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Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
limpahan rahmatNya sehingga buku Angkasa Cendekia ini dapat 
terbit kembali menjumpai pembaca sekalian.

Di era kemajuan teknologi seperti sekarang ini, banyak aktivitas 
yang terbantu oleh karenanya, salah satunya kegiatan membaca, 
mencari informasi berbagai hal yang kita perlukan. Dulu kalau 
membaca pasti mencari perpustakaan, atau paling tidak bawa buku 
sendiri. Namun dengan dukungan kemajuan teknologi, kegiatan 
membaca dapat dilakukan dimana saja, kapan saja dan oleh siapa 
saja secara online. Antara membaca secara online dan offline 
tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Satu hal 
penting yang perlu digarisbawahi adalah, menggunakan kemajuan 
teknologi untuk membantu meningkatkan kualitas hidup, termasuk 
memperkaya pengetahuan dan informasi.

Seorang penulis novel, Darwis atau nama populernya Tere Liye 
menyebutkan, tak akan merugi orang-orang yang menghabiskan 
waktu dengan membaca. Membaca adalah hobi orang yang taat 
beragama, karena perintah agama adalah membaca. Membaca, 
tidak selalu bermanfaat sekarang, tetapi bisa esok lusa. Banyak 
sekali salah paham, buruk sangka, tuduhan, hinaan,  bahkan perang 
antarumat manusia tidak akan terjadi jika semua memilih membaca 
dulu dengan baik daripada bicara dulu. Betapa menariknya kebiasaan 
membaca.

“Orang-orang yang sok tahu, pada umumnya sedikit sekali 
membaca buku. Termasuk sok tahu di jejaring sosial, minim sekali 
membaca buku. Tapi dengan senang hati, dan maksimal menunjukkan 
hal tersebut lewat komen-komennya. Omong kosong bila membaca 
butuh uang, apalagi alasan buku mahal. Membaca hanya butuh 
niat, tidak memiliki niat jangan salahkan hal lain. Buku bisa pinjam, 
bisa ke perpustakaan. Maka membacalah. Hanya dengan membaca 
kita menggapai tepi-tepi pengetahuan, menyentuh pinggir-pinggir 
kebijaksanaan, dan membukanya  lebih jauh lagi.”

Jakarta, April 2018
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Masih	 segar	dalam	 ingatan	kita	
bagaimana peristiwa Bawean 
yang terjadi pada bulan Juli 

tahun	 2003	 dimana	 kapal	 induk	milik	
Armada	VII	 Amerika	 Serikat,	 USS	 Carl	
Vincon,	berlayar	di	 Laut	 Jawa	di	 sekitar	
Pulau	Bawean.	Pada	peristiwa	tersebut,	
beberapa	pesawat	tempur	F	–	18	Hornet	
juga diterbangkan sebagai bentuk 
pengamanan	terhadap	ADIZ	(Air	defense	
identification	 zone)	 di	 sekitar	 lintasan	

kapal	 induk.	Pilot	dari	 salah	 satu	pesawat	 sipil	nasional,	Bouraq	
Airline,	 yang	melihat	 kejanggalan	kehadiran	pesawat	–	pesawat	
tempur	asing	dan	kapal	induk	yang	demikian	besarnya	dikawal	oleh	
kapal frigate dan destroyer melaporkan kepada pengatur lalu lintas 
udara di Surabaya yang kemudian meneruskan laporan tersebut 
pada	pihak	 TNI	AU	 yang	 segera	bereaksi	 dengan	mengirimkan	
pesawat	tempur	F	–	16	dan	pesawat	intai	strategis	Boeing	737.	

Pada	bulan	November	tahun	2009	penulis	mengalami	peristiwa	
yang	 terkait	dengan	pengamanan	wilayah	kedaulatan	negara	di	
udara.	Pada	saat	 itu	penulis	yang	masih	aktif	sebagai	penerbang	
Skadron	Udara	5	melaksanakan	penerbangan	dengan	menggunakan	
pesawat	 CN	 235	MPA	 yang	menempuh	 rute	 dari	Maumere	
ke	 Kupang.	 Pada	 saat	 yang	 bersamaan,	melalui	 komunikasi	
radio,	 terdapat	 sebuah	pesawat	militer	 asing	yang	 telah	 selesai	
melaksanakan	latihan	SAR	di	Pulau	Sabu	dan	selanjutnya	akan	ferry 
flight	menuju	Darwin,	Australia.	

Pesawat	itu	meminta	ijin	kepada	Eltari	Tower	untuk	melintas	
di	atas	kota	Kupang	sebelum	melanjutkan	penerbangan	ke	Darwin.	

Hukum Laut Internasional,
Dari Persfektif Matra Udara

Oleh	
Kolonel Pnb Benny Arfan, MMP, MMDS

(Pamen	Mabes	TNI)
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Permintaan	tersebut	diijinkan	oleh	Eltari	Tower	karena	memang	
lalu	lintas	penerbangan	di	sekitar	Kupang	relatif	sepi.	Penulis	yang	
sedang on seat di cockpit	CN	235	MPA	melalui	radio	menanyakan	
kepada	 Eltari	 Tower	mengenai	 flight clearance dari pesawat 
asing	 tersebut.	Dikarenakan	 tidak	mendapatkan	 jawaban	 yang	
meyakinkan,	penulis	memutuskan	untuk	menanyakan	 langsung	
kepada operator pesawat asing tersebut untuk mengkonfirmasi lagi 
apakah	status	penerbangannya	memungkinkan	untuk	melakukan	
penerbangan	di	 atas	Kota	Kupang.	Pilot	pesawat	 tersebut	 tidak	
menjawab	dan	melakukan	permintaan	ulang	ke	Eltari	Tower,	kali	
ini	untuk	terbang	rendah	di	sepanjang	Pantai	di	Kupang.	Sebelum	
dijawab	oleh	 Eltari	 Tower,	 penulis	menjawab	via radio	 bahwa	
pesawat militer asing tidak diijinkan untuk terbang di atas laut 
territorial	negara	lain	tanpa	ada	ijin	khusus.	Akhirnya	pilot	pesawat	
asing tersebut memutuskan untuk melaksanakan direct flight ke 
Darwin.	 Pada	 saat	mendarat	 di	 Kupang	penulis	meminta	hard 
copy dari flight clearance pesawat asing tersebut dan tertulis jelas 
bahwa	pada	hari	itu	rute	penerbangannya	adalah	Darwin	–	Sabu	
area – Darwin direct flight.

Dua peristiwa terkait dengan operasional penerbangan 
tersebut	 di	 atas	memang	 secara	umum	dibahas	dalam	hukum	
udara	yang	diadop	dari	Chicago	Convention	1944.	Demikian	pula	
payung	hukum	Indonesia	yaitu	Undang	–	Undang	No	1	Tahun	2009	
tentang	Penerbangan	maupun	beberapa	aturan	di	bawahnya	yang	
terkait	dengan	operasional	media	udara	dan	kedaulatan	wilayah	
udara.	Namun	demikian,	Hukum	Laut	Internasional	secara	detail	
banyak	membahas	 hal	 yang	 bukan	 hanya	mencakup	wilayah	
perairan	dan	kapal	laut,	namun	juga	hak	dan	kewajiban	pesawat	
udara	yang	melintas	di	wilayah	udara	yang	merupakan	bagian	dari	
kedaulatan	negara	pantai.	Di	 sinilah	 terlihat	bagaimana	 sebagai	
airmen,	apakah	itu	personel	Angkatan	Udara	ataupun	aparat	yang	
berinteraksi	dengan	media	udara	perlu	memahami	beberapa	hal	
terkait	operasional	pesawat	udara	yang	dijelaskan	dalam	Hukum	
Laut	Internasional.

United Nations Conventions on the Law of the Sea	1982	(UNCLOS	
82)	adalah	sebuah	perjanjian	internasional	mengenai	Hukum	Laut	
yang	merupakan	hasil	 dari	 suatu	 proses	 panjang	 pelaksanaan	
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konvensi mulai	 tahun	1973	 sampai	dengan	1982.	 Kesepakatan	
internasional	ini	ditandatangani	pada	tanggal	10	Desember	1982	
dan	efektif	berlaku	sejak	tanggal	16	November	1994.	Secara	umum	
konvensi	 ini	mengatur	tentang	hak	dan	kewajiban	negara	dalam	
penggunaan	wilayah	perairan	baik	dalam	kaitannya	dengan	navigasi,	
eksplorasi maupun law enforcement.	

	Sampai	dengan	saat	ini	UNCLOS	82	telah	ditandatangani	oleh	
182	negara	dan	diratifikasi	 oleh	168	negara.	Adapun	 Indonesia	
telah	meratifikasi	 Hukum	 Laut	 Internasional	 ini	 seperti	 yang	
tercantum	dalam	Undang-Undang	Nomor	17	tahun	1985	tentang	
Pengesahan	United Nations Convention on the Law of the Sea.	Hal	ini	
menunjukkan	bahwa	Pemerintah	Indonesia	terikat	dengan	aturan	
yang	terdapat	di	dalam	UNCLOS	82.

Seperti	 disebutkan	di	 atas,	dari	perspektif	matra	udara	ada	
beberapa	hal	 terkait	media	udara/pesawat	udara	 yang	dibahas	
dalam	UNCLOS	 82	 yang	 tidak	 secara	 gamblang	 dibahas	 pada	
Hukum	Udara	(Chicago Convention	1944)	maupun	payung	hukum	
nasional	yang	terkait	dengan	penerbangan	dan	wilayah	udara.	Lebih	
lanjut	dalam	tulisan	ini	akan	dibahas	beberapa	pasal/artikel	pada	
UNCLOS	82	yang	bersinggungan	 langsung	dengan	matra	udara.	
Tentunya	diharapkan	kita	 sebagai	airmen	 dapat	memahaminya	
dan menerapkannya pada kegiatan/penugasan yang terkait dengan 
pengamanan	wilayah	udara	nasional.	

Pada	artikel	1	UNCLOS	82	disebutkan	tentang	larangan	aktivitas	
dumping /pembuangan material melalui media udara dengan 
menggunakan	pesawat	udara.	Dumping dapat juga berkaitan dengan 
kegiatan	polusi	lewat	udara	yang	dijelaskan	pada	artikel	212	bahwa	
pesawat udara negara berdaulat dapat digunakan untuk melakukan 
tindakan	pencegahan	(artikel	222).	Hal	ini	mengindikasikan	adanya	
potensi kerugian negara berdaulat jka pesawat yang melintas di 
ruang udaranya melakukan kegiatan dumping maupun polusi karena 
pada saat ini banyak pesawat angkut memiliki ramp door yang dapat 
digunakan	untuk	mengeluarkan	material	dari	pesawat	di	udara.	
Memang	 sampai	dengan	 saat	 ini	 kita	belum	pernah	mendengar	
adanya kejadian yang terkait dengan dumping	 di	wilayah	udara	
Indonesia.	Namun	apakah	ini	berarti	betul	–	betul	tidak	terjadi	atau	
tidak terdeteksi pelaksanaannya yang dikarenakan keterbatasan 
dalam	pengawasan	seluruh	wilayah	udara	nasional.
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Artikel	18	dari	UNCLOS	82	menjelaskan	bahwa	sebuah	kapal	
memiliki status sebagai innocent passage dalam bernavigasi di 
laut	teritorial	negara	berdaulat.	Status	ini	dapat	hilang	jika	kapal	
tersebut melaksankaan aktivitas yang tidak sesuai dengan statusnya 
termasuk	di	dalamnya	adalah	 take off - landing pesawat udara 
yang merupakan bagian dari kapal tersebut sebagaimana tertuang 
dalam	artikel	19.	

Jika	kita	melihat	kembali	kasus	Bawean	pada	tahun	2003	lalu	
yang	mana	kapal	 induk	USS	Carl	Vinson	 yang	berada	di	 sekitar	
Pulau Bawean melaksanakan take off - landing pesawat tempur 
F	–	18	Hornet	 tentunya	merupakan	suatu	bentuk	kegiatan	yang	
bertentangan dengan prinsip innocent passage	 sehingga	 status	
tersebut	dapat	dihapuskan.	Dalam	hal	ini	memang	masih	menjadi	
perdebatan	 karena	 Amerika	 Serikat	 adalah	 negara	 yang	 ikut	
menandatangani	Konvensi	Hukum	Laut	namun	tidak	meratifikasinya	
sehingga	aturan	–	aturan	yang	tertuang	di	dalamnya	tidak	bersifat	
mengikat	terhadap	Amerika	Serikat.	Namun	demikian	karena	kapal	
ini	beroperasi	di	wilayah	kedaulatan	Indonesia	yang	ikut	meratifikasi	
UNCLOS	82,	tentunya	aturan	ini	juga	dapat	mengikat	terhadap	kapal	
asing	yang	melintasi	wilayah	perairan	Indonesia.

Terkait dengan pelaksanaan penerbangan pada ruang udara 
di	atas	wilayah	perairan	nasional	 yang	disebut	dalam	Peraturan	
Presiden	RI	No	4	Tahun	2018	tentang	Pengamanan	Wilayah	Udara	
RI	sebagai	wilayah	udara	(ruang	udara	di	atas	perairan	pedalaman)	
dan	wilayah	udara	yurisdiksi	 (ruang	udara	di	 atas	 laut	 teritorial,	
zona	tambahan,	zona	ekonomi	eksklusif	dan	alur	laut	kepulauan),	
UNCLOS	82	membahas	dengan	jelas	yang	menjadi	hak	dan	kewajiban	
pesawat	asing.	Seperi	pada	Alur	Laut	Kepulauan	Indonesia,	artikel	
53	menjelaskan	bahwa	pesawat	udara	asing	dapat	melintas	di	alur	
laut kepulauan negara kepulauan dengan mengikuti aturan yang 
berlaku,	di	antaranya	bernavigasi	sesuai	dengan	alur	yang	sudah	
ditetapkan.	Aturan	yang	mengikat	adalah	bernavigasi	di	wilayah	
udara secara vertikal ditarik dari garis sumbu ALKI dengan jarak 
maksimum	25	nm.	

Demikian pula aturan bagi pesawat militer asing untuk terbang 
di ruang udara di atas daratan dan di atas laut territorial suatu negara 
berdaulat	yang	perlu	mendapatkan	ijin	dari	negara	tersebut.	Dalam 
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hal	ini	operator	pengatur	lalu	lintas	udara,	baik	sipil	maupun	militer,	
harus	juga	memiliki	dan	memahami	peta	ALKI	dan	wilayah	perairan	
Indonesia	sehingga	dapat	menentukan	batas	ruang	udara	di	atasnya	
yang	digunakan	oleh	pesawat	asing	sehingga	jika	ada	pelanggaran	
dapat segera melakukan tindakan as necessary as possible.

Dalam	 halnya	 dengan	 proses	 pengejaran	 (hot pursuit)	
terhadap	kapal	yang	diduga	melakukan	pelanggaran,	state aircraft 
dapat melakukan pengejaran dan penindakan sesuai dengan 
artikel	111.	Adapun	definisi	dari	pesawat	negara	 (state aircraft)	
dijelaskan	pada	Chicago	Convention	1944	dan	UNCLOS	82	yaitu	
semua	pesawat	militer,	polisi,	bea	cukai	atau	pesawat	kenegaraan	
lainnya	 yang	 diberikan	 tanda/ciri	 khusus.	 Pada	 pelaksanaan	
kegiatan	pengejaran	(hot pursuit),	ada	beberapa	kaidah	yang	perlu	
dipenuhi	yaitu	kapal	yang	menjadi	objek	pengejaran	menunjukkan	
adanya indikasi melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan 
hukum	 internasional	dan	nasional	negara	berdaulat.	Pengejaran	
dilakukan	oleh	kapal	ataupun	pesawat	negara	(militer,	polisi,	bea	
cukai	dengan	 tanda	khusus)	dan	pengejaran	 tersebut	dilakukan	
secara	berkelanjutan	serta	tidak	terputus.	Dalam	hal	ini	pesawat	
udara negara dapat membantu angkatan laut ataupun aparat 
penegakan	 hukum	 lainnya	 untuk	menghentikan	 kapal	 yang	
melakukan	pelanggaran	di	wilayah	perairan	negara	berdaulat.	Hal	
ini	sudah	sering	dilaksanakan	oleh	negara	lain	seperti	Australia	yang	
mengkombinasikan	aset	udara	dan	lautnya	dalam	menghentikan	
dan	menangkap	kapal	-	kapal	yang	melaksanakan	tindakan	illegal 
di	perairannya	karena	memang	sesuai	dengan	artikel	224	UNCLOS	
82	bahwa	penegakan	hukum	di	laut	dapat	dilakukan	oleh	kapal	dan	
pesawat	militer.	

Sebagai	 kesimpulan	dari	 tulisan	di	atas,	 seluruh	 insan	udara	
perlu	secara	umum	memahami	beberapa	aturan	yang	terkait	dengan	
penerbangan/wilayah	udara	yang	tercantum	di	dalam	UNCLOS	82	
dalam melengkapi aturan kedirgantaraan yang terdapat di dalam 
Hukum	Udara/Chicago	Convention	1944	maupun	hukum	nasional	
lainnya.	UNCLOS	 82	 yang	 terdiri	 dari	 320	 pasal	menyebutkan	
sebanyak	72	kali	kata	aircraft,	military aircraft dan state aircraft 
yang	mana	hal	ini	tentunya	berkaitan	dengan	hak	dan kewajiban 
pengoperasian	pesawat	di	wilayah	kedaulatan	suatu	negara.	
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Penjelasan beberapa artikel yang relefan dengan matra 
udara seperti tersebut di atas tentunya mewakili sekian banyak 
pembahasan	mengenai	 pesawat	 udara	 dan	media	 udara	 yang	
dijelaskan	dalam	UNCLOS	82	yang	perlu	dipahami	dengan	baik	oleh	
seorang airman.	Pemahaman	ini	akan	membuat	insan	TNI	AU	pada	
khususnya	dapat	memberikan	kontribusi	 secara	maksimal	pada	
upaya	pengamanan	wilayah	kedaulatan	di	udara	yang	memayungi	
seluruh	wilayah	 udara	 di	 atas	 daratan	 dan	 perairan	 Republik	
Indonesia.	Di	samping	itu,	juga	dapat	diantisipasi	berbagai	potensi	
pelanggaran	yang	bukan	hanya	terkait	dengan	batas	wilayah	namun	
juga	hak	dan	kewajiban	pesawat	asing	dalam	beroperasi	di	wilayah	
udara	Indonesia,	di	atas	wilayah	perairan	tertentu	dengan	regime 
yang	berbeda.	Bagi	personel	pengatur	lalu	lintas	udara,	pemahaman	
mengenai	 hukum	 laut	 juga	 dapat	 dijadikan	 landasan	 dalam	
mengatur	pesawat	 -	pesawat	udara	asing	maupun	unscheduled 
aircraft	yang	beroperasi	di	wilayah	udara	tertentu	sehingga	potensi	
pelanggaran	wilayah	dapat	diminimalisir.*		



Edisi April 20188

C   a p a b i l i t y  L i f e  C y c l e  ( C L C ) 
merupakan bisnis inti institusi 
pertahanan	yang	 sangat	esensial	

guna melaksanakan tugasnya dalam 
rangka	mempertahankan	 kedaulatan	
negara serta turut berkontribusi dalam 
upaya melindungi kepentingan nasional 
Australia.	 Salah	 satu	 negara	 tetangga	
terdekat	 Indonesia	 di	 belahan	 bumi	
selatan (southern hemisphere) ini telah	
memperbaharui	 konsep	 the Capability 

Life Cycle (CLC) mereka	sesuai	hasil	rekomendasi	dari	First Principles 
Review	pada	tahun	2015.	The First Principle Review dengan judul 
Creating One Defence	merupakan	hasil	review	terhadap	institusi	
pertahanan	Australia	berikut	rekomendasi	untuk	membentuk	satu	
sistem	pertahanan	yang	terintegrasi	dan	menyeluruh.1 

Konsep baru Capability Life Cycle (CLC) sebagai implementasi 
dari rekomendasi First Principle Review	di	atas,	sejalan	pula	dengan	
the Australian Defence White Paper	(DWP)	terbaru	yang	dirilis	pada	
25	Februari	 2016.	Konsep	baru	CLC	didesain	untuk	mendukung	
tercapainya Strategic Defence Interests dan Strategic Defence 
Objectives seperti yang tertuang dalam DWP. Australian Strategic 
Defence Interests	 tersebut	 adalah	A secure, resilient Australia, 

1	 First	Principles	Review	–	Creating	One	Defence,	8.

Menilik Desain 
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with secure northern approaches and proximate sea lines of 
communication, A secure nearer region, encompassing maritime 
South East Asia and South Pacific (comprising Papua New Guinea, 
Timor-Leste and Pacific Island Countries, dan A stable Indo Pacific 
region and a rules-based global order.2 

Sedangkan Australian Strategic Defence Objectives yaitu 
deter, deny and defeat attacks on or threats to Australia and its 
national interests, and northern approaches, Make effective military 
contributions to support the security of maritime South East Asia and 
support the governments of Papua New Guinea, Timor-Leste and of 
Pacific Island Countries to build and strengthen their security, dan 
contribute military capabilities to coalition operations that support 
Australia’s interests in a rules-based global order.3

Proses transisi menggunakan konsep baru CLC	 telah	dimulai	
sejak	 tanggal	1	April	2016.4	Oleh	karena	 itu,	proses	modernisasi	
alutsista	Angkatan	Bersenjata	Australia	saat	ini	telah	menerapkan	
konsep	CLC	 yang	baru	 tersebut.	Modernisasi	 tersebut	meliputi	
pengadaan	72	unit	pesawat	tempur	F-35A	Lightning	II	Joint Strike 
Fighter,	 12	 EA-18G	Growler Electronic Attack Aircraft,	 15	 unit	
pesawat	 P-8A	 Poseidon	Maritime Surveillance and Response 
Aircraft,	dua	unit	tambahan	pesawat	KC-30A	Air to Air Refuellers 
(dari	5	pesawat	yang	sudah	dimiliki),	tujuh	pesaweat	MQ-4C	Triton	
High Altitude Unmanned Aircraft,	24	unit	pesawat	MH-60R	Seahawk	
Naval Combat Helicopter,	12	Future	Submarines,	9	Future	Frigates,	3	
Hobart	Class	Air	Warfare	Destroyers	dan	lain-lain.5	Konsep	baru	CLC	
menjadi	sedemikian	penting	untuk	diterapkan	terlebih	saat	ini	ada	
komitmen	jangka	panjang	pemerintah	dan	parlemen	Australia	untuk	
menaikkan	anggaran	pertahanan	Australia	menjadi	dua	persen	dari	
Australia’s Gross Domestic Product (GDP)	pada	tahun	2020-2021.6 
Tulisan ini akan mendeskripsikan secara singkat The New Capability 
Life Cycle (CLC) yang	saat	ini	berlaku	di	institusi	pertahanan	negara	

2	 2016	Defence	White	Paper,	Department	of	Defence,	32-33.
3	 Ibid.,	17-18
4	 ‘Defence	Publications	–	First	Principles	Review,’	Department	of	Defence,	accessed	February	02,	
2018,	http://www.defence.gov.au/Publications/Reviews/Firstprinciples/ 
5	 2016	Defence	White	Paper,	Department	of	Defence,	86-100.
6	 	Ibid.,	177.
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Australia,	meliputi	komponen	utama	CLC,	prinsip	-	prinsip	utama,	
capability streams and capability managers,	dan	desain	detail	CLC.

The New Capability Life Cycle 
Di	Australia,	Capability Life Cycle (CLC)	merupakan	 tanggung	

jawab dari Secretary of Defence dan Chief of the Defence Force 
(Panglima	Angkatan	Bersenjata)	sebagai	kepanjangan	tangan	dari	
the Commonwealth. The Vice Chief of Defence Force	(Wakil	Panglima	
Angkatan	Bersenjata)	sebagai	kepanjangan	tangan	dari	Secretary of 
Defence dan Chief of the Defence Force, merupakan Ketua Komite 
Investasi (Chair of the Investment Committee) yang melaksanakan 
kebijakan	CLC.	 Yang	bersangkutan	 sekaligus	merupakan	perwira	
senior	yang	bertanggungjawab	terhadap	struktur	kekuatan	Angkatan	
Bersenjata di masa depan dan integrasi dari kekuatan gabungan 
ketiga	angkatan.7

CLC	merupakan	End-to-End Process dari fase inisiasi (concept) 
sampai	penghapusan	 (disposal), yang terdiri atas dua komponen 
utama,	yaitu:8

a.	 Pembangunan	 kemampuan	 (capability development). 
Dalam	hal	 ini	 institusi	 pertahanan	menyediakan	 informasi	
yang	 lengkap	berikut	waktu	pelaksanaannya	 kepada	pihak	
pemerintah	dan	stake-holders terkait pengambilan keputusan 
tentang	 pengadaan	 alutsista	 dalam	 rangka	memelihara	
kemampuan	pertahanan	yang	berkelanjutan.

b.	 Penghantaran	kemampuan	(capability delivery).	Dalam	hal	
ini	Kementerian	Pertahanan	memberikan	jaminan	atas	penggunaan	
anggaran berdasarkan prinsip value for money,	menggunakan	
anggaran	secara	efektif	dan	efisien	baik	dalam	proses	pengadaan,	
penggunaan,	maupun	penghapusan	alutsista	tersebut.	

Prinsip-prinsip	utama	dari	the New Capability Life Cycle (core 
design principles)	merupakan	refleksi	dari	the First Principles Review 
- Creating One Defence	tahun	2015.	Core design principles tersebut 
sebagai berikut:9

7	 	Capability	Life	Cycle	Detailed	Design,	Departement	of	Defence,	1.
8	 	Ibid.
9	 	Ibid.,	2-3.
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a. The focus is on a joint and integrated approach to the 
development of future Defence capability and ensuring that 
capability options are aligned with strategic and resource 
guidance;

b. Integrated project planning across all the Fundamental 
Inputs to Capability will be undertaken for all projects to ensure 
that critical enablers such as infrastructure and information and 
communications technology are accorded appropriate priority 
in investment decisions;

c. It is a highly flexible risk-based process which will be 
tailored for each project, primarily using the Smart Buyer 
Decision Making Framework;

d. Effective arms-length contestability is an integral and vital 
part, which supports rather than undermines accountability;

e. It depends on culture which understands the importance 
of taking appropriate risks, demands risk to be managed and 
discourages risk aversion;

f. In keeping with First Principles Review conclusions, Defence 
will focus on planning and governance activities and only do for 
itself what no one else can do more effectively or efficiently;

g.  Throughout the Capability Life Cycle, the default will be 
to the fastest and simplest decision-making processes, with 
additional complexity only added in if and when absolutely 
necessary – the document set presented at each Gate will be 
streamlined to the maximum extent and fit for purpose;

h. It must be transparent, with frequent honest and clear 
engagement with key stake-holders in Defence and the wider 
Government community;

j. Responsibilities and accountabilities throughout the Capa-
bility Life Cycle will be formalised and clear, and in particular the 
respective roles of the Capability  Manager, their subordinate 
Program/Project Sponsor, and the Delivery Group based Project 
Manager so that projects can be delivered with the optimum 
balance between capability, risk, cost and schedule;
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k. Industry will be involved earlier and is a key partner in the 
delivery of defence capability. Engagement with industry will 
be taken forward in a way that is transparent to Defence and 
wider Government Stakeholders; and

l. Unlike its predecessor, the Capability Acquisition and 
Sustainment Group is a fully integrated part of the Department 
of Defence and of the One Defence business model. As such it will 
be focused purely on working closely with, and responsively to, 
its Capability Managers to execute programs with the optimum 
balance between capability, cost and schedule.

Selain core defence priciples	diatas,	 terdapat	 lima	ciri	utama	
baru	pada	the	New Capability Life Cycle tersebut,	yaitu:10

a. Strategy led decision-making with stronger central 
governance mechanisms;

b. An arms-length contestability function to improve quality 
of decision-making;

c. An enduring, strategic centre-led, systematic force 
design process to design the future force in accordance with 
Government direction;

d. Comprehensive governance and management of the 
Integrated Investment Program to reinforce focus on joint, 
whole-of-Defence planning and optimal use of resources 
through a program management model; and

e. Becoming a smart buyer across the Capability Life Cycle 
by developing tailored approval processes and project man-
agement, acquisition and sustainment strategies based on a 
thorough analysis of project risks.

Terdapat enam kelompok kemampuan (capability streams) 
dalam the New CLC berikut penanggung jawabnya (capability 
manager),	yaitu:

10	 	Ibid.,	3.
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a.	  Intelligence, surveillance, reconnaissance and electronic 
warfare (ISREW), space and cyber – Vice Chief of Defence 
Force	(Wakil	Panglima	Angkatan	Bersenjata)	sebagai	capability 
manager.

b.	 Land combat and amphibious warfare – Chief of Army 
(KASAD)	sebagai	capability manager.

c.	 Maritime and anti-submarine warfare – Chief of Navy 
(KASAL)	sebagai	capability manager.

d.	 Air and sea lift – Chief of Air Force	 (KASAU)	 sebagai	
capability manager.

e.	 Strike and air combat – Chief of Air Force	(KASAU)	sebagai	
capability manager.

f.	 Key enablers – Vice Chief of Defence Force sebagai 
capability manager.

Desain detail 
Capability Life Cycle yang baru terdiri dari empat fase yang 

berlandaskan pada proses manajemen aset dan pengambilan 
keputusan.	Secara	singkat	keempat	fase	tersebut	adalah	identifikasi	
pilihan-pilihan	 yang	 ada	 berdasarkan	 arah	 kebijakan	 strategis,	
mendefinisikan	dan	menetapkan	kemampuan	yang	akan	dicapai,	
pengadaan alutsista yang diperlukan untuk mencapai kemampuan 
yang	 telah	ditetapkan	berikut	proses	pengenalannya	 ke	 satuan	
pengguna,	pengoperasian	dan	penggunaan	alutsista	tersebut	untuk	
mendukung	pencapaian	kemampuan	yang	telah	ditetapkan,	serta	
penghapusan.

Figure 1. The New Capability Life Cycle (‘Cradle to Grave’ Approach). Image from Capability 
Life Cycle Detailed Design, Department of Defence, 16.
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Risk Mitigation
and Requirement
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Penjelasan	 singkat	 dari	masing-masing	 fase	 diatas	 sebagai	
berikut:

a.	 Fase	1	–	strategy and concepts
Tujuan dari fase strategy and concepts	 ini	 adalah	untuk	

mengidentifikasi kemampuan yang ingin dibangun atau 
diperlukan,	yang	didasarkan	dari	hasil	penilaian	kemampuan	
saat	 ini	dalam	upaya	pencapaian	misi-misi	pertahanan	yang	
telah	 ditetapkan	 dalam	 kebijakan	 strategis	 pertahanan,	
dan	 sesuai	 dengan	 aturan-aturan	dukungan	 anggaran	dari	
negara	bagi	sektor	pertahanan.11 Outcome	dari	fase	ini	adalah	
identifikasi	kemampuan	yang	ingin	dibangun	atau	diperlukan	
dalam	suatu	program	investasi	yang	terintegrasi.12 Sedangkan 
output	 dari	 fase	 pertama	 ini	 adalah	gate 0 business case 
components yang memuat:13

1) Pernyataan tentang kemampuan gabungan yang 
dibutuhkan	(a joint capability needs statement). 

2)	 Strategi	eksekusi	proyek	(a project execution strategy)

b.	 Fase	2	–	Risk mitigation and requirement setting
Fokus	utama	dari	fase	ini	adalah	untuk	meminimalisir	risiko-

risiko	yang	telah	teridentifikasi	pada	fase	pertama.	Pada	fase	
ini	kegiatan	yang	dilakukan	termasuk	pengembangan	dari	opsi-
opsi pembangunan kemampuan melalui proses persetujuan 
investasi,	 selanjutnya	menuju	 kepada	 persetujuan	 atau	
keputusan	pemerintah	untuk	dilanjutkan	ke	proses	pengadaan.14 
Outcome	 dari	 fase	 ini	 adalah	persetujuan	pemerintah	untuk	
lanjut	ke	proses	pengadaan.15

Persetujuan Gate 1	hanya	diperlukan	bila	terdapat	proyek	
yang	berisiko	tinggi	dan	kompleks	atau	bila	diperlukan	suatu	
keputusan	 pemerintah	 dalam	 rangka	memperkecil	 opsi-
opsi	pilihan	yang	 tersedia.	Capability manager bertanggung 
jawab untuk membuat dokumen Gate 1 dengan fokus utama 

11	 	Ibid.,	16.
12	 	Ibid.
13	 	Ibid.,	20.
14	 	Ibid.,	23.
15	 	Ibid.
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mengurangi	atau	menghilangkan	 risiko-risiko	yang	ada	 sejak	
Gate 0.	Dokumen	tersebut	menguraikan	progress dari upaya 
memperkecil	opsi-opsi	yang	tersedia	dan	membuat	requirement 
statement,	serta	menyusun	rencana	dan	kegiatan	mehilangkan	
resiko	untuk	melangkah	ke	Gate 2.16

Setelah	Gate	1	disetujui	(atau	pada	kondisi	lain,	suatu	proyek	
dapat	langsung	dari	Gate	0	ke	Gate	2),	project manager akan 
memulai proses engagement	 secara	 resmi	dengan	 industri-
industri	pertahanan,	biasanya	dilanjutkan	dengan	menerbitkan	
dokumentasi	tender	dan	dimulainya	proses	kompetisi	di	antara	
industri-industri	tersebut.17

Dokumen Gate 2	meliputi:18

1)	 Final business case yang memuat:
a)	 Risiko	 yang	 masih	 tersisa	 dan	 rencana	
pengurangan	risiko	tersebut.

b)	 Analisa	 terkini	 yang	mengonfirmasi	 bahwa	
investasi pengembangan kemampuan yang dilakukan 
telah	 sesuai	 dengan	 kebijakan	 pertahanan	 dan	
prioritas-prioritasnya,	 dan	menunjukkan	 good 
value for money,	 serta	 risiko-risiko	 yang	ada	 telah	
diminimalisir	secara	tepat.

c)	 Final performance, whole of life costings, dan 
persetujuan limit.

d)	 Strategi	final	untuk	eksekusi	proyek.

e)	 Analisa	terhadap penyedia barang (contractor), 
meliputi	 kinerja	 atau	 prestasi	 sebelumnya,	 dan	
summary	dari	perjanjian	kontrak	yang	dikehendaki.

2)	 Draft submission to government and a contestability 
statement, yang memberikan keyakinan kepada the Secretary 
dan the Chief of the Defence Force serta	pemerintah	bahwa	
tidak	 terdapat	 isu-isu	atau	permasalahan	 lagi	dari	 sudut	
pandang	kontestabilitas.

16	 	Ibid.,	25.
17	 	Ibid.,	26.
18	 	Ibid.
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c.	 Fase	3	–	Acquisition
Pada fase ini meliputi pembuatan kontrak dengan 

industri	pertahanan	dalam	rangka	mencapai	kemampuan	
yang	telah	ditetapkan,	mengeksekusi	kontrak	tersebut,	dan	
mengenalkan	 serta	menyerahkan	alutsista	baru	 tersebut	
kepada	 satuan	pengguna.19 Outcome	 dari	 fase	 ini	 adalah	
penyerahan	alutsista	kepada	satuan	pengguna.20

d.	 Fase	4	–	Sustainment and disposal
Pada fase sustainment	meliputi	segala	bentuk	dukungan	

terhadap	penggunaan	alutsista	baru	tersebut	selama	masa	
pakai	di	satuan	pengguna.	Sedangkan	fase	disposal	meliputi	
rencana	 awal	 penghapusan	 alutsista,	mengatur	 proses	
transisi	untuk	pengganti	alutsista	tersebut,	dan	penghapusan	
final	dari	alutsista	tersebut.21

Figure 2. Royal Australian Air Force Transition. Image was taken from Australian Chief of 
Air Force’s Lecture at Australian Command and Staff College (Joint) on 12 November 2017.

19	 	Ibid.,	28.
20	 	Ibid.
21	 	Ibid.,	30.
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Kesimpulan
The New Capability Life Cycle	dengan	pendekatan	menyeluruh	

dari fase strategy and concept sampai dengan disposal (‘cradle to 
grave’ approach)	yang	telah	diterapkan	sejak	1	April	2016	di	institusi	
pertahanan	Australia	mendukung	untuk	 tercapainya	Australia’s 
Strategic Defence Interests and Strategic Defence Objectives. Konsep 
tersebut bisa menjadi referensi untuk proses pengadaan alutsista di 
tanah	air.	Dengan	memahami	konsep	tersebut	diharapkan	proses	
pengadaan di lingkungan TNI AU dapat mewujudkan terjaminnya 
keberlangsungan	hidup	alutsista	yang	telah	dibeli	 selama	fase	 in 
service, serta mendukung tercapainya kemampuan (capability) 
yang	telah	ditetapkan	dalam	rencana	strategis	TNI	AU	dalam	rangka	
terlaksananya	tugas-tugas	TNI	AU	sesuai	amanat	undang-undang.*
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Awal	tahun	2000	terjadi	liberalisasi	
di	bisnis	penerbangan	 sehingga	
memudahkan	orang	atau	badan	

usaha	 untuk	 mendirikan	 maskapai	
penerbangan dan membeli pesawat 
sehingga	 terjadi	 booming industri 
penerbangan	 di	 Indonesia.1 Pada saat 
hampir	bersamaan	awal	tahun	2000	banyak	
terjadi accident	 pada	Alutsista	TNI	AU.	
Kedua	fenomena	ini	mendorong	puluhan	
Pamen TNI AU mengajukan pensiun Atas 
Permintaan	Sendiri	 (APS)	untuk	berkarir	

di	penerbangan	sipil.	Kombinasi	antara	peluang	di	organisasi	 lain	
dan	adanya	kesenjangan	antara	harapan	dan	kenyataan,	disinyalir	
menjadi	alasan	utama	Pamen	(perwira	menengah)	TNI	AU	untuk	APS.	

Fenomena	Pamen	TNI,	bahkan	Pati	(perwira	tinggi)	mengajukan	
APS	untuk	berkarir	di	perusahaan	 swasta/BUMN	saat	 ini	 terjadi	
kembali.	Dibukanya	peluang	untuk	berkarir	di	Pertamina	dan	Artha	
Graha	Grup	mendorong	Perwira	TNI	dari	tiga	angkatan	untuk	memilih	
second carrier.	Ada	 ratusan	Perwira	TNI	 terutama	 level	pangkat	
kolonel	dan	 letnan	kolonel	yang	 telah	mengajukan	diri	untuk	alih	
profesi	dengan	bekerja	di	 lingkungan	perusahaan	profit oriented.	
Khusus	di	Lingkungan	Kodiklat	TNI,	setidaknya	ada	satu	Pati	tahap	
pengajuan,	dua	kolonel	sampai	tahap	pembekalan	dan	dua	kolonel	
tahap	pengajuan.	Lima	Letkol	tahap	pembekalan	dan	delapan	Letkol	
tahap	pengajuan	serta	 tiga	mayor	 tahap	pembekalan	dan	empat	
mayor	tahap	pengajuan	untuk	berkarir	di	Pertamina	dan	PT	Artha	
Graha	Grup.	

Komitmen Pada Organisasi, Motivasi 
dan  Fenomena Pensiun Dini Pamen TNI

Oleh	
Kolonel Adm Dayatmoko, S.IP.,MM

(Paban	Pers	Kodiklat	TNI)

1		 Cheppy	Hakim,	http://bisnis.liputan6.com/read/2179130/kualitas-industri-penerbangan-ri
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TNI merupakan institusi resmi negara yang memberikan 
jaminan	karier	personelnya	sesuai	kompetensi,	profesi	dan	peluang	
yang	ada.	Menjadi	prajurit	TNI	 tidak	akan	mengalami	PHK	atau	
pemecatan	 kecuali	 karena	pelanggaran,	memiliki	 penghasilan	
yang	tetap,	minimal	dua	tahun	sekali	gaji	naik	melalui	Kenaikan	
Gaji	Berkala	 (KGB),	mendapatkan	 tunjangan	kinerja,	 tunjangan	
uang lauk pauk yang tidak dimiliki pegawai negeri yang lain dan 
akan	mendapatkan	uang	pensiun	ketika	telah	sampai	masa	usia	
pensiun.	Menjadi	sangat	menarik	untuk	dicermati	kira-kira	apa	yang	
menjadi alasan utama untuk APS agar bisa berkarir di lingkungan 
sipil	 yang	 penuh	 dengan	 tantangan	 dan	 risiko.	 Perusahaan	
BUMN/swasta	berorientasi	pada	keuntungan,	setiap	pengeluaran	
harus	memberikan	 return	 kepada	perusahaan	yang	 lebih	besar	
nilainnya.	Logika	sederhananya	apabila	perusahaan	memberikan	
gaji	pada	pegawai	20	 juat/bulan,	 tentu	dia	mengharapkan	dari	
pegawai	tersebut	memberikan	nilai	 tambah	kepada	perusahaan	
setidaknya	25	juta/bulan.	Apabila	tidak	mendapatkan	nilai	tambah	
tentu	perusahaan	akan	melakukan	PHK	dengan	pesangon	sesuai	
ketentuan	perundang-undangan.	

Fenomena	alih	profesi	ini	tentu	menarik	untuk	dikaji,	terutama	
dari sisi manajemen SDM agar pimpinan mendapatkan gambaran 
sebagai	dasar	pengambilan	kebijakan	bidang	pembinaan	personel.	
Kajian	akan	dilihat	dari	sisi	komitmen	pada	organisasi	dan	motivasi	
personel	mengajukan	alih	profesi	(lebih	tepat	disebut	APS	untuk	
bekerja	di	tempat	lain,	karena	alih	profesi	tidak	ada	lagi).

Alasan personel tetap bertahan
Kajian	untuk	memahami	perilaku	personel/pegawai	dalam	

organisasi	 telah	banyak	dilakukan	para	pakar	manajemen	atau	
sarjana	bidang	SDM	melalui	berbagai	penelitian,	desertasi,	tesis	dan	
skripsi.	Untuk	memahami	mengapa	pegawai	resign	atau	bertahan	
di	perusahaan	terutama	dilihat	dari	sudut	pandang	komitmen	pada	
organisasi	atau	motivasi	untuk	bekerja.

a. Komitmen pada organisasi
Komitmen	pada	organisasi	merupakan	salah	satu	perhatian	

pakar manajemen dalam melakukan penelitian dan kajian 
tentang	hubungan	 kerja	 antara	 pekerja	 dan	perusahaan.	
Hubungan	antara	komitmen	pada	organisasi	dan	kinerja	sudah	
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hampir	menjadi	 aksioma,	 bahwa	 semakin	 tinggi	 komitmen	
pada	organisasi	semakin	tinggi	kinerja	pegawai.	Banyak	pakar	
manajemen yang memberikan definisi tentang komitmen pada 
organisasi	misalnya,	Greenberg	(2004)	mendefinisikan	komitmen	
pada organisasi sebagai suatu tingkatan dimana individu 
mengidentifikasikan dirinya dan melibatkan diri dalam organisasi 
dan	tidak	suka	meninggalkannya.	Robbins	(1989)	mendefiniskan	
komitmen	pada	organisasi	merupakan	salah	 satu	 sikap	kerja	
karena	merefleksikan	perasaan	seseorang	terhadap	organisasi	
tersebut.	 Sedangkan	Kretner	&	Kinicki	 (2005)	mengartikan	
komitmen pada organisasi sebagai refleksi yang tinggi yang 
mana	individu	melibatkan	diri	tentang	apa	yang	dilakukan.	Dari	
beberapa pendapat para pakar manajemen ini komitmen dapat 
disimpulkan secara ringkas sebagai identifikasi diri anggota 
terhadap	organisasinya.	

Komitmen pada organisasi bukan merupakan konsepsi 
tunggal tetapi beberapa dimensi yang merupakan komponen 
dari	komitmen	organisasi.	Minner	(1998)	menyatakan	komitmen	
memiliki	 2	 (dua)	dimensi	 yaitu:	 (1)	Attitudinal commitment: 
derajat keterikatan relatif dari individu pada organisasinya 
dan	derajat	keterlibatan	dalam	organisasi;	dan	 (2)	Behavioral 
commitment:	 suatu	 investasi	 aktivitas-aktivitas	dan	kegiatan	
pada	masa	 lalu	 sehingga	 tetap	 tinggal	 sebagai	 anggota	
organisasi.	Sedangkan	Alan	&	Meyer	(1997)	menyampaikan	ada	
tiga	komponen	komitmen	pada	organisasi,	yaitu:	 (1)	Affective 
commitment (AC) yaitu kesediaan untuk bekerja pada organisasi 
karena	setuju	dengan	organisasi	dan	tetap	ingin	bergabung;	(2)	
Normative commitment	(NC)	yaitu	Kesediaan	untuk	bekerja/tetap	
bergabung pada organisasi karena ada dorongan dari pekerja 
yang	lain	untuk	tetap	tinggal;	serta	(3)	Continuance commitment 
(CC)	yaitu	kesediaan	untuk	bekerja	pada	organisasi	sebab	tidak	
mampu	untuk	meninggalkan/tidak	ada	alternatif	pekerjaan.

Jadi	dari	sudut	pandang	komitmen	pada	organisasi,	personel	
akan	tetap	bertahan	untuk	tetap	bekerja	pada	suatu	karena	satu	
berbagai	alasan.	Berbagai	alasan	tersebut	misalnya:

1)	 Personel	 setuju	 dengan	 nilai-nilai	 yang	 ada	 dalam	
organisasi	 tersebut,	dia	mengindentifikasikan	dirinya	
sebagai	bagian	dari	organisasi	yang	tidak	terpisahkan,
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2)	 Personel	 tetap	bertahan	di	perusahaan	karena	adanya	
dorongan dari teman kerjanya atau merasa diterima 
dengan	baik	oleh	sesama	karyawan	yang	lain	sehingga	
membuatnya	nyaman.

3)	 Personel	tetap	bertahan	karena	tidak	ada	pilihan	bagi	dia	
untuk bekerja di tempat lain atau dia merasa tidak akan 
mampu	bekerja	atau	bersaing	di	 tempat	 lain	sehingga	
terpaksa	dia	bertahan	meskipun	mungkin	tidak	nyaman	
atau	nilai-nilai	dalam	perusahaan	tersebut	tidak	sesuai	
dengan	nilai-nilai	dirinya.

b.	 Motivasi kerja
Motivasi	kerja	menurut	Hasibuan	(2005)	merupakan	suatu	

hal	yang	menyebabkan,	menyalurkan,	dan	mendukung	perilaku	
manusia,	supaya	mau	bekerja	giat	dan	antusias	mencapai	hasil	
kerja	yang	optimal.	Sedangkan	menurut	M.	Manullang	(2001)	
motivasi	merupakan	pekerjaan	yang	dilakukan	oleh	 seorang	
manager	yang	memberikan	inspirasi,	semangat	dan	dorongan	
kepada	orang	 lain.	Mengacu	pada	pendapat	Hasibuan	dan	
Manullang	 tersebut	 ada	dua	 sudut	pandang	 yang	berbeda.	
Hasibuan	lebih	melihat	dari	sisi	motivasi	yang	ada	dari	internal	
pegawai,	sedangkan	Manullang	lebih	melihat	dari	sisi	bagaimana	
upaya	manager	untuk	membangkitkan	motivasi	pegawainya.	
Dengan demikian dapat disimpulkan motivasi sebenarnya bisa 
terbangun dari kombinasi antara sisi internal dan sisi eksternal 
karyawan.	Adanya	 sisi	 eksternal	 berarti	memberikan	 ruang	
bahwa	pimpinan	dapat	berperan	dalam	menjaga	pegawainya	
tetap	bekerja	dalam	perusahaan.	

Motivasi	timbul	karena	adanya	kebutuhan	pada	diri	karyawan.	
Setiap	orang	memiliki	kebutuhan	yang	harus	dipenuhi,	dengan	
motivasi	itulah	orang	akan	bekerja.	Ada	beberapa	teori	motivasi	
yang	menjadi	acuan	dalam	penelitian	SDM,	yaitu:

1)	 Teori	ERG	dikemukakan	oleh	Clayton	Alderfer	seorang	
psikolog	asal	Amerika	Serikat,	 kelahiran	1	September	
1940.	Ketiga	kebutuhan	pokok	manusia	ini	diurai	Aldelfer	
sebagai	sebagai	berikut:	(1)	Existence atau keberadaan 
adalah	suatu	kebutuhan	akan	 tetap	bisa	hidup	sesuai	
dengan	tingkat	kebutuhan	tingkat	rendah	yaitu	meliputi	
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kebutuhan	 fisiologis	dan	kebutuhan	akan	 rasa	aman,	
(2)	Relatedness	 atau	hubungan	mencakup	kebutuhan	
untuk	berinteraksi	dengan	orang	 lain,	dan	 (3)	Growth 
atau	pertumbuhan	adalah	kebutuhan	yang	mendorong	
seseorang	untuk	memiliki	pengaruh	yang	kreatif	dan	
produktif	terhadap	diri	sendiri	atau	lingkungan.2

2)		 Teori	Hierarchy	of	Need	Abraham	Maslow.	Maslow	
menggunakan piramida sebagai peraga untuk 
memvisualisasi	 gagasannya	mengenai	 teori	 hirarki	
kebutuhan.	Menurut	Maslow,	manusia	termotivasi	untuk	
memenuhi	kebutuhan-kebutuhan	hidupnya.	Kebutuhan-
kebutuhan	 tersebut	memiliki	 tingkatan	 atau	hirarki,	
mulai	dari	yang	paling	rendah	(bersifat	dasar/fisiologis)	
sampai	yang	paling	tinggi	(aktualisasi	diri).	Adapun	hirarki	
kebutuhan	tersebut	adalah	sebagai	berikut:	Kebutuhan	
fisiologis	 atau	 dasar,	 kebutuhan	 akan	 rasa	 aman,	
kebutuhan	untuk	dicintai	dan	disayangi,	kebutuhan	untuk	
dihargai	dan	kebutuhan	untuk	aktualisasi	diri.3

3)		 Teori	Dua	Faktor	 Frederic	Hezberg.	 Teori	Dua	Faktor	
Hezberg.	 Frederick	 Herzberg	 (Hasibuan,	 1990)	
mengemukakan teori motivasi berdasar teori dua 
faktor	yaitu	faktor	higiene	dan	motivator.	Dia	membagi	
kebutuhan	Maslow	menjadi	dua	bagian	yaitu	kebutuhan	

2		 	http://perilakuorganisasi.com/teori-erg.html
3		 	Ibid
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tingkat	 rendah	 (fisik,	 rasa	 aman,	 dan	 sosial)	 dan	
kebutuhan	 tingkat	 tinggi	 (prestise	 dan	 aktualisasi	
diri)	 serta	mengemukakan	bahwa	cara	 terbaik	untuk	
memotivasi	individu	adalah	dengan	memenuhi	kebutuhan	
tingkat	tingginya.	Menurut	Hezberg,	faktor-faktor	seperti	
kebijakan,	 administrasi	 perusahaan,	 dan	 gaji	 yang	
memadai dalam suatu pekerjaan akan menenteramkan 
karyawan.	Bila	 faktor-faktor	 ini	 tidak	memadai	maka	
orang-orang	tidak	akan	terpuaskan	(Robbins,	2001).

4)		 Teori	Kebutuhan	Mc.	Clelland.	David	Mc	Clelland	(Robbins,	
2001)	mengemukakan	 bahwa	 individu	mempunyai	
cadangan	energi	potensial.	 Energi	 ini	dilepaskan	dan	
dikembangkan tergantung pada kekuatan atau dorongan 
motivasi	individu	dan	situasi	serta	peluang	yang	tersedia.4 

	Ada	tiga	kebutuhan	yang	 ingin	dicapai	yaitu	berprestasi	
(achievment),	kebutuhan	kekuasaan	(power),	dan	afiliasi. 
Ketiga	kebutuhan	tersebut	dapat	dijelaskan	sebagai	berikut:5

(a)	 Kebutuhan akan prestasi (n-ACH),	merupakan	
dorongan	 untuk	 mengungguli, 	 berprestasi	
sehubungan	dengan	seperangkat	standar,	berjuang	
untuk	sukses.	Ciri-ciri	 inidividu	yang	menunjukkan	
orientasi tinggi antara lain bersedia menerima risiko 
yang	 relatif	 tinggi,	 keinginan	untuk	mendapatkan	
umpan	balik	 tentang	hasil	kerja	mereka,	keinginan	
mendapatkan	tanggung	jawab	pemecahan	masalah.	

(b)  Kebutuhan akan kekuasaan (n-pow),	merupakan	
motivasi	 tentang	 kekuasaan.	 Karyawan	memiliki	
motivasi	untuk	berpengaruh	terhadap	lingkungannya,	
memiliki karakter kuat untuk memimpin dan memiliki 
ide-ide	 untuk	menang.	Ada	 juga	motivasi	 untuk	
peningkatan	status	dan	prestise	pribadi.	

(c)		Kebutuhan untuk berafiliasi atau bersahabat (n-affil)	
merupakan	hasrat	untuk	berhubungan	antar	pribadi	
yang	 ramah	 dan	 akrab.	 Individu	merefleksikan	
keinginan	untuk	mempunyai	hubungan	yang	erat,	

4		 Henry,	Teori	Motivasi	Mc	Clelland,		http://teorionline.net/teori-motivasi-kebutuhan-mcclelland/
5		 	Ibid
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kooperatif	dan	penuh	sikap	persahabatan	dengan	
pihak	 lain.	 Individu	 yang	mempunyai	 kebutuhan	
afiliasi	yang	tinggi	umumnya	berhasil	dalam	pekerjaan	
yang	memerlukan	interaksi	sosial	yang	tinggi.

Mengacu pada teori motivasi Maslow dapat ditarik kesimpulan 
bahwa	semakin	tinggi	seseorang	mencapai	tingkat	kebutuhan	pada	
organisasinya saat ini maka tinggi keinginan untuk tetap berada 
pada	organisasi	semakin	besar.	Karyawan	akan	semakin	nyaman	dan	
bertahap	pada	tempatnya	bekerja	saat	 ini.	Namun	demikian	teori	
ini	pada	umumnya	berlaku	pada	 tingkat	kebutuhan	ketiga.	Pada	
saat	sudah	mencapai	tingkat	kebutuhan	keempat	dan	kelima,	yaitu	
kebutuhan	untuk	dihargai	dan	kebutuhan	aktualisasi	diri	memiliki	
kecenderungan	yang	berbeda.	Seseorang	yang	sudah	mendapatkan	
kebutuhan	sampai	tingkat	ketiga,	dengan	memiliki	status	sosial	yang	
tinggi	dan	kebutuhan	dasar	telah	terpenuhi,	muncul	keinginan	untuk	
mencapai	 tingkat	kebutuhan	keempat	dan	kelima	dari	manapun,	
termasuk	dari	luar	organisasinya	dengan	risiko	harus	resign.	Apabila	dia	
merasa	sulit	mendapatkan	pada	organisasinya	saat	ini,	atau	melihat	ada	
peluang	di	tempat	lain	maka,	dia	akan	tetap	resign dari organisasinya 
meskipun	sebagaian	kebutuhannya	telah	terpenuhi.	Sedangkan	apabila	
mengacu	pada	teori	Mc	Clelland	maka	kecenderungan	untuk	resign 
tetap	terjadi	meskipun	kebutuhan	dasar	 telah	terpenuhi,	biasanya	
karena	keinginan	untuk	mendapatkan	kekuasaan.	Teori	 ini	dapat	
menjelaskan	mengapa	banyak	perwira,	atau	pensiunan	perwira	yang	
telah	mendapatkan	kesejahteraan	dan	kenyamanan	hidup	“tergoda”,	
untuk	ikut	dalam	Pilpres,	Pilkada,	Pileg,	bergabung	dalam	Parpol	atau	
berusaha	mendapatkan	posisi	di	BUMN/swasta	atau	bahkan	sekadar	
bergabung dalam suatu Ormas sekadar untuk aktualisasi diri atau 
mendapatkan	kekuasaan	dalam	organisasi	tersebut.

Keinginan untuk “memberontak” dan resign dari organisasi
Pada semua organisasi apapun bentuk dan latar belakang 

didirikannya	organisasi	tersebut	selalu	muncul	orang-orang	dalam	
organisasi	 tersebut	yang	melakukan	“pemberontakan”	 terhadap	
pimpinannya.	Bentuk	pemberontakan	ini	umumnya	ada	tiga,	yaitu:	(1)	
menentang	secara	terang-terangan	terhadap	kebijakan	pimpinan,	(2)	
membuat	kegaduhan	dengan	berbagai	issue	atau	pergunjingan	tentang	
kondisi	organisasi,	atau	(3)	resign.	Untuk	memahami	perilaku	anggota	
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organisasi	tersebut	dapat	mengacu	pada	teori	Robert	Ted	Gurr,	dalam	
bukunya,	“Why	Men	Rebel”.6  Robert	Ted	Gurr,	Dento	E.	Morrison	dan	
James	Davis	menganggap	bahwa	tingkah	laku	agresif	timbul	sebagai	
akibat	adanya	frustasi	dalam	masyarakat	 (organisasi).	Ketika	suatu	
masyarakat	terjadi	kesenjangan	antara	nilai	yang	diharapkan	dengan	
nilai	kapasitas	untuk	mencapai	harapan	maka	akan	terjadi	kekecewaan	
dan	frustasi.	Kondisi	ini	pada	gilirannya	akan	memunculkan	tindakan	
melawan	atau	memberontak,	semakin	besar	tingkat	kesenjangan	yang	
terjadi maka semakin besar pula kemungkinan munculnya tindakan 
melawan	tersebut.	Robert	Ted	Gurr	mengklasifikasikan	Teori	Deprivasi	
Relatif	ke	dalam	3	bagian	utama:7

a) Decrement deprivation	(menunjukkan	kondisi	dalam	nilai	yang	
diharapkan	terdapat	dalam	masyarakat	dalam	keadaan	stabil,	
sementara	pada	saat	yang	sama	nilai	kapabilitasnya	menurun.

b) Aspiration deprivation	(Kondisi	di	mana	nilai	yang	diharapkan	
mengalami	peningkatan,	sementara	pada	saat	yang	sama	
nilai	 kapabilitasnya	 dalam	 keadaan	 stabil	 (statis	 tidak	
berubah).	 Kesenjangan	 terjadi	 karena	naiknya	harapan	
sementara	 kemampuan	 untuk	mewujudkan	 harapan	
tersebut	dalam	keadaan	tidak	berubah.

c) Progressive deprivation	(suatu	kondisi	di	mana	nilai-nilai	yang	
diharapkan	meningkat	pada	saat	yang	bersamaan	kapabilitas	
untuk	mencapainya	malah	menurun.

Teori Ted Gurr ini digambarkan dalam kurve sebagai berikut:

Kurve kesenjangan antara harapan dan kenyataan

6		 Ted,	Robert	Gurr,	Why	Men	Rebel,	Paradigm	Publishers,	2010,	
7		 Ted,	http://www.academia.edu/35374640/Relative_Deprivation_Approach_to_Social_Movements
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Mengacu	pada	teori	Ted	Gurr,	tersebut	dapat	disimpulkan	bahwa	
personel	melakukan	pemberontakan	terhadap	organisasinya	dengan	
cara	melawan	atasan,	membuat	kegaduhan	dalam	organisasi	atau	
resign	karena	adanya	kesenjangan	antara	harapan	dan	kenyataan	
yang	dapat	diperolehnya.	Semakin	 tinggi	 tingkat	pendidikan	dan	
semakin lama bergabung dalam organisasi maka ada kecenderungan 
untuk	meningkatkan	harapannya	 terhadap	organisasi.	 Sedangkan	
semakin	tinggi	tingkat	kesenjangan	antara	harapan	dengan	kenyataan	
maka	semakin	 tinggi	 kemungkinan	melakukan	“pemberontakan”	
atau resign.

 
Kesimpulan
a.	 Keinginan	untuk	tetap	bertahan	pada	organisasi	pada	umumnya	

karena:
1)	 Merasa	nyaman	dan	merasa	sebagai	bagian	dalam	organisasi	

tersebut,

2)	 Mendapatkan	dorongan	teman	dalam	organisasi	untuk	tetap	
bertahan,

3)	 Merasa	tidak	ada	pilihan	lain	sehingga	harus	tetap	bertahan

4)	 Telah	terpenuhinya	sebagian	besar	kebutuhannya	terutama	
sampai	level	3.

b.	 Keinginan	untuk	resign karena:
1)	 merasa karirnya tidak bisa berkembang
2)	 lingkungan kerja yang tidak nyaman
3)	 merasa kurang mendapat apresiasi
4)	 adanya konflik dalam organisasinya
5)	 bosan	dan	jenuh	dan	ingin	mencoba	tantangan	baru
6)	 terjadinya	perubahan	kebijakan	karena	perubahan	Pimpinan
7)	 hasrat	untuk	mengatualisasikan	diri
8)	 hasrat	untuk	mendapatkan	kekuasaan	di	tempat	lain
9)	 memandang prospek dalam organisasinya kurang baik
10)	adanya	penawaran	dari	tempat	lain	yang	menjanjikan.
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Pentingnya Jaringan Komunikasi 
Satelit Sebagai Pendukung

Sistem Pertahanan Nasional

Oleh	
Letkol Lek Evik Merdiyana

(Pabandya	Komsus	Paban	V	Kompernika	Sopsau)

Perkembangan informasi  dan 
teknologi yang sangat pesat 
memicu adanya peningkatan 

kualitas	kehidupan	dan	kebutuhan	akan	
layanan informasi dengan tingkat dan 
ragam	 layanan	 yang	 semakin	 canggih	
dan	komplek.	Teknologi	sistem	jaringan	
komunikasi	 satelit	merupakan	 salah	
satu	 solusi	 terhadap	masalah	 tersebut.	
Terutama untuk kepentingan sarana 
informasi yang sekarang perlu adanya 

pembaruan	 teknologi	 komunikasi.	 Teknologi	 sistem	komunikasi	
satelit	merupakan	alat	dalam	orbit	bumi	yang	berfungsi	 khusus	
untuk	menerima	 atau	mengirim	 data	 secara	 nirkabel	 (tanpa	
kabel).	Penerapan	sistem	jaringan	komunikasi	satelit	untuk	sarana	
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informasi	 dipercaya	 dapat	memenuhi	 kebutuhan	 komunikasi	
untuk	menunjang	kinerja	dari	semua	pihak.	Dengan	meningkatnya	
permintaan layanan	voice,	data,	video	dan	multimedia,	kebutuhan	
akan	 teknologi	 komunikasi	 satelit	 sangat	 dibutuhkan.	 Dalam	
banyak	hal,	dari	beberapa	perusahan	telekomunikasi	menyediakan	
perangkat	untuk	pengadaan	teknologi	komunikasi	satelit.

Satelit	merupakan	alat	dalam	orbit	bumi	yang	berfungsi	khusus	
untuk	menerima	atau	menghantarkan	data	secara	nirkabel	(tanpa	
kabel).	 Komunikasi	 satelit	mirip	dengan	 line of sight microwave 
(transmisi	mengikuti	 garis	 lurus/LoS),	 hanya	 saja	 salah	 satu	
stasiunnya,	yaitu	satelit,	mengorbit	di	atas	bumi.	Satelit	berfungsi	
seperti antena dan repeater	yang	sangat	tinggi.	Sebagai	repeater,	
berfungsi untuk menerima signal gelombang microwave dari stasiun 
bumi,	 ditranslasikan	 frekuensinya,	 kemudian	 diperkuat	 untuk	
dipancarkan	kembali	 ke	arah	bumi	 sesuai	dengan	coverage-nya,	
seperti	lokasi	stasiun	tujuan	atau	penerima.	

Satelit	 adalah	 suatu	 station relay atau repeater gelombang 
microwave	yang	diorbitkan	di	angkasa,	berfungsi	untuk	menerima,	
memperkuat atau mengulangi sinyal radio dengan bidang frekuensi 
tertentu	 dari	 bumi	 setelah	 diperkuat	 dan	 diubah	 ke	 bidang	
frekuensi	yang	berbeda.	Satelit	memerlukan	orbit	geo-stationary,	
tinggi	 35,784	 km.	 Selain	 itu	 ada	 juga	 yang	menggunakan	orbit	
geosynchronus,	sebagaimana	yang	digunakan	oleh	satelit	Intelsat	
dan	Palapa.	(William	Stallings,	Data	and	Computer	Communications	
7th	Edition).	Kehadiran	 sistem	 jaringan	komunikasi	 satelit	 tidak	
lepas dari teknologi wireless-access,	 yakni	 teknologi	 radio	 yang	
menggantikan	kabel	lokal	(local loop).	Hingga	dalam	daerah	cakupan	
tertentu	 seseorang	masih	bisa	berkomunikasi	 sekalipun	dalam	
keadaan	bergerak.	

Teknologi wireless-access didasari sistem jaringan radio 
terestrial,	dimana	yang	satu	dengan	yang	lainnya	terkait	dengan	
suatu	 jaringan	 yang	 terhubung	dengan	 jaringan	 telepon	 tetap	
(PSTN	=	Public Switch Telephone Network),	sehingga	daerah	yang	
tidak	terhubung	dengan	jaringan	telepon	sangat	sulit	mendapatkan	
informasi	dari	dunia	luar.	Untuk	menjangkau	daerah-daerah	yang	
jauh	dari	perkotaan	tersebut,	maka	sistem	wireless-access dapat 
direkayasa	 dengan	menggunakan	 sistem	 komunikasi	 satelit.	
Dengan	sistem	ini	akses	informasi	ke	daerah-daerah	tertinggal	tidak	
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terputus,	karena	akses	komunikasi	satelit	bisa	menjangkau	daerah-
daerah	 yang	berada	di	 luar	 jangkauan	BTS yang jangkauannya 
terbatas	yang	tersebar	di	seluruh	Indonesia.

Backbones Transmission Network

Ada dua bagian penting dari satelit yakni space segmen	(bagian	
yang	berada	di	angkasa)	dan	ground segmen	(biasa	disebut	stasiun	
bumi).	Seperti	ditunjukkan	oleh	gambar	di	bawah	ini,	dimana	ada	
transmisi dari satelit penerima bumi yang dikirimkan ke satelit 
pemancar	yang	berada	di	luar	angkasa	(uplink)	ataupun	sebaliknya	
(downlink)	yang	memungkinkan	satelit	pemancar	mengirimkan	data	
pada	satelit	penerima	yang	berada	di	permukaan	bumi.

Uplink

Segmen Angkasa

Downlink

TT&C

Master	Station SB RXSS TX



ANGKASA CENDEKIA

31Edisi April 2018

Cara kerja satelit
Tahapan-tahapan	dalam	cara	kerja	satelit	dibagi	menjadi	tiga	

tahapan	 yaitu,	 tahap	pertama	 satelit	menerima	 sebuah	 sinyal	
yang	kemudian	pada	tahap	kedua	satelit	akan	memperbesar	sinyal	
tersebut.	lalu	pada	tahap	terakhir,	sinyal	tersebut	dikembalikan	ke	
bumi	dan	diterima	oleh	beberapa	stasiun	yang	ada	di	bumi.	Seperti	
yang	terlihat	pada	gambar	di	bawah	ini.

Untuk menciptakan jaringan seperti ini satelit menggunakan 
transponders	 yang	dapat	menyalurkan	pesan	dua	arah.	Antena	
satelit merupakan	 faktor	 penting	 yang	 dapat	mempengaruhi	
jaringan	komunikasi	 satelit.	 Sedangkan	 transmisinya	difokuskan	
pada	wilayah	yang	spesifik	di	bumi.	Area	penerimaan	ini	disebut	
juga dengan nama foot print,	dan	dapat	bervariasi,	tergantung	pada	
aplikasi	satelit.

Kapasitas informasi satelit memiliki keterbatasan dengan faktor 
yang	berbeda-beda,	termasuk	angka	transponder	dan	permintaan	
kekuatan	untuk	sistem	transmisi	yaitu	c-band	dan	ku-band.	Pada	
transmisi	satelit	c-band	hanya	menyalurkan	4/6	GHZ,	sedangkan	ku-
band	lebih	banyak	dioperasikan	karena	memiliki	jangkauan	12/14	
GHZ.	Ku-band	lebih	menguntungkan	dibandingkan	dengan	c-band	
yang	memiliki	 keterbatasan	dalam	kekuatan	untuk	menghindari	
gangguan dengan terrestrial microwave system.	 Ku-band	 tidak	
memiliki	keterbatasan	seperti	itu	dan	kekuatan	downlink-nya	pun	
dapat	ditingkatkan.
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Kelebihan media transmisi satelit
•	 Cakupan	 yang	 luas.	 Bisa	 satu	negara,	 satu	wilayah,	 satu	

daerah	ataupun	satu	benua,
•	 Bandwith	yang	tersedia	cukup	lebar,
•	 Independen	dari	infrastruktur	terrestrial,
•	 Instalasi jaringan segmen bumi yang cepat
•	 Biaya	relative	rendah	per-site
•	 Area coverage	 yang	 luas,	 jangkauan	 cakupannya	 yang	

luas	baik	nasional,	 regional	maupun	global,	bahkan	dapat	
mencapai	setengah	dari	permukaan	bumi.

•	 Media transmisi satelit/VSAT bisa dipasang dimana saja 
selama	masuk	dalam	jangkauan	satelit.

•	 Dapat	koneksi	dimana	saja.	Tidak	perlu	terjadi	LoS	(line of 
sight)	dan	tidak	ada	masalah	dengan	jarak,	karena	garis	lurus	
transfer	data	ke	arah	luar	bumi	sehingga	tidak	terhalang	oleh	
bangunan	–	bangunan/	letak	geografis	bumi.

•	 Komunikasi dapat dilakukan baik titik ke titik maupun dari 
satu titik ke banyak titik secara broadcasting, multicasting.

•	 Andal	dan	bisa	digunakan	untuk	koneksi	voice	(PABX),	video	
dan	data,	dengan	menyediakan	bandwidth	yang	lebar	dengan	
menyewa	pada	provider	saja.

•	 Jika	ke	internet	jaringan	akses	langsung	ke	ISP/	NAP	router.
•	 Sangat	baik	untuk	daerah	 yang	 kepadatan	penduduknya	

jarang	dan	belum	mempunyai	infrastuktur	telekomunikasi.
•	 Media	 transmisi	 satelit	 (VSAT)	 tidak	 akan	 bertabrakan	

dengan VSAT yang lain karena memiliki orbit masing – masing 
yang	bersifat	 unik,	 jadi	 tidak	mungkin	 sama.	 Sedangkan	
pada	wireless,	bisa	saja	terjadi	tabrakan	frekuensi	dengan	
pengguna wireless	yang	lain	atau	frekuensi	di	daerah	tersebut	
sudah	penuh	sehingga	mengalami	kesulitan.

Orbit satelit: LEO, MEO, GEO
Satelit	 jenis	 LEO	 (Low	Earth	Orbit)	merupakan	 satelit	 yang	

mempunyai	ketinggian	320	–	800	km	di	atas	permukaan	bumi.	Karena	
orbit	mereka	yang	 sangat	dekat	dengan	bumi,	 satelit	 LEO	harus	
mempunyai kecepatan yang sangat tinggi supaya tidak terlempar ke 
atmosfer.	Kecepatan	edar	satelit	LEO	mencapai	27.359	Km/h	untuk	
mengitari	bumi	dalam	waktu	90	menit.	Delay	 time	LEO	sebesar	
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10	ms	(waktu	perambatan	gelombang	dari	stasiun	bumi	ke	satelit	
dan	kembali	lagi	ke	stasiun	bumi).	 Aplikasi	dari	satelit	jenis	LEO	ini	
biasanya dipakai pada sistem remote sensing dan peramalan cuaca 
karena	jarak	mereka	dengan	permukaan	bumi	yang	tidak	terlalu	jauh.	

Pada	masa	sekarang	satelit	LEO	yang	mengorbit	digunakan	untuk	
aplikasi	komunikasi	selular.	Karena	jarak	yang	tidak	terlalu	jauh	dan	
biaya	yang	murah,	 satelit	 LEO	sangat	banyak	diluncurkan	untuk	
berbagai	macam	aplikasi.	Akibatnya	jumlah	satelit	LEO	sudah	sangat	
padat.	Tercatat	sekarang	ada	8000	lebih	satelit	yang	mengitari	bumi	
pada	orbit	LEO.	Satelit	pada	lingkaran	Low Earth Orbit ditempakan 
sekita	161	hingga	483	km	dari	permukaan	bumi.	Karena	sifatnya	
yang terlalu dekat dengan permukaan bumi menyebabkan satelit 
ini	akan	bergerak	sangat	cepat	untuk	mencegah	satelit	 tersebut	
terlempar	keluar	dari	lintasan	orbitnya.	Satelit	pada	orbit	ini	akan	
bergerak	 sekitar	 28163	 km/jam	dan	dapat	menyeselaikan	 satu	
putaran	mengeliling	bumi	antara	30	menit	hingga	1	jam.	Satelit	pada	
low	orbit	hanya	dapa	terlihat	oleh	stasiun	bumi	sekitar	10	menit.

Kelebihan	LEO	antara	lain	:
•	 Latency atau delay	rendah.
•	 Daerah	lintang	terbesar	terdapat	pada	kutub	utara	dan	selatan.
•	 Path loss	kecil.
•	 Mudah	diaplikasikan	pada	frekuensi	reuse	yang	lebih	besar.
•	 Pengendalian	pada	stasiun	bumi	berdaya	kecil.

Kekurangan	LEO	:
•	 Jumlah	satelit	banyak	(	50-70	satelit).
•	 Tidak efektif untuk cakupan nasional atau regional
•	 Luas	cakupan	daerah	kecil.
•	 Karena	kebutuhan	jumlah	satelit	banyak,	biaya	peluncuran	

untuk	menyebarkan	mahal.
•	 Sulit	dalam	peluncuran	dan	mengoperasian	karena	jumlah	

satelit	banyak.
•	 Lifetime	orbital	jauh	lebih	pendek	daripada	GEO	dan	MEO	

karena	degradasi	orbital.

MEO (Medium Earth Orbit)
Satelit pada orbit ini merupakan satelit yang mempunyai 

ketinggian	di	atas	10000	km	dengan	aplikasi	dan	jenis	yang	sama	
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seperti orbit	LEO.	Namun	karena	jarak	yang	sudah	cukup	jauh	jumlah	
satelit	pada	orbit	MEO	tidaklah	sebanyak	satelit	pada	orbit	LEO.	Satelit	
jenis	MEO	ini	mempunyai	delay	sebesar	60	–	80	ms.	MEO,	Medium	
Earth	Orbit	 Satelit	 dengan	 ketinggian	orbit	menengah	dengan	
ketinggian	9656	km	hingga	19312	km	dari	permukaan	bumi.	Pada	
orbit	ini	satelit	dapat	terlihat	oleh	stasiun	bumi	lebih	lama	sekitar	2	
jam	atau	lebih.	Dan	waktu	yang	diperlukan	untuk	menyelesaikan	satu	
putaran mengitari bumi adalah	dua	jam	hingga	empat	jam.

Kelebihan	MEO,	antara	lain:
•	 Latency atau delay	lebih	rendah	daripada	GEO	(tetapi	lebih	

besar	dari	LEO).
•	 Penggunaan frekuensi reuse	 lebih	baik	dibanding	dengan	

GEO	(tetapi	kurang	dari	LEO)
•	 Sedikit satelit untuk menyebarkan dan mengoperasikan 

dan	 lebih	murah	daripada	 sistem	 LEO	 (tapi	 lebih	mahal	
dibandingkan	dengan	GEO).

•	 Lifetime satelit	pada	orbit	MEO	lebih	lama	dari	sistem	LEO	
(tetapi	kurang	dari	GEO).

Kekurangan	MEO,	antar	lain:
•	 Jumlah	satelit	yang	dibutuhkan	lebih	banyak	dibandingkan	

GEO.
•	 Karena	lebih	banyak	jumlahya,	maka	biaya	peluncuran	lebih	

mahal	daripada	GEO.
•	 Antena	pengendalinya	umumnya	lebih	mahal	dan	kompleks.
•	 Cakupan	daerah	sempit	(yaitu:	lautan,	padang	pasir,	hutan)

GEO (Geostationery Earth Orbit)
Satelit	 GEO	merupakan	 sebuah	 satelit	 yang	 ditempatkan	

dalam	orbit	yang	posisinya	tetap	dengan	posisi	suatu	titik	di	bumi.	
Karena mempunyai posisi yang tetap maka waktu edarnyapun 
sama	dengan	waktu	 rotasi	bumi.	Posisi	orbit	 satelit	GEO	sejajar	
dengan	garis	khatulistiwa	atau	mempunyai	titik	lintang	nol	derajat.	
Satelit	GEO	mempunyai	jarak	sebesar	35786	Km	dari	permukaan	
bumi.	Keuntungan	satelit	orbit	GEO	ini	salah	satunya	adalah	dalam	
mentracking antena pengendalian dari suatu stasion bumi tidak 
perlu mengikuti pergerakan satelit karena satelit tersebut sama 
periodenya	dengan	rotasi	bumi.	Bandingkan	dengan	tracking	antena	
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pada	satelit	LEO	yang	harus	mengikuti	pergerakan	satelitnya	yang	
tidak	 sama	dengan	periode	bumi	berputar.	Kerugian	dari	 satelit	
orbit	GEO	adalah	karena	 jarak	yang	sangat	 jauh	dari	permukaan	
bumi	maka	daya	pancar	sinyal	haruslah	 tinggi	dan	sering	 terjadi	
delay	yang	cukup	signifikan.	Cakupan	satelit	GEO	pun	sebenarnya	
tidak	mencakup	 semua	posisi	 di	 permukaan	bumi.	 Lokasi	 yang	
berada di kutub utara dan selatan tidak dapat terjangkau dengan 
menggunakan	satelit	GEO	karena	foot	printnya	yang	terbatas.

Kelebihan	GEO	:
•	 Stasiun	pengendali	tidak	harus	setiap	saat	melakukan	track	

terhadap	satelit.
•	 Hanya	beberapa	satelit	cukup	meng-cover	seluruh	lapisan	

bumi.
•	 Maksimal	lifetime	15	tahun	atau	lebih.

Kekurangan	GEO	:
•	 Delai	 propagasi	 yang	 cukup	 besar,	 berkisar	 antara	 250	

milidetik.
•	 Proses	peluncuran	satelit	mahal	karena	berada	pada	orbit	

yang	jauh.

Kebutuhan bagi Indonesia
Penggunaan	 satelit	menjadi	 kebutuhan	yang	mendesak	bagi	

kepentingan	pertahanan	dan	keamanan	nasional	 kita.	 Indonesia	
memiliki banyak potensi konflik dengan Negara tetangganya; 
berbagai aktivitas	ilegal	seperti	pelanggaran	wilayah,	klaim	batas	
wilayah,	penyadapan	dan	intervensi	politik	adalah	beberapa	contoh	
betapa	rusuhnya	negara	tetangga	ini.		Penggunaan	satelit	sistem	
pertahanan	nasional	oleh	 Indonesia	akan	menjadi	 jawaban	bagi	
tindakan	tak	harmonis	tersebut,	khususnya	dalam	hal	pemberian	
efek deterrence	dan	mencegah	terjadinya	penyusupan.	

Sekarang	 ini	 adalah	 era	 teknologi	 informasi,	 pertempuran	
tak	hanya	 terjadi	 di	 domain	nyata	 tapi	 juga	maya	melalui	 apa	
yang disebut cyber warfare.	 Cina,	 Iran,	 Israel,	 Rusia	 dan	USA	
adalah	 segelintir	 negara	 yang	 sangat	berpartisipasi	 aktif	 dalam	
pembangungan militer matra cyber,	diantaranya	bahkan	terlibat	
perang	keyboard	 ini.	Untungnya	Kemhan	dan	TNI	 sudah	beraksi	
dengan	mulai	membangun	 kekuatan	pertahanan	 cyber secara 
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bertahap,	 selain	 SDM	andal	 juga	 diperlukan	political will dari 
pemerintah	 dalam	 penyediaan	 sarana	 dan	 prasarana	 sistem	
pertahanan	cyber	termasuk	kepemilikan	satelit	sistem	pertahanan	
nasional	.	Jangan	sampai	negara	sebesar	Indonesia	hanya	menjadi	
penonton dan penikmat drama konflik romantis di panggung dunia 
digital/cyber.

Buatan sendiri
Sebagaimana	kita	ketahui	bahwa	potensi	putra	putri	Indonesia	

dalam	membuat	 sendiri	 sebuah	 satelit	 tak	perlu	diragukan	 lagi.	
Lapan	 (Lembaga	Penerbangan	dan	Antariksa	Nasional),	 sebagai	
lembaga	 yang	mewadahi	 perkembangan	 teknologi	 antariksa	
termasuk	satelit	pernah	bekerja	sama	dengan	Jerman	membangun	
mikro	 satelit	 komunikasi	 Tubsat	 -1	 (LAPAN	A1),	 dan	kini	 sudah	
berhasil	membuatnya	sendiri	dengan	nama	Tubsat-2	(LAPAN	A2).	
Riwayat	keberhasilan	tersebut	merupakan	pondasi	kuat	dan	sebuah	
pembuktian	tersendiri	ranah	sains	teknologi	satelit	meskipun	masih	
sangat	 sederhana.	Berbeda	dengan	 jenis	 satelit	 lainnya,	 satelit	
sistem	pertahanan	nasional	relatif	lebih	super	kompleks.	Sepertinya	
Kementrian	Pertahanan	dan	Lapan	perlu	menggandeng	pihak	lain	
yang	sudah	mature	dalam	industri	satelit	pertahanan,	dalam	skema	
asistensi	atau	transfer	of	tecnology	(ToT).

Beberapa	 negara	 yang	 sekiranya	 lebih	menjanjikan	 untuk	
dimintai	 kerjasamanya	antara	 lain,	Rusia,	 Korea	Selatan,	China,	
India,	dan	Iran.	Kenapa	menjanjikan?	Selain	skeptis	dengan	Negara	
Barat,	negara	 ini	 tengah	menjalin	hubungan	yang	sangat	mesra,	
baik	dalam	hal	diplomasi	maupun	adanya	kerjasama-kerjasama	
strategis	seperti	pembelian	senjata,	sedangkan	Iran	sangat	terbuka	
pada negara mana saja yang ingin menjalin kerjasama apalagi 
dengan	 Indonesia.	 Iran	 tengah	membutuhkan	banyak	dukungan	
internasional	 bagi	 hak	nuklirnya	dan	ekonomi	 guna	memenuhi	
kebutuhan	industrinya	yang	tengah	bangkit.

Tantangan
Selain	memproduksi	satelit	sistem	pertahanan	nasional	dengan	

kemampuan	mumpuni,	salah	satu	tantangan	terbesar	lain	adalah	
bagaimana	cara	mengirim	dan	mengorbitkan	satelit	 sendiri,	dan	
implikasi	dari	peluncuran	satelit	sistem	pertahanan	nasional	oleh	
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Indonesia yang berpotensi menyebarkan rasa panik dan cemasnya 
bagi	 negara	 kawasan,	 yang	 dikhawatirkan	 ikut	memanaskan	
kompor	 perlombaan	 senjata	 (arm race).	 Pada	 akhirnya,	 akan	
sulit rasanya apabila kita tak dapat mengirimkan satelit sistem 
pertahanan	nasional	sendiri,	adanya	ancaman	sabotase	merupakan	
pertimbangannya meski	secara	kasat	mata	hampir	tak	ada	bedanya	
dengan	satelit	sipil	atau	GPS.

Satelit	sistem	pertahanan	nasional	dan	roket	peluncur	satelit	
adalah	alat	strategis	yang	saling	berkaitan.	Bila	teknologi	ini	dapat	
Indonesia	kuasai,	maka	negeri	ini	akan	segera	sejajar	dan	bergabung	
bersama	negara-negara	Asia	lainnya	seperti	Jepang,	Korea,	China,	
India,	dan	Iran.	Prestige dan kewibawaan Republik Indonesia makin 
bertambah,	disegani	lawan	maupun	kawan.

Satelit	komunikasi	telah	menunjukkan	kemampuannya	sejak	tiga	
dasawarsa	yang	lalu.	Masih	segar	ingatan	kita,	bahwa	misi	satelit	
komunikasi	dalam	tahun	60-an	adalah	sebagai	alternatif	transmisi	
dari	 titik	ke	titik	antar	kontinen,	karena	kemampuannya	melihat	
kira-kira	sepertiga	permukaan	bumi	dari	tempat	ketinggian	orbit	
geostasioner	 tepat	di	 atas	katulistiwa.	Komunikasi	 internasional	
menjadi	ajang	yang	subur	bagi	sistem	ini.	Satu	dasa	warsa	sesudah	
itu,	ditunjang	oleh	kemajuan	teknologi	antena	dan	HPA,	sistem	ini	
mempunyai	cakupan	pensil	yang	lebih	kecil,	yang	memungkinkan	
stasiun	bumi	dengan	diameter	 sekitar	10	meter,	berkomunikasi	
satu	dengan	lainnya.	

Bangsa kita wajib berbangga karena founding fathers kita dengan 
sangat bijaksana memutuskan Palapa A sebagai infrastruktur tulang 
punggung	telekomunikasi,	di	samping	sistem	terestrial,	pada	Agustus	
1976.	Tradisi	ini	masih	berlanjut	sampai	hari	ini,	dan	terbukti	bahwa	
sistem	komsat	(komunikasi	satelit)	domestik	kita	merupakan	salah	
satu yang armada stasiun bumi ukuran sedangnya terbanyak dengan 
jumlah	transponder	37	buah.	Teknologi	komsat	terus	berkembang,	
di	mana	pada	tahun	80-an	tumbuh	VSAT,	atau	Very Small Aperture 
Terminal,	stasiun	bumi	dengan	diameter	kurang	dari	2,5	meter.	Hal	
ini disebabkan karena kematangan teknologi antena dan semakin 
besarnya	kemampuan	daya	satelit.	Alur	perkembangan	ini	semakin	
berlanjut,	hingga	pada	 tahun-tahun	90-an	muncul	 stasiun	bumi	
sebesar terminal cordless atau sering disebut teknologi	handheld	
atau	telepon	genggam.	Kini,	di	akhir	tahun	90-an	ini	perkembangan	
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satelit komunikasi sangat fenomenal, tak terkecuali di daerah Asia 
Pacific. Bukan hanya negara-negara di kawasan ini seakan berlomba 
memiliki komsat, juga perusahaan-perusahaan swasta maupun 
konsorsium yang bersifat internasional merencanakan bisnis lewat 
komsat. Dari data yang dapat diperoleh, di kawasan ini, telah 
terdaftar komsat-komsat seperti terlihat pada Tabel dibawah ini.

Satelit yang terdaftar itu digunakan untuk berbagai keperluan 
seperti untuk siaran TV, komunikasi suara, data dan gambar, serta 
untuk komunikasi bergerak. PCG, misalnya menawarkan suatu 
0ne-stop VSAT network service bagi perusahaan-perusahaan 
multinasional yang mempunyai kantor tersebar di beberapa 
negara di Asia. Namun dari pelbagai penggunaan satelit itu ada 
persamaannya, yaitu ada kecenderungan untuk menggunakan 
spektrum frekuensi yang bukan lagi di dominasi oleh pita C, 
tetapi di luarnya. Pita X, yang selama ini tidak pernah atau jarang 
diimplementasikan, tiba-tiba menjadi bermunculan. Demikian 
pula halnya daerah terusan C, sudah mulai diminati oleh pelbagai 
proposant. Tentunya daerah yang empuk untuk teknologi handheld 
untuk sistem komunikasi bergerak, juga menjadi sasaran dari 
pelbagai perencana komsat. Akhir-akhir ini bahkan daerah pita Ka, 
yaitu antara 20-30 Ghz menjadi incaran perencana komsat yang 
secara spetakuler jumlahnya relatif banyak.
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Konsep	NII,	 atau	prasarana	 informasi	nasional,	 didefinisikan	
sebagai jaringan komunikasi gabungan dari berbagai media 
transmisi	seperti	satelit,	serat	optik,	kabel	tembaga,	kabel	koaksial,	
radio,	untuk	membawa	berbagai	macam	informasi.	Negara-negara	
berkembang,	 termasuk	 Indonesia,	 harus	mempersiapkan	 juga	
jaringan	NII	dalam	mempersiapkan	era	informasi	tersebut,	dengan	
cakupan	yang	menyeluruh	dalam	batas-batas	yuridiksi	suatu	negara	
tersebut.	Pada	 tahapan	 ini,	peran	 satelit	menjadi	 sangat	efektif	
bagi	 pemecahan	masalah	 prasarana	 telekomunikasi	 di	 negara	
berkembang.	Di	 samping	 cakupan	 yang	 luas	 untuk	melingkupi	
seluruh	negeri,	 transponder	 satelit	 itu	bisa	bersifat	 transparan,	
untuk	melewatkan	berbagai	protokol	yang	dilewatkannya.	Bahkan	
perkembangan satelit semakin menuju kepada onboard processing 
dan/atau switching	di	satelit,	dengan	kemampuan	total	digital;	hal	
tersebut semakin memungkinkan kombinasi jaringan yang mulus 
terhadap	sistem	jaringan	terestrial	yang	ada.

Teknologi VSAT (Very Small Aperture Terminal) tersebut 
telah	membuktikan	 sebagai	 suatu	 sarana	 jaringan	 yang	 cepat	
penggelarannya	 bagi	 keperluan	 jaringan	 data,	 jaringan	 suara,	
untuk	menghubungkan	ribuan	titik	simpul	yang	tersebar	di	seluruh	
wilayah.	Kini	teknologi	VSAT	mengarah	kepada	terminal	jaringan	
terpadu,	dan	 jaringan	multimedia.	Dengan	demikian,	VSAT	akan	
ditantang untuk melewatkan trafik yang bersifat hybrid,	yang	terdiri	
atas kombinasi berbagai macam trafik yang sifatnya amat berbeda 
satu	dengan	lain.	

VSAT kini sedang dikembangkan untuk dapat berfungsi 
sebagai	terminal	ATM,	yang	nampaknya	akan	tepat	untuk	aplikasi	
multimedia.	 Teknologi	 kunci	 yang	memungkinkan	VSAT	untuk	
komunikasi	 terpadu	 ialah	a.l.	 teknik	 kompresi,	 alokasi	 dinamis,	
alokasi	kanal,	dan	pengaktifan	suara.	Multiplexing secara statistik 
nampak sebagai teknologi yang optimal diterapkan dalam keperluan 
akses	ganda	(multi access),	dikaitkan	dengan	alokasi	kanal	dinamis.	
Studi	 simulasi	menunjukkan	bahwa	protokol	 SREJ	Aloha	 tepat	
digunakan	untuk	mengatasi	pesan-pesan	singkat	yang	cukup	sering,	
dikombinasikan dengan keperluan pengiriman file yang panjang 
secara	periodik.	Namun,	dalam	menjawab	keperluan	sistem	VSAT	
bagi	trafik	yang	tinggi	dinamikanya	seperti	multimedia,	penelitian	
dan	pengembangan	masih	diperlukan di antaranya untuk mencari 
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protokol yang tepat yang memungkinkan jaringan VSAT dapat 
memberikan	 keterhubungan	penuh	dalam	bidang	multimedia.	
Dengan	kata	 lain,	dalam	tahapan	sekarang	 ini,	VSAT	telah	dapat	
memberikan solusi jaringan terpadu dengan dinamika/kecepatan 
informasi	 relatif	 rendah,	 dan	 ini	 dapat	merupakan	 suatu	 titik	
tolak	bagi	negara	berkembang	untuk	mengembangkan	NII-nya.	
Penggelaran jaringan NII dengan pita lebar melalui teknologi VSAT 
masih	merupakan	subyek	riset	di	masa	datang.

Uraian	tersebut	di	atas	merupakan	ulasan	singkat	bahwasanya	
komunikas satelit dapat memberikan alternatif prasarana 
komunikasi	 yang	 cepat,	menyeluruh,	 dan	mampu	melewatkan	
berbagai	 kebutuhan	 penyaluran	 informasi,	 jauh	 lebih	 cepat	
dibandingkan	penggelaran	kabel	atau	sistem	terestrial	lainnya.

Biaya	 jaringan	 satelit	 agar	 terjangkau	oleh	para	 pengguna,	
mengandung	makna	dua	hal.	Pertama,	ialah	harga	terminal/stasiun	
bumi.	Kedua,	ialah	biaya	sambungan	per	menit.	Bila	yang	pertama	
tergantung kepada ukuran antena serta besarnya daya pancar 
stasiun	bumi,	maka	elemen	kedua	 ini	 sangat	 tergantung	kepada	
kapasitas	yang	dapat	diberikan	oleh	satelit.	Hal	ini	dapat	dilakukan	
dengan beberapa cara rekayasa sbb :

1.		 Mengurangi	 biaya	dan	masa	perangkat	 keras	 yang	 ada,	
dengan memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang 
tersebut.

2.		 Memperbaiki	efisiensi	penggunaan	sistem;	hal	yang	biasa	
berlaku	adalah	 rekayasa	penggunaan	 sumberdaya	 satelit	
berdasarkan	beban	trafik	puncak,	padahal	ini	berarti	bahwa	
penggunaan	sumberdaya	sekitar	15%.	Perbaikan	penggunaan	
ini	bisa	diperbaiki	dengan	arsitektur	yang	fleksibel,	misalnya	
dengan	antena	yang	dapat	diatur-atur	kembali	cakupannya,	
atau dengan menggunakan teknologi on board processing.

3.		 Meningkatkan	efisiensi	 dengan	memperkecil	 jumlah	bit-
bit	tambahan	(overhead).	Hal	ini	sulit,	karena	tendensinya	
bahwa	 terminal	 dan	 jaringan	 akan	 semakin	 cerdas,	 jadi	
akan	lebih	banyak	bit-bit	kontrol	dan	signalling	yang	akan	
dimasukkan	ke	dalam	trafik	komunikasi.

4.	Kapasitas	transmisi	dapat	ditingkatkan	untuk	dapat	mengurangi 
biaya	komsat.	Pengurangan	biaya	dapat	secara	dratis	turun	90	
persen,	bila	kapasitas	satelit	dapat	dinaikkan	10	kali.
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5.	Peralatan	pemakai	 (stasiun	bumi)	dapat	dikurangi	dengan	
penggunaan	 antena	 yang	 kecil	 atau	 omni	 directional.	
Caranya	 ialah	dengan	menggunakan	daya	pancar	 satelit	
(EIRP)	 yang	besar,	 atau	penggunaan	 satelit	 dengan	orbit	
rendah	 atau	menengah	 (LEO	 atau	MEO),	 sehingga	 rugi	
lintasannya	menjadi	berkurang.

Arsitektur sistem satelit yang baru seyogyanya menuju kepada 
pengguna antena satelit dengan pancaran pensil tajam yang dapat 
berubah	arah	dengan	kecepatan	data	tinggi,	atau	antena	pancaran	
pensil	tajam	dengan	arah	tetap	dengan	kecepatan	data	rendah	
atau	medium.	Penggunaan	pita	frekuensi	Ka	memungkinkan	hal	
tersebut.	Di	samping	 itu,	satelit	harus	memiliki	G/T	yang	tinggi	
untuk	memungkinkan	daya	pancar	yang	rendah	dari	stasiun	bumi.	
Atas	 dasar	 prinsip	 rekayasa	 komsat	 tersebut	 di	 atas,	 berbagai	
kecenderungan penerapan sistem komsat modern dapat kita 
amati sbb:

1.	 Penggunaan	 satelit	 GEO	 (geostasioner)	 lebih	menarik	
untuk	daerah	cakupan	yang	kontinyu	dan	luas,	dan	hanya	
membutuhkan	satelit	dengan	jumlah	lebih	sedikit.

2.		 Satelit	 harus	ditingkatkan	dayanya	untuk	meningkatkan	
kapasitas,	 yang	 juga	dapat	menekan	biaya	 stasiun	bumi;	
untuk	ini	satelit	harus	lebih	besar	untuk	dapat	menopang	
antena	ukuran	besar	dan	catu	daya	lebih	tinggi.

3.		 Konstelasi	 satelit-satelit	 yang	 lebih	kecil	 sedang	diajukan	
secara	global	dengan	orbit	 rendah	 (LEO)	atau	menengah	
(MEO).

4.		 Porsi	masa	payload	semakin	meningkat	sehubungan	dengan	
kemajuan	 riset	 di	 bidang	 bahan-bahan	 serta	 rekayasa	
komponen-komponen.

5.		 Satelit	semakin	tinggi	dayanya;	Satelit	DBS	kini	mempunyai	
daya	 8	 kW,	 dan	 yang	 sedang	direncanakan	berdaya	 15	
kW; kombinasi antara daya tinggi dengan kompresi digital 
memungkinkan	sebuah	DBS	memiliki	kapasitas	yang	tinggi	
(sekitar	100	kanal)	sehingga	cukup	ekonomis.

6.		 Ukuran	 antena	 semakin	besar,	 batasnya	 tinggal	 ukuran	
muatan	maksimum	dari	kendaran	peluncur.
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7.		 Prosessor	 semakin	 tinggi	 kecepatan,	 dan	 semakin	 kecil	
dimensi	 serta	 harganya.	 Ini	mengakibatkan	pengaturan	
otomatis	dari	stasiun	bumi,	pengaturan	jaringan	otomatis,	
dan	pengolahan	sinyal	di	satelit	:	penyandian,	kompresi,	
pembetukan	 pensil,	 dan	 switching.	 Semua	 efek	 ini	
akan	mengurangi	 biaya	dan	memungkinkan	pelayanan-
pelayanan	baru.

8.		 Jaringan	akan	menggunakan	kecepatan	yang	 lebih	 tinggi	
(ATM/BISDN).	 Karenanya	 satelit	 juga	 akan	 semakin	
menerapkan	penggunaan	switching	di	satelit,	dalam	rangka	
meningkatkan	keterhubungan	dengan	 jaringan	 terestrial	
yang	ada.	Iridium	sedang	membangun	MSS	dengan	switching	
di	satelit,	sedangkan	Spaceway	dan	Cyberstar	merencanakan	
OBP	untuk	sistem	FSS.

9.	Terminal	semakin	kecil	dan	murah	(VSAT),	bahkan	menuju	
kepada	handset	 untuk	MSS	 kecepatan	 rendah	 (Contoh:	
Globalstar,	Iridium,	Odyssey,	Inmarsat	P,	ECCO).

Komunikasi satelit dapat memberikan alternatif prasarana 
komunikasi	 yang	 cepat,	menyeluruh,	 dan	mampu	memenuhi	
berbagai	 kebutuhan	 penyaluran	 informasi,	 jauh	 lebih	 cepat	
dibandingkan	penggelaran	 kabel	 atau	 sistem	 terestrial	 lainnya.	
Salah	 satu	 cara	 untuk	 bisa	menerapkan	 komunikasi	 satelit	
adalah	peralatan	pemakai	(stasiun	bumi)	dapat	dikurangi	dengan	
penggunaan antena yang kecil atau omni directional.	 Caranya	
ialah	dengan	menggunakan	daya	pancar	satelit	(EIRP)	yang	besar,	
atau	penggunaan	 satelit	 dengan	orbit	 rendah	 atau	menengah	
(LEO	atau	MEO),	 sehingga	 rugi	 lintasannya	menjadi	 berkurang.	
Terminal	 harus	 semakin	 kecil	 dalam	ukuran	dan	daya	 pancar,	
dan	satelit	harus	semakin	besar	kapasitasnya.	Sebagai	gambaran,	
terminal	sekecil	handset,	apalagi	yang	dikembangkan	dari	handset	
selular,	merupakan	kandidat	yang	baik	untuk	dikembangkan	lebih	
lanjut.	Salah	satu	cara	untuk	meningkatkan	kapasitas	satelit	ialah	
penggunaan	antena	pensil	ganda	pada	frekuensi	tinggi,	hal	ini	bisa	
dikombinasikan dengan menggunakan teknologi penggandaan 
statistik	 seperti	 ATM,	 sehingga	 efisiensi	 sumberdaya	 satelit	
meningkat.
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Penanaman Nilai - Nilai Bela Negara Dalam 
Menghadapi Ancaman Krisis Nasionalisme 

dan Kesadaran Tata Susila Masyarakat1

Abstrak-Saat ini fenomena nilai-nilai 
yang terkandung dalam ideologi 
Pancasila sebagai landasan idiil 

“Bela Negara”, ternyata semakin abai 
di masyarakat. Nilai persatuan dalam 
kebinekaan terus menuju ke titik nadir di 
kehidupan sosial bangsa. Heterogenitas 
bangsa Indonesia dalam suku, agama, ras 
dan antargolongan (SARA) mengandung 
kerawanan dan berpeluang timbulnya 
beberapa ancaman nyata terkait rasa 
nasionalisme dan kesadaran tata susila 

di masyarakat. Eksistensi Pancasila semakin diperlukan dalam 
membendung upaya-upaya yang saling bias diantara faham-faham 
seperti radikalisme, sosialisme, liberalisme bahkan komunisme. 
Nilai-nilai bela negara sebagai refleksi dari semangat luhur 
Pancasila, diharapkan mampu membendung krisis nasionalisme 
dan kesadaran tata susila masyrakat, terutama dalam menjalin 
kembali kebinekaan Indonesia.

Kata	Kunci:	Pancasila,	Bela	Negara,	Nasionalisme,	Tata	Susila	
Masyarakat,	Kebinekaan

Berdasarkan	Undang-undang	Dasar	1945	pasal	27	ayat	3	setiap	
warga	negara	berhak	dan	wajib	ikut	serta	dalam	upaya	pembelaan	

1	 	 Makalah	 ini	 salah	 satu	 finalis	 dan	 telah	 dipresentasikan	 di	 Seminar	 Nasional	 Universitas	
Pertahanan	 “Membangun	 Karakter	 Bangsa	Melalui	 Pendidikan	 Bela	 Negara	 Dalam	Menghadapi	
Ancaman	Nyata”	pada	tanggal	14	Desember	2017

Oleh	

Mayor Tek Novky Asmoro, S.T., M.Si (Han)
Perencana Muda Perencana Bangdik LPPPM Universitas 

Pertahanan	(UNHAN)
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negara2.	Untuk	 itu	perlu	adanya	 sebuah	mekanisme	pertahanan	
negara	yang	berdaya	 tangkal	 tinggi,	optimal	dan	efektif	dengan	
berdasarkan	 kesadaran	penuh	warga	negaranya	dalam	prinsip	
kemandirian	akan	kemampuan	sendiri.	Bertolak	dari	hal	itu,	“Bela	
Negara”	sebagai	 sebuah	upaya	 implementasi	 sistem	pertahanan	
negara akan berjalan efektif jika ada partisipasi total dari warga 
negaranya.	Untuk	menumbuhkan	 kesadaran	 dan	 kemampuan	
bela	negara	 yang	berdaya	 tangkal	 efektif,	 diperlukan	beberapa	
upaya	konkrit	dalam	perspektif	memantapkan	kekokohan	Pancasila	
sebagai	ideologi	negara.	Hal	itu	mengutamakan	kepekaan	terhadap	
lingkungan sekitar dengan mengedepankan persatuan dan kesatuan 
untuk	menghadapi	 berbagai	 bentuk	 ancaman	yang	dipicu	oleh	
lunturnya semangat nasionalisme dan menurunnya kesadaran 
masyarakat	terhadap	tata	susila	di	masyarakat.

Untuk	dapat	menyelesaikan	berbagai	 kompleksitas	masalah	
peningkatan	nila-nilai	bela	negara	rakyat	Indonesia,	maka	perlu	ada	
sinergitas	yang	kokoh	diantara	beberapa	pihak	terkait.	Peran	serta	
aktif	masyarakat	perlu	didorong	secara	aktif	melalui	peran-peran	
sektor	 formal	 seperti	 sekolah,	 kementerian/lembaga,	 TNI/Polri.	
Pemerintah	perlu	menyadari	bahwa	kebijakan	yang	efektif	dapat	
mendorong	terealisasinya	program	bela	negara	ini.	Ditetapkannya	
“Lima	Nilai	Bela	Negara”	yakni	cinta	tanah	air,	sadar	akan	berbangsa	
dan	bernegara,	yakin	kepada	Pancasila	sebagai	ideologi	negara,	rela	
berkorban	untuk	bangsa	dan	negara,	serta	memiliki	kemampuan	
awal	bela	negara,	merupakan	referensi	dari	implementasi	program	
bela	negara	adalah	bagian	dari	solusi	dari	berbagai	masalah	bangsa	
ini.	Adanya	komitmen	bangsa	yang	kuat,	partisipasi	aktif	masyarakat	
hingga	 integritas	 seluruh	komponen	bangsa	akan	menjadi	 kunci	
sukses	program	bela	negara	untuk	dapat	diterima	oleh	 seluruh	
kalangan	di	negeri	ini.	

Kesenjangan ekonomi dan degradasi nilai sosial
Momentum	reformasi	1998	membawa	banyak	perubahan	baik	

positif	maupun	negatif.	Reformasi	banyak	dianggap	oleh	sebagian	
kalangan	 sebagai	 penyebab	melemahnya	wibawa	 Pancasila	
sebagai	ideologi	negara.	Selain	itu	friksi	demi	friksi	sosial	di	tingkat	

2	 	“Undang-Undang	No.	34	Tahun	2004,	tentang	TNI,	Pasal	10”	dalam	www.dpr.go.id/,	diakses	
pada	29	November	2017
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masyarakat	 juga	 terus	mewarnai	kehidupan	bangsa.	Kebinekaan	
sebagai	 anugerah	Tuhan	Yang	Maha	Esa	 seolah	 justru	berbalik	
menjadi pemantik berbagai pertikaian dan konflik komunal berlatar 
belakang	SARA	di	negeri	 ini.	 Potensi	 separatisme	dan	maraknya	
tindakan	 asusila	 di	masyarakat	 sudah	menjadi	 tren	 di	 tengah	
keironian masyarakat Indonesia yang konon sangat kental dengan 
nilai-nilai	religiusitas	serta	berbudaya	luhur.

Potensi	 separatisme	yang	masih	kerap	melanda	 saat	 ini	 jika	
dipandang	dari	perspektif	yang	lebih	luas	mengandung	makna	bahwa	
situasi tersebut muncul bukan semata karena kekecewaan mereka 
terhadap	kebijakan	pemerintah	pusat	 yang	 sering	disebut	 jawa	
sentris.	Masalah	peningkatan	kesejahteraan	dan	rasa	cinta	tanah	
air	merupakan	langkah	utama	dalam	mencegah	dan	menanggulangi	
upaya	 separatisme	 seperti	di	Nanggroe	Aceh	Darussalam	 (NAD)	
dan Papua 3.	Gerakan	separatisme	selain	dipahami	sebagai	sebuah	
perlawanan	 bersenjata	 dan	 politik	 dalam	motif	 disintegrasi,	
memunculkan	kesadaran	bahwa	ternyata	separatisme	akan	mati	
sendirinya	 jika	 tidak	 ada	 dukungan	masyarakat	 lokal.	 Adanya	
dukungan	tersebut	hingga	saat	ini	membuktikan	bahwa	masih	ada	
rasa	cinta	tanah	air	dan	nasionalisme	yang	terciderai	dalam	hati	
masyarakat.	Berdasarkan	uraian	di	atas,	dapat	dikatakan	bahwa	
potensi	separatisme	selain	disebabkan	masalah	ideologi	dan	politik,	
ternyata	dipicu	pula	oleh	menipisnya	jiwa	nasionalisme	serta	kondisi	
kesenjangan	ekonomi	yang	dampaknya	luas	dan	sistemik.	

Selain	 terkait	masalah	 separatisme,	 hal	 yang	menyedihkan	
adalah	terjadinya	penurunan	kesadaran	berbangsa	dan	bernegara	
yang	 dominan	 disebabkan	 oleh	 degradasi	 nilai	 sosial.	 Hal	 ini	
dibuktikan	dengan	 semakin	 sedikitnya	masyarakat,	 terutama	di	
kalangan	perkotaan	untuk	menghormati	nilai-nilai	budaya	bangsa	
sendiri	dan	lebih	bangga	dengan	simbol	dan	budaya	bangsa	lain.	

Disamping	itu,	perilaku	menyimpang	dan	menggunakan	obat	
terlarang atau melakukan free sex	 di	 kalangan	generasi	muda,	
diperparah	dengan	rendahnya	kesadaran	sosial	semakin	maraknya	
gaya	hidup	individualis	baik,	terutama	pada	kaum	muda	di	tengah-
tengah	masyarakat.	Gambaran	di	bawah	menunjukkan	salah	satu	
indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tindak kriminal 
adalah	selang	waktu	terjadinya	suatu	tindak	kejahatan	(crime clock).	

3	 	“Penanggulangan	Separatisme”,	dalam	https://www.bappenas.go.id,	diakses	pada	3	Juli	2017
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Berdasarkan	data	 statistik	 kriminal,	 Badan	Pusat	 Statistik	 (BPS)	
tahun	2015,	selang	waktu	terjadinya	kejahatan	sebesar	00.01’36”	
(1	menit	36	detik)	pada	tahun	20144.

Tabel 1.	Data	Selang	Waktu	Terjadinya	Kejahatan	Tahun	2012-2014
Sumber:	BPS	2015

Data	 dari	 BPS	 di	 atas	memperlihatkan	 bahwa	 kesadaran	
berbangsa	 bernegara	 rakyat	 Indonesia	 dalam	 mematuhi	
aturan	 hukum	 dan	 susila	memang	 telah	 dalam	 situasi	 yang	

4	 	“Data	Selang	Waktu	Terjadinya	Kejahatan	Tahun	2012-2014”,	Biro	Pusat	Statistik	(BPS),	Data	
Statistik	Kriminal	2015

Tabel 3.6
Selang Waktu Terjadinya Kejahatan (Crime Clock) Menurut Kepolisian Daerah

Tahun 2012-2014
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mengkhawatirkan.	 Jika	diamati	 lebih	 jauh,	pada	prinsipnya	nilai-
nilai Pancasila sebenarnya efektif untuk membentengi generasi 
muda dan rakyat Indonesia secara umum dari tindakan yang 
menyimpang,	asal	dengan	metode	penyampaian	yang	tepat.	Justru	
dengan	cara-cara	dogmatis	seperti	yang	terjadi	pada	masa	lalu	akan	
kontraproduktif dalam upaya penanaman semangat kesadaran bela 
negara karena dianggap indoktrinasi semu tanpa diikuti perilaku 
tauladan	yang	bermoral.	

Melihat	 kondisi	 bangsa	 sekarang,	 ada	 beberapa	 indikator	
yang	menunjukkan	penurunan	nilai-nilai	 susila	 bisa	diihat	 dari	
gejolak	 sosial	 seperti	 tawuran	 antarwarga,	 perkelaian	pelajar,	
ketidakpuasan	terhadap	hasil	pilkada,	perebutan	lahan	pertanian	
maupun	tambang,	dan	lain-lain.	Semua	tindakan	di	atas	semata-
mata	hanya	membela	pihak	atau	golongan	tertentu.	Beberapa	data	
konflik	daerah	di	bawah	memperlihatkan	jika	kerentanan	friksi	sosial	
seperti	bentrok	warga,	isu	SARA,	konflik	Ormas,	konflik	sengketa	
lahan	dan	sebagainya	masih	marak	terjadi	hingga	saat	ini5.	

Tabel 2.	Data	Konflik	Sosial	Tahun	2013-2015
Sumber:	http://kesbangpol.kemendagri.go.id,	2017

5	 	“Perbandingan	Peristiwa	Konflik	Sosial	Berdasarkan	Pengelompokan	Isu/Pola	Konflik	di	Tahun	
2013,2014	dan	2015	Medio	Kuartal	(Januari	s/d	April)”,	http://kesbangpol.kemendagri.go.id,	diak-
ses	pada	1	Oktober	2017

Berdasarkan	pengelompokan	isu/pola	konflik	sosial	di	tahun	2013,	2014	dan	2015	(medio	kurtal	Januari	s/d	April)	diantaranya
sbb:	Tahun	2013	total	telah	terjadi	92	peristiwa	konflik,	diantaranya	bentrok	antar	warga	berjumlah	37	kasus,	isu	keamanan	16	
kasus,	isu	SARA	9	kasus,	konflik	kesenjangan	sosial	2	kasus,	konflik	pada	institusi	pendidikan	2	kasus,	konflik	ORMAS	6	kasus,	
sengketa	lahan	11	kasus,	serta	ekses	politik	9	kasus.	Sedangkan	di	tahun	2014	total	jumlah	konflik	83	kasus	dengan	rincian	
bentrok	antar	warga	berjumlah	40	kasus,	isu	keamanan	20	kasus,	isu	SARA	1	kasus,	kesenjangan	sosial	nol	(tidak	ada)	konflik	
pada	 institusi	pendidikan	1	kasus,	konflik	ORMAS	3	kasus,	sengketa	 lahan	14	kasus,	ekses	konflik	politik	4	kasus.	Terakhir	
ditahun	2015	(Medio	Kuartal/	Jan	s/d	April)	total	jumlah	konflik	yang	terjadi	26	kasus,	dengan	rincian	bentrok	antar	warga	
berjumlah	8	kasus,	isu	kemananan	9	kasus,	isu	SARA,	kesenjangan	sosial	dan	konflik	pada	institusi	pendidikan	nol	(tidak	ada),	
konflik	ORMAS	1	kasus,	sengketa	lahan	6	kasus,	dan	terakhir	konflik	karena	ekses	politik	berjumlah	2	kasus.

PERBANDINGAN PERISTIWA
KONFLIK SOSIAL BERDASARKAN PENGELOMPOKAN ISU/POLA KONFLIK
DI TAHUN 2013, 2014, DAN 2015 MEDIO KUARTAL (JANUARI S/D APRIL)
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Krisis jati diri dalam bingkai ideologi negara Pancasila 
Nilai-nilai	bela	negara	 rakyat	 Indonesia	yang	memprihatinkan	

menyimpan	pula	sebuah	realita	yang	tidak	kalah	menyedihkannya	
yakni	terhadap	posisi	Pancasila,	sebagai	ideologi	negara.	Kelima	nilai	
bela	negara	pada	prinsipnya	juga	merupakan	refleksi	dari	sila-sila	yang	
ada	pada	Pancasila.	Sebagai	pengejawantahan	nilai-nilai	luhur	bangsa,	
posisi	Pancasila	sebagai	ideologi	negara	sesungguhnya	sangatlah	luhur	
karena	sebagai	sikap	batin	yang	paling	mendasar	bagi	bangsa	Indonesia.	

Pancasila	 telah	disepakati	 bersama	 sebagai	 ideologi	negara	
dalam	penyelenggaraan	 kehidupan	berbangsa	 dan	bernegara.	
Kesepakatan	 ini	mengandung	 konsekwensi	 bahwa	 Pancasila	
akan	diimplemantasikan	 yang	 salah	 satunya	dalam	upaya	bela	
negara.	Makna	dari	hal	itu	adalah	segala	bentuk	hubungan	sosial	
antarmasyarakat	 dan	 hubungan	 antara	masyarakat	 dengan	
pemerintah/negara	diharapkan	sesuai	dengan	tuntunan	Pancasila.	
Usaha	untuk	meningkatkan	kesadaran	nilai	bela	negara	pada	nilai	
“setia	pada	Pancasila	 sebagai	 Ideologi	Negara”	pada	muaranya	
menghasilkan	 sikap-sikap	nasionalisme	dan	 kebinekaan	dalam	
bingkai	persatuan	Indonesia	sebagaimana	bunyi	butir	ke-6	Pancasila	
sila	ke-3,	yang	menyatakan	bahwa	“Mengembangkan persatuan 
Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika”6. Pengejawantahan	
nilai-nilai	bela	negara	dalam	kaitannya	dengan	pengamalan	sila-sila	
dalam Pancasila ini memiliki arti yang fundamental karena segala 
bentuk	cara	dan	metode	bela	negara	adalah	aktualisasi	Pancasila	
secara	sederhana	namun	bermakna	bagi	masyarakat.

Potensi	separatisme	yang	masih	kuat	mengakar	di	beberapa	
daerah	 seperti	NAD	dan	Papua	 adalah	bentuk	nyata	nilai-nilai	
Pancasila	 sila	 ke-3	 yakni	 “Persatuan	 Indonesia”	 telah	 berada	
pada	kondisi	menyedihkan.	Meskipun	faktor	ekonomi	cukup	kuat	
berperan	dalam	meletupkan	aksi-aksi	disintegrasi,	tetapi	nilai-nilai	
nasionalisme	adalah	nilai	sosial	yang	paling	terciderai	dengan	situasi	
tersebut.	Jika	diidentifikasi	secara	komprehensif,	menurunnya	nilai-
nilai	rasa	cinta	tanah	air	di	bangsa	ini	adalah	masalah	yang	sangat	
mengakar	di	masyarakat.	

Jika	 dikaitkan	dengan	 separatisme,	 ada	 tiga	 hal	mendasar	
mengapa	hal	tersebut	terjadi.	Secara	prinsip,	variabel	makroekonomi	

6	 	“Butir-butir	Pancasila	dan	Kedudukan	Pancasila	Sebagai	Dasar	Negara”,	dalam	https://sijai.
com/,	diakses	tanggal	28	November	2017
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suatu negara dapat dijadikan pijakan untuk mengidentifikasi tentang 
masalah	 sosial	 yang	 terjadi	di	masyarakat7.	Potensi	 separatisme	
dapat meletup ketika terjadi tingginya kesenjangan ekonomi 
yang terus melebar termasuk di dalamnya kondisi taraf ekonomi 
yang	 tertinggal,	 tingkat	pengangguran	 serta	 tingkat	 inflasi	 yang	
membumbung.	Koefisien	Gini	sebagai	indikator	kesenjangan	sosial,	
untuk	Indonesia	berada	pada	kisaran	0,41-0.45	yang	artinya	berada	
pada	tingkat	bahaya	untuk	kestabilan	negara8.

Gambar 1. Grafik Koefisien Gini Indonesia

Sumber:	Biro	Pusat	Statistik	(BPS)

Daerah-daerah	potensi	tindakan	disintegrasi	seperti	NAD	dan	
Papua	sangat	 identik	dengan	hal	tersebut.	Oleh	sebab	 itu	upaya	
“bela	negara”	dalam	spektrum	yang	lebih	luas	dituntut	pula	untuk	
bisa	menyelesaikan	pokok	persoalan	tersebut.

Selain	 terkait	masalah	nasionalisme,	 perilaku	menyimpang	
seperti	penggunaan	obat	terlarang,	free sex di kalangan generasi 
muda,	diperparah	dengan	gaya	hidup	hedonis	di	 tengah-tengah	
masyarakat	 adalah	 kondisi	 terkini	 yang	 cukup	mengenaskan.	
Nilai-nilai	 Pancasila,	 terutama	 sila	 ke-2	 “Kemanusiaan	yang	Adil	
dan	Beradab”	sudah	tidak	lagi	menjadi	bagian	dalam	mengontrol	
perilaku	 rakyat.	 Kesadaran	hukum	yang	 rendah	 serta	 abainya	

7	 	O.Blanchard,	“Macroeconomics:	High	Inflation	and	The	Phillips	Curve	Relation”,	Massachusetts	
Institute	of	Technology,	Pearson	Education	Inc
8	 	Biro	Pusat	Statistik,	Koefisien	Gini	Indonesia	hingga	Proyeksi	2016
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terhadap	norma-norma	 susila	 yang	mengatur	 interaksi	 individu	
warga	negara	dengan	pemerintah	dan	masyarakat	telah	dilanggar	
dengan	 terang-terangan.	Hukum	merupakan	 salah	 satu	bentuk	
budaya untuk kendali dan produk regulasi manusia baik individual 
maupun	kolektif	dari	pelaksanaannya.	Hukum	adalah	bentuk	kontrol	
sosial dalam masyarakat9.	Sesungguhnya	persoalan	tersebut	telah	
dengan	 jelas	mengindikasikan	 tidak	 ada	 lagi	 pemahaman	 yang	
benar	akan	keberadaan	nilai-nilai	Pancasila	 sebagai	 sumber	dari	
segala	sumber	hukum.

Kesadaran berbangsa dan bernegara identik dengan pola 
tindak	yang	sesuai	dengan	nilai-nilai	nasionalisme	sebagai	bagian	
dari	 kepribadian	bangsa.	Untuk	 itu,	 refleksi	dari	nilai	 kesadaran	
berbangsa	dan	bernegara	yang	diharapkan	adalah	adanya	kesesuaian	
antara	perilaku	dan	pikiran	yang	mencerminkan	nilai-nilai	Pancasila	
terutama	 sila	 ke-3	Pancasila	 yakni	Persatuan	 Indonesia.	Makna	
nilai	 Pancasila,	 khususnya	 sila	 ke-3	menegaskan	bahwa	 “Nilai 
Persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu 
dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam 
negara Kesatuan Republik Indonesia. Persatuan Indonesia sekaligus 
mengakui dan menghargai sepenuhnya terhadap keanekaragaman 
yang dimiliki bangsa Indonesia”10. 

Terwujudnya	kesadaran	bernegara	 yang	diharapkan	adalah	
didasarkan pada pencapaian rasa persatuan dan kesatuan bangsa 
dalam	 ikatan	 kebinekaan.	Makna	dari	 kebinekaan	diharapakan	
akan mampu mewujudkan rasa persatuan dalam perbedaan 
suku,	 bangsa,	 adat	 istiadat	 dan	 keragaman	bahasa.	 Pada	 titik	
inilah	bagaimana	relevansi	nilai-nilai	bela	negara	khususnya	nilai	
kesadaran	berbangsa	dan	bernegara	menemukan	keharmonisan	
dengan	pemantapan	posisi	Pancasila	sebagai	ideologi	negara.	

Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara Sebagai Solusi Komprehensif
Nilai-nilai	 bela	 negara	 rakyat	 Indonesia	 diharapkan	 akan	

meningkat dalam membawa bangsa dan negara ini kepada kondisi 
penuh	keoptimisan	dalam	menatap	masa	depan.	Kondisi	tersebut	

9	 	“Venny	Eka	Putri,	Membangun	Kesadaran	Hukum	dan	Ketaatan	Hukum”,	dalam	http://www.
academia.edu,	diakses	pada	15	Juli	2017
10	 	 “M.	 Abduh,	 Bahan	 Ajar	 Kesadaran	 Berbangsa	 dan	 Bernegara”,	 Balai	 Diklat	 Keagamaan	
Palembang http://www.academia.edu/Kesadaran_berbangsa_dan_bernegara,	 diakses	 pada	 7	
September	2017
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pada	akhirnya	perlu	diperkuat	oleh	kesadaran	warga	negara	yang	
berlandaskan	 pada	 ideologi	 negara	 Pancasila	 sehingga	 dapat	
menerima tantangan di era globalisasi ini sebagai peluang yang 
justru	dapat	memperkokoh	nilai-nilai	bela	negara	rakyat	Indonesia.	
Pada	 situasi	 demikian	 “bela	 negara”	 justru	 diharapkan	 tampil	
sebagai problem solver	terhadap	masalah	yang	dihadapi	bangsa	ini.	

1.	 Menghadapi ancanam krisis nasionalisme
Sebagai	bangsa	yang	berharap	pada	kehadiran	negara	dalam	

kemampuan	untuk	mengatasi	segala	masalah	yang	ada,	rasa	cinta	
tanah	air	merupakan	refleksi	dari	perwujudan	warga	negara	yang	
mencintai	 tanah	airnya	sebagai	 ruang	hidup	dalam	menjalankan	
kehidupannya.11	Untuk	dapat	memahami	dan	mencintai	 tanah	
air,	diharapkan	timbul	pula	jiwa	nasionalisme	dalam	memelihara	
kemurnian	Pancasila	 sehingga	 timbul	 kebanggaan	dari	 segenap	
bangsa.	Hal	tersebut	seakan	sejalan	dengan	apa	yang	ada	dalam	
pernyataan	JJ.	Rousseau	dalam	teori	Kontrak	Sosial	bahwa	adanya	
cinta	tanah	air	akan	berujung	pada	timbulnya	rasa	bela	negara12.	
Indikator	cinta	tanah	air	sebagai	ruh	dari	semangat	nasionalisme,	
terdiri dari beberapa nilai yaitu:13:

1.	 Menjaga	tanah	dan	pekarangan	serta	seluruh	ruang	wilayah	
Indonesia.

2.	 Jiwa	dan	raganya	bangga	sebagai	bangsa	Indonesia.
3.	 Jiwa	patriotisme	terhadap	bangsa	dan	negaranya.
4.	 Menjaga	nama	baik	bangsa	dan	negara.
5.	 Memberi	kontribusi	terhadap	kemajuan	bangsa	dan	negara.
6.	 Bangga	menggunakan	hasil	produk	bangsa	Indonesia.

Implementasi	dari	indikator-indikator	tersebut,	diharapkan	akan 
memunculkan	sikap	dan	pola	perilaku	yang	mampu	menangkal	krisis-
krisis	nasionalisme	di	masyarakat.	Terwujudnya	aktualisasi	nilai	bela	
negara	untuk	“Rela	Berkorban	bagi	Bangsa	dan	Negara”	adalah	adanya	
sikap	mendahulukan	kepentingan	umum	di	atas	kepentingan	pribadi	
dan	golongan,	sebagaimana	bunyi	butir	ke-1,	Pancasila	sila	ke-3,	yakni	
“Mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan 
keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di 

11	 	“Doktrin	Pertahanan	Negara”,	Kementerian	Pertahanan	RI,	hlm.30
12	 	JJ	Rousseau,	“Du	contrat	social	ou	Principes	du	droit	politique”
13	 	“Indikator	Cinta	Tanah	Air”	dalam	https://jpp.go.id/,	diakses	pada	2	Agustus	2017
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atas kepentingan pribadi dan golongan”14. Hakekat	yang	dikandung	
dalam	nilai	ini	sangat	tinggi	dimana	setiap	warga	negara	diharapkan	
mampu menempatkan kemampuan berpikir dan bersikap dan 
mencurahkan	semua	tugas	dan	kewajibannya	kepada	negara	dengan	
tulus	ikhlas	tanpa	pamrih.	Nasionalisme	akan	mewujudkan	kesadaran	
masyarakat	untuk	mengorbankan	apa	yang	dimiliki	baik	harta,	jiwa	
dan	raga	demi	kepentingan	bangsa	dan	negara,	maka	indikasi	nyata	
bahwa	warga	negara	tersebut	akan	mampu	berperan	aktif	dalam	
berbagai	tanggung	jawab	sosial.	

Selain	membenahi	masalah	mental	dan	kesadaran	bangsa,	perlu	
upaya konkrit dari stakeholder	 terkait	untuk	mengevaluasi	produk-
produk kebijakan arau peraturan yang justru kontraproduktif dalam 
usaha	mengikat	bangsa	ini	dalam	semangat	nasionalisme	bangsa.	Produk	
perundangan	pada	dasarnya	hanyalah	bentuk	realisasi	dari	konsekwensi	
republik ini sebagai negara demokrasi yang mengedepankan asas 
kedaulatan	pemerintahan	tertinggi	ada	di	tangan	rakyat.	Sebagai	ilustrasi,	
jika	menilik	Undang-undang	(UU)	Otonomi	Daerah,	kebijakan	ini	justru	
menjadi	celah	bagi	maraknya	gesekan	di	tingkat	daerah.	Seakan-akan	
rakyat	hidup	dalam	suasana	primordialisme	yang	kuat	sehingga	semangat	
nasionalisme	menjadi	terpinggirkan.	

Melihat	tantangan	di	masa	mendatang,	bahwa	persoalan	krisis	
nasionalisme	sudah	dalam	 fase	yang	memprihatinkan,	 terutama	
maraknya	friksi	sosial	di	masyarakat.	Terjadinya	gesekan-gesekan	
sosial	tersebut	dapat	dicegah	secara	komprehensif	melalui	upaya	
bela	 negara.	 Adanya	 program	 bela	 negara	 akan	menjadikan	
semangat	nasionalisme	bukan	lagi	milik	perorangan	warga	negara,	
namun	lebih	luas	akan	mendorong	pemerintah	baik	daerah	atau	
pusat	 untuk	 lebih	 bijak	 dalam	mengelola	 krisis	 ketimpangan	
yang	berpotensi	menimbulkan	berbagai	dampak	sosial.	Dikotomi	
mental	kedaerahan	melalui	manajemen	konflik	yang	benar,	justru	
akan memperkuat semangat nasionalisme yang berujung pada 
meningkatnya	semangat	rela	berkorban	bagi	bangsa	dan	negara.	

2.	 Konsep mencegah dekadensi nilai tata susila di masyarakat
Terciptanya	 kesadaran	 terhadap	 hukum	dan	 norma	 susila	

adalah	 indikator	 yang	berkorelasi	dengan	kesadaran	berbangsa	
dan	bernegara.	Hubungan	 antara	warga	negara	dengan	warga	

14	 	Ibid,	hlm	5
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negara	 lain	 dan	warga	 negara	 dengan	 pemerintahnya	 adalah	
hakikat	dari	kesadaran	berbangsa	dan	bernegara.	Aspek	hukum	
positif	 yang	mendasari	 bagaimana	 tingkat	 kepatuhan	warga	
negara	 dalam	mengatur	 interaksi	 sosialnya	 diharapkan	 dapat	
mendorong	 tercapainya	 peningkatan	 kesadaran	 terhadap	
hukum	 dan	 norma	 susila	 di	masyarakat	 sehingga	 terwujud	
peningkatan	 rasa	 kesadaran	berbangsa	dan	bernegara.	Konsep	
yang	diperlukan	dalam	menghadapi	situasi	di	atas	adalah	dengan	
mengaktualisasikan strategi penanaman nilai berbangsa dan 
bernegara sebagai bagian dari nilai bela negara melalui metode 
koordinasi	 dan	 sosialisasi	 ke	 seluruh	 lapisan	masyarakat	 baik	
secara	 individu	maupun	melalui	 berbagai	 ormas	 yang	ada.	Hal	
ini	terkait	pemahaman	bahwa	bela	negara	sangat	erat	kaitannya	
dengan	masalah	ketaatan	warga	negara	terhadap	hukum	postif	
serta	norma	susila	di	masyarakat.	

Dituntut	 kesadaran	hukum	warga	 negara	 untuk	 ikut	 serta	
dalam	upaya	pembelaan	negara,	diperlukan	regulasi	yang	tegas	
dalam mengatur sangsi bagi warga negara yang menolak program 
bela	negara	berdasarkan	kemampuan	atau	profesinya.	Hal	ini	cukup	
krusial sebab kesadaran berbangsa bernegara selain ditanamkan 
atas	dasar	pemahaman	juga	memerlukan	law enforcement yang 
tegas.	Semua	 ini	sebagai	 langkah	preventif	dan	represif	karena	
nilai kesadaran berbangsa bernegara sangat berkaitan dengan 
perilaku,	sifat	dan	pola	tindak	masyarakat.	Perlu	untuk	menjaga	
tingkah	laku	masyarakat	tersebut	dari	berbagai	pelanggran	hukum	
dan	 susila	 baik	 hubungannya	dengan	masyarakat	 lain	maupun	
dengan	pemerintah.

Dikaitkan	dengan	aplikasi	 teknis	penanaman	nilai-nilai	bela	
negara,	maka	pemahaman	akan	nilai	bela	negara	dan	Pancasila	
tidak	bisa	dilepaskan	dari	 usaha-usaha	menanamkan	nilai-nilai	
yang terkandung sedari usia dini atau dari jenjang pendidikan 
paling	dasar.	Hal	ini	mengingat	bahwa	nilai-nilai	bela	negara	adalah	
pengejawantahan	sila-sila	yang	ada	di	Pancasila	yang	memerlukan	
upaya	 “indoktrinasi”	 di	 dalamnya.	 Arti	 indoktrinasi	 ini	 tentu	
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berbeda paradigma dengan apa yang terjadi di masa orde baru 
yang	cenderung	kaku	dan	dogmatis.	Namun	tidak	pula	diharapkan	
model	seperti	di	awal	masa	reformasi	dimana	bela	negara	masih	
dicap	sebagai	model	Wajib	Militer	(Wamil)	gaya	baru	dan	Pancasila	
dipandang	 sebagai	 ideologi	 yang	 sudah	 tidak	 relevan	 dengan	
kondisi	kekinian	negara.	Untuk	membumikan	hak	dan	kewajiban	
bela	 negara	 perlu	 strategi	 khususnya	 ketika	 upaya	 tersebut	
ditanamkan dalam media pendidikan formal melalui metode 
koordinasi,	 sosialisasi,	edukasi	dan	evaluasi	yang	komprehensif	
diantara	institusi	yang	telah	disebutkan	sebelumnya.	

Diperlukan	 sebuah	 langkah	 nyata	 dari	 pemerintah	 agar	
kebijakan	Pembinaan	Kesadaran	Bela	Negara	(PKBN)	dapat	menjadi	
gerakan nasional yang perlu disosialisasikan secara meluas ke 
seluruh	kalangan	masyarakat.	Koordinasi	dan	sosialisasi	diperlukan	
ketika PKBN diimplementasikan pada level pendidikan karier di 
lingkungan	kementerian	dan	institusi	sehingga	penerimaan	dan	
pemahaman	 tentang	 nilai-nilai	 bela	 negara	 ada	 adalam	 satu	
bingkai	paradigma	yang	tepat.	Diharapkan	tidak	ada	lagi	multitafsir	
dan	kesalahan	pahaman	tentang	bela	negara	yang	hingga	saat	ini	
banyak	diasumsikan	sebagai	program	yang	belum	siap	dan	hanya	
menghambur-hamburkan	biaya.

Selain	melalui	jalur	pendidikan	formal	di	instansi	dan	kementerian,	
perlu pula program edukasi dari usia dini yakni mulai dari bangku 
SD,	 SMP,	 SMU	 hingga	 perguruan	 tinggi	 berupa	 pendidikan	
pendahuluan	dan	bela	negara	serta	Pancasila	sebagai	mata	pelajaran	
pokok	yang	harus	diajarkan	pada	seluruh	 level	pendidikan.	Guna	
mempertajam materi bela negara yang fleksibel dalam mengikuti 
setiap	perkembangan	yang	ada,	maka	dibutuhkan	pula	evaluasi	
berkala untuk menilai metode pengajaran dan formulasi kurikulum 
yang	 tepat	bagi	 pelajar	 dan	mahasiswa.	Hal	 ini	 berguna	untuk	
mendapatkan feedback	dari	seluruh	 institusi	pendidikan	yang	ada	
tentang	cara	penyampaian	yang	cocok	hingga	mudah	difahami	oleh	
seluruh	peserta	didik	tanpa	terkesan	ada	unsur-unsur	”pemaksaan”	
yang	bersifat	dogmatis	dan	indoktrinasi	kaku.
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Tabel 3. Matriks Rancangan Kurikulum Bela Negara Untuk Lembaga Pendidikan

Pada	ilustrasi	matriks	di	atas,	terlihat	bahwa	pada	tingkat	SD,	
SMP	dan	SMU,	selain	pelajaran	dengan	materi	klasikal	yang	telah	
ada	selama	ini,	ditekankan	pula	tentang	mata	pelajaran	wawasan	
kebangsaan	 dan	 budi	 pekerti,	 pendidikan	 kewarganegaraan,	
pembekalan,	 pelatihan	 baris-berbaris,	 kepramukaan,	 upacara	
bendera	dan	 sebagainya.	 Pada	 tingkat	 yang	 lebih	 lanjut	 dapat	
diajarkan	pula	 tentang	dasar	penanggulangan	bencana,	 konsep	
dasar	pertahanan	semesta	serta	pembentukan	karakter	religius	yang	
menekankan	bahwa	bela	negara	adalah	bagian	dari	ajaran	agama.	
Untuk	level	Perguruan	Tinggi,	maka	perlu	pengembangan	program	
bela	negara	ini	sebagai	salah	satu	materi	perkuliahan	wajib	yang	ada	
di	seluruh	perguruan	tinggi	di	Indonesia	yakni	mata	kuliah	wawasan	
kebangsaan	 dan	 budi	 pekerti.	 Nilai-nilai	 dalam	materi	 ajaran	
tersebut	penting	guna	memupuk	pemahaman	bahwa	bela	negara	
dan	Pancasila	sejatinya	adalah	“rambu-rambu”	untuk	membentengi	
pemuda	dari	penyimpangan	nilai-nilai	susila	di	masyarakat.	

MATRIK S RANCANGAN KURIKULUM UNTUK LEMBAGA PENDIDIKAN

NO

1.		 Permainan

2.		 Menonton	Film	Perjuangan

3.		 Menyanyi	Lagu	Wajib	Nasional

4.		 Latihan	Baris	Berbaris

7.		 Pendidikan	Kewarganegaraan

10.		 Kewirausahaan

8.		 Kepramukaan

5.		

6.		

9.		

11.		

MP.	Wawasan	Kebangsaan	&	
Budi Pekerti  

MK.	Wawasan	Kebangsaan	&	
Budi Pekerti  

Pembekalan Dasar 
Penanggulangan Benana

Dasar Kemiliteran/Pendidikan 
Pendahuluan	Bela	Negara

Sumber.	Berdiklat	Kemhan,	Jawa	Pos	&	Diolah	Penulis

Konsep	Kemhan

Konsep	Kemhan

Konsep	Kemhan

Konsep	Kemhan

Konsep	Kemhan

Konsep	Kemhan

Pengembangan

Pengembangan

Konsep Penulis

Konsep Penulis

KURIKULUM KEGIATAN
JENJANG PENDIDIKAN

TK SD SMP-SMU PERGURUAN	TINGGI
KETERANGAN
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Kesimpulan.	 	
Berbagai bentuk ancaman tidak dapat dilepaskan dari adanya 

krisis	 sosial	 yang	melatarbelakanginya.	 Ancaman	nyata	 dalam	
konteks	entitas	bangsa	lahir	dari	adanya	krisis	nasionalisme	dan	
dekandensi	nilai	moral	masyarakatnya	yang	jauh	dari	kesadaran	
terhadap	 tata	 susila	 yang	 ada	 di	 dalam	 entitas	 itu	 sendiri.	
Pancasila	adalah	komitmen	final	sebagai	ideologi	negara	dalam	
penyelenggaraan	kehidupan	berbangsa	dan	bernegara.	Sebagai	
perwujudan dari komitmen tersebut mengandung konsekwensi 
jika	nilai-nilai	yag	terkandung	di	dalamnya	adalah	sebagai	landasan	
jiwa,	semangat	dan	pedoman	perilaku	rakyat	Indonesia.	Kehadiran	
Pancasila	adalah	entry point	dalam	meformulasikan	sebuah	system	
pertahanan	negara	 sekaligus	pembentuk	 karakter	bangsa	 yang	
diinspirasi	 oleh	 nilai-nilai	 nasionalisme	 dan	 kesadaran	 dalam	
mematuhi	setiap	tata	susila	di	masyarakat.	

Masalah	separatisme	yang	kuat	mengakar	di	beberapa	daerah	
di	 RI	 disebabkan	 oleh	 beberapa	 faktor	 dominan	 yakni	 faktor	
kesenjangan	ekonomi	dan	menurunnya	nilai-nilai	 nasionalisme	
di	masyarakat.	Faktor	sistem	hukum	sebagai	 instrumen	kontrol	
sosial	dalam	masyarakat	harus	in	line	dengan	Pancasila	sebagai	
sumber	 dari	 segala	 sumber	 hukum	 agar	 tidak	 terjadi	 salah	
mengartikulasikan	 nilai-nilai	 yang	 dikandung	 dimana	 salah	
satunya	 adalah	 “Bela	 Negara”	 sebagai	 program	 pemerintah	
yang	logis	dan	praktis	untuk	diaplikasikan	masyarakat.		
Mengimplementasikan	nilai-nilai	bela	negara	perlu	adanya	konsep	
yang jelas terutama menyasar pada upaya peningkatan jiwa 
nasionalisme	dan	kesadaran	mematuhi	tata	susila	di	masyarakat.	
Keduanya dapat menjadi ancaman serius ketika konsep yang 
dibangun	gagal	menyentuh	pada	aspek	kebijakan,	metode,	tujuan	
dan	 sasaran	obyek	dari	 PKBN.	 Tiga	 pilar	 utama	 secara	 konkrit	
yang	perlu	dibenahi	dalam	menerapkan	program	bela	negara	agar	
berjalan	secara	efektif	dan	efisien	adalah	perbaikan	taraf	ekonomi,	
evaluasi produk kebijakan yang kontraproduktif dengan semangat 
nasionalisme dan program PKBN dalam pendidikan formal mulai 
dari	tingkat	dasar,	menengah	dan	tinggi.*	
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Teknometer Sebagai Jembatan 
Penghubung Antara Pemasok dan 

Pengguna Teknologi

Abstrak

Teknometer merupakan panduan 
umum yang memberikan gambaran 
t ingkat 	 kematangan	 sebuah	

teknologi	 secara	universal.	 Teknometer	
juga dapat diterapkan guna mengukur 
tingkat	kesiapan	teknologi	(TKT)	dari	satu	
jenis	 teknologi	 tertentu.	 Teknometer	
sebagai panduan pengukuran tingkat 
kesiapan teknologi untuk mendukung 
penguatan	sistem	 inovasi	daerah	dapat	
dimanfaatkan	untuk	mengukur	TKT	hasil	

Litbangyasa di perguruan tinggi ataupun lembaga Litbangyasa dan 
kalangan	 Industri.	Manfaat	dari	 inovasi	 tidak	akan	pernah	dapat	
dinikmati	masyarakat	apabila	 tanpa	melalui	 suatu	proses,	 yakni	
proses difusi teknologi yang merupakan proses dari penyebarluasan 
teknologi	 kepada	 suatu	 sistem	 sosial.	 Pengukuran	 TKT	 dapat	
disesuaikan	untuk	diterapkan	baik	 secara	 spesifik	 atau	generik,	
dengan memodifikasi perangkat kuesioner pengukuran karena 
setiap bidang teknologi tertentu mempunyai karakter yang berbeda 
antara	satu	teknologi	dengan	teknologi	yang	lain.	

Hasil	 penelitian,	 pengembangan	dan	 rekayasa	 (litbangyasa)	
dari	 Lembaga	 Penelitian,	 Pengembangan	 dan	 Kerekayasaan	
(Lemlitbangyasa)	belum	banyak	dimanfaatkan	secara	optimal	oleh	
pihak	pengguna.	Permasalahan	yang	dihadapi	lembaga	Litbangyasa	
dalam	kaitan	pengembangan	 inovasi	dan	 teknologi	 adalah	 tidak	
adanya	ukuran	kuantitatif	terkait	dengan	kesiapan	teknologi	hasil	riset,	
sehingga	dokumentasi	terukur	mengenai	hasil	riset	belum	dilakukan.	

Oleh	
Rita Zuana Q., S.Si., M.T.
Peneliti	Gol.	V	Dislitbangau
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Sementara Informasi mengenai track record pengembangan suatu 
teknologi sangat penting bagi perencanaan pengembangan riset 
lanjutan.	Sejauh	ini	belum	ada	bahasa	komunikasi	yang	sama	antara	
lembaga	Litbang	dan	industri	mengenai	tingkat	kesiapan	suatu	hasil	
riset,	sehingga	menjadi	penghambat	dalam	interaksi	difusi	teknologi.	
Lemahnya	hubungan	antara	lembaga	Litbang	dengan	industri	dapat	
mengakibatkan	 terjadi	 “kelesuan”	dalam	berinovasi.	Teknometer	
dapat	mengatasi	permasalahan	di	atas	karena	perkembangan	suatu	
riset	dapat	terukur	secara	kuantitatif;	tersedia	satu	bahasa	komunkasi	
yang	terukur	mengenai	tingkat	kesiapan	teknologi,	sehingga	industri	
dapat	menghitung	 risiko	 investasi	 terhadap	 adopsi	 teknologi.	
Sehingga	 terjadi	 akselarasi	 adopsi	 hasil	 riset	 lembaga	 Litbang	
oleh	 industri;	akselarasi	adopsi	 teknologi	atau	hasil	 riset	 lembaga	
Litbang	oleh	 industri	akan	mengakselarasi	 kegiatan	Litbang	yang	
berorientasi	inovasi.	Diharapkan	dengan	pemanfaatan	teknometer	
dapat mengurai stagnasi inovasi teknologi di lembaga Litbangyasa 
dan	juga	dapat	memperkuat	hubungan	pemasok	-	Pengguna	(supply 
- demand). 

Kata kunci:
Teknometer,	 tingkat	 kesiapan	 teknologi,	 Lemlitbangyasa,	

stagnasi	inovasi,	pemasok,	pengguna.

Perkembangan	inovasi,	difusi	dan	proses	pembelajaran	diyakini	
semakin	menentukan	produktivitas	atau	daya	 saing.	Karena	 itu,	
penguatan sistem inovasi menjadi agenda yang sangat penting di 
banyak	negara,	termasuk	Indonesia.	Pada	era	globalisasi,	dimana	
perkembangan	 ilmu	pengetahuan	dan	 teknologi	begitu	dinamis,	
pembangunan sistem inovasi di suatu negara tidak mungkin lagi 
dilaksanakan	secara	terisolasi	dan	para	pelakunya	bekerja	sendiri.	
Agar	berhasil	dalam	pembangunan	sistem	inovasi,	para	pemangku	
kepentingan	 pembangunan	 sistem	 ini	 harus	memegang	 dan	
mendorong	perbaikan	 lima	 faktor	 yaitu	 keterkaitan	 (linkages),	
kemitraan	(partnership),	jaringan	(networking)	dan	interaksi	serta	
sinergi	positif	 sebagai	 faktor	 kunci	 keberhasilan.	 Lima	 faktor	 ini	
menunjukkan	bahwa	keberhasilan	inovasi	sangat	tergantung	pada	
adanya	interaksi	yang	efektif.

Peran lembaga Litbangyasa baik di perguruan tinggi ataupun 
industri dalam pelaksanaan berbagai kegiatan bertujuan untuk 
meningkatkan kemampuan penguasaan dan pemanfaatan iptek 
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guna	mendukung	pembangunan	nasional,	yang	diharapkan	akan	
memberikan	dampak	dalam	peningkatan	kemandirian,	daya	saing	
dan	kualitas	kehidupan	bangsa	Indonesia.

Permasalahan	 dalam	program	pengembangan	 Litbangyasa	
dan	pemanfaatan	hasil	 riset	dari	 sejumlah	program	dan	kegiatan	
kerekayasaan	yang	dikembangkan	oleh	Lembaga	Litbangyasa	adalah	:

•	 Seringkali	 tidak	 diketahui	 informasi	 secara	 terukur	
(kuantitatif)	 tentang	kesiapan	 teknologi	hasil	 litbangyasa	
yang	 dihasilkan	 Lemlitbang	 untuk	 diterapkan.	 Ini	 tentu	
saja	membuat	pihak	 lain	 yang	 ingin	memanfaatkan	hasil	
litbangyasa	mengalami	kesulitan	untuk	mengetahui	potensi	
apa	yang	dimiliki	lembaga	litbang	tersebut	dan	menghitung	
investasi	yang	diperlukan	untuk	penerapannya.

•	 Belum	ada	bahasa	komunikasi	yang	sama	antara	 lembaga	
Litbang	dan	Industri	mengenai	tingkat	kesiapan	suatu	hasil	riset,	
sehingga	menjadi	penghambat	dalam	interaksi	difusi	teknologi.

•	 Rendahnya	 interaksi	 di	 antara	 keduanya	 dan	 belum	
berkembangnya	hubungan	keterkaitan	dan	peran	Lembaga	
Intermediasi	yang	terbatas.

Hambatan	 pemanfaatan	 hasil	 riset	 dapat	mengakibatkan	
terjadinya kelesuan dari lembaga litbang dalam melakukan 
penelitian	dan	inovasi.	Oleh	karena	itu	peningkatan	pemanfaatan	
hasil	 riset	 diharapkan	 dapat	memacu	minat	 riset.	 Salah	 satu	
upaya	yang	dapat	meningkatkan	pemanfaatan	hasil	 Litbangyasa	
teknologi	adalah	memunculkan	dan	mendokumentasikan	tingkat	
kematangan	teknologi	atau	tingkat	kesiapan	teknologi	(TKT)	yang	
dihasilkan	oleh	 Lemlitbangyasa	 secara	 terukur	 (kuantitatif).	Hal	
tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengukuran TRL 
terhadap	hasil	rekayasa	/	riset	lemlitbangyasa.	Informasi	TRL	hasil	
riset	 lembaga	Litbangyasa	dapat	dikembangkan	menjadi	 sebuah	
indikator	 penguasaan	dan	 kemampuan	 ilmu	pengetahuan	dan	
teknologi yang sekaligus dapat menjadi informasi yang bermanfaat 
untuk	memperkuat	hubungan	keterkaitan	supply-demand	teknologi.

Dalam rangka mendukung upaya mengurai stagnasi inovasi di 
Lembaga	Litbang	dan	perkuatan	hubungan	pemasok	 -	pengguna	
diperlukan	penguasaan	 informasi	 TKT	oleh	 kedua	belah	pihak,	
penumbuhkembangan	kolaborasi	bagi	inovasi,	meningkatkan	difusi	
inovasi	hasil	Litbangyasa.	Untuk	itu	perlu	dilakukan	upaya	pemahaman	
mengenai	 teknometer	dan	penggunaan	kepada	perguruan	 tinggi,	
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lembaga	Litbangyasa,	lembaga	intermediasi	dan	kalangan	industri.

TKT Level
	 Pengenalan	dan	pemahaman	 teknometer	 sebagai	panduan	

pengukuran tingkat kesiapan teknologi dan cara penggunaan 
teknometer	dilakukan	melalui	sosialisasi	dan	pelatihan	(workshop)	
kepada lembaga Litbangyasa baik di perguruan tinggi ataupun 
lembaga	Litbangyasa.

Tingkat	kesiapan	teknologi	(TKT)	adalah	suatu	sistem	pengukuran	
sistematis yang mendukung penilaian kematangan atau kesiapan 
dari suatu teknologi tertentu dan perbandingan kematangan atau 
kesiapan	antara	jenis	teknologi	yang	berbeda.	Kesiapan	teknologi	
(technology	 readiness)	 dapat	 diartikan	 sebagai	 indikatoryang	
menunjukkan seberapa siap/matang suatu teknologi untuk bisa 
diterapkan	dan	diadopsi	oleh	pengguna/calon	pengguna.	Pengertian	
”kesiapan”	menunjukkan	adanya	kemungkinan	perbedaan	antara	
“siap”,	 “tidak	 siap”	dan	“belum	siap”-nya	 suatu	 teknologi”	atau	
perbedaan	 “tingkatan	 kesiapan	 teknologi”	untuk	dimanfaatkan	
atau	diterapkan	sesuai	kegunaannya.

 TKTmerupakanukuranyang menunjukkan tingkat kematangan 
atau	kesiapan	teknologi	pada	skala	1	–	9,	yang	mana	antara	satu	
tingkat dengan tingkat yang lain saling terkait dan menjadi landasan 
bagi	tingkatan	berikutnya.

Berikut	ini	adalah	peringkat	kesiapan	teknologi	yang	ditunjukkan	
dengan nilai TKT:

Sumber	:	Buku	Teknometer-Tim	TRL	BPPT-2011

LEVEL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PURE TEKNOMETER

Sistem	benar-benar	teruji/terbukti	melalui	keberhasulan	
pengoperasian

Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan/aplikasi 
sebenarnya

Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem 
dalam suatu lingkungan yang relevan

validasi	kode,	komponen	dan/atau	breadboard validation 
dalam suatu lingkungan simulasi

validasi	kode,	komponen	dan/atau	breadboard validation 
dalam lingkungan laboratorium

Pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau 
karakteristik penting secara analisis dan eksperimental

Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi

Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan

Sistem	 telah	 lengkap	 dan	 memenuhi	 syarat (qualified) 
melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/
aplikasi	sebenarnya.
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Teknometer
 Teknometer merupakan panduan umum yang memberikan 

gambaran	tingkat	kematangan	sebuah	teknologi	secara	universal,	
akan tetapi Teknometer juga dapat diterapkan guna mengukur satu 
jenis	teknologi	 tertentu.	Pengukuran	Tingkat	Kesiapan	Teknologi	
dapat disesuaikan untuk diterapkan baik secara spesifik atau 
generik,	dengan	memodifikasi	perangkat	 kuesioner	pengukuran	
karena setiap bidang teknologi tertentu mempunyai karakter yang 
berbeda	antara	satu	teknologi	dengan	teknologi	yang	lain.

	 Teknometer	 dapat	memberikan	 gambaran	 sesaat	 (snap	
shot)	tentang	status	kematangan	teknologi	pada	waktu	tertentu.	
Disamping	 itu	 juga	 dapat	 untuk	mengevaluasi	 proses	 historis	
pencapaian kesiapan/kematangan teknologi dari program 
pengembangan	yang	dilakukan	dalam	suatu	teknologi.

 Konsep kesiapan ini dapat dikembangkan untuk ditafsirkan 
secara	sama	oleh	pihak	yang	berkepentingan.	Perbedaan	penafsiran	
mungkin	 saja	 terjadi	 antara	 pihak	 penyedia	 teknologi	 dengan	
pengguna/calon	pengguna	teknologi.	Penyedia	teknologi	mungkin	
mengartikan	 bahwa	 hasil	 litbangyasanya	 (proses	 pembuatan	
produk	atau	prototipe	 teknologi)	 sebagai	 teknologi	 yang	dapat	
diterapkan.	 Sementara	pihak	pengguna/calon	pengguna	belum	
menganggapnya sebagai teknologi yang siap untuk diterapkan dan 
memenuhikebutuhannya.

	Teknometer	dapat	mengukur	semua	hasil	teknologi	yang	telah	
dikembangkan.	Akan	 tetapi	 terhadap	hal-hal	 khusus	 terkadang	
Teknometer	yang	dibuat	generik	itu	tidak	dapat	menunjukkan	hasil	
pengukuran	yang	 tepat.	Hal	 ini	menyangkut	pada	kompleksitas	
teknologi	yang	dikembangkan.	Beberapa	hal	khusus	terkadang	ada	
yang tidak dapat terdefinisikan dalam customization komponen 
indikator	pada	 tiap	 tingkat	 (level)	 dalam	Teknometer,	 sehingga	
kesimpulan	akhir	dari	hasil	pengukuran	secara	generik	lebih	bersifat	
sebuah	pendekatan	terhadap	kesiapan	teknologi	tersebut.

	Hasil	 pengukuran	TKT	 terhadap	 suatu	hasil	 pengembangan	
teknologi yang menggunakan Teknometer yang dibuat generik 
kadangkala tidak dapat diterapkan untuk maksud pengukuran 
terhadap	bidang-bidang	teknologi	yang	spesifik	karena	trayektori	
pengembangan	 teknologi	 yang	berbeda-beda.	 Sebagai	 contoh	
adalah	pengukuran	TKT	dalam	bidang	 industri	otomotif	dengan	
industri	 farmasi,	meskipun	 pengukuran	 TKT	 dapat	 dilakukan	
menggunakan Teknometer yang generik akan tetapi dapat 
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menghasilkan	penafsiran	 yang	 tidak	 tepat	 ketika	 terdapat	hal-
hal	 teknis	yang	 tidak	dapat	diterjemahkan	ke	dalam	pertanyaan	
dan atau pernyataan yang sama untuk dua bidang teknologi yang 
berbeda.	Untuk	 itu	disamping	dibuat	Teknometer	generik	perlu	
dibuat	juga	Teknometer	yang	spesifik.

	Tidak	ada	perbedaan	prinsip	antara	hasil	ukur	yang	menggunakan	
Teknometer	 yang	 generik	 ataupun	 Teknometer	 yang	 spesifik.	
Perbedaan	sebenarnya,	adalah	pada	saat	proses	pengukuran	yang	
membutuhkan	daya	analisis	dan	 sintesis	pelaku	 teknologi	untuk	
melakukan interpretasi perangkat ukur yang digunakan guna 
menentukan	pilihan	ukuran	nilai	yang	tepat.

	 Pengukuran	 secara	 spesifik	membutuhkan	 pemahaman	
substansi	 teknis	 teknologi	 terkait,	 guna	menyusun	 perangkat	
ukur	 yang	 lebih	 fokus	dan	kontekstual.	 Perangkat	ukur	 spesifik	
mempunyai	keuntungan	karena	mudah	difahami	oleh	responden,	
pelaku	teknologi.		Teknometer	spesifik	telah	ditetapkan	penjelasan	dan	
penentuan komponen indikator TKT untuk bidang teknologi tertentu 
(berdasarkan	hasil	konsensus).	Mengingat	bahwa	bidang	teknologi	yang	
ada	sangat	beragam,	pembuatan	Teknometer	yang	spesifik	mempunyai	
tingkat	kesulitan	yang	 lebih	tinggi.	Penentuan	kriteria	unsur	dalam	
proses customization TKT pada tiap level Teknometer yang dibuat 
spesifik	bergantung	pada	kompetensi	penyusunnya.

 Kegunaan teknometer
Konsep	TKT	yang	pada	awalnya	dikembangkan	oleh	NASA	dalam	

rangka mendukung program pengembangan dan perencanaan 
teknologi	 ruang	 angkasa,	 sekarang	 sudah	banyak	digunakan	di	
berbagai	bidang	 teknologi.	Biasanya	aplikasi	TKT	selalu	dikaitkan	
dengan	model	aplikasi	dari	program	pengembangan	teknologi	lainnya.	

Di antara tujuan pengukuran TKT dengan menggunakan 
teknometer	adalah	

1.	 Penentu kebijakan
	 Untuk	menentukan	 besarnya	 upaya	 (program	 insentif	

dan	 pendanaan)	 untuk	memperkecil	 kesenjangan	 dan	
keterkaitan	antara	penyedia	dan	pengguna	teknologi.Dapat	
juga ditujukan untuk monitoring dan evaluasi suatu program 
pengembangan teknologi bila pengukuran TKT dilakukan 
secara	berulang	dengan	mengetahui	 riwayat	 /	 historikal	
pencapaian	TKTL	pada	periode	waktu	tertentu.
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2.	 Penghasil	teknologi	
 Menyediakan informasi penting tentang status dan 

pencapaian	kematangan	(maturity)	teknologi	yg	dihasilkan	
dan memungkinkan peningkatan pemanfaatannya dan 
untuk fokus pengembangan program dan teknologi dalam 
peningkatan	kapasitas	litbang.

3.	 Pengguna teknologi
 Tersedianya informasi status teknologi yg dapat digunakan 

untuk	keputusan	investasi	dan	pemanfaatan	teknologi.
4.	 Lembaga intermediasi

Menyediakan	informasi	kemampuan	teknologi,	promosi	dan	
peningkatan/	perluasan	pemanfaatan	teknologi.

Pemanfaatan	TKT	di	Indonesia,	khususnya	dalam	bidang	iptek	
akan sangat membantu dalam rangka persiapan dan pematangan 
suatu	 teknologi	 untuk	 siap	 didifusikan	 atau	 tidak.Manfaat	
Pengukuran	Tingkat	Kesiapan	Teknologi	adalah	untuk	

1.	 Mendapatkan	 indikator	 (antara	 1-9)	 yang	menunjukkan	
tingkat	kematangan/	kesiapan	teknologi	untuk	diterapkan,	
yang dapat menjadi informasi dan pertimbangan dalam 
pengambilan keputusan berkaitan dengan pemanfaatan dan 
program	pengembangan	teknologi.

2.	 Mengetahui	riwayat/	historikal	pencapaian	suatu	program	
pengembangan	teknologi,	bila	pengukuran	dilakukan	secara	
berulang	pada	periode	waktu	tertentu.

3.	 Mengembangkan	 alat	 (tool)	 untuk	mengukur	 TKT	 dan	
membangun	 kesepahaman	 persyaratan	 (negosiasi/
konsensus	TKT)	untuk	teknologi	tertentu	antar	pihak	yang	
berkepentingan.

Diterapkannya atau dimanfaatkannya teknometer sebagai alat 
pengukuran	tingkat	kesiapan	teknologi	hasil	Litbangyasa	di	lembaga	
Litbangyasa	maka	akan	diketahui	tingkat	kesiapan	teknologi	yang	
dihasilkan	 sehingga	dapat	 diantisipasi	 rencana	pengembangan	
terhadap	 teknologi	 hasil	 Litbangyasa	 yang	 dibutuhkan	 oleh	
pengguna	teknologi.	Di	samping	itu	pemanfaatan	teknometer	juga	
dapat	meningkatkan	interaksi	yang	lebih	kuat	dan	kondusif	diantara	
aktor/pelaku/komponen yang terkait 
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Sinergi riset dan akselerasi TKT
Manfaat	Teknometer.	Manfaat	utama	teknometer	adalah	sebagai	

alat atau sarana untuk menggambarkan tingkat kesiapan teknologi 
secara	terukur	(kuantitatif).	Dengan	peran	ini	dapat	dijadikan	acuan	
bersama antara Lembaga Litbangyasa sebagai pemasok teknologi 
dan	 industri	 sebagai	pengguna.	 Sehingga	 terdapat	bahasa	yang	
sama yang terukur yang dapat dijadikan landasan berpijak bagi 
keduanya	dalam	menyatakan	 tingkat	 kesiapan	 suatu	 teknologi.	
Kesamaan	pandangan	 terhadap	ukuran	kesiapan	 teknologi	akan	
mempermudah	dan	memperlancar	komunikasi	dalam	rangka	proses	
difusi	teknologi.	Sehingga	aliran	teknologi	hasil	inovasi	dari	lembaga	
Litbangyasa	ke	pengguna	atau	industri	akan	semakin	lancar.	Kondisi	
ini	pada	akhirnya	akan	menumbuhkan	driving force bagi lembaga 
Litbangyasa	untuk	mamacu	melakukan	riset.	(Gambar	1)

Gambar	1.	TKT,	Akselarasi	Adopsi	Mangurai	Stagnasi	Riset

	Aliran	teknologi	atau	inovasi	hasil	rsiet	lembaga	Litbangyasa	ke	
industri	sangat	mungkin	tidak	hanya	pada	hasil	riset	yang	berada	
pada	level	atau	TKT	8	atau	TKT	9	saja.	Dengan	adanya	teknometer,	
hasil	riset	yang	masih	dibawah	TKT	5,	bila	terkomunikasikan	dengan	
baik	ke	industri,	bisa	saja	akan	diadopsi	oleh	industri.	Hal	ini	karena	
industri	 telah	paham	resiko	 investasi	yang	harus	ditanggung	 jika	
akan	mengadopsi	suatu	hasil	riset	pada	tingkatan	TKT	tertentu.	Jadi	
kata	kuncinya	adalah	bahasa	dan	definisi	yang	sama	antara	pemasok	
dan	pengguna	teknologi	terhadap	suatu	tingkatan	TKT	mulai	TKT	1	
sampai	dengan	TKT	9.
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Manfaat	 lain	dari	 teknometer	 adalah	 salah	 satu	 yang	dapat	
mendukung upaya untuk mengurai stagnasi inovasi di lembaga 
litbangyasa.	Disamping	dengan	dengan	teknometer	yang	merupakan	
bahasa	 yang	 sama	bagi	 lembaga	 litbangyasa	dan	 industri	 akan	
berperan	memperkuat	hubungan	antara	pemasok	dan	pengguna	
teknologi.

Peran lembaga intermediasi dalam perkuatan hubungan pemasok 
- pengguna

Memaksimalkan manfaat teknometer diperlukan optimalisasi 
peran	 dari	 lembaga	 intermediasi.	 Lembaga	 intermediasi	 yang	
berperan	sebagai	penghubung	antara	lembaga	Litbang	dan	industri	
(pengguna)	selama	ini	lebih	banyak	meng-intermediasi-kan	hasil	
riset	 lembaga	Litbangyasa	yang	telah	memiliki	 tingkat	kesiapan	
di	 atas	 TKT	 8	 (Gambar	 2).	 Sementara	 untuk	 TKT	 5	 ke	 bawah	
sebenarnya bisa jadi memiliki potensi untuk dikembangkan sampai 
tahapan	 produksi.	 Namun	 karena	 keterbatasan	 sumberdaya	
atau	perubahan	 kebijakan	 seringkali	 tidak	dilanjutkan	 tahapan	
penelitiannya.	Hal	ini	yang	dapat	menimbulkan	adanya	“kelesuan”	
dalam	riset	dan	berinovasi.	

Peran	 lembaga	 intermediasi	 harus	 dioptimalkan	 dengan	
memperhatikan	dan	mengkoneksikan	hasil	riset	tidak	hanya	yang	TKT	
tinggi	saja	tetapi	juga	untuk	TKT	rendah	(Gambar	3).	Karena	mungkin	saja	
TKT	yang	remdah	dapat	menarik	industri	untuk	mengadopsi,	tentunya	
dengan	pemahaman	resiko	investasi	yang	telah	diperhitungkan,	yang	
mengacu	pada	ukuran	TKT	yang	telah	dicapai.

Gambar	2.	Keterbatasan	Peran	Lembaga	Intermediasi

Gambar	3.	Optimalisasi	Peran	Lembaga	Intermediasi
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SIMPULAN
Teknometer	 adalah	 panduan	pengukuran	 tingkat	 kesiapan	

teknologi untuk mendukung penguatan sistem inovasi yang 
dimanfaatkan	untuk	mengukur	TKT	hasil	Litbangyasa	di	perguruan	
tinggi	ataupun	lembaga	Litbangyasa	dan	kalangan	industri.

•	 Mengetahui	TKT	dari	hasil	litbang	maka	akan	dapat	diketahui	
proses	pengembangan	teknologi	lebih	lanjut	guna	mencapai	
pemanfaat	teknologi	yang	optimum.

•	 Keberadaan lembaga intermediasi menjembatani antara 
pemasok	 dan	 pengguna	 teknologi,	 diperlukan	 untuk	
penguasaan	TKT	dan	cara	pengukurannya	sehingga	dapat	
bermanfaat	dalam	penyampaian	informasi	hasil	litbangyasa	
dan	pengembangan	teknologi	lebih	lanjut.

•	 Lembaga	intermediasi	dibutuhkan	juga	bagi	Lemlitbangyasa	
dalam pendampingan dan penyampaian informasi tentang 
hasil-hasil	 teknologi	 tidak	 hanya	 di	 hilir	 (ketika	 hasil	
penelitian	memiliki	 TKT	yang	 tinggi)	 tapi	 juga	di	hulunya	
ketika	hasil-hasil	Litbang	masih	memiliki	nilai	TKT	rendah.*

Referensi :
1.	 Teknometer-Tim,	TRL	BPPT,	2011
2.	 Workshop	TKT,	Dislitbangau	dan	BPPT,	2012,	2016.
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Satuan Udara Komando,
Sebuah Konsep Harapan

Di	 sejumlah	 angkatan	bersenjata	
(AB) 	 negara -negara 	 ma ju ,	
sudah	 lebih dari	 20-an	 tahun	

dimantapkan,	 apa	 yang	disebut,	dalam	
bahasa	 Inggris1 : The Air Force Special 
Operation Command; walau kemampuan 
operasionalnya	 berbeda-beda	 dalam	
AB	 setiap	Negara.	 Sebagaimana	dalam	
sifat hakiki sebuah	matra	angkatan	yang	
techonologically heavy, maka barang 
tentu	 tingkatan	 teknologi,	 maupun	

kecanggihan	Alutsista dan persenjataannya,	menjadi	pembeda 
baik kemampuan gelar maupun efektivitas, efisiensi dayanya, bila 
diawaki	 oleh	 SDM	yang	mampu-dan-terlatih	baik2,	 dan	dengan	
manual gelar (buku	petunjuk,	Bujuk,	operasional)	yang	teruji	gelar.

Dalam	format,	maupun	spesifikasi	kemampuan	dan	daya	gelar	
tiga Matra Angkatan, maka lazim terdapat dan diorganisasi tiga 
Matra Komando Angkatan, yang	sejalan	dengan	sifat-hakiki	matra	
masing-masing;	walau	di	dalam	TNI	terdapat	tiga pasukan khusus 
matra, akan	tetapi	satuan-satuan	komando	spesifik	matra	udara	
non-operasi	 darat	 kita,	 hemat	penulis,	belum pernah	 disusun	
‘lengkap’3.

Oleh	
RM Subagyo Sayogya 

Mantan Wartawan, Pemerhati Hankam & Politik

1		 Di	AB	masing-mesing	Negara,	barangtentu	nama	dalam	Bahasa	Nasional	mereka.		
2		 Yang	dalam	realitanya	juga	masih	berbeda	:	[A]	oleh	sebab	daya-fisik	Prajurit,	oleh	postur	fisik	yang	
lama	terbentuk	oleh	asupan	gizi,	maupun	oleh	[B]	kematangan tingkat-latihan yang dikembangkan sejak 
lama selaras kematangan Petunjuk Lapangan	 [=	Bujuk,	Field Manuals/FM]	 itu,	dan	[C]	kesamaptaan 
mental	Prajurit	Komando	[Tradisi	dan	‘Kredo’	Satuan	cukup	menentukan].
3		 Untuk	tidak	mengatakannya	nol,	sebab	unsur	Operasional-Daratnya,	bagian	dari	Pasukan	Khas	
TNI-AU	:	riel	ada.
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4		 Pasukan	Khas	TNI-AU	menggunakan	istilah	Dalpur	[=	Pengendali	Tempur],	yang	merupakan	
bagian	dari	Tim	Korps	Paskhas.	[Di	USAF,	CCT	=	Combat	Control	Teams.]

Tugas pokok dan fungsi utama satuan udara komando 
khususnya,	membawa tim-tim serbu (dari	AU,	atau	angkatan	lain)	
dengan infiltrasi senyap ke Fron, atau	 di	 lain	 pihak	 evakuasi tim 
serbu dari Fron ke home-base,	 tim intelijen dan kombat intelijen 
(khususnya	bagi	situasi	dan	kondisi	cuaca di	areal	fron), pemandu 
dan pengendalian lapangan khususnya/Dalpur4/CCT	 pemandu,	
pengendali pembidikan sasaran darat bagi	 serangan	 udara	 (juga	
Dalpur/CCT), Perlindungan Udara baik bagi in-filtrasi maupun eks-
filtrasi/evakuasi,	dan	CSAR, idealnya	oleh	tim-tim	Combat-SAR yang 
sekaligus	bisa	melakukan	pertolongan	medis	darurat	memadai.	

Dibutuhkan	Alutsista	dengan	penerbang-penerbang	 terlatih 
operasi khusus,	 seringkali	 disebut	pilot komando	 yang	 dilatih	
khusus,	misalnya	untuk	 terbang-rendah,	di	 segala	cuaca;	barang	
tentu	dengan	Alutsista	yang	dilengkapi	dengan	sejumlah	perangkat	
deteksi dan avionika mutakhir yang	memadai	pula.	USAF	masih	
menggelar	pesawat	C-130	 “Hercules”,	 yang	pertama	kali	dibuat	
di	 tahun1960-an,	 yang	 setelah	melewati	overhaul dan pelbagai 
modifikasi	berat,	dipakai	sebagai	pesawat	transpor	pelbagai	peran,	
in-filtrasi maupun eks-filtrasi	baik	bagi	unit	 tempur,	 logistik	dan	
pelbagai	dukungan	operasional,	plus dimodifikasi menjadi beragam 
tipe air gunship yang	mampu	berputar-putar	di	udara,	memberi	
BTU	gencar	dan	akurat.	Pesawat	ini	terbang	sarat penuh dengan 
beragam	mesiu	kanon	20	mm,	40	mm,	kedua	tipe	kanon	mampu	
menembak	cepat/gencar;	bahkan	peluru	bagi	howitzer	105	mm,	
selain beragam chaff dan flares bagi	upaya	anti-rudal	terhadapnya.	

MH	 53M	 “PAVE	 LOW”	 IV,	 Heli	 ini	 digelar	
bagi	 Operasi	 Komando	 Matra	 Udara,	
dan	 sebelumnya	 MH	 53J	 “Pave	 Low”	 III	
yang	 digunakan,	 terbang	 malam rendah, 
masuk jauh ke dalam perbatasan sukses 
menjebol Jaringan Hanud	Irak	di	thn	19-90;	
diterbangkan seorang Pilot Komando.
					PAVE	LOW	III	&	IV	sarat	dengan	avioni-ka 
dan beragam sensor-elektronika	 mutakhir	
di	 generasi	 masing-masing.	 Sebuah	 Heli	
besar,	PAVE	LOW	juga	digunakan	un-tuk	in/
eks-filtrasi	Pasukan.
					Thn	2008	PAVE	LOW	dipensiun,	dan	di-
gantikan	“OSPREY”,	yang	[1]	kecepat-annya	
lebih	 tinggi	 dengan	 [2]	 daya	 angkut	 lebih	
besar	dan	[3]	jangkau-terbang	lebih	jauh.
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Betapapun	USAF	sadar,	“Hercules”	sebenarnya	sudah	uzur dengan 
sudah	menyiapkan	Alutsista	alternatifnya,	a.l.	pesawat	“Osprey”	
(tetapi	belum ada modifikasi Gunship) yang mampu mendarat dan 
take-off	vertikal,	dengan	kecepatan	terbang	yang	kurang-lebih	sama	
dengan	“Hercules”.

Keunggulan tradisi TNI AU, Pasukan Khas
Adanya	Korps	Pasukan	dalam	 tubuh	TNI	AU,	berlandas	pada	

histori	yang	panjang.	TNI	AU	tak	cuma	berperang	gerilya	di	udara,	
akan	tetapi	utamanya	di	bawah	Komando	Opsir	Udara	Wiriadinata, 
juga	di	darat.	Cikal	bakal	Korps	Pasukan	Khas	beranjak	dari	sini	dan	
dalam	kurun	panjang	Korps	PPP	(Pasukan	Pertahanan	Pangkalan)	
dan	PGT	yang	di	kemudian	hari	menjadi	Pasukan	Khas,	dibangun,	
dibina	 sebagai	 bagian	 esensial	 TNI	 AU.	 Ini	 dalam	hemat	 saya	
menguntungkan	perkembangan	TNI	AU	dalam	totalitasnya.

Misalnya,	kita	menyimak	perkembangan	korps	satuan-satuan	
khusus	dalam	US Navy, dengan	korps	satuan-satuan	khusus	dalam	
USAF.	 Kedua	duanya	 (USAF	maupun	US	Navy]	mengenal,	 dan	
menerapkan	pendidikan	Sekolah	Calon	Perwira.	Dalam	US	Navy	
yang	‘mengandalkan’	Akademi	Angkatan	Laut,	di	Annapolis,	 juga	
sebagai	sumber	perwira	korps	komandonya,	termasuk	bagi	US Navy 
SEALs yang	sudah	menjadi	terkenal,	kecuali	bagi	para	pilot komando 
(selain	juga	Air	Battlle	Managers,	Navigators,	Weapon	Officers	dan	
Electronical	Officers)	yang	lulusan	Air Academy5, di	Colorado	Spring;	
sedang	para	Perwira	Korps	Komando	Daratnya,	 lulusan	Sekolah	
Calon	Perwira saja	 (dhi	Perwira:	CCT,	SOWT,	JTAC	dan	PJs)	yang	
sebegitu	jauh	pangkat	Komandan	tertingginya	Brigjen, maka jabatan 
komandan	unit-unit	darat	Satuan	Komando	Khusus	di	USAF	sejauh	
ini tidak bakalan	 ‘sampai’	 ke	 jabatan	Komandan Jenderal Korps 
Khusus/Komando	USAF,	 yang	dijabat	Pati	bintang-tiga. Jabatan 
Komandan	 Jenderal,	 sebegitu	 jauh	diisi	 oleh	 para	Penerbang-

5		 ABAS	pada	dasarnya	adalah	AB	yang	bertumpu	utama	pada	:	Draft/Wajib Militer. Untuk mewu-
judkan	Konstitusinya	itu,	di	luar	Akademi-akademi	Militer	[Darat],	Laut	maupun	Udara;	DepHan	AS	
bekerjasama	dengan	puluhan	Perguruan	Tinggi	AS	terkemuka,	menyediakan	Lembaga	Pendidikan	
integral	dengan	PT-PT	itu	Reserve Officers Training Course/ROTC,	untuk	ADAS,	ALAS	maupun	ALAS.	
Dua Laksamana	Komandan	Komando	Gabungan	Satuan	Khusus	ABAS	berasal	dari	US	Navy	SEALs	
: yang pertama Admiral Eric T. Olson,	Lulusan	Annapolis,	sedangkan	yang	kedua	William McRaven, 
Lulusan	Naval	ROTC.	Sejumlah	Jenderal	AD	&	AUAS	diketahui	lulusan	ROTC.	Tetapi	‘hanya’	Alumni	
Secapa	bagi	:	Komando	Dalpur/CCT	AUAS,	PJs,	dll;	dan	juga	bukan	lewat	ROTCs.	
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6  Slot	untuk	bintang-empat.

Komando USAF;	lulusan	Akademi	USAF	ataupun	ROTC-Udara.	Hal	
ini	berbeda	dengan	Korps	Khusus	US	Navy,	yang	 (paling	kurang)	
para	Komandan	SEALs,	dua	di	 antara	malah	menjadi	Panglima6 

Komando	Gabungan	Satuan	Khusus	ABAS,	USSOCOM	(US	Special 
Operation Command),	 yakni	 :	Admiral	Olson	 (Lulusan	Annapolis,	
S-1)	dan	Admiral	MacRaven yang	lulusan	Naval	ROTC	(juga	S-1).		 	

 
“Instant Thunder” & “Neptune Spear”
I.  “Instant Thunder” :	membobol	 Jaringan	Pertahanan	Udara	

AB-Irak	 (di	 Peran	 Teluk	 I,	 thn.	 1990-91).	Diajukan	 sebagai	
Rencana	Operasi	 oleh	 Kolonel	Udara	George Gray III, dari 
Komando	 Satuan	Udara	Khusus	Central	 Command,	 kepada	
Panglima	 Jenderal	 Schwarzkopf,	untuk	 :	membobol jaringan 
pertahanan	udara	AD	dan	AU	 Irak	 yang	 terbilang	 lengkap	
menggelar	 sistem	Alutsista	 jaringan	Hanud	 (buatan	Rusia)	
AB-Rusia.	Penjebolan	 sistem	Alutsista deteksi jaringan radar 
pertahanan	udara	AB	 Irak	 tersebut,	 dalam	Renops	Kolonel	
Gray,	diujung-tombaki oleh	Heli	Pave Low USAF	versi	mutakhir	
kala	itu	(thn.	1990-91),	diterbangkan	oleh	seorang	mayor	pilot 
komando yang	terbang	rendah,	malam hari, melintas padang 
pasir,	hingga	ke	perimeter terluar system deteksi (Alutsista)	
Hanud Irak dan	menghancurkannya.	Akurasi	 intelijen	USAF	
yang	juga	diraih	dari	beragam	sensor/detektor	elektronika,	di	
tangan	para	analis	 yang	 cermat,	 keberanian	pilot komando, 
selain	 kemampuannya	 yang	diraih	 dipertajam	oleh	 latihan	
keras,	dan	dalam	 terbang-buta,	di segala cuaca, menembus 
jauh	 ke	daerah	 Irak. Dan	 sedemikian	 sebuah	 sektor	Hanud	
AB-Irak	dilumpuhkan,	wing-wing	udara	serbu	AU	koalisi	yang	
sudah	 siaga, menerobosinya,	menggempur	 sasaran-sasaran	
strategis	dan	taktis	di	Tahapan	I	Renops	Instant	Thunder;	dan	
Letjen	Charles	“Chuck”	Horner--	yang	meraih	bintangnya	yang	
keempat --	kemudian	menggulirkan	seluruh	Daya	Tempur	Matra	
Udara,	melumat	 seluruh	Daya-utama	 Pertahanan	AB-Irak,	
hingga	Perang	Matra	Darat	cukup gelar dalam lima hari saja.	
[Kolonel	George	Gray	meraih	satu bintangnya : Brig General/
BG.	Ia	pensiun	di	pangkat	ini).
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II. “Neptune Spear”7:	Operasi	berlangsung	cepat,	38 menit	usai,	dan	
Usamah	bin	Ladin8	[=	Osama	bin	Laden]	terbunuh dalam menit 
pendaratan ke 20.	Meski	amat	boleh	jadi	menyiagakan	[1]	satu-
atau-dua	Pesawat	AWACS	yang	terbang	tinggi	di	udara	perbatasan	
Pakistan-Afghanistan	dan	[2]	menempatkan	dalam	status siaga-
tempur	sejumlah	skadron	Tempur	Udara	di	beberapa	landasan	
dekat	perbatasan,	selain	Tim-tim CSAR/PJs yang disiagakan di 
Lanud,	di	perbatasan	Pakistan-Afghanistan;	USAF	nampak	[dari	
pemberitaan Internasional] tidak menggelar	 langsung	Satuan-
satuan Komando ke areal-target. [3]	Satuan	Serbu	Darat	adalah	
US	Navy	SEAL,	yang	diterbangkan-menembus	area	udara	Pakistan	
oleh	Unit-unit	Helikoper	Komando	US	Army.	Tugas	[4]	USAF	adalah	
melindungi in-filtrasi,	maupun	kemudian	eks-filtrasi	Unit-unit	SEALs	
maupun	Satuan	Heli	Khusus	Ke-160	US	Army,	yang	masuk	jauh ke 
wilayah	udara	Pakistan	tersebut.	Selama	38 menit operasi; konon 
tak ada	Pesawat	Udara	Pakistan	yang	mengangkasa	di	areal	itu.	
(Bila	ada,	Skadron	Udara	USAF	disiagakan,	akan	mengintersepsi/
menghancurkan	Unit-unit	AU-Pakistan).	 Seluruh	Unit	 Serbu	
memutar balik [di	atas	Teluk	Bengali]	menuju	ke	Afghanistan.	
Pemerintah	Pakistan	kemudian	protes keras ke AS atas kejadian 
ini,	yang	‘dibalas’	dengan	keberatan	AS,	bahwa	dalam	realitanya:	
Usamah	bin	Ladin,	dan	yang	AS	menilainya	sebagai	biang-teror-
Internasional,	pula	disangka-kuat	merancang	Serangan “Ground 
Zero”; bersembunyi aman di Abbotabad9, Pakistan	lebih	dari	10	
tahun. Alhasil	dari	empat Komponen Matra dalam USSOCOM 
(Komando	Gabungan	Operasi	Khusus	ABAS),	 cuma	Unit-unit	
Khusus	USMC	yang	tak	terlibat	dalam	The	Neptune	Spear10.	Dalam	
ABAS,	USMC	adalah	Angkatan/Matra	tersendiri.

7		 Juga	 disandi	 sebagai	 Operasi	Geronimo	 [?].	 Operasi	 ini	 atas	 perintah	 Presiden	 Obama,	 dan	
referensi tentang Operasi ini minimal;	tulisan	ini	lebih	banyak	analisis	Penulis.
8	 Posisi	Usamah	ditemukan	oleh	CIA,	setelah	pelacakan	rumit	lebih	dari	10 tahun.
9 Abbotabad	adalah	 salah	 sebuah	kota	Pakistan,	 yang	 justru	 terdapat	banyak	 instalasi	Militer;	
seperti Bandung atau Malang	 bila	 di	 Indonesia.	 AS	 berdalih	 :	 mustahil	 Pakistan	 tidak	 tahu	
keberadaan	Usamah.
10 Laporan final Operasi Neptune Spear ini kontroversial	 :	 [A]	 Gedung	 Putih	 pertama-tama	
mengumumkan bila operasi ini 100 persen sukses.	Akan	tetapi	di	kemudian	hari	media-massa	AS	
meributkan adanya 11 korban Perajurit Team SEALs VI,	akibat	 jatuhnya	Heli	mereka,	oleh	sebab	
‘teknis’,	usai	operasi.	Heli	yang	membawa	11	Perajurit	Tim Anti-Teror SEALs	itu,	konon	Heli	SEALS	
sendiri,	CH	“Chinook”	 [sebuah	Heli	 tua].	 Ini	bertentangan	dengan	keterangan	 resmi,	bahwa	Tim	
Serbu masuk Pakistan dengan dua	 Heli	 mutakhir	 Resimen	 Udara	 Ke	 160	 “The	 Night	 Stalkers”	
ADAS,	Heli	 yang	berlacak	 radar	amat	 rendah.	Tetapi	 jelas	Neptune	Spear	 sukses	mencapai-dan-
melumpuhkan	targetnya.
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Kebutuhan	USAF	akan	CCT	dan	PJs,	barangtentu	tak	hanya	bagi	
USSOCOM,	oleh	sebab	dalam	SOP	mereka,	bagi	setiap	Komando	
Wing Udara dan Skadron Udara yang bertugas operasi melekat Tim 
CCT,	SOWT	dan	PJs,	selain	Unit	Dukungan	Operasional	Khususnya	
yang	esensial.	Akan	 tetapi	 kini	 konsentrasi	 kekuatan	ketiga	Unit	
Komando	 itu	 khususnya,	 berada	 di	USSOCOM;	 yang	 dibagi	 di	
10 Komando Utama ABAS,	yang	meliputi	seluruh	Dunia.	Markas	
Komando	Operasi	Gabungan	Satuan	Khusus	Mandala	dipimpin	oleh	
Pati-pati	bintang dua	sebagai	Komandan	Jenderal.

AS	sebagai	Negara	adidaya,	yang	beroperasi	global dan memiliki 
daya ekonomi kuat, mampu mendanai pengembangan Komando 
Operasi Gabungan Matra yang riel berdaya operasional efektif. 

 

 
	Dalam	perkembangan	pembinaan	Satuan-satuan	Khusus	dalam	

ABAS	khususnya,	terlihat	terjadi	pelbagai	kebijaksaan	pembinaan-
dan-pengembangan	yang	berbeda-beda.	Usai	Perang	Dunia	II,	ADAS	
ganjilnya,	membubarkan semua	satuan	khususnya,	mengembalikan	
personelnya	ke	satuan-satuan	asal.	Walau	tak membubarkan US 

ROTOR-TUNGGING CV-22B “OSPREY” : 
kedua	 rotor/mesin-baling-baling	 dalam	
modus terbang maju.	 Dalam	 modus	 take	
off/mendarat,	 mesin	 di	 posisi	 vertikal,	
baling-baling	di	atas,	seperti	Heli.	Karenanya	
mesin-dan-baling	 bisa	 ditunggingkan [tilt-
rotor].	Posisi	baling-baling	berputar	sebagai	
layaknya	 pesawat	 baling-baling	 biasa,	
menghi-langkan	 schock-wave	 di	 baling-
baling	yang	terja-di	Heli,	yang	menghambat	
kecepatan	terbang.
				“Osprey”	memberi	fleksibilitas	gelar	baru	
bagi	AUAS,	khususnya	USSOCOM.	Tetapi	di	
Neptune Spear,	“Osprey”	tak	digelar,	ruang	
mendarat	 ter-batas	 menyebabkan	 Heli	
kecil	ADAS,	lebih	pas.

MC-130 Gunship	 :	 mutakhir	 USAF	
mengandal-kan	 pada	 modifikasi	 [=	 M]	
“Hercules”	menjadi	Gunships.	Daya	angkut	
cukup	besar	pesawat	ini	memang	cocok.
     Sarat amunisi : Gunship,		yang	selain	sarat 
[1]	 avionika,	 beragam	 alat-deteksi,	 alat	
bidik	elektronika-canggih	persenjataannya,	
juga	 [2]	 penuh-sarat	 beragam	 munisi	
mitralliur,	 ka-non,	 dan	 howitzer 105 mm 
[yang	laras	+	mon-congnya	mencuat	keluar	
badan-pesawat].	 A-lat-bidik	 computerized 
bikin	 akurasi	 tembak-an	 [yang	 amat]	
gencar	cukup	handal.	
     Pesawat juga dilengkapi dengan sistem-
de-fensi	 cukup	 baik,	 terhadap	 rudal-
pelacak-pa-nas,	chaff,	dll.
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Army Ranger School, yang	dibutuhkan	bagi	pelbagai	pembinaan	
tambahan	personel	maupun	unit	terpilih.	Bila	disimak	dari	upaya	
serius	AD	AS	membina	dan	melatih	unit/batalyon	 khususnya11,	
setelah	dalam	riwayat	gelarnya	terbilang	berhasil	di	sebuah	perang	
besar, kebijakan	itu	terasa	‘aneh’.	Baru	pada	thn.	1960-an,	malahan	
bak ‘dipicu’	oleh	Presiden	John Kennedy yang	seperti	melangkahi	
banyak	prosedur	formal	Pentagon,	meresmikan	punggunaan	The 
Green Berets bagi	cikal	bakal	pasukan-pasukan	khusus	ADAS	:	The US 
Army Special Forces (Green	Berets,	Army	Rangers,	kemudian	Satuan	
Heli	Khusus	“The	Night	Stalkers”,	yang	menyusupkan	Navy	SEALs	ke	
Pakistan),	lahir	kembali;	setelah	beku semenjak	akhir	tahun	1945.

	Paling	terlihat	konsisten	sebenarnya	pada	US	Navy,	yang	tak pernah	
membubarkan The Under Water Demolition Teams (UDT)	nya;	setelah	
dilatih	begitu	keras,	dalam	operasi	bawah	air	yang	di	banyak	kasus	
terlibat	dalam	operasi-operasi	ganas,	di	perang	besar;	dan	juga	sukses	
pada	akhirnya.	UDT	inilah	̀ yang	di	kemudian	hari	dikembangkan	dalam	
The US Navy Special Warfare (utamanya	Navy	Sea	Air	and	Land/SEALs,	
yang	 lantas	 ‘merembet’	dibentuk	The US Navy Special Water Craft 
Command/SWCC	untuk	mendukung	gelar	SEALs,	bagi	 in/eks-filtrasi	
di	perairan,	dengan	berbagai	perahu	cepat	bersenjata	cukup berat,	
maupun	unit-unit	heli	khusus	(walau	tak	selengkap/setangguh	The	
“Night	Stalkers”	maupun	unit-unit	udara	AU	AS).	

 Sedang di AU AS perkembangan pembinaannya bak bertahap,	
dengan	 banyak	 pertimbangan	 :	 USAF	 nampak	 tidak	 pernah	
membubarkan	CCT,	PJs	 yang	 juga	dilatih	 keras,	 yang	kemudian	
terjun	di	 Perang	Vietnam	dan	pelbagai	 aksi	 lain	USAF	 (Bosnia,	
Kosovo,	 Irak,	Afghanistan dsbnya),	 akan	 tetapi	komponen udara 
komandonya,	baru	dibentuk	kemudian	(lebih	dulu	unsur	daratnya).	

Pilot komando, navigator & awak udara komando
	Bila	di	awal	kelahirannya	KKAD12,	Kopassus	kini	yang	lahir	pada	

tahun	1952,	secara	‘sederhana’	dikenal	luas	dalam	masyarakat	kita	

11		Setelah	dilatih	di	AS	daratan,	Unit-unit	Khusus	ADAS	berlatih	lagi	bersama	Satuan-satuan	Inggris	
yang	lebih	lama	terlibat	PD	II	[sejak	thn	1939,	AS	baru	thn	1942],	di	Pusat	Latihan	Komando	Inggris	
yang	terkenal,	di	Archenarry,	Skotlandia.	 [Sampai	generasi	modern	Pasukan	Khusus	ABAS,	masih	
terlacak	 sejumlah	 ‘model’	 Pasukan	Khusus	 Inggris	 :	 baik	pola	organisasi maupun latihan-latihan 
Komando	Inggris].	Karenanya	cukup ganjil,	bahwa	setelah	berhasil	di	Perang	Dunia,	akhir	thn.	1945	
malah	dibubarkan.
12		Mulanya	 bernama	 Korps	 Komando	 Tentara	 dan	 Teritorium	 III,	 sebab	 Kodam/TT	 III	 Siliwangi	
yang	membentuknya.	Kemudian	diambil-alih	Mabes	AD	dan	menjadi	 :	KKAD,	kemudian	 [setelah	
beberapa nama sela	:	]	RPKAD,	alhasil	kini	:	Kopassus.	
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13		Lebih	dari	12	Jenderal	ADAS,	sekitar	tiga	Jenderal	AUAS	[seorang	darinya	menjadi	KSAU],	dan	
dua	Laksamana	ALAS.	

sebagai super infanteri,	 padahal	 sebenarnya,	bahkan	 lebih dari 
itu; maka gambaran kemampuan dan kapabilitas seorang pilot 
komando, lebih	sukar	lagi	digambarkan.	

USAF	setelah	menyeleksi,	kemudian	melatih	 fisik	mental	calon	
pilot	komandonya	hingga	di	atas	rata-rata	pilot	‘reguler’,	lalu	melatih	
kapabilitas	terbang	rendah	ala nap	on	the	earth	(NOE,	ikuti	kontur	bumi	
‘di	bawahnya’),	mahir	terbang buta di	segala	cuaca	(mengandalkan	
avionika	dan	sensor	handal),	baik	bagi	pesawat	 tranpor/’Osprey”,	
gunships,	maupun	jenis-jenis	pesawat	lain	yang	digunakan	US	AFSOC 
(Air	Force	Special	Operation	Command),	dan	yang	biasanya	dimodifikasi	
khusus.	Seperti	“saudaranya”	yang	bertugas	di	satuan-satuan	khusus	
AD	AS,	selain	ketahanan	fisik,	utamanya	keberanian,	ketahanan	mental	
dan	pengendalian	diri	yang	menjadi	syarat	bagi	seorang	prajurit	khusus,	
begitu	juga	pilot	komando.

	Dalam	kejadiannya	di	 jajaran	USSOCOM	maupun	USAF-SOC	
hanya	para	pilot	 komando	yang	naik	 sebagai	 Panglima	AFSOC,	
maupun	Panglima	USSOCOM13,	 dan	belum ada atau tidak akan 
ada yang berawal karir dari Satuan Darat Matra Udara USAF 
(dari	CCT,	PJs,	SOWT,	Special	Tactics	Group	itu).	AFSOC	ditopang	
oleh	Satuan-Satuan	Dukungan Operasional yang lengkap dengan 
kelengkapan	teknologi	canggih.	Satuan-satuan	inipun	siaga gelar 
bagi	perlindungan	udara	Neptune	Spear.	

PARA-JUMPERs	 [=	 “PJs”]	 :	 Seleksi	 fisik 
dan mental,	 dan	 Latihan	 Pembentukan	
USAF	PJs,	 amat	 sulit	 dan	 luar biasa berat,	
dan dikenal sebagai The Superman Drill; 
dengan kurang	dari	10	%	lulus	dan	menjadi	
Anggauta The USAF PJs.
					Tetapi	berbeda	dari	The	US	Army	Delta 
Force maupun US Navy SEALs,	 USAF	 PJs	
walau	 amat	 handal	 dalam	 serbuan,	 PJs	
hanya	 menyerbu,	 un-tuk	 membebaskan 
Awak	Udara	khususnya.	Me-reka	seringkali	
‘berada’	 dalam	 si-kon	 Taktis	 ru-mit,	 yang	
butuh	 keberanian,	 kehandalan	 ma-upun	
kepiawaian	 Taktis.	 Bagi	 Combat-SAR PJs, 
dilatih	pertolongan	medis	 lanjut-lapangan,	
agar	 upaya	 pertolongan-dan-evakuasi	 tak	
sia-sia	 dan	 meninggal	 sebab	 luka,	 setelah	
terbebaskan.
	 	 	 	 	 	USAF	PJs	ditetapkan	oleh	DepHan	AS	
sebagai	Satuan	Combat-SAR	utama	ABAS.
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Komando Matra Udara TNI, Mesti Fokus ke OLI ( Operasi Lawan 
Insurjensi) 

 
 

Ancaman	politik	NKRI	paling	serius	kini	adalah	dis-integrasi bangsa 
dan	negara,	yang	dapat	dipicu	hadirnya	aksi	aksi	militer	insurjensi. 
Gerakan	Aceh	Merdeka	 sebagai	misal	mampu	bertahan	belasan 
tahun, mengandalkan	aksi-aksi	militer	mereka	yang	sesungguhnya	
lemah. Aksi-aksi	insurjensi	memang	politically heavy, dengan	butuh	
kajian	mendalam,	mendasar	 yang	mempertemukan	 ‘titik-titik 
strategik politik dan militer, yang mengintegrasikannya ke dalam 
bentuk gelar militer yang efektif di medan. Barulah	setelah	dua kali 
operasi militer format besar	TNI,	di	bawah	Panglima	Jenderal	TNI	
Endriartono Soetarto, dengan pada dasarnya daya militer mereka 
terkepung, GAM	 ‘bersedia’	 berunding.	 Sebelumnya	 ‘Panglima’	
mereka,	Abdullah Sjafei,	 terkejar	dan	 tertembak	TNI.	Akan	 tetapi	
problema	militer	memadukan	daya	(sosio	politik)	anti-insurjensi dan 
militer OLI memang tak sederhana,	perlu	kajian	rutin, butuh	Pusat 
OLI TNI dengan best brains best officers best soldiers dalam	TNI.

PATUNG “THE HORSE SOLDIER”, patung 
ini	 berdi-ri	 di	 Ground Zero di mantan 
lokasi	 Menara	 Kembar	 yang	 runtuh	 oleh	
terorisme,	di	New	York.

Patung dibuat memperingati gelar 
Satuan-sa-tuan	US	Army	Green Berets, USAF 
CCTs	 khususnya	 kala	 di	 tahun	 2001	 gelar	
di	 Afghanistan,	 membantu	 Aliansi-Utara	
menghadapi	 Taliban.	 Tahun	 itulah	 untuk	
pertama	 kalinya,	 setelah	 thn.	 1942	 dalam	
Perang	 Dunia	 II,	 AS	 menggunakan	 kuda 
bagi	Operasi	Militer.	 Berbeda	 dengan	 para	
‘Kakeknya’ di	PD	 II,	 kini	mereka	membawa	
GPS,	 Komputer-lapangan, Penanda-laser, 
Alkom digital canggih, dll;	 selain	makanan,	
medik,	suar,	senapan	dan	pistol.	

SATUAN BRAVO-90 : resmi dibentuk di 
tahun	 1990,	 walau	 cikal-bakalnya	 telah	 ada	
beberapa	 thn	 sebelumnya.	 Basis	 Olah-Jurit	
Kecabangannya	 adalah	 Infanteri-Komando 
dengan	 beragam	 spesialisasi,	 a.l.	 :	 Intelijen, 
Komunikasi, Kontra-Teror, Demolisi,	dll.	Layak	
dicatat berperan dalam pengembangannya 
[sejak	cikal-bakal],	a.l.	:	Marsda	Pakky Malik,	
Marsdya Budy Santoso,	 maupun	 Kol.	 Psk	
Wahyu Wijoyo	 [semua	 Purn.],	 yang	 sempat	
Penulis	kenal	pribadi.

Bravo	 berinduk	 pada	 Paskhas,	 yang	
berinduk pada Pasukan Gerak Tjepat,	[=	PGT]	
yang bernama harum	khususnya	di	Operasi-
akbar	Perebutan	 Irian	 Jaya	 [=	Papua].	Bravo	
diseleksi-dan-dila-tih	ketat-dan-berat.
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Prajurit Wanita Komando?
Umumnya dengan dasar HAM,	dan	dengan	begitu	‘kesetaraan	

kesamaan’	 gender,	 ada	 tuntutan	 kuat,	 di	 negara-negara	Barat	
khususnya,	untuk	membuka	peluang	sama bagi pria dan wanita 
dalam olah jurit. (Kalau	 di	 bidang-bidang	 nonolahjurit,	 pada	
dasarnya	kesamaan	itu	telah	ada).

Kala	 gencar-gencarnya	wacana	 prajurit	 wanita	 komando	
beredar,	think tank termuka	RAND,	menggelar	angket	di	lingkungan	
prajurit-prajurit	komando,	dan	meraih	hasil,	bahwasanya	:	85 persen 
prajurit	komando/khusus	pria, menolak masuknya wanita dalam 
jajarannya.	Penulis tidak	memiliki	rincian	hasil	angket,	akan	tetapi	
beberapa	hal	disebut	eksplisit	dalam	sejumlah	analisis.	Dua	dasar	
utama	keberatan,	adalah	hal-hal	yang	emosional psikis dipandang 
dari	sisi	prajurit	pria.	Pria	memiliki	sifat	alami	memiliki	perhatian	
khusus	pada	wanita,	baik	dalam	proteksi	khusus	dalam	si-kon	kritis	
lebih	dari	terhadap	sesama	pria,	dan	ini	menimbulkan	problema	
taktis;	maupun	yang	bersifat	seksual.	Bahwa	kemungkinan	amat	
kecil	dalam	jumlah	wanita	yang	mampu	meraih	satuan	komando,	
potensial membuat problema yang bisa serius,	bila	dibandingkan	
dengan	jumlah	pria	yang	ada.	(Khususnya	bila	penugasan	lapangan	
berlarut-larut	lama).	

Hal-hal	 yang	 lebih	bersifat	praktis-gelar prajurit pria Satuan 
Khusus	ABAS,	 rata-rata	memiliki	berat	di	atas 90-an kg (mereka 
berpostur	besar	dan	kuat),	sedangkan	prajurit	wanita,	bahkan	empat 
perwira wanita14	yang	mengikuti	latihan	dasar	US Army Ranger, rata-
rata	‘hanya’	berberat	70-an kg, dan tidak kuat menggotong prajurit 
pria	 yang	 ‘cedera’.	 (Dalam	 latihan	mereka	hanya	menggotong	
sesama	 prajurit	wanita,	 untuk	 jarak	 terbatas15).	 Dalam	Korps	
Satuan	Komando	ABAS	khususnya,	puluhan	 tahun,	amat fanatik 
dipegang	kaidah	:	“Tidak ada prajurit cedera yang ditinggalkan”; 
para	prajurit	menganggap	hadirnya	prajurit	komando	wanita	bakal	
merusak maxim yang	mereka	pegang	kuat-kuat	tersebut,	dengan	
membahayakan	keselamatan	mereka.	Belum	lagi	bilamana	siklus	
alami,	haid, dan	 sebagainya	mengemuka.	 Ketentuan	TNI	 telah	

14		Empat	 Perwira	 Wanita	 terseleksi	 atas	 perintah,	 mengikuti	 Kursus	 Dasar	 Army	 Ranger,	 dua 
Perajurit lulus; tetapi Mabes ADAS tak melanjutkan mereka untuk mengkuti Kursus Lanjutan US 
Army	Ranger,	untuk	masuk	ke	Batalyon	Ranger.
15		Sebagai	 syarat	 latihan,	 beberapa	 kali	 juga	 menggotong	 Perajurit	 pria,	 untuk	 jarak	 ‘sangat’	
terbatas.
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terbukti valid dalam	perjalanan	zaman,	bahwa	prajurit	wanita	bukan 
bagi	penugasan	tempur. 

Beberapa Catatan :
1. Komando matra udara unsur utama (unsur	 udara),	 pilot	

komando16, adalah	 sahih	bahwa	bagi	 komando	matra	udara,	
maka	 setelah	 SDM	 komando,	 utamanya	Alutsista	menjadi	
kebutuhan	 dasar.	 Bagi	 BSU	 dan	 BTU,	 selain	 juga	Alutsista	
regular yang	 taktis	 relevan	 bisa	 digunakan,	misal	 (USAF)	 :	
A-10	 “Warthog”	 yang	memang	 andal	 (baik	 di	 Irak maupun 
Afghanistan, dipandu	USAF-CCT),	USAF	 SOF	menggelar	 dua	
atau tiga modifikasi C-130	“Hercules”	sebagai	gunships. Daya 
muat dan angkut yang	 cukup	besar,	menjadikannya	 ideal,	
selain chaff, flares (bagi	defense),	MC-130	 (M	=	modifikasi)	
sarat	munisi	 kanon-kanon	persenjataannya,	 hingga	mampu	
menghujani hebat sasaran, bahkan	juga	dengan	peluru	howitzer 
105 mm. Alat	bidik	elektronik	mutakhir	dilakukan	perbaikan,	
yang	dikendalikan	pilot,	dibantu	navigator	konon	‘amat’	tepat.	
Bagi	jelajah	dan	pengintaian	darat	(bagi	CCT,	SOWT,	PJs)	juga	
direkayasa beragam Alkom dan kendaraan all-terrain dilengkapi 
SMR	(Senapan	Mesin	Ringan),	juga	drones bila	taktis	sesuai,	bagi	
pengintaian	areal. Pilot	komando	dilatih	andal	untuk	terbang	
malam	rendah,	di	segala	cuaca	(NOE,	dengan	radar	khusus)	dan	
bila	terpaksa,	mampu	bergabung	operasi	dengan	unsur	darat	
matranya,	kalau	saja	Alutsistanya	rusak,	jatuh.	

2. Perlu Alutsista udara (khusus), prajurit komando wanita 
(satuan	 khusus	matra	 darat	 AB	 asing).	 Satu,	 dua	Alutsista	
udara,	layak Indonesia	membuatnya	sendiri,	via PT	DI,	misalnya	
beragam	pesawat	angkut	ringan,	dengan	spesifikasi	khusus	yang	
dilengkapi	beragam	avionika	dan	sensor	mutakhir	yang	mungkin	
masih	beli	dari	LN.	AU	AS	mulai	membuat	gunships saat Perang 
Vietnam mulainya dengan alat bidik visual di	kokpit	sang	kapten.	
Kini	bidikan	dilakukan	dengan	alat-bidik	elektronik computerized, 
yang	konon	‘amat’	akurat.	BSU/BTU	spesifik	dilakukan	dengan	

16		Penulis	tidak	memiliki	catatan	historiknya;	tetapi	sepanjang	ekspose	media-massa	di	thn	1960-
an,	gelar	Skadron-skadron Udara Angkut-Transpor TNI-AU dalam menggelar in-filtrasi	Udara	[amat]	
berani ke Papua dalam Operasi Pembebasan Irian-Jaya : pantas dinilai [sangat] sukses ! 
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17		Masih	 Kadet-Midshipman	 di	 AAL	 Annapolis,	 usia	 20-an	 thn.;	 dalam	 ketentuan	 ALAS	 boleh 
mengikuti	 Pendidikan-dan-Latihan	 sebelum	 lulus	 Naval	 Academy	 yang	 terkemuka	 itu.	 Tetapi	 ia	
gagal.	 ABAS	agaknya,	 tidak	berniat	 untuk	membentuk	 Satuan	Khusus-Wanita,	 seperti	Norwegia 
[juga	Rusia	?].	Hanya	satu	Pasukan	Komando,	Wanita	boleh	masuk	bila	saja	memenuhi	syarat.	

penandaan	khusus	a.l	 laser	yang	dipandu	oleh	komando-CCT	
yang	menyusup	ke	darat,	mendekati	 sasaran.	Penghancuran	
dilakukan	oleh	skadron-skadron	udara	(regular),	dipandu	unit-
unit	komando	USAF.	Di	bulan	Januari	2018	ini,	seorang	wanita 
calon perwira	Angkatan	Laut	AS	lolos	untuk	mengikuti	latihan	
US	Navy	 SEALs.	Dengan	Keputusan	Menteri	 Pertahanan	AS,	
dibuka semua peluang tempur maupun non-tempur	bagi	wanita,	
‘setara’	dengan	peluang	bagi	prajurit	pria,	barang	 tentu	 juga	
bagi	prajurit	komando/khusus.	

	 	 Latihan	dasar	SEALs	yang	sekitar	enam sampai tujuh bulan,	
untuk	kemudian	dilanjutkan	dengan	latihan	spesialisasi,	tetapi	
gagal dilewati sang calon perwira wanita ALAS17,	bahkan	yang	
belum menjalani	 satu	 bulan	 pertamanyapun.	Di	Norwegia,	
yang	‘total,	formalnya’	AB	nya	menganut	‘kesetaraan’	gender,	
dan mempunyai Jegertroppen (satuan	Buru	Sergap	Komando)	
seluruhnya wanita, di satuan terpisah; dalam kenyataannya 
menerapkan ketentuan lebih ringan dibandingkan dengan 
komando	 buru	 sergap	 pria.	 Faktual	 Komite	 Olimpiade	
Internasional lebih arif, ketimbang	Menhan	AS,	 yang	 lebih	
mampu	melihat	realita,	bahwa	prestasi	maksimal	fisik	wanita,	
memang tidak bisa	disamakan	dengan	prajurit	pria	Norwegia.	
Apa yang nampak dalam gelada lapangan di ekspose video 
(internet),	 nampak	 jauh	 di	 bawah	 kemampuan	 yang	 bisa	
dilihat	 di	 Kopassus	 (sebagai	 rujukan	Penulis).	 Apa	 dengan	
memisahkan	 tersendiri	 Satuan	Komando	Wanita	ala Norway 
didapat	keunggulan	militer	tersendiri	digelar	lapangan?	Mungkin	
AB	Norwegia	ada	 jawabannya.	Bila	 tidak,	maka	 sia-sia saja. 
(Akan	 tetapi	pengalaman	gelar	di	 Irak, maupun Afghanistan, 
di	mana	prajurit-prajurit	wanita	AB	AS	 yang	dilatih	 khusus	
dalam ‘special’ cultural engagement units, semacam social & 
terriorial development units yang	berhasil	berinteraksi	dengan	
komunitas wanita dan anak-anak, dalam masyarakat Irak dan 
Afghanistan	 yang	 konservatif;	mampu	membantu	 dengan	
bermakna efektivitas	gelar	USSOCOM). Prajurit wanita ini tidak 
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berkualifikasi	komando,	walau	unit-unitnya	embedded dengan 
operasi	khusus.

3. Tetap perlu satuan operasional darat matra udara,	walaupun	
dalam makna strategis maupun taktis peran komando matra 
udara,	peran	strategis	maupun	taktis	unsur darat matra udara 
opersionalnya	 tetap	dibutuhkan	 sebagai	 satuan operasional 
bagian darat vital dari unsur tempur operasional satuan matra 
udara	komando.	Dalam	TNI	AU,	elemen	operasional	 reguler	
pengendali tempur dan SAR tempur diemban	oleh	unit-unit	
Pasukan Khas TNI AU.	 (Dalam	USAF,	Pertahanan Pangkalan 
Udara diemban	oleh	Air	Base	Ground	Defense	(ABGD)	Troops,	
sebuah	korps	dalam	polisi	AU	AS.	Mereka	dilatih	pertempuran	
infanteri dengan Ranpur-Berlapis Baja/Ranpur	Berba.	Sampai	
Perang Vietnam, AU AS tak memiliki	 pasukan	 pertahanan	
pangkalan	 tersendiri.	Hingga	Perang	Dunia	 II,	AD	AS	dimana	
dulunya	 induk	angkatan	AU	AS,	penuh	mengamankan	Lanud	
-	 Lanud.	Di	Vietnam,	ADAS	 yang	diterpa	 ‘banyak	hambatan	
Politik	Nasional’,	merasa	 tidak	bisa	 cukup	membawa	divisi-
divisinya;	 alhasil	menarik batalyon-batalyon	 yang	menjaga	
Lanud.	‘kelabakan’,	USAF	buru-buru	melatih	AGBD	dari	Korps	
Polisinya,	yang	bertahap	dimantapkan.]

4. Komando matra udara unsur darat dan penghargaan profesi.	
selama	ini	diketahui	bahwa	Tupoksi	gelar	Satuan	Bravo,	strategis	
diarahkan	bagi	penghancuran	Alutsista	lawan,	utamanya	kala	
Alutsista tersebut	berada	di	Lanud-Lanud	mereka,	akan	tetapi	
juga bagi dukungan operasional Satuan	 -	 Satuan	Udara	 TNI	
AU	khususnya,	maupun	aktif,	 bahkan	mandiri,	 bagian	 gelar	
strategi	militer	operasi	TNI	pada	umumnya.	Pelbagai	dukungan	
operasional mampu dilakukan Bravo dengan sedikit penajaman 
kemampuan lapangan Bravo mampu menggelar baik operasi 
Combat-SAR Komando dengan pertolongan darurat medic 
kritis	lapangan,	maupun	gelar	Intelijen	Cuaca	kritis	lapangan	di	
areal	lawan;	yang	selama	ini	memang	sudah	diemban	sebagai	
Tupoksi	 Pasukan	Khas	AU.	Di	 sejumlah	Negara	berkembang	
khususnya,	 setiap	brevet kemampuan	 olah	 jurit	dibalas	 jasa	
dengan tunjangan kemampuan brevet. Untuk PJ tunjangan 
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diberikan	juga	bagi	kemampuan	medik	lapangan,	selain	brevet	
komando/PJs18.	Untuk	para	prajurit	US	Navy	SEALs	misalnya	ada	
tunjangan brevet trident (brevet	kemampuan	khusus,	yang	amat	
berat	mencapainya),	brevet	para.	Bukan	‘menghitung	dengan	
uang	kemampuan	prajurit’,	akan	tetapi	penghargaan pada bakti 
mereka	kepada	bangsa	dan	negara.

5. Bagian dari kemestian Opsgab,	Pusat OLI TNI19,	khususnya mahir 
menghadapi dan menumpas OLI.	AD	AS	terlihat	paling konsisten 
mengembangkan kemampuan operasi lawan insurjensi di dalam 
ABAS20.	AD	AS	mempunyai	counter revolutionary warfare center 
di Fort Bragg. Seluruh	petinggi	Rezim Saddam berhasil	ditangkap	
oleh	Unit-unit	OLI	The Green Berets/TGB,	 termasuk	Saddam	
Hussein	sendiri;	di	bawah	Komando Mayjen Stanley McChrystal.	
Keunggulan	 TGB	 sebagai	 “Super	 Infanteri”,	 juga	menonjol	
nyaris	di	 semua	gelarnya,	 lebih	baik	ketimbang	Navy	SEALs21 
di	bidang	gelar	taktik	darat.	Spesialisasi	dan	spesifikasi	matra	
mesti dipegang	konseptual	dan	dalam	kemampuan	actual.	Hal	ini	
menjadi	hakikat	dalam	suatu	komando	gabungan	matra.	(Suatu	
prestasi	dan	kebanggaan,	bahwa	Kopassus	TNI	di	banyak	‘daftar	
peringkat	pasukan	khusus	dunia’,	berada	pada	peringkat	yang	
cukup	terhormat).	Di	dalam	riwayatnya	relatif	banyak	perwira	
Pasukan	Khas	 yang	pernah	belajar	 di	 Kopassus.	 Sementara	
pembinaan	Korps	Pasukan	TNI	AU	di	 tahun-tahun	mutakhir,	
cukup membanggakan	peningkatannya).	Walau	sesuatu	Satuan	
Komando	Gabungan	Khusus	AB	 tidak	hanya dibentuk untuk 
menghadapi	insurjensi,	akan	tetapi	baik	kemahiran	penumpasan	

18		USAF	saat-saat	ini	menyeleksi	amat	ketat	Perajurit	Wanita,	untuk	Latihan	Persiapan memasuki 
Latihan	Standar	bagi	CCT	&	PJs.	Latihan	Persiapan,	sebelumnya	tak	ada	[bagi	Perajurit	Pria].	Bila	
kuat	melewati	Persiapan	akan	masuk	Latihan	Standar.	Belum	diketahui	hasilnya.	ABAS	melakukan	
upaya yang nyaris non-rasional	itu,	menghadapi	kuatnya	lobby kesetaraan gender/HAM.
19		Pusat Infanteri TNI-AD,	Bandung,	selama	ini	menjadi	‘salah	satu’	Pusat	OLI	efektif	khususnya	bagi	
Satuan-satuan	TNI-AD.	Ancaman	dis-integrasi	Bangsa	oleh	Insurjensi	adalah	riel.	Sudah	puluhan	thn.	
Poso, Papua, Insurjensi belum	berakhir	tuntas.	Kemampuan	Strategis dan Taktis	OLI,	tidak	hanya	
bagi	Satuan-satuan	Khusus;	pada	dasarnya	bagi	seluruh	Satuan	Tempur	TNI.
20		Dalam	USAF	semenjak	Perang	Dunia	II	terdapat	Unit-unit	yang	mengemban	missi	mendalami	
OLI	bagi	Matra	Udara.
21		Jenderal	Colin L. Powell,	Kepala	Gabungan	KASAB	ABAS	dalam	memoarnya	menulis	kelemahan	
USN	 SEALs	 dalam	 Taktik	 Infanteri	 di	 sebuah	 Tugas	 Khusus	Operasi	Panama meringkus Noriega.	
Tugas	Khusus	itu	tidak diberikan Unit Delta	TGB,	sebab	pendaratannya	memang	dari	laut.	Walau	
kini,	mungkin	telah	dilakukan	pelbagai	perbaikan	Latihan,	tetapi	pengalaman	gelar riel cukup lama 
sebagai Infanteris,	nyaris	mustahil	tergantikan.	Navy	SEALs	ketiadaan	itu.	
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insurjensi	khususnya,	in the last resort merupakan beban seluruh 
Satuan-Satuan	Khusus	TNI,	bila	perlu	dengan	back up batalyon-
batalyon	 reguler	 TNI	 AD,	 sebagaimana	 juga	 penumpasan	
terorisme dengan intensitas tinggi.	 (Bila	 aparat	 kepolisian	
‘tidak	mampu	mengatasinya’,	atau	misalnya	teroris	membawa	
sandera	masuk	hutan,	seperti	pernah	terjadi	di	Papua	(mutakhir	
kasus	penyanderaan	di	Kimbeli	dan	Bianti,	Papua;	dan	memang	
lebih	tepat,	bahwa	pembebasan	Sandera	dilakukan	Kopassus	
dan	Taipur-Raider	KOSTRAD	seperti	itu).	Dengan	geografi	kita,	
Satuan	Komando	Gabungan	Khusus	menjadi	 cukup	 fleksibel	
bagi gerak cepat strategis dan taktis untuk menindak efektif dan 
efisien	ancaman	bersenjata	terhadap	integritas	NKRI.	OPM	di	
Papua sebagai misal,	masih	menjadi	ancaman	laten	sejak	tahun	
1960-an	hingga	kini.*	


