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Kata Pengantar
Rompi merupakan sebuah media atau alat untuk melindungi 

tubuh pengguna dari ancaman yang berdampak pada cedera, luka, 

atau kondisi berbahaya lainnya. Walaupun penggunaan rompi tidak 

menjamin secara pasti keselamatan pengguna, namun penggunaannya 

dapat mengurangi risiko yang diakibatkan serangan benda tajam. 

Rompi telah mengalami perkembangan dan perbaikan mulai dari 

bentuk fisik menjadi lebih fleksibel dan lebih ringan. Bahan yang 

dulunya murni menggunakan material logam sekarang menggunakan 

kombinasi antara material serat dan material logam dengan fungsi yang 

telah disesuaikan dengan kebutuhan, serta jenis yang lebih bervariasi 

dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna di lapangan. Semua 

ini didukung dengan adanya inovasi dan perbaikan terus menerus 

sehingga melahirkan sebuah alat pelindung diri dengan tingkat 

keamanan dan kenyamanan yang lebih baik dari sebelumnya.

Para perancang telah melakukan berbagai inovasi-inovasi baru 

terhadap rompi yang tidak hanya berfokus pada satu aspek keamanan 

saja namun telah merambah ke berbagai aspek lain. Sebagai contoh, 

pembagian rompi kedalam tingkatan tertentu, nilai estetika rompi, 

pola dan bentuk, hingga pengguna yang diperuntukkan pada 

hewan petugas. Agar tidak terjadi kesalahan didalam menggunakan, 

merancang, ataupun merawat sebuah rompi, dilakukan penyesuaian 

dengan mengikuti petunjuk yang sudah terstandarisasi baik secara 

nasional maupun global. Organisasi internasional yang sudah diakui 

secara umum untuk melakukan standarisasi rompi adalah US National 
Institute of Justice (NIJ) dan UK Centre for Applied Science and Technology 

(CAST). Metode pengujian sering didiskusikan bersama untuk dapat 

memenuhi standar rompi yang dibutuhkan dilapangan. 



iv

Penjelasan di atas merupakan sebagian kecil dari isi yang disajikan 

didalam buku ajar ini. Secara umum, buku ini terbagi kedalam 5 

bab utama yaitu: BAB I, yang membahas tentang sejarah awal mula 

adanya rompi dan bagaimana terbentuk hingga perkembangannya 

hingga sekarang ini; BAB II, membahas tentang komponen-komponen 

yang melekat pada rompi yang pada dasarnya harus diketahui oleh 

pengguna, perancang, atau pengembang rompi; BAB III, membahas 

tentang standarisasi rompi yang dalam buku ini dilandaskan pada 

NIJ; BAB IV, membahas tentang metode ukur rompi sehingga dapat 

mempermudah didalam membuat sebuah inovasi baru dari rompi; dan 

BAB V, yang membahas tentang cara merawat rompi sehingga dapat 

lebih awet dan tahan lama didalam penggunaannya.

Dalam beberapa bagian dari buku ajar ini, terdapat informasi-

informasi yang cukup penting baik terhadap pengguna ataupun 

peneliti sendiri. Oleh karena itu, informasi tersebut dapat disesuaikan 

dengan apa yang menjadi kebutuhan oleh masing-masing pembaca. 

Diharapkan, dengan adanya buku ajar ini dapat menjadi sebuah referensi 

baru serta dapat memberikan pengetahuan tentang rompi antri peluru.
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BAB 1 
SEJARAH ROMPI

1. Pendahuluan

Rompi merupakan sebuah media atau alat untuk melindungi tubuh 

pengguna dari ancaman yang berdampak pada cedera, luka, atau 

kondisi berbahaya lainnya. Walaupun penggunaan rompi tidak 

menjamin secara pasti keselamatan pengguna, namun penggunaannya 

dapat mengurangi risiko yang diakibatkan serangan benda tajam. 

Pada awalnya, alat pelindung diri hanya terbuat dari kulit binatang. 

Dengan perkembangan zaman, terbentuklah alat pelindung lain yaitu 

perisai yang terbuat dari kayu. Kondisi ini terus berkembang hingga 

terbentuklah sebuah baju zirah yang terbuat dari material logam yang 

mulai digunakan pada abad pertengahan. Bentuk fisik dari baju zirah 

ini sangat kaku dan berat sehingga mempersulit ruang gerak pengguna 

walaupun tingkat keamanannya cukup tinggi. Selanjutnya, dengan 

beralihnya penggunaan senjata perang yang tadinya menggunakan 

pedang menjadi peluru balistik, maka tercipta alat pelindung baru yang 

lebih fleksibel dan ringan serta aman yang biasa ditemukan pada zaman 

modern ini.

Rompi telah mengalami perkembangan dan perbaikan mulai dari 

bentuk fisik menjadi lebih fleksibel dan lebih ringan. Bahan yang 

dulunya murni menggunakan material logam sekarang menggunakan 

kombinasi antara material serat dan material logam dengan fungsi yang 

telah disesuaikan dengan kebutuhan, serta jenis yang lebih bervariasi 

dan menyesuaikan dengan kebutuhan pengguna di lapangan. Semua 

ini didukung dengan adanya inovasi dan perbaikan terus menerus 

sehingga melahirkan sebuah alat pelindung diri dengan tingkat 

keamanan dan kenyamanan yang lebih baik dari sebelumnya.
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Pada bagian ini (BAB 1), akan dibahas mengenai pengertian, fungsi, 

dan sejarah rompi. Pengertian bertujuan untuk dapat memahami 

secara dasar apa itu rompi yang dijelaskan secara ilmiah menggunakan 

penjelasan dari para ahli maupun organisasi di bidangnya. Fungsi 

bertujuan untuk dapat memahami kegunaan dari rompi dikarenakan 

banyaknya jenis yang dimiliki sehingga dapat menyesuaikan dengan 

kebutuhan pengguna. Adapun untuk sejarah rompi sendiri untuk dapat 

memahami perjalanan dan perkembangan dari rompi dari zaman ke 

zaman sehingga diperoleh bentuk rompi yang sekarang ini.

2. Pengertian

Rompi antipeluru atau juga biasa disebut dengan rompi, merupakan 

sebutan dalam bahasa Indonesia untuk Bulletproof-Vest, Body Armor, 
Body Armour, atau Personal Armor, yang berasal dari bahasa Inggris. 

Dalam banyak pengertian yang diutarakan oleh para ahli atau organisasi 

tertentu, semua tertuju pada penggunaannya sebagai alat untuk 

melindungi tubuh yang dijelaskan sebagai berikut: 

a. National Institute of Justice (NIJ), (2008)

“The term body armor is usually associated with vests designed to 
provide ballistic protection to the vital organs in the torso.”

Istilah body armor biasanya dihubungkan dengan rompi yang 

dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap balistik 

pada organ vital dibagian torso.

b. Centre for Applied Science and Technology (CAST), (2017) 

“A complete construction of protective panels, front and rear, that 
provides protection within its coverage area.”

Sekumpulan susunan dari panel pelindung, depan dan belakang, 

yang memberikan perlindungan pada area lindung. 

c. Menurut Breeze  et al., (2016)

“Body armour is a type of protective equipment worn by military 
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personnel designed to prevent or reduce injury from ballistic projectiles 
penetrating structures within the thorax and abdomen.”

Body armour adalah sejenis alat pelindung yang digunakan oleh 

personel militer, dirancang untuk menjaga atau mengurangi luka 

akibat tembakan proyektil balistik pada bagian rongga dada dan 

perut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rompi 

merupakan sebuah media atau alat untuk melindungi tubuh pengguna 

dari ancaman yang berdampak pada cedera, luka, atau kondisi berbahaya 

lainnya. Salah satu hal yang perlu ditekankan adalah, rompi tidak secara 

pasti melindungi tubuh dari risiko terkena tembakan, namun dengan 

menggunakan rompi dapat mengurangi risiko yang ditimbulkan.

3. Tujuan Penggunaan

Salah satu hal yang perlu diketahui saat membeli suatu produk adalah 

apa nilai guna yang diperoleh dari produk yang digunakan. Hal ini 

dikarenakan agar usaha yang dikeluarkan untuk mendapatkan produk 

sesuai dan sebanding dengan hasil yang diperoleh.  Dengan demikian 

usaha dilakukan tidak terbuang sia-sia akibat ketidaksesuaian dengan 

kebutuhan yang dimiliki. Rompi sendiri memiliki berbagai jenis dan 

macam kegunaan sehingga perlu ketelitian dalam menentukannya 

(Penjelasan detail di BAB 3 tentang penggunaan rompi). 

Menurut National Institute of Justice (NIJ), (2014), tujuan penggunaan 

rompi dijelaskan sebagai berikut:

a. Meminimalkan biaya

Penggunaan senjata tajam ataupun tumpul sangat sering 

digunakan dalam berbagai keadaan yang disebabkan oleh 

tindakan emosional atau kriminal lainnya. Kondisi seperti 

pencurian, perkelahian, bentrokan, demonstrasi, terorisme dan 

tindakan lainnya sangat memungkinkan timbulnya korban luka 
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ataupun tewas. Petugas kepolisian atau penegak hukum lainnya 

sebagai pihak yang sering bertugas dalam penanganan keamanan 

tersebut sering menjadi korban akibat terkena lemparan batu, 

pisau atau sejenisnya, bahkan terkena tembakan peluru. Dalam 

hal ini, penggunaan rompi dan atribut pendukung lainnya sangat 

dibutuhkan.

Pada dasarnya, setiap korban yang berjatuhan dari pihak petugas 

akan memberikan kerugian bagi negara, salah satunya adalah 

dari segi materil. Semua petugas yang ditugaskan dilapangan 

merupakan petugas terlatih yang menghabiskan banyak biaya 

dalam prosesnya hingga lulus. Berdeda dengan petugas penegak 

hukum, personel militer sangat rentan terhadap risiko tertembak. 

Pada daerah perang, personel militer lebih dihadapkan dengan 

senjata api dibanding dengan senjata tajam. Tidak hanya senjata 

jenis handguns, namun senjata-senjata yang juga dihadapi adalah 

rifle, machine gun, sniper, dan lain-lain. Sehingga, bentuk dan fungsi 

yang ada pada rompi militer lebih kompleks. Walaupun biaya yang 

dikeluarkan untuk pengadaan rompi cukup tinggi, namun tidaklah 

lebih tinggi dibanding dengan pengadaan petugas dan personel 

militer. Oleh karena itu, dengan penggunaan rompi yang sesuai 

dapat meminimalkan kerugian  sehingga lebih efektif, efisien, dan 

produktif. 

b. Terlindung dari ancaman balistik

Rancangan rompi antipeluru yang ada sekarang ini telah 

disesuaikan dan teruji dalam menghadapi ancaman tembakan 

peluru. Rompi yang paling umum digunakan adalah rompi petugas 

penegak hukum yang dibuat untuk dapat bertahan terhadap 

peluru jenis 9 mm handguns. Sejak pertama kali diperkenalkan 

pada pertengahan tahun 1970an, menunjukkan bahwa sejumlah 

petugas penegak hukum yang tertembak oleh senjata ini sudah 

menjadi ancaman yang paling umum dihadapi (NIJ, 2001). 
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Gambar 1.2 Grafik korban petugas terkena tembakan 

Sumber: National Institute of Justice (NIJ), 2014

Ketika seorang korban terkena peluru, tingkat luka yang dihadapi 

tergantung pada di bagian mana yang terkena dan masuk ke dalam 

tubuh. Luka pada organ vital tubuh sangat sering berdampak fatal 

hingga menyebabkan kematian. Sehingga, rompi pada umumnya 

dibuat dengan tujuan untuk menahan peluru untuk menembus 

area torso tubuh. Adapun perbedaannya hanya terletak pada 

rancangan berdasarkan jenis pengguna dan tingkat ancaman 

yang dihadapi.

c. Terlindung dari ancaman tertusuk

Selain dari ancaman tembakan senjata api, ancaman lain yang 

sangat umum dihadapi adalah ancaman tertusuk senjata tajam 

seperti pisau. Walaupun seorang petugas penegak hukum dan 

personel militer telah dibekali dengan ilmu beladiri, korban akibat 

terkena tusukan senjata tajam tidak dapat dikatakan nihil. Di 

Indonesia sendiri, terdapat banyak kasus-kasus pernah terjadi dan 

berakibat korban terluka atau meninggal. Beberapa kasus tersebut 

sebagai berikut:
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• Artikel yang diterbitkan oleh detikNews pada tanggal 4 Juni 2014 

(DetikNews, 2014), dua anggota polisi ditusuk pada bagian dada di 

Riau. Sedangkan anggota polisi satu lagi, ditusuk bagian pahanya. 

Pelakunya adalah preman kampung.

• Artikel yang diterbitkan oleh Tribunnews pada tanggal 2 Mei 

2016 (TribunNews, 2016a), seorang anggota polisi ditusuk dan 

mengalami 8 luka tusuk di Bali dan salah satunya pada daerah 

jantung.

• Artikel yang diterbitkan oleh Tribunnews pada tanggal 20 Oktober 

2016 (TribunNews, 2016b), tiga anggota polisi ditusuk dan 

mengalami luka pada bagian perut, dada, punggung, dan lengan 

di Cikokol, Tangerang.

• Artikel yang diterbitkan oleh detikNews pada tanggal 30 Juni 2017 

(DetikNews, 2017), dua anggota kepolisian mengalami luka di 

leher dan wajah akibat sabetan senjata tajam, di Yogyakarta

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa, setiap tahunnya 

hampir dipastikan selalu terdapat korban pada pihak penegak 

hukum. Tugas sehari-hari sangat berisiko dan tidak bisa dianggap 

ringan walaupun hanya sekedar melerai sebuah perkelahian. 

Berdasarkan data tersebut juga menunjukkan bahwa, luka yang 

dialami dan berakibat besar pada kematian adalah terletak pada 

area lindung rompi yaitu dada, perut, punggung, leher, dan lengan. 

Hal ini menunjukkan seberapa pentingnya rompi bagi petugas 

dalam menjalankan tugas sehari-hari. Beladiri yang yang dipelajari 

tidak selamanya dapat melindungi petugas namun alat pelindung 

diri juga sangat dibutuhkan untuk menghadapi segala kondisi 

yang ada dilapangan.

d. Terlindung dari ancaman ledakan

Explosive ordinance disposal (EOD) suit atau blast suit atau bomb suit 

atau rompi anti ledakan adalah sebuah pakaian yang berguna dalam 

melindungi pengguna tidak hanya dari risiko ledakan tapi juga 
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dari potensi terkontaminasi bahan kimia. Dalam penggunaannya 

sendiri, EOD cukup berat digunakan yaitu lebih dari 35 kg dan 

berakibat pada tekanan psikologis dan panas saat digunakan 

(Costello et al., 2015). Komponen EOD adalah helmet yang berguna 

sebagai pelindung kepala, visior sebagai media untuk melihat dan 

sekaligus sebagai pelindung wajah, front/back sebagai pelindung 

bagian depan dan belakang tubuh, arm sebagai pelindung daerah 

tangan, dan legs sebagai pelindung daerah kaki.

Gambar 1.3 Komponen EOD 

Sumber: firstdefense, nd
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e. Terlindung dari ancaman lingkungan

Kecelakaan sering terjadi pada saat petugas berkendara 

menggunakan mobil saat melakukan patroli rutin yang diakibatkan 

konsentrasi terpecah karena harus memperhatikan berbagai 

keadaan lingkungan. Risiko luka juga harus dihadapi walaupun 

mobil sekarang ini sudah dilengkapi dengan airbags. Dalam hal ini, 

penggunaan rompi berfungsi dalam mengurangi benturan yang 

dihadapi. Petugas patroli dengan kendaraan bermotor terkadang 

harus melewati area-area dengan lintasan sulit atau kondisi dimana 

harus mengejar seorang pelaku kriminal. Risiko yang dihadapi saat 

terjadi kecelakaan oleh pengendara motor lebih besar dibanding 

dengan kendaraan mobil. Oleh karena itu penggunaan rompi 

pengendara motor dapat lebih aman dan mengurangi luka yang 

lebih parah.

4. Sejarah dan Perkembangan 

4.1   Perkenalan Awal

Dalam sejarah manusia jauh sebelum rompi anti peluru ditemukan, alat 

pelindung diri telah mengalami berbagai perkembangan dari zaman 

ke zaman. Bentuk yang masih sederhana dan fungsinya masih berupa 

baju biasa yang terbuat dari kulit yang berguna dalam menghangatkan 

badan. Seiring terus berkembangnya senjata, baju ini berubah menjadi 

alat pelindung diri yang kokoh dan kuat serta terlindung dari risiko 

terkena senjata tersebut. 

Baju perang atau baju zirah atau dalam bahasa Inggris disebut dengan 

armour merupakan sebuah baju pelindung tubuh dari senjata tajam 

seperti pedang, panah, dan lainnya sehingga mengurangi risiko tubuh 

terluka. Baju zirah ini terbuat dari material logam atau serat yang dibuat 

membentuk pola tertentu dan menutupi daerah tertentu (Demmin, 

1894). Pemakaian baju zirah sendiri mulai dikenal sejak era Romawi 

kuno dan bentuknya masih sederhana.



Sejarah Dan Perancangan Body Armor 9

Gambar 1.4 Perkembangan alat pelindung diri 

Sumber: britannica, 2016a

Sebelum abad pertengahan (antara abad ke-12 dan ke-13), baju zirah 

hanya terdiri dari susunan cincin-cincin logam yang dirajut menjadi satu 

dan melindungi daerah kepala, leher, daerah badan dan kaki. Pada abad 

ke-13 telah ditemukan plate atau lempengan besi untuk baju zirah dan 

pada abad ke-15 plate tersebut mulai digunakan secara keseluruhan 

(Demmin, 1894; Angelarmor, 2015). Baju zirah dikelompokkan kedalam 

3 komponen utama yaitu armour, mail, dan rigid armour. Armour terbuat 

dari kulit, kain, atau lapisan campuran keduanya, kadang diperkuat 

dengan quilting atau felt. Mail terbuat dari susunan cincin-cincin besi 

atau baja yang dirajut menjadi satu dan membentuk pola baju. Rigid 
armour terbuat dari logam, tanduk, kayu, plastik, atau bahan keras dan 

kuat lainnya (Mansoor, 2016). Semua komponen-komponen tersebut 
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selanjutnya disatukan kedalam bentuk baju zirah dan dilengkapi dengan 

tameng pelindung untuk meningkatkan ketahanan dan keamanan 

pengguna. 

Gambar 1.5 Harquebus 

Sumber: wikipedia, nda

Berakhirnya abad pertengahan ditandai dengan digantikannya senjata 

tradisional dengan senjata modern yaitu senjata api. Penemuan senjata 

api diawali dengan penemuan bubuk mesiu (gunpowder) oleh Cina pada 

abad ke-9 yang merupakan cikal-bakal senjata api (Angelarmor, 2015). 

Selanjutnya, bubuk mesiu dibawa ke Eropa pada abad ke-13 melalui 

perdagangan jalur sutra di Asia Tengah dan selanjutnya mengalami 

perbaikan komposisi. Senjata api pertama diciptakan di Prancis pada 

pertengahan abad ke-15 dengan harquebus atau dibaca dengan 

arquebus (Harder, 2011). Perkembangan senjata api terus berlangsung 

dan menjadi senjata mematikan dan menggantikan senjata tradisional 

pada peperangan. Dengan pergantian tersebut, dilakukan banyak 
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perbaikan terhadap alat pelindung diri tradisional yang lebih efektif 

dalam menghadapi senjata api yang sekarang dikenal dengan rompi 

anti peluru.

4.2   Penemuan Rompi 

Penemuan senjata api pada abad ke-15 menandai perubahan era 

lama kedalam era baru. Berbagai jenis inovasi dilakukan dengan 

tujuan penyempurnaan senjata tersebut sehingga lebih handal di 

dalam melumpuhkan lawan dan pada abad ke-16 senjata api secara 

luas digunakan (Bocetta, 2017). Hal ini mengakibatkan berbagai alat 

pelindung diri tradisional tidak lagi efektif dalam menghadapi senjata 

api. Berbagai jenis baju zirah yang dahulu biasa digunakan hanya 

mampu menahan senjata tajam, namun tidak mampu menahan puluru 

dan menembus pertahanan penggunanya. Dengan adanya kasus 

tersebut, inovasi terus dilakukan dengan tujuan untuk menemukan alat 

pelindung diri yang sesuai dalam menahan peluru dari senjata api.

Pada abad ke-17, cuirasses dan helmet masih tetap digunakan, sementara 

penggunaan plate dalam baju pelindung menghilang pada abad ke-18 

dikarenakan biaya pembuatan yang tinggi, kurang efektif menghadapi 

senjata api, dan beban berat (Mansoor, 2016). Cuirasses merupakan 

baju pelindung yang dahulu sering digunakan oleh pasukan pada era 

kekaisaran Romawi yang berguna untuk melindungi daerah torso. Baju 

pelindung tersebut, terdiri dari 2 lapis logam pada bagian luar yang 

berfungsi untuk menahan peluru dan bagian dalam yang lebih lunak 

berguna dalam menahan kecapatan dan tekanan peluru. Prinsip ini 

teruji dan selanjutnya menjadi dasar pengembangan rompi anti peluru 

di era modern (Britannica, 2016b; Bocetta, 2017). 
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Gambar 1.6 Cuirasses dan helmet 

Sumber: wikipedia, ndb

Penemuan pertama soft body armor pada abad ke-18 tepatnya tahun 

1840 oleh perusahaan jahit di Dublin, Irlandia. Namun, pembuatannya 

diberhentikan dikarenakan kurang mampu memberikan perlindungan 

terhadapat peluru (Goran, 2016; Bocetta, 2017). Inovasi dan percobaan 

terus dilakukan untuk dapat menemukan sebuah rompi yang benar-

benar dapat bertahan dari serangan peluru. 

Dalam sebuah laporan yang dipublikasikan pada tahun 1887, dengan 

judul “The Impenetrability of Silk to Bullets”, oleh Dr. George E. Goodfellow 

mendokumentasikan tentang ketahanan kain sutra dan daya 

tahannya terhadap kekuatan peluru. Laporan ini menjelaskan tentang 

perjalanan Dr. Goodfellow dalam mengidentifikasi ketahanan kain 

sutra berdasarkan pasien-pasien yang tertembak peluru (Lee, 2016). 

Selanjutnya, Dr. Goodfellow mulai melakukan investigasi terhadap 

rompi anti peluru dengan menggunakan material sutra. Percobaan 

pertama menggunakan 30 lapis, namun beban melebihi berat plate 

besi maka dilakukan pengurangan hingga 18 lapis. Saat itu, penemuan 

rompi anti peluru pertama hampir ditemukan jika tidak dikarenakan 
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Dr. Goodfellow yang lebih mementingkan dunia kedokteran, sehingga 

percobaan tersebut terhenti dan menemui titik buntu (Lee, 2016; 

Oleksiak, 2017). 

 

Gambar 1.7 Pengujian Rompi 

Sumber: Oleksiak,2017

Penemuan rompi anti peluru berbahan sutra secara resmi dipublikasikan 

secara resmi melalui sebuah presentasi pada Maret 1897, oleh Casimir 
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Zeglen (Kazimierz Żegleń) yang merupakan kewarganegaraan Amerika. 

Publikasi selanjutnya dilakukan oleh Polish journal Naokoło Świata 

pada tahun 1927, Zeglen mencantumkan daftar nama pengguna rompi 

yang ditemukannya dan selamat dari tembakan peluru (Oleksiak, 2017). 

Spesifikasi rompi pertama yang dibuat adalah terdiri dari 4 lapis kain 

sutra dengan ketebalan 1/8 inci dan beban ½ PSF (Pounds per Square 
Foot). Rompi kedua terdiri dari material tekstil sederhana yang dengan 

ketebalan 1 inci dan beban 2 PSF. Rompi ketiga merupakan perpaduan 

antara material sutra dan tekstil dengan ketebalan 1 inci, selanjutnya 

dilapisi material besi pada bagian luar dengan ketebalan 1/16 inci dan 

bebannya sendiri adalah 4 PSF. Percobaan terus dilakukan dengan 

beberapa perpaduan material serta penyesuaian terhadap jarak tembak 

yang diinginkan. Jarak tembak sendiri mulai dilakukan pada mulai pada 

jarak 800 yard hingga 50 yard (Lotysz, 2014). 

Di Eropa, Zeglen bekerja sama dengan Jan Szczepanik dalam 

mengembangkan rompi anti peluru tingkat lanjutan. Zeglen dan 

Szczepanik bekerja sama dalam mengembangkan kain sutra untuk 

rompi anti peluru yang lebih teruji di dalam menghadapi perkembangan 

teknologi yang ada. Proses perbaikan pembuatan rompi  dalam waktu 1 

bulan dan mulai melalui proses produksi, namun biaya untuk membeli 

satu buah rompi cukup mahal pada saat itu yaitu sekitar $800 (sekarang 

ini $6,500) (Lotysz, 2014, Oleksiak, 2017).

Di Amerika, rompi buatan Zelgen tidak terlalu populer digunakan, 

namun di Spanyol dan Italia sangat pupuler. Raja Spanyol, King Alfonso 

XIII, terselamatkan setelah menggunakan rompi ini pada saat terjadi 

percobaan pembunuhun (Oleksiak, 2017). Walaupun di zaman sekarang, 

penggunaan rompi buatan Zeglen sudah tidak berdayaguna tinggi 

dikarenkan perkembangan teknologi terutama dalam hal persenjataan, 

namun rompi anti peluru tidak dapat dipisahkan dengan penemuan 

Zeglen. 
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4.3   Era Perang Dunia

4.3.1 Perang Dunia 1 (PD 1), 1914-1918 

Tahun 1914, menandai awal terjadinya perang dunia pertama dengan 

berbagai jenis senjata digunakan dalam peperangan. Pada masa 

perang tersebut korban berjatuhan pada kedua belak pihak yang 

berperang. Penggunaan rompi anti peluru pada masa PD 1 belum 

banyak digunakan pada masing-masing pasukan dikarenakan biaya 

pengadaan yang cukup mahal. Akan tetapi, hal ini sangat disayangkan 

dikarenakan kehandalan rompi anti peluru sendiri sudah teruji saat itu 

sehingga dapat meminimalkan korban tewas. 

Penggunaan pelindung pada pasukan mulai muncul pada tahun 1915, 

yaitu “Steel Helmet” atau helm besi. Helm ini berfungsi melindungi area 

kepala dari serpihan meriam. Penggunaan helm ini juga membuktikan 

kehandalannya dalam melindungi pasukan dan terus dilakukan 

perbaikan hingga saat ini. Negara Prancis merupakan negara yang 

pertama kali mengenalkan penggunaan helm pada saat itu yang 

dinamakan “calotte métallique” (tutup besi). Selanjutnya, negara Inggris 

memperbaiki dan mengembangkan kembali pada tahun 1916 dengan 

nama “Brodie Steel Helmet” (Watanabe, 2016). 
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Gambar 1.8 Helmet dan lobster armor 

Sumber: Anorak, 2015

Pada tahun 1915, Inggris membuat sebuah baju pelindung namun hanya 

digunakan oleh pasukan tertentu yaitu sekitar 2% pasukan, sehingga 

tidak banyak dikenal. Pada tahun 1916, penggunaan baju pelindung 

mulai digunakan. Negara Jerman menciptakan sebuah baju pelindung 

yang dikenal dengan nama “Lobster Armor” yang terbuat dari Nikel dan 

silicon.  Beban baju tersebut antara 9 kg - 11 kg yang terbagi kedalam 

2 jenis ukuran (Anorak, 2015).  Tahun 1918, United State menciptakan 

sebuah baju pelindung yang dinamakan dengan “Brewster Body 
Shield”, terbuat dari baja nikel krom dengan beban 40 pound (18 kg), 

dan melindungi hampir setengah tubuh pengguna (Dean, 1920). Pada 

akhir perang dunia pertama, hampir seluruh negara berlomba-lomba 

mengembangkan teknologi baru baik dalam segi persenjataan maupun 

alat pelindung. Baju pelindung atau rompi tersebut selanjutnya banyak 

pula yang mengalami kegagalan dalam proses pengujian sehingga 

dinyatakan tidak layak untuk digunakan. Hal ini, menjadi pemicu para 
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ilmuan dan perancang dari seluruh dunia untuk membuat rompi baru 

yang lebih sempurna dan handal dalam menghadapi senjata yang ada.

4.3.2 Perang Dunia-2  (PD-2), 1939-1945

Sebelum terjadinya PD-2, antara tahun 1923 hingga tahun 1930, telah 

dilakukan perbaikan rompi  oleh kelompok krimanal di United State. 

Rompi tersebut terdiri dari kumpulan lapisan kapas dan material baju 

dengan beban 5 kg dan lebih nyaman digunakan dibanding rompi jenis 

sebelumnya (Dean, 1920; Bocetta, 2017).

Gambar 1.9 Flak Jacket 

Sumber: wikipedia, ndc

Penemuan rompi jenis baru pada masa PD-2 tidak sebanyak pada 

masa PD-1. Pada saat  ini, rompi sudah mencapai bentuk yang hampir 

sempurna. Tahun 1943, tercipta sebuah rompi yang menyerupai 

jaket (Flak Jacket). Flak jacket adalah sebuah baju pelindung yang 

dirancang sebagai rompi yang berguna dalam melindungi pengguna 

dari pecahan proyektil. Bentuk dari jaket ini nantinya menjadi cikal-
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bakal bentuk rompi modern. Pengembang flak jacket adalah Wilkinson 

Sword company selama PD-2 dalam membantu untuk melindungi 

personel Royal Air Force (RAF) pada saat terjadi serangan di udara. Jaket 

ini terdiri dari plate manganese yang dijahit kedalam waistcoat (sejenis 

baju tanpa lengan) yang terbuat dari material serat nylon. Dikarenakan 

ketidaksesuain dengan kebutuhan RAF, jaket ini selanjutnya diberikan 

kepada United State Army Air Forces, yang selanjutnya digunakan 

sebagai alat pertahanan standar (Globalsecurity, nd). 

Perbaikan selanjutnya dilakukan terhadap material yang digunakan pada 

flak jacket. Doron merupakan sebuah material yang digunakan dalam 

rompi yang pertama kali dibuat pada tahun 1943 oleh DowChemical 

Company. Penggunaan doron menjadikan rompi yang digunakan lebih 

ringan namun kuat dalam menghadapi tembakan peluru walaupun 

dalam jarak yang sangat dekat. Adapun komposisi yang digunakan 

di dalam rompi terdiri dari 23 lapis plate doron, dengan lapisan nylon 

sebagai bantalan yang berfungsi dalam mengurangi dampak benturan. 

Rompi jenis flak jacket masih digunakan hingga masa perang Korea 

(1950-1953) dan perang Vietnam (1955-1975), walaupun pada masa 

tersebut telah ditemukan material serat yang menjadi dasar material 

rompi hingga pada era modern yaitu serat Kevlar.

4.4   Penemuan Material Rompi

Perubahan secara menyeluruh terhadap dunia rompi terjadi ketika 

mateial Kevlar ditemukan. Penemuan Kevlar menjadi penanda bahwa 

kesempurnaan dasar sebuah rompi sudah terpenuhi, yaitu handal  

dalam menghadapi tekanan peluru, bentuk lebih elastis dan ringan yang 

menjadikannya lebih cepat populer dikalangan pengembang rompi.

Pada tahun 1960, serat Aramid pertama kali ditemukan oleh ahli 

kimia perusahaan DuPont bernama Stephanie Kwolek. Aramid sendiri 

berasal dari kombinasi kata aromatic and polyamide. Pada tahun 1965, 

DuPont diperkenalkan dengan nama Kevlar (Aramid, nd). Pada saat 
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itu nylon masih populer digunakan pada rompi. Setelah perusahaan 

menemukan adanya material baru yang lebih efektif dibanding nylon 

maka dilanjutkan penelitian untuk proses penyempurnaan. Hasil 

pengujian menunjukkan bahwa Kevlar lebih efektif dalam menahan 

energi peluru dan lebih ringan. Kevlar membuktikan bahwa pada saat 

peluru mengenai serat, energi peluru terserap atau pecah dan terpencar 

pada area yang lebih besar dari serat hingga berpindah ke dalam lapisan 

lainnya hingga peluru terhenti. Peluru mengalami perubahan bentuk 

yang disebut dengan membentuk “mushroom”, atau mengalami pecah 

pada saat proses. Tahun 1975, produksi baru terhadap flak jacket dengan 

mengganti material menggunakan Kevlar (Koerner, 2004; Mansoor, 

2016).

Serat Dyneema pertama kali ditemukan pada tahun 1968, oleh seorang 

ahli kimia bernama Dr Albert Pennings, pada saat bekerja pada 

perusahaan Belanda, DSM company. Dyneema dinyatakan sebagai 

serat dengan kekuatan 15 kali lebih kuat dari besi. Hingga sekarang 

ini, Dyneema telah banyak dipasarkan dengan berbagai penggunaan 

seperti pada rompi, sarung tangan keamanan, tali, dan juga diaplikasikan 

pada dunia medis (Dyneema, nd).

Pada tahun 1972, AKZO perusahaan milik Belanda, melakukan 

pengembangan terhadap serat para-aramid dengan nama Twaron. 

Melalui perbaikan dan pengujian secara menyeluruh terhadap material 

pada tahun 1982, mulai dilakukan produksi secara menyeluruh untuk 

dipasarkan. Pada tahun 2000, produksi Twaron diambil alih oleh 

perusahaan Teijin Ltd. dan hingga sekarang telah telah memasarkan 

Twaron secara menyeluruh diseluruh dunia. Penggunaan Twaron 

sendiri telah banyak diaplikasikan pada berbagai jenis produk yang 

diantaranya rompi antipeluru, pelindung panas dan tusukan benda 

tajam, digunakan pada industri minyak dan gas, serta industri otomotif 

(Teijin, nd).
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Tabel 1.1 Perbandingan material rompi

Strength to 
weight

KN.m/kg.
Spectra® fiber 
(UHMWPE)

3619 2300-
3500

0.97

Kevlar® 
(ARAMID)

2514 2757 1.44

Carbon Fibre 2457 4137 1.75
Carbon laminate 785 1600 1.5
E Glass Fibre 1307 3450 2.57
E Glass laminate 775 1500 1.97
Polypropylene 89 19.7-80 0.91
S Glass Fibre 1906 4710 2.47
Spider Silk 1069 1000 1.3
Balsa axial load 521 83 0.16
Steel alloy ASTM 
A36

254 400 7.8

Aluminium alloy 222 248-483 2.63-2.8
Oak 87 65 0.75
Epoxy 26 30-Dec 1.23
Nylon 69 75 1.15

MATERIAL
Ultimate 
Strength 

MPa

Density 
g/cm3

Sumber: christinedemerchant, nd

Hingga saat ini, telah banyak penemuan-penemuan baru tentang 

material untuk rompi yang di antara adalah Carbon Fibre, Zylon, 

Polypropylene, Spectra, dan Spider Silk seperti ditunjukkan pada Tabel 

1.1. Banyak penelitian dilakukan pada material untuk rompi dikarenakan 

kehandalan rompi sangat tergantung pada material yang digunakan. 

Material lebih berfokus pada serat dikarenakan penggunaannya yang 

lebih ringan dan fleksibel dibanding dengan material keras. Standarisasi 
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juga dilakukan untuk dapat membagi rompi kedalam jenis-jenis tertentu 

dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan dilapangan. 

4.5   Rompi Modern

Perkembangan teknologi menjadikan para peneliti maupun organisasi 

berlomba-lomba dalam mencari dan menghasilkan teknologi baru yang 

lebih handal dan efektif. Teknologi tersebut bertujuan untuk melakukan 

penyesuaian dengan kondisi saat ini. Hal ini tidak jauh berbeda dengan 

perkembangan rompi. Persenjataan yang semakin canggih dengan 

berbagai jenis senjata api yang mematikan mengharuskan perbaikan 

menyeluruh terhadap teknologi rompi. Selain penggunaan material 

rompi yang telah beragam jenisnya, rancangan bentuk fisik dari rompi 

sendiri telah mengalami perubahan menjadi lebih nyaman dan aman. 

Perlindungan dibuat dengan berfokus untuk daerah torso dan perut. 

Tidak hanya sebagai antipeluru, rompi terus dikembangkan menjadi 

anti ledak, anti tusuk, digunakan pada hewan, hingga dapat juga untuk 

kegiatan sehari-hari. Kelengkapan lainnya dari rompi modern adalah 

helm untuk melindungi daerah kepala, pelindung mata, pelindung 

lengan, pelindung groin, dan tameng pelindung. 

Di era modern ini, rompi terbagi kedalam banyak macam dan jenis yang 

disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat ancaman yang dimiliki. 

Pengujian untuk memperoleh tingkat kelayakan yang sesuai juga 

dilakukan untuk menjamin mutu dan kehandalan rompi. Diberbagai 

negara memiliki standar tersendiri dalam proses uji kelayakan ini. 

Organisasn Standarisasi internasional yang paling umum dikenal adalah 

National Institute of Justice, merupakan divisi peneliti dan standarisasi 

dari U.S. Department of Justice. Pembagiannya sendiri terbagi mejadi 

2 jenis rompi yaitu soft body armor dan hard body armor. Soft body 
armor adalah rompi yang penggunaan materialnya menggunakan serat 

sebagai pelindung, terbagi kedalam tingkatan yaitu I, IIA, II, IIIA. Hard 
body armor adalah rompi yang menggunakan material keras sebagai 
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pelindung, terbagi kedalam tingkat yaitu III, dan IV (NIJ, 2008). 

4.6   Alur Perkembangan Rompi

Gambar 1.10 Permulaan terciptanya rompi

Gambar 1.11 Perkembangan rompi pada zaman perang dunia

4.7   Kesimpulan

a. Rompi anti peluru atau dengan rompi, merupakan sebutan dalam 

bahasa Indonesia untuk Bulletproof-Vest, Body Armor, Body Armour, 
atau Personal Armor, yang berasal dari bahasa Inggris.

b. Rompi adalah sebuah alat pelindung diri yang digunakan oleh 

personel militer dan petugas penegak hukum untuk melindungi 

organ vital tubuh terhadap risiko pecahan proyektil balisitik.
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c. Tujuan penggunaannya adalah untuk meminimalkan biaya, 

terlindung dari ancaman balistik, terlindung dari ancaman tusuk, 

terlindung dari ancaman ledakan, terlindung dari ancaman 

lingkungan (NIJ,2014).

d. Baju perang atau baju zirah atau dalam bahasa Inggris diesebut 

dengan armour merupakan sebuah baju pelindung terkenanya 

tubuh dari senjata tajam seperti pedang, panah, dan lainnya 

sehingga mengurangi risiko tubuh terluka. Baju zirah ini terbuat 

dari material logam atau serat yang dibuat membentuk pola 

tertentu dan menutupi daerah tertentu.

e. Dalam sebuah laporan yang dipublikasikan pada tahun 1887, 

dengan judul “The Impenetrability of Silk to Bullets”, oleh Dr. George 

E. Goodfellow mendokumentasikan tentang ketahanan kain 

sutra dan daya tahannya terhadap kekuatan peluru. Laporan 

ini menjelaskan tentang perjalanan Dr. Goodfellow dalam 

mengidentifikasi ketahanan kain sutra berdasarkan pasien-pasien 

yang tertembak peluru. Penemuan ini menjadi salah satu awal 

ditemukannya rompi anti peluru.

f. Penemuan rompi anti peluru berbahan sutra secara resmi 

dipublikasikan secara resmi melalui sebuah presentasi pada Maret 

1897, oleh Casimir Zeglen (Kazimierz Żegleń) yang merupakan 

kewarganegaraan Amerika.

g. Rompi anti peluru terus melalui perbaikan dan pengembangan 

baik pada material, rancangan fisik, beban, maupun ketahanan. 

Ini terlihat pada masa perang dunia pertama dan perang dunia 

kedua, rompi mengalami evaluasi yang signifikan terutama dalam 

hal bentuk fisik dan material yang digunakan.

h. Serat Kevlar pertamakali dikembangkan oleh ahli kimia DuPont 

bernama Stephanie Kwolek pada tahun 1965.
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BAB 2 
KOMPONEN ROMPI

1. Pendahuluan

Rompi merupakan sebuah alat pelindung yang diharuskan 

penggunaannya sehingga pengguna dapat terlindungi dari berbagai 

jenis keadaan yang dapat mengancam keselamatan. Seorang 

petugas penegak hukum atau personel militer diharuskan didalam 

penggunaanya dikarenakan tugas yang dimiliki yaitu sebagai pelayan 

masyarakat, penjaga keselamatan, dan penjaga keamanan negara. 

Didalam pelaksanaan tugas tersebut menjadikan mereka tidak lepas 

dari bahaya yang mengancam baik oleh para pelaku kriminal atau 

masyarakat sendiri, hingga kecelakaan kerja.

Berdasarkan sejarah rompi sendiri, penggunaan rompi saat ini terus 

berkembang. Pada zaman dahulu rompi digunakan sebagai pelindung 

tubuh dari senjata tumpul maupun senjata tajam. Rompi dibuat dalam 

bentuk baju zirah yang kompleks dan terbuat dari logam sehingga 

sangat berat digunakan. Penggunaan rompi  terbagi ke dalam kelas-

kelas tertentu sebagai penanda status kebangsawanan yang dimiliki. 

Tingkat ketahanan rompi pasti sudah cukup untuk menahan senjata 

yang dihadapi pada era tersebut khusus. Seiring berjalannya waktu, 

rompi terus mengalami perbaikan hingga dapat melindung tubuh dari 

senjata api. 

Para perancang telah melakukan berbagai inovasi-inovasi baru 

terhadap rompi yang tidak hanya berfokus pada satu aspek keamanan 

saja namun telah merambah ke berbagai aspek lain. Sebagai contoh, 

pembagian rompi kedalam tingkatan tertentu, nilai estetika rompi, pola 

dan bentuk, hingga pengguna yang diperuntukkan pada hewan petugas. 

Untuk membekali pengguna tentang pemilihan dan cara penggunaan 
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rompi yang benar, diperlukan pengetahuan kepada pengguna tentang 

komponen yang membentuk rompi. Pada bab ini, dijelaskan tentang 

bagaimana struktur susunan utama rompi dan media pendukung, jenis 

dan cara penggunaan, serta siapa saja pengguna yang sesuai dari rompi 

tersebut.

2. Susunan Rompi
2.1   Komponen dasar

Penggunaan rompi bertujuan untuk dapat melindungi organ 

vital tubuh sehingga dapat terhindar dari cedera atau luka yang parah. 

Perlindungan lebih berfokus pada area torso atau batang tubuh manusia 

yang terdiri dari thorax (rongga dada), dan perut (NIJ, 2014; Breeze et al., 

2016). Bagian tersebut merupakan area untuk melindungi organ dalam 

seperti Supersternal notch (A), Lower border of ribcage (B), dan Iliac 

crest (C) (CAST, 2017b).

Gambar 2.1 Area lindung rompi 

Sumber: CAST, 2017b

Rompi pada dasarnya terdiri atas dua armor panel yang disatukan 

dalam sebuah carrier. Armor panel merupakan atribut utama yang ada 

pada rompi karena tingkat kekuatan dari sebuah rompi tergantung 

pada seberapa kuat armor panel menahan serangan. Di dalam panel, 

ditempatkan kumpulan kain antipeluru yang biasa disebut dengan 



Sejarah Dan Perancangan Body Armor 31

ballistic panel. Panel depan ditempatkan pada area thorax hingga 

perut pengguna, sedangkan panel belakang ditempatkan pada 

area punggung. Carrier rompi digunakan sebagai tempat armor 
panel diletakkan dan sebagai penghubung antara kedua panel dan 

komponen pendukung rompi. Penempatan panel bisa ditempatkan 

secara permanen sejak produksi atau juga dapat dilepaskan. 

Gambar 2.2 Struktur dasar rompi 

Sumber: NIJ, 2008

Ketika terjadi serangan dan rompi terkena tembakan peluru, 

jaring-jaring serat kain yang yang ada pada ballistic panel menyerap 

dan menahan benturan energi yang diakibatkan oleh peluru. Panel ini 

merupakan aspek utama yang menentukan kualitas ketahanan sebuah 

rompi. Ketahanan dalam menahan peluru menjadikan tidak tertembus 

dan mengenai pengguna sehingga terhindar dari resiko terluka. Proses 

tersebut, peluru ditangkap dan membentuk menjadi seperti tudung 

jamur. Walaupun peluru yang terlontar berhasil tertahan, dampak yang 

ditimbulkan dapat berakibat cedera pada tubuh seperti berupa goresan 

atau luka dalam pada otot, tulang, organ, atau aliran darah.
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     (a)       (b)

Gambar 2.3 Cara kerja lapisan kasin ballistic panel 

Sumber: Chen et al, 2013

2.2   Trauma Plate

Trauma plate adalah perangkat yang ditambahkan pada rompi 

ditempatkan pada area tertentu untuk meningkatkan perlindungan 

dan menghindari terjadinya trauma (luka berat). Trauma terjadi akibat 

dampak tekanan dari peluru yang tidak tertembus terhadap rompi 

sehingga menjadikan luka dalam (NIJ, 2001)

(a) Hard Body Armour      (b) Soft Body Armour

Gambar 2.4 Trauma plate 

Sumber: safariland, ndaa; ndbb
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Trauma plate merupakan komponen pada rompi yang 

keguanaannya hampir sama dengan armor panel. Perbedaan yang 

paling mendasar adalah bentuk dan penempatannya pada rompi. Jika 

armor panel merupakan komponen utama yang membentuk sebuah 

rompi, maka trauma plate adalah komponen tambahan yang tempatnya 

terpisah dan disesuaikan dengan kebutuhan. Trauma plate berbentuk 

tameng kecil yang diselipkan pada carrier untuk melindungi area depan 

(torso), belakang (punggung), dan terkadang pada samping tubuh. 

Plate ini digunakan untuk meningkatkan ketahanan rompi.

Pemilihan rancangan plate terbagi menjadi tiga bentuk yaitu soft 
(lunak), rigid (keras), dan semirigid (semi-keras). Semuanya memiliki 

ukuran dan bentuk yang bervariasi, serta harus melalui pengujian 

sehingga dapat diproduksi secara resmi. 

a. Rancangan soft, dibuat dengan murni menggunakan tupukan serat 

kain yang salah satunya adalah Kevlar karena umum digunakan 

pada rompi, atau bahan lain seperti Spectra, Twaron, Technora, 

Dyneema, Ballistic Nylon dan Zylon. Kain ditumpuk berdasarkan 

kebutuhan dan tingkat ancaman yang dihadapi dan dijahit 

menjadi satu. Penggunaan serat kain pada plate menjadikannya 

lebih ringan dan fleksibel.

b. Rancangan rigid, dibuat dengan murni menggunakan bahan keras 

dibuat dengan menggunakan besi/baja, keramik, atau plastik yang 

dibungkus atau dililitkan menggunakan karet atau kain. Plate yang 

terbuat dari bahan keras bentuknya lebih kaku dan berat.

c. Rancangan semirigid merupakan kombinasi antara rancangan 

soft dan rigid. Tumpukan serat kain dimasukkan beberapa 

lempeng bahan keras sehingga membentuk struktur tertentu, 

diukur dan kemudian disatukan. Penggunaan plate jenis ini biasa 

disebut dengan special threat plates. Komposisi struktur dapat 

bermacam-macam dan dapat disesuaikan. 
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2.3   Komponen pendukung

Probabilitas tertembaknya tubuh pada area tertentu oleh peluru 

tidak dapat diprediksi secara pasti. Beberapa penelitian dilakukan hingga 

diperoleh hasil berupa resiko tertinggi area tubuh yang sering terkena 

tembakan. Selanjutnya, para peneliti dan perancang melakukan banyak 

pengembangan dan perbaikan hingga diperoleh bentuk pelindung 

yang sesuai. Penggunaan rompi secara menyeluruh lebih digunakan 

hanya pada kondisi dengan resiko ancaman yang tinggi.  Beberapa 

komponen pendukung tersebut adalah:

a. Helmet adalah komponen pendukung bagi pengguna rompi 

yang telah ditemukan pada tahun 1915 pada masa perang dunia 

pertama. Helmet merupakan alat yang berguna untuk melindungi 

area kepala pengguna. Saat ini, helmet telah mengalami 

penyempunaan dengan material yang lebih baik dan bobot yang 

lebih ringan, serta desain yang lebih beragam. Helmet tidak hanya 

digunakan oleh militer, namun juga digunakan oleh penegak 

hukum atau polisi. Bagi personel militer, helmet digunakan pada 

saat melakukan tugas sehari-hari khususnya di daerah perang. 

Sedangkan untuk bagi anggota polisi, helmet akan digunakan 

pada saat terjadi demonstrasi, atau pengamanan/pengawalan. 
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(a)         (b) 

Gambar 2.5 Helmet 

Sumber: safariland, ndca; nddb

b. Neck Protector merupakan komponen pendukung rompi yang 

berguna melindungi area leher. Terdapat 3 jenis yang biasa 

digunakan yaitu OSPREY half neck collar, Three-piece prototype 
neck collar, dan Two-piece prototype neck collar (Breeze et al, 2015). 

Pelindung leher ini, terkadang dilengkapi dengan throat protector

Gambar 2.6 Neck protector: (a) OSPREY half neck collar; (b) Three-piece prototype neck 

collar; (c) Two-piece prototype neck collar. 

Sumber: Breeze et al, 2015

c. Upper Arm Protector merupakan komponen pendukung rompi 

yang diletakkan pade area lengan atas. Selain dalam melindungi 

area tersebut, penggunaan komponen ini dapat juga untuk 

menghindari tembakan menembus area torso dan bahu. 
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Gambar 2.7 Upper Arm Protector 

Sumber: safariland, nde

d. Groin Protector merupakan komponen pendukung pada rompi 

yang berguna melindungi area groin (kunci paha).

Gambar 2.8 Groin Protector 

Sumber: safariland; ndf

e. Selain komponen-komponen pendukung di atas terdapat juga 

beberapa komponen lainnya seperti pelindung paha, pellindung 

bawah perut, kaki dan lutut.
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3. Jenis dan Variasi Rompi

Rompi terbagi menjadi beberapa macam variasi yang 

penggunaannya disesuaikan berdasarkan kebutuhan pengguna. 

Macam dari rompi terbagi sebagai berikut:

a. Rompi berdasarkan tingkat ancaman terbagi kedalam 2 jenis yaitu 

soft body armor dan hard body armor. 

b. Rompi berdasarkan cara penggunaannya terbagai kedalam 2 

jenis yaitu covert/concealable body armour dan overt/external body 
armor. 

c. Rompi berdasarkan jenis ancaman yang dihadapi terbagi kedalam 

3 jenis yaitu ballistic- resistant body armour, stab-resistant body 
armour, dan combination body armour.

d. Soft body armour dengan penambahan trauma plate disebut 

dengan In-Conjunction (IC) Body Armour.

3.1   Rompi berdasarkan Tingkat Ancaman

3.1.1 Soft Body Armour

a. Fungsi dan kegunaan

Soft body armour merupakan jenis rompi yang sering digunakan 

oleh petugas penegak hokum yang berfungsi dalam melindungi 

tembakan peluru jenis pistol (handguns). Tujuan pembuatan rompi 

tersebut untuk dapat membantu pengguna yang membutuhkan ruang 

gerak yang luas, tidak kaku, ringan, nyaman, dan multifungsi. Tingkat 

perlindungan yang dapat dihadapi saat terkena peluru adalah pada 

level IIA, II, dan IIIA (NIJ, 2014). Bebeberapa contoh kegiatan yang sering 

membutuhkan rompi ini seperti tugas intelegen, tugas patroli rutin, dan 

pengawalan.
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Sumber: Policemag, 2013 

Gambar 2.9 Lapisan kain ballistic armor

Soft body armor merupakan rompi yang hanya menggunakan 

bahan serat kain tanpa adanya bahan keras. Pada bagian ballistic panel, 

terdiri dari kumpulan lapisan-lapisan kain dan berfungsi dalam menahan 

tembakan peluru. Bentuk fisiknya terlihat seperti sebuah jaket rompi 

polos dan sangat jarang dilengkapi dengan komponen-komponen 

tambahan seperti kantong-kantong peluru atau tempat senjata. Soft 
armor terkadang dirancang dengan dilengkapi pelindung leher dan 

pelindung area paha (groin) yang dibuat permanen atau dapat dilepas. 

b. Cara penggunaan

Hal yang paling penting dalam menggunakan rompi adalah 

memastikan komponen terpasang dengan benar dengan beberapa 

ketentuan yang dilakukan sehingga rompi terpasang dengan benar. 

Perlu ditekankan kembali bahwa ketidaksesuaian disaat memasang 

setiap komponen rompi dapat beresiko pengguna terluka atau kematian. 

Cara memasang rompi yang benar memiliki beberapa tahapan yaitu:

• Siapkan front dan back carrier 

• Pasang front and back ballistic panel kedalam carrier. Pastikan 

terpasang dengan sesuai antra front ballistic panel pada front 
carrier dan back ballistic panel pada back carrier.
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• Gunakan dan pastikan terpasang dengan benar pada pengguna.

• Pasang perekat dan pastikan tanpa ada kelonggaran yang dapat 

berakibat pada berubahnya posisi rompi disaat bergerak. Perekat 

terbagi kedalam perekat bahu dan perekat pinggang yang dapat 

disesuaikan dengan dimensi tubuh pengguna.

3.1.2 Hard Body Armor

a. Fungsi dan Kegunaan

Hard body armor merupakan jenis rompi yang dimensinya lebih 

besar, berat, kompleks, dan kaku dibanding dengan soft body armor. 

Perbedaan paling mendasar adalah soft body armor tidak terdapat 

komponen berbahan keras termasuk trauma plate dan murni semua 

berbahan lunak yaitu serat kain. Sedangkan hard body armor memiliki 

komponen berbahan keras dan berat. Hard body armor digunakan 

oleh personel militer dalam bertugas, khususnya di medan tempur. 

Komponen yang harus ada adalah kantong trauma plate yang 

ditempatkan antara armor panel seperti pada bagian depan, belakang, 

dan samping.  Penggunaan hard body armor untuk tingkat ancaman 

yang dapat dihadapi menurut NIJ Standard-0101.06 adalah level III, dan 

IVA. 
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Depan                Belakang            Tampilan utuh 

Sumber: ballisticprotection, nd

Gambar 2.10 Bentuk hard body armor

b. Cara penggunaan

Cara penggunaan hard body armor hampir sama dengan soft body 

armour untuk proses merekatkan dan membuka kembali. Terdapat 

sedikit perbedaan yaitu pada jumlah perekat yang dimiliki dan membuka 

umumnya dilakukan secara paksa dalam keadaan darurat. Berikut salah 

satu buku manual tentang cara menggunakan hard body armor yang 

dibuat oleh BAE (nd).

Tabel 2.1 Cara menggunakan hard body armor (BAE, nd)

No Penjelasan Gambar

1
Masukkan melalui 

lubang leher
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2
Atur perekat panel 

depan

3
Buka penutup carrier 

pada panel depan

4

Tarik perekat samping 
panel belakang dan 
rekatkan pada panel 

depan

5
Tutup kembali penutup 

carrier
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6
Untuk melepaskan rompi, 

lakukan sebaliknya dari 
proses 1-5

-

7

Dalam keadaan darurat 
tarik strap yang terletak 

dibagian atas tengah 
panel depan

3.2   Rompi berdasarkan Jenis Ancaman

Pada zaman sebelum ditemukan senjata api, rompi dibuat untuk 

dapat bertahan dari serangan senjata tajam maupun tumpul. Pada 

saat itu, rompi dengan bentuk beragam, dimensi besar, dan ruang 
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gerak sempit serta sangat populer dan disegani. Seiring berjalannya 

waktu, rompi berevolusi dari segala bentuk dan fungsinya. Belajar 

dari pengalaman pendahulu, rompi tidak hanya dibuat untuk tahan 

terhadap serangan senjata tajam saja, namun juga mampu bertahan 

melawan serangan peluru. Berdasarkan jenis ketahanan terhadap 

serangan, rompi terbagi menjadi tiga yaitu rompi anti peluru, anti tusuk, 

dan kombinasi antara keduanya. Beberapa jenis ketahanan rompi untuk 

menghadapi serangan dijelaskan sebagai berikut: 

3.2.1 Ballistic- Resistant Body Armour

Rompi antipeluru (bulletproof-vest), merupakan rompi yang 

berfungsi untuk menahan laju peluru agar tidak tembus dan melukasi 

tubuh. Menurut standar NIJ (2014), Rompi terbagi kedalam lima tingkatan 

ketahanan yaitu tingkat IIA, II, IIIA, III, dan IV (BAB 4 Uji Kelayakan). 

Produksi, rompi ini terbagi kedalam tingkatan ancaman dan masing-

masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Semakin rendah tingkat 

ancaman, maka bentuknya akan lebih sederhana begitu juga sebaliknya. 

Namun, untuk menambahkan tingkat keamanan yang dimiliki tidak 

jarang dilakukan pengkombinasian dengan menambahkan trauma 

plate. Standarisasi untuk merancang dan menguji rompi anti peluru 

diatur di dalam NIJ Standard-0101.06. NIJ merupakan organisasi yang 

paling umum menjadi acuan standar untuk membuat rompi. 

3.2.2 Stab-Resistant Body Armour

Rompi anti tusuk adalah jenis rompi yang dapat bertahan melawan 

tusukan benda tajam baik dari arah depan, belakang, dan samping. 

Selain memiliki fungsi yang berbeda dengan rompi anti peluru, hampir 

seluruh susunan yang dimiliki sama.  Susunan tersebut mulai dari 

penggunaan yang dapat disembunyikan didalam baju atau diluar 

hingga susunan yang terbagi menjadi dua panel. Perbedaan terletak 

pada bagian ballistic panel pada rompi antitusuk yang disebut dengan 

backing material dengan tingkat ancaman yang dapat dihadapi adalah 
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level I, II, dan III (NIJ, 2014). Rompi anti tusuk tidak dapat digunakan 

untuk bertahan melawan tembakan peluru. Rompi ini dirancang untuk 

bertahan terhadap tusukan yang salah satunya adalah bayonet atau 

pisau tempur yang ujungnya tajam, selain itu dapat juga bertahan 

terhadap sayatan pisau. Pengguna rompi antitusuk biasa digunakan 

oleh petugas keamanan, polisi lalulintas, petugas imigran, petugas 

pengisi uang ATM dan lainnya.

3.2.3 Combination Body Armour

Rompi kombinasi dirancang untuk dapat bertahan terhadap kedua 

ancaman yaitu ancaman antipeluru dan antitusuk. Didalam rompi ini, 

pada bagian armor panel lapisan bahan yang digunakan untuk penahan 

tusukan dikombinasikan dengan kain antipeluru dan ditumpuk 

membentuk pola tertentu. Bentuk rompi ini tidak berbeda dengan fisik 

rompi pada biasanya, hanya saja armor panel yang digunakan berbeda.

3.3   Rompi berdasarkan Cara Penggunaan

Soft body armour merupakan rompi yang paling dasar dan 

sederhana dalam segi bentuk dan desain. Semenjak awal diciptakannya, 

rompi dibuat untuk lebih ringan dan fleksibel saat digunakan. Umumnya, 

rompi digunakan diluar seragam atau pakaian pengguna, namun 

sekarang ini telah ada pengembangan baru dari rompi yang didesain 

untuk dapat disembunyikan didalam pakaian. 

Covert/Concealable Body Armour adalah rompi yang dirancang 

untuk penegak hukum yang penggunaannya tersembunyi di dalam 

seragam atau pakaian. Rompi jenis ini dirancang berdasarkan soft body 
armor sehingga lebih fleksibel dan lebih ringan. Rompi dibuat untuk 

dapat melindungi pengguna dari ancaman balistik dan tusukan atau 

multi-resistance. Sedangkan, Overt/External Body Armor adalah rompi 

yang penggunaannya di luar seragam atau pakaian pengguna. Jenis 

ancaman yang dihadapi terdiri dari ballistic-resistance, stab-resistance, 

dan/atau multi-resistance. 
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   (a) Covert Body Armour    (b) Overt Body Armour 

Gambar 2.12 Covert dan Overt body armour 

Sumber: vestguard, ndaa; ndbb

Perbedaan kedua jenis rompi ini adalah covert armor dibuat lebih 

tipis dibandingkan dengan overt armour. Covert armour bentuknya 

tanpa dilengkapi dengan komponen tambahan atau polos, sedangkan 

overt armor bentuknya dilengkapi dengan komponen tambahan dan 

lebih kompleks. Pengguna dari kedua jenis rompi ini adalah petugas 

intelegen, polisi militer, interpol, dan petugas keamanan.

3.1   Variasi Tambahan

Pada umumnya rompi menggunakan spesifikasi soft body armor 

dalam proses perancangan dan pengembangannya. Bentuknya yang 

simple menjadikannya lebih mudah untuk melakukan inovasi-inovasi 

baru. Untuk dapat meningkatkan tingkat pertahanan sebuah rompi, 

dilakukan penambahan kantong plate. Dengan menambahkan trauma 
plate pada soft armor, menjadikan struktur yang dimiliki berubah. Rompi 

jenis ini disebut sebagai In-Conjunction (IC) armor yang memanfaatkan 

dua panel soft armor sebagai dasar rompi dan penambahan plate 
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untuk meningkatkan ketahanannya.  Plate dapat dipilih berdasarkan 

kebutuhan mulai dari plate jenis soft, semirigid, atau rigid.

4. Inovasi Rancangan

Perancangan bentuk rompi sekarang ini sudah memiliki banyak 

variasi dengan komponen pelengkap yang beragam sesuai dengan 

kebutuhan dan tingkat ancaman yang dihadapi. Desain dibuat berbeda 

dengan bentuk yang normal ada pada rompi. Beberapa desain, 

komponen-komponen tertentu dipisah sehingga lebih simple. Selain itu, 

rompi tidak lagi dibuat untuk manusia, namun juga dibuat untuk dapat 

melindungi hewan didalam bertugas. Rompi tersebut tidak terlepas dari 

fungsinya didalam menghadapi ancaman yang ada. Beberapa inovasi 

rompi antara lain: 

a. Plate carrier, yaitu rompi yang tidak dilengkapi dengan ballistic 
panel tapi hanya terdiri dari carrier dan trauma plate. Trauma plate 
yang dapat digunakan adalah soft dan hard body armour. Cara 

penggunaan hanya dengan menghubungkan perekat yang ada 

pada bagian bahu dan pinggang, kemudian disesuaikan dengan 

kenyamanan dan kesesuaian dimensi tubuh pengguna. Ukuran 

plate yang digunakan adalah 8 inci x 10 inci.

        Depan             Samping    Belakang 

Gambar 2.14 Plate carrier 

Sumber: Rdsc, nd
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b. Emergency Personal Carrier, yaitu rompi yang hanya terdiri dari 

carrier dan trauma plate. Trauma plate yang dapat digunakan 

adalah soft dan hard body armour. Cara penggunaannya adalah 

menghubungkan buckle yang ada pada bahu dan pinggang. 

Ukuran plate yang digunakan lebih beragam mulai dari 8inci x 

10inci, 10inci x 12inci, 11inci x 14inci, dan 11inci x 15inci.

       Depan     Samping     Belakang

Gambar 2.15 Emergency Personal Carrier 

Sumber: bulletproofzone, nd

c. Dragon skin-ballistic armor, yaitu jenis balistik armor yang terbuat 

dari bahan keras, terdiri dari kumpulan kepingan bulat yang 

disatukan membentuk sisik. Armor jenis ini biasa digunakan oleh 

militer United States (U.S.).

a. 

Gambar 2.16 Dragon skin-ballistic armor 

Sumber: Admin, 2007
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d. Rompi Anjing, yaitu rompi digunakan pada anjing penjaga atau 

anjing militer. Rompi ini menggunakan jenis soft armor dengan 

hanya menggunakan satu panel yang melingkar dari dada dan 

perut anjing hingga ke punggung. Plate jenis rigid juga digunakan 

untuk meningkatkan ketahanan rompi. 

        Depan        Samping     Belakang

Gambar 2.17 Rompi anjing 

Sumber: Safariland, ndg

5. Kesimpulan

a. Fungsi utama rompi adalah untuk memberikan perlindungan  

pada area torso atau batang tubuh manusia yang terdiri dari thorax 

(rongga dada), dan perut.

b. Struktur dasar rompi terdiri dari carrier dan armor panel yang 

terbagi ke dalam ballistic panel cover dan ballistic panel.
c. Trauma plate berfungsi didalam menambahkan level perlindungan 

dari rompi yang terdiri dari 3 bentuk yaitu soft, rigid, dan semi-rigid 
plate.

d. Selain komponen utama, rompi memiliki komponen pendukung 
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lainnya seperti helmet, neck protector (pelindung leher), upper arm 
protector (pelindung lengan atas), groin protector, dan komponen 

tambahan lainnya.

e. Rompi terbagi kedalam beberapa macam jenis dan variasi 

diantaranya:

• Rompi berdasarkan tingkat ancaman terbagi kedalam 2 jenis 

yaitu soft body armor dan hard body armor. 

• Rompi berdasarkan cara penggunaannya terbagai kedalam 2 

jenis yaitu overt/concealable body armour dan overt/external 
body armor. 

• Rompi berdasarkan jenis ancaman yang dihadapi terbagi 

kedalam 3 jenis yaitu ballistic- resistant body armour, 
stab-resistant body armour, dan combination body armour.

• Soft body armour dengan penambahan trauma plate disebut 

dengan In-Conjunction (IC) Body Armour.
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BAB 3 
STANDARISASI DAN UJI KELAYAKAN ROMPI

1. Pendahuluan

Standarisasi merupakan rincian informasi yang dibutuhkan 

oleh suatu produk untuk melewati masa uji kelayakan. Standarisasi 

bertujuan untuk  menjamin keamanan dan kesalamatan konsumen 

sebagai pengguna akhir. Setelah melewati pengujian dan sesuai 

standar, dilakukan pembukuan dan pengumpulan kelengkapan-

kelengkapan data lain yang dibutuhkan sebelum produk dipasarkan. 
Organisasi internasional yang sudah diakui secara umum untuk 

melakukan standarisasi rompi adalah US National Institute of Justice 

(NIJ) dan UK Centre for Applied Science and Technology (CAST). Metode 

pengujian sering didiskusikan bersama untuk dapat memenuhi standar 

rompi yang dibutuhkan dilapangan. Dalam buku ini, standarisasi yang 

digunakan lebih berfokus pada NIJ. 

NIJ melakukan publikasi standarisasi pertamakali pada tahun 

1972. Perubahan nama dan metode standarisasi terjadi lima kali 

yang bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan dan kesesuaian 

teknologi yang ada pada saat itu. Pada tahun 2008, dilakukan publikasi 

standarisasi untuk rompi anti peluru yang sekarang ini disebut dengan 

NIJ Standard-0101.06, Ballistic Resistance of Body Armor. Standar 

tersebut berisi minimal performansi yang dibutuhkan untuk sebuah 

rompi. Selain itu terdapat juga metode pengujian yang menunjukkan 

kebutuhan tersebut dapat terpenuhi. Standar tidak menjelaskan 

tentang bagaimana sebuah rompi dirancang, tetapi sesuai dengan yang 

dibutuhkan. Berdasarkan hal tersebut, produsen lebih bebas berinovasi 

tanpa batasan, namun harus sesuai dengan standar yang dibutuhkan. 
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Sedangkan standarisasi rompi antitusuk disebut dengan NIJ Standard-

0115.00, Stab Resistance of Personal Body Armor.

Di Indonesia, rompi sudah menjadi alat yang wajib digunakan oleh 

personel militer dan petugas penegak hukum yang salah satunya adalah 

polisi. Alat ini biasa digunakan pada saat berlatih ataupun bertugas 

di lapangan. Pembaharuan dan penambahan alat ini terus dilakukan 

melihat terus berkembangnya senjata tempur baik senjata ringan 

maupun berat. Uji kelayakan dilakukan dengan menyeimbangkan 

kebutuhan lapangan dan jenis senjata yang digunakan. 

2. Standarisasi 

Standarisasi NIJ rompi anti peluru menggunakan NIJ Standard-

0101.06. NIJ Standard-0101.06 tidak hanya membahas tentang metode 

pengujian rompi sehingga dapat menahan serangan peluru yang 

dirancang, tapi juga digunakan untuk mengukur  seberapa aman 

rompi dalam menghadapi serangan yang menyebabkan luka terhadap 

pengguna. Terdapat lima kali perbaikan dalam penyesuian standarisasi 

yaitu tahun 1972 untuk publikasi pertama hingga yang terbaru tahun 

2014. Terdapat beberapa perbedaan antara NIJ Standard-0101.06 

dengan standar-standar sebelumnya, yaitu: 

a. Perbaikan pada tingkatan perlindungan yang ada pada rompi.

b. Meningkatkan kepercayaan pengguna rompi terhadap 

performansi yang diberikan disaat bertugas.

c.  Memastikan bahwa standarisasi yang telah dilakukan sesuai 

dengan kebutuhan pengguna di lapangan.

Secara umum pengadaan rompi anti-peluru harus memenuhi 

standar yang dimiliki dengan tepat dan benar. Standar yang tidak 

memenuhi syarat dapat membahayakan keselamatan pengguna dan 

juga dapat mengurangi atau menghilangkan kepercayaan pengguna 

pada produsen. Proses standarisasi dan pengujian rompi anti-peluru 

pada NIJ, terbagi kedalam dua tahapan yaitu Performance Standard  (PS) 
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sebagai tahapan pertama dan Compliance Testing Program (CTP) sebagai 

tahapan kedua.  Penjelasan tahapan  PS dan CTP sebagai berikut  (NIJ, 

2014):

a. PS adalah standar untuk menentukan persyaratan minimum dari 

performansi yang dimiliki oleh rompi uji. Proses ini berfungsi 

sebagai metode untuk menentukan syarat-syarat rompi yang harus 

terpenuhi. NIJ menjelaskan bahwa proses ini tidak berfokus pada 

bagaimana rompi harus dirancang, tetapi menjelaskan apa yang 

harus dilakukan agar rompi sesuai dengan kebutuhan pengguna. 

b. CTP adalah proses setelah rompi memenuhi standard dan 

dilanjutkan dengan pengujian akreditasi yang dilakukan 

di laboratorium NIJ. Rompi tersebut dilakukan pengukuran 

tambahan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat keyakinan. 

Pengukuran tersebut didokumentasikan didalam Compliant 
Products List (CPL). Tahapan ini merupakan tahap tambahan yang 

digunakan untuk menentukan diterima atau tidak uji rompi. Rompi 

yang diuji belum tentu  diterima walaupun rompi tersebut telah 

memenuhi syarat standar pada tahapan pertama.

 Jenis rompi terdiri soft body armour dan hard body armour yang 

diklasifikasikan kedalam beberapa level sesuai dengan tingkat ancaman 

yang dihadapi. Selain itu, sebelum melakukan pengujian standar 

rompi, penjelasan terhadap jenis dan level dibutuhkan sehingga dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan target minimal dan maksimal yang 

harus dipenuhi. Klasifikasi rompi antara setiap organisasi standarisasi 

memiliki perbedaan satu sama lain. Menurut NIJ, rompi diklasifikasikan 

sebagai berikut:



56 Standarisasi Dan Uji Kelayakan Rompi

Tabel 3.1 Klasifikasi rompi berdasarkan NIJ Standard-0101.06

Level 
Rompi

Jenis Peluru
Bobot (gr)
0101.06

Kecepatan (Ft/s)
Ket.

Conditioned

IIA
9 mm, FMJ RN 124 1225 1165 Soft 

Body 
Armor0,40 S&W,  FMJ 180 1155 1065

II
9 mm, FMJ RN 124 1305 1245 Soft 

Body 
Armor0,357 Mag, JSP 158 - 1340

IIIA
9 mm, FMJ RN 125 1470 1410 Soft 

Body 
Armor0.44 Mag, JHP 240 1430 1340

III
7.62 mm NATO, 

FMJ (M80)
147 - 2780

Hard
Body 

Armor

IV
0.30 Caliber, M2 

AP
166 - 2880

Hard
Body 

Armor

Keterangan:

AP : Armour Piercing LR : Long Rifle

FMJ: Full Metal Jacket LRN : Lead Round Nose

FN : Flat Nose
NATO : North Atlantic Treaty 

Organization

JHP : Jacked Hollow Point RN : Round Nose

JSP: Jacked Soft Point SIG : Sig Sauer

Selain level yang ditunjukkan pada Table 3.1 diatas, terdapat satu 

level lagi yang disebut dengan Special Type. Rompi jenis ini memiliki 

syarat tertentu pada tingkat perlindungan terhadap ancaman. Terdapat 

spesifikasi khusus yang pengukurannya telah ditentukan pada aspek-

aspek tertentu.  

3. Uji kelayakan rompi

Proses uji kelayakan rompi menurut NIJ standar, dilakukan dengan 

menggunakan uji tembak. Uji ini bertujuan untuk mengukur tingkat 
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ketahanan rompi terhadap ancaman peluru. Pemberian batas kelayakan 

dari hasil uji dilakukan berdasarkan standar yang telah tertulis pada 

standarisasi NIJ Standard-0101.06.

3.1   Komponen uji

3.1.1 Komponen utama 

Proses pengujian sampel atau rompi uji, komponen yang termasuk 

dalam pengujian sample rompi adalah armor panel dan carrier. Agar 

diperoleh konsistensi saat pengujian, tipe armor panel  yang dapat dilepas 

dari carrier, di uji menggunakan carrier dengan bahan kapas ringan atau 

poly-cotton. Selain itu, perangkat-perangkat lain yang melekat pada 

carrier harus dilepaskan. Namun, Terdapat tiga pengecualian pada 

aturan ini yaitu:

a. Penggunaan kantong dibutuhkan pada carrier rompi jenis IC 

(In-Conjunction armor) untuk meningkatkan performa dari hard 
armor plate pada saat pengujian.

b. Beberapa rompi membutuhkan strap tersendiri dengan alasan 

peningkatan performa dan membantu proses pengujian.

c. Beberapa jenis rompi membutuhkan pengujian menggunakan 

carrier asli dengan tujuan memberikan tambahan ketahanan.  

3.1.2 Backing Material

Backing material adalah material yang terbuat dari material lunak 

(oil-based modeling clay) dan ditempatkan dibawah rompi uji, yang akan 

bereaksi membentuk lengkungan setelah peluru mengenai rompi. Clay 

atau lempung dibuat dalam bentuk blok kotak dengan perkmuaan 

yang rata dan halus. Hal ini bertujuan untuk meingkatkan keakuratan 

dan konsistensi kedalaman tekanan pada saat penngujian. Spesifikasi 

backing material yang digunakan adalah:

d. Penggunaan Roma Plastilina No.11 oil-based modeling clay sebagai 

material utama backing material.
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e. Dimensi backing material yang digunakan adalah dengan ukuran 

panjang 610 mm, lebar 610 mm dan kedalaman 14 mm (24 in x 24 

in x 5.5 in). Toleransi yang diberikan pada semua dimensi adalah ± 

2 mm (± 0.08 in). 

f. Bagian permukaan belakang, material kayu atau plywood 

digunakan sebagai pelapis tambahan dan dapat dilepas dari 

sistem utama. Ketebalan kayu adalah 19.1 mm (0.75 in). 

g. Bagian samping dilengkapi dengan penggunaan kayu atau metal.

Setelah proses uji selesai dilakukan, tingkatan dampak tekanan 

tembakan selanjutnya diukur. Proses ini disebut sebagai drop-test 
validation. Proses validasi dilakukan pada setiap 6 tembakan untuk 

Perforation and Back Face Signature (P-BPS) dan setiap 12 tembakan 

untuk Ballistic Limit (BL). Kegagalan dari hasil validasi ini berakibat pada 

tidak layaknya backing material sebagai media uji sampel. 

3.2   Perforation and Back Face Signature (P-BFS) & Ballistic Limit 
(BL)

Pengujian rompi tidak hanya berfokus pada mampu atau tidaknya 

rompi didalam bertahan menghadapi ancaman tembakan. Selain itu, 

pengujian dari dampak pada tubuh setelah rompi terkena tembakan 

juga menjadi salah satu bagian dari pengujian NIJ. Menurut NIJ, 

pengujian tersebut terbagi kedalam dua bagian yaitu:

a. Perforation and Back Face Signature (P-BFS)

Perforation dapat didefinisikan sebagai daerah dimana peluru 

menembus rompi. Dan backface signature adalah lekukan yang 

terbentuk pada sampel setelah melalui uji tembak dan berdampak 

pada backing material material. 
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Gambar 3.1 Backing material sebelum dan sesudah uji 

Sumber: NIJ, 2008

b. Ballistic Limit (BL)

BL adalah batas kecepatan yang dimana rompi dapat bertahan 

dari tembakan dan terhindar dari tertembus peluru. Uji ini  disebut 

dengan metode uji V50. 
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3.2.1 Jumlah sampel

Pada pengujian rompi, setelah melakukan pengklasifikasian jenis 

dan level tertentu, dilakukan penentuan jumlah sampel yang harus 

digunakan. Jumlah sampel untuk rompi terbagi kedalam dua bagian 

yaitu, sampel dengan jumlah besar dan sampel dengan jumlah kecil. 

Ukuran dari jumlah tersebut tergantung pada model rompi uji. Model 

yang dimaksud adalah label ukuran yang dimana sering disebut dengan 

ukuran S (Small), M (Medium), L (Large). Sementara dalam label ukuran 

rompi menurut NIJ terbagi kedalam lima jenis ukuran yaitu Smallest, 

Small, Medium, Large, Largest. Penentuan jumlah sampel tergantung 

dari label ukuran tersebut. Ukuran sampel terbesar menggunakan label 

terbesar, sedangkan ukuran sampel terkecil menggunakan label terkecil. 

Tabel 3.2 Jumlah sample normal yang digunakan (NIJ, 2014)

Ukuran Jumlah
Kondisi rompi Uji tembak

Baru Dikondisikan P-BPS BL Cadangan

Besar 11
8 Baru 2 5 1

3 Kond. 1 1 1

Kecil 3
2 Baru 2

1 Kond. 1

Total 14 10 4 6 6 2

Rompi dengan level ketahanan IIA hingga IIIA, diuji menggunakan 

dua kali jumlah sampel normal yaitu 28 rompi, sehingga jumlah sampel 

yang digunakan adalah 22 sampel ukuran besar dan 6 sampel ukuran 

kecil. Adapun untuk rompi level III dan IV diuji sesuai dengan jumlah 

sampel normal. Bagan penjelasan dari pembagian jumlah sampel yang 

digunakan untuk masing-masing level dapat dilihat pada Gambar 3.3 

dan Gambar 3.4.
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Gambar 3.2 Jumlah sampel rompi jenis IIA, II, IIIA 

Sumber: NIJ (2008)
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Gambar 3.3 Jumlah sampel rompi jenis III, IV, Special 

Sumber: NIJ (2008)

3.2.2 Suhu Lingkungan

Soft body armor diuji pada tempat dengan temperature 25oC (77oF) 

dengan kelembaban antara 20% hingga 50% yang disimpan dalam 

waktu 24 jam. Hal ini dilakukan sebagai prosedur awal dari semua jenis 
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rompi yang diuji. Selanjutnya, proses dilakukan  dengan menggulingkan/

memutar pada suhu 65oC (149oC) dengan kelembaban 80% selama 10 

hari. Semua proses pengujian ini dilakukan pada mesin yang bentuknya 

mirip seperti mesin pengering pakaian. 

Gambar 3.4 Pengujian kondisi lingkungan 

Sumber: NIJ, 2014

Kondisi yang sama juga dilakukan dalam pengujian hard armor. 

Namun, pada proses uji hard armor dilakukan penambahan prosedur uji 

yaitu ditempatkan pada suhu -15oC (5oF) dan 90oC (194oF) dalam waktu 

24 jam.

3.3   Hasil uji tembak

Sebelum pengujian, sampel rompi termasuk didalamnya adalah 

carrier, cover, dan ballistic panel, diperiksa kesesuaian dan terhindar dari 

cacat. Selain itu, komponen-komponen yang dimiliki seperti lapisan, 

jahitan, material, dan lain-lain juga tidak lepas dari proses pemeriksaan. 

Penentuan titik tembak P-BFS ditentukan bedasarkan standar yang 

dalam hal ini adalah NIJ Standard-0101.06. Khusus rompi jenis IV, 
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komponen tambahan dan panel yang menunjang tingkat perlindungan 

rompi tidak dilepas. Setiap sampel ditembak sebanyak enam kali dengan 

tiga tembakan pertama terletak didekat titik tepi dan tembakan kedua 

yang terdiri dari tiga tembakan akhir diposisikan pada titik terlemah 

rompi. 

Gambar 3.5 Titik tembak 

Sumber: NIJ (2008)

Selama pengujian, sampel rompi harus memberikan tingkat 

kepercayaan yang tinggi didalam melindungi pengguna terhadap 

tekanan peluru yang berakibat luka. Tingkat kepercayaan yang memiliki 

sekurang-kurangnya adalah 95%. Setelah dilakukan uji tembak pada 

rompi, kedalaman P-BFS terhadap lempung tidak lebih dari 44mm (1,73 

in) dengan toleransi hingga mencapai kedalaman 50mm (1,97 in).
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Gambar 3.6 Komposisi instrumen untuk uji tembak 

Sumber: NIJ (2008)

Untuk senjata jenis pistol (handguns), armor panel ditempatkan 

pada jarak 5,0m ± 1,0m dari moncong senjata. Sedangkan untuk senjata 

jenis rifle, armor panel diletakkan pada jarak 15,0m ± 1,0m dari moncong 

senjata. Untuk menghindari terjadinya penyimpangan, dimungkinkan 

melakukan penyesuaian atau tolenransi jarak yang tidak lebih dari 

4m pada setiap uji. Untuk pengujian menggunakan senjata jenis rifle, 

jika jarak uji kurang dari 14m, penyimpangan bisa diterima dengan 

jarak sudut 5o dari target. Material pendukung harus kuat dan mampu 

bertahan dalam posisi berdiri untuk menghindari terjadinya pergeseran 

akibat goncakan saat terjadi proses tembak. Alat pengukur kecepatan 

diletakkan pada jarak 2,5m ± 0,025m dari depan material pendukung. 

Untuk sudut tembak sendiri, penempatan diletakkan dibagian tengah 

dengan jarak 2,5 m + 0,025 m /- 0,190 m dari depan backing material. 
Hasil uji untuk P-BFS dan BL dapat dilihat pada Table 3.3 dan 3 .4. 
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4. Kesimpulan

Hasil kajian diatas dapat disimpulkan bahwa:

a. Salah satu standarisasi internasional untuk rompi anti peluru  

adalah NIJ Standard-0101.06, Ballistic Resistance of Body Armor.
b. Proses standarisasi dan pengujian rompi anti-peluru pada NIJ, 

terbagi kedalam dua tahapan yaitu Performance Standard sebagai 

tahapan pertama, dan Compliance Testing Program (CTP).

c. Pengklasifikasian rompi menurut NIJ, terbagi kedalam 5 level yaitu 

level IIA, II, IIIA untuk soft body armour dan III, IV untuk hard body 
armour.

d. Proses uji yang menentukan layak atau tidaknya rompi adalah 

melalui uji tembak.

e. Selain untuk menguji kemampuan rompi sehingga tidak tertembus 

peluru, pengujian lain dilakukan terhadap dampak dari tekanan 

tembakan terhadap tubuh. Metode uji yang digunakan adalah 

Perforation and BackFace Signature (P-BFS) dan Ballistic Limit (BL).
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BAB 4 
PENGUKURAN

1. Pendahuluan

Pengukuran dalam membuat rompi tidak berbeda dengan 

pakaian pada umumnya. Untuk pakaian yang diproduksi secara masal 

dilakukan dengan beberapa pilihan ukuran mulai dari ukuran kecil, 

sedang, hingga besar, begitu juga untuk pembuatan rompi. Perbedaan 

pengukuran terdapat dalam prosedur dan standarisasi yang dilakukan. 

Ukuran rompi sangat tergantung dalam pembuatan pembuatan panel 

yang merupakan dasar dari ukuran rompi. Panel terbagi dalam panel 

depan dan belakang dan setiap panel dirancang untuk dapat disisipkan 

plate. Panel adalah bagian utama rompi yang berfungsi untuk menyerap 

dan menahan benturan energi yang diakibatkan oleh peluru yang 

terdiri dari tumpukan serat lunak, sedangkan plate sendiri merupakan 

perangkat ditambahkan pada rompi yang ditempatkan pada area 

tertentu untuk meningkatkan ketahanan rompi. Membuat, mendesain, 

atau mengembangkan kedua atribut tersebut, harus mengikuti standar 

yang telah ditentukan. Hal ini bertujuan agar hasil yang diperoleh tidak 

menyimpang jauh dari standar tersebut. Badan standar internasional 

untuk rompi yang paling umum digunakan adalah National Institute 
in Justice (NIJ) dari United State, dan Centre for Applied Science and 
Technology (CAST) dari United Kingdom.

Proses pengukuran sistem atau sizing system diperlukan data 

antropometri sebagai dasar dalam menentukan ukuran. Antropometri 

telah banyakn digunakan dalam menentukan ukuran dari sistem atau 

produk. Ukuran rompi menurut NIJ terdiri dari 5 jenis variasi yaitu 

smallest, small, medium, large dan largest. Namun, belum dijelaskan 

secara rinci mengenai dimensi antropometri tubuh yang digunakan 
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untuk pengukuran rompi. Ukuran hanya dibuat secara baku dengan 

menggunakan prototype ukuran dari 5 jenis tersebut. Sedangakan sizing 
sytem menurut CAST, hanya menjelaskan 3 jenis ukuran utama yaitu 

small, medium, large dan belum dijelaskan secara rinci tentang ukuran 

dari 3 standar tersebut. Ukuran yang diberikan hanya terbatas pada 

ukuran standar medium.

2. Area Perlindungan

Menurut Breeze et al. (2015), rompi dibuat untuk melindungi area 

vital tubuh yang ada pada rongga dada (thorax) dan perut. Organ-

organ tersebut meliputi jantung, hati, dan limpa. Beberapa organ yang 

juga menjadi pertimbangan untuk dilindungi dalam pembuatan rompi 

adalah paru-paru, ginjal, tenggorakan, saluran pernapasan, dan organ-

organ perut. Semua organ tersebut merupakan bagian-bagian yang 

diukur dalam pembuatan rompi untuk menghindari dampak buruk 

mulai dari dampak jangka panjang atau potensi terjadinya kematian.

Penelitian yang dilakukan oleh Breeze et al. (2016), dijelaskan 

hubungan antara organ vital dengan rancangan rompi yang dibutuhkan 

yang terbagi dalam tiga bagian yaitu supersternal notch (A), lower border 
of ribcage (B), dan iliac crest (C).

Gambar 4.1 Area lindung rompi 

Sumber: Breeze et al. (2016)
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3. Dimensi Pengukuran

Kenyamana dalam penggunaan rompi dipengaruhi oleh kesesuain 

antara antropometri  pengguna dengan dimensi rompi. Pada bagian 

sebelumnya telah dibahas hubungan antara organ-organ vital yang 

harus dilindungi dan ukuran yang ada pada rompi. Pada umumnya 

ukuran rompi terbagi kedalam tiga ukuran yaitu small (ukuran kecil), 

medium (ukuran menengah), dan large (ukuran besar). Jenis ukuran 

bertujuan agar pengguna dapat menyesuaikan rompi sesuai ukuran 

tubuh yang dimiliki. Rompi memiliki dua panel yang terdiri dari panel 

depan dan belakang. Ukuran masing-masing panel berbeda,  dimana 

panel depan relatif lebih kecil dibandingkan panel belakang. Pembagian 

pola ukuran panel terdiri dari lebar ujung, lebar total, tinggi ujung, dan 

tinggi total.

Gambar 4.2 Dimensi rompi 

Sumber: CAST (2017)

Pola panel bervarisi tergantung dari desain yang diinginkan oleh 

produsen. Namun, dalam standar CAST, desain ukuran telah dibuat 
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secara standard dan modifikasi dapat dilakukan dengan menghubungi 

pihak CAST. Berikut rumusan ukuran yang dibuat berdasarkan CAST.

Gambar 4.3 Rumusan ukuran dan desain rompi 

Sumber: CAST, (2017)

Penambahan plate pada rompi biasa digunakan untuk menambah 

tingkat ketahanan rompi terhadap ancaman. Dimensi plate sangat 

beragam, dimana dimensi plate lebih kecil dibanding dengan armor 
panel. Penempatan plate dirancang untuk dapat melindungi area torso 

hingga perut.

(a) (b)

Gambar 4.4 Penempatan plate depan (a) dan belakang (b) 

Sumber: Breeze et al. (2016)
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Plate memiliki beberapa variasi baik dari ukuran maupun pola 

dan dalam pembuatannya harus melalui standarisasi kelayakan. Plate 

tersedia dengan maksimum ukuran adalah 10 (lebar) x 12 (tinggi) inci. 

Sedangkan untuk pola dari plate yang biasa digunakan adalah jenis 

SAPI (Small Arms Protective Insert) dari Amerika Serikat, dan Osprey dari 

United Kingdom. 

(a) (b)
Gambar 4.5 Pola plate: (a) SAPI; (b) Osprey 

Sumber: Breeze et al, 2016

4. Sizing System

Sizing system istilah yang digunakan dalam proses pengukuran 

suatu sistem atau produk. Metode ini menggunakan antropometri 

sebagai standar dalam menentukan dimensi tubuh. Dalam standar ISO  

8559/1989 terdapat 49 dimensi tubuh yang dapat digunakan untuk 

pengukuran. Penerapan dimensi dapat dipilih sesuai kebutuhan. Selain 

membutuhkan data antropometri, dibutuhkan juga metode analisis 

statistik sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan yang 

ada dilapangan. 

4.1   Antropometri

Desain rompi selain dapat melindungi tubuh pengguna, juga harus 

sesuai dengan dimensi tubuh penggunan yang dapat memberikan 

kenyamanan. Kesesuaian yang dimaksud adalah rompi yang digunakan 

melekat pada tubuh dengan benar dan terhindar dari resiko tergeser 

akibat rompi tidak sesuai dengan dimensi tubuh pengguna. Sedangkan 
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kenyamanan adalah dampak psikologi yang oleh penggunan sebagai 

dampak dari kesesuaian tersebut. Agar rompi dapat memberikan 

kenyamanan, maka diperlukan dimensi rompi yang sesuai dengan 

antropometri pengguna.

Antropometri adalah proses pengumpulan data dari sampel 

populasi berdasarkan ukuran tubuh tertentu yang disesuaikan dengan 

kebutuhan pada produk yang dibuat (Zakaria & Gupta, 2014). Penerapan 

antropometri harus dilakukan secara benar dan teliti yang bertujuan 

agar data yang diperoleh benar dan sistem yang dibuat sesuai dengan 

kebutuhan pengguna. Hal yang perlu  diperhatikan dalam antropometri 

yaitu ras, jenis kelamin, jenis pekerjaan fisik yang dilakukan,  tinggi dan 

berat badan populasi (Todd, 2007). Proses pengukuran dapat dilakukan 

secara manual atau menggunakan software 3D (Aldrich, 2007) dan media 

yang digunakan dalam pengukuran secara manual pada umumnya 

sama dengan alat ukur untuk pakaian. Media yang diperlukan dalam 

antropometri adalah:

a. Alat ukur: Media yang paling utama digunakan pada pengukuran. 

Media yang digunakan adalah penggaris kain atau panggaris 

biasa yang lentur sebagai pengukur antropometri, timbangan 

untuk mengukur berat badan, dan alat ukur ketinggian badan. 

Penggunaan timbangan dan pengukur ketinggian biasanya 

kurang dibutuhkan, dikarenakan militer sendiri pengukuran tinggi 

dan berat badan rutin dilakukan untuk menjaga Index Massa 

Tubuh (IMT). 
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(a) (b)

Gambar 4.6 Alat ukur: (a) timbangan dan alat ukur ketinggian, (b) 

penggaris

b. Dokumentasi: Media yang digunakan untuk dokumentasi adalah 

pensil/pulpen sebagai alat untuk menulis, kuesioner yang telah 

diisi dengan spesifikasi ukuran antropometri yang dibutuhkan.

c. Penyimpanan dan analisis: Media ini berguna dalam penyimpanan 

data sehingga data yang telah terdokumentasi dapat tersimpan 

dengan aman dan terhindar dari kehilangan data. Proses analisis 

membutuhkan perhitungan statistik untuk dapat memperoleh hasil 

yang diharapkan. Analisis statistik akan sangat lebih baik apabila 

menggunakan software dibanding perhitungan manual. Software 

statistik telah banyak tersebar dan dalam memperolehnya juga 

cukup mudah. Beberapa software yang umum digunakan adalah 

software SPSS, SAS, STATA, R-software, Minitab, Microsoft Excel, 

dan masih banyak lagi. Kebutuhan didalam analisis terkadang 

membutuhkan lebih dari satu software untuk analisis. 

Pemanfaatan antropometri dalam membuat dan merancang suatu 

sistem sudah teruji dan telah digunakan sebagai dasar sizing system 

(Zakaria & Gupta, 2014; Widyanti et al, 2017). Salah satu diantaranya 

adalah proses pengukuran dalam membuat sebuah pakaian. Dalam ISO 

8559/1989, menjelaskan bahwa penentuan antropometri untuk pakaian 
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menggunakan 49 macam jenis dimensi tubuh. Dimensi tubuh tersebut 

terbagai kedalam tiga kelompok yaitu: Panjang (length), lebar (width), 

lingkar (girth). 

Adapun untuk pengukuran rompi, penggunaan dimensi tubuh 

yang digunakan dibuat seminim mungkin, hal ini bertujuan untuk 

menghemat waktu dan biaya produksi. Penggunaan dimensi tubuh 

untuk pengukuran rompi berbeda berdasarkan jenisnya, begitu juga 

dengan rompi berdasarkan jenis kelamin.  Pada umumnya  jenis rompi 

untuk jenis kelamin dibuat unisex agar dapat digunakan untuk semua 

jenis kelamin. Rompi unisex dilakukan dengan menambahkan slope 

pada bagian dada. Dalam beberapa sumber dan perusahaan yang 

khusus dalam memproduksi rompi, penggunaan dimensi tubuh yang 

umum digunakan dalam pengukuran adalah:

Laki-laki

a.
Lingkar 
pinggang

:
Pengukuran dilakukan dengan melingkar area 
pinggang yang paling menonjol pada tubuh

b. Lingkar dada :
Pengukuran dilakukan dengan melingkar area dada 
yang paling menonjol pada tubuh

c. Torso depan :
Pengukuran panjang dari calvical cotch ke pinggang 
depan bagian atas (ujung sabuk celana bagian atas)

d. Torso samping :
Pengukuran panjang dari calvical bone ke pinggang 
depan bagian atas (ujung sabuk celana bagian atas)

e. Torso belakang :
Pengukuran panjang dari ujung kerah baju bagian 
bawah (7th vertebrae) ke pinggang belakang bagian 
atas (ujung sabuk celana bagian atas)

Perempuan

f. Lebar dada : Pengukuran terhadap lebar antar ketiak 

g. Torso atas :
Pengukuran panjang dari calvical bone ke ujung 
dada

h. Torso bawah :
Pengukuran panjang dari ujung dada ke pinggang 
depan bagaian atas (ujung sabuk celana bagian 
atas)
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Penjelasan dimensi diatas merupakan dimensi yang paling umum 

digunakan oleh perusahaan produksi. Berdasarkan kebutuhan dari 

kelima dimensi tersebut dapat berkurang menjadi 2 atau 3 dimensi, 

tergantung kewenangan perusahaan dalam memutuskan desain yang 

diinginkan. Adapun untuk dimensi tubuh perempuan ditambahkan 

dengan 3 dimensi, hal ini dikarenakan area dada pada perempuan lebih 

menonjol dibanding laki-laki. 

Penjelasan dimensi diatas merupakan dimensi yang umum 

digunakan oleh perusahaan. Sedangkan menurut standar internasional 

dari CAST (2017), pada unformed rompi digunakan 7 dimensi tubuh 

untuk laki-laki dan 10 dimensi untuk perempuan. Unformed yang 

dimaksud adalah rompi yang masih belum dibentuk dan belum 

didefinisikan jenisnya. Hal ini bertujuan sehingga rompi tidak dibatasi 

oleh jenis rompi yang beragam. Berikut penjelasnnya menurut CAST 

standard.

Gambar 4.7 Antropometri tubuh laki-laki 

Sumber: CAST (2017)
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Standar ukuran pada CAST, menggunakan ukuran medium 

sebagai dasar ukuran. Penggunaan kelompok ukuran medium dibuat 

berdasarkan nilai rata-rata  sampel, sedangkan untuk ukuran Small (S) 

dibuat berdasarkan nilai terkecil dan ukuran Large (L) menggunakan 

nilai terbesar dari sampel. Penjelasan Gambar 4.7 dapat dilihat pada 

Tabel 4.1.

Table 4.1 Dimensi dan ukuran  untuk medium

No Pengukuran Medium (cm)

1 Lingkar pinggang 94

2 Lingkar perut 95.5

3 Lingkar dada 104

4 Panjang torso depan 39

5 Panjang torso belakang 45

6 Lebar antar lengan 51

7
Panjang pinggang depan ke 
pinggang belakang

98

Sumber: CAST, 2017

Gambar 4.8 Antropometri tubuh perempuan dengan torso besar 

Sumber: CAST (2017a)
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Standar ukuran pada CAST, menggunakan ukuran Small (ukuran 

terkecil) dan Large (ukuran terbesar) sebagai dasar ukuran. Penjelasan 

Gambar 4.8 dapat dilihat pada Table 4.2.

Table 4.2 Dimensi dan ukuran unruk small dan large 

No Pengukuran Small (cm) Large (cm)

1 Lingkar dada 91 104

2 Lingkar bawah dada 78.5 93

3 Lingkar pinggang 69.5 92

4 Panjang torso depan 34.5 36

5 Panjang torso belakang 40 44

6 Tinggi dada 18 19

7 Tinggi bahu depan 43 46

8
Panjang pinggang depan 

ke pinggang belakang
89 93

9 Lebar dada 17.5 20.5

10 Lebar antar lengan 43.5 47

Sumber: CAST, 2017

Secara umum, penggungaan dimensi tubuh dalam sizing system 

untuk rompi tidak jauh berbeda antara dimensi standar dari badan 

standarisasi dengan dimensi yang digunakan oleh perusahaan. Ukuran 

rompi akan lebh baik jika menggunakan ukuran dari badan standarisasi 

resmi. Sedangkan rompi yang dibuat untuk keperluan produksi maka 

produsen dapat menggunakan standar umum dan kewenangan 

produsen sendiri yaitu dengan dapat mengurangi atau menambahkan 

dimensi tubuh yang ada.

4.2   Metode Analisis

4.2.1 Prosedur Pengukuran

Proses analisis dalam sizing system memiliki tujuan yang tergantung 

dari kebutuhan dan tingkat komplesitas data yang digunakan. Sebelum 
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melakukan analisis beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 

membuat atribut militer adalah (Todd, 2007):

a. Memperjelas demografi yang akan menggunakan produk seperti 

kegiatan militer yang dilakukan, umur, gender, ras/kenegaraan. 

b. Menentukan gambaran umum tentang standar produk yang akan 

dijadikan dasar ukuran.

c. Menentukan batasan-batasan rancangan.

d. Karakteristik variasi antropometri atau data antropometri yang 

akan digunakan dalam pengukuran.

e. Menentukan konsep dan batasan ukuran pada sizing system.

f. Perhitungan titik tengah data.

g. Analisis key dimensions.

h. Menentukan ukuran menengah sebagai ukuran standar.

i. Setelah gambar umum ukuran terbentuk, sesuaikan dengan 

jumlah variasi ukuran yang diharapakan atau dapat disesuaikan 

dengan standar yang ada.

j. Sebagai proses akhir, ukuran yang telah terbentuk selanjutnya 

dibuat prototype sebagai proses validasi data.

k. Prototype diujikan pada pengguna

l. Analisis dapat diulang dan diperbaiki jika ukuran yang dibuat 

belum valid.

Menurut Zakaria & Gupta (2014), proses sizing system suatu produk 

terbagi kedalam 3 tahapan yaitu:
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Gambar 4.9 Tahapan sizing system 

Sumber: Zakaria & Gupta, 2014

Penjelasan dari masing tahapan adalah:

1. Anthropometric Analysis
Tujuan dari tahapan ini adalah mengumpulkan ukuran tubuh dan 

analisis menggunakan metode statistik. Analisis berguna untuk 

mengetahui pola dan variasi data sampel. Tahapan ini terdiri dari 4 

tahapan penyelesaian yaitu:

1.1   Fieldwork Preparation
Tahapan ini merupakan persiapan sebelum melakukan 

penelitian dilapangan. Persiapan yang harus disediakan 

adalah instrument penelitian yang dibutuhkan. Kuesioner 
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berisi spesifikasi data antropometri yang dibutuhkan didalam 

membuat rompi, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan 

data personel militer

1.2   Anthropometic Planning
Tahapan ini berisi perencanaan jumlah sampel yang 

dibutuhkan, kriteria sampel, dan penentuan antropometri 

tubuh yang dibutuhkan. 

1.3   Anthropometric Survey
Tahapan ini berisi tentang pengumpulan data. Data yang 

telah terkumpul selanjutnya didokumentasikan didalam 

computer. Dokumentasi menggunakan software Microsoft 

excel sebagai penyimpan data, dan SPSS untuk analisis data 

statistik.

1.4   Anthropometris Analysis
Tahapan ini berisi tentang perolehan pola data dari sampel. 

Analisis dilakukan secara sederhana dengan bantuan 

software Microsoft excel. Output yang diperoleh adalah plot 

data dan persentase distribusi sampel, analisis univariat yang 

terdiri dari distribusi frekuensi sampel, mean, median, range. 

2. Sizing Analysis
Pada tahapan ini, bertujuan untuk melakukan pengelompokan 

berdasarkan key dimentsions. Analisis dilakukan menggunakan 

metode statistik untuk menentukan key dimension dan clustering 

sampel. Adapun analisis statistic lain yang dihitung adalah analisis 

multivariat untuk menguji kecukupan data sampel, PCA untuk 

pengelompokan variable, dan clustering untuk membagi sampel 

kedalam segemen-segmen tertentu yang memiliki kesamaan 

(homogenity). 

2.1   Multivariat Data Exemanation

Sebelum melakukan analisis PCA, jumlah data sampel 

terlebih dahulu diuji kecukupan datanya. Pengujian dilakukan 
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menggunakan perhitungan statistic yaitu uji Barlett.

2.2   Principal Componen Analysis (PCA)

Tujuan dari PCA adalah mengurangi jumlah variable dan 

klasifikasi jumlah kelompok yang digunakan. Analisis statistic 

yang digunakan adalah Teknik Varimax.

2.3   Cluster Analysis
Analisis cluster adalah melakukan pemecahan populasi 

sampel kedalam kelompok-kelompok yang homogen. Setiap 

satu sampel didalam satu kelompok memiliki hubungan yang 

sama dan berbeda dengan kelompok yang lain.

2.4   Decision Tree Analysis
Decision tree analysis merupakan sebuah cara dalam 

pengolahan data yang bertujuan untuk pengelompokan data. 

Analisis statistiK yang digunakan adalah Teknik Classification 

and Regression Tree (CRT). Dengan melakukan analisis ini, 

maka variable penting dapat ditentukan dan mudah dalam 

memberikan identitas.  

3. Sizing System Development

Tahapan ini merupakan tahap akhir dalam proses pengukuran 

rompi. Dalam tahap ini, dilakukan pengembangan sistem ukuran 

berdasarkan analisis data yang telah dilakukan sebelumnya. 

Terdapat tiga tahapan analisis yaitu size system development, size 
system validation and size designation.

3.1   Sizing System Development

Tujuan dari tahap ini  untuk melakukan pengembangan 

sistem ukuran kedalam cluster kelompok yang telah 

diperoleh. Masing-masing variabel dibuat berdasarkan 

interval ukuran. Dengan diperolehnya interval ukuran maka 

dapat mempermudah didalam mengidentifikasi ukuran dari 

suatu sistem.
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3.2   Size System Validation
Tujuan dari validasi ukuran ini untuk memastikan bahwa 

analisis ukuran yang telah dilakukan sebelumnya sesuai jika 

diterapkan pada sistem nyata. Pengukuran yang dilakukan 

adalah pengukuran cover factor (%), aggregate loss, and size 
roll.

3.3   Size Designation
Pada tahapan ini, merupakan proses didalam melakukan 

penamaan identitas ukuran sebagai contoh ukuran Small (S), 

Medium (M), Large (L).

Keberhasilan ukuran yang telah dibuat bergantung pada tingkat 

keakuratan pengukuran dimensi dan analisis yang dilakukan. Oleh 

karena itu, keahlian dan ketelitan pengukur didalam pengukuran 

dibutuhkan. Selain itu, dalam proses pengukuran tidak bisa dilakukan 

sendiri, pendampingan oleh satu orang atau lebih dapat dijadikan 

alternatif agar menghindari kesalahan pada proses pengukuran. 

4.2.2 Analisis Statistik

Penggunaan analisis statistik dalam proses perhitungan suatu data 

telah teruji didalam proses sizing system. Penentuan metode sendiri 

sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. 

Analisis statistik adalah sebuah metode dalam menghitung suatu data 

dengan rumus-rumus standar. Metode tertentu, rumus yang digunakan  

memiliki tingkat kompleksitas yang cukup tinggi. Saat ini, perhitungan 

statistik tidak hanya dilakukan secara manual yang memakan waktu 

lama dan sangat rawan dengan kesalahan. Penggunaan software telah 

menggantikan perhitungan manual denga tingkat keakuratan cukup 

tinggi dan lebih cepat penyelesaiannya. Kesalahan dalam perhitungan 

dapat mudah terdeteksi dan mudah juga dalam perbaikannya.

Analisis statistik tidak dapat terlepas dari kebutuhan data dan 

metode yang sesuai didalam perhitungan. Untuk proses sizing system 
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terdapat beberapa metode statistik yang cukup sering digunakan 

peneliti seperti:

a. Principal Component Analysis (PCA)

b. Cluster Analysis: K-Mean clustering, two-stage clustering
c. Linier Regression
d. Decision tree CART (Classification and Regression Tree)

e. Genetic Algorithm
f. Bivariate classification
g. Self-Organization Method (SOM)

h. Regression R2

i. Multivariate Accommodation Performance (MAP)

Analisis statistik yang paling umum dan cukup popular dalam 

penelitian adalah PCA, cluster analysis, dan decision tree. Perhitungan 

terhadap rompi, penyelesaiannya cukup sederhana dan tidak kompleks 

karena data dimensi tubuh tidak banyak dan hanya menggunakan 

setidaknya dua hingga sembilan dimensi. Penyelesaian dapat dihitung 

dengan PCA dan cluster analysis. Untuk standarisasi ukuran dapat 

menggunakan CAST standar dan selanjutnya membandingkan dengan 

standar deviasi.  

5. Kesimpulan

a. Rompi dibuat untuk melindungi area vital tubuh yang ada pada 

rongga dada (thorax) dan perut.

b. Daerah vital yang ada pada tubuh dan harus terlindungi disaat 

penggunaan rompi adalah terbagi kedalam tiga bagian yaitu; 

Supersternal notch, Lower border of ribcage, dan Iliac crest.
c. Pada umumnya ukuran rompi terbagi kedalam tiga ukuran yaitu 

Small (ukuran kecil), Medium (ukuran menengah), dan Large 

(ukuran besar). Ini bertujuan agar pengguna dapat menyesuaikan 

rompi berdasarkan ukuran tubuh yang dimiliki.

d. Sizing system merupaka istilah yang digunakan didalam proses 
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pengukuran suatu sistem atau produk. Metode yang digunakan 

adalah penggunaan antropometri sebagai standar dalam 

menentukan dimensi tubuh.

e. Penggunaan analisis statistic dalam proses perhitungan suatu 

data telah teruji didalam proses sizing system. Dalam penentuan 

metodenya sendiri sangat beragam dan dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan dari peneliti.
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BAB 5 
PERAWATAN

1. Pendahuluan

Rompi yang dapat bertahan lama dn dapat digunakan secara aman, 

jika dilakukan perawatan dengan baik dan benar. Perawatan yang baik 

dapat menjadikan rompi lebih awet dan bertahan lama. Banyak rompi 

dengan kualitas dan performansi yang baik, akan tetapi secara mendadak 

berbahaya bagi pengguna. Banyak kecelakaan terjadi akibat kurangnya 

perawatan dan pengawasan kualitas produk sebelum maupun sesudah 

digunakan. Penyimpanan rompi yang tidak benar dapat mengubah 

struktur serat. Tidak jarang pengguna lalai menempatkan rompi pada 

ruangan yang lembab dan basah, tidak memeriksa kesiapan dan kondisi 

rompi yang sobek pada daerah tertentu. Semua keadaan tersebut 

sangat berbahaya hingga berakibat kematian bagi penggunanya. Oleh 

karena itu, pada bab ini, akan dijelaskan hal-hal penting yang harus 

diperhatikan dalam merawat rompi sehingga lebih awet dan tetap 

aman digunakan. 

2. Perawatan Rompi Berdasarkan NIJ 

National Institute of Justice (NIJ) adalah salah satu orgnisasi yang 

berdiri sejak 1960an di bawah United State (U.S.) Department of Justice. 

NIJ bekerja didalam bidang yang berkaitan tentang standarisasi rompi, 

pengukuran pengujian ketahanan dan kenyaman, dan publikasi buku 

petunjuk berkaitan. Proses perawatan dan cara menggunakan rompi 

yang benar ditulis pada buku NIJ Selection and Application Guide-0101.06 

(NIJ, 2014). 

2.1   Inspection

Inspection adalah suatu proses melakukan pemeriksaan terhadap 
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rompi dari berbagai kondisi buruk yang tampak langsung oleh mata. 

Kondisi seperti sobek, terpotong, struktur jahitan renggang, retak pada 

plate, dan strap putus harus diperbaiki atau diganti sesegera mungkin. 

Apabila terjadi kerusakan maka rompi sebaiknya tidak digunakan 

karena tidak layak dan berbahaya. Kondisi  rompi yang baik, belum tentu 

memiliki performansi yang baik pula. Oleh karena itu, pemeriksaan 

secara berkala dan teratur harus tetap dilakukan. 

Pemeriksaan diawali dengan melakukan memeriksa carrier 

kemudian keluarkan armor panel dan plate. Pemeriksaan untuk 

mengecek kemungkinan terdapat sobekan pada kain, perekat tidak  

berfungsi dengan baik, tidak ada retakan pada plate dan  tidak terdapat 

jahitan yang terlepas. Lihat label yang dimiliki, apakah masih dapat 

dibaca dengan jelas serta periksa label armor dan plate secara terpisah. 

Hal ini sangat penting dalam mengidentifikasi model dan tingkat 

ketahanan serta untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis 

armor atau plate.

Pemeriksaan label perlu dilihat waktu garansi yang sangat berguna 

jika terjadi kerusakan atau masalah tertentu sehingga dapat diganti 

dengan yang lebih baik. Selain itu, garansi dapat digunakan untuk 

melakukan pemeriksaan yang lebih rinci pada perusahaan tempat 

barang diproduksi. Dengan ini, kualitas dari rompi dan komponen yang 

ada tetap terjaga serta lebih efektif dan efisien.

2.2   Handling

Penggunaan rompi harus dilakukan dengan prosedur yang benar 

atau mengikuti SOP (Standar Operation Procedure). Pastikan perekat 

terhubung dengan benar antara  setiap panel, armor panel serta plate 

dan berada pada posisi yang tepat.  Pengunci plate pada rompi tidak 

terlepas dan tidak mudah tergeser. Periksa label setiap armor panel 

dan plate, jangan sampai tertukar karena antara panel atau plate 

depan dan belakang berbeda, begitu juga plate samping. Menekuk, 
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menekan, melipat atau menarik soft armor panel sebelum atau sesudah 

penggunaan tidak dibenarkan. Hal ini dapat merusak struktur serat dan 

anyaman dari balistik armor sehingga tidak dapat berfungsi dengan 

maksimal. Perlakukan plate jenis rigid dengan benar, karena bahannya 

yang terkadang rentan, periksa secara rutin apakah terdapat retakan.  

2.3   Cleaning

Pembersihan yang kurang benar dapat merusak carrier atau armor 

panel. Pembersihan rompi jangan dilakukan seperti menyuci baju 

biasa, menggunakan mesin cuci atau mesin pengering, serta jangan 

menggunakan deterjen pembersih pakaian. Pembersihan carrier dan 

armor panel dilakukan secara terpisah dengan cara sebagai berikut:

a. Lepaskan strap dan perekat pada panel. Jika terpasang permanen, 

maka tempatkan pada posisi yang aman.

b. Gunakan mesin cuci yang khusus dapat mencuci rompi. Jika tidak 

menggunakan mesin cuci, maka bersihkan secara manual dengan 

air dingin dan deterjen tertentu.

c. Bilas dan keringkan didalam ruangan.

d. Jangan gunakan mesin pengering dan keringkan secara alami.

Untuk proses pembersihan armor panel dilakukan dengan tahapan 

sebagai berikut:

e. Keluarkan kedua panel dari carrier.

f. Lap bagian luar panel dengan menggunakan sponge atau kain 

lembut dan air dingin. 

g. Jangan menggunakan deterjen pembersih yang tidak sesuai. 

h. Hindari membilas, mengucek, menggosok, merendam, atau 

menyemprot panel. 

i. Gantung dan keringkan secara alami, hindari melipat pada proses 

pengeringan.

j. Setelah itu, masukkan kembali panel dengan benar pada carrier.
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2.4   Storage

Kerusakan mungkin terjadi akibat hal tidak disadari atau tidak 

mengetahui penanganan yang benar setelah menggunakan rompi. 

Cara menyimpan dan media yang digunakan harus dilakukan dengan 

benar serta sesuai dengan yang direkomendasikan oleh supplier. Proses 

penyimpanan rompi dilakukan dengan petunjuk berikut: 

a. Rompi disimpan pada ruangan normal dengan temperatur kering 

dan tidak lembab, hindari paparan sinar matahari langsung.

b. Gunakan gantungan khusus rompi (Gambar 5.1).

Gambar 5.1 Gantungan rompi 

Sumber: NIJ (2014)

c. Bagian dalam rompi dibalik keluar atau buka, letakkan pada daerah 

rata untuk memperlancar sirkulasi udara rompi. 

d. Jangan simpan rompi pada lingkungan dengan sedikit ruang udara 

seperti bagian bawah lemari (locker), tidak pula pada lingkungan 

yang terlalu panas atau terlalu dingin seperti bagasi mobil.

3. Perawatan Rompi Menurut CAST 

Centre for Applied Science and Technology (CAST) adalah organisasi 

yang berdiri sejak tahun 1993, dibawah Home Office minister, United 

Kingdom (U.K.). Salah satu bidang yang menjadi fokus organisasi adalah 

membuat standarisasi, pengujian dan buku petunjuk terhadap rompi. 

Dalam buku petunjuk “CAST Publication number: 039/17”, menjelaskan 
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tentang cara pemeliharaan dan lifecycle rompi yang benar (CAST, 2017). 

Penjelasan tentang pemeliharaan rompi yang benar menurut CAST 

adalah: 

3.1   Records 

Record (arsip) adalah rincian informasi yang ada pada rompi. Arsip yang 

dimaksud adalah:

a. Manufacturer / perusahaan yang memproduksi

b. Armour model / jenis rompi (anti peluru, antitusuk, atau keduanya) 

c. Protection level / tingkatan ketahanan terhadap ancaman

d. Batch number
e. Serial number
f. Wearer’s name / Nama pengguna

Arsip di atas bertujuan untuk mengetahui berapa lama rompi digunakan, 

memberi informasi jika terjadi perubahan atau penggantian komponen, 

dan pembaharuan arsip pada kurun waktu tertentu.

3.2   Inspections

Jangka waktu dalam melakukan pemeriksaan (inspection) tidak 

lebih dari 12 bulan dan harus dilakukan berdasarkan buku petunjuk 

yang tertera pada arsip rompi. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi:

a. Non-destructive checks
Pengukuran visual dan tactile tanda adanya kemungkinan 

kerusakan dan tingkat signifikansi penggunaan pada rompi.

b. Carriers and covers
Visual dan tactile tanda adanya kemungkinan kerusakan dan 

tingkat signifikansi yang cukup sehingga menghalangi fungsi 

utama saat penggunaan rompi. Jika ditemukan kerusakan yang 

melewati batas normal, kemungkinan dilakukan penggantian.



94 Perawatan

c. Label

Memastikan label yang tertempel pada rompi dapat dibaca. 

d. Fit

Rompi harus sesuai dan menempel dengan benar pada tubuh 

pengguna. Kesesuaian tersebut harus diukur untuk memastikan 

tidak terjadi perubahan bentuk. Jika terjadi perubahan bentuk 

maka harus diganti. 

Adapun metode pemeriksaan manual yang benar adalah:

e. Tempatkan rompi pada permukaan yang luas, rata, dan bersih.

f. Periksa carrier dari kemungkinan adanya kerusakan. 

g. Perhatikan kondisi strap dan perekat dan pastikan dapat berfungsi 

normal. Bersihkan jika terdapat kotoran menempel.

h. Buka semua strap dan lepaskan panel pelindung (balistik panel dan 
plate).

i. Tempatkan panel pelindung pada meja dengan permukaan rata 

dan periksa waterproof cover. Cover harus terhindar dari goresan, 

terpotong, atau kerusakan lainnya yang dapat berdampak pada 

masuknya cairan sehingga menggangu performansi panel. Jika 

terjadi kerusakan, maka berikan kepada produsen untuk dilakukan 

tindakan lebih lanjut.

j. Periksa panel pelindung secara menyeluruh, pastikan kondisinya 

tetap normal dan tidak ada perubahan.

k. Periksa komponen chain mail yang berguna dalam melindungi 

senjata tajam, dan dapat dirasakan pada permukaan depan (strike 
face). 

l. Setelah semua komponen diperiksa dengan benar baik secara 

visual maupun manual, tempatkan kembali semua komponen 

pada carrier. 

3.3   Post-incident

Post incident adalah dampak terlihat pada rompi setelah terjadi 
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insiden seperti tertembak balistik atau tertusuk. Jika terjadi hal tersebut, 

maka dilakukan tindakan segera dengan mengganti rompi yang baru. 

Insiden selain tertembak peluru atau tertusuk seperti kecelakaan lalu 

lintas atau benturan senjata tumpul, dibutuhkan proses pemeriksaan 

(Subbab 3.2). Jika rompi dalam suatu keadaan terendam air, maka 

lakukan pengeringan natural dengan menghindari cahaya matahari 

langsung atau sumber panas tidak langsung. Jika rompi terkena zat 

kimia, dilakukan proses inspeksi (Subbab 3.2). Untuk tindakan lebih 

lanjut, hubungi perusahaan yang memproduksi.

3.4   Hygiene

Panel pelindung (balistik panel dan plate) dari rompi tidak 

anjurkan melakukan pembersihan dengan menggunakan mesin dalam 

kondisi apapun. Jika dibutuhkan pembersihan pada panel, lakukan 

dengan menggunakan kain bekas atau sponge dan pengeringan tanpa 

memaparkan pada cahaya matahari atau sumber panas langsung. 

Jangan pernah merendam panel kedalam air. Jika carrier membutuhkan 

pembersihan, panel pelindung harus dilepaskan terlebih dahulu. Ikuti 

buku petunjuk pembersihan yang telah diberikan oleh perusahaan 

pengada.

3.5   Storage

Penyimpanan rompi harus dilakukan berdasarkan buku petunjuk 

dari perusahaan yang memproduksi. Rompi harus digantung 

menggukanan hunger khusus rompi atau ditempatkan pada permukaan 

yang rata dan hindari terkena cahaya matahari atau sumber langsung, 

serta kelembaban berlebih.
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(a) (b)

Gambar 5.3 (a) penyimpanan rompi yang benar;  

(b) penyimpanan rompi yang tidak benar 

Sumber: CAST (2017)

3.6   Disposal

Proses perlakuan pembuangan terhadap rompi yang sudah 

tidak layak digunakan. Proses ini dilakukan dengan memberikan pada 

organisasi pengguna untuk memutuskan tindak lanjut  rompi tersebut. 

Keputusan tersebut dibutuhkan apakah rompi yang sudah tidak layak 

akan didaur ulang atau tidak. 

4. Perawatan Rompi Berdasarkan Safariland Group

Safariland Group merupakan perusahaan yang telah berdiri sejak 

1964, berfokus pada penjualan peralatan militer dan penegak hukum, 

alat pelindung, dan alat keamanan profesional. Berdirinya perusahaan ini 

hampir sama dengan awal mula rompi mulai berkembang. Perusahaan 

ini sudah sangat dikenal dan dipercaya oleh konsumen dengan 

kualitas produk yang dijual. Salah satu produk yang menjadi andalan 

perusahaan adalah rompi anti peluru. Dalam website resmi yang dimiliki 

oleh Safariland (nd), dijelaskan beberapa cara dalam menggunakan dan 

merawat rompi dengan baik. Penjelasan tersebut  sebagai berikut: 
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4.1   Pemahaman Komponen Rompi

Daya tahan rompi tidak hanya diukur dari kehandalan rompi 

dalam menghadapi ancaman. Salah satu yang menjadi perhatian saat 

membeli rompi adalah seberapa lama rompi dapat digunakan. Hal ini 

perlu diperhatikan karena ketika rompi dipasarkan, perusahaan sudah 

menentukan jangka waktu penggunaan rompi tersebut. Untuk itu, cara 

pemeliharaan yang baik dan benar dibutuhkan sehingga masa hidup 

rompi dapat sesuai dengan garansi tersebut. Sebelum mengetahui 

cara pemeliharaan yang sesuai, dibutuhkan pemahaman terhadap 

komponen-komponen dasar rompi (BAB 2). Beberapa komponen 

tersebut adalah:

a. Carrier bagian depan dan belakang

b. Ballistic panel bagian depan dan belakang

c. Soft/hard trauma plate
d. Strap bahu dan pinggang  

Dengan memahami komponen dasar rompi, pengguna dapat 

mengetahui tingkat kepentingan dan resiko yang dihadapi jika 

komponen tersebut tidak terpasang dengan baik dan benar. Ketidak 

fahaman didalam pemahaman tersebut dapat memberikan resiko fatal 

hingga kematian bagi pengguna.

4.2   Penyimpanan dan Pemeriksaan Rompi

Penyimpanan dan pemeriksaan rompi yang benar menurut Safariland 

(nd) adalah:

e. Cara terbaik menyimpan rompi dengan menempatkan secara 

datar, tidak dengan menyandarkan, dan tidak ditempatkan pada 

daerah yang tidak rata serta hindari menumpukkan rompi dengan 

benda apapun. 

f. Pastikan bahwa tempat penyimpanan bersih, kering atau tidak 

lembab, dan hindari  terkena cahaya matahari langsung. Jangan  
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menempatkan rompi pada bagasi mobil.

g. Periksa rompi rompi secara berkala. Pemeriksaan dilakukan 

berdasarkan petunjuk yang diberikan oleh perusahaan resmi 

rompi yang digunakan.

h. Dalam proses pembersihan, pisahkan setiap komponen. Pastikan 

balistik panel dan trauma plate telah dilepas dari carrier (carrier 

depan dan belakang), dan lepas setiap perekat pada rompi.

5. Kesimpulan

a. Proses perawatan dari rompi dapat dilakukan secara berkala 

dengan mengikuti petunjuk dari perusahaan pengada rompi.

b. Membersihkan rompi tidak sama dengan membersihkan pakaian 

biasa.

c. Perhatikan petunjuk yang benar terhadap apa yang harus dan 

tidak harus dilakukan pada proses perawatan.

d. Secara umum, semua produk rompi memiliki prosedur perawatan 

yang sama.
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