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1. Pendahuluan  

   

a. Tugas TNI Angkatan Udara (TNI AU) sesuai UU RI Nomor 34 Tahun 2004 

Pasal 10 adalah melaksanakan tugas TNI matra udara di bidang pertahanan, 

menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional, 

melaksanakan tugas TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra 

udara, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.  Tugas 

tersebut membutuhkan postur TNI AU yang tangguh dengan membangun kekuatan, 

kemampuan dan gelar kekuatan yang ideal sehingga dapat melaksanakan semua 

tugas dan mampu melaksanakan penangkalan terhadap berbagai macam ancaman 

yang dihadapi termasuk ancaman siber.   Memperhatikan arahan Kasau dalam 

memasuki Tahun 2019 terkait Network Centric Warfare, untuk menumbuh 

kembangkan penggunaan teknologi jaringan sebagai alat bantu yang dapat 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam membantu tugas administratif, logistik, 

latihan dan operasi, serta membangun jaringan antar komando sehingga hirarki dan 

jeda operasional bisa terpangkas, serta keakuratan dan kecepatan perintah 

meningkat, sehingga perlu dibangun sistem informasi TNI AU yang handal.   

 

b. TNI AU dalam rangka mewujudkan sistem informasi yang handal sebagai alat 

bantu yang memudahkan pelaksanaan tugas dalam pencapaian misi melalui 

kemampuan menyediakan informasi akurat secara cepat dan aman, perlu 

dilaksanakan pembangunan aplikasi-aplikasi sistem informasi TNI AU dengan 

mengacu pada pembangunan kekuatan pokok minimum (minimum essential force) 

bidang teknologi informasi.   Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam 

mewujudkan sistem informasi TNI AU yang handal adalah belum tersedianya blue 

print sebagai pedoman dalam membangun sistem informasi TNI AU, belum semua 

aplikasi terselenggara dengan optimal, infrastruktur sistem yang ada belum mampu 
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mendukung operasional aplikasi dengan optimal, terbatasnya SDM yang berakibat 

pengawakan sistem kurang optimal, serta operasional sistem informasi yang ada 

belum disertai kontrol dan pengawasan yang efektif dengan melibatkan pimpinan di 

setiap strata dan setiap bidang.  

 

c. Upaya mewujudkan sistem informasi TNI AU yang handal dihadapkan 

berbagai permasalahan di atas, maka perlu konsepsi yang tepat dalam 

pembangunan dan pengembangan sistem informasi TNI AU.   Upaya yang dilakukan 

untuk mewujudkan sistem informasi TNI AU yang handal melalui penyusunan 

dokumen blue print sistem informasi TNI AU yang berisi roadmap pembangunan 

sistem informasi sehingga pembangunan sistem dapat dilaksanakan secara terarah, 

bertahap, dan berlanjut.  Selanjutnya, pembangunan aplikasi dilaksanakan secara 

terpusat (centralized) dan diimplementasikan secara bottom-up untuk lebih 

menjamin semua aplikasi yang dibangun dapat terselenggara dengan baik.  Adapun 

untuk menjamin terselenggaranya sistem tersebut, maka perlu upaya membangun 

dan mengembangkan data center, jaringan komunikasi data maupun perangkat 

pengamanan sistem untuk mewujudkan infrastruktur sistem yang handal.   Untuk 

mewujudkan pengawakan sistem yang optimal dengan perekrutan dan penempatan 

SDM yang tepat sesuai kebutuhan, dan membangun kompetensinya melalui 

pendidikan, pelatihan dan kursus.   Untuk mewujudkan kontrol dan pengawasan 

yang efektif dengan penekanan dan pelaporan yang melibatkan pejabat di setiap 

strata dan setiap bidang.   Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat diwujudkan 

sistem informasi TNI AU yang handal dan mampu meningkatkan efektifitas serta 

efisiensi pelaksanaan tugas TNI AU.     

 

2. Daftar Pengertian.   Untuk menyamakan pemahaman isi dalam naskah ini, maka 

perlu dibuat daftar pengertian sebagaimana terlampir (Lampiran I). 

  

Landasan dan Dasar Pemikiran  

 

3. Landasan dan dasar pemikiran yang dipergunakan dalam naskah ini adalah sebagai 

berikut: 

 

a. Landasan Pemikiran.   Landasan pemikiran penulisan naskah ini adalah 

sebagai berikut: 
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1) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.   Pada pasal 

10 disebutkan bahwa TNI Angkatan Udara memiliki tugas melaksanakan 

tugas TNI matra udara di bidang pertahanan, menegakkan hukum dan 

menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional, melaksanakan tugas 

TNI dalam pembangunan dan pengembangan kekuatan matra udara, serta 

melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan udara.   Pembangunan 

sistem informasi TNI AU harus selaras dengan pelaksanaan tugas sehingga 

harus diarahkan pada terwujudnya sistem informasi yang mampu 

meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas TNI AU.  

 

2) Peraturan Kepala staf Angkatan Udara Nomor 24 Tahun 2014 Tentang 

Pokok pokok dan Prosedur Dinas Informasi dan Pengolahan Data TNI 

Angkatan Udara (Disinfolahtaau).   Pada Bab I Pasal 2 disebutkan bahwa 

Disinfolahtaau bertugas membina dan menyelenggarakan sistem informasi 

yang meliputi pembangunan, pengembangan, pemeliharaan, dan penyiapan 

sistem informasi TNI Angkatan Udara secara elektronik yang meliputi bidang 

intelijen, operasi, personel, logistik/materiil, dan manajemen serta 

melaksanakan pemeliharaan perangkat sistem informasi TNI AU. 

Disinfolahtaau memiliki peran penting dalam melaksanakan pembangunan 

dan pengembangan sistem informasi yang optimal guna terwujudnya sistem 

informasi TNI AU yang handal.  

 

3) Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor 47 Tahun 2015 Tentang 

Kelanjutan Pembangunan Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential 

Force) TNI AU tahun 2015-2024.   Pada Sublampiran V Bab Teknologi 

Informasi (TI) disebutkan bahwa pembangunan teknologi informasi yang 

mencakup pembangunan aplikasi, jaringan maupun pengamanan sistem 

pada tahap II tahun 2015-2019 dan tahap III Tahun 2020-2024.   

Pembangunan aplikasi, jaringan maupun pengamanan sistem yang 

dirumuskan dalam Minimum Essential Force bidang teknologi informasi 

merupakan acuan dalam melakukan pembangunan dan pengembangan 

sistem informasi dalam mewujudkan sistem informasi TNI AU yang handal. 

 

4) Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Kep/546/IV/2018 

tanggal 16 April 2018 tentang Penetapan Pembina Item.   Ditetapkan bahwa 

Disinfolahtaau sebagai instansi pengelola Hardware dan Software yang 
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terkait Sistem informasi TNI AU.   Penunjukkan Disinfolahtaau sebagai 

instansi pembina item hardware maupun software sistem informasi telah 

memberi legitimasi dan penegasan terhadap Disinfolahtaau untuk 

menjalankan peran dan fungsinya mewujudkan sistem informasi TNI AU yang 

handal. 

 

b. Dasar Pemikiran.   Dasar pemikiran penulisan naskah ini adalah sebagai 

berikut: 

 

1) Perlunya pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan 

pengembangan sistem informasi sehingga semua kegiatan pembangunan 

dan pengembangan sistem informasi dilaksanakan secara terarah menuju 

terwujudnya sistem informasi TNI AU yang handal mendukung pelaksanaan 

tugas TNI AU.  

 

2) Adanya kondisi sejumlah aplikasi sistem informasi yang telah 

dibangun belum terselenggara dengan baik sehingga aplikasi tersebut belum 

memberi manfaat pada peningkatkan efektifitas dan efisiensi manajemen 

bidang intelijen, operasi, personel, logistik, dan potdirga.  Oleh karena itu, 

perlu pembangunan dan pengembangan sistem informasi yang optimal agar 

dapat diwujudkan sistem informasi TNI AU yang handal.   

 

Permasalahan Yang Dihadapi 

 

4. Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 

 

a. Belum Tersedianya Blue Print Sistem Informasi TNI AU Sebagai 

Pedoman Dalam Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi TNI AU.   

Dengan tersedianya blue print sistem informasi TNI AU, maka arah dan tahapan 

pembangunan dan pengembangan sistem informasi TNI AU akan lebih jelas sebagai 

upaya mewujudkan sistem informasi TNI AU yang handal.   TNI AU saat ini belum 

memiliki blue print sistem informasi TNI AU sehingga pembangunan sistem informasi 

TNI AU yang dilakukan belum memiliki arah dan tahapan yang jelas menuju 

terwujudnya sistem informasi TNI AU yang handal.          
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b. Beberapa Aplikasi yang Telah Dibangun Belum Terselenggara dengan 

Optimal.   Beberapa aplikasi yang dibangun oleh Disinfolahtaau telah terselenggara 

dengan baik, seperti aplikasi integrasi personel, aplikasi SIMKO, aplikasi SIM-

RSPAU dr. Hardjolukito.   Namun, beberapa aplikasi belum terselenggara dengan 

baik seperti SIM-Lambangja Dislambangjaau, Aplikasi Kaporlap Diswatpersau, 

Aplikasi Aset Tanah Disfaskonau.   Salah satu penyebab aplikasi tidak terselenggara 

dengan baik adalah aplikasi-aplikasi tersebut baru tergelar di tingkat pusat dan 

belum tergelar sampai di satuan-satuan.   Aplikasi-aplikasi tersebut sudah tepat 

dibangun secara terpusat, namun implementasinya belum dilakukan secara bottom-

up dari satuan-satuan yang memiliki dan mengelola data.   Kondisi ini menjadikan 

update data hanya dilakukan di tingkat pusat dan tidak dilakukan oleh satuan-satuan 

pemilik data.   Hal ini berdampak pada operator harus meng-update data dengan 

volume besar yang cenderung menjadikan tidak tertangani dengan baik, dan update 

data dilakukan oleh operator yang tidak mengetahui kondisi terkini.   Akibat yang 

terjadi adalah aplikasi tidak mampu menyajikan informasi yang akurat.    

   

c. Infrastruktur Sistem yang Ada Belum Mampu Secara Optimal 

Mendukung Operasional Aplikasi. 

 

1) Kemampuan perangkat Data Center yang terbatas untuk mendukung 

operasional sistem informasi secara optimal.   Data Center TNI AU 

merupakan tempat dimana berbagai server aplikasi, server database maupun 

berbagai perangkat komunikasi data dan pengamanan sistem berada, 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung seperti backup power, 

fire alarm system, dan temperature measure.   Lokasi Data Center yang 

berada di Disinfolahtaau dengan ruangan yang terbatas, berakibat kesulitan 

untuk menambah server ataupun perangkat lain yang dibutuhkan.   Kendala 

juga dihadapi ketika akan meningkatkan level layanan data center dengan 

penambahan genset ataupun sumber daya listrik menuju data center tier-2 

atau tier-3 sehingga tingkat up time dapat mencapai 99.982% atau untuk 

mencapai batas toleransi gangguan pada 1.5 jam (maksimal) per tahun. 

[Jakartaurbanhosting,’Pengertian Tier pada Data Center’].   Adapun yang terkait 

kemampuan perangkat, bahwa seiring dengan semakin banyak aplikasi yang 

dibangun dan operasional dengan baik, maka akan semakin banyak data 

yang harus dikelola.   Database engine yang dipakai saat ini adalah Microsoft 

SQL Server merupakan mesin pengolah data dengan kemampuan sedang.  
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Seiring dengan semakin besarnya data yang dikelola dan semakin banyaknya 

pengguna yang mengakses sistem, maka para pengguna sistem dihadapkan 

dengan rendahnya performa layanan sistem.  

 

2) Jaringan komunikasi data LAN maupun WAN belum mampu 

mendukung secara optimal operasional sistem informasi.   Sistem informasi 

TNI AU yang handal harus ditopang oleh jaringan komunikasi data yang 

handal pula baik LAN ataupun WAN.   Pembangunan LAN satuan berbasis 

fiber optik yang diprogramkan dalam MEF bidang teknologi informasi banyak 

yang belum terlaksana sehingga dapat menjadi kendala dalam implementasi 

aplikasi di satuan.  Sedangkan WAN yang menghubungkan LAN satuan 

dengan data center Mabesau dihadapkan dengan permasalahan bandwidth 

yang belum mencukupi sehingga para pengguna sistem merasakan performa 

layanan sistem yang kurang memuaskan.   

 

3) Ancaman dan serangan siber yang terus berkembang dan tidak dapat 

diprediksi kapan menyerang sistem informasi.   Bagian penting dalam 

membangun sistem informasi adalah membangun pengamanan sistem 

informasi yang mampu mengamankan sistem informasi menghadapi berbagai 

macam serangan siber sehingga mampu menjaga kerahasiaan 

(confidentiality), keutuhan (integrity), ketersediaan (availability).   Berbagai 

jenis serangan siber yang terjadi saat ini antara lain buffer overflows, DoS dan 

DDoS, malware, Exploit, Logic-Boms, trapdoor atau backdoor, botnet.   Buffer 

overflows berupa kode program yang digunakan untuk memanfaatkan 

kelemahan tertentu pada sistem komputer atau jaringan dengan tujuan 

mematikan sistem atau eksploitasi sistem.   DoS dan DDoS berupa serangan 

masif pada sistem komputer atau jaringan target dengan tujuan untuk 

membuat sistem komputer atau jaringan lumpuh dan tidak bisa diakses.   

Malware berupa program yang dirancang untuk tujuan tertentu seperti 

pencurian data, menghancurkan sistem ataupun penyadapan.   Exploit 

berupa program yang dirancang untuk tujuan menguasai sistem lawan melalui 

kelemahan tertentu.   Logic-Boms berupa kode program yang ditempatkan 

dalam sistem komputer atau jaringan yang dapat dipicu saat korban memilih 

atau menjalankan kode program tersebut dengan tujuan untuk membuat 

kerusakan pada sistem komputer ataupun merusak dan menghapus data.   

Trapdoor atau backdoor berupa program jebakan yang dikirimkan atau 
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ditanam pada sistem komputer target dengan tujuan untuk pengendalian jarak 

jauh.   Botnet berupa program yang dibuat untuk tujuan tertentu.  

Permasalahan yang dihadapi adalah sistem informasi TNI AU bisa mendapat 

berbagai jenis serangan tersebut kapan saja yang tidak dapat diprediksi.  

 

d. SDM yang Dibutuhkan untuk Pengawakan Sistem Informasi Belum 

Dapat Dipenuhi oleh SDM yang Tersedia.   SDM merupakan komponen penting 

yang menentukan keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan suatu sistem 

informasi.  Dua aspek penting terkait SDM adalah terpenuhinya SDM dari aspek 

jumlah dan terpenuhinya SDM dari aspek kompetensi.   Permasalahan SDM dari 

aspek jumlah adalah belum terpenuhinya DSP, dan disisi lain masih banyak personel 

PDE yang berada di luar formasi sebagaimana terlihat dari kondisi personel PDE 

dalam tabel di bawah ini: 

 

No. 
Golongan 

Pangkat 
DSP 

RIIL (Dalam 

Formasi) 
Kurang Luar Formasi 

1. Perwira 195 157 38 43 

2. Bintara 1226 328 898 44 

3. Tamtama 116 78 28 2 

 

Tabel 1.  Kondisi Personel PDE menurut gol pangkat dilihat dari DSP dan formasi 

 

Adapun, permasalahan yang dihadapi dalam membangun dan mengembangkan 

kompetensi SDM adalah terbatasnya ketersedian pendidikan, pelatihan dan kursus 

yang ada guna membangun dan mengembangkan kompetensi SDM sebagai system 

analys, programmer, database administrator, spesialis jaringan, dan spesialis 

pengamanan sistem, teknisi jaringan, teknisi hardware.   Bahkan aplikasi-aplikasi 

yang sudah dibangun juga belum disertai dengan terselenggaranya kursus operator 

aplikasi secara berkelanjutan sehingga kemampuan operator kurang maksimal 

dalam mengawaki aplikasi.    

 

e. Operasional Aplikasi Belum Disertai Kontrol dan Pengawasan yang 

Optimal dengan Melibatkan Pejabat di Setiap Strata dan Setiap Bidang.   TNI 

AU dalam mewujudkan sistem informasi yang handal memerlukan kontrol dan 

pengawasan yang efektif dengan melibatkan pimpinan dari setiap strata dari setiap 

bidang sebagai berikut: 
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1) Penyelenggaraan sistem informasi bidang pengamanan, perlu kontrol 

dan pengawasan dari Aspam Kasau sampai Kaintel Lanud.    

 

2) Penyelenggaran sistem informasi bidang operasi, perlu kontrol dan 

pengawasan dari Asops Kasau sampai Kadisops Lanud.   

 

3) Penyelenggaraan sistem informasi bidang personel, perlu kontrol dan 

pengawasan dari Aspers Kasau sampai Kadispers Lanud.   

 

4) Penyelenggaraan sistem informasi bidang logistik, perlu kontrol dan 

pengawasan dari Aslog Kasau sampai Kadislog Lanud.     

 

5) Penyelenggaraan sistem informasi bidang potdirga, perlu kontrol dan 

pengawasan dari Aspotdirga Kasau sampai Kabinpotdirga Lanud.   

 

Kondisi saat ini adalah kontrol dan pengawasan berupa penekanan ataupun laporan 

terhadap penggunaan aplikasi sistem informasi yang telah digelar belum terlaksana 

secara optimal dengan melibatkan pimpinan di berbagai strata dan bidang tersebut.   

Aplikasi SIMKO adalah contoh aplikasi yang diselenggarakan dengan kontrol dan 

pengawasan yang cukup baik walaupun tetap perlu penyempurnaan, dimana kondisi 

operasional dilaporkan kepada komando atas, dan penekanan untuk update data 

dari pimpinan atas kepada para pengguna aplikasi dilakukan setiap hari.   Namun, 

belum semua aplikasi yang ada diselenggarakan dengan kontrol dan pengawasan 

sebagaimana penyelenggaraan aplikasi SIMKO.   

 

Konsepsi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi TNI AU  

 

5. TNI AU dalam membangun dan mengembangkan sistem informasi yang handal 

guna mendukung pelaksanaan tugas maka perlu dirumuskan kebijakan, strategi dan upaya 

sebagai berikut: 

 

a. Kebijakan.  “Terwujudnya Sistem Informasi TNI AU yang handal dengan 

merumuskan blue print sistem informasi yang tepat, membangun aplikasi secara 

terpusat (centralized) dan mengimplementasikan secara bottom-up, mewujudkan 

infrastruktur sistem yang handal, pengawakan sistem yang optimal, serta kontrol dan 

pengawasan yang efektif dalam rangka pelaksanaan tugas TNI AU”   
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b. Strategi.   Strategi untuk mewujudkan Sistem Informasi TNI AU yang handal 

adalah sebagai berikut: 

  

1)  Strategi pertama, mewujudkan rumusan blue print sistem informasi  

TNI AU yang tepat. 

 

2)  Strategi kedua, membangun aplikasi sistem informasi TNI AU secara 

terpusat (centralized) dan mengimplementasikan secara bottom-up.  

 

3) Strategi ketiga, mewujudkan infrastruktur sistem handal yang mampu 

mendukung operasional sistem informasi TNI AU dengan optimal. 

 

4) Strategi keempat, mewujudkan pengawakan sistem informasi TNI AU 

yang optimal. 

 

5) Strategi kelima, mewujudkan kontrol dan pengawasan sistem informasi 

TNI AU yang efektif. 

 

c. Upaya.   Upaya untuk mewujudkan Sistem Informasi TNI AU yang handal dan 

terintegrasi sesuai strategi di atas adalah sebagai berikut:   

 

1) Strategi pertama, mewujudkan rumusan blue print sistem informasi TNI 

AU yang tepat.   Kadisinfolahtaau dalam rapat koordinasi pada akhir tahun 

2018, menyampaikan arahan pentingnya penyusunan Blue print sistem 

informasi TNI AU.   Tersedianya blue print sistem informasi TNI AU maka 

pembangunan sistem dapat terselenggara dengan arah dan tahapan yang 

jelas menuju terwujudnya sistem informasi TNI AU yang handal.   Upaya yang 

dilaksanakan untuk mewujudkan naskah blue print sistem informasi TNI AU 

adalah sebagai berikut:  

 

a) Disinfolahtaau 

 

(1) Membentuk kelompok kerja (pokja) untuk menyusun 

rumusan blue print sistem informasi TNI AU sebagai pedoman 

pembangunan dan pengembangan sistem informasi TNI AU 

dengan kegiatan sebagai berikut: 
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(a) Bersama staf bidang pengamanan, operasi, 

personel, logistik, dan potensi dirgantara merumuskan 

roadmap pembangunan dan pengembangan aplikasi 

untuk mewujudkan aplikasi sistem informasi TNI AU 

handal secara bertahap sesuai skala prioritas. 

 

(b) Merumuskan roadmap pembangunan dan 

pengembangan data center untuk mewujudkan data 

center yang handal secara bertahap guna mendukung 

opersional sistem informai TNI AU secara optimal. 

 

(c) Bersama Sopsau dalam hal ini Paban V/Komnika 

merumuskan roadmap jaringan komunikasi data berupa 

LAN dan WAN yang handal secara bertahap guna 

mendukung operasional sistem informasi TNI AU dengan 

optimal.  

 

(d) Bersama Spamau merumuskan roadmap 

pembangunan dan pengembangan perangkat 

pengamanan sistem yang handal secara bertahap guna 

mengamankan sistem informasi secara optimal.  

 

(e) Bersama Spersau, Disminpersau dan Disdikau 

merumuskan roadmap pembangunan dan 

pengembangan SDM yang memenuhi kebutuhan SDM 

sesuai jumlah dan kompetensinya guna pengawakan 

sistem informasi TNI AU yang optimal. 

 

(2) Mengundang narasumber ahli dari akademisi maupun 

praktisi untuk menyempurnakan naskah blue print sistem 

informasi TNI AU.     

 

b) Spamau 

 

(1) Bersama Disinfolahtaau merumuskan roadmap 

pengembangan dan pembangunan aplikasi bidang 
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pengamanan menuju terwujudnya aplikasi bidang pengamanan 

yang handal dengan pembangunan secara bertahap sesuai 

skala prioritas. 

 

(2) Bersama Disinfolahtaau merumuskan roadmap 

pengembangan dan pembangunan pengamanan sistem 

informasi menuju terwujudnya pengamanan sistem yang handal 

dalam mengamanankan sistem informasi TNI AU.  

 

c) Sopsau 

 

(1) Bersama Disinfolahtaau merumuskan roadmap 

pengembangan dan pembangunan aplikasi bidang operasi 

menuju terwujudnya aplikasi bidang operasi yang handal 

dengan pembangunan secara bertahap sesuai skala prioritas. 

 

(2) Bersama Disinfolahtaau merumuskan roadmap 

pengembangan dan pembangunan jaringan komunikasi data 

WAN menuju jaringan WAN yang handal mendukung 

operasional sistem infomasi TNI AU.  

 

d) Spersau 

 

(1) Bersama Disinfolahtaau merumuskan roadmap 

pengembangan dan pembangunan aplikasi bidang personel 

menuju terwujudnya aplikasi bidang personel yang handal 

dengan pembangunan secara bertahap sesuai skala prioritas. 

 

(2) Bersama Disinfolahtaau merumuskan roadmap 

pemenuhan SDM dan pembangunan kapabilitas SDM menuju 

terpenuhinya kebutuhan SDM pengawakan sistem informasi 

sesuai jumlah dan kompetensinya.  

 

e) Slogau.   Bersama Disinfolahtaau merumuskan roadmap 

pengembangan dan pembangunan aplikasi bidang logistik menuju 
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terwujudnya aplikasi bidang logistik yang handal dengan 

pembangunan secara bertahap sesuai skala prioritas. 

 

f) Spotdirga.   Bersama Disinfolahtaau merumuskan roadmap 

pengembangan dan pembangunan aplikasi bidang potensi dirgantara 

menuju terwujudnya aplikasi bidang potensi dirgantara yang handal 

dengan pembangunan secara bertahap sesuai skala prioritas. 

 

g) Disdikau.   Bersama Disinfolahtaau merumuskan roadmap 

pembangunan kompetensi SDM sistem informasi melalui pendidikan 

dan pelatihan yang dilaksanakan oleh internal TNI AU ataupun 

eksternal TNI AU. 

 

h) Narasumber Ahli Akademisi.  Memberikan saran masukan 

untuk menyempurnakan naskah cetak biru sistem informasi TNI AU 

untuk menghasilkan rumusan yang benar secara akademis. 

 

i) Narasumber Ahli Praktisi (dari lingkungan industri termasuk dari 

industri pertahanan).  Memberikan saran masukan untuk 

menyempurnakan naskah blue print sistem informasi TNI AU untuk 

menghasilkan rumusan yang tepat sesuai perkembangan teknologi 

terkini. 

 

j) Srenaau.   Merumuskan perencanaan program dan anggaran 

untuk mendukung terwujudnya blue print sistem informasi TNI AU yang 

diajukan Disinfolahtaau. 

 

2) Strategi kedua, mewujudkan konsep pembangunan aplikasi sistem 

informasi secara terpusat (centralized) dan diimplementasikan secara bottom-

up yakni semua aplikasi direncanakan dan dibangun dan dikendalikan secara 

terpusat, dan implementasi aplikasi dimulai di satuan-satuan pengelola data 

yang berupa implementasi TPS dan MIS yang berlanjut dengan implementasi 

DSS dan ESS.   Konsep ini akan memberi banyak keuntungan antara lain 

data real time dengan tingkat akurasi tinggi, penggunaan teknologi lebih 

efektif dan efisien, dan kebutuhan SDM lebih efisien.   Upaya membangun 
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sistem informasi secara terpusat (centralized) dengan implementasi secara 

bottom-up adalah sebagai berikut: 

 

a) Disinfolahtaau 

 

(1) Mengimplementasikan aplikasi-aplikasi existing seperti 

SIM-Lambangja, Aplikasi Catatan Personel, Aplikasi Perkara, 

Aplikasi POMAU, Aplikasi Psikologi, Aplikasi Kaporlap, Aplikasi 

Aset Tanah, SIM-Binpotdirga secara bertahap sesuai skala 

prioritas di satuan-satuan sebagai TPS dan MIS sebagai alat 

bantu mengelola validasi data dan operasional sesuai masing-

masing bidang dengan melibatkan pejabat masing-masing 

bidang dari tingkat pusat (Mabesau), Kotama dan satuan.  

 

(2) Membangun aplikasi-aplikasi baru secara bertahap 

sesuai skala prioritas dimulai dari pembangunan Transaction 

Processing System (TPS) dan Management Information System 

(MIS) sebagai alat bantu mengelola validasi data dan 

operasional di satuan-satuan sesuai masing-masing bidang 

dengan melibatkan pejabat masing-masing bidang dari tingkat 

pusat (Mabesau), Kotama dan satuan. 

 

(3) Membangun Decision Support System (DSS) dan 

Executive Support System (ESS) sebagai langkah lanjutan 

pengembangan aplikasi sebagai alat bantu analisa dan 

pengambilan keputusan.  

 

(4) Membangun database terintegrasi dimana dalam setiap 

pembangunan aplikasi maka rancangan database-nya tidak 

boleh parsial namun harus selalu mangacu database yang 

sudah ada.   Adapun untuk mengintegrasikan database yang 

sudah ada yang masih dibangun secara parsial, maka 

diintegrasikan menggunakan teknologi seperti XML Web 

Services.  
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(5) Membangun datawarehouse dengan rancangan yang 

tepat untuk aplikasi Decision Support System (DSS) sebagai 

alat bantu analisa dan pengambilan keputusan bagi pimpinan. 

  

b) Satuan pengguna.   Bekerjasama dengan Disinfolahtaau dalam 

pengembangan, pembangunan dan penyelenggaraan aplikasi 

Transaction Processing System (TPS) dan Management Information 

System (MIS) sesuai bidang dan kewenangannya. 

 

c) Spamau. Bekerjasama dengan Disinfolahtaau dalam 

pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi 

Transaction Processing System (TPS) dan Management Information 

System (MIS) dan Decision Support System (DSS) bidang 

pengamanan. 

 

d) Sopsau.  Bekerjasama dengan Disinfolahtaau dalam 

pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi 

Transaction Processing System (TPS) dan Management Information 

System (MIS) dan Decision Support System (DSS) bidang operasi. 

 

e) Spersau.  Bekerjasama dengan Disinfolahtaau dalam 

pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi 

Transaction Processing System (TPS) dan Management Information 

System (MIS) dan Decision Support System (DSS) bidang personel. 

 

f) Slogau.  Bekerjasama dengan Disinfolahtaau dalam 

pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi 

Transaction Processing System (TPS) dan Management Information 

System (MIS) dan Decision Support System (DSS) bidang logistik. 

 

g) Spotdirga.  Bekerjasama dengan Disinfolahtaau dalam 

pembangunan, pengembangan dan penyelenggaraan aplikasi 

Transaction Processing System (TPS) dan Management Information 

System (MIS) dan Decision Support System (DSS) bidang potensi 

dirgantara. 
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h) Srenaau.   Merumuskan perencanaan program dan anggaran 

untuk mendukung pembangunan dan pengembangan aplikasi sistem 

informasi TNI AU.   

 

3) Strategi ketiga, mewujudkan infrastruktur sistem yang handal.   Sistem 

informasi TNI AU yang handal tidak mungkin diwujudkan tanpa didukung 

infrastruktur sistem yang handal.   Infrastruktur sistem mencakup data center 

yang melayani operasional aplikasi pengolahan data, jaringan komunikasi 

data yang melayani pertukaran data, dan pengamanan sistem yang menjaga 

kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data.  Upaya mewujudkan 

infrastruktur sistem yang handal adalah sebagai berikut: 

 

a) Disinfolahtaau 

 

(1) Mengembangkan data center yang tangguh yang mampu 

mendukung operasional sistem informasi TNI AU secara 

optimal melalui: 

 

(a) Meningkatkan kemampuan hardware (server) 

mencakup kecepatan proses maupun kapasitas 

penyimpanan (memory). 

 

(b) Meningkatkan kemampuan software system 

(operating system, programming language, database 

engine) termasuk penggunaan original software atau 

licensed software.  

 
(c) Meningkatkan sarana pendukung seperti genset 

atau  sumber listrik. 

 
(d) Mempertimbangkan pengimplementasian cloud 

computing. 
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(2) Membangun jaringan komunikasi data handal yang 

mampu mendukung operasional sistem informasi TNI AU 

secara optimal melalui: 

 

(a) Membangun LAN berbasis Fiber Optik pada 

setiap satuan secara bertahap sesuai skala prioritas. 

 

(b) Membangunan Network Operation Center (NOC) 

untuk mengelola jaringan komunikasi data dengan lebih 

baik. 

 

(c) Bersama Sopsau dalam hal ini Paban V/Komnika 

membangun dan mengembangkan jaringan WAN yang 

handal mendukung operasional sistem informasi TNI AU.  

 

(3) Membangun pengamanan sistem yang handal dengan 

cara:  

 

(a) Membangun desain infrastruktur sistem yang 

aman yang mencakup: 

 

i. Penerapan manajemen domain melalui 

Domain Name server (DNS), mail dan web server. 

 

ii. Penerapan De-Militerized Zone (DMZ) 

untuk server layanan publik. 

 

iii. Penerapan Virtual Local Area Network 

(VLAN) dan Network isolation (segmentation) 

pada jaringan LAN. 

 

iv. Penerapan secure wifi. 

 

v. Penerapan Storage Area Network (SAN) 

untuk layanan data internal dan backup.  
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vi. Penerapan load balancing untuk layanan 

yang tidak boleh terganggu ketersediaannya.  

 

(b) Membangun keamanan perimeter jaringan yang 

mencakup: 

 

i. Penerapan firewall untuk memfilter semua 

port yang tidak perlu diakses dari luar atau 

membuka hanya layanan yang umum diakses dari 

luar. 

 

ii. Penerapan Virtual Private Network (VPN) 

untuk akses layanan internal dari luar 

menggunakan IP Public.  

 

iii. Penerapan IDS/IPS, anti DDoS, anti 

virus/malware, anti spam, Honeynet, transparent 

proxy.  

 

(c) Membangun pengamanan sistem dan aplikasi 

yang mencakup: 

 

i. System and application hardening melalui 

instalasi, service/port dan user management 

secara non default, update/patch, dan host 

protection dengan firewall maupun anti virus. 

 

ii. Penerapan secure services/port 

menggunakan https, ftps, imaps, pop3s.  

 

iii. Penerapan secure code. 

 

iv. Penerapan web application firewall.   

 

v. Penerapan digital signature. 
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vi. Pelaksanaan security assessment.   

 

vii. Penguatan teknologi analisa serangan. 

 

(d) Membangun Disaster recovery Center (DRC) 

untuk menjaga ketersediaan (availability).  

 

(e) Membangun Security Operation Center (SOC) 

untuk mengoptimalkan kegiatan pengamanan sistem. 

 

b) Satuan Pengguna.   Bekerja sama dengan Disinfolahtaau dan 

Sopsau dalam hal ini Paban V/Komnika dalam pembangunan jaringan 

LAN dan WAN disatuannya.  

 

c) Sopsau.    

 

(1) Merencanakan pemenuhan kebutuhan Jaringan WAN 

yang dibutuhkan Disinfolahtaau untuk mendukung operasional 

sistem informasi TNI AU. 

 

(2) Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak 

penyedia jaringan WAN seperti Kemenkominfo untuk dapat 

memanfaatkan palapa ring untuk meningkatkan layanan 

jaringan komunikasi data yang dibutuhkan untuk operasional 

sistem informasi.  

 

d) Srenaau.   Merumuskan perencanaan program dan anggaran 

untuk mendukung pembangunan dan pengembangan data center, 

jaringan komunikasi data dan pengamanan sistem. 

 

4) Strategi keempat, mewujudkan pengawakan sistem yang optimal.   TNI 

AU dalam mewujudkan sistem informasi yang handal maka pengawakan 

sistem informasi harus optimal dengan tersediannya SDM yang kompeten 

sesuai yang dibutuhkan untuk pembangunan dan penyelenggaraan sistem 

informasi.  Pembangunan dan penyelenggaraan sistem informasi 

membutuhkan SDM dengan berbagai kompetensi, seperti system analys dan 



 
 

19 

programmer untuk mengelola system software dan aplikasi, database 

administrator untuk mengelola database, spesialis jaringan dan teknisi 

jaringan untuk mengelola jaringan komunikasi data, spesialis pengamanan 

untuk mengelola pengamanan sistem, spesialis hardware dan teknisi 

hardware untuk mengelola hardware, dan operator untuk mengoperasikan 

aplikasi.  System analys, programmer, database administrator, spesialis 

jaringan, spesialis pengamanan, dan spesialis hardware akan menentukan 

dalam proses pembangunan sistem.   Sedangkan operasional sistem maka 

dibutuhkan operator yang memahami kemampuan sistem dan mampu 

mengoperasionalkannya dengan optimal, dan teknisi jaringan dan hardware 

untuk memelihara dan mengatasi permasalahan yang muncul pada jaringan 

ataupun hardware.   Upaya mewujudkan pengawakan sistem yang optimal 

adalah sebagai berikut: 

 

a) Disinfolahtaau 

 

(1) Menyusun pola pembinaan personel PDE yang tepat. 

 

(2) Merencanakan kebutuhan SDM untuk pengawakan 

sistem yang optimal serta mengajukan pemenuhannya kepada 

Spersau. 

 

(2) Menempatkan personel PDE dengan tepat untuk 

pengawakan sistem informasi melalui Tour of Area (TOA) dan 

Tour of Duty (TOD) melalui Disminpersau. 

 

(3) Berkoordinasi dengan Satker pengguna aplikasi untuk 

merencanakan penggunaan personel satker sebagai operator 

aplikasi.  

 

(4) Merencanakan pembangunan kompetensi SDM melalui 

pendidikan kursus dan pelatihan untuk system analys, 

programmer, database administrator, spesialis jaringan, 

spesialis pengamanan, spesialis hardware, teknisi jaringan, 

teknisi hardware baik yang diselenggarakan oleh internal 
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ayaupun eksternal TNI AU dengan mengajukan kepada 

Disdikau. 

  

(5) Membangun kompetensi operator aplikasi melalui 

terselenggaranya kursus operator aplikasi-aplikasi yang ada 

sebagai program pendidikan yang dilaksanakan secara periodik 

dengan mengajukan kepada Disdikau. 

 

b) Satuan Pengguna.    

 

(1) Membantu terselenggaranya sistem informasi yang 

tergelar di satuannya secara optimal khususnya dalam 

kedisiplinan update data. 

 

(2)  Membantu pemenuhan kebutuhan operator aplikasi 

dengan mengoptimalkan personel dari Satuan pengguna.  

 

c) Spersau.   Merencanakan pemenuhan kebutuhan SDM sesuai 

DSP secara bertahap untuk mewujudkan pengawakan sistem yang 

optimal.  

 

d) Disminpersau.    

 

(1) Melaksanakan rekrutmen personel untuk dapat 

memenuhi kebutuhan sesuai DSP secara bertahap untuk 

pengawakan sistem informasi yang optimal. 

 

(2) Melaksanakan TOA/TOD untuk menempatkanan 

personel PDE secara tepat untuk pengawakan sistem informasi 

sebagaimana diajukan Disinfolahtaau. 

 

e) Disdikau.    

 

(1) Merencanakan dan menyiapkan pendidikan dan kursus 

baik yang diselenggarakan didalam maupun diluar TNI AU untuk 

pembangunan semua jenis kompetensi SDM yang meliputi 
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system analys, programmer, database administrator, spesialis 

jaringan, dan spesialis pengamanan sistem, teknisi jaringan, 

teknisi harware yang diperlukan untuk pembangunan dan 

penyelenggaraan sistem informasi yang optimal.  

 

(2) Merencanakan dan menyiapkan penyelenggaraan 

kursus operator untuk semua aplikasi yang sudah digelar agar 

kompetensi operator senantiasa terjaga dalam mengawaki 

aplikasi. 

 

f) Kodiklatau.   Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan 

kursus untuk membangun kompetensi SDM sehingga pembangunan 

dan penyelenggaraan sistem informasi terlaksana secara optimal. 

 

5) Strategi kelima, mewujudkan kontrol dan pengawasan yang efektif 

dengan melibatkan pimpinan di setiap strata pada setiap bidang dalam 

penyelenggaraan sistem informasi.  Upaya mewujudkan kontrol dan 

pengawasan yang efektif adalah sebagai berikut: 

 

a) Kasau.   Menetapkan kebijakan agar pimpinan di setiap strata 

dan setiap bidang untuk mendorong pengoperasian aplikasi-aplikasi 

yang sudah dibangun di masing-masing bidang. 

 

b) Spamau.   

 

(1) Memberikan penekanan operasional aplikasi bidang 

pengamanan kepada satuan bawah secara berjenjang sampai 

satuan pengguna.  

 

(2) Menyampaikan laporan operasional aplikasi bidang 

pengamanan kepada Kasau/Wakasau. 

 

 

 

 

 



 
 

22 

c) Sopsau   

 

(1) Memberikan penekanan operasional aplikasi bidang 

operasi kepada satuan bawah secara berjenjang sampai satuan 

pengguna. 

 

(2) Menyampaikan laporan operasional aplikasi bidang 

operasi yang sudah digelar kepada Kasau/Wakasau. 

 

d) Spersau   

 

(1) Memberikan penekanan operasional aplikasi bidang 

personel kepada satuan bawah secara berjenjang sampai 

satuan pengguna.  

 

(2) Menyampaikan laporan operasional aplikasi bidang 

personel kepada Kasau/Wakasau. 

 

e) Slogau  

 

(1) Memberikan penekanan operasional aplikasi bidang 

logistik kepada satuan bawah secara berjenjang sampai satuan 

pengguna.  

 

(2) Menyampaikan laporan operasional aplikasi bidang 

logistik yang sudah digelar kepada Kasau/Wakasau. 

 

f) Spotdirga   

 

(1) Memberikan penekanan operasional aplikasi bidang 

potensi dirgantara kepada satuan bawah secara berjenjang 

sampai satuan pengguna.  

 

(2) Menyampaikan laporan operasional aplikasi bidang 

potensi dirgantara kepada Kasau/Wakasau. 
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g) Disinfolahtaau 

 
(1) Memberikan penekanan kesiapan semua sistem yang 

tergelar (bidang operasi, personel, logistik, pengamanan, 

binpotdirga) kepada satuan bawah secara berjenjang sampai 

satuan pengguna.  

 
(2)  Memberikan laporan kesiapan semua sistem yang 

tergelar (bidang operasi, personel, logistik, pengamanan, 

binpotdirga) kepada Kasau/Wakasau dan laporan kesiapan 

sistem yang tergelar sesuai bidang kepada Aspam 

Kasau/Asops Kasau/ Aspers Kasau/Aslog Kasau/Aspotdirga 

Kasau.  

 
h) Satuan Pengguna.   Menyampaikan laporan kesiapan dan 

operasional aplikasi kepada Komando atas secara berjenjang. 

 
Penutup 
 
6. Kesimpulan.   Dari pembahasan naskah di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 
a. Sistem informasi TNI AU yang ada saat ini belum mampu berperan secara 

optimal meningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen bidang pengamanan, 

operasi, personel, logistik dan potdirga, maupun memangkas jeda operasional serta 

meningkatkan kepresisian dan kecepatan perintah.  Kondisi ini disebabkan oleh 

beberapa permasalahan yang meliputi belum tersedianya blue print untuk menjadi 

pedoman dalam membangun sistem informasi TNI AU, belum semua aplikasi 

terselenggara dengan optimal, infrastruktur sistem yang ada belum mampu 

mendukung operasional aplikasi dengan optimal, terbatasnya SDM sehingga sistem 

informasi yang ada belum diawaki dengan optimal,  dan operasional sistem informasi 

yang ada belum disertai  kontrol dan pengawasan yang efektif dengan melibatkan 

pimpinan disetiap strata dan setiap bidang. 

 
b. Sistem Informasi TNI AU handal yang memiliki kemampuan mendukung  

pelaksanaan tugas TNI AU diwujudkan dengan melaksanakan konsepsi 

pembangunan dan pengembangan sistem informasi melalui penyusunan dokumen 

blue print sistem informasi TNI AU yang berisi roadmap pembangunan sistem 

informasi TNI AU, pembangunan aplikasi secara terpusat (centralized) dan 
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implementasi secara bottom-up agar semua aplikasi yang dibangun dapat 

terselenggara dengan baik, pembangunan dan pengembangan data center, jaringan 

komunikasi data maupun perangkat pengamanan sistem untuk mewujudkan 

infrastruktur sistem yang handal, perekrutan dan penempatan SDM dengan tepat 

sesuai kebutuhan dan pembangunan kompetensi melalui pendidikan, pelatihan dan 

kursus agar pengawakan sistem optimal, dan peningkatan efektifitas kontrol dan 

pengawasan melalui penekanan dan pelaporan yang melibatkan pejabat di setiap 

strata dan setiap bidang. 

 
7. Saran.   Dalam rangka mewujudkan Sistem Informasi TNI AU yang handal, 

disarankan hal-hal sebagai berikut:  

 
a. Pemangku kepentingan agar meningkatkan sinergi, kerjasama dan komitmen 

untuk mengoptimalkan pembangunan penyelenggaraan aplikasi sistem informasi 

TNI AU.  

 
b. Pimpinan satuan mendukung operasional sistem informasi dengan 

membangun mindset dan budaya kerja personel di satuannya.   

 
c. TNI AU menyiapkan anggaran guna mendukung pembangunan dan 

pengembangan sistem informasi secara bertahap, berlanjut dan terarah menuju 

terwujudnya sistem informasi TNI AU yang handal. 
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