efektif, efisien, dan ekonomis; 

2) Kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk 
mewujudkan outcomes (hasil);

3) Seluruh instansi pemerintah menerapkan manajemen 
kinerja yang didukung dengan penerapan sistem berbasis 
elektronik untuk memudahkan pengelolaan data kinerja; 

4) Setiap individu pegawai memiliki kontribusi yang jelas 
terhadap kinerja unit kerja terkecil, satuan unit kerja di 
atasnya, hingga pada organisasi secara keseluruhan. Setiap 
instansi pemerintah, sesuai dengan tugas dan fungsinya, 
secara terukur juga memiliki kontribusi terhadap kinerja 
pemerintah secara keseluruhan. 

Untuk mencapai tujuan reformasi birokrasi, dirumuskan 
sasaran reformasi birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan 
akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang 
memiliki pelayanan publik berkualitas. Keberhasilan sasaran 
diukur dari:6

1)  Birokrasi yang bersih dan akuntabel. Arah kebijakan 
dari sasaran ini meliputi: 

a) Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi 
yang efektif. 

b) Penerapan pengawasan yang independen, 
profesional, dan sinergis. 

c)  Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi 
antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja. 

d) Peningkatan fairness,  transparansi ,  dan 
profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa. 

2) Birokrasi yang efektif dan efisien. Arah kebijakan dari 
sasaran ini meliputi: 

5  Ibid. hal. 4
6  Ibid. Hal. 5-6
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a) Penguatan agenda reformasi birokrasi nasional dan 
peningkatan kualitas implementasinya. 

b) Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang 
tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis. 

c) Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, 
partisipatif, dan berbasis e-government. 

d) Penerapan manajemen ASN yang transparan, 
kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN 
yang profesional dan bermartabat. 

e) Penerapan sistem manajemen kinerja nasional 
yang efektif. 

f) Peningkatan kualitas kebijakan publik. 

g) Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan 
dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan 
yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif. 

h) Peningkatan efis iensi  (belanja aparatur) 
penyelenggaraan birokrasi. 

i) Penerapan manajemen kearsipan yang handal, 
komprehensif, dan terpadu. 

3)  Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.
a) Penguatan kelembagaan dan manajemen 
pelayanan: 

(1) Implementasi UU Pelayanan Publik 
(2) Pemanfaatan ICT 
(3) Integritas dan kualitas SDM Pelayanan 
(4) Budaya pelayanan 
(5) Quick Wins 

b)  Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja 
pelayanan publik. 

(1) Penguatan monev kinerja 
(2) Efektivitas pengawasan 
(3) Sistem pengaduan 
(4) Penerapan reward and punishment 
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Aparatur negara berkelas dunia
Keberhasilan reformasi birokrasi secara institusi paling mudah 

dirasakan adalah peningkatan pelayanan publik dalam segala hal 
dari pemerintah menjadi sangat baik. Ada pelayanan prima dalam 
segala hal, terutama dalam hal keamanan, kesehatan, pendidikan, 
dan kependudukan. Sedangkan dari sisi birokrasi maka, birokrasi 
Indonesia akan menjadi aparatur negara berkelas dunia. Ukuran 
aparatur berkelas dunia ini diukur dari beberapa hal, yaitu:7

1) Profesional: kompeten, tunduk pada etika profesi, dan 
mampu memanfaatkan teknologi informasi secara baik. 

2) Integritas: trustworthy, mampu mengelola konflik 
kepentingan, dan imparsial,

3) Orientasi kepublikan: menempatkan kepentingan 
publik diatas yang lain, bertindak lintas institusi dan tingkat 
pemerintahan ( whole-of- government)

4) Budaya pelayanan yang tinggi: kepentingan dan 
kepuasan warga sebagai kriteria pengambilan keputusan, 
mindset sebagai agen/ abdi warga

5) Wawasan global; outward looking dan mampu 
membaca perubahan lingkungan strategis, termasuk 
lingkungan global.

Fungsi, tugas dan peran ASN
Undang-Undang Aparatur Sipil Negara menuntut tiga hal 

terhadap ASN termasuk PNS Mabes TNI, yang meliputi fungsi, 
tugas dan peran. Ketiga tuntutan tersebut meliputi:

a. Fungsi. Sesuai dengan pasal 10 ASN berfungsi sebagai: 
1) pelaksana kebijakan publik; 
2) pelayan publik; dan 
3) perekat dan pemersatu bangsa. 

b. Tugas. Tugas ASN dimuat dalam Pasal 11 yaitu: 
1) melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh 

Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

7  Kustriani, Sri Hadiati Wara, “Peningkatan Fungsi Sekretariat yang Berkinerja Tinggi,” 
Disampaikan pada Acara Pembekalan Peserta Rakornisset TNI 2017 Jakarta, 1 Maret 2017
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2) memberikan pelayanan publik yang profesional 
dan berkualitas; dan 

3) mempererat persatuan dan kesatuan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 

c. Peran. Berdasarkan pasal 12 ASN berperan sebagai 
perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan 
tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional 
melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang 
profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari 
praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

PNS Mabes TNI
PNS TNI pada umumnya bertugas di bagian administrasi 

(personel, keuangan atau sekretariat), kesehatan, operator 
komputer dan pelayanan umum. Pada beberapa Satker PNS di 
bagian adminstrasi menjadi tenaga yang andal dan sebagai “arsip 
didup” satuan karena pada umumnya bertugas di satuannya 
semenjak diangkat sebagai PNS, bahkan semenjak masih Honorer 
pada pekerjaan yang sama. Kondisi sering menyulitkan apabila 
PNS yang bersangkutan memasuki usia pensiun.

Kemajuan teknologi informasi mendorong PNS untuk 
meningkatkan kualitas dan kinerja agar tetap bisa eksis di 
satuannya. Pada sisi lain pemerintah yang terus memperbaiki 
kualitas PNS melalui reformasi birokrasi terus meningkatkan 
tuntutannya terhadap perbaikan kinerja PNS. Kualitas pelayanan 
publik dengan PNS sebagai ujung tombak merupakan keniscayaan 
pada abad milinea ini. Pelayanan publik yang buruk oleh aparat 
akan mudah menjadi viral di media massa yang akan menyebabkan 
pemerintah menjadi bahan “perundungan”. Kondisi PNS Mabes 
TNI saat ini dilihat dari segi kuantitaif sebenarnya sudah pada 
level rawan bahkan sulit mencapai ASN berkualitas dunia. Jumlah 
personel PNS Mabes TNI saat ini 3.369 orang, dengan komposisi 
PNS yang kurang ideal. Sesuai dengan bidang tugasnya mayoritas 
dibutuhkan PNS golongan II, namun saat ini realitanya golongan 
III jumlahnya jauh lebih banyak. Berikut ini komposisi PNS Mabes 
TNI dilihat dari beberapa pengelompokkan:
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a. Berdasarkan golongan pangkat. Berdasarkan 
golongan pangkat komposisi sebagai berikut:

Gambar 28

Komposisi PNS Berdasarkan Golongan Pangkat

Mabes TNI sebenarnya lebih banyak membutuhkan PNS 
Golongan II atau setingkat dengan bintara, namun saat 
ini kenyataannya golongan III lebih banyak sehingga 
banyak yang menduduki jabatan golongan II. Pembinaan 
PNS selalu menghadapi dilema di lingkungan TNI. PNS 
di lingkungan TNI mayoritas bukan SDM yang memiliki 
kompetensi khusus yang tidak bisa diisi oleh prajurit 
TNI. Semua kompetensi dapat diisi oleh prajurit TNI, 
namun karakter prajurit TNI yang selalu mengalami 
mutasi sering menyulitkan satuan kerja dalam konsistensi 
pelaksanaan program kerja terutama yang multi years, 
atau pekerjaan yang membutuhkan konsistensi personel 
yang lama bekerja di satuan kesatuan atau bagian. Satuan 
selalu membutuhkan personel yang paham “sejarah” 
pekerjaan. Kondisi demikian selalu ditemukan pada diri 
PNS. Sementara dari sisi karier tentu PNS di lingkungan 
TNI tidak mungkin menjadi komandan/Kasatker, sehingga 

8  Diolah dari dari data Base Infolahta TNI
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banyak yang sudah naik pangkat ke golongan III bahkan 
IV, namun jabatannya tetap sama. 

b. Berdasarkan golongan usia. Berdasarkan golongan 
usia komposisi PNS sudah sangat rawan untuk dapat 
ditingkatkan kualitasnya, karena masuk yang sudah usia 
senja dan akan segera pensiun. Berikut ini komposisi 
berdasarkan usia:

Gambar 29

Komposisi PNS berdasarkan usia

Sebanyak 47 persen PNS atau 1.567 Orang memasuki usia 
senja, dimana sepertiga diantaranya sekitar 500 orang 
menjelang pensiun karena telah berusia 47 atau 48 tahun. 
Komposisi usia PNS yang menua ini disebabkan karena 
semenjak tahun 2011 pemerintah melakukan moratorium 
penerimaan PNS untuk menekan belanja pegawai yang 
prosentasenya terhadap APBN terus meningkat.

Menuju Aparatur Sipil Negara yang profesional dan melayani
TNI dalam membina PNS untuk menjadi ASN yang profesional 

dan melayani selalu terbentur dengan kesulitan, yaitu antara 
kebutuhan kualifikasi PNS dan alokasi yang diberikan Kementerian 

9  Diolah dari dari data Base Infolahta TNI
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Kem PAN dan RB. Secara organisasi sebenarnya kebutuhan Mabes 
TNI lebih banyak PNS golongan II terutama untuk tenaga teknis 
yang terampil, namun kebanyakan yang direkrut dari Kem PAN 
dan RB dari golongan III atau minimal II C. Mengatasi kesulitan 
tersebut untuk menyiapkan PNS menjadi ASN yang berkelas dunia 
disarankan beberapa hal sebagai berikut:

a. Birokrasi yang inovatif, dinamis dan resposif terhadap 
perkembangan zaman. Birokrasi yang profesional dan 
melayani dituntut harus selalu melakukan inovasi 
agar hasil pekerjaan dan pelayanan lebih berkualitas. 
Selalu itu dinamis dan responsif terhadap perubahan 
zaman dan perubahan lingkungannya. PNS harus selalu 
melakukan inovasi yang dapat meningkatkan kinerja dan 
pelayanannya serta menghapuskan hambatan-hambatan 
dalam pelayanan.

b. Meningkatkan penerapan E-government pada semua 
pelaksanaan administrasi. Fenomena asyik unjuk rasa 
dan mogok kerja yang dilakukan ojek pangkalan, sopir 
angkot dan taksi terhadap maraknya ojek dan taksi online 
menujukkan dua hal, yaitu dunia yang sudah berubah dan 
kekalahan dalam persaingan. Ojek pangkalan, sopir angkot 
dan taksi tidak mau berubah dengan dunia yang semakin 
berubah sehingga kalah persaingan. Bisnis belanja online 
telah berkembang sangat pesat. Dalam dua atau tiga tahun 
lagi orang mungkin tidak perlu lagi ke mall/supermarket 
untuk belanja, cukup menekan tombol di phone seluler 
barang telah datang. Untuk menjual barang mobil, motor 
bahkan mebel bekas orang tidak perlu ke show room atau 
datang ke pasar loak, cukup pasang iklan di toko online, 
pembeli akan langsung datang dengan mendapatkan 
harga bagus, sementara pembeli mendapatkan harga 
lebih murah karena tanpa agen. Perubahan ini harus 
dicermati oleh semua PNS Mabes TNI. Untuk meningkatkan 
profesionalisme dan pelayanan publik mau tidak mau harus 
diterapkan E-government untuk kecepatan, ketepatan dan 
efisiensi.
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c. Membangun mentalitas positif dengan etos kerja 
dan mengubah mind set dari mentalitas dilayani menjadi 
melayani. Etos kerja yang harus tertanam dalam setiap 
anggota ASN dan mengubah pola pikir bahwa semenjak 
menjadi anggota PNS siap mengabdi kepada Negara 
dan melayani rakyat. Saat ini tuntutan PNS agar menjadi 
pelayan masyarakat dan abdi Negara sangat besar, jangan 
pernah berpikir menjadi PNS untuk dilayani.

d. Meningkatkan kualitas individu dengan berbagai 
pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan 
merupakan sarana yang paling efektif untuk meningkatkan 
kemampuan. Organisasi harus memberikan kesempatan 
kepada setiap anggotanya untuk terus belajar baik melalui 
sekolah, kursus dan pelatihan. Sedangkan individu harus 
memiliki keinginan untuk selalu belajar.

e. Menerapkan penilaian kinerja individu untuk 
mengukur kualitas secara perorangan. Profesionalisme 
dan kualitas dapat diukur dengan penilaian kinerja. 
Penilaian kinerja individu dilakukan dengan tujuan 
melakukan evaluasi yang menekankan perbandingan antar 
orang, pengembangan diri, pemeliharaan sistem serta 
dokumentasi keputusan-keputusan SDM untuk melihat 
progres. Sedangkan manfaatnya antara lain meningkatkan 
motivasi, adanya kejelasan standar hasil, umpan balik dari 
kinerja, diskusi terhadap permasalahan yang dihadapi 
karyawan serta memberikan arah untuk pendidikan dan 
pelatihan yang tepat.

f.  Membuka peluang PNS kementerian/Lembaga lain 
masuk ke Mabes TNI. Ketiadaan otonomi dalam rekrutmen 
PNS di lingkungan TNI menjadikan sulit mencari PNS sesuai 
dengan kebutuhan. Hal ini bisa disiasati dengan membuka 
peluang PNS dari kementerian/lembaga yang lain yang 
memiliki keahlian yang dibutuhkan Mabes TNI untuk 
melakukan mutasi ke Mabes TNI, dan sesuai UU ASN hal 
tersebut dimungkinkan.
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g. Pengajuan honorer yang berkualitas untuk menjadi 
PNS. Honorer hampir ada disemua satuan kerja di jajaran 
Mabes TNI. Sesuai dengan kebijakan Panglima honorer di 
lingkungan TNI mendapatkan penghasilan sesuai dengan 
UMR setempat. Kebijakan ini merupakan langkah yang 
progresif dan sangat manusiawi, karena selama ini honorer 
hanya dibayar sesuai dengan belas kasihan Satker dan 
tanpa standar yang jelas. Dari berbagai honorer di satker 
yang berkualitas secara bertahap diusulkan menjadi PNS 
untuk meningkatkan motivasi kerjanya sekaligus untuk 
mengurangi beban keuangan satuan.

Menghadapi persaingan global yang semakin 
berat, pemerintah melalui program reformasi birokrasi 
bertekad menjadikan ASN sebagai aparatur berkelas 
dunia. Ada dua hal penting yang dibahas dalam tulisan 
ini sebagai indikator ASN berkelas dunia yaitu profesional 
dan melayani. Kondisi PNS di Mabes TNI saat ini yang 
mayoritas sudah usia senja sulit untuk mewujudkan 
harapan tersebut, apalagi TNI tidak memiliki otonomi 
untuk merekrut PNS sesuai dengan kebutuhannya. Ada 
beberapa hal yang disarankan untuk meningkatkan PNS 
yang profesional dan melayani yaitu menjadikan PNS 
yang inovatif dan resposif, penerapan E-government, 
membangun mentalitas positif, meningkatkan kualitas 
individu, menerapkan penilaian kinerja, membuka 
peluang PNS K/L lain mutasi ke Mabes TNI, serta 
pengajuan honorer yang berkualitas menjadi PNS.
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Abstrak
ebagai kawasan strategis, Asia 
Tenggara memil iki  dinamika 
lingkungan strategis yang sangat 

cepat. Kondisi inilah yang mendorong 
negara-negara di dalam organisasi 
ASEAN memacu lingkup kerjasamanya 
ke dalam aspek-aspek terkait seperti 
kerjsama ekonomi, sosial budaya dan 
pertahanan. Tren ancaman kejahatan 
transnasional di perairan kawasan 
ini semakin meningkat baik dari sisi 

kualitas dan kuantitasnya. Memahami beberapa pola kerjasama, 
khususnya di bidang pertahanan merupakan upaya tepat dalam 
mengidentifikasi solusi terbaik untuk memecahkan masalah 
bersama ini disamping memahami berbagai jenis ancamannya. 
Analisis berdasarkan data kejahatan transnasional maritim 
yang dielaborasi dengan persepsi politik masing-masing negara 
akan menjelaskan bagaimana sebuah kerjasama pertahanan 
dikembangkan. Upaya tersebut diharapkan akan menjelaskan 
bagaimana kerjasama pertahanan dapat mengelola sebuah 
ancaman transnasional maritim.
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Kejahatan transnasional di perairan bukanlah sebuah 
fenomena baru. Tindak kriminal lintas negara ini merupakan 
sebuah konsekwensi logis dengan adanya era globalisasi sehingga 
pengaruhnya pun cukup kompleks terhadap stabilitas kawasan. 
Tindak kejahatan ini dikatakan sangat terkait dengan dinamika 
keamanan di laut karena memang hampir seluruhnya terjadi 
atau memanfaatkan perbatasan perairan sebagai medianya. 
Berdasarkan UU No. 34 tahun 2004 bahwa terjadinya kejahatan 
transnasional maritim merupakan salah satu kategori ancaman 
nonmiliter dan sangat identik dengan tindakan pelanggaran 
wilayah, terutama wilayah laut. Ada beberapa jenis tindak 
kriminal yang tergolong kejahatan transnasional maritim 
diantaranya perompakan, bajak laut (sea piracy), terorisme 
maritim, perdagangan manusia (human trafficking) hingga tindak 
pencurian ikan atau yang dikenal dengan istiah illegal, unreported 
and unregulated (IUU) fishing. Hingga saat kawasan perairan 
Asia Tenggara merupakan tempat yang sangat rawan terjadinya 
tindakan kriminal tersebut.

Konstelasi transaksi dan perdagangan ekonomi dunia 
telah membuat seluruh lalu lintas serta aktivitasnya menjadi 
semakin pesat dan mandiri. Adanya kebutuhan-kebutuhan suplai 
logistik dari satu negara ke negara lain adalah realitas booming 
industri logistik yang paling dominan memanfaatkan media 
perairan. Situasi tersebut terjadi pula di kawasan maritim Asia 
Tenggara sebagai salah satu jalur perdangan paling strategis. 
Disinilah tempat lalu lalang perdagangan sebagai penghubung 
negara-negera industri maju di Asia (Jepang, Korea dan China) 
dalam mencukupi kebutuhan bahan mentahnya (raw material) 
yang banyak dipasok dari negara-negara Asia Tenggara seperti 
Indonesia, Malaysia, Vietnam dan Thailand. Menjadi wajar jika 
dua perairan di Asia Tenggara yakni Laut China Selatan (LCS) dan 
Selat Malaka dinilai sebagai kawasan rawan tindak kejahatan 
transnasional.

 
Kriminalitas transnasional di wilayah perairan

Sepertinya sudah menjadi hal logis jika sebagai negeri 
maritim yang dua pertiga wilayahnya adalah laut, Indonesia 



ANGKASA CENDEKIA

Edisi April 201748

dilimpahi sumber kekayaan maritim yang tak terhingga. Terlepas 
efektivitas mekanisme pengelolaannya, fakta jika tingkat 
kerawanan terhadap potensi kejahatan di perairan-perairan 
Nusantara juga tinggi dan hal itu memerlukan pendekatan dan 
strategi yang komprehensif. 

Secara umum tantangan tindak kejahatan transnasional 
di perairan ini berasal dari aktivitas kriminalitas lain yang ada 
di daratan. Sebagai contoh, ada keterkaitan bagaimana sebuah 
upaya pelanggaran perbatasan laut selalu diikuti kejahatan lain 
seperti pencurian ikan, penyelundupan barang-barang illegal, 
perdagangan narkoba hingga tindak terorisme. Hal tersebut 
menjadi indikasi kuat bahwa faktor pemenuhan kebutuhan 
ekonomi masyarakat yang ada di daratan sesungguhnya sebagi 
pemicu utama terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut. Titik-
titik perbatasan baik darat dan laut selalu menjadi concern sebuah 
negara karena tingginya tingkat pelanggaran kedaulatan yang 
terjadi. Kedaulatan di sini tidak hanya diartikan “pencaplokan” 
wilayah negara lain, dalam arti luas merupakan bentuk pelecehan 
serius dari hukum-hukum nasional maupun internasional yang 
telah disepakati. 

Dimensi keamanan wilayah maritim yang begitu kompleks 
mendorong negara-negara dalam satu kawasan mengedepankan 
kerjasama pertahanan agar stabilitas kawasan sebagai kunci 
utamanya dapat terwujud. Untuk memahami bagaimana 
mengorganisir negara-negara ASEAN dalam menghadapi 
tantangan kejahatan di perairan ini, identifikasi terhadap jenis-
jenisnya antara lain:

1. Pencurian ikan (illegal, unreported and unregulated fishing) 
Kejahatan transnasional di laut berupa kegiatan perikanan 
illegal tanpa ijin dan tidak diatur oleh otoritas pengelola 
perikanan ini sangat dominan terjadi di Indonesia. Kapal asing 
yang beraksi serampangan ini banyak mengeruk jenis ikan-ikan 
favorit seperti tuna, tongkol, udang, dan kakap merah sehingga 
mengakibatkan kerugian negara dapat mencapai 15 samapai 
25 milliar dollar AS. Selain itu, tindak kriminal ini memiliki 
keterkaitan erat dengan upaya pelanggaran wilayah kedaulatan 
maritim negara lain berupa kegiatan illegal kapal asing yang 
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melintas sehingga secara ekonomi kerugian negara yang 
diderita sangat tinggi. Kerugian yang ditanggung bangsa ini 
diperkirakan mencapai 300 triliun bahkan tanpa upaya kontrol 
yang serius, menurut Menteri KKP Susi Pudjiastuti, tangkapan 
kapal asing di wilayah laut Indonsia dapat mencapai 300 ton 
hingga 600 ton per tahun. Realita yang terjadi saat ini, meskipun 
upaya penegakan hukum secara tegas terus gencar dilakukan 
pemerintah, tetap saja tindakan ini berpotensi untuk tetap 
marak terjadi. Hal ini memberi penegasan bahwa, kerawananan 
yang diakibatkan kejahatan ini tidak cukup berhenti lewat 
penindakan dari masing-mmasing negara namun diperukan 
sinergitas dari seluruh negara 

2. Terorisme. Tindak kriminal transnasional ini mulai menjadi 
perhatian utama bagi negara-negara di kawasan karena efek 
yang ditimbulkan sangat mematikan. Jalur-jalur laut seperti LCS, 
Selat Malaka dan Perairan Filipina, yang sangat padat lalu lintas 
perdagangannya menjadi titik-titik rawan potensi terorisme. 
Banyak sudah kejadian yang memperlihatkan bagaimana tindak 
terorisme di kepulauan Filipina menjadikan media perairan 
sebagai wahana operasinya. Penculikan-penculikan disertai 
pembunuhan nelayan dan ABK di perairan Sulu, Sabah dan 
Tawi-tawi oleh kelompok teroris MILF adalah indikasi kuat 
bahwa kejahatan transnasional di laut sudah sangat nyata 
terjadi. Pada kasus ini, peran negara, tidak hanya Filipina 
tetapi seperti Indonesia dan Malaysia juga diperlukan untuk 
menanggulanginya. Kejadian tersebut tidak hanya sebatas 
menyangkut penggunaan wilayah perairan negara namun 
adanya kerugian atau korban jiwa dan material dari beberapa 
negara adalah faktor pendorongnya.

3. Perompakan dan bajak laut (sea piracy).Kejadian 
perompakan dan bajak laut di wilayah Asia enggara dikategorikan 
sebagai transnational crime di laut yang paling sering terjadi di 
dunia. Tercatat oleh ICC International Maritime Bureau bahwa 
perampokan bersenjata dan pembajakan kapal di wilayah Asia 
Tenggara nomer satu di dunia yakni 141 kejadian.
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Perairan Sulawesi-Filipina ditengarai sebagai wilayah 
perairan ASEAN yang paling rawan dengan tindak kejahatan 
ini. Setiap serangan perompak dan bajak laut selau berujung 
pada tindak kekerasan yang menimbulkan korban jiwa. Aksi ini 
berkaitan erat dengaan kejahatan terorisme seperti yang telah 
dijelaskan sebelumnya dimana aktor-aktor militan menjadikan 
perompakan sebagai upaya menghidupi organisasinya dalam 
usaha mencapai tujuan perjuangannya.

4. Perdagangan narkoba (drug trafficking). Transnational 
crime jenis ini banyak terjadi di perairan Indonesia sebagai jalur 
utama masuknya obat-obatan terlarang dari luar negeri. Situasi 
tersebut berkaitan erat dengan luasnya batas darat dan laut 
dengan beberapa negara tetangga. Sebagaimana diketahui, di 
kawasan ASEAN ini terdapat daerah penghasil sekaligus jalur 
perdagangan opium terbesar yang dikenal dengan Golden 
Triangle meliputi negara Thailand-Laos-Myanmar. Di area ini 
merupakan surga bagi pedagang-pedagang narkoba dalam 
menyelundupkan barang dagangannya baik di pasar regional 
maupun internasional 

Data Kejadian Sea Piracy Asia Tenggara tertinggi di Dunia (2014)
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Jika melihat gambar di bawah jelas, bahwa jalur utama 
penyelundupan barang-barang haram dari wilayah Asia Tenggara 
dimulai dari negara-negara Golden Triangle. Alur distribusinya 
baik di regional hingga ke internasional banyak memanfaatkan 
jalur laut. Terlihat bahwa perairan Selat Malaka , Samudera 
Indonesia dan Utara Perairan Filipina adalah penghubung utama 
dari perdagangan terlarang ini.

5. Pedagangan Manusia (Human Trafficking). Aktivitas kejahatan 
transnasional ini cukup sering terjadi di perairan Indonesia. Dalam 
beberapa waktu ini, pemberitaan terkait perdagangan manusia 
di daerah Asia Tenggara sangat kerap terjadi dan termasuk 
dalam kategori tindak kriminal di laut yang paling susah dideteksi 
keberadaannya. Mengantisipasi kondisi itu, negara-negara ASEAN 
telah mendorong berbagai upaya bersama dalam beberapa kegiatan 
penindakan bersama. Beberapa forum pertemuan dan kerjasama 
yang selama ini telah diinisiasi ASEAN khusus menghadapi masalah 
perdagangan manusia ini diantaranya ASEAN Ministerial Meeting 
on Transnational Crime (AMMTC). Pada forum tingkat menteri ini, 
seluruh negara ASEAN bersepakat bahwa kriminalitas antarnegara 
ini perlu penanganan bersama. Sebagai implementasi dari upaya 
tersebut, anggota negara-negara ASEAN harus melaksanakan butir-
butir konvensi bersama ASEAN Convention Against Trafficking in 
Persons, Especially Women and Children (ACTIP) yang disahkan pada 

“Golden Triangle” dan Jalur Distribusi Opium/Kokain Dunia 
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tanggal 21 November 2015. Pada konvensi yang ditandatangani 
seluruh pemimpin negara ASEAN tersebut diatur secara jelas 
beberapa upaya pencegahan serta penanggulangan berbagai 
tindak kejahatan terutama terkait perdagangan manusia dan tindak 
kekerasan terhadap wanita serta anak-anak.

Untuk menghadapi begitu beragam dan luasnya tantangan 
kejahatan antarnegara khususnya di perairan ini, Indonesia perlu 
mengkonstruksi beberapa solusi. Mekanisme penyelesaian masalah-
masalah tersbut tentunya tetap dalam koridor hak dan konstitusi RI 
serta berdasarkan kajian-kajian strategis dalam negeri. 

Satu contoh sukses langkah pemerintah dalam menghadapi 
kriminalitas transnasional maritim yakni kebijakan tegas 
memberantas tindak pencurian ikan Langkah positif Kementerian 
KKP menenggelamkan kapal-kapal illegal ini, efeknya tidak hanya bagi 
peningkatan nilai ekonomi perdagangan ikan Indonesia, kesejahteraan 
nelayan juga ikut terangkat bahkan mafia-mafia pelelangan kapal 
yang siap beraksi pun tidak berkutik. Walaupun diakui cara ini berisiko 
menimbulkan friksi dengan negara lain namun demi kedaulatan, 
solusi bersama sebenarnya dapat ditempuh. Adanya kesepakatan 
dalam hal penyitaan, pelelangan dan penenggelaman kapal akhirnya 
dapat dipahami bersama sebagai upaya optimal yang didasari pada 
hukum-hukum nasional dan internasional yang telah disepakati. 

Prinsip kerjasama 
Kerjasama yang melibatkan beberapa negara dalam sebuah 

kawasan tertentu, perlu mengedepankan prinsip-prinsip kedaulatan. 
Jika menyinggung isu pertahanan, hal tersebut menjadi semakin 
kompleks karena aspek pertahanan tidak lepas dari unsur-unsur 
pengerahan kekuatan militer. Eksistensi security framework juga 
menjadi sangat penting karena penyamaan persepsi tentang jenis 
ancaman, pola penindakan hingga upaya pencegahan dikedepankan 
demi penyelesaian permasalahan yang dihadapi bersama. Prinsip 
penghormatan kedaulatan dan tidak mengintervensi perlu dijunjung 
tinggi karena bagaimanapun, muara dari kerjasama pertahanan 
adalah terwujudnya stabilitas keamanan kawasan. 

Terbentuknya pola kerjasama kawasan tidak lepas dari 
starting point kerjasama bilateral yang harus dijalin terlebih 



ANGKASA CENDEKIA

53Edisi April 2017

dahulu secara mantap berdasarkan kesamaan jenis konflik serta 
kompleksitas ancaman. Berawal dari pola tersebut, pola kerjasama 
terus berkembang semakin luas dengan cakupan negara yang 
terus bertambah menyesuaikan dengan tantangan isu pertahanan 
yang juga semakin beragam. Banyak varian dari pola kerjasama 
ini termasuk upaya untuk menyelesaikan masalah kriminalitas 
transnasional ini. Bagi Indonesia, bereferensi pada “Buku Putih 
Pertahanan 2008”, maka ada dua tingkat “lapisan” kerjasama 
(layer) yakni layer pertama merupakan kerjasama militer dengan 
militer dengan negara anggota ASEAN sedangkan layer kedua, 
kerjasama pertahanan dengan negara “kekuatan luar” seperti 
China, Australia, Amerika Serikat dan Korea Selatan.

Pola kerjasama
Menigkatnya intensitas kejahatan yang mengancam 

keamanan maritim di kawasan mendorong upaya yang lebih 
serius dan proaaktif. Kriminalitas antarnegara ini tentunya tidak 
bisa ditangani secara parsial oleh masing-masing negara. Berbagai 
tindak kejahatan maritim di kawasan dengan memanfaatkan 
media air ini sangat bekaitan erat dengan kondisi geografis 
perbatasan setiap negara. Sebagai ilustrasi, bagi Indonesia dengan 
perbatasan yang hampir 90 persen adalah perairan maka potensi 
kejahatan di wilayah ini menjadi yang terbesar pula.

Perbatasan Indonesia di dominasi Perairan sebagai Area Rawan 

Transnational Crime



ANGKASA CENDEKIA

Edisi April 201754

Hadirnya organisasi kawasan seperti ASEAN dapat dijadikan 
media untuk meningkatkan pola kerjasama dan komunikasi di 
antara negara anggotanya. Pola kerjasama yang dikembangkan 
harus tetap mengedepankan prinsip-prinsip saling menghormati 
kedaulatan antarbangsa. Pendekatan pola kerjasama untuk 
mengatasi permasalahan kriminalitas transnasional di perairan 
ini antara lain multilateral dan bilateral.

Multilateral. Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa 
di level ini ada kejasama antarnegara setingkat menteri, untuk di-
ASEAN dikenal ASEAN Defence Minister Meeting (ADMM). Pola ini 
merupakan bentuk kerjasama multilateral berupa forum diskusi 
hingga kesepakatan terkait isu-isu di Asia Tenggara. Kiprah yang 
dijalankan saat ini dinilai efektif dalam memecahkan beberapa 
persoalan di kawasan. Ada enam prioritas yang diidentifikasi 
oleh ADMM yakni keamanan maritim, bantuan kemanusiaan & 
penanggulangan bencana, kesehatan militer, operasi perdamaian, 
kontra terorisme dan pelarangan penggunaan ranjau darat. 
Jika merujuk pada kondisi geografis Asia Tenggara, terjadinya 
kriminalitas transnasional memang sangat kental dengan nuansa 
pelanggaran wilayah kedaulatan maritim.khususnya dengan 
perbatasan negara-negara seperti Australia, China, Jepang, India, 
Korea Selatan dan Selandia Baru. Oleh karena itu, sewajarnya 
jika negara-negara Asia Tenggara mengembangkan ADMM ini 
menjadi ADMM Plus, dengan tambahan negara-negara yang 
dinilai strategis bagi hubungan kerjasama ASEAN. Upaya konkrit 
ADMM Plus dalam mengatasi berbagai permasalahan terutama 
terkait transnational crime diantaranya pelaksanaan workshop, 
pembentukan focal point/national center, serta penyamaan 
persepsi tentang SOP dalam penanggulangan beberapa kejahatan 
transnasional terkait masalah keamanan maritim melalui latihan 
penganggulangan bersama.

Bilateral. Hubungan harmonis Indonesia dengan negara-
negara sahabat merupakan langkah strategis dan diplomatis 
terbaik guna menjaga stabilitas wilayahnya. Politik bebas aktif yang 
dijadikan pola hubungan internasional Indonesia menunjukkan 
komitmen negara yang terus mendorong diplomasi damai dan 
konstruktif untuk memecahkan potensi konflik yang ada. Hal 
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ini tidak semata hanya baik bagi Indonesia, efeknya juga positif 
di kawasan Asia Tenggara. Hubungan bilateral Indonesia yang 
independen ini menjadikannya hadir sebagai mediator terbaik 
bagi konflik-konflik negara lain. Khusus masalah kriminalitas 
transnasional maritim ini, posisi Indonesia sebagai negara terbesar 
di Asia Tenggara tentunya memiliki peran strategis dalam hal 
balance of power di kawasan. 

Didukung stabilitas politik, ekonomi dan keamanan 
dalam negeri, suasana di Indonesia cukup menopang pula 
kondusivitas di wilayah ini. Tingkat kejahatan transnasional yang 
tinggi menjadikan negara-negara tetangga cukup aktif menjalin 
kerjasama dengan Indonesia. Lebih jauh terkait keamanan 
maritim, Indonesia secara khusus menjalin dengan beberapa 
negara seperti patroli terkoordinasi Indonesia-Malaysia di Selat 
Malaka dan kerjasama patroli bersama mencegah perompakan 
oleh TNI AL, Polri, Angkatan Laut Singapura dan Penjaga Pantai 
Singapura melalui Indonesia-Singapore Coordinated Patrol (ISCP). 
Dalam kerjasama tersebut dijalin kesamaan persepsi dan aksi 
dalam penanggulangan kejahatan transnasional maritim melalui 
pertukaran data serta informasi terkait kondisi keamanan wilayah 
maritim kedua negara.

Minilateral atau trilateral. Mekanisme kerajsama ini pada 
dasarnya adalah kelanjutan dari pola bilateral. Berdasarkan 
prinsip menghadapi masalah dan tantangan secara bersama, 
konteks penyelesaian kriminalitas di perairan dengan model ini 
mulai terus dikembangkan. Adanya kolaborasi beberapa negara 
melalui kesamaan pendekatan diharapkan mewujudkan bentuk 
penindakan yang sama pula. Contoh konkrit bagi negara-negara 
ASEAN diantaranya pembentukan Malacca Strait Patrol (MSP), 
Malacca Strait Sea Patrol (MSSP), Eye in The Sky (EIS) Air Patrol 
serta MSP Intelligence Exchange Group (IEG). Pada dasarnya pola 
kerjasama pertahanan tersebut adalah penyelenggaraan aksi 
bersama melawan tindak kejahatan di perairan melalui format 
patroli bersama, sharing informasi dan data intelijen sehingga 
tercipta keamanan khususnya di Selat Malaka. Di samping itu, pola 
trilateral antara Indonesia- Malaysia-Singapura membuahkan hasil 
dengan terbukti secara efektif mengurangi tindak perompakan 
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dan bajak laut dari 30 kejadian di tahun 2004 menjadi nol di tahun 
2011. Pola ini coba direalisasikan untuk mengatasi krisis keamanan 
di perairan Filipina. Trilateral Agreement berupa patroli bersama 
antara Indonesia-Malaysia-Filipina di area Laut Sulu dan Sabah 
terus digulirkan guna menanggulangi tindak terorisme di lautan 
oleh para fundamentalis MILF.

Jika dilihat dari perkembangan pola-pola kerjasama di atas, 
pada prinsipnya kesemuanya dapat diklasifikasikan dalam dua 
level kelembagaan hubungan internasional atau yang dikenal 
dengan istilah “track”. Untuk track I merupakan bentuk kerjasama 
internasional yang melibatkan personel-personel pemerintahan 
seperti pejabat setingkat menteri, anggota parlemen dan anggota 
militer. Sementara untuk track II adalah bentuk kerjasama dengan 
memfasilitasi forum-forum akademisi, masyarakat, LSM atau 
lembaga-lembaga think thank pemerintah. 

Untuk penanggulangan kejahatan transnasional maritim, 
pola-pola seperti joint exercise dan patrol bersama bisa merupakan 
kelanjutan dari track-1, sedangkan forum-forum akademisi, diskusi 
ilmiah, workshop adalah contoh aplikasi track-2. Kedua track 
tersebut pada dasarnya bergerak dalam satu sistem yang saling 
memberi masukan sehingga kesepakatan yang dirumuskan dapat 
diterima seluruh negara. 

Berdasarkan uraian di atas ada beberapa catatan yang 
dapat menjadi kesimpulan sekaligus entry point bagi peningkatan 
kualitas kerjasama pertahanan ASEAN dalam mengelola 
kriminalitas transnasional maritim, yaitu:

1. Kondisi sebagian besar negara ASEAN yang secara ekonomi 
semakin stabil, menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara 
luar untuk membuka transaksi perdagangan yang semakin intens. 
Dampak positif dengan aktivitas ekonomi yang berkembang diikuti 
dengan tingkat kerawanan bagi tindak kejahatan lintas negara 
di laut seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, 
perdagangan illegal, pencurian ikan dan sebagainya.

2. Dominasi perbatasan negara-negara ASEAN yang sebagian 
besar perairan merupakan celah potensial bagi pelanggaran 
kedaulatan sebagai pemicu tindak kejahatan transnasional seperti, 
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terorisme dan perompakan atau bajak laut. Kejahatan ini memiliki 
efek buruk bagi kondisi politis negara-negara kawasan karena 
terkait korban jiwa warga negaranya.

3. Pola kerjasama pertahanan yang dijalin di negara-negara 
Asia Tenggara perlu dibangun secara sistematis dengan 
mengedepankan aspek penghormatan kedaulatan, tidak ada 
intervensi, kesamaan perspektif ancaman dan kesatuan tindakan 
dalam satu kesepakatan formal di bawah bendera ASEAN.

4. Format kerjasama pertahanan baik multilateral, bilateral 
dan trilateral harus in line dengan prioritas yang disepakati seperti 
keamanan maritim, bantuan kemanusiaan & penanggulangan 
bencana, dan kontra terorisme. Seluruh program kerjasama 
perlu mengedepankan aksi-aksi konkrit seperti joint patrol, 
pembangunan crisis centre, sharing data dan informasi sehingga 
aksi-aksi transnational crime di lautan dapat dihadapi secara 
bersama-sama.*



Abstrak

askah ini merekonstruksi publikasi 
ilmiah tentang hukum pemanduan 

yang dirancang untuk mengendalikan 
waktu dan sudut perkenaan. Hukum 
pemanduan yang baru ini  dapat 
diaplikasikan pada sistem pemandu 
dan kendali wahana terbang seperti 
serangan salvo peluru kendali maupun 
misi penerbangan terkoordinasi pesawat 
tanpa awak. Hukum pemanduan ini 
dapat mengarahkan wahana untuk 

dapat mengenai sasaran pada waktu dan sudut perkenaan 
tertentu sesuai kebutuhan operasional. 

Hukum pemanduan (guidance law) merupakan aspek 
terpenting dalam perancangan senjata dan amunisi. Melalui 
pengaplikasian hukum pemanduan ini, maka dapat dibedakan 
antara senjata berpemandu (guided weapon) seperti peluru 
kendali (missile) dan bom berpemandu (guided bomb), maupun 
senjata tanpa pemandu (unguided weapon) seperti roket dan bom 
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konvensional. Untuk dapat fokus pada pokok bahasan, naskah 
ini hanya akan menyoroti peluru kendali sebagai subjek dengan 
aplikasi hukum pemanduannya sebagai objek pembahasan. Untuk 
menyamakan kerangka berpikir, definisi peluru kendali dalam 
naskah ini mengikuti definisi buku teks yaitu sistem senjata yang 
memiliki pendorong mandiri dan pemandu untuk dapat mengenai 
sasaran dengan tepat. Dalam tataran perangkat keras, peluru 
kendali terdiri dari beberapa subsistem yaitu penjejak sasaran, 
elektronik pengolah data, hulu ledak, propulsi, kendali dan 
penstabil terbang (Fleeman, 2012). Adapun hukum pemanduan 
merupakan inti dalam tataran perangkat lunak peluru kendali yang 
mengubah informasi parameter yang diindera menjadi perintah 
percepatan (acceleration command) untuk diteruskan kepada 
subsistem kendali dan penstabil terbang (Zarchan, 2012).

Saat ini, peluru kendali mendominasi perkembangan 
senjata berpemandu yang mengaplikasikan hukum pemanduan 
tertentu untuk dapat bergerak menuju sasaran secara otomatis 
tanpa melibatkan kendali eksternal dari luar wahana (homing 
guidance). Pengaplikasian hukum pemanduan ini dapat berbeda-
beda dan berkembang mengikuti kebutuhan operasional. 
Pada awal perkembangannya, homing guidance peluru kendali 
mengaplikasikan proportional navigation (PN) untuk dapat 
mencapai sasaran secara presisi. Namun, mencapai sasaran 
dengan tepat saja tidak cukup. Pengembangan awal hukum 
pemanduan diantaranya adalah panduan untuk sasaran bergerak 
konstan dan sasaran bermanuver. Selanjutnya dibutuhkan pula 
hukum pemanduan untuk parameter perkenaan terhadap sasaran 
yang lebih kompleks. 

Untuk menghancurkan sasaran seperti tank atau bunker, 
maka diperlukan hukum pemanduan yang dapat mengendalikan 
sudut perkenaan tertentu untuk memaksimalkan efektivitas 
serangan hulu ledak. Hukum pemanduan dengan parameter sudut 
perkenaan ini juga sudah diaplikasikan pada peluru kendali anti-
kapal laut dengan teknik sea-skimming, dimana peluru kendali 
akan terbang rendah di atas permukaan laut untuk menghindari 
deteksi radar maupun penjejak infra-merah. Pada saat peluru 
kendali telah dekat kapal laut sasaran, peluru kendali akan 
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menukik ke atas sasaran untuk menyesuaikan sudut perkenaan 
yang telah ditentukan sehingga sasaran tidak memiliki waktu 
untuk mengantisipasi serangan.

Untuk sasaran yang dilengkapi dengan senjata pertahahan 
udara jarak dekat (close-in weapon system – CIWS) dengan senjata 
jenis meriam pertahahan udara, hukum pemanduan dengan 
parameter sudut perkenaan saja tidak cukup. Hal ini dikarenakan 
peluru kendali tersebut dapat dilumpuhkan dengan senjata CIWS 
sebelum mencapai sasaran. Untuk mengantisipasi sasaran yang 
dilengkapi CIWS ini, laboratorium tempat penulis melaksanakan 
penelitian, Flight Dynamics and Control Laboratory – FDCL KAIST, 
telah memformulasikan hukum pemanduan yang baru. Hukum 
pemanduan ini menambahkan parameter waktu dan sudut 
perkenaan yang harus terpenuhi secara simultan dan dikenal 
dengan nama Impact Time and Angle Control Guidance - ITACG 
(Jin-Ik Lee, In-Soo Jeon, & Min-Jea Tahk, 2007). Tembakan salvo 
beberapa peluru kendali dengan hukum pemanduan ini dapat 
memaksimalkan efektivitas serangan terhadap satu sasaran 
dengan memanfaatkan keterbatasan CIWS yang tidak mampu 
mengantisipasi serangan dari beberapa peluru kendali yang 
datang secara bersamaan. Pada akhirnya, walaupun ada peluru 
kendali yang dapat dilumpuhkan oleh CIWS, peluru kendali 
lainnya dapat mengenai sasaran dengan tepat pada waktu yang 
bersamaan dan pada sudut perkenaan yang telah ditentukan.

Formulasi hukum pemanduan
Dengan mengasumsikan skenario homing guidance dimana 

peluru kendali sebagai pusat massa bergerak dengan kecepatan 
konstan (V)  dan target diam sebagaimana diilustrasikan dalam 
geometri pemanduan pada Gambar 1. Posisi peluru kendali 
dinyatakan sebagai (x,	y) , sudut lintas terbang (flight path angle) y 
dan sudut garis pandangan (Line-of-Sight – LOS angle)  . Penanda 
0 dan f  masing-masing menunjukkan lokasi awal dan akhir 
dalam domain waktu. Sesuai ilustrasi tersebut, vektor perintah 
percepatan (a)  yang tegak lurus terhadap vektor kecepatan (V) 
untuk dapat mengubah sudut lintas terbang (y). 
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Persamaan gerak untuk homing guidance ini dinyatakan 
sebagai berikut

 
  

dimana t  menyatakan waktu. Kondisi pembatas untuk persamaan 
tersebut di atas ditentukan sebagai berikut:

Sudut lintas terbang pada waktu akhir disebut juga sebagai 
sudut perkenaan sasaran yang menjadi objek pembahasan 
dalam naskah ini. Solusi untuk kendali sudut perkenaan (impact 
angle control - IAC) secara eksplisit biasa dikenal dengan biased 
proportial navigation guidance (Biased PNG), namun tidak 
mengendalikan waktu perkenaan (impact time control - ITC). 
Perintah percepatan untuk panduan IAC ini didapatkan melalui 
persamaan berikut:

Gambar 1. Geometri Pemanduan
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Untuk dapat mengendalikan waktu perkenaan, maka 
perlu ditambahkan satu struktur kendali tambahan yaitu 
dengan menggunakan turunan percepatan terhadap waktu yang 
digunakan sebagai input tambahan,

di mana panduan IAC diturunkan melalui minimasi indeks 
performansi kuadratik g (t)  ntuk waktu perkenaan bebas. 
Selanjutnya  g0  diselesaikan untuk memenuhi persyaratan 
panduan ITC. Dengan menggabungkan kedua panduan tersebut, 
maka panduan ITACG dapat terpenuhi. Panduan kendali waktu 
dan sudut perkenaan ITACG ini pada prinsipnya merupakan 
pengulangan panduan (guidance loop) yang terdiri dari sebuah 
umpan balik dan perintah kendali tambahan sebagaimana 
diilustrasikan dalam Gambar 2.

Gambar 2. Guidance loop of ITACG (Jin-Ik Lee et al., 2007)
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Pertama-tama, hukum pemanduan ini akan berusaha 
untuk mencapai sudut perkenaan yang diharapkan secara tepat. 
Selanjutnya panduan ini akan mengendalikan waktu perkenaan 
dengan mengestimasi panjang lintasan terbang yang dibagi 
dengan konstanta kecepatan peluru kendali. Hasil pembagian ini 
sama dengan waktu tempuh yang telah ditentukan atau time-
to-go, dimana estimasi dari time-to-go ini dinyatakan dalam 
persamaan

  

di mana setiap variabel z,	C,	 L,	Q  dapat dinyatakan sebagai 
berikut:

Selanjutnya galat waktu perkenaan   dapat diestimasi 
melalui persamaan

 
  

Dengan demikian, perintah kendali persamaan selanjutnya 
dapat dinyatakan dalam konteks persamaan yang dinyatakan 
dalam persamaan menjadi 
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di mana

Pada akhirnya, perintah percepatan untuk memenuhi 
panduan waktu dan sudut perkenaan secara bersama-sama 
(ITACG) dapat dihasilkan melalui integrasi dari perintah hentakan 
(jerk command) pada persamaan tersebut.

Hasil simulasi
Simulasi panduan kendali waktu dan sudut perkenaan 

dilaksanakan dengan merekonstruksi seluruh persamaan di 
atas. Untuk mendapatkan hasil perhitungan yang relatif presisi, 
persamaan diferensial diselesaikan dengan menggunakan metode 
Runge-Kutta Orde Empat (RK4). Simulasi numerik dilakukan 
dengan melakukan tembakan salvo menggunakan tiga peluru 
kendali untuk mencapai sasaran di posisi koordinat (0,0) dengan 
kecepatan yang sama 200 m/s. Mengacu pada kondisi awal yang 
berbeda untuk setiap perluru kendali, hukum panduan ITACG 
mampu mengendalikan wahana relatif sesuai dengan sudut dan 
waktu akhir yang telah ditentukan. Perbedaan antara parameter 
yang ditentukan dan dicapai pada peluru kendali 1 dan 2 sangat 
kecil dan dapat diabaikan. Nilai parameter yang lengkap dirinci 
dalam Tabel 1 berikut ini:

Tabel 1. Parameter Kondisi Awal dan Hasil Akhir Simulasi 
Numerik

Peluru 

Kendali

Posisi Awal, 

m

Sudut Awal, 

deg

Sudut Akhir, deg Waktu Akhir, sec

Ditentukan Dicapai Ditentukan Dicapai

Missile-1 -7,000, 5,000 10 -30,0 -30,17 50 49,46

Missile-2 -9,000, 2,000 -10 0,0 0,0 50 50

Missile-3 -7,000, -6,000 -10 30,0 24,56 50 50
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Peta lintasan terbang dari tembakan salvo untuk masing-
masing peluru kendali divisualisasikan pada Gambar 3. Pada 
visualisasi tersebut dapat terlihat bahwa masing-masing peluru 
kendali melakukan manuver untuk memenuhi sudut dan waktu 
perkenaan secara simultan. Manuver masing-masing peluru 
kendali dapat lebih jelas terlihat dari kronologi perubahan 
sudut lintas terbang pada Gambar 4. Manuver pertama yang 
dilakukan adalah untuk mencapai sudut perkenaan terlebih 
dahulu. Sedangkan overshoot sudut lintas terbang diperlukan 
untuk mengkompensasi galat waktu perkenaan sehingga dapat 
mencapai sesuai dengan nilai yang telah ditentukan sebelumnya. 
Penambahan waktu perkenaan akan menambah besar overshoot 
sudut lintas terbang ini. Pada sisi lain Gambar 4, dapat dilihat 
kronologi perintah percepatan dari hukum pemanduan ini. Dari 
visualisasi ini, perintah percepatan yang dihasilkan berkisar 
pada ±30 m/s2 atau ±3G. Secara fisis, nilai percepatan tersebut 
masih dalam ambang batas kemampuan teknis perangkat keras 
subsistem bidang kendali maupun stabilisasi terbang.

Gambar 3. Peta Lintasan Tembakan Salvo dengan Panduan Kendali Waktu 
dan Sudut Perkenaan
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Hukum pemanduan waktu dan sudut perkenaan ITACG 
telah berhasil direkonstruksi untuk diaplikasikan pada peluru 
kendali. Hasil simulasi numerik proses penembakan salvo 
terhadap tiga peluru kendali menunjukan parameter perkenaan 
tercapai sesuai nilai yang ditentukan. Sudut lintas terbang akan 
menuju nilai yang ditentukan, namun jika terdapat galat waktu 

Gambar 4. Kronologi Perubahan Sudut Lintas Terbang (kiri) dan Perintah 
Percepatan (kanan)
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perkenaan, sudut lintas terbang akan mengalami overshoot 
untuk menyesuaikan sehingga galatnya menjadi nol. Perintah 
percepatan yang dihasilkan dalam batas kemampuan fisis sehingga 
dapat diaplikasikan pada rancangan peluru kendali.

Perkembangan senjata pertahanan udara modern dari 
CIWS menjadi peluru kendali pencegat (intercept missile) dapat 
menyebabkan strategi tembakan salvo menjadi tidak efektif lagi. 
Untuk mengantisipasi perkembangan terbaru tersebut, saat ini 
penulis sedang mengembangkan hukum pemanduan waktu dan 
sudut perkenaan yang mampu menghindar dari serangan peluru 
kendali pencegat (intercept avoidance) yang dilakukan secara 
simultan dengan pendekatan artificial potential field (Khatib, 
1986).*
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umi mengelilingi matahari tidak 
pada lintasan yang tetap, sehingga 
banyak benda-benda kecil di atas 

bumi akan jatuh (yang akhirnya muncul 
istilah ”debris”) karena jarak bumi dengan 
orbit asteroid selalu berubah. Debris 
adalah istilah yang biasa digunakan 
untuk menggambarkan sampah di 
ruang antariksa yang akan bertahan di 
orbit dan mengancam keamanan satelit 
hingga bertahun-tahun bahkan berabad-

abad. Hal ini tentu akan menjadi problem dan tanggung jawab 
internasional untuk mengatasinya. Dengan semakin bertambah 
banyaknya peminat/pendatang baru dalam penggunaan ruang 
satelit dan antariksa maka diperlukan kerjasama yang lebih baik 
dalam rangka menata dan mengelolanya.
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Debris paling banyak ditemukan pada jarak 800 kilometer 
di atas bumi dan jumlahnya akan terus bertambah seiring dengan 
peningkatan peluncuran wahana antariksa karena bumi diikat 
oleh puluhan ribu orbit. Penanggulangan debris membutuhkan 
teknologi tinggi, sehingga diperlukan adanya keterbukaan 
data/informasi sesuai kepentingan dan kondisi negara-negara 
berkembang yang kemampuan teknologinya belum maju. 
Pelarangan percobaan peluncuran senjata penghancur satelit 
tentu akan menimbulkan dampak peningkatan perlombaan 
penggunaan persenjataan dan dampak negatif dari meningkatnya 
jumlah debris di antariksa. Selain itu diperlukan juga penelitian 
tentang penggunaan teknologi untuk mengamati space debris, 
modelling lingkungannya dan teknologi untuk menanggulangi 
sistem antariksa dari ancaman space debris serta untuk 
membatasi terbentuknya peningkatan jumlah space debris.

Beberapa negara sudah mulai menyadari akan pentingnya 
sistem ruang angkasa dalam memajukan telekomunikasi, 
monitoring lingkungan hidup, manajemen sumber daya, 
pembangunan infrastruktur dan keamanan nasionalnya. 
Beberapa isu aktual keantariksaan lainnya yang mengemuka 
saat ini selalu berkaitan dengan penginderaan jauh, debris, Geo 
Stationary Orbit (GSO) dan tenaga nuklir. Jalur orbital satelit 
di antariksa memerlukan keamanan agar idealnya terbebas 
dari debris atau sampah antariksa akibat pecahan satelit atau 
benda ruang antariksa lainnya. Namun hal tersebut akan mudah 
dihadapi bila sudah ada sistem yang dapat memantau kejadian 
yang mungkin berpotensi menimbulkan tabrakan antar satelit.

 Sampah antariksa (space debris, orbital debris, space 
junk) adalah benda yang mengorbit bumi, sudah tidak berfungsi 
atau berupa benda buatan manusia, Sedangkan benda jatuh 
antariksa sesuai UU Keantariksaan pasal 58 ayat 1 dan ayat 
2 adalah benda buatan manusia (sampah antariksa) & benda 
alamiah. Perkembangan populasi sampah antariksa dapat dilihat 
pada grafik berikut :
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Setiap peluncuran satelit dengan beberapa komponen 
pendukungnya, pasti meninggalkan benda-benda angkasa sekali 
pakai dan akan jatuh di ruang angkasa sebagai sampah antariksa 
seperti gambar berikut :

Gambar 1 Populasi sampah antariksa

Gambar 2 Sampah antariksa akibat peluncuran satelit
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Near Earth Object (NEO) adalah objek dekat bumi berupa 
benda langit (alamiah) yang dalam orbitnya mengelilingi 
matahari,sempat berada £ 1,3 sa dari matahari. Benda tersebut 
meliputi meteoroid yang terdiri atas asteroid & komet/bintang 
berekor (meteor/bintang jatuh, meteorit) dan berupa benda kecil 
tata surya (small solar system bodies). Benda-benda tersebut 
berpotensi menimbulkan bahaya (potentially hazardous object) 
bila berupa benda langit alamiah dengan jarak lintasan orbitnya 
£ 0,05 sa terhadap orbit bumi & berukuran ³ ~150 m.

 Proyeksi lintasan satelit di bumi mengalami pergeseran di 
setiap periodenya sedangkan benda jatuh antariksa bergerak cepat 
mengitari bumi. Secara umum benda langit tidak memancarkan 
cahaya sendiri (hanya memantulan cahaya matahari) dan 
kecerlangan (magnitudo) bisa melebihi bintang sirius tapi bisa juga 
sangat redup sehingga tidak terlihat oleh mata. Pengamatan benda 
langit dengan menggunakan radar menghasilkan daya sinyal yang 
diterima berbanding terbalik dengan pangkat empat jarak benda 
target dan biaya pembangunan dan pengoperasiannya sangat 
besar. Hal ini yang mengilhami untuk dilakukan pengamatan 
secara optik oleh LAPAN.

Analisis fotometri  yang dilakukan LAPAN dapat 
mengimplementasikan dalam 10 citra medan lebar yang 
mengandung jejak satelit atau benda antariksa pada orbit rendah 
yang dimodelkan langit latar belakang, identifikasi jejak, serta 
ekstraksi fuks. Hasil yang diperoleh adalah parameter jejak yang 
menyatakan posisi dan kemiringan jejak, perkiraan kecepatan sudut 
objek serta kurva cahayanya. Kurva cahaya dapat menyimpulkan 
apakah objek yang diamati mengalami perubahan kecerlangan atau 
tidak. Analisis fotometri secara otomatis mampu mengidentikasi 
jejak dan mengekstrak kurva cahaya dan dikombinasikan dengan 
skema analisis astronometri, parameter jejak yang dihasilkan tidak 
hanya menyatakan posisi jejak dalam citra, melainkan juga dapat 
menyatakan posisi jejak dalam koordinat ekuatorial.

Sejak tahun 1955 sampai sekarang, ada 10 negara yang 
sudah menguasai teknologi peluncuran wahana antariksa, 
meskipun penuh dengan risiko, biaya yang sangat besar dan sarat 
akan teknologi canggih seperti terlukis pada gambar berikut :
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Sejak tanggal 1 Juni 2015 diperkirakan akan ada 1 sampai 2 
obyek perhari yang akan jatuh di antariksa yang terdiri atas 1580 
asteroid. Dengan pemodelan matematika maka dapat diprediksi 
kapan bumi akan terjadi tabrakan dengan benda antariksa lainnya 
dengan mengetahui lintasannya sehingga diketahui pula apa yang 
harus dilakukan selama benda antariksa belum jatuh. Dengan 
analisis astrometri bisa diperoleh elemen orbit benda pada suatu 
waktu dan posisi benda setiap saat bisa dihitung. 

LAPAN telah melakukan pengamatan dan penghitungan 
astrometri (astrometri adalah cabang ilmu astronomi yang 
berkaitan dengan pengukuran secara akurat posisi dan gerak 
benda-benda langit), benda antariksa dapat diketahui dengan 
memadukan data dari website info benda jatuh (http://www.
eclipsetours.com/paul-maley/space-debris-2/, http://satobs.
org, http://www.saao.ac.za/~wgssa/as3/roberts.html dan http://
www.heavens-above.com/) software ThySkyG dan MaxImDL.50 
yang berbasis android dan dilengkapi alat-alat berupa kamera 
saku & kamera DSLR, teropong binokuler, tripod dengan skala 
azimuth & altitude, tracking mount+DSLR serta software TheSky6 
(berbayar), MaxImDL 5.0 (berbayar) serta software ObsReduce 1.3 

Gambar 3 negara yang sudah menguasai teknologi peluncuran 
wahana antariksa
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dan SATFIT.31 (keduanya free). Berdasarkan pengamatan tersebut 
telah diperoleh gambaran penambahan populasi debris akibat 
dari peluncuran roket dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2012 
seperti terlukis pada gambar berikut:

Sedangkan identifikasi obyek dan bintang yang diperoleh 
dari LAPAN sesuai gambar sebagai berikut :

Gambar 4. Penambahan populasi debris akibat dari peluncuran roket

Gambar 5 Identifikasi obyek dan bintang
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Pengamatan benda orbital dapat dilakukan dengan dua cara 
yaitu secara trailing dan tracking yang metode keduanya berbeda 
seperti terlukis pada gambar berikut :

Benda jatuh antariksa dapat berupa sampah wahana dan 
benda alami. Ecounter benda alami dengan bumi bukan termasuk 
benda jatuh antariksa bila benda alami tersebut tidak menabrak 
bumi. Peristiwa encounter benda alami merupakan acuan 
untuk dapat memprediksi encounter berikutnya karena data 
pengamatan sangat penting dalam perhitungan lintasan terkini 
untuk memprediksi encounter berikutnya.

Pemodelan lintasannya sangat penting bila benda alami 
tidak dapat dikontrol dan dianggap sebagi sampah wahana. 
Perbaikan model perhitungan encounter diperlukan untuk 
memperkirakan adanya benda lain yang ‘mengganggu’ secara 
gravitasional karena adanya efek non-gravitasional berupa efek-
efek termal (Yarkovsky & YORP effects), tekanan radiasi matahari, 

Gambar 6. Pengamatan benda orbital secara trailing dan tracking
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efek Poynting-Robertson, angin matahari, drag atmosfer bumi dan 
tabrakan antariksa seperti terlihat pada gambar berikut : 

Potensi kerusakan akibat NEO dan sampah antariksa sangat 
tergantung dari diameter benda yang mengalami tumbukan 
seperti terlihat pada gambar berikut :

Gambar 7. Pemodelan matematika akibat benda pusat gravitasi 
tidak bola sempurna
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Cara antisipasi kerusakan akibat NEO dan sampah antariksa 
dapat dilakukan dengan cara memprediksi benda jatuh antariksa 
menggunakan konsep gravity tractorseperti terlihat pada gambar 
di bawah berikut :

Gambar 8 Kerusakan akibat sampah antariksa
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Benda kecil penghuni daerah ‘dekat’ bumi bukanlah 
penghuni “asli” berarti harus ada ”sumber” yang menyuplai 
benda kecil tersebut ke daerah dekat bumi melalui mekanisme 
tertentu. Sumber tersebut sudah diketahui memiliki populasi 
yang banyak berupa sabuk utama asteroid, objek trans neptunus 
yang berdasarkan Ries (2004) berada pada 37 persen dari daerah 
batas terdalam sabuk-utama, 3 persen dari daerah inner (dalam) 
sabukutama, 25 persen dari daerah orbit Mars, 8 persen dari 

Gambar 9 Antisipasi kerusakan akibat NEO dan sampah antariksa
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daerah outer (luar) sabuk utama dan 6 persen dari daerah trans 
neptunus seperti terlihat pada gambar berikut :

Mekanisme terbentuknya NEO (near-earth object) sudah 
diketahui dari “pintu-pintu” transfer pada daerah tertentu di 
sabuk utama asteroid. Pada daerah pintu transfer tersebut lintasan 
asteroid semakin lonjong sehingga dapat berinteraksi (gravitasi) 
dengan planet-planet kebumian. Efek termal turut berperan 
dalam dinamikanya sehingga akhir riwayat NEO diketahui dengan 
beberapa mekanisme berikut : 

1) ‘Jatuh’ ke matahari
2) Menabrak planet kebumian
3) Terlempar ke luar tata surya

Sudah dilakukan survei/patroli langit dan menemukan 
PHA (Potentially Hazardous Asteroid), perhitungan orbit PHA 
yang akurat, studi komposisi fisis PHA, koordinasi pengamatan 
astronomi dan studi tentang tabrakan PHA pada lingkungan 
dan efek sosial dengan berbagai ragam mitigasi. Hal ini berarti 
terjadi peningkatan kepedulian pada usaha internasional untuk 
menurunkan risiko tabrakan PHA.

Kelebihan pengamatan secara optik yang dilakukan LAPAN 
adalah waktu pengamatan adalah selama dua jam pertama setelah 

Gambar 10 Sabuk utama asteroid dan obyek trans neptunus
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matahari terbenam dan dua jam terakhir sebelum matahari terbit 
agar tampak dari bumidan benda harus tersinari oleh matahari 
dengan latar belakang langit yang gelap seperti terlihat pada 
gambar berikut :

Berbekal peralatan yang cukup sederhana (seperti 
binokuler dan kamera saku), pengamatan dan analisis astrometri 
benda antariksa buatan telah dapat dilakukan LAPAN meskipun 
pengamatan dengan radar masih tetap dibutuhkan untuk 
melengkapi pengamatan berbasis optik.

Pengamatan optik benda antariksa buatan di Indonesia 
lebih efektif jika memanfaatkan wilayah Indonesia yang lebar 
membentang di ekuator. Diperlukan pembentukan jaringan 
pengamatan satelit di Indonesia dengan memanfaatkan 
perkumpulan-perkumpulan astronomi amatir yang semakin 
berkembang di Indonesia. Kerjasama antar berbagai pihak 
diharapkan dapat membangun sistem pengamat benda antariksa 
yang andal.

Analisis bahaya sampah antariksa dan benda jatuh antariksa 
sedang berjalan dan dimotori oleh LAPAN dapat dilakukan dengan 
beberapa lembaga sandi negara dan beberapa insan atau lembaga 
pengamat antariksa masih dijumpai beberapa kendala :

Gambar 11 Kelebihan pengamatan secara optik
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a. Kesulitan teknis dalam pengamatan NEO karena 
keterbatasan alat pengamatan karena minimnya negara-
negara yang bisa berkontribusi dan kurang dipahaminya 
populasi NEO seperti data yang terlukis pada gambar berikut :

b. Masih kurangnya koordinasi secara internasional 
karena belum disepakatinya norma of responsible behaviour 
oleh semua pelaku keantariksaan seperti terlukis pada 
gambar berikut :

Gambar 12 Data pengamatan asteroid Chelyabinsk

Gambar 13 Efek Penembakan satelit Fengyun-1C tahun 2007
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c. Kurangnya penguasaan iptek sebagai pelaku 
keantariksaan seperti teknologi peluncuran roket atau 
benda angkasa lainnya yang aman dan minim akan adanya 
sampah antariksa yang mungkin bisa muncul.

d. Bila dibandingkan dengan pengamatan dengan 
menggunakan radar maka pengamatan benda antariksa bisa 
dilakukan 24 jam sehari karena tidak bergantung pada cuaca 
cerah dan iluminasi benda target karena cahaya matahari.
Sinyal yang dikirimkan dapat diketahui karakteristiknya 
dengan sangat baik sehingga dari analisis perbedaannya 
dengan sinyal yang diterima dapat disimpulkan properti 
fisik maupun orbit benda target. 

Simpulan
Wilayah Indonesia yang membentang luas di khatulistiwa 

menjadikannya selalu berisiko terhadap jatuhnya benda antariksa 
berapa pun inklinasinya Setiap benda orbital perlu dipantau 
supaya tidak membahayakan operasional satelit dan penduduk 
di muka bumi dan Low Earth Orbit (LEO) adalah daerah antariksa 
sampai ketinggian 2.000 km dari permukaan bumi yang paling 
dominan berisi sampah antariksa.

Dengan menganalisis perubahan gerak satelit yang 
mengitari bumi, dapat diperkirakan nilai kerapatan atmosfer 
di sekitar orbit satelit tersebut. Pengamatan benda antariksa 
buatan bisa dilakukan dengan radar maupun instrumen optik. 
Cukup sulit untuk mengetahui penggunaan teknologi di antariksa 
yang dibangun untuk tujuan komersial, ilmu pengetahuan atau 
untuk tujuan ofensif/defensif. Oleh karena itu perlu peran badan 
PBB seperti United Nations Conference on Disarmament untuk 
menangani hal tersebut.

Dengan semakin bertambah banyaknya peminat dan pendatang 
baru dalam penggunaan Aerospace Power khususnya yang berkaitan 
dengan satelit dan antariksa maka diperlukan kerjasama yang lebih 
baik lagi dalam menata dan mengelolanya. Pembangunan Aerospace 
Power tergantung kepada sistem keantariksaan dan elemen yang 
terdiri dari pemerintah termasuk angkatan bersenjatanya, industri, 
perguruan tinggi dan masyarakat negara tersebut.
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Jalur orbital satelit di antariksa memerlukan keamanan yaitu 
idealnya terbebas dari debris atau sampah antariksa akibat pecahan 
satelit atau benda ruang antariksa lainnya. Namun hal tersebut tidak 
sulit dicapai bila telah ada sistem yang dapat memantau kejadian yang 
mungkin berpotensi menimbulkan tabrakan antar satelit. Potensi 
terjadinya tabrakan relatif besar pada orbit tersebut akibat rapatnya 
jarak antar satelit serta kemungkinan terjadinya insiden re-entry ke 
atmosfir bumi. 

Telah dibentuk System of Governance untuk menangani 
mitigasi dan pembersihan orbital debris, sharing data tentang 
space situational awareness, pencegahan perlombaan persenjataan 
antariksa, perlindungan dari ancaman bahaya asteroid, dan hal-hal 
lainnya yang berhubungan dengan keantariksaan.

Diperlukan protokol kerjasama dan atau code of conduct secara 
internasional yang harus menjadi hal utama dalam memperjuangkan 
stabilitas internasional pada penggunaan Aerospace Power dan 
antariksa. Secara rata-rata, sebuah benda buatan manusia yang 
tak terkendali jatuh memasuki atmosfer bumi setiap hari dalam 
50 tahun terakhir sehingga penggunaan ruang angkasa dalam 
lingkungan militer dan komersial berupa surveillance, navigasi, 
pengembangan Iptek, telekomunikasi seperti untuk komunikasi data, 
internet, telephone, televisi dan transaksi ekonomi seyogyanya dapat 
menjaminkeamanaan antariksa dan stabilitas internasionalnya.

Saran
LAPAN sebagai lembaga pengemban undang-undang 

keantariksaan dapat mengembangkan sistem pengamatan benda 
antariksa yang lebih andal dengan pemberdayaan komunitas Litbang 
dapat ditingkatkan dengan beberapa saran masukan pertimbangan 
diantaranya, diperlukan alat-alat pendukung pengamatan seperti 
teleskop kelas satu meter dengan mobilitas tinggi yang didukung 
perangkat lunak pengolah data yang memadai sebagai komponen 
utama untuk memantau keberadaan benda antariksa di langit 
Indonesia.

Sebaliknya penginderaan jauh yang menghasilkan data 
berbasis antariksa hendaknya dapat digunakan untuk pembuatan 
kebijakan peningkatan pembangunan ekonomi seperti pertanian 
dan perikanan, pengamatan perubahan cuaca, geologi, mitigasi 
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bencana, penataan ekosistem, pengamanan hutan, pembangunan 
daerah terpencil, dan SAR. 

Diperlukan kerjasama internasional terutama dalam bidang 
ilmu pengetahuan dan teknologi keantariksaan tersebut diharapkan 
dapat memberikan kesempatan yang besar kepada semua negara 
untuk memiliki access to space science and technology dan dapat 
meningkatkan kemampuannya di bidang teknologi keantariksaan 
untuk tujuan damaikarena tidak semua negara memiliki kemampuan 
yang sama dalam membangun sistem penginderaan jauhnya.

Perlu ditingkatkan peran badan PBB seperti Conference of 
Disarmament (CD) yang merupakan forum internasional yang 
bekerja pada perlucutan/pembatasan persenjataan termasuk 
senjata antariksa dan Badan PBB lainnya seperti Committee on the 
Peaceful Uses of Outer Space (COPOUS) yang bertanggung jawab 
terhadap penentuan kebijakan yang berhubungan dengan antariksa. 
Sekretariat COPOUS adalah Office of Outer Space Affairs (OOSA) 
yang menjalankan kebijakan COPOUS sebagai bagian dari sekretariat 
PBB termasuk di dalamnya adalah bertanggung jawab terhadap 
pelaksanaan resolusi PBB yang ditetapkan oleh UNGA (United Nations 
General Assembly (UNGA) yang terdiri dari 192 negara anggota 
memiliki enam komisi tetap) dan mengatur registrasi objek yang 
akan diluncurkan ke antariksa.

Diperlukan konsekuensi kerjasama pada level internasional 
dalam membangun sistem pengaturan yang efektif dan efisien 
seperti untuk keperluan mitigasi dalam mengurangi debris atau 
sampah antariksa dan pencegahan perlombaan persenjataan yang 
dapat mengganggu stabilitas internasional yang ditimbulkan akibat 
kegiatan yang merusak di orbit.*
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ugoslavia, sebuah negara yang 
tak terlalu asing bagi Indonesia-- 

oleh sebab kepala negaranya, Josip 
Broz, yang lebih dikenal sebagai Tito,1 
pernah hadir di NKRI, pada zaman 
Kepresidenan Sukarno --, dan negaranya 
runtuh di tahun 1991, yang kemudian 
memicu bencana politik, perekonomian, 
sosial dan HAM dahsyat; yang ‘sampai 
memaksa’ dua-kali2 campur-tangan 
AS-NATO, oleh negara-negara NATO-

Eropa khususnya, sampai-sampai berkeputusan, bahwa, bila 
saja kemelut-kemelut besar yang terjadi di Kawasan Balkan itu 
dibiarkan, bakal dapat mengganggu stabilitas seluruh Eropa. 
Terlebih-lebih bilamana Rusia yang berdekatan dengan Yugoslavia, 
campur-tangan lebih dulu. Sebelum itu, Tito3 seorang pemimpin 

Y

1   Konon Tito adalah nama sandi Josip Broz sebagai Pemimpin dan Panglima Gerilya Yugoslavia 
melawan Jerman dalam Perang Dunia II. Ia mantan Sersan Mayor termuda di Tentara Kekaisaran 
Austro-Hongaria [wilayah Kekaisarannya, kala itu, sampai ke Balkan]. Keberhasilan memimpin 
Gerilya, yang banyak dinilai paling efektif [di Eropa] menjadikannya seorang Jenderal beneran,  
internationally respectable, bahkan kemudian diangkat menjadi : Jenderal Besar Yugoslavia.
2  Dua krisis besar terjadi [1] di Bosnia-Herzegovina, NATO masuk dengan Intervention-Force [= 
IFOR], dan [2] di Kosovo itu, NATO masuk sebagai Kosovo-Force [= KFOR].
3   Etnik yang dominan di Yugo adalah : Serbia, dan Tito berayah etnik Kroasia dan ibu beretnik 
Slovenia [etnik minoritas, di Kawasan Balkan]. Kharisma dan kapabilitas Kepemimpinan-dan-
Pribadinya yang kuat, Merakyat, walau bukan dari etnik dominan, menjadikannya Pemimpin 
Sejati bagi Yugoslavia, dari usai Perang Dunia II hingga wafatnya di thn. 1980 [dalam usia 88 thn.]. 
Semenjak Tito sakit uzur, oleh usia lanjut, dan setelah Tito wafat,  dan ketegangan Politik 10-an 
thn, Yugoslaviapun runtuh, dan terbentuk tujuh Negara baru; dan Perang dengan banyak kasus 
pembunuhan massal [ethnic genocide] terjadi. Ganjil sebagai adanya : sosio-politiko-etnisitas 
menjadi faktor teramat kritis di Kawasan Eropa-Balkan [kala itu, atau sampai kini ???]

Perang Udara Kosovo Air Power : Nyaris 
“Tanpa” Satuan Darat AS - NATO

Oleh 
Subagyo Sayogya

Pemerhati Hankam dan Politik
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4 Tito adalah juga Tokoh Gerakan Non-Blok bersama Jamal Abdul Nasser dan Presiden Sukarno 
dari RI.
5  Dalam “Joint Statement on Kosovo After Action Review in the US Mission to NATO”, Security 
Digest, 14 October 1999.

bangsa yang kharismatik, legenda bangsanya tanpa banyak 
pencitraan, riel efektif mampu menggunakan charisma dan 
wibawa politik, di lingkupan nasional juga internasional yang 
diperjuangkan olehnya dalam kurun yang panjang4 maupun juga 
kapabilitas yang teruji dari kenegarawanannya untuk menjaga 
keutuhan, malahan juga memajukan Yugoslavia.

Dua konflik Balkan yang melibatkan NATO tersebut berbeda 
secara fundamental satu dengan yang lain. Yang pertama Bosnia. 
Di wilayah ini, yang merupakan pecahan Yugoslavia pula, konflik 
‘etno-nasionalistik’, katakanlah demikian, yang nyaris ganjil 
terjadi kawasan cukup maju Eropa sebelah Timur, di kawasan 
yang sudah menjadi negara selama puluhan tahun. Negara yang 
diperjuangkan bersama baik dalam menghadapi penjajahan 
Jerman, maupun di kemudian hari pengaruh politik Soviet-Rusia 
di bawah Stalin,yang lalu wilayah-wilayah itu pula didirikan 
[pecahan-pecahan] Negara, utamanya bagi kepentingan etnik-
tertentu. Kawasan Balkan, kala itu, tercatat sebagai kawasan 
yang mengalami serious political setbacks, yang dari bermula dari 
pemahaman-dan gelar nation-state yang kuat dalam puluhan 
tahun. Terbukti dengan kekompakan Yugoslavia menghadapi 
pengaruh Politik Uni Soviet-Soviet Rusia runtuh ke pemahaman-
dan gelar etnonasionalistik yang bahkan bertindak riel menumpas 
dalam konflik yang berlangsung kejam dengan ratusan ribu 
orang dilenyapkan, baik di Bosnia maupun Kosovo dalam bentuk 
genocide ethnic cleansing terhadap suku-suku bangsa yang lain, 
yang dulunya satu bangsa dan satu negara. 

Menteri Pertahanan AS Willam Cohen bersama Ketua 
Gabungan Kepala Staf ABAS Jenderal Hugh Shelton kepada 
media internasional dan AS sendiri, menegaskan, bahwasanya 
AS bersama dengan sejumlah Negara NATO menggelar operasi 
udara Operation Allied Force [= OAF], yang dalam pentahapan 
rencana gelarnya5, sbb :
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Tahap pertama : pesawat-pesawat terbang dan semua 
alutsista pendukung yang dibutuhkan, digerakkan ke 
sejumlah Pangkalan Udara yang bakal digunakan bagi 
operasi, di Kawasan Eropa,

Tahap kedua : Dalam tahapan ini, dirancang dan dilaksanakan 
gelar operasi udara yang bertujuan membangun keunggulan 
udara, menghantam dan merusak seluruh Pertahanan 
Udara Federasi Yugoslavia.

Tahap ketiga : mulai menyerang sasaran-sasaran militer 
Serbia maupun dari Republik Federasi, yang memudahkan 
menghantam seluruh perkuatan ataupun bantuan Militer 
ke arah Kosovo. Dengan begitu menegaskan pula garis 
operasional untuk menyerang satuan-satuan militer yang 
berada di selatan ibukota Beograd. 

Tahap keempat. Tahapan ini memperluas serangan udara ke 
seluruh Republik Federasi Yugo, untuk menggunting seluruh 
kemungkinan perkuatan oleh federasi yang didominansi 
oleh Serbia ini.

Tahap kelima dilakukan perkuatan lagi, sebagaimana 
perlunya, dan digelar konsolidasi kekuatan udara AS-NATO. 
Kemudian dilakukan serangan udara jarak jauh dengan 
peluru-peluru kendali jarak-jauh secara terbatas; yang 
sudah dirancang semenjak tahapan kedua OAF. 

TRAGEDI  PECAH 7 DI ABAD 20 : Meski runtuhnya Uni 
Soviet-soviet	 Rusia di dasawarsa 1980-an, terlihat [1] 
lebih besar dimensi ruangnya, [2] melibatkan Populasi 
lebih besar jumlahnya, dan [3] bahaya Politik dan 
Militer yang jauh lebih besar ketimbang Yugoslavia, 
oleh sebab [4] sejumlah cukup	besar persenjataan nuklir 
[berikut hu-lu-ledak] menjadi tersebar di pecahan-
pecahan USSR. Keruntuhan USSR langsung-maupun-
tidak memang ‘dipicu’ oleh lawan-lawan pihaknya.
 Lihat 440 Garis Lintang Utara !
 AS [dan NATO ?] yang dengan Sistem-
Persenjataan-Sosial yang luar-biasa kuat, terutama 
Per-ekonomian ‘menyerang’ Sistem Perekonomian 
Komunisme USSR yang pada dasarnya artifisial dan 
rapuh, runtuh setelah sekitar lebih dari satu dasawarsa 
‘ketegangan perekonomian’ dengan AS-Negara-negara 
NATO khususnya. Bantuan finansial dan ekonomi a la 
air-mata buaya, mencegah keruntuhan Rusia 
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6  Bangsa Kroasia, mulanya juga melakukan langkah-langkah subversif serupa; tetapi kemudian 
berhenti, aganya menghindari friksi dengan Bangsa Serbia, yang melakukan langkah-langkah 
subversifnya dengan ganas. Di bawah Jenderal Ratco Mladic, digelar : pembunuhan massal 
Srebrenica misalnya; pembunuhan terbesar yang terjadi di Eropa setelah Perang Dunia II.

Dengan lima tahapan gelar tersebut sasaran strategik 
yang hendak dicapai oleh AS-NATO adalah untuk, menampilkan 
kesungguhan AS-NATO dalam menghentikan Agresi Serbia ke 
Kosovo, mencegah tangkal Satuan-satuan AS-Serbia di bawah 
Karadzic-dan-Mladic agar tidak menyerang warga sipil Kosovo 
kemudian berhenti melakukan penggerusan-etnik Albania 
berikut sejumlah etnik minoritas lain, serta menghantam semua 
rencana yang diketahui Intelijen AS-NATO, untuk menyerang lebih 
lanjut Etnik Albania. Menghancurkan kemampuan Serbia untuk 
melakukan Operasi Militer yang potensial membahayakan Etnik 
Albania khususnya, dan [setelah Bosnia-Hersegovina dan Kosovo] 
Negara-negara pecahan Yugoslavia lainnya. 

Di Bosnia terdapat tiga etnik utama : [ditulis dalam Bahasa 
Indonesia :] Bosnia-Hersegovina, yang beragama Islam, Kroasia 
yang memeluk Katolik Roma, dan Etnik Serbia yang mayoritasnya 
beragama Kristen Ortodoks. Ketiganya berasal dari induk-ras yang 
sama Slavik,” ‘bule dari Eropa Timur”. Dengan kedok membantu 
melindungi Warga (yang minoritas) etnik Serbia-Bosnia6, ‘Bangsa’ 
Serbia justru membunuhi ‘Bangsa’ Bosnia dengan beragam modus 
penumpasan etnik. Bangsa Bosnia pun melawan, akan tetapi 
sekaligus menghadapi ‘Bangsa’ Kroasia, dan ‘Bangsa’ Serbia [yang 
dominan, khususnya di AB, di era Yugopun], Bosnia kewalahan. 
Sedangkan bahasa ketiga ‘Bangsa’ yang tinggal di Kawasan 
Balkan ini sama; etnisitas ketiga suku ini sesungguhnya sangat 
berdekatan.

Di Kosovo si-konnya berbeda, dalam 10 tahun proses lama 
dan mengenaskan keruntuhan Yugo, Bangsa Serbia sekali lagi baik 
di Negara Kroasia maupun Negara Serbia, bermaksud menguasai 
Bosnia, yang mereka lakukan dengan : Subversive-Attrition 
Strategy, [1] menyerbu dan menggerus, a.l. berhasil memantapkan 
posisi Kosovo menjadi semacam propinsinya. Lalu kala keruntuhan 
itu riel terjadi, Kosovo yang multi etnik [terdapat mayoritas Suku 
Albania yang Islam]; akibat perlakuan Politik yang buruk, bersikap 
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melepaskan diri dari Serbia; dan kemudian ‘Bangsa’ Serbia lantas 
menghantamnya dengan pelbagai aksi penggerusan etnik tersebut. 
Dan berbeda dengan kasus Bosnia, Etnik Serbia dan Albania, tak saja 
berbeda pemelukan Agama, bahasa kedua etnik itupun berbeda. 
Etnik Albania, dulunya, berasal dari Negara Albania7, yang berada di 
Selatan Kosovo (lihat peta).

Mulanya satu Negara, wajarlah bila terjadi migrasi etnik 
hingga di sebuah wilayah, tempat tinggal utama sebuah suku, 
terdapat beberapa etnik sekaligus. Tetapi runtuhnya sebuah Negara, 
menyebabkan sebagian besar dasar-dasar bernegara menjadi 
amburadul. Baik di Bosnia maupun Kosovo, etnik Serbia yang justru 
minoritas, di kedua wilayah itu, dengan campur-tangan politik 
dan bantuan militer Negara Serbia melakukan penggerusan etnik, 
terhadap kedua etnik mayoritas yang turun-temurun, lebih dulu ada 
di wilayah itu. 

Waktu itu, Suku Albania merupakan lebih dari 95 persen 
penduduk Kosovo-- bahasa utama adalah Bahasa Albania8 sedangkan 
sisanya berbagai suku Serbia, Kroasia, Turki, dsbnya. Setelah pecahnya 
Yugoslavia, Negara Serbia kembali hendak menguasai Kosovo 
dengan cara apapun. Teror Politik dengan gelar terorisme dengan 
pembunuhan massal maupun pelbagai kejahatan kemanusiaan lain.

Pada musim panas 1998, 250-an ribu Suku Albania Kosovo 
mengungsi, terusir, dari rumah-rumah mereka, setelah Tentara Serbia 
menghancurkan sekaligus rumah dan tanah-tanah pertanian mereka. 
Dalam Mei 1999 lebih dari 1,5 juta warga Albania menjadi pengungsi 
(hampir 90 persen dari populasi Kosovo), kemudian sekitar 225 ribu 
pria Albania-Kosovo dinyatakan ‘hilang’, sedangkan 5000 penduduk 
Albania-Kosovo diketahui dihukum mati oleh pelbagai dalih. Warga 
Albania yang berada di posisi penting di Kosovo dilengser, yang 
ada stigma kesalahannya dipidana mati sedangkan Bahasa Albania, 
dilarang diajarkan dan dipergunakan9. Aksi terencana dan masif ini 
sudah melampaui kriteria pelanggaran berat HAM.

7 Sebagian lain, memang berasal di wilayah ‘sekitar’ perbatasan; sebagaimana halnya di banyak 
kasus di areal lain di Dunia.
8  Bahasa lokal yang sama sekali berbeda dengan Bahasa Serbia, Kroasia maupun Bosnia.
9 THE KOSOVO STUDY, Working Paper of the Colaboration of NATO and Harvard University 
Project, copyright 2013.
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10  Walau Etnik Serbia memang lebih diuntungkan oleh Sistem Wajib Militer Yugoslavia dulu, 
akan tetapi Etnik Albania-Yugo juga meraih keuntungan : memahami sejumlah Ilmu Militer yang 
memudahkan mereka menyusun-menggelar Gerilya. Dulu, sejumlah Perwira TNI [juga dari AU] 
dikirim untuk tugas belajar Sistim Wajib Militer Yugoslavia.
11 Dalam hal ini : Yugoslavia, khususnya di bawah kepemimpinan kharismatik Presiden Tito.

Ganjilnya terdapat pandangan kultural Etnik Serbia, 
bahwasanya “…Kosovo adalah asal-muasal identitas Serbia,…” 
sebuah pemahaman sosio-kultural yang bak “…kiss of death..” 
bagi Alabania-Kosovo, yang membawa mereka ke dalam 
perangkap ethnic cleansing Abad XXI yang mengenaskan. 
Pemahaman ganjil tersebut bak merasuki bangsa Serbia dan 
para pemimpinnya, membawa mereka ke kekejaman irasional, 
setelah kejahatan serupa di Bosnia-Hersegovina, yang langka 
nampak di abad ini. Ladang-ladang ranjau yang ditebar luas, 
pembantaian etnik dan kuburan massal, adalah pola tipikal yang 
digelar ‘Bangsa’ Serbia baik di Bosnia maupun Kosovo. Tentu 
Albania-Kosovo, masih dengan tanpa kekerasan, melawan. 
Mereka membangkang di banyak sektor pemerintahan 
sehari-hari; sedangkan mereka yang tidak lagi percaya kepada 
perjuangan politik. Yang mereka anggap lebih realistik adalah 
mengangkat senjata, membentuk pasukan gerilya Albania. 

10 Kemudian Dewan Kosovo, yang dibentuk dan diangkat sendiri 
oleh Warga Albania-Kosovo memproklamasikan Republik 
Kosovo dalam Federasi Yugoslavia. Proklamasi ini tak mendapat 
pengakuan internasional dan Presiden Serbia Slobodan 
Milosevic cukup cerdik untuk memanfaatkan blunder-Politik 
Albania itu, untuk lebih lanjut membantai Kosovo.

Mayoritas bagian dunia bak dibawa balik ke dalam 
dekadensi kemanusiaan yang mengagetkan sebuah Negara 
di  Benua Eropa11 yang gigih sebagai nation berjuang 
mempertahankan kemerdekaannya terhadap Jerman (dalam 
Perang Dunia II), yang bahkan mampu menjaga kemandirian 
nasional terhadap Negara sekuat USSR , dan yang pernah 
memiliki Negara yang stabil puluhan tahun dengan cepat 
mundur ke vandalisme zaman tribal, dengan menghancurkan 
harta-benda dan membunuh suku-suku lawannya, berjumlah 
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besar, baik di Bosnia-Hersegovina12, maupun kemudian Kosovo. 
Justru utamanya adalah AS dan Negara-negara NATO13 yang 
bereaksi rielefektif dan paling keras, untuk dan dengan alasan 
apapun. 

AS dan sejumlah Negara NATO khususnya, berkepentingan 
untuk ‘memancangkan’ dengan lebih kuat ruang-pengaruhnya di 
kawasan Eropa Timur, setelah sejumlah Negara Eropa Timur eks 
Grupakta Warsawa justru ‘membelot’ dan bergabung dengan 
NATO. Betapapun dalam manuver politik dan militernya di Balkan, 
AS-NATO Strategis berhasil, bahkan mampu membawa Batalyon 
Spetnaz AB-Rusia ke dalam Komando Sektor Militer AS di Kawasan 
Balkan. Keberhasilan manuver politik maupun militer AS-NATO 
digelar matra darat ini, kendatipun tidak banyak terlibat dalam 
operasi militer riel menghadapi AB-Serbia, kecuali konon sejumlah 
Satuan Khusus14 menghadapi satuan-satuan khusus/elit Serbia 
yang beraksi dalam tugas-tugas rahasia yang disembunyikan dari 
mata internasional, a.l. Ethnic cleansing (khususnya : eliminasi 
sejumlah pimpinan formal/non-formal Komunitas Albania), 
pergeseran terus-menerus pusat-pusat komando militer Serbia 
di Balkan dan Kosovo, pengamanan jalur-jalur komunikasi-dan-
logistik Militer Serbia yang kian sulit, dll). Sejumlah kasus operasi 
khusus, konon dalam format kecil, yang senyap akan tetapi sengit, 
sempat muncul di pemberitaan internasional kala itu.

Jenderal Wesley Clark dan Letjen Michael Short, berhasil 
menggelar operasi militer yang political heavy ini. Dunia 
internasional mengapresiasi aksi militer telak terhadap kejahatan 
kemanusiaan itu. 

12 Di Bosnia-Hersegovina, di mana pertama kalinya di konflik Balkan ini : perbedaan Agama 
[dengan ‘Bangsa’ Hersegovina yang beragama Islam] ‘dirasa tajam’, pembunuhan massal terjadi 
meluas; dan menjadi salah sebuah sebab penting Dunia Internasional bereaksi keras.
13 Walau : Kawasan Eropa Timur [sampai Eropa Tenggara], tradisional memang Kawasan 
rebutan ruang-pengaruh-politik antara AS-NATO dengan USSR dulu [yang telah runtuh], dan 
dilanjutkan dengan daya Politik yang lebih kecil oleh Federasi Rusia kini.
14  A.l. Satuan-satuan Para Legiun Asing Perancis dan Grupemen Khusus Pasukan handal Perancis 
itu. Legiun Asing Spanyol juga digelar dalam Operasi AS-NATO di Balkan, tetapi sepertinya tidak 
berperan sespektakuler Legion Etrangere Perancis; setidaknya di mata media Internasional kala itu. 
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Alutsista ‘tua’ andalan B-52 : 
Sebuah kebetulan his-torik, 
bahwa Alutsista an-dalan 
Linebacker II, Viet-nam, 1973, 
juga digelar : Boeing B-52; 
sebuah Pem-bom ‘tua’, yang 
dimodernisasi, diperkuat, dan 
di-lengkapi dengan amat ba-
nyak perangkat mutakhir.
     Sebagian sudah diubah bagi 
missi Perang Konvensional, 
dengan membawa iron-
bombs; sedang selebihnya 
bawa  bom nuklir.

15  Antar-operabilitas teramat penting; tanpa kemampuan ini : tak bisa saling komunikasi, dan 
tidak bisa gelar operasi bersama.
16  Panglima pertama USAF Strategic Air Command [= SAC], yang di kemudian hari KASAU. Ia 
salah satu legenda-hidup AUAS.
17  Dalam Andrew Brookes, Hard European Lesson From The Kosovo Air Campaign, IFL 2/2000. Kol. 
Penerbang [Purn] Brookes,  adalah Analis pada Institute of International Strategic Studies, London.
18 Brilyan, hingga kini satu-satunya Chairman Joint Chefs of Staff [KASAB] Negro-AS, dan bukan 
lulusan Akademi Militer ABAS, dhi : West Point. Ia lulusan ROTC/Perwira Cadangan.

Kemampuan gelar-terpadu15  NATO, Teori lima lingkaran 
Strategis Kol. Warden 

Jenderal Curtiss Emerson LeMay16, seorang Jenderal 
USAF, dan yang malahan dipandang sebagai Bapak dari USAF 
Strategic Air Command (SAC) seorang tokoh ahli strategi perang 
udara format besar dari kemelut Perang Dunia II, di thn. 1972 
mengatakan sebuah hal benar, tetapi nampak ironik.

 Sekali Anda memutuskan untuk menggunakan kekuatan 
militer untuk menyelesaikan problema Anda, kemudian Anda 
mesti menggunakan daya militer berlebih. Dengan begitu Anda 
bakal menghemat sumber-sumber daya, korban-korban jiwa baik 
di pihak sendiri, malahan juga di pihak lawan. Pemulihan seluruh 
keadaan pun bakal lebih cepat, dan bahkan setiap orang akan 
kembali ke keadaan damai semula lebih cepat pula17. 

Jenderal US Army Colin Luther Powell18, Ketua Gabungan 
Kepala Staf ABAS, sebagai bagian dari Powell’s Doctrine, menjelang 
Perang Teluk I, thn. 1990, mengatakan yang sama. Ini menjadi 
dalih dasar bahwa ABAS memukul strategik telak Irak di bawah 
Saddam Hussein, hanya dalam Perang Darat lima hari dengan 
korban jiwa amat ringan. Setelah terlebih dulu Irak, berikut AB-
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Irak, dihajar dengan gempuran hebat matra udara, AUAS dan 
AU-Koalisinya, yang difokuskan ke dalam satu komando-kendali 
di bawah Letjen AUAS ‘Chuck’ Horner, Panglima Komponen Udara 
di Komando Jenderal Schwarzkopf. 

Semula rencana Operasi Gabungan Udara AS-Koalisi 
tersebut disusun oleh Staf Operasi di bawah Kol John Warden, 
tetapi lagi-lagi, Kol. Jack Warden ‘terlalu vokal’ menghadapi 
sejumlah Pati Seniornya, bahkan termasuk Letjen Horner19, 
yang dibayarnya mahal. Ia kemudian dimutasikan ke Mabes 
AUAS, dengan kemungkinan amat kecil meraih promosi ke Pati-
bintang. Warden mengundurkan diri, mandeg di pangkat Kolonel; 
kendatipun teorinya tetap hidup, dan ia banyak menjadi nara 
sumber bagi sejumlah AU di dunia ini. Brilyan, tetapi ia gagal 
dalam cara-berurusan dengan para Pati Seniornya; kecuali dengan 
Jenderal Schwarzkopf, Panglima ABAS di Operasi Desert Storm, 
yang justru bukan atasan langsungnya. 

AUAS menggelar 2614 pesawat terbang dalam Operasi 
Desert Storm, thn. 1991, di Irak. Akan tetapi ironik cuma siap 
kurang dari 350 pesawat terbang tempur, di thn. 1999, menjelang 
gelar OAF, di Kawasan Mandala Serbia dan Kosovo. John Ashley 
Warden III-- yang ‘cuma’ seorang Kolonel20, akan tetapi yang 
menurut Jenderal Norman Schwarzkopf, bahkan memahami 
strategi perang lebih baik dari atasannya yang berbintang dua dan 
tiga di Komando Badai Gurun (thn. 1990-91)21, telah mencetuskan 
Teori Lima Lingkaran Strategis, teorinya paradigmatik, ‘membagi-
paradigmatik’ lima unsur-strategik yang memudahkan pemahaman 
serangan parsial strategik ke unsur-unsur, maupun lintas-unsur 
baik dari pusat ke tepi maupun dari tepi ke pusat (vide infra). 
Kendatipun Teori Douhet mendasar, juga telah menyiratkan lintas-
unsur kekuatan udara sebagai halnya Warden, adalah Warden 

19 Horner dan Pati Staf Opsnya, Brigjen Buster Glosson, menyempurnakan Renops Tim Warden. 
Horner diuntungkan oleh Renops Warden; di kemudian hari ia meraih bintang-empat dan 
mendapat penugasan di Markas Komando prestisius AUAS.
20 John Warden III, mengajukan pensiun dini di pangkat Kolonel, oleh sebab gagal berkomunikasi 
dengan dua atasannya : para Pati bintang. Paham kalau ia tak bakal meraih bintang, Warden 
mengajukan pensiun dini. Sesungguhnya suatu kerugian bagi : USAF, walau pernyataan resmi 
menegaskan, bahwa pemikiran Warden tetap  dikembangkan AUAS. Pengkajian dan pendalaman.
21  Di memoarnya, It Doesn’t Take A Hero, Bantam Books, copyright 1992. Jenderal ADAS brilyan 
ini meninggal sebab kanker.



ANGKASA CENDEKIA

93Edisi April 2017

22 Douhet, Trenchard dan Mitchell menyimpulkan yang kurang-lebih sama dengan Warden ini, 
tetapi menurut hemat Penulis, Warden yang : lebih ‘gamblang’, praktis/applicable.
23 Katakanlah sebagai Republik Serbia. Spesifik nama [dalam Bahasa Serbia, agaknya juga khas 
Bahasa-bahasa Wilayah Balkan] : lima konsonan baru ada vokalnya : Sprska. Penulis tidak tahu 
persis, bagaimana mengucapkannya dengan ‘benar’.

yang membawa ke pemahaman yang lebih praktis-dinamik unsur 
ke unsur daya politik, dengan paradigmatik mempertegas aksi-
reaksi, atau aksi-dan-dampak setiap hantaman strategik ke setiap 
unsur, dan kekuatan matra udara mampu ‘melintasi-unsur-unsur’ 
itu, menyerang unsur pusat politik tanpa mesti melewati, atau 
menghancurkan unsur-unsur (kekuatan) di luarnya terlebih dulu. 
Para teoretikus udara itu melihat ini sebagai keunggulan kekuatan 
matra udara,22 khususnya, ketimbang matra Laut maupun Darat. 
(Walaupun premis keunggulan Matra Udara ini di tengah-tengah 
nyaris kemestian operasi gabungan matra, dapat juga dibantah 
dari sudut pandang kedua matra lainnya).

Gelar OAF sendiri oleh kebanyakan sejarahwan dan 
teoritikus militer dinilai, sebagai salah satu dari gelar matra udara 
yang paling impresif dalam sejarah militer dunia. Selain layak, 
tetapi juga mendasar, membutuhkan pendalaman dan pengkajian 
lebih lanjut, sekaligus ditandai sebagai salah satu kemenangan 
terbesar dari airpower. Ini bak memicu lagi para teoritikus ‘fanatik’ 
daya matra udara, bahwa “Matra Udara sendiri, mampu meraih 
satu aspek kemenangan strategik.” 

Sejumlah anggota NATO, di bawah Komando ABAS 
menggelar operasi udara yang bersandi Operation Allied Force 
(OAF) yang berlangsung gencar sejak 24 Maret hingga 9 Juni 1999 
terhadap Republik Sprska23 yang didominansi oleh militan dan 
politisi militan’ Etnik Serbia, dalam 38.004 sorti, dengan 10.484 
sorti merupakan pemboman-serbuan. Dalam jumlah sorti serbuan 
itu terdapat 23.614 bom dan peluru Kendali (total lebih kurang 
6.303 kg, lebih dari enam ton bom dan rudal berdaya ledak tinggi) 
dijatuhkan. 35 persen diantaranya smart-bombs; yang dampak 
rusaknya pada sasaran luar biasa besar, oleh sebab lebih tepat 
sasaran, bilamana diperbandingkan dengan, apabila hanya dumb-
bombs sebanyak itu yang ditebarkan (sebagai halnya dalam kasus 
Perang Dunia II).  
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Maxim Clausewitz, Korban Sipil minimal : ‘fajar’ bom-pintar
 
Douhet, Trenchard, Billy Mitchell dan mutakhir John Warden, 

pada dasarnya berpendapat-- dan pendapatnya kini, ‘terasa’ nyaris 
ekstrem24 --, bahwa fundamental, daya Matra Udara merupakan 
winning faktor. Pada dasarnya mereka berpendapat, bahwa 
Angkatan Udara yang mandiri, berdiri sendiri sebagai kebanyakan 
Angkatan Udara kini, dalam keseutuhannya sendiri, adalah 
penentu kemenangan strategis; sedangkan Matra Darat/AD dan 
Matra Laut/AL, dipandang sebagai berperan strategis-sekunder. 

 Bahkan Douhet khususnya, berpendapat bahwasanya 
matra udara/AU secara sendiri khususnya dalam serbuan kilat 
strategic, mandiri, mampu dan cukup daya untuk menjadi penentu 
Kemenangan Perang. 25Warden cenderung berpendapat yang 
sama walaupun ia berpijak pada zaman pemikiran teknologi 
alutsista mutakhir dan kekayaan pengalaman gelar USAF di 
sedemikian banyak medan.

LIMA LINGKARAN STRATEGIK JOHN WARDEN  :  Kol. Ud. 
John A. Warden boleh dibilang adalah Teoritikus Strategis 
Kekuatan Udara modern mutakhir. Strate-gik ia memilahkan 
secara tegas-distingtif	 lima	 unsur Daya Strategis Nasional 
sebuah sebuah entitas-Politik, katakanlah sebuah : Negara. 
Ketegasan pemi-lahan teoritik ini, betapapun, membantu 
memudahkan Perencanaan Operasi-onal Militer di pelbagai 
strata. Tidak a la Clausewitz, yang kendatipun menda-sar 
berbobot, amat membutuhkan ‘peras-otak’ luar biasa untuk 
mengejawan-tahkannya bagi gelar-Militer operasional.
Dalam Teori Warden, serbuan-Strategis langsung ke Pimpinan 
Nasional, bi-lamana Lawan memiliki potensi-Daya maupun 
Alutsista untuk itu : dimungkin-kan. Suatu hal yang dinilai 
merupakan keunggulan esensisal Matra Udara, dibandingkan 
dengan baik Matra Darat maupun Laut, yang menjadi 
berperan sekunder. Di Perang Teluk I, 1990-91, Tim Warden 
merancang ini, dan sukses; walaupun, saat mulai serbuan, 
dia sudah dilengser. Sungguh kehilangan luar biasa. Walau 
Warden masih banyak menulis, pasti bakal lebih berdaya-hasil 
pabila dia masih di AUAS. Ia mendirikan Badan Konsultasi 
Manajemen dan Studi Strategik. Warden adalah ‘mutiara	yang	
terbuang’ di USAF. Aneh !
     Paralel Attacks : menyerang beberapa lapis unsur/daya : 
sekaligus. Opsi Strategik dipilih dengan mempertimbangkan 
kekuatan sendiri, dan Lawan !

24  Utamanya bila disimak dari Mashab Pemikiran Strategis yang kini ‘masih’ dominan, bahwasanya 
: Matra Daratlah penentu kemenangan Strategik; sesungguhnya lebih merupakan hasil pemikiran 
Politico-Military-Strategic : simplistik, utamanya sebab, areal-areal ‘paling’  strategik utamanya 
terletak di darat [politico-military-strategic], konsekuensi bahwa manusia hidup di darat.  
25 Douhet, Giulio, The Command of the Air, Reprint Edition, English Edition, Washington D.C., 
1983. 
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 Tak semua Pakar Strategi sependapat dengan mereka, 
oleh sebab sentra gravitas (centre of gravity/COG) dalam adu 
daya strategik perang modern yang kemudian terjadi, biasanya 
adu-daya totalitas matra. Peluang matra udara berada di strategi 
serbuan kilat, akan tetapi itupun lazimnya dirancang bersama 
dalam komando gabungan. Barang-tentu peluang tetap ada, bila 
memang peluang strategik26 mesti ditumpukan kepada daya matra 
udara, sebagaimana halnya di Perang Kosovo. 

 

 
 
 

Dalam dua kasus Perang Udara yang berbeda, Operasi 
Linebacker II di akhir Perang Vietnam dan Operation Allied Forces 
(OAF), penulis mencoba memaparkan dan membahas operasi 
perang di dalam mana gelar matra udara dominan dan riel menjadi 
penentu kemenangan dan/atau konklusi perang.

Akan tetapi memang seyogyanya dianalisis mendalam, 
mengkaji parameter si-kon yang dihadapi (terutama reaksi dan 
daya reaksi lawan) selain berbagai parameter daya pihak sendiri 
sebelum sampai ke kesimpulan strategis yang dapat dipakai 
sebagai pegangan operasional. OAF nyaris total bersandar kepada 
daya matra udara, lantaran pasukan-pasukan Darat berada di 
format relatif kecil. Sebagian besar di antaranya pasukan-pasukan 
Komando/Khusus AS-NATO dan Koalisi27 yang di beberapa fron 

26  Setelah dirancang cermat, dan di Kosovopun [menurut Jenderal Mike Short] : Perencanaan 
toh kurang bagus, walau sukses. Efektivitas Serangan Udara tak maksimal, sebab kurangnya gelar 
Matra Darat yang bersinerji dengan serbuan utama Matra Udara. 
27 Diplomasi Politiko-Militer AS, akhirnya dapat menempatkan Pasukan Khusus Rusia Spetsnaz 
ke bawah Komando ABAS, di Komando-komando Wilayah/Fron. Satuan-satuan Serbia, akhirnya 
berhadapan dengan mantan patronnya. Sebuah kemenangan penting diplomasi AS dan Negara-
negara NATO.
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terlibat dalam pertempuran sengit format kecil dengan satuan-
satuan Serbia yang beraksi secara Gerilya. Ssedangkan dalam 
Linebacker II AS-Sekutu memiliki Pasukan Darat dalam format 
besar maupun Armada ALAS, yang berada di Mandala Vietnam 
Selatan.

Slobodan Milocevic akhirnya bertekuk lutut setelah 78 hari 
pemboman, dengan sekitar 35 persen lebih pemboman presisi, 
dengan smart-bombs itu. Riel sebagaimana adanya, OAF digelar 
AS-NATO dengan landasan Strategi Politik ‘Humanistik’, sepertinya 
ganjil-lagi-kontroversial, Operasi Udara yang melibatkan 
pemboman hebat ini menghantam daya Militer Militan-Serbia 
yang berupaya keras menegakkan tujuan-tujuan politiknya dengan 
segala cara keras, bahkan pembunuhan-pembunuhan massal 
terhadap kaum sipil Albania khususnya.

Operasi pemboman Kosovo digelar pada zaman di mana 
bom-pintar28 digunakan massif. Dengan begitu collateral damages 
dapat dihindari ‘maksimal’, dengan demikian kerawanan 
pelanggaran HAM diminimalisasi. Selama ini, selama Yugoslavia 
masih utuh di bawah Tito, dikenal dengan sistem wajib militer 
dan pertahanan sipilnya yang mantap, yang bagaimanapun 
juga didominansi oleh Etnik Serbia. Saat-saat Yugoslavia masih 
stabil dan utuh, realita seperti itu normal adanya. Akan tetapi 
manakala Yugo pecah dan terjadi multi polarisasi politik etnik, 
faktual adalah Etnik Serbia29 yang paling siap mengorganisasi baik 
kekuatan politik maupun militer, yang digunakannya untuk upaya 
mendominansi pecahan-pecahan Yugo. 

Negara-negara Eropa Barat, dalam hal ini negara-negara 
NATO dengan AS khususnya, khawatir bahwa labilitas politik yang 
berbahaya di wilayah Balkan ini, akan memancing peran-peran 
kekuatan politik dan militer yang ‘berseberangan’ dengan mereka, 

28  Smart bomb [= bom-pintar], bom dengan sistem pengendalian. Sedangkan ‘bom-biasa’, juga 
menjadi lazim disebut dumb bomb [= bom bodoh]. 
29 Sikap Politik-Nasional Bebas-Aktif, di tengah Ruang-Pengaruh Uni Soviet, membawa Yugoslavia 
kepada Sistem Pertahanan a la Wajib Militer Nasional yang kokoh. Tetapi nampak bahwa Etnik 
Serbia yang dominan : paling berhasil mengambil manfaat dari sistem ini, dan menjadi paling kuat 
ketika Yugo pecah-berantakan menjadi beberapa entitas politik ‘Negara-Suku’. Yugoslavia menjadi 
contoh …. ‘Nasionalis-Suku’ yang memang belum hilang di berbagai bagian Dunia; satu bahaya 
potensial.
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katakanlah Rusia30, dan memperumit problema yang ada. Lebih 
itu kekerasan massal yang terjadi, mereka rasa bertentangan 
dengan marwah perpolitikkan Negara-negara Eropa Barat dan 
AS khususnya. 

Tetap loyal, walau kurang serasi, Letjen Michael Short 
NATO yang ‘didominansi’ para Jenderal31 (dan Laksamana) 

AS sesungguhnya banyak beruntung, di banyak kasus, bahwa 
baik tradisi maupun profesionalitas mereka menyebabkan, 
komando tetap berjalan optimal lancar, kendatipun sebagaimana 
di Komando Operasi Udara Allied Force misalnya, Panglima 
Komponen Udara Letjen USAF Michael Short tidak sependapat 
dengan atasannya, Panglima NATO Jenderal Wesley K. Clark. 

 

Jenderal Wesley Clark, menurut Pakar RAND Benjamin 
Lambeth mengatakan, “…kami menggelar kekuatan matra udara 
menuju puncak dayanya, dan meraih makna strategik yang 
bernilai, … NATO berbareng dengan itu sudah mempersiapkan 

 Jenderal USAF Michel C. Short : tekor bintang. Mike Short 
sesungguhnya Jen-deral bagus. Sial, dia mendapat atasan 
yang justru banyak berbeda pendapat dengannya : yang 
membawa akibat karirnya tekor ! Semestinya ia bisa meraih 
bintang	empat, tetapi gagal.   tetapi, kesalahan juga tak layak 
ditimpakan sepenuhnya kepada Jenderal Wesly Clark. Seperti 
juga dialami oleh Jenderal Dwight D Eisenhower kala menjadi 
Panglima Operasi Overlord dalam Perang Dunia II, bahkan 
di era NATO sudah memiliki Sekjen sendiri, Clark mesti 
mendengarkan Presiden AS, dan sejumlah Negara ‘kuat’ 
NATO, Perancis dan Ing-gris utamanya. Tentu tak sekuat 
‘tekanan’ yang dialami Eisenhower; tetapi a-gaknya cukup 
‘reseh’. Clark juga tak sekaliber Eisenhower dalam menghadapi 
lobby-lobby politik para Pemimpin Politik Eropa, semampu 
Jenderal ‘Ike’ Eisenhower yang akhirnya meraih lima bintang. 
Operasi OAF, yang toh sukses di Kosovo memang : politically 
heavy. 
     Letjen Short lulusan AAU-AS, sudah melalui seluruh 
Lembaga Pendidikan-Pelatihan AUAS, seorang Pati-
profesional papan-atas yang meraih penugasan prestisius di 
NATO. Ia pensiun, ‘cuma’,	sebagai bintang tiga AUAS. 

30 Pada mulanya Federasi Rusia memihak Serbia; akan tetapi [1] khususnya setelah pembunuhan 
etnik massal diungkap Media Internasional dan Negara-negara NATO khususnya. dan [2] lobby 
Negara-negara Barat, utamanya AS; Rusia akhirnya berpihak ke Kubu AS-NATO. Brigade Pasukan 
Khusus Rusia, Spetznas, alhasil ditempatkan di bawah Komando AS di Kosovo
31  Di dalam ABAS, rivalitas antar Angkatan dalam ABAS : ‘cukup terasa’, AUAS yang hingga thn 
1947 bagian ADAS; berada di ‘satu kubu’ dalam lobby-lobby; dengan ALAS dan Korps Marinir AS 
berada di ‘sebuah kubu yang lain’.
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intervensi-Darat Pasuan-pasukan AS-NATO, dan meraih konklusi 
militer dan politik sebelum Matra Darat (digelar penuh, catatan 
Penulis; dan yang sudah mendorong Serbia menyerah ….”32 

Kendatipun niat AS-NATO menggelar intervensi Matra Darat 
belum diwujudkan, akan tetapi dalam pelbagai fora ‘lobby 
Internasional’ intensif dibicarakan, dan Serbia pun menyerah. 
Pimpinan militer politik Serbiapun mafhum, bahwa ‘contents 
lobby’ itu belum diwujudkan; akan daya matra yang sudah 
digelar telah sedemikian kuatnya, dan dalam kalkulasi serba 
kemungkinan politico militer, membawa mereka menyerah, 
sebelum menjadi kalah telak dan berantakan.

 

Markas Besar Tentara Serbia [dan para Jenderalnya] 
nampak yakin, bahwa mereka tak bakal kuat menghadapi ABAS-
NATO head-to-head, dan lantaran itu Mereka pun menghindari 
Perang-frontal Strategik Penentu dengan segala cara, dan dengan 
mengandalkan kepada Strategic War of movement pemahaman 
mereka yang lebih baik (ketimbang ABAS-NATO) terhadap 
medan-dan-kawasan dan [4] Intelijen maupun [5] desepsi dan 
pula [6] kamuflase dalam mana Tentara Serbia [masih berstatus 
resmi Tentara Yugoslavia], diuntungkan-dan-dimudahkan oleh 
dukungan diam-diam mayoritas Warga Serbia-Kosovo yang 
kebanyakan pernah memperoleh Latihan Militer33. Yugoslavia 

 Jenderal Serbia : Ratko Mladic, setelah Yugoslavia runtuh, 
konflik antara ‘Negara-negara Suku’ meruyak, dominansi 
Serbia merajalela dan ethnic-cleansing yang terburuk di Abad 
Ke-21 pun terjadilah. Tak cuma di Kosovo, sebelumnya 
di Bosnia-Hersegovi-na, Etnik-Serbia juga terlibat dalam 
pembasmian etnik yang seru-pa. Ratko adalah Perwira-
Profesional Lulusan Akademi Militer.  
     Kendatipun tak setenar Wajib	Bela	Umum a la [1] Israel 
yang sering terlibat Perang, [2] Swis yang mampu gelar massif 
dalam 48 jam, tetapi Swis tak pernah teruji Perang dalam 500 
thn; Yugo mempunyai Sistem Pertahanan Rakyat yang efektif, 
dan Etnik Serbia yang mayoritas dan Politik dominan mampu 
memanfaat-kan ‘maksimal’ : mayoritas Anggauta Terlatih, ya 
Etnik Serbia. 

32 Benjamin S. Lambeth, Lessons from Modern Warfare, Strategic Studies Quarterly, Fall 2013. 
[SSQ adalah Buletin professional AUAS, sedangkan Lambeth adalah Pakar Pertahanan RAND, think 
tank yang didirikan oleh Jenderal Besar Henry Hap Arnold, pasca usainya Perang Dunia II, khususnya 
untuk mendalami-mengkaji Daya Strategik Matra Udara. 
33  Pertempuran di desa Koshara [Kosovo], Batalyon Elit Para Ke-16, diperkuat para Ayah-mereka 
yang mempersenjatai diri.  
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merupakan salah satu Negara dengan Wajib Militer34 yang baik, 
walaupun peluang-peluang terbaik, diam-diam juga diberikan 
kepada Etnik Serbia; misalnya : peluang-peluang menjadi Perwira 
Cadangan, memasuki Infanteri, Kavaleri, Artileri dll. 

Sedang di lain pihak, ABAS-NATO diuntungkan oleh Satuan-
satuan Gerilya Albania Kosovo yang dilatih dan dipersenjatai lebih 
lanjut oleh AS-NATO. Baik misalnya di Pertempuran Koshara, di 
mana satu batalyon-plus dihancurkan telak35, maupun di format 
yang lebih kecil Satuan-satuan Serbia dihalau-cerai-berai oleh 
Satuan-satuan Komando Legiun Asing Perancis, Gerilya Albania 
berperan baik di pasok info intelijen maupun satuan tempur. 

Terbiasa dengan gelar perang format besar, ABAS-NATO 
memang tidak menggelar perang satuan darat dalam format besar, 
tetapi mereka menggelar satuan-satuan komando/khusus, bahkan 
hingga di format ‘Brigade’36. Akan tetapi juga salah sebagaimana 
baik disebut di rilis-rilis resmi AS-NATO, maupun sejumlah media 
Barat bahwa tidak ada gelar Satuan-satuan Darat ABAS-NATO. 
Inilah sebuah strategi perang yang masih mengundang diskursus, 
adakah : kekuatan Udara ‘saja’ dapat memenangkan Perang. Di 
Kosovo, maupun di akhir Perang Vietnam-- dengan Linebacker II, 
sebagaimana dicoba dianalisis penulis perang berakhir dengan 
peran mayoritas kekuatan udara. 

Semenjak gelar di Perang Dunia II, kala itu Korps Udara 
ADAS (USAAF), telah sadar benar akan perlunya satuan-satuan 
Combat Search and Rescue (CSAR), yang bertugas-pokok 
menyelamatkan personil AU, yang pesawat atau helikopternya 
jatuh. Dari tahun ke tahun tim-tim ini disempurnakan, disusun 
terintegrasi dalam suatu sistem-persenjataan alutsista dan regu-
regu tempur, yang diacu dalam combat rescue mix selaras yang 
bisa cukup kompleks sesuai dengan kebutuhan missinya dalam 
perencanaan operasional cermat para Komandan Sektor Perang 

34 Sejumlah Perwira TNI pernah belajar tentang ini ke Yugoslavia. Umumnya mereka kemudian 
meraih Perwira-bintang.
35 Serbia kalah Intelijen di Koshara, hingga ABAS-NATO mampu mengerahkan Pasukan yang tiga-
atau-empat kali lebih banyak, sekitar 300-an dari 500 gugur, selebihnya cedera berat; dan Serbia 
menyebutnya “Neraka di Koshara”.
36  Plus atau cenderung minus, sebagaimana kebiasaan Pasukan Khusus untuk mengaburkan 
besar kekuatannya.



ANGKASA CENDEKIA

Edisi April 2017100

Udara37, dengan mempertimbangkan serius intelijen yang ada. 
Selain itu USAF khususnya, memperlengkapi baik pesawat udara 
maupun helikopter CSAR-nya dengan beragam perangkat navigasi 
mutakhir (di thn. 1999), tangki-tangki bahan bakar tambahan, 
maupun persenjataan baru, baik bagi pesawat tempur maupun 
Heli bagi CSAR. ABAS fanatik memandang penyelamatan personel 
menjadi Tupok vital.

Meski ADAS maupun ALAS masing-masing memiliki CSAR 
tersendiri, dalam kesukaran maksimal penyelamatan personel yang 
terjadi, adalah satuan-satuan CSAR USAF38 yang mahir bertempur, 
selain mahir penyelamatan medik sekaligus, yang kini berada di US 
Special Operation Command (USSOCOM, dalam gelar-gabungan 
Komando Gabungan Pasukan Khusus ABAS) yang bakal ditetapkan 
mengemban utama tugas penyelamatan yang bersangkutan. Akan 
tetapi Komando Operasi Gabungan tetap mengingat baik tingkat 
kesulitan gelar, pembagian wilayah operasi maupun prioritas 
penyelamatan; hingga misalnya Kapten Scott O’Grady, Pilot Tempur 
AUAS direscue oleh CSAR Korps Marinir AS setelah ia berhasil lolos 
selama enam hari dari kejaran Tentara Serbia. 

37 Komando Mandala di Kosovo misalnya, juga dibagi dalam Komando-komando Sektor Udara, 
dengan Operasi SAR menjadi tanggung jawab Komando Sektor Udara ybs.
38 Prosedur standar yang ditetapkan oleh DepHan AS. Sejak Perang Dunia II hingga thn. 2014/2015, 
Unsur Darat CSAR-- yang lebih dikenal sebagai Para Jumpers/PJs --, tidak memiliki ‘Akademi Militer’ 
[untuk Perwira], dan ganjil sebagai adanya, juga tidak dibuka masukan dari Akademi AUAS. Padahal 
Satuan berbaret maroon ini, meraih sejumlah Bintang Tertinggi Medal of Honor. Perwira diambil 
dari mereka yang masuk dari jalur Tamtama, yang kemudian terpilih masuk Secaba dan Secapa 
CSAR. Baru dalam dua tahun terakhir dibentuk Sekolah Perwira dengan seleksi amat ketat, fokus 
pada USAF CSAR, yang kini bagian dari USSOCOM [= Komando Gabungan Satuan-satuan Komando 
ABAS tersebut]. Dalam TNI-AU, CSAR menjadi bagian Tupok Pasukan Khas, selain dari Secapa, para 
Perwira berasal dari lulusan Akademi TNI-AU.

USAF COMBAT-SAR : Satuan Khusus 
yang juga dikenal dengan sebutan 
“ PJ” [= Para Jumpers] ini melewati 
latihan luar-biasa berat-keras yang bi-
asa disebut Superman-drill. Bedanya 
dengan Pasukan Penyerbu Khusus 
yang lain [misal : Green	 Berets ADAS 
dan USN SEALs, PJ hanya menyerbu 
untuk membebaskan [1] Pajurit 
AU-AS, atau ABAS yang [2] jatuh di 
wila-yah lawan, sembari [3] mampu 
merawat darurat medik mereka, bah-
kan sampai di tahapan kritis. 
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5 Citra pemboman dan 
operasi Pasukan Darat 
yang politis tak terkendala 
apapun. Citra sedemikian, 
ditekankan pada Milosevic, 
dan NATO mampu 
melakukan kapan-pun,

Informasi
Sebaliknya : 
Serbia berusaha 
menampilkan 
daya-tahan. 
Tetapi akhirnya 
gagal akibat 
efektivitas 
Pemboman 
NATO.

I Operasi-
Informasi + 
aksi Militer

6 Menggelar PSYOPs 
(Psychological Operations) 
di Kosovo. Memenangkan 
citra, bahwa AS-NATO 
melakukan aksi-riel, 
langkah-langkah yang 
benar di Kosovo.

Informasi I Ops-Informasi 
+ PSY-OPS 
Militer

7 Memelihara, mengangkat 
efek citra-Internasional di 
Media dan CNN,

Informasi I Pelanggaran 
HAM-berat  
Serbia amat, 
merugikannya

39  Dipetik dari Major Ho Wan Huo, The Nato Air Campaign Over Kosovo, A study of Coercive 
Diplomacy, tanpa tahun; dengan Catatan Penulis.

Rinkasan Langkah-Langkah Pemaksa Politik & Militer 
Terhadap Serbian-Milosevic39

No.

1

2

3

Tekanan politik kepada 
elit-Politik Serbia oleh 
NATO melalui berbagai 
perundingan/negosiasi,

Penarikan mundur Rusia 
sebagai sekutu Serbia  

Pengindikasian Milosevic 
dan elit politiknya sebagai 
penjahat perang,

Diplomasi

Diplomasi

Informasi & 
diplomasi

D

D

I

Langkah 
Diplomatik 
banyak Negara

Keberhasilan 
Diplomatik AS-
NATO

Informasi + 
Diplomasi

4 Soliditas Negara-negara 
NATO dan kuatnya 
dukungan In-ternasional. 
Federasi  Rusiapun 
mendukung NATO di 
Kosovo.

Informasi & 
diplomasi

I Inforrmasi-
Internasional 
kuat + 
Diplomasi

Jabaran Aksi Aksi KategoriAksi Penulis
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Sejumlah catatan :
1.  Strategi daya kekuatan matra udara? Perang Modern 
keterpaduan ketiga matra puluhan tahun telah terjadi diskursus, 
yang mendasar yakni, adakah kekuatan serbuan strategis matra 
udara ‘saja’ mampu merebut keunggulan strategik perang? 
Pelbagai kajian strategik yang sudah dilakukan juga tidak 
menyimpulkan konklusi tunggal, bahkan umumnya menyarankan 
dilakukannya kajian yang lebih mendalam lagi, lebih fokus, 
utamanya dalam makna para pengkaji bebas dari ‘keberpihakan’ 
terhadap salah satu matra daya militer40. Sejumlah faktor politik 
diplomatik maupun militer diplomatik di kawasan Balkan juga 
bergulir ‘amat’ kuat di kala itu, dan menjadi penekan-yang-
lebih dari cukup untuk dalam totalitasnya, untuk sekaligus 
membengkokkan Milosevic. Di antaranya soliditas NATO yang 
mengancam bakal menggelar Pasukan Darat, dan sikap kondusif 
Rusia yang mendukung AS khususnya di problema Balkan ini. 
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Gelar-Militer 
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[2] Darat 
terbatas, [3] 
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Ekonomi oleh 
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40  Matra-daya Militer : Angkatan Darat, Laut dan Udara.
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41 Oleh sebab banyak perbedaan pendapat dalam menggariskan Rencana Operasi Perang Udara 
di Kosovo. Tetapi di luar pergesekan pendapat itu, Letjen Michael Short sesungguhnya tetap loyal 
kepada atasannya : Clark.
42 W.J Fenrick, Targeting and Proportionality during NATO Bombing Campaign against Yugoslavia, 
© EJIL, 2001.
43  Antara lain, Benjamin S Lambeth, vide supra.
44 Dalam testimony di kemudian hari, Letjen Michael Short, mengatakan sedemikian.
45 Salah sebuah unsur dasar dari diskursus : Pasukan Darat besar tidak dibutuhkan; tetapi berapa 
‘besar’ Kontingen ‘kecil’ darat dibutuhkan ? [1] Perencanaan gelar yang teliti-dan-tepat, [2] akurasi-
dan-prediksi kuat pada [3] efektivitas Strategis daya Udara yang digelar terhadap Sasaran/Lawan 
berdasar day-to-day intelligence.

Akan tetapi dalam hemat penulis faktor utama daya strategik, 
hard-power, yang alhasil membengkokkan daya tahan politik 
maupun militer Milosevic, adalah daya matra udara, di tengah-
tengah totalitas soft-powers yang ditata dan dikendalikan dengan 
baik oleh Panglima NATO, Sekretaris Jenderal NATO, maupun 
khususnya oleh Presiden AS (bersama para Kepala Pemerintahan 
Negara-negara NATO). Jenderal Wesley Clark, walau tak brilyan 
mampu melakukan perannya. Ia sesungguhnya banyak berhutang 
keberhasilan pada Panglima Udaranya Michael Short, yang seperti 
justru diganjal karir olehnya41 hingga mandeg di bintang tiga. 
 Kemenangan perang modern, memang ditengarai oleh 
keberhasilan strategi raya, yang kian canggih, yang digelar, 
dalam mana strategi militer merupakan bagian operasional yang 
khusus memainkan hard power. Sekretaris Jenderal NATO, Javier 
Solana, menegaskan, tahapan demi tahapan operasi, bahwa 
tahap per tahap OAF memampu meraih sasaran-sasarannya. “ 
Di tengah penghancuran terhadap jaringan pertahanan Udara 
Serbia, dan alutsista militer Serbia khususnya, pemboman AS-
NATO juga 100 persen efektif membinasakan instalasi Nasional 
Kilang Perminyakan (bekas) Yugoslavia itu42, dan membahayakan 
perekonomiannya.

2. Sesungguhnyapun tetap butuh satuan gelar darat. 
Kendatipun terdapat cukup bukti, bahwa daya matra udara saja 
mampu meraih dampak strategis besar, bahkan memenangkan 
perang43; akan tetapi gelar Satuan Matra Darat memang lebih baik 
tetap ada dan dibutuhkan44 yang bagi OEF sebagian besar diemban 
oleh Satuan-satuan khusus/komando sejumlah Negara NATO 
sekaligus, daya gempur strategis efektif : tetap Satuan-satuan 
Udara.--, dan unsur darat dipegang berformat kecil45, a.l. Kompi-
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kompi (Satuan-satuan Komando Groupement des Commando 
Parachutistes/GCP)46 Legiun Asing Perancis yang terkenal handal 
salah satu Pasukan Tempur darat bernama besar dan berprestasi 
selama hampir 200 thn. --; dan gelar misalnya di sekitar hutan 
desa kecil Gnjilane, Kosovo, sekitar 13 Juni 1999 dan seterusnya, 
mengejar Satuan-satuan Komando AD-Serbia yang mangkal di 
hutan-hutan ybs., dan memandu pemboman di kawasan-kawasan 
tersulit. Gelar SSGCP Legiun Asing Perancis ini, efektif memburu 
Satuan-satuan Komando Serbia. Konon terjadi perburuan dan 
pertempuran ‘kecil’ yang brutal dan kejam di hutan-hutan Kosovo. 
ABAS menggelar US Army Delta Force, bahkan kemudian Federasi 
Rusia yang secara Politis ‘takut-ketinggalan-kereta’ akhirnya 
mengirimkan satu Grup Spetznas yang, cukup ganjil, diletakkan 
di bawah Komando Sektor ABAS di Kosovo. Studi Ben Lambeth, 
terhadap sejumlah kasus gelar Operasional Militer di Abad XX 
dan XXI, memperkuat kebenaran riel, bahwa : adanya gelar 
Matra Darat yang sinergik dengan Satuan-satuan Matra Udara, 
memperbesar efektivitas Matra Udara47. 

3. Rendah collateral damages, Fajar munisi-pintar. Baik 
Jenderal Wesley Clark maupun Michael Short mengakui, 
bahwa penghancuran riel-efektif terhadap Alat-alat Perang 
Serbia, bukanlah urusan mudah, kendatipun Serbia memang 
tak mampu menandingi AU-Negara-negara AS-NATO. Tetapi 
penghancuran alat-alat perang seringkali salah sasaran, salah 
sebuah sebab pentingnya adalah pandainya AB-Serbia menyaru 
dan mengkamuflase alat-alat perangnya, hingga yang dihancurkan 
AU AS-NATO, mulanya, sebagian besar adalah meriam-meriam 
palsu, tank palsu-- decoys --, bunker palsu dll. Andaikan AS-NATO 
juga menggelar divisi-divisi AD, dengan Satuan-satuan Intelijen 
Tempur yang melekat pada divisi-divisi itu; maka problema mudah 
diatasi. Komando AS-NATO kemudian mengandalkan pada gelar 
satuan-satuan khusus AS-NATO, yang konon dimulai dengan 
turun gelar pasukan-pasukan Komando/Khusus Legiun Asing 

46 Grup Khusus ini bentukan baru, mungkin [perkiraan Penulis] dibentuk thn. 1970-an, formalnya 
bagian dari Deuxieme REP [= Resimen Para Legiun Asing Ke-2].
47 Lambeth, Lessons from Modern Warfare, vide supra.
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48 Spetsnaz AD-Rusia boleh jadi juga ikut gelar, dan justru di bawah Komando Sektor ABAS.
49 US Navy juga tidak membubarkan Satuan Khususnya : USN Underwater Demolition Teams/
UDTs. Yang kemudian dimantapkan menjadi USN SEALs kini. 
50 Di mana jenasah Usamah dicemplungkan.

Perancis yang terkenal, untuk kemudian didukung dengan gelar 
satuan-satuan Khusus AS-NATO48 yang berperan tidak saja sebagai 
Combat-Intelligence Komando AS-NATO, tetapi juga satuan-satuan 
Serbu Komando AS-NATO menghantam Satuan-satuan Serbia 
yang membangun Perang Gerilya. Walau ‘kecil’ format konflik, 
sejumlah media massa asing/internasional kala itu, menyebut 
telah terjadi pertempuran ganas tersembunyi di hutan-hutan 
Balkan. Rendah terjadi collateral damages, sebab digunakannya 
smart-bombs; meminimalisasi kemungkinan terjadinya ‘klaim’ 
pelanggaran HAM. Mesti diingat bahwa OAF amat politically 
heavy, dan justru masyarakat Eropa Barat khususnya amat fanatik 
terhadap pelanggaran HAM, tanpa peduli siapapun pelakunya. 

4. Efektivitas Combat SAR, Pasukan Khas TNI-AU. Dalam 
tenggang waktu pemboman OAF, ‘hanya’ dua pesawat AS-NATO 
ditembak jatuh, dan semua pilot dan awak pesawat diselamatkan 
oleh CSAR AS-NATO. Dalam SOP AUAS, setiap Skadron Udara yang 
gelar, senantiasa Taktis melekat unit-unit CSAR/PJ, suatu hal yang 
sudah menjadi prosedur taktis semenjak Perang Dunia II. Tidak 
seperti Satuan-satuan Komando/Khusus US Army, yang justru 
dibubarkan setelah Perang Dunia II, dan mereka menang; USAF 
CSAR/PJ tidak dibubarkan49, terus-menerus dimantapkan hingga 
kini menjadi andalan Departemen Pertahanan AS, bagi aksi taktis 
rescue tersulit bagi ABAS; walau setiap angkatan memiliki unit 
rescue masing-masing. Kelebihan PJ pertama-tama adalah pada 
kemampuan recovery-medic mereka, akan tetapi pada gelar taktis 
format besar bilamana penyelamatan menjadi sulit dan harus 
melibatkan beragam Alutsista Udara khusus AUAS. Setelah [1] 
USN SEALs yang mendarat, menerobos dan membunuh Usamah 
bin Ladin; Satgas SEALs dan Satuan Helikopter Khusus ADAS yang 
mendarat/berada di hinterland Pakistan. Operasi militer komando 
ini amat, menyakitkan perasaan Pemerintah Karachi dan yang 
mesti dilindungi dalam pengunduran diri yang panjang terhadap 
AB Pakistan, hingga ke pinggiran Samudera Hindia50. Itulah tugas 
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Satgas Khusus AUAS, dalam USSOCOM maupun yang berstatus 
reguler, yang menerbangkan pesawat AWACs (dua buah) dan 
menyiagakan sejumlah skadron tempur di perbatasan Pakistan-
Afghanistan; yang akan menggunting AB-Pakistan bila mereka 
mengganggu pengunduran Satgas. Untuk operasi penyelamatan 
awak TNI seperti ini, TNI-AU CSAR Pasukan Khas, sudah ada, yang 
semakin baik pembinaan dan pemantapannya, yang seyogyanya 
dibawa ke standar kapabilitas yang lebih tinggi lagi.*


