
ada bulan Oktober 2017, tepatnya tanggal 5 Oktober 

ini, Tentara Nasional Indonesia genap berusia 72 

tahun. Berbagai penugasan, baik Operasi Militer Perang 

(OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) 

terlaksana dengan lancar.

Demikian pula dengan TNI Angkatan Udara yang 

merupakan bagian dari TNI dan menjadi alat pertahanan 

negara di udara, memiliki kontribusi dalam dinamika 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

TNI Angkatan Udara dengan personel profesional 

dan alutsista yang modern adalah suatu harapan dan 

kebanggaan bagi kita semua. Hal ini tentunya sebagai 

upaya untuk menjawab berbagai tantangan tugas yang 

makin berat ke depan.

Pemikiran dari para pengamat militer yang bersifat 

obyektif akan memberi warna dan nuansa terhadap 

keberadaan TNI Angkatan Udara di masa kini dan di masa 

depan. Pencerahan ini akan menjadi energi bagi pemimpin 

dalam mengambil kebijakan untuk pengembangan 

kekuatan alutsista TNI Angkatan Udara, dari Sabang 

sampai Merauke dan dari Miangas sampai Pulau Rote.

Kekuatan udara suatu negara adalah “deterrent effect” 

bagi negara lain. Oleh karena itu sebagai alat pertahanan 

negara, kekuatan udara menjadi condition sin quanon 

(syarat mutlak) dalam mengamankan dan menjaga wilayah 

pertahanan udara nasional.

Kehadiran kekuatan TNI AU sebagai salah satu tugas 

Operasi Militer Selain Perang (OMSP) makin diharapkan 

oleh masyarakat dalam membantu pengiriman bantuan 

di dalam maupun di luar negeri, pengiriman pasukan 

maupun bhakti sosial.

Profesional personel TNI AU adalah suatu keharusan 

yang realisasinya melalui berbagai pendidikan dan latihan 

sehingga ketrampilan dan kemampuan makin terasah, 

antara lain melaksanakan latihan bersama dengan negara 

tetangga. 
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HUT ke - 72 TNI
Meneguhkan Profesionalisme Prajurit

udah dua kali yaitu tahun 2015 dan tahun ini, 

perhelatan ulang tahun TNI digelar di Cilegon, 

Banten Jawa Barat, tepatnya di Dermaga Indah 

Kiat. Dengan format yang hampir sama dengan 

tahun 2015, TNI menunjukkan jati dirinya sebagai 

tentara yang profesional sebagaimana komitmennya 

selama ini. Operasi tempur terpadu lintas matra yang 

melibatkan kekuatan alutsista Angkatan Darat, Laut 

dan Udara tak sekadar “atraksi” tetapi sekaligus bukti 

TNI yang terlatih dan profesional. 

Dalam demo pertempuran pada HUT 

ke 72 TNI, Kamis (5/10) ini, masyarakat bisa 

melihat langsung bagaimana doktrin pertahanan 

diaplikasikan melalui berbagai alutsista yang dimiliki 

TNI. Diawali dengan penguasaan wilayah udara, hal 

yang umum dalam perang modern. Dalam HUT 

TNI, penguasaan ruang udara direpresentasikan 

dengan dog fight atau pertempuran udara dengan 

pesawat musuh jarak dekat. Diskenariokan 

pesawat kita (F-16) dikejar oleh pesawat musuh 

(Sukhoi-27/30). Pesawat F-16 mengecoh rudal lawan 

yang dilepaskan pesawat lawan (Sukhoi 27/30), tetapi 

kemudian berubah posisi menjadi pengejar dengan 

maneuver high-G barrel yaitu berputar dengan 

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP (paling kanan) mendampingi Presiden RI Joko Widodo (tengah)  bersama, dari kiri,  

Kasal Laksamana TNI Ade Supandi, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kasad Jenderal TNI Mulyono, saat menerima 

penghormatan dari pasukan parade dan defile pada perayaan HUT ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat Cilegon Banten
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posisi gravitasi yang tinggi. Dengan posisi mengejar, 

pesawat F-16 memenangi dog fight.

Di sisi lain, pesawat F-16 juga melakukan 

bantuan tembakan udara dengan kanon caliber 

20 milimeter. Hal ini dilakukan setelah diketahui 

adanya musuh yang bergerak cepat ke arah konvoi 

kapal perang KRI RE Martadinata. Dari kapal ini 

dimuntahkan meriam-meriam multilaras untuk 

meluluhlantakkan serangan udara musuh. 

Pada saat hampir yang bersamaan rupanya ada 

kapal selam musuh yang menyelinap ke KRI RE 

Martadinata. Dengan sensor sonar bawah permukaan 

berhasil mendeteksi kapal selam tersebut. Helikopter 

Panther yang merupakan helikopter anti kapal selam 

yang on board di atas KRI RE Martadinata kemudian 

terbang menuju sasaran. sebagaimana Helikopter 

ini lalu meluncurkan torpedo dengan taktik vector 

attack. Terpedo terjun dari heli dan melakukan 

pencarian mandiri dengan sensornya menuju kapal 

selam musuh.

Selain pesawat F-16, bantuan dari udara 

juga diberikan oleh pesawat Super Tucano yang 

melaksanakan level bombing dengan bom MK 81 

sebanyak 1,5 ton dengan radius ledakan 450 meter. 

Level bombing meluluhlatakan kekuatan lawan yang 

biasanya diarahkan pada pangkalan-pangkalan 

militer agar kekuatan tempur lawan lumpuh.

Pada saat yang bersamaan heli-heli dari Angkatan 

Darat seperti Bolco 105, MI 35 dan Apache, memberi 

tembakan bantuan. TNI AD mempertunjukan 

kekuatan meriam-meriamnya. Tampil di 

antaranya sembilan unit tank M 113 AI, 

sepuluh unit tank Marder 2AI, sembilan 

unit Leopard 2RI, sembilan unit MRLS 

Astros II MK 6, dan sembilan unit Meriam 

155 Caesar. Setelah demo latihan gabungan, 

Jupiter Aerobatic Team dengan enam pesawat 

KT- 1B dan satu helikopter SAR Super Puma 

bermanuver di langit Cilegon.

Kekuatan alutsista

Pasukan yang terlibat parade dan defile 

berjumlah 5.932 orang. Adapun kekuatan 

alutsista dari tiga matra, terdiri TNI AD  :  (alusista 

defile) tiga unit Bush Master Kopassus, enam unit P6 

ATAV Kopassus, tiga unit Junkle Kopassus, sembilan 

kendaraan tempur Anoa, sembilan unit tank M113 

A1, sepuluh unit tank Marder 2A1, dua unit INF 

Pandur II 8X8, tiga unit tank Arisgator, sembilan 

unit Leopard 2RI, sembilan unit tank Tarantula, satu 

unit panser Pandur 105 MM, satu unit tank Kaplan, 

satu unit Panser Badak, sembilan unit MRLS Astros 

II MK 6, sembilan unit meriam 155 Caesar, sembilan 

unit Meriam 155 M109BE, enam unit Meriam 105 

KH 178, enam unit meriam 105 M105 M101A, rudal 

starstreak (satu unit radar Shikra), rudal Mistral (dua 

unit MCP, tiga unit atlas dan tiga unit MPCP), empat 

unit sepeda motor kawal, lima unit mobil kawal. 

Sebagai background : empat unit Astros 

MK2AV-LMU, empat unit meriam 155 Caesar, empat 

unit tank Leopard. Alusista untuk demo tempur : 

enam unit Astros MK II AV-LMU, satu unit Astros 

MK II AV-UCV, satu unit Astros MK2 AV-MET2, 

satu unit Astros MK 2 AV- OPVE, satu unit Astros 

MK2 AV-PCC, dua unit meriam 155 Caesar, satu unit 

BCV dan satu unit meteo, tujuh unit tank Leovard 

2RI, satu unit tank Pandur, dua unit tank Arisgato, 16 

unit Heli Bell-412, empat unit Heli BO-105, lima unit 

Heli MI-17V5, satu unit Heli MI-35 P, tiga unit Heli 

AS- 555 B3E, empat unit Heli AS-550 BE, dua unit 

Heli Colibri dan empat unit Apache AH-64-E. 

TNI AL, sebagai alusista defile: tiga unit motor 

Kawal Pomal, tiga unit mobil Pomal, dua unit 

Robicon, tiga unit Ransus, satu unit Ran BOMB, 

Manuver pesawat Sukhoi dalam demo pertempuran udara dog 

fight pada perayaan HUT ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat 

Cilegon Banten 
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satu unit Ran bawah air, tiga unit SE Rider, tiga unit 

BMP 3F, satu unit BTR4. Sebagai background, dua 

unit truk Tatra Opleker, satu unit Aligator, enam 

unit meriam HOW 105, satu unit MLRS Norico, dua 

unit truk AMO Tatra, tiga unit ARH TWIN GUN, 

dua unit truk Durlap. MAT Alusista. (Background) 

: delapan unit BMP-3F, enam unit LVT-7, dua unit 

MLRS NORINCO 90B. (Alusista untuk pendukung 

parade dan defile) :  satu unit tank Recovery BMP-3F, 

enam unit truk, lima unit Ran kecil. (Alusista Demo 

Tempur) : 48 KRI berbagai KLS, 17 Unit Pesud FIX 

Wing (3 Unit CN-235 KMA, enam unit Casa, dua 

Casa Patmar, enam unit Bonanza), sepuluh unit 

Pesud rotary wing (lima unit Heli Bell, empat unit 

Heli Bolcow, satu unit Panther, 12 Unit RM 70 GRAD, 

enam unit BMP-3F, tiga unit LVT-7, dua unit truk 

Amo, empat unit Sea Rider, dua unit perahu karet, dua 

unit truk dan dua unit mobil. 

TNI AU terdiri dari (Alusista defile) : satu unit 

Ransus Mars, satu unit Ran Jungle Hunter, satu 

unit ELF EOD, satu unit Ford EOD, dua unit Rantis 

GPS Jammer, dua unit Rantis P6 Atav, satu unit P2 

Comando, satu unit Rantis Jihandak, empat unit truk 

OER Likon, dua unit SMART Hunter, dua unit truk 

Mercy, unit DC Hilux, satu unit COMMOB, dua unit 

DMV 30 T, dua unit DMV 30 Armor, satu unit APC 

Turangga. (Alusista demo Udara) terdiri  dua unit 

pesawat Cesna-172, dua unit Heli SAR dan Medavac, 

dua unit Heli Nas-332 VVIP, enam unit pesawat KT-1B 

(satu unit cadangan untuk aerobatik), satu unit UAV 

dan (satu unit cadangan untuk surve udara), dua unit 

pesawat CN-295 dan satu unit cadangan untuk terjun 

free fall. Fly past, dua unit pesawat CN295, lima unit 

EMB-314 Super Tucano (satu cadangan untuk sosio 

drama), delapan unit SU-27/30 (dua cadangan), delapan 

unit pesawat tempur F-16 dan dua cadangan untuk Sim 

TO A dan Sim SU, 44 paramotor dari FASI, lima unit 

EC-120 Colibri dan satu cadangan untuk fly past.

Dicintai rakyat

Upacara peringatan HUT ke-72 TNI dipimpin 

oleh Presiden Joko widodo. Menjadi sejarah 

tersendiri, karena Presiden sempat berjalan sejauh 

tiga kilometer menuju tempat upacara. Pasalnya, 

mobil rombongan kepresidenan tidak mungkin 

menembus jalan yang sudah dipenuhi dengan lautan 

manusia. Antusiasme warga Cilegon dan sekitarnya 

memang luar biasa untuk melihat jalannya upacara 

ini. Konon, penontonnya tiga kali lipat dari tahun 

2015 silam. Beberapa orang menuturkan sudah di 

tempat sejak jam tiga pagi, ada yang jam 10 malem, 

padahal upacara baru dimulai pukul 08.00 WIB. 

Sebagian mereka juga terlihat kompak mengenakan 

kaus berwarna putih dengan gambar bendera Merah 

Putih bergambar burung Garuda. Pada kaos tersebut 

juga tampak tulisan sesuai tema perayaan HUT ke-

72 TNI yakni ‘Bersama Rakyat TNI Kuat’. Ini sebagai 

bukti, bahwa TNI memang dicintai rakyat.*

Kendaraan taktis milik Den Bravo TNI AU melintas di depan podium 

saat mengikuti defile. saat perayaan HUT ke-72 TNI di Dermaga 

Indah Kiat, Cilegon, 5 Oktober 2017
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epala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal TNI 
Hadi Tjahjanto, S.I.P menyatakan, rasa bangga 
kepada prajurit TNI Angkatan Udara yang telah 

menunjukan penampilan terbaiknya pada rangkaian 
kegiatan upacara Hari Ulang Tahun TNl ke-72 yang 
dilaksanakan di Dermaga Indah Kiat Cilegon, Banten, 
Kamis ( 5/10/17).

“Prajurit TNI Angkatan Udara telah menunjukkan 
penampilan terbaiknya, mulai kegiatan parade, defile 
hingga penampilan simulasi perang udara serta aksi 
prajurit Paskhas sejak gladi kotor, gladi bersih maupun 
hari H, saya sangat bangga dengan penampilan kalian”, 
jelas Kasau.

Pernyataan tersebut disampaikan Kasau saat 
menyambut para prajurit TNI AU peserta upacara 
HUT TNI ke-72, di Appron Taxi Way Lanud Halim 
Perdanakusuma, Jumat (6/10). Ikut hadir Wakasau 
Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja, Irjenau, para 
Asisten Kasau, Pangkoopsau I, dan Pangkoopsau II , 
Pangkohanudnas dan para pejabat TNI AU, serta Ketua 
Umum PIA Ardhya Garini Ny Nanny Hadi Tjahjanto.

Terkait prajurit Wanita Angkatan Udara (Wara), 
Kasau menambahkan, jika dilihat dari ujung sebelah 
kanan tempat upacara menghadap ke Irup yang terlihat 
adalah kompi Wara yang rapi. Kondisi ini menunjukan 
betapa penampilan Wara juga sangat bagus tidak kalah 
dengan wanita TNI lainnya. 

“Wara saya nilai sangat menghayati apa yang 
menjadi tugasnya, ini hanya bisa dilakukan karena 
datang dari hati tulus dan ikhlas. Penampilan Brigade 
Angkatan Udara yang terdiri dari tiga Batalyon dan 
telah menunjukkan performa bagus, membanggakan, 
harus terus dibina dan dipertahankan, jangan cepat 
berpuas diri, meskipun kita tampil dengan baik,”tegas 
Kasau.

Menindaklanjuti perintah Panglima TNI tentang 
pemberian cuti 6 hari kerja kepada peserta upacara 
HUT TNI ke-72, Kasau minta agar para Komandan 
Satuan TNI AU mengatur teknis pelaksanaannya.

“Cuti tidak berlaku untuk Taruna dan Taruni 
karena akan mempengaruhi kalender pendidikan 
tahunan yang wajib dilaksanakan”, pergunakan waktu 

Prajurit TNI AU Sangat Membanggakan

Prajurit Paskhas berbaris rapi mengikuti defile pasukan  pada perayaan HUT ke-72 TNI di Dermaga Indah Kiat Cilegon Banten
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libur dengan sebaik-baiknya. Bisa berkumpul dengan 
keluarga, kalau memang sebelum enam hari ingin 
masuk kembali hanya diambil tiga hari silahkan kalian 
semua yang mengatur,”ungkapnya.

 Oleh karena itu, lanjutnya, terimalah itu seperti 
hadiah sebagai ucapan terimakasih dari pimpinan TNI 
kepada seluruh prajurit termasuk kepada pendukung 
yang betul-betul mencurahkan pikiran dan tenaga 
untuk keberhasilan pelaksanaan peringatan Hari Ulang 
Tahun TNI ke-72, lanjutnya.

Usai acara pelepasan oleh Kepala Staf TNI 
Angkatan Udara, Ketua Umum PIA Ardhya Garini 
Pusat Ibu Nanny Hadi Tjahjanto menyerahkan secara 
simbolis sembilan bahan pokok (sembako) kepada 

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP memberikan bingkisan kepada prajurit 
TNI Angkatan Udara yang terlibat kegiatan HUT ke-72 TNI.

Ketua Umum PIA AG Ny. Nanny Hadi Tjahjanto, menyerahkan bingkisan kepada 
prajurit TNI Angkatan Udara yang terlibat kegiatan HUT ke-72 TNI.

seluruh prajurit yang terlibat baik pelaku maupun 
pendukung yang berlangsung di hanggar VIP/ VVIP 
Skadron Udara 17 Halim Perdanakusuma Jakarta. 

Di sela-sela  acara tersebut, Ketua Umum PIA 
Ardhya Garini menyampaikan rasa bangga dan ucapan 
terima kasih atas perjuangan dan dedikasi para prajurit 
yang ditunjukkan selama kegiatan upacara HUT ke-72 
TNI berlangsung.

“Bingkisan yang telah diterima nilainya tidak 
seberapa, semoga dapat bermanfaat bagi keluarga, 
sampaikan salam hormat saya kepada keluarga di 
rumah karena selama 2 minggu para prajurit 

Meninggalkan keluarga memenuhi  panggilan 
tugas”, ungkap Ketua Umum PIA Ardhya Garini.**



Pertahanan Udara Menjadi 
Condition Sin Quanon

ilayah udara Indonesia yang demikian luas, 

dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas 

sampai Pulau Rote, tentunya memerlukan 

alutsista udara yang signifikan sebagai upaya 

pertahanan negara di udara. Terkait hal itu, Redaksi 

melalui wawancara tertulis menggali pemikiran 

seorang peneliti senior dari LIPI (Lembaga Ilmu 

Pengetahuan Indonesia) Prof. Indria Samego 

MA.,Ph.D, yang diharapkan dapat memberi 

pemahaman dan pencerahan kepada para pembaca, 

berikut wawancara tersebut: 

Bagaimana pendapat Bapak melihat TNI AU 
sekarang ini, sebagai alat pertahanan negara di 
udara.

Kondisi mutakhir TNI AU sebagai alat 

pertahanan negara di udara jelas menunjukkan 

kemajuan dibandingkan dengan masa-masa 

sebelumnya. Meski masih dalam kondisi minimal 

dibandingkan tantangan yang dihadapi, TNI AU 

makin “terdengar” kehadirannya dalam berbagai 

even unjuk kekuatan udara di tanah air. Luasnya 

cakupan wilayah udara yang begitu terbuka, 

seharusnya diikuti oleh pengembangan 

pertahanan udara yang optimal. Meski 

tidak ada ancaman dan apalagi perang di 

udara dalam arti tradisional, kehadiran 

alutsista TNI AU akan menjadi sebuah 

kekuatan deterren (deterrence forces) yang 

bisa mengangkat martabat dan kehormatan 

negara dan bangsa di wilayah sekitarnya. 

Kalau pun yang menjadi ancaman dewasa 

ini bersifat nirmiliter, kekuatan pertahanan 

udara akan tetap menjadi semacam 

condition sin quanon (syarat mutlak) dalam 

menjaga wilayah pertahanan udara RI.

Untuk menjadi Angkatan Udara yang kuat, 
langkah apa yang perlu dipersiapkan?

Untuk menjadi Angkatan Udara yang kuat 

perlu dipersiapkan langkah-langkah sebagai berikut. 

Pertama, di hulu, aturan perundangan yang selalu up 

date dan mengikuti perkembangan kebutuhan dan 

tantangan kontekstual. Jangan sampai kelemahan 

legal menjadi penghambat bagi perencanaan dan 

pembangunan pertahanan udara yang esensial. 

Jika aspek legalnya tidak dibenahi, dikhawatirkan, 

di era demokratisasi sekarang, pembangunan 

pertahanan udara pada khususnya dan pertahanan 

negara pada umumnya akan dengan mudah 

dibongkar pasang sesuai dengan keinginan elite 

yang berkuasa. Pada sisi hilirnya, harus dilakukan 

peninjauan dan pembenahan secara terus menerus 

atas persoalan yang menyangkut struktur dan kultur 

organisasi, kualitas sumberdaya manusia prajurit 

TNI AU, serta pelatihan militer yang sesuai dengan 

kebutuhan pertahanan. Tiga well yang diperlukan 

oleh TNI AU untuk menunjukkan perannya 

dalam jajaran pertahanan udara dan kehadirannya 

dalam menghadapi tantangan tugas harus selalu 

W

Prof. Indria Samego MA.,Ph.D
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diperhitungkan secara rasional, tidak asal- asalan 

(business as usual): well equipped (peralatan atau 

alutsista yang baik), well trained (pelatihan yang 

memadai) dan well paid (kesejahteraan prajurit dan 

keluarganya juga harus diperhatikan). Di atas ketiga 

well tersebut, pimpinan TNI AU harus meneladani 

sebuah budaya organisasi (corporate culture) yang 

berorientasi pada proses dan hasil yang baik.

Bagaimana bapak melihat keseriusan TNI AU 
dalam memodernisasi alutsista?

Dalam praktik, senantiasa ada kesenjangan 

antara kebutuhan yang dikatakan dengan 

realisasinya di lapangan. Hal ini, tak bisa diletakkan 

tanggungjawabnya kepada pimpinan TNI AU saja. 

Modernisasi alutsista mustahil bebas dari pengaruh 

lingkungan struktural TNI AU itu sendiri. Selain 

faktor perundangan, yang tak kalah nyatanya adalah 

persoalan kapasitas negara dalam memenuhi semua 

dukungan yang diperlukan bagi pengembangan 

alutsista. Kata orang, “revolution in military affairs” 

(RMA) banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor: 

ideologi, sosial, politik, ekonomi dan persepsi 

ancaman pertahanan itu sendiri. Jangankan di 

Indonesia yang kapasitas anggarannya sangat 

terbatas, di negara mana pun, apa yang disebut 

sebagai “Security Dilemma” senantiasa dihadapi. 

Begitu mahalnya alutsista, telah mengharuskan 

negara berpikir ulang untuk merancang dan 

membelanjakan anggarannya. Namun, tanpa 

dukungan alutsista, keamanan nasional akan menjadi 

taruhannya. Susahnya menentukan pilihan antara 

“Gun and Butter ” (persenjataan dengan keju atau 

nasi) selalu dihadapi oleh otoritas pertahanan di 

tanah air, terutama Pimpinan TNI AU. Namun, 

dengan keterbatasan dukungan anggaran dan tata 

kelola organisasi TNI yang benar, Minimum Essential 

Forces (MEF) sedikit demi sedikit akan dapat dicapai.

Peremajaan alutsista memerlukan anggaran 
besar. Bagaiamana langkah TNI AU menyikapi 
hal tersebut?

Dalam jawaban sebelumnya sudah disinggung 

makna “Security Dilemma”. Siapa pun pimpinannya, 

TNI AU akan senantiasa dihadapkan pada dilema 

keamanan di atas. Tanpa peremajaan alutsista, 

memang tidak terlalu banyak anggaran dialokasikan. 

Namun, sisi negatifnya, rasa aman dan bebas dari 

ancaman akan terus menghantui pimpinan dalam 

merancang pertahanannya. Dengan demikian, perlu 

ada langkah-langkah terobosan (out of the box) 

di dalam menghadapi dilema tersebut. Pemikiran 

out of the box ini mesti didasarkan pada kalkulasi 

rasional mengenai persepsi ancaman pertahanan 

serta rancang bangun pertahanan udara ke depan. 

Cetak biru pertahanan udara ini harus selalu 

dikoordinasikan secara baik di internal TNI AU 

pada khususnya dan TNI pada umumnya, maupun 

dengan pemangku kepentingan di luar kalangan 

militer, khususnya Masyarakat Sipil (Civil Society 

Organizations). Dengan demikian, kalau pun ada 

perbedaan dan resistensi implementasi Blue Print 

TNI AU, tidak akan banyak berarti dan apalagi 

menghambat pelaksanaannya. 

Apa yang sebaiknya menjadi prioritas dalam 
memodernisasi alutsista TNI AU antara 
pesawat tempur, angkut atau helikopter?

Pertanyaan ini sudah makin spesifik dan teknis. 

Masing-masing pesawat itu memiliki kegunaan 
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sendiri-sendiri, sehingga tidak mudah untuk 

menentukan skala prioritasnya. Namun, berdasar 

uraian sebelumnya, yang diperlukan segera adalah 

Buku Biru Pertahanan Udara yang lebih kontekstual 

dan tidak asal ditulis. Munculnya persepsi ancaman 

pertahanan udara, lahir dari sana, dan dari sana 

pula kita bisa menentukan pilihan-pilihan kebijakan 

yang harus diprioritaskan. Namun, tidak seperti 

selama ini terjadi, rencana strategi jangka panjang 

(Renstra), dari mana pun berasal dan siapa pun 

instansinya, biasanya hanya baik diformulasi, tapi 

implementasinya lemah. Prioritas pengembangan 

kekuatan TNI AU, harus didasarkan pada sistem 

berpikir yang komprehensif (holistic) dan terpadu 

(integrated), rasional 

dan kelembagaan, 

tidak personal. Jadi, 

siapa pun yang 

memimpin dan 

mengambil keputusan 

dalam tubuh TNI 

tidak didasarkan 

pada selera pribadi, 

melainkan kebutuhan 

lembaga dan negara 

dalam jaman yang 

selalu berubah dan 

berjangka panjang 

(Depersonalisasi 

keputusan). Dengan 

demikian, jawaban 

ini tidak akan 

memberikan pilihan 

yang bersifat zero sum, ini atau itu, helikopter atau 

pesawat angkut, atau pesawat tempur. Semuanya 

diperlukan, namun harus disesuaikan dengan 

kemampuan anggaran dan tantangan pertahanan 

yang dihadapi.

Seberapa ideal alutsista TNI AU jika 
dihadapkan dengan wilayah Indonesia yang 
luas sebagai negara kepulauan?

Kembali pada tesis “Security Dilemma” dalam 

melakukan pengembangan alutsista, di satu pihak, 

serta kemampuan ekonomi Indonesia dalam 

mendukung pembangunan kekuatan pertahanan 

yang ideal, di pihak lain, jelas sekali bahwa dilema 

yang kita hadapi sangat berat. Dibandingkan dengan 

kebutuhan TNI AU untuk melaksanakan tugas 

pertahanannya, kapasitas kita memang jauh di bawah 

kebutuhan ideal. Marsekal (Purn.) Chappy Hakim 

pernah menulis sebuah buku Pertahanan di Negara 

Kepulauan dengan jujur dan rinci menggambarkan 

dilema tersebut. Saya, kebetulan bersama Profesor 

Yuwono Sudarsono, diminta untuk menjadi 

pembahasnya. Jujur harus diakui, apa yang ditulis 

Marsekal Chappy itu tidak keliru. Sebagai negara 

kepulauan, kita sangat membutuhkan kesiapan 

alutsista udara demi menjaga kedaulatannya. 

Apa yang sudah kita miliki, masih jauh di bawah 

kebutuhan ideal. Jangankan dibandingkan dengan 

negara adikuasa, 

seperti AS dan Rusia, 

dengan negara tetangga, 

Singapura dan Malaysia 

saja, alutsista pertahanan 

udara kita tertinggal. 

Untuk negara kepulauan 

sebesar dan seluas 

Indonesia, idealnya, 

kita memiliki kekuatan 

pertahanan udara di atas 

kedua negara tetangga 

tersebut. Ketimpangan 

ini, tentu saja membawa 

akibat pada deterrent effect 

masing-masing negara. 

Seperti apa ancaman 
militer dan non militer 

yang akan dihadapi TNI AU ke depan?
Sejauh ini muncul optimisme di sementara 

kalangan bahwa Indonesia sesungguhnya tidak akan 

mengalami agresi militer. Meski ada sebagian dari 

wilayah kita berbatasan dengan sejumlah negara 

lain, namun potensi ancaman yang muncul lebih 

banyak bersifat non militer ketimbang militer. 

Artinya, tidak terlalu beralasan benar bagi kita, 

terutama TNI AU mempersiapkan perang (Gun). 

Yang lebih dipentingkan adalah bagaimana kita 

bisa menjaga sumberdaya alam dan perbatasan 

dari infiltrasi asing yang bersifat nirmiliter. 

Pencurian sumberdaya alam kita oleh kekuatan 

luar, penyelundupan perdagangan, penyelundupan 

Prof. Indria Samego MA.,Ph.D, lahir di Cirebon, 

tanggal 13 Juni 1950, menempuh pendidikan 

S1 di Fisipol UGM 1975, S 2 di The Flinders 

University of South Australia 1989 dan S3 di 

The Flinders University of South Australia 1993. 

Memiliki berbagai jabatan antara lain peneliti 

di LIPI sejak 1976 sampai sekarang, anggota 

Dewan Pakar di The Habibie Center, Dosen Tamu 

Sesko TNI, Anggota Dewan Penasihat CIDES, 

Penasihat Kapolri, Dosen Senior Program Pasca 

Sarjana Ilmu Politik Universitas Negeri Riau, 

Penguji Desertasi S3 di Program Pasca Sarjana 

UI, UGM dan Australian Nasional University, 

Dosen Universitas Pertahanan, Dosen PTIK serta 

Narasumber di Lemhannas. 

suara ANGKASA Oktober 201710



manusia dan berbagai bentuk tindakan ilegal 

lainnya, nampaknya lebih masuk akal untuk 

disikapi. Namun, karena dua hal, tetap saja bahwa 

pertahanan kita harus disiapkan. Pertama, terutama 

TNI AU, harus melakukan tugas-tugas supervise 

atas wilayah kita yang begitu luas dan banyak di 

antaranya tak mudah diawasi oleh kekuatan TNI 

AL dan TNI AD. Untuk itu semuanya memerlukan 

dukungan pesawat tempur, angkut dan helikopter 

demi meningkatkan efektivitas kerja pertahanan 

udara yang menjadi tanggungjawab TNI AU. Kedua, 

meski sudah agak klasik, pandangan Clausewitz 

tentang perang masih tetap dapat digunakan 

sebagai alasan pembenar. Bahwa “siapa yang ingin 

damai, bersiaplah perang”, harus ditafsirkan secara 

kontekstual. Bukan perang itu saja esensinya, atau 

perang dalam arti tradisional yang dimaksud, namun 

yang harus di up date adalah perebutan pengaruh 

yang niscaya dalam setiap relasi kekuatan. Karena 

masyarakat internasional adalah masyarakat yang 

anarkis (Anarchical Society) menurut Hedley Bull, 

maka kita tidak bisa menganggap bahwa hubungan 

internasional itu secara taken for granted (niscaya) 

sangat diwarnai oleh hubungan timbal balik dan 

saling membutuhkan (interdependence). Pada saat-

saat tertentu, salah satu poros dalam pola relasi antar 

negara itu akan muncul, yakni perang atau damai. 

Sejauh mana penempatan pangkalan 
udara di pulau-pulau terdepan atau daerah 
perbatasan?   

Secara geostrategik, sudah seharusnya bila 

pangkalan TNI AU ditempatkan pada pulau-pulau 

terluar atau terdepan. Namun, seiring dengan 

kemajuan teknologi informasi, dan khususnya 

teknologi pertahanan udara, di satu pihak, serta 

kapasitas dan kapabilitas keuangan negara, di pihak 

lain, pendekatannya harus difokuskan pada sisi 

efektivitas dan fungsional ketimbang kalkulasi fisik. 

Ada wilayah-wilayah yang bisa digantikan oleh 

pertahanan darat atau laut, namun ada juga yang 

harus dilakukan oleh satuan pertahanan udara. 

Koordinasi yang baik antara ketiga matra tersebut, 

serta dengan pemerintah pusat, daerah serta 

pemangku kepentingan lainnya, akan melahirkan 

sinergi positif demi mengurangi pemborosan 

teknis ekonomis, dan efektivitas fungsional di 

bidang pertahanan dan pemerintahan. Jadi, 

langkah yang paling tepat adalah mencegah adanya 

dominasi kepentingan dan egoisme sektoral. Untuk 

selanjutnya, membangun sinergi yang baik antar 

institusi terkait lewat koordinasi yang baik.

Bagaimana kekuatan TNI AU sekarang ini 
dalam rangka mewujudkan visi pemerintah 
yaitu Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia?

Tujuan menjadikan Indonesia sebagai Poros 

Maritim Dunia adalah visi pemerintah sekarang. 

Mungkin, ganti pemerintahan, visinya akan berubah 

pula. Tentunya kekuatan TNI AU diarahkan untuk 

memperjuangkan terealisasinya visi tersebut. Namun, 

ada atau tidaknya visi pemerintah, pengembangan 

kekuatan TNI AU hendaknya dilihat dalam perspektif 

terintegrasi dengan kepentingan nasional dan pertahanan 

Indonesia. Pemerintah dan visi bisa berganti, tergantung 

pada cetak biru pembangunan dari pemerintah yang 

berkuasa. Namun, kepentingan nasional dan kedaulatan 

negara adalah sebuah hal lain yang jauh lebih permanen. 

Dengan kata lain, modernisasi alutsista TNI AU harus 

dikaitkan dengan keseluruhan pemikiran pertahanan 

udara sebagai mana sudah diuraikan pada seluruh bagian 

jawaban di atas. Jika ditanyakan bagaimana kekuatan 

TNI AU sekarang, jawabannya tidaklah secara hipotetis 

diserahkan kepada modernisasi alutsista Pertahanan 

Udara saja,. Perwujudan menjadi poros maritim, tidak 

semata-mata tergantung pada kekuatan pertahanan, 

apalagi TNI AU, namun juga pada bidang lainnya, 

termasuk non militer sifatnya.

Kebijakan membangun Indonesia menjadi 
kekuatan maritim juga menjadi tugas TNI AU. 
Langkah apa yang harus dipersiapkan TNI AU?

Sebagaimana telah disinggung di muka, 

sebagai kekuatan utama pertahanan udara, TNI 

AU tidak boleh lepas tangan terhadap berbagai 

program pemerintah lainnya. Karena pembangunan 

poros maritim dunia membutuhkan pula 

dukungan pertahanan negara terkait, maka yang 

harus dilakukan oleh kekuatan TNI AU adalah 

memberikan dukungan profesional, baik kapasitas 

teknologi maupun sumberdaya manusianya. Kendati 

fokusnya ada di laut, keberhasilan membangun 

poros maritim dunia membutuhkan kerjasama antar 

lembaga, termasuk TNI AU.
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Sebagai pengamat militer, apa harapan Bapak 
untuk TNI AU ke depan?
Jawab: 

Sebagai warga negara, tentu saya akan merasa 

bangga bila pertahanan negara dapat dikelola 

secara memuaskan oleh kekuatan bangsa sendiri. 

Mulai dari alutsista sampai ke sumberdaya 

manusianya haruslah berkomitmen dan berkaitan 

dengan upaya membangun Indonesia Raya 

secara berkesinambungan. Tak terkecuali TNI 

AU di dalamnya, tidak boleh dipandang sebelah 

mata. Seluruh kekuatan pertahanan negara, TNI 

AD, AL dan TNI AU harus dibangun secara 

berkesinambungan dan diintegrasikan dengan 

pembangunan di sektor nir militer lainnya. Bila di 

masa lalu, orientasi pertahanannya lebih ke land 

heavy, ke depan, perlu dipertimbangkan untuk 

bergeser ke marine (sea) heavy dan juga air heavy. 

Bila kekuatan Darat, Laut dan Udaranya sudah 

dapat diandalkan, dan mampu menimbulkan 

deterrent effects ke negara lain, maka sebagian cita-

cita Bapak Pendiri Bangsa sudah tercapai. Tapi, 

untuk itu haruslah didasarkan pada tata kelola 

pengembangan TNI, khususnya TNI AU yang 

baik (Good governance), jauh dari praktik korupsi 

dan maladministrasi serta monopoli dan egoisme 

sektoral. Dengan proses pembangunan TNI AU 

semacam itu, segenap anak bangsa niscaya akan 

memiliki kebanggan tersendiri kepada TNI AU.

Sejauh mana kekuatan udara tetangga 
mempengaruhi pengembangan alutsista 
udara suatu negara?

Bahwa pembangunan kekuatan pertahanan 
tidaklah semata-mata ditujukan untuk perang 
melawan kekuatan asing, terutama tetangga yang 
membahayakan. Kalkulasi rasional kita sampai pada 
kesimpulan bahwa negara tetangga kita bukanlah 
negara yang haus wilayah dan berkeinginan 
menguasai bagian wilayah Indonesia. Namun, prinsip 
“siapa yang ingin damai, bersiaplah untuk perang” 
telah mempengaruhi para pembuat keputusan 
dimana pun untuk lebih rasional dalam membangun 
kekuatan pertahanannya. Lewat strategi pemikiran 
yang demikian, maka setiap negara berusaha untuk 
menjaga dirinya, baik dalam menghadapi perang yang 
sesungguhnya maupun sekedar membuat rasa takut 
(deterrent effects) terhadap negara tetangganya. Oleh 

karena itu, bila kendala keuangan sudah dapat diatasi, 
maka tidak terlalu berlebihan bila kemudian suatu negara 
berusaha meningkatkan kapasitas pertahanannya. Paling 
tidak, yang menjadi benchmarknya adalah kekuatan 
militer negara tetangga.

Pesawat N219 buatan PT Dirgantara Indonesia 
bekerjasama dengan lembaga Penerbangan 
dan Antariksa Nasional (LAPAN) menjalani 
test flight tanggal 16 Agustus 2017. Apakah 
anda melihat peristiwa ini sebagai kebangkitan 
industri kedirgantaraan Indonesia?

Daripada industri pertahanan kita mandeg, dan 
akhirnya kita lebih percaya pada produk impor, lebih 
baik bila kita merintis kembali apa yang sebelumnya 
sudah pernah kita lakukan. Seandainya produk IPTN 
paling awal kita teruskan proses pembelajaran dan 
produksinya, rasanya kita tidak kehilangan waktu 
belajar yang begitu lama. Setelah N 250 yang dibuat 
pada 1995 dan mampu terbang lebih lama dari N 219 
diteruskan dengan jenis pesawat udara selanjutnya, 
mungkin kita sudah melewati masa kritis bagi 
sebuah industri pesawat terbang. Namun, karena 
IMF (International Monetary Fund) menghentikan 
dukungannya, maka berhentilah waktu belajar itu. 
Baru pada 2017 (22 tahun kemudian), PTDI berhasil 
menerbangkan N219 itu. Kata orang bijak, “lebih 
baik terlambat, dari pada tidak sama sekali (its better 
late, rather than never)” maka produk baru PTDI ini 
kita anggap sebagai kebangkitan kembali industri 
dirgantara nasional. Semoga peristiwa ini diikuti oleh 
industri pertahanan nasional lainnya.
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Oleh : Dr. Susaningtyas NH Kertopati,M.S

NI Angkatan Udara memiliki 
cara pandang bahwa ruang 
udara memiliki nilai yang 

sangat penting dalam mendukung 
program pembangunan yang sedang 
dijalankan pemerintah, sehingga 
pola gelar TNI AU mengutamakan 
di daerah depan yaitu Natuna, 
Tarakan, Morotai, Biak, Merauke 
dan Kupang. 

Dengan demikian akan mampu 
mengawasi ruang udara dan wilayah 
yang ada dibawahnya  mulai dari 
ZEE (Zona Ekomoni Ekslusif), 
kemampuan yang akan ditingkatkan 
adalah kemampuan penginderaan 
dan penindakan atas obyek di udara 
dan obyek diatas permukaan.

Kita sudah memiliki konsep 
dan akan dibangun Netwok Centric 
Operation, yang akan di share 
Ke TNI AL atau TNI AD apabila 
menemukan objek mencurigakan 
seperti di perbatasan dan di lautan 
sehingga dapat dilakukan tindakan 
dengan tepat.

Jika TNI AU konsisten dengan 
konsep  Netwok Centric Operation, 
maka langkah awal adalah mulai 
menggeser kekuatan tempur utama 

Kekuatan Tempur di 

Wilayah Perbatasan

T

TNI AU di wilayah perbatasan, 
mengingat jarak jelajah pesawat TNI 
AU sangat ditentukan dari mana 
pangkalan awalnya untuk airborne.

Jadi sesuai Visi Presiden 
Jokowi, Indonesia sebagai Poros 
Maritim Dunia, maka TNI AU 
dapat mengajukan konsep menjaga 
kedaulatan seluruh perairan dan 
daratan Indonesia selama 24 jam 
berdasarkan UNCLOS 1982 yang 
telah diratifikasi menjadi UU no.17 
tahun 1985.

Kedaulatan di Udara
TNI AU juga dapat mengajukan 

konsep kedaulatan di udara sampai 
dengan batas ketinggian yang diatur 
menurut hukum internasional dan 
nasional hingga ruang angkasa. 
Faktor lain yang tidak kalah penting 
adalah dinamika konflik Laut Cina 
Timur dan Laut Cina Selatan, di 
mana dua negara yang menjadi 
aktor utama yaitu Korea Utara dan 
Cina telah mengembangkan rudal 
nuklir jarak jauh.

TNI AU harus mengembangkan 
konsep Sistem Pertahanan Udara 
yang modern dan canggih untuk 
melindungi keselamatan NKRI 
dengan menyiapkan sistem deteksi 
dini dan sistem interceptor. Perlu 
dikaji kedua sistem tersebut mampu 
menangkis datangnya rudal nuklir 
tersebut di luar ZEE.

Dari ketiga faktor tersebut, 
sangat penting bagi TNI AU 
memodifikasi MEF (Minimun 
Essential Force) , seperti penambahan 
radar GCI ( Ground Control 

Interception) dan radar EW (Early 
Warning) di seluruh Indonesia 
terutama bagian timur Indonesia.

 Kemudian menambah 
skuadron udara tempur agar 
mampu melaksanakan patroli 
udara rutin selama 24 jam, 
minimal frekuensi terbang malam 
sama dengan terbang siang. Jadi 
operational requirement dan 
technical specification kedua jenis 
radar tersebut tidak hanya untuk 
dog fight di udara antara pesawat 
TNI AU melawan pesawat musuh 
tapi juga harus mampu dog fight 
pesawat TNI AU menangkis rudal 
nuklir. Oleh sebab itu, penting 
pesawat-pesawat tempur TNI AU 
dipersenjatai rudal anti rudal jarak 
jangkau minimal 25 Nm (48 km).

Sedang personel harus 
ditingkatkan kapasitasnya 
dengan mengirim para perwira 
muda TNI AU untuk mengikuti 
pendidikan menjadi Master dan 
Doktor ilmu ruang angkasa (space 
science) di luar negeri. Tidak 
hanya sampai perbatasan, harus 
bisa ke laut internasional karena 
doktrin pertahanan Indonesia 
adalah defense active. Jadi penting 
menekankan peningkatan kadar 
intelektual perwira TNI AU.

Pergeseran Lanud meliputi 
pembangunan landasan pacu baru 
berikut ground facilities dan kedua 
jenis radar GCI dan EW. Setelah 
tahapan tersebut baru digeser 
skuadron pesawat tempurnya. 
Selain itu yang harus dilakukan 
adalah melaksanakan simulasi 
skema penganggaran MEF dengan 
mengubah sasaran prioritas 
dan efisiensi anggaran rutin 
operasional.*** (Penulis adalah Doktor 

Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran 

Bandung, Pengajar tamu di beberapa 

Perguruan Tinggi dan Penulis serta 

pengamat di bidang komunikasi politik, 

intelijen, pertahanan keamanan).
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ibuan masyarakat Kabupaten 

Banyumas, Jawa Tengah 

tumpah ruah di Alun - Alun 

Banyumas untuk menyaksikan 

atraksi pesawat Angkatan Udara 

yang dibawakan oleh tim aerobatik 

Jupiter, (23/7). Tak hanya atraksi 

Jupiter, ada juga aksi terjun payung 

anggota Paskhas, paramotor, serta 

drum band oleh taruna Akademi 

Angkatan Udara (AAU) dan 

pemutaran film kedirgantaraan. 

Hiburan “langka” ini benar-benar 

menjadi sesuatu yang berbeda 

bagi warga Banyumas khususnya, 

Gelar Baksos di Banyumas
karena memang baru sekali 

ini, mereka melihat langsung 

bagaimana atraksi yang disajikan 

anggota Angkatan Udara dan para 

Karbol. 

Angkatan Udara hadir 

untuk warga Banyumas tidak 

hanya memberikan hiburan yang 

informatif dan edukatif tetapi juga 

memberikan layanan kesehatan 

gratis untuk mereka. Warga di tiga 

desa di Kecamatan Banyumas yaitu 

Desa Pekunden, Kalisube, dan 

Papringan, Kabupaten Banyumas 

menikmati layanan kesehatan 

gratis ini melalui kegiatan Karya 

Bakti dan Bakti Sosial dalam 

rangka Hari Bakti ke-70 TNI AU. 

Selama dua hari, tanggal 22-23 

Juli warga mendapatkan layanan 

berupa kegiatan pengobatan 

umum, bedah minor/bibir 

sumbing, pengobatan gigi dan 

mulut, operasi katarak, pembagian 

kacamata, pemeriksaan IVA 

(Iineksi Visual dengan Asam 

asetap), sosialisasi narkoba 

dan khitanan (sunat) yang 

dilaksanakan di SD Negeri 

Kedunguter. Selain bakti sosial 

R

TNI AU

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P di dampingi ketua umum PIA Ardhya Garini Ny. Nanny Hadi Tjahjanto, saat berinteraksi 

dengan anak-anak dalam rangka bakti sosial dan karya bakti dalam rangka peringatan ke 70 TNI AU Kecamatan Banyumas, 

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 
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dalam bidang kesehatan, juga 

dilakukan karya bakti berupa 

rehabilitasi TPQ dan musholla, 

bedah rumah, pembuatan sumur 

artesis, pembangunan pos 

kamling dan pembangunan sarana 

prasarana makam. 

Pasien umum yang mendapat 

pengobatan gratis diikuti sekitar 

dua ribu orang, pelayanan 

kesehatan gigi 400 orang, operasi 

bibir sumbing 20 orang, operasi 

bedah minor 75 orang, katarak 

100 orang, khitanan massal 200 

anak, dan pembagian kacamata 

sebanyak 3.000 unit. Persatuan 

Istri Angkatan Udara Ardhya 

Garini (PIA AG) juga memberikan 

keterampilan kepada ibu-ibu yang 

tergabung dalam Dharma Wanita 

dan PKK. 

Karya Bakti dan Bakti Sosial 

TNI AU dibuka oleh Kasau Marsekal 

TNI Hadi Tjahjanto di Pendopo 

Kantor Kecamatan Banyumas, 

(23/7). Kehadiran Angkatan Udara 

melalui operasi militer selain perang, 

ini tidak lain untuk mendukung 

program pemerintah khususnya 

bidang kesehatan dan pendidikan. 

Hal ini ditegaskan Kasau Marsekal 

TNI Hadi Tjahjanto saat pembukaan 

Baksos. “Kami juga mendukung 

program-program pemerintah 

untuk memberikan pengetahuan 

dan pelayanan kesehatan khususnya 

IVA Test dan yang paling penting 

bagaimana kita menyiapkan generasi 

penerus di tempat-tempat yang 

kami datangi, contohnya kami 

memperhatikan kegiatan-kegiatan 

PAUD, sehingga sebetulnya generasi 

Indonesia adalah generasi yang 

cerdas dan pintar, kita mulai didik 

ketika mereka masih bayi atau kita 

berikan tempat di PAUD,” ungkap 

Kasau.

Wakil Bupati Banyumas 

Budi Setiawan, mewakili Pemda 

Banyumas, menyampaikan 

apresiasi pada TNI AU dengan 

digelarnya Karya Bakti dan Bakti 

sosial ini. ‘’Kegiatan ini tentu 

sangat membantu masyarakat 

Banyumas. Semoga hal ini juga 

akan memacu percepatan Bandara 

Wirasaba yang ada di Purbalingga 

agar bisa segera menjadi bandara 

komersial,’’ kata Wakil Bupati.* 

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P di dampingi ketua umum PIA Ardhya Garini 

Ny. Nanny Hadi Tjahjanto, Aspers Kasau Marsda TNI TNI Anastasius Sumadi dan wakil 

Bupati Banyumas membuka bakti sosial dan karya bakti dalam rangka peringatan ke 70 

TNI AU di Pendopo kantor Kecamatan Banyumas. 

Warga di tiga desa kecamatan Banyumas menikmati layanan kesehatan gratis melalui 
kegiatan bakti sosial dan karya bakti dalam rangka peringatan ke 70 TNI AU.
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P agi dini hari, sekitar pukul 

04.30 WIB tanggal 29 Juli 

2107, terlihat kesibukan yang 

tidak biasa di Lanud Adisutjipto, 

Yogyakarta. Sejumlah penerbang 

dengan kostum ala kadet tahun 

50-an sibuk mengecek dan 

berkoordinasi dengan yang lain 

untuk kesuksesan misi yang akan 

dilaksanakan pagi itu. Briefing 

kesiapan diberikan oleh instruktur 

penerbang yang akan menjadi 

leader penerbangan tersebut. 

Suasana ini persis yang terjadi 

pada 47 tahun silam, ketika 

para kadet penerbang TNI AU 

melaksanakan misi pemboman 

tiga kota yaitu Semarang, Salatiga, 

dan Ambarawa, atas perintah 

Kasau Marsekal TNI Suryadi 

Suryadarma. Tujuh puluh 

tahun kemudian yang berbeda 

adalah alutsista dan pemimpin 

penerbangan napak tilasnya.

Untuk pertama kalinya 

penerbangan napak tilas ini 

dipimpin seorang Kepala Staf 

Angkatan Udara yaitu Marsekal 

TNI Hadi Tjahjanto. Skenario 

misi operasi, rute penerbangan, 

kostum dan atribut penerbangan 

dibuat persis dengan situasi tahun 

1947. Hanya pesawatnya yang 

beda, yaitu KT-1 Woong Bee. 

Tiga pesawat yang mendukung 

napak tilas kali ini dipiloti oleh 

Mayor Pnb Iwan Setiawan 

dengan pesawat tail number LL 

0105, Mayor Pnb Oktavianus 

menggunakan pesawat LL 0110, 

dan Kapten Pnb Dika Mahendra 

menggunakan pesawat LL 0113. 

Beberapa komunitas pecinta 

sejarah dan kedirgantaraan yang 

ada di Yogyakarta ikut ambil 

bagian dalam acara ini, seperti 

Komunitas 45 dan komunitas 

fotografer. 

Pesawat yang digunakan ketika 

melaksanakan operasi tanggal 

29 Juli 1947 adalah Cureng dan 

Guntei. Pesawat Guntei dengan 

kadet penerbang Muljono dan juru 

tembak Abdurrahman menyerang 

Semarang. Sedangkan dua 

pesawat Cureng masing-masing 

diterbangkan kadet penerbang 

Sutardjo Sigit dan juru tembak 

Sutardjo menyerang Salatiga, 

Suharnoko Harbani dan juru 

tembak Kaput menyerang benteng 

pertahanan Belanda di Ambarawa.

Kasau menjelaskan, para 

Kadet Penerbang, dalam napak 

tilas tersebut menjalankan misi 

rahasia dari Kepala Staf Angkatan 

Udara Komodor S. Suryadharma. 

Hal tersebut sebagai reaksi balasan 

terhadap agresi Militer Belanda I 

yang melakukan serangan udara 

di wilayah Indonesia, termasuk 

pangkalan udara di Jawa dan 

Sumatera. “Pesawat-pesawat 

yang diterbangkan para kadet 

penerbang tersebut, mengemban 

tugas untuk melakukan serangan 

udara terhadap benteng 

pertahanan Belanda. Serangan 

tersebut membuktikan bagi 

bangsa Indonesia bahwa TNI 

masih ada, dan menjadi perhatian 

dunia internasional. Peristiwa 

heroik tersebut telah membuka 

mata dunia, bahkan PBB 

memaksa pemerintah Belanda 

melaksanakan pertemuan dengan 

Indonesia, yang dikenal dengan 

nama Konferensi Meja Bundar,” 

papar Kasau.*

Napak Tilas,
Dulu Cureng Sekarang 
KT-I Woong Bee

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P saat memberikan arahan kepada pelaku 

simulasi treatikal tapak tilas operasi militer udara pertama TNI AU, 29 Juli 1947

di Lanud Adi Sutjipto, Yogyakarta.
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arasehan. Acara ini sudah 
menjadi agenda tetap setiap 
peringatan Hari Bakti 

Angkatan Udara. Tempatnya 
pun selalu di kampus Akademi 
Angkatan Udara (AAU) tepatnya 
di Gedung Sabang Merauke. 
Pada peringatan Hari Bakti ke – 
70 tahun ini ada yang berbeda 
dengan acara sarasehan ini yaitu 
tempatnya, bukan lagi di Gedung 
Sabang Merauke tetapi di Museum 
Pusat TNI AU Dirgantara Mandala 
(Muspusdirla) Yogyakarta, (28/7). 
Sarasehan dimaksudkan untuk 
mengenang kembali berbagai 
peristiwa bersejarah para pejuang 
TNI AU, yang telah banyak 
mengorbankan jiwa dan raga demi 
kepentingan negara dan bangsa.

Ruangan tempat digelarnya 
acara ini di Ruang Alutsista 
dimana berjajar pesawat yang 
telah berjasa terhadap nusa dan 
bangsa sebagai kekuatan alutsista 
TNI AU yang sudah menjadi 
koleksi Muspusdirla. Hal tersebut 

untuk mengenang pengabdian 
para penerbang Angkatan Udara 
khususnya dalam menegakkan 
kedaulatan dan keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.

Kasau Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto mengharapakan 
peringatan Hari Bakti Angkatan 
Udara bukan acara seremonial 
semata, namun juga lebih 
menonjolkan faktor historikal 
agar nilai-nilai kejuangan yang 
telah ditanamkan oleh sesepuh 
dan para pendahulu dapat 
dirasakan oleh generasi penerus 
yang saat ini sedang diberi 
amanah untuk membangun TNI 
Angkatan Udara. Maka dari itu 
acara sarasehan yang diberi nama 
“Sambung Rasa dalam rangka 
Hari Bakti TNI AU” ini digelar 
Muspusdirla. 

Hadir pada acara ini lintas 
generasi TNI AU mulai para 
Karbol, para pejabat, dan mantan 
Kasau diantaranya Marsekal TNI 
(Purn) Rilo Pambudi, Marsekal 

TNI (Purn) Hanafie Asnan, 
Marsekal TNI (Purn) Djoko 
Suyanto, Marsekal TNI (Purn) 
Herman Prayitno, Marsekal TNI 
(Purn) Imam Sufaat, Marsekal 
TNI (Purn) IB Putu Dunia, 
dan Marsekal TNI (Purn) Agus 
Supriatna, serta para mantan 
Wakasau. Mereka disuguhi drama 
treatrikal perjuangan TNI AU, 
serta kesenian dan hiburan lainnya 
yang diperankan oleh Siswa 
Sekolah Penerbang TNI AU dan 
para karbol.

Kasau Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto berharap acara sambung 
rasa dapat dijadikan sebagai forum 
silahturahmi serta ajang tukar 
menukar informasi utamanya ilmu 
pengetahuan menuju TNI yang 
lebih baik. “Besar kiranya terjalin 
komunikasi dua arah untuk 
perbaikan TNI AU. Saya sebagai 
penerima amanah terus berusaha 
untuk TNI AU yang profesional, 
loyalitas dan militan,” paparnya.*

S

Sarasehan
Sambung Rasa Lintas Generasi

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P (tengah) para mantan Kasau dari kiri ke kanan Marsekal TNI (Purn) Subandrio, Marsekal 

TNI (Purn) Djoko Suyanto, Marsekal TNI (Purn) Rilo Pambudi, Marsekal TNI (Purn) Hanfie Asnan, Marsekal TNI (Purn) Herman 

Prayitno, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Marsekal TNI (Purn) IB Putu Dunia, Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna

foto bersama usai menyaksikan acara drama treatikal perjuangan TNI AU, kesenian dan hiburan yang diperankan oleh siswa penerbang 

TNI AU dan para karbol di Muspusdirla, Yogyakarta.
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entrokan bersenjata antara tentara dan militan 

Rohingya kembali meletus pada akhir Agustus lalu 

di negara bagian Rakhine, Myanmar yang banyak 

dihuni kaum Muslim Rohingya. Kejadian ini membuat 

banyak warga sipil baik Islam maupun Buddha, 

lari menyelamatkan diri dari desa-desa mereka. 

Dikabarkan, korban mencapai lebih 100 orang. 

Badan pengungsi PBB, UNHCR, menyebutkan 

sekitar 5.200 warga Rakhine State melarikan diri 

ke Bangladesh. Dikatakan ‘beberapa ribu orang’ 

berada di kawasan di sepanjang perbatasan Myanmar 

sedangkan yang sudah berada di dalam wilayah 

Bangladesh jumlahnya lebih banyak lagi. Sebagian 

besar yang berada di perbatasan adalah perempuan 

dan anak-anak, dan dilaporkan bahwa ada orang-

orang yang terluka di antara mereka.

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar 

Negeri Retno Marsudi segera beraksi memberikan 

masukan upaya penyelesaian masalah Rohingya 

ini dengan bertemu Pemimpin Myanmar Aung 

San Suu Kyi. Dalam pertemuan tersebut, Menlu 

mendorong penyelesaian krisis dengan beberapa 

jalan diantaranya pentingnya membuka akses untuk 

kemanusiaan. 

Langkah nyata sudah diambil Pemerintah 

Indonesia dengan mengirimkan bantuan 

kemanusiaan yang diangkut pesawat Hercules 

TNI AU. Pengiriman bantuan dilepas langsung 

oleh Presiden Joko Widodo di Lanud Halim 

Perdanakusuma, Jakarta, (13/9/2017). Hadir 

mendampingi Presiden pada kesempatan itu Menko 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) 

Puan Maharani, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, 

dan Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Tahap pertama tanggal 13 September 2017, 

diberangkatkan empat pesawat Hercules, dari Lanud 

Halim Perdanakusuma transit di Lanud Sultan 

Iskandar Muda, Aceh dan take off menuju Chittagong, 

Bangladesh, 14 September. Empat pesawat Hercules 

terbang secara bergelombang menuju Bangladesh 

karena kapasitas Bandara yang terbatas. 

Dua pesawat pertama yang membawa bantuan 

berupa beras masing-masing seberat sepuluh ton 

yaitu Hercules A-1316 dan A-1335. Sedangkan 

bantuan lain terdiri dari tenda, baju, familly kit 

(sabun mandi, pasta gigi, sikat gigi, pembalut, 

handuk, pembersih badan), paket P3K, jas hujan, 

jerigen, dan solar panel diangkut dua pesawat 

berikutnya dengan nomor lambung A-1319 dan 

A – 1326 yang take off tiga jam kemudian setelah 

gelombang pertama. Pesawat Hercules A-1319 dari 

Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma 

B

Misi Kemanusiaan Hercules

Presiden Joko Widodo di dampingi Menko PMK Puan Maharani, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kasau Marsekal TNI Hadi 

Tjahjanto, S.I.P Dansatgas misi kemanusiaan Indonesia Marsma TNI Nanang Santoso  saat meninjau persiapan pemberangkatan 

bantuan kemanusian untuk Rohingya di Bese Ops Lanud Halim PK, Jakarta.
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dipiloti Letkol Pnb Fatra Fatria dan Mayor Pnb Teddy 

Saputra , A-1326 Letkol Pnb Puguh Yulianto dan 

Mayor Pnb Yayan, sedangkan dua pesawat Skadron 

Udara 32 Lanud Abdurachman Saleh A-1316 dipiloti 

Letkol Pnb Subhan dan Mayor Pnb Bandung, 

dan A-1335 dipiloti Letkol Pnb Letkol Pnb Suryo 

Anggoro dan Mayor Pnb Ari Susiono.

Pesawat mendarat di Bandara Shah Amanat, 

Chittagong, Bangladesh, yang terletak kira-kira 

107 kilometer dari pusat pengungsian Rahingya 

di Cox’s Bazar yang berbatasan dengan bagian 

utara Rakhine, 14 September 2017. Setelah sampai 

di Chittagong, bantuan dibongkar dari pesawat, 

kemudian diserahkan ke Kedutaan Besar Indonesia 

di Bangladesh. Setelah itu, pihak kedutaan 

menyerahkan kepada pemerintah Bangladesh untuk 

didistribusikan. . Hingga tanggal 16 September, 

sudah enam sorti bantuan dari pemerintah Indonesia 

diangkut pesawat Hercules TNI AU. 

Pesawat C-130 Hercules A-1316 pada sorti ke-6 

mendarat di Chittagong pukul 13.05 waktu setempat, 

membawa bantuan kemanusiaan sebanyak sepuluh ton 

terdiri dari selimut,  tenda peleton,  dan bahan sandang. 

Sebelumnya, sorti kelima pesawat C-130 Hercules 

A-1315 membawa sebanyak 10 ton terdiri dari selimut, 

tenda peleton, dan bahan makanan siap saji. Kedua 

pesawat itu membawa bantuan kemanusiaan berupa 

paket sandang, tangkir air, selimut, gula, dan 10 ton 

beras. Pesawat kelima dan keenam diberangkatkan dari 

Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, pukul 

06.30 dan 08.30 WIB, (16/9).

Sorti ketujuh dan delapan, kembali dua pesawat 

C-130 Hercules TNI AU, A-1326 dan A-1335 menuju 

Bangladesh  dengan menerbangkan bantuan total 

sebanyak 20 ton, (18/9/2017). Pesawat Hercules A-1326 

diterbangkan oleh Letkol Pnb Puguh Yulianto dan Mayor 

Pnb Teddy Saputra, sedangkan A-1335 dipiloti Letkol 

Pnb Suryo Anggono dan Mayor Pnb Ari Susiono.

Mencapai 74 ton
Bantuan kemanusiaan itu berupa 250 paket 

family kit, 10 set generator listrik, 325 boks minyak 

goreng, dan dua ribu boks biskuit. Total bantuan 

dari pemerintah Indonesia yang dikirim melalui 

bandara Chittagong, Bangladesh mencapai 74 ton. 

Jumlah itu bertambah besar ditambah dengan 

bantuan dari negara-negara lainnya. Sehingga, untuk 

menghindari penumpukan barang, pemerintah 

Indonesia menyalurkan bantuan berikutnya melalui 

pemerintah Myanmar. Di samping itu pemerintah 

Indonesia juga mengirimkan tim pemantau guna 

memastikan semua bantuan benar-benar sampai 

kepada pengungsi di Rakhine.

Di Bandara Internasional Yangon, Myanmar 

(21/9/2017), dua unit pesawat Hercules A-1319 dan 

A-1316 kembali mendarat. Pesawat Hercules A - 1319 

tiba sekitar pukul 13.30 waktu setempat atau 14.00 

WIB. Berselang tiga puluh menit kemudian disusul 

pesawat Hercules A - 1316. Pemerintah Indonesia 

kembali  mengirimkan bantuan kemanusiaan seberat 

20 ton ke Myanmar melalui kedua pesawat tersebut 

dengan membawa sejumlah bantuan kemanusiaan, di 

antaranya makanan tambahan untuk balita dan ibu 

hamil, paket makanan siap saji, tenda, tangki air, kain 

sarung, serta obat-obatan.

Menurut Dansatgas Misi Kemanusian Indonesia 

Marsma TNI Nanang Santoso yang sehari-hari 

menjabat sebagai Kepala Dinas Operasi dan 

Latihan TNI AU (Kadisopslatau), Angkatan Udara 

menyiapkan pesawat-pesawatnya hingga misi 

kemanusiaan ini tuntas.*

Presiden Joko Widodo di dampingi Menko PMK Puan Maharani, 

Menlu Retno Marsudi, Panglima TNI Gatot Nurmantyo, Kasau 

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP saat memberikan sambutan 

dalam acara pelepasan bantuan kemanusian untuk Rohingya 

di Lanud Halim PK, Jakarta.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Bangladesh Rina Soemarno, di 
dampingi Dansatgas misi kemanusiaan Indonesia Marsma TNI Nanang 

Santoso menerima bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya dari 
Indonesia di Bangladesh.



Latma Elang Thainesia XVIII
anyak cara yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan kemampuan, salah satunya dengan 
berbagi ilmu dan pengalaman seperti ketika 

melaksanakan latihan bersama yang melibatkan dua 
negara. Hal itu juga yang dilakukan TNI Angkatan Udara 
saat menggelar latihan bersama dengan Angkatan Udara 
Thailand, Royal Thai Air Force (RTAF). 

Latihan bersandi Elang Thainesia ini sudah ke-
18 kalinya digelar oleh kedua negara. Sebanyak 200 
tentara RTAF dan 100 prajurit TNI AU dilibatkan. 
Latihan Elang Thainesia menjadi ajang pertukaran 
ilmu pengetahuan dan kemampuan militer antara 
prajurit matra udara Indonesia dan Thailand. 
Latihan bersama juga mengagendakan pertempuran 
dari udara ke darat, dengan skenario menyerang 
suatu tempat yang memiliki pertahanan udara. 
Diharapkan, setiap personel yang dilibatkan akan 
mendapatkan berbagai keahlian baru sekaligus 
mempertajam skil tempurnya.

Dalam Latihan Bersama ini RTAF melibatkan 
enam pesawat tempur F-16 dari 102 Sqn dan 

dua pesawat C-130 Hercules. Sementara TNI AU 
menerjunkan kekuatan penuh baik pesawat Hawk 
100/200 Skadron Udara 12 maupun pesawat F-16 
“Fighting Falcon” Skadron Udara 16 Pangkalan 
Udara Roesmin Nurjadin.

Selama Latihan Elang Thainesia berlangsung, 
beberapa simulasi perang udara dimainkan. Masing-
masing pesawat tempur kedua negara melakukan 
manuver perang udara (air to air) dan darat dengan 
skenario menyerang suatu tempat yang memiliki 
pertahanan udara, termasuk melatihkan prosedur, 
exchange knowladge hingga taktik. Dalam skenario 
latihan juga dimainkan RTAF melawan TNI AU di udara 
dan bergabung dalam sisi pelaksanaan straight mission.

Memboyong ACMI
Kesungguhan RTAF ditunjukkan tidak hanya 

dengan melibatkan beberapa pesawat dan ratusan 
tentaranya, namun juga dengan memboyong alat 
ACMI (Air Combat Manuver Instrument). ACMI 
digunakan untuk memonitor seluruh pergerakan dan 
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Latihan Bersama (Latma) Elang Thainesia XVIII/2017 antara TNI AU – Royal Thai Air Force (RTAF) ditutup ditandai 

pelepasan tanda latihan oleh Wakasau Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja didampingi Chief of Air Staf of RTAF Air 

Chief Marshall Surasak Toongtong di Appron Baseops Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).



manuver jet tempur saat di udara, termasuk simulasi 
peluncuran rudal, sehingga bisa dilihat prosedurnya 
serta bagaimana taktik pertempuran di udara. Hasil 
monitoring ACMI menjadi bahan evaluasi latihan.

Latihan Elang Thainesia secara resmi dibuka 
bersama oleh Komandan Pangkalan Udara Roesmin 
Nurjadin Pekanbaru, Marsekal Pertama TNI T.B.H 
Age Wiraksono, S.I.P., M.A., dan Group Captain 
Suppachai Silanil dari RTAF dalam sebuah upacara 
pembukaan di Ruang Arjuna Pangkalan Udara 
Roesmin Nurjadin, 31Juli 2017.

Komandan Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin 
mengatakan, selain menjadi sarana untuk menambah 
kemampuan tiap prajurit dengan saling bertukar 
ilmu, Latihan Elang Thainesia juga merupakan 
ajang untuk memperkuat jalinan persahabatan antar 
negara dengan angkatan udaranya maupun untuk 
mendekatkan hubungan people to people.

Pada kesempatan yang sama, Group Captain dari 
RTAF, Suppachai Silanil mengatakan, selama berlatih, 
seluruh personel yang terlibat dapat bertukar pengeta-
huan, pengalaman, taktik, bahkan juga budaya, yang 
kedepannya akan memberikan manfaat yang besar.

Setelah berlangsung selama hampir dua pe-
kan, Latihan Bersama Elang Thainesia XVIII secara 
resmi ditutup Wakil Kepala Staf Angkatan Udara 
(Wakasau) Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaat-
madja dan Chief of Air Staf Air Chief Marshal Sura-
sak Toongtong, di Appron Baseops Lanud Roesmin 
Nurjadin, 10 Agustus 2017.

Wakasau menyampaikan bahwa tujuan Lati-
han Bersama Elang Thainesia XVIII adalah untuk 
mempererat hubungan baik yang telah terjalin, serta 
meningkatkan kapabilitas serta profesionalisme dari 
para personel yang terlibat dalam latihan ini berkai-
tan dengan taktik dan teknik dalam operasi udara. 

Senada dengan Wakasau, Chief of Air Staf Air 
Chief Marshal Surasak Toongtong berharap jalinan 

persahabatan di antara kedua negara akan semakin 
erat di masa datang, begitu juga dengan latihan Elang 
Thainesia, yang akan terus berkembang dan mem-
bawa banyak manfaat bagi TNI AU dan RTAF.

Danlanud Rsn Marsma TNI T.B.H. Age Wiraksono, S.I.P., 

M.A., dan Group Captain Suppachai Silanil dari RTAF seusai 

membuka Latma Elang Thainesia XVIII/2017 di Lanud Rsn.

peserta Latma akan mengikuti kegiatan mass brief sebelum 

pelaksanaan latihan, yang berisi informasi mengenai cuaca, 

kesiapan fasilitas penerbangan, safety attention hingga rencana 

kegiatan operasi penerbangan yang akan dilakukan.

Danlanud Roesmin 

Nurjadin Marsma TNI 

T.B.H. Age Wiraksono, 

S.I.P., M.A., dan Group 

Captain Suppachai Silanil 

dari RTAF foto bersama 

dengan peserta latihan seusai 

membuka Latma Elang 

Thainesia XVIII/2017, di 

Lanud Roesmin Nurjadin, 

Pekanbaru.
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ubungan bilateral Indonesia dan Singapura 
sudah terjalin sejak tahun 1967. Kedekatan 
hubungan selama 50 tahun ini menjadi tagline 

dalam peringatan kemitraan kedua negara: Rising 
50. Rising terdiri dari kata RI untuk Republik 
Indonesia dan Sing yang merupakan kependekan 
dari Singapura, sedang 50 menandakan lamanya 
hubungan bilateral kedua negara.

Untuk memperingati hubungan bilateral 
tersebut, TNI AU dan Republic of Singapore Air 
Force (RSAF) menggelar perayaan di angkasa antara 
pilot-pilot tempur TNI AU dan RTAF, dengan 
melaksanakan combined fly pass (terbang bersama).

H Sebanyak 20 pesawat termpur dari kedua negara 
ini secara bersama melaksanakan terbang lintas 
bersama dengan membuat beberapa formasi, masing-
masing arrow head dan angka “50”, di training area, 
yang meliputi kawasan Lanud Rusmin Nurjadin, 
Pekanbaru, kawasan Marina Bay Cruise Centre 
(MBCC) Singapura dan juga di atas kawasan Batam 
Kepulauan Riau.

Untuk menyukseskan combined fly pass, TNI AU 
melibatkan lima F-16 dari Skuadron Udara 3 dan lima 
F-16 dari Skuadron Udara 16. Sementara Singapura 
melibatkan 10 F-16 dari Skuadron Udara 140 dan 
Skuadron Udara 143 serta enam unit F-15SG Eagle.

Eratnya Hubungan
Indonesia Singapura

Sebanyak 20 pesawat jet tempur F-16 dari Angkatan Udara Indonesia dan Singapura melakukan manuver gabungan membentuk 

formasi angka “50” di training area, yang meliputi kawasan Lanud Rusmin Nurjadin, Pekanbaru, kawasan Marina Bay Cruise 

Centre (MBCC) Singapura dan juga di atas kawasan Batam Kepulauan Riau.
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Pertama kali
Pada Combined fly pass yang baru pertama 

kali dilaksanakan oleh kedua Angkatan Udara ini, 
kedua pucuk pimpinan Angkatan Udara juga ikut 
terbang dalam formasi. Kasau Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto, S.IP onboard di pesawat leader TNI AU 
yang membentuk angka “5”, sementara Chief Air 
Force RSAF Major General Mervyn Tan juga onboard 
di pesawat leader RSAF yang membentuk angka “0”.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP duduk pada 
“second seat” di pesawat tempur F-16 Skuadron 
Udara 3 nomor registrasi TT-1623 yang diterbangkan 
Komandan Skuadron Udara 3, Letkol Pnb I Gusti 
Made Yoga “Barong” Ambara. Sementara Major 
General Mervyn Tan berada di F-16 Skuadron Udara 
140 yang terbang bersama Komandan Skuadron 
Udara 140, Letkol Tan Hwee Roy.

Setelah terbang lintas dengan formasi angka 
besar 50 selesai, kemudian mengubah formasi 
terbangnya, yaitu menjadi arrow head dengan 
penerbang TNI AU yang berada di depan. 
Formasi pesawat ini terbang lintas di atas Bandara 
Internasional Hang Nadim dan Jembatan Balerang 
di Batam, Kepulauan Riau. Selain itu ditampilkan 
juga formasi diamond dari dua F-16 TNI AU dan dua 
F-16 Singapura.

Setelah seluruh sajian atraksi udara usai, 
sebagian pesawat tempur Angkatan Udara Singapura 
memisahkan diri dan mendarat ke Pangkalan Udara 
Payalebar. Sedang pesawat tempur TNI AU mendarat 

di Lanud Roesmin Noerjadin, didampingi beberapa 
pesawat tempur Angkatan Udara Singapura.

Seusai pelaksanaan combined fly pass, Marsekal 
TNI Hadi Tjahjanto, S.IP mengatakan, formasi 
angka “50” yang ditampilkan dalam combined fly 
pass, sebagai simbol peringatan 50 tahun hubungan 
bilateral Indonesia – Singapura. Kegiatan ini 
sekaligus sebagai simbol dukungan dua angkatan 
udara kepada kedua pemerintahan, baik RI maupun 
Singapura. “Terbang bersama dalam sebuah formasi 
angka “50” menunjukkan kuat dan akrabnya 
hubungan angkatan udara Indonesia – Singapura,  
hal ini sekaligus cermin betapa harmonisnya 
hubungan bilateral kedua negara” tegas Kasau.

Sementara CAF RSAF Major General 
Mervyn Tan, menyatakan rasa bangganya atas 
terselenggaranya combined fly pass TNI AU – RSAF. 
Orang nomor satu di RSAF ini berharap, kegiatan ini 
akan lebih memperkuat hubungan kedua angkatan 
udara khususnya dan hubungan bilateral kedua 
negara di masa depan. Selain combined fly pass, 
perayaan 50 tahun hubungan diplomatik kedua 
negara juga dimeriahkan dengan penampilan 
bersama drumband Taruna Akademi TNI dan kadet 
Singapore Arm Forces di kawasan MBCC, Singapura.

Penampilan Fly Pesawat angka 50, kedua 
drumband yang memainkan lagu-lagu perjuangan 
Indonesia dan lagu-lagu nasional Singapura ini 
disaksikan oleh Presiden RI Joko Widodo dan PM 
Singapura Lee Hsien Loong.

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P bersama para penerbang TNI AU saat akan melaksanakan 

latihan (combined fly pass) di Lanud Rosemin Nurjadin, Pekanbaru
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ahun 2017 ini, Lanud Adisutjipto mendapat 
kehormatan sebagai tuan rumah Latihan 
Bersama antara TNI Angkatan Udara dan 

TUDM. Pelaksanaan Latihan Elang Malindo ke-26 
ini diikuti masing-masing 30 personel, baik dari TNI 
AU maupun TUDM, yang bersifat Pusat Komando 
Pengendalian (Puskodal) dan tidak melibatkan 
alutsista. 

Rombongan dari TNI AU dipimpin Pangkoop-
sau II Marsekal Muda TNI Yadi Indrayadi S, sedang-
kan rombongan TUDM dipimpin Panglima Operasi 
Udara TUDM Letjen Dato Sri Hj Abdul Mutalib bin 
Hj Ab Wahab.

Pangkoopsau II mengatakan, tujuan dari Latma 
Elang Malindo 2017 adalah untuk melaksanakan 
Joint Operation dalam mengamankan wilayah kedua 
belah pihak. Selain itu dengan operasi udara bersama 
antara TNI AU dan TUDM, dapat mengamankan 
wilayah perbatasan di kawasan Asia Tenggara.

Pangkoopsau II pun juga mengakui, Latihan 
Elang Malindo 2017 mempunyai nilai yang sangat 

strategis bagi TNI AU dan TUDM, terutama sebagai 
sarana menjalin kerja sama dan meningkatkan 
kualitas personel dalam pelaksanaan operasi udara 
antara kedua Angkatan Udara.

Dalam latihan yang digelar selama lima hari 
ini, selain diisi dengan berbagai paparan dan diskusi 
mengenai operasi penerbangan militer dari kedua 
negara, juga diisi dengan kunjungan ke lembaga 
pendidikan Sekolah Penerbang. 

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal 
TNI Hadi Tjahjanto menutup kegiatan Latihan 
Bersama TNI AU dan Tentara Udara Diraja Malaysia 
(TUDM) Elang Malindo 2017, di Lapangan Jupiter 
Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, Jumat (22/9).

Pelepasan Tanda Latihan
Penutupan ditandai dengan pelepasan tanda 

latihan kepada perwakilan prajurit TNI AU dan 
TUDM, dihadiri Panglima TUDM Jenderal Tan 
Sri Dato Sri Haji Affendi Bin Buang. Sebelumnya 
di VVIP Base Room Lanud Adisutjipto, diadakan 

Elang Malindo 2017:
Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Operasi Udara

T

Pangkoopsau II Marsda TNI Yadi Indrayadi Sutanandika bersama Panglima Operasi Udara TUDM Letjen Dato Sri Hj Abdul Mutalib bin 
Hj Ab Wahab, Danlanud Adisutjipto Marsma TNI Novyan Samyoga foto bersama dengan personil Latma dari TNI AU dan TUDM 2017 

dalam acara pembukaan Elang Malindo 2017 di Lanud Adisutjipto, Yogyakarta

suara ANGKASA Oktober 201726



penyematan wing kepada peserta Latihan Elang 
Malindo. 

Kasau mengatakan latihan militer bersama 
Elang Malindo 2017 merupakan latihan rutin TNI 
AU dan TUDM yang dimulai sejak 1975. Dengan 
adanya Latihan Elang Malindo 2017 akan dapat 
menyamakan persepsi diantara dua Angkatan Udara 
Indonesia dan Malaysia. Sehingga, saat di lapangan 
akan memiliki kesamaan, yang terkait diperlukan 
saat operasi militer maupun Komando Pengendalian. 

“Melalui Latihan Elang Malindo 2017 
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 
pesonel dan persenjatan sekaligus tetap menjaga 

KSAU, Marsekal Hadi Tjahjanto, S.IP bersama Jendral TUDM, Tan Sri 
Dato Sri Haji Affendi Bin Buang saat pada upacara penutupan latihan 
bersama Elang Malindo 2017 di lapangan Jupiter, Lanud Adisutjipto

Pangkoopsau II, Marsda TNI Yadi Indrayadi S, saat 
menyematkan tanda peserta latihan kepada perwakilan TUDM 

di Gedung Jupiter Lanud Adisutjipto.

hubungan baik, maupun hubungan diplomasi 
Indonesia dan Malaysia,” jelas Kasau

Sedang Panglima TUDM menyampaikan, uca-
pan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-
tingginya kepada Pemerintah Republik Indonesia, 
khususnya kepada TNI AU yang telah bersedia dan 
membantu terwujudnya latihan bersama Elang Ma-
lindo tahun 2017.

Panglima TUDM berharap, latihan bersama 
Elang Malindo akan terus dirancang sesuai dengan 
keperluan Angkatan Udara di masa kini, dan untuk 
memberi manfaat, serta kesejahteraan pada kedua 
negara. 

KSAU, Marsekal Hadi Tjahjanto, S.IP bersama Jendral TUDM, Tan Sri Dato Sri Haji Affendi Bin Buang saat 
pemeriksaan pada upacara penutupan latihan bersama Elang Malindo 2017 di lapangan Jupiter, Lanud Adisutjipto
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SMA Pradita Dirgantara : 
Sekolah Unggulan 
Berwawasan Kedirgantaraan

ayasan Ardhya Garini (Yasarini) Pusat bekerja 

sama dengan Universitas Negeri Sebelas Maret 

(UNS) Surakarta mendirikan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) Pradita Dirgantara di Desa Ngesrep, 

Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali. 

Pembangunan sekolah unggulan ini ditandai 

dengan peletakan batu pertama oleh Kepala Staf 

Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Hadi 

Tjahjanto, S.IP didampingi Rektor UNS, Prof 

Dr Ravik Karsidi. Pembangunan SMA Pradita 

Dirgantara dilakukan dalam dua tahap di atas tanah 

seluas 6 hektar. Tahap pertama seluas 3,2 hektare 

akan dibangun fasilitas pendidikan, sarana olahraga, 

dan asrama serta sisanya pada tahun berikutnya akan 

ditambah fasilitas lain.

SMA Pradita Dirgantara merupakan sekolah 

umum yang dalam pembelajarannya akan menerapkan 

kurikulum yang sama dengan sekolah lainnya. 

Hanya saja di SMA Pradita Dirgantara kurikulumnya 

ditambah nilai-nilai kedirgantaraan, agar menghasilkan 

sumber daya manusia (SDM) unggulan yang punya 

kemampuan dan menguasai kedirgantaraan. Selain 

mengikuti kegiatan belajar, siswa juga bisa mengikuti 

kegiatan ekstra kurikuler, antara lain olahraga, bela diri, 

aeromodelling dan kesenian.

SMA Pradita Dirgantara direncanakan 

menggunakan sistem boarding school, yang 

dilengkapi dengan berbagai fasilitas pembelajaran 

terpadu. Seperti perpustakaan digital, laboratorium, 

asrama, tempat ibadah, serta sport center.

Y

Peletakan batu pertama pembangunan SMA Pradita Dirgantara oleh Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP di dampingi 

Pembina Yasarini Ny. Nanny Hadi Tjahjanto dan Rektor UNS Prof. Dr. Ravik Karsidi di Desa Ngesrep Kecamatan Ngemplak 

Kabutaen Boyolali.
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Target yang dicanangkan Kasau adalah SMA 

Pradita Dirgantara dapat menjadi sekolah unggulan 

yang akan membentuk karakter peserta didiknya 

memiliki intelektualitas serta nilai-nilai luhur budaya 

bangsa dan berwawasan kedirgantaraan. 

Unggul Kompetensi
Kasau mengharapkan SMA Pradita Dirgantara 

ke depannya menghasilkan lulusan yang unggul 

dalam kompetensi akademik, kepribadian, 

kepemimpinan, teknologi informasi sekaligus cinta 

Indonesia dengan semua nilai patriotismenya. 

Lulusan SMA Pradita Dirgantara nantinya 

diharapkan dapat melanjutkan 

pendidikan ke Akademi TNI, Akademi 

Kepolisian atau di Universitas.

SMA yang digagas Pembina 

Yasarini Ny. Nanny Hadi Tjahyanto ini 

akan menerima peserta didik sebanyak 

150 siswa, lulusan Sekolah Penengah 

Pertama dari seluruh Indonesia. Seluruh 

biaya pendidikan akan ditanggung 

oleh pemerintah. Sekolah unggul ini 

nantinya akan melakukan seleksi ketat 

terhadap calon peserta didik yang 

akan masuk agar tercetak lulusan yang 

berkualitas. Penerimaan peserta didik 

direncanakan dimulai akhir 2018 atau 

awal 2019 dengan menggandeng UNS 

sebagai supervisi.

Sebelum peletakan batu 

pertama, Kasau bersama Rektor 

UNS menandatangani Piagam Kerja 

Sama terkait penyelenggaraan dan 

pengembangan pendidikan. Kerja sama 

dengan UNS dilakukan dalam rangka 

mensinergikan dan memanfaatkan SDM 

serta fasilitas sarana prasarana yang 

dimiliki Angkatan Udara dan UNS, 

termasuk penyediaan tenaga pengajar.

Kasau mengungkapkan, para 

pengajar di SMA Pradita Dirgantara 

nantinya akan diambil dari lulusan 

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan 

UNS yang memenuhi persyaratan, 

yakni minimal S1 dengan tambahan 

kemampuan bahasa Inggris dan Teknologi 

Informatika sebagai syarat dasar

Rektor Universitas Sebelas Maret, Prof Dr Ravik 

Karsidi sangat menghargai ide TNI AU mendirikan 

sekolah unggulan SMA Pradita Dirgantara. 

Pihak UNS pun membentuk  tim bersama antara 

FKIP UNS dengan Angkatan Udara untuk 

penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan 

yang meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, pengembangan 

sekolah unggulan sebagai sekolah laboratorium serta 

kegiatan lainnya dalam bidang pendidikan.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP saat meninjau denah lokasi 
sekolah SMA Pradita Dirgantara

Penandatanganan Piagam Kerja Sama antara UNS oleh Rektor UNS, 
Prof. Dr. Ravik Karsidi dengan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) 

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP.
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entara Nasional Angkatan Udara (TNI AU) 
dan Republic of Singapura Air Force (RSAF) 
menggelar latihan bersama (Latma) bersandi 

“Camar Indopura XXIV 2017” di Pangkalan TNI AU 
Supadio, Kalimantan Barat. 

Latma Camar Indopura XXIV 2017 merupakan 
bentuk peningkatan kerja sama bidang kemiliteran 
antara Indonesia dan Singapura, khususnya antara 
TNI AU dengan RSAF. Dalam Latma di bidang 
operasi udara ini, diharapkan mendapatkan data-data 
tentang pengamanan wilayah laut kedua negara.

Pelaksanaan Latma Camar Indopura XXIV 
2017 melibatkan alutsista dari angkatan udara kedua 
negara. TNI AU melibatkan dua pesawat Patroli 
Maritim (Patmar) Boing 373-200 dari Skadron Udara 
(Skadud) 5, Lanud Hasanuddin Makassar, sedangkan 
RSAF melibatan Pesawat F-50 MPA dari 121ST Sqn.

Komandan Pangkalan Udara (Danlanud) 
Supadio, Marsma TNI Minggit Tribowo, S.IP 
mengatakan Latma Camar Indopura XXIV 2017 
mempunyai nilai yang sangat strategis bagi TNI 

AU maupun RSAF, terutama sebagai sarana untuk 
menjalin kerja sama dalam peningkatan kualitas 
personel, di samping memperat hubungan bilateral 
kedua negara.

Marsma TNI Minggit Tribowo, S.IP 
menambahkan dalam pelaksanaan Latma Camar 
Indopura XXIV 2017 sangat mengutamakan 
keamanan, agar seluruh rangkaian latihan dapat 
berjalan lancar. Di samping itu rute dan misi 
operasionalnya juga telah ditentukan, sehingga para 
personel yang terlibat akan mendapatkan gambaran 
yang jelas terkait hasil latma.

Latma Camar Indopura XXIV 2017 secara resmi 
dibuka Direktur Latihan TNI AU, Kolonel Pnb Reka 
Budiarsa dan Direktur Latihan RSAF, Kolonel Zakir 
Hamid di Ruang Rapat Base Ops Lanud Supadio, 
Senin (9/10).

Kolonel Zakir Hamid mengatakan, melalui 
Latma Camar Indopura XXIV 2017, RSAF 
mendapatkan ilmu dan berbagai pengalaman 
baru yang kedepannya sangat bermanfaat untuk 
meningkatkan kemampuan prajurit RSAF. 

FOTO BERSAMA - Danlanud Supadio, Marsekal Pertama TNI (Marsma) Minggit Tribowo, S.IP bersama para personel 
Lanud Supadio dan Republic of Singapura Air Force (RSAF), foto bersama usai pembukaan Latihan Bersama (Latma) Camar 

Indopura, di Lanud Supadio, Senin (9/10/2017).

Latma Camar Indopura XXIV 2017



Pesawat militer Singapura jenis F-50 MPA dari 

121 ST Sqn RSAF yang bertolak dari Lanud Supadio 

Pontianak menemukan sejumlah sasaran bergerak 

di perairan Selat Karimata, Selasa (10/10). Pesawat 

yang diawaki oleh Mayor David Lim dan Mayor 

Sebastian Chay langsung melaksanakan identifikasi 

terhadap sasaran mencurigakan tersebut yang berada 

di wilayah kedaulatan Indonesia. 

Setelah mendapatkan sejumlah data-data 

tentang sasaran yang diidentifikasi, baik koordinat 

maupun sejumlah hasil foto udara yang dilakukan 

maka, informasi tersebut langsung diteruskan ke 

TNI Angkatan Udara. Seketika TNI AU langsung 

menerbangkan satu pesawat Patroli Maritim 

(Patmar) jenis Boeing 737-200 Skadron Udara 

5 Lanud Hasanuddin yang bertolak dari Lanud 

Supadio pada koordinat yang telah diterima.

Pesawat Patmar TNI AU yang dipiloti 

oleh Letkol Pnb Ahmad Iwan dan Kapten Pnb 

Dentabella langsung melaksanakan tugasnya 

dalam mengidentifikasi sasaran guna mendapatkan 

sejumlah data-data yang diperlukan menggunakan 

teknologi photo udara. Setelah mengantongi data-

data yang diperlukan pesawat Patmar TNI AU ini 

kembali ke Lanud Supadio guna memproses data-

data sasaran yang didapatkan untuk selanjutnya 

disesuaikan dengan hasil identifikasi yang dilakukan 

oleh pesawat militer Singapura.

Skenario Latihan

Breafing Latihan Bersama (Latma) Camar Indopura, yang dibuka oleh Direktur Latihan dari Lanud Supadio, Kolonel Pnb 
Reka Budiarsa dan Direktur Latihan dari RSAF, Kolonel Zakir Hamid di ruang rapat Base Operasional (Baseops) 

Lanud Supadio, Senin (9/10/2017).
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Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP, saat memberikan sertifikat Well Done kepada 

Kolonel Pnb Adrian Damanik di Auditorium Mabesau Cilangkap, (14/8).

epala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI 
Hadi Tjahjanto, S.I.P., memberikan penghargaan 
kepada 10 crew pesawat C-130 Hercules A-1314. 

Kesepuluh crew pesawat tersebut adalah Kolonel Pnb 
Adrian Damanik , Kapten Pnb Arifin Bayu, Kapten 
Pnb Dimas Prawito, Kapten Tek Samris Naibaho, 
Lettu Nav Andri Y, Peltu Komarudin, Pelda Agus 
Nuryanto, Serka Jimmi Julianto, Sertu Cornelius, dan 
Praka Andik Ika Cahyono. 

Penghargaan tersebut diberikan terkait 
keberhasilan dalam menyelamatkan pesawat 
Hercules A-1314 saat melaksanakan test flight dan 
profesiensi penerbang Skadron Udara 17 Lanud Halim 
Perdanakusuma dari kemungkinan kerugian yang 
lebih besar, seperti hancurnya pesawat, gugurnya awak 
pesawat maupun warga masyarakat lainnya.

Insiden pesawat terjadi pada 18 Juli lalu saat 
melaksanakan test flight dan profesiensi penerbang 

Skadron Udara 17, turbine engine nomor 1 pesawat 
A-1314 mengalami mailting engine. Dalam kondisi 
emergency, pilot dan awak pesawat berhasil 
mengatasi situasi dengan melakukan abort take 
off (membatalkan take off) sehingga pesawat dan 
awaknya dapat terselamatkan

Penghargaan berupa sertifikat “Well Done” 
ini diberikan Kasau tanggal 14 Agustus lalu di 
Auditorium Denma Mabesau, Cilangkap, dihadiri 
Wakil Kepala Staf Angkatan Udara (Wakasau), 
Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja, Irjenau 
Marsda TNI Umar Sugeng Haryono, Koorsahli Kasau 
Marsda TNI Usra Hendra Harahap, para Asisten 
Kasau, Pangkoopsau I serta pejabat Mabesau.

“Saya memberikan penghargaan kepada crew 
pesawat karena berhasil menyelamatkan pesawat saat 
situasi kritis dengan perhitungan tepat, agar tidak 
terjadi kerugian yang lebih besar,” jelas Kasau.

“Well Done” Untuk Crew Hercules
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Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP, di dampingi Wakasau Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja, Kadislambangjaau 
Marsma TNI Chairil Anwar dan Danlanud Halim P Marsma TNI Fajar Prasetyo, S.E.,M.P.P., foto bersama beserta penerima 

sertifikat Well Done Crew C-130 Hercules A-1314 di Auditorium Mabesau Cilangkap, (14/8).

Berakibat Fatal
Menurut Kasau, jika crew pesawat tersebut salah 

mengambil keputusan bisa berakibat fatal, bukan 
hanya crew, melainkan penduduk di sekitar Lanud 
Halim. “Kerugian bukan hanya dari crew itu sendiri 
dan kehancuran pesawat karena jika pesawat itu 
terbang dan tidak dilakukan action-nya yang tepat 
akan menimpa perumahan penduduk,” ucap Kasau.

Dikatakan, tindakan penyelamatan yang 
dilakukan crew pesawat A-1314, dapat dinilai 
sebagai profesionalisme, oleh karenanya diberikan 
penghargaan “Well Done” kepada mereka. Semoga 
penghargaan ini menjadi motivasi bagi crew pesawat 
khususnya dan seluruh personel TNI AU umumnya 
dalam kinerja di bidang masing-masing.

Seusai memberikan penghargaan, kepada para 
wartawan Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, 
S.I.P menyatakan kondisi pesawat dalam keadaan 
baik, hanya bagian turbine engine nomor satu yang 
mengalami gangguan dan saat ini TNI AU masih 
melakukan penyelidikan secara detail. Insiden 
tersebut tidak mengganggu operasi penerbangan 
VVIP/VIP, karena sekarang semua penerbangan 
VVIP/VIP sudah dialihkan ke pesawat boeing, 
sementara fungsi pesawat A-1314 akan dialihkan 
sebagai pesawat cargo untuk kegiatan operasi.

Profesionalisme Pilot
Untuk meningkatkan profesionalisme pilot 

lanjut Kasau, TNI AU terus memasukkan jam 
latihan simulasi dalam silabus pendidikan penerbang 
TNI AU. Keberadaan simulator sangat membantu 
kemampuan pilot dalam mencapai 15 jam terbang 
perbulan untuk setiap penerbang.

“Katakan lima Jam di simulator, kemudian 10 
jam dapat terbang, maka kita dapat meningkatkan 
kemampuan pilot dan sekaligus safe of flight. 
Sekarang terus kita kembangkan untuk meraih 
profisiensi, sehingga penerbang dapat dikatakan 
profesional dalam tipe pesawat tersebut,” tegas Kasau 

Sampai saat ini peran pesawat C-130 Hercules 
TNI AU sangat besar, sebagai tulang punggung 
negara dalam tugas-tugas civic mission. Pesawat 
C-130 Hercules berperan besar dalam misi 
kemanusian seperti angkutan bantuan kemanusiaan, 
bencana alam serta Penerbangan Angkutan Udara 
Militer (PAUM).

Penghargaaan yang diberikan langsung oleh Kasau 
diharapkan dapat memberikan dorongan dan semangat 
untuk mengingatkan kembali agar tetap mengutamakan 
keselamatan terbang dan kerja guna pencapaian zero 
accident, seperti N.N katakan “ “If you think safety is 

expensive....Try to have one accident”.



Lanud Leo Wattimena 

Nilai Sejarah Basis Pertahanan
anud Leo Wattimena, Morotai berada di wilayah 
Kabupaten Morotai, Maluku Utara. Pulau 
Morotai sekaligus Kabupaten ini terletak di 

Kepulauan Maluku bagian utara, merupakan salah 
satu pulau terluar yang berbatasan dengan negara 
tetangga Philipina (Kepulauan Palau). Morotai 
sempat menjadi basis pertahanan Jepang untuk 
memukul pasukan Belanda yang tengah menjajah 
Indonesia di Pulau Jawa. 

Setelah Belanda berhasil dipukul mundur dari 
Pulau Jawa dan menyerahkan kekuasaannya melalui 
perjanjian di Linggarjati maka Jepang tidak lagi 
memusatkan kekuatan di Pulau Morotai,namun 
sebaliknya Belanda berusaha mendapatkan kembali 
Pulau Morotai sebagai pangkalan militer untuk 
menguasai Irian Barat dan Pasifik. Belanda dibantu 
oleh sekutu merancang dan merencanakan serangan 
terhadap Jepang di Pulau Morotai hingga meletusnya 
Perang Dunia-II di Pasifik. Pulau Morotai dijadikan 
sebagai pangkalan militer pasukan Sekutu karena 
letak geografisnya berada di ujung utara kepulauan 
Maluku yang sangat menguntungkan untuk dapat 
melakukan mobilitas yang tinggi. Selain itu posisinya 
juga sangat strategis karena berbatasan langsung 
dengan negara-negara di kawasan pasifik (Jepang, 

China, Korea dan Philipina) serta jalur penerbangan 
internasional (Asia-Australia) maupun jalur 
pelayaran internasional ( ALKI III ).

Pasukan Sekutu saat itu menempatkan banyak 
peralatan militer di Pulau Morotai mulai dari tank, 
kapal perang hingga pesawat udara baik pesawat 
tempur maupun pesawat angkut. Selain itu, Morotai 
dijadikan sebagai benteng pertahanan sekaligus 
pangkalan aju untuk menyerang Jepang di Lautan 
Pasifik dan Indonesia yang saat itu dikuasai oleh Jepang. 

Pitu Strip
Pangkalan udara yang dibangun sangat besar 

dan dapat menampung ratusan sampai ribuan 
pesawat terbang. Landasan tersebut dikenal dengan 
nama “Pitu Strip” karena terdapat tujuh landasan 
pacu atau runway yang dibuat berjajar dari runway 
nomor satu yang berada di pinggir pantai, nomor 
dua dan selanjutnya sampai dengan tujuh sejajar 
dari selatan ke utara dengan jarak/batas diantaranya 
masing-masing lebih kurang 50 m. 

Kondisi inilah yang sangat terkenal hingga 
mancanegara, bahwa pernah ada kekuatan militer 
asing yang sangat besar di Indonesia, yakni pasukan 
Sekutu dan peralatan perangnya yang ditempatkan di 
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Keindahan pantai di Pulau Morotai

Pulau Morotai, Maluku Utara.
Pada saat Jepang kalah dalam Perang Dunia II 

oleh Sekutu yang dipimpin Amerika Serikat, maka 
secara otomatis pangkalan militer di Pulau Morotai 
jatuh dan kehilangan fungsi, sehingga kekuatan 
militer Pulau Morotai berangsur dikurangi dan mulai 
meninggalkan peralatan militer mereka, ada yang 
dibuang ke lautan dan ditelantarkan begitu saja. 

Meskipun secara de-facto dan de-jure pada tahun 
1945 Indonesia telah merdeka penuh dan pada tahun 
1950 Sekutu harus merelakan wilayah Morotai kepada 
Indonesia, namun Belanda memindahkan kekuatan 
militernya ke Irian Barat yang masih dikuasainya. Pada 
tahun 1960 Operasi Trikora dalam rangka pembebasan 
Irian Barat dilancarkan, Pangkalan militer Morotai 
dijadikan sebagai pangkalan aju pasukan Indonesia 
dalam merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda.

Dua landasan
Dibangun Jepang pada 1942, pangkalan udara 

ini awalnya hanya memiliki dua buah landasan pacu. 
Setelah Sekutu berhasil merebut Morotai dari tangan 
Jepang, dibangun pula lima landasan pacu tambahan. 
Dua berfungsi sebagai runway, tiga lainnya sebagai 
lahan parkir pesawat militer. Tiga landasan yang 
terletak di Gotalamo 

Dengan panjang masing-masing landasan 2.400 
meter dan lebar 30 meter, dilengkapi apron sepanjang 
285 meter dan lebar 80 meter.

Bekas markas pimpinan tentara Sekutu Jenderal 
Douglas MacArthur itu mampu menampung hingga 
ratusan pesawat militer. Taxy way-nya mencapai 
130 meter dengan lebar 25 meter. Untuk wilayah 
Indonesia Timur, pangkalan udara dengan ukuran 
sebesar itu hanya Leo Wattimena dan Lanud 
Manuhua di Biak. 

Sejak dalam pengelolaan TNI AU, Lanud Leo 
Wattimena memiliki kiprah yang sangat besar dalam 
sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, terutama 
dalam perebutan Irian Barat ke pangkuan Ibu Pertiwi 
sebagai bagian NKRI. Penggantian nama dari Lanud 
Morotai menjadi Lanud Leo Watimena pada tahun 
2012 sebagai bentuk penghargaan atau mengenang 
pahlawan TNI Angkatan Udara Leo Wattimena, 
Morotai yang banyak berjasa dalam Operasi Trikora.

Saat ini, Lanud Leo Wattimena tak hanya menjadi 
markas militer TNI AU, tetapi juga dibuka untuk 
penerbangan sipil, khususnya pesawat perintis, dengan 
jadwal terbang tiga kali seminggu. Kegiatan operasi 
seperti Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) pernah 
digelar di Lanud ini. Begitu pula ketika perhelatan akbar 
Sail Indonesia Morotai (SIM) tahun 2012 lalu.

Selain nilai sejarah, basis pertahanan Pulau 
Morotai juga menyimpan sejuta keindahan alam, 
bahari, dan aneka kuliner yang bisa menjadi pilihan 
wisata domestik.*
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eningkatan angka kecelakaan penerbangan pada 
tahun 2016 sebagaimana data yang disampaikan 
oleh Komite Nasional Kecelakaan Transportasi 

(KNKT) menjadi pertanyaan besar untuk kita semua, 
khususnya insan yang berhubungan dengan dunia 
penerbangan. Data investigasi kecelakaan penerbangan 
tahun 2010-2016 menyebutkan total kecelakaan 
sebanyak 212 kejadian dengan jumlah korban 375 
orang meninggal dan 144 luka-luka. Faktor penyebab 
kecelakaan penerbangan 67,12 % adalah faktor 
manusia, 15,75 % faktor manusia, 12,33 % faktor teknis 
dan 4,79 % faktor lingkungan (Angkasa, Maret 2016).

Berdasarkan data di atas, kampanye safety culture 
di organisasi sudah sepatutnya terus ditingkatkan. TNI 
AU sebagai sebuah organisasi yang mengelola alutsista 
yang padat teknologi harus terus mengembangkan 
program safety culture. Hal ini mengingat keselamatan 
kerja untuk anggota organisasi sangat penting untuk 
diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini dimaksudkan 
untuk mengurangi bahkan meniadakan kecelakaan 
kerja yang berakibat fatal.

Penelitian tentang kualitas kepemimpinan dengan 
kinerja keselamatan telah berkembang dalam berbagai 
industri di dunia. Diantara berbagai penelitian tersebut, 
sebagian besar penelitian telah difokuskan pada pengaruh 
gaya kepemimpinan secara umum terhadap keselamatan 
(Hoffmeister, 2012) atau pengaruh gaya kepemimpinan 
transformasional dan transaksional terhadap prilaku safety 
pekerja (Choncie & Donald, 2009).

Menurut Barling et al (2002), penelitian-penelitian 
yang dilakukan tersebut secara konsisten menunjukkan 
bahwa kepemimpinan mempunyai asosiasi terhadap 
keselamatan. Penelitian Zohar (1980) menyatakan 
bahwa kepemimpinan pada organisasi-organisasi yang 
pemimpinnya mengambil peran aktif dalam melakukan 
promosi keselamatan, ternyata organisasi tersebut 
mempunyai catatan keselamatan kerja yang lebih baik.

Dalam banyak kajian tentang pengaruh 
kepemimpinan terhadap kinerja keselamatan, 

P

kepemimpinan 
transformasional diketahui 
mempunyai data empiris 
untuk mendukung hubungan 
kepemimpinan dan 
keselamatan kerja. Penelitian-
penelitian tersebut menyatakan 
bahwa kepemimpinan 
transformasional (a) 
mempunyai hubungan yang 
positif terkait dengan inisiatif 
keselamatan (0’Des & Film, 
2000) dan prioritas yang 
ditugaskan untuk keselamatan 

(Zohar, 2002), (b) berhubungan negatif dengan tingkat 
cedera minor (Zohar, 2002) dan kecelakaan mikro 
(Zohar,2000). Secara kolektif, penelitian ini mendukung 
gagasan bahwa kepemimpinan transformasional 
memainkan peran penting dalam keselamatan kerja.

Dalam konteks kepemimpinan trasnformasional 
di industri manufaktur, penelitian menunjukkan 
bahwa proses pengawasan dan komunikasi seorang 
supervisor dalam melaksanakan safety yang dilakukan 
pada industri manufaktur dapat meningkatkan 
perilaku keselamatan, seperti kepatuhan pemakaian 
alat pelindung diri (Zohar, 2002: Zohar & Luria, 
2003). Selain itu Hofmen dan Morgesom (2003) 
mengemukakan bahwa kualitas komunikasi antara 
supervisor dan anggota tim secara signifikan 
berhubungan dengan komitmen keselamatan karyawan 
dan tingkat kecelakaan yang rendah.

Krause & Hidley (2005) mengatakan para 
pemimpin melakukan perubahan budaya, baik 
sengaja atau tidak, melalui perilaku mereka. Para 
pemimpin mempengaruhi safety dengan apa yang 
mereka lakukan dan apa yang tidak mereka lakukan 
sehingga dengan pengetahuan dan keterampilan yang 
benar dapat merubah budaya yang diinginkan dan 
juga mendapatkan hasilnya dengan cepat. Menurut 
European Agency for Safety and Health at Work 
(2012) semua proses tersebut dapat berjalan ketika 
kepemimpinan kuat dan terlibat di semua tingkatan.

Kepemimpinan Keselamatan

Safety leadership (kepemimpinan Keselamatan) 
adalah kemampuan pimpinan untuk menggerakkan 
seluruh anggota organisasi agar bersemangat dalam 
mewujudkan terciptanya budaya keselamatan kerja, 
guna mencapai operasi unggul (Gunawan, 2013). Safety 
leadership dapat juga didefinisikan sebagai proses dari 
interaksi antara pemimpin dan bawahannya dimana 
pemimpin dapat mengarahkan bawahannya untuk 
mencapai target-target safety melalui faktor organisasi 

Gaya Kepemimpinan 
Transformasional 
Dalam Implementasi 
Safety Culture
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atau faktor individu (wu, 2008). Definisi operasional 
kepemimpinan keselamatan mengacu pada nilai ukur 
terhadap tiga dimensi skala kepemimpinan keselamatan, 
yaitu pembinaan keselamatan, kepedulian terhadap 
keselamatan dan pengendalian keselamatan (Wu, 2005). 

Kepemimpinan telah menjadi keunggulan 
kompetitif dalam mempromosikan budaya responsive 
terhadap perubahan yang meliputi perubahan 
dalam keselamatan kerja (Silong & Hasani, 2009). 
Kepemimpinan keselamatan yang efektif memiliki tiga 
elemen utama yaitu bersikap sebagai peran model, 
memotivasi staf supaya bersikap aman, dan memonitor 
prestasi keselamatan kerja. Kepemimpinan yang 
efektif dipercaya sangat diperlukan untuk memastikan 
setiap rencana organisasi mengenai kesehatan dan 
keselamatan kerja dapat dilaksanakan sesuai dengan 
tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan yang 
kuat akan membentuk landasan stabilitas pelaksanaan 
upaya manajemen kesehatan dan keselamatan kerja 
sehingga dapat dipertahankan dari waktu ke waktu 
(Bennet, 2012). Oleh karena itu, menurut Astuti 
(2010), safety leadership menjadi kunci keberhasilan 
dalam membangun budaya yang kuat pada organisasi 
yang beresiko tinggi karena pengembangan budaya 
keselamatan dimulai dari manajemen puncak dan tim 
manajemen dalam organisasi.

Peran Kepemimpinan dalam Keselamatan

Manajemen keselamatan utamanya bertujuan 
untuk mendorong partisipasi aktif setiap tingkatan 
manajemen dalam memimpin pekerja untuk mencapai 
tujuan keselamatan (safety goal) suatu perusahaan. 
Kepemimpinan merupakan titik kritis dalam 
peningkatan kinerja keselamatan tersebut. Pencapaian 
tujuan manajemen keselamatan sangat tergantung pada 
kualitas dan konsistensi kepemimpinan yang ditujukan 
oleh manajemen (Lack,2002). Peran aktif seorang 
pemimpin dalam mempromosikan keselamatan kerja 
dan melakukan pengawasan menjadi faktor penting 
dalam meningkatkan keselamatan dan kesehatan di 
tempat kerja (Barling Loughlim & Kelloway, 2002).

Penelitian tentang hubungan antara kepemimpinan 
telah berkembang secara substansi selama 30 tahun 
terakhir, sebagian besar penelitian telah difokuskan 
pada pengaruh gaya kepemimpinan secara umum 
terhadap berbagai hasil keselamatn (Hoffmesister, 
2012). Menurut Mullen, Kelloway & Teed (2011) 
peran kepemimpinan dalam sebuah organisasi 
menjadi prediktor yang konsisten untuk menghasilkan 
keselamatan. Kepemimpinan mempunyai hubungan 
dengan kinerja yang positif dalam pelaksanaan 
keselamatan seperti perbaikan persepsi iklim 
keselamatan, meningkatkan perilaku keselamatan, 

dan penurunan kecelakaan dan cedera (Hoffmeister, 

2012). Sedangkan menurut Zohar (1980), organisasi 

yang pemimpinnya mengambil peran aktif dalam 

melakukan promosi keselamatan, perusahaannya 

mempunyai catatan keselamatan kerja yang lebih baik 

dan pengawasan yang dilakukan oleh seorang pimpinan 

secara umum mempunyai kaitan terhadap keselamatan 

ditempat kerja. Selain itu pemimpin yang mempunyai 

kepemimpinan keselamatan yang baik sangat 

dibutuhkan bagi organisasi dalam proses akselerasi 

transformasi di bidang keselamatan (Astuti, 2010).

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional

Pengaruh gaya kepemimpinan transformasi 

terhadap kinerja keselamatan di lingkungan industri 

telah banyak dijelaskan dalam berbagai penelitian. 

Gaya kepemimpinan transformasional dinyatakan 

mempunyai hubungan dengan tindakan keselamatan 

yang dilakukan oleh seorang manajer (Barling, 

Loughlin & Kelloway, 2002; Zohar & Lunia, 2010). 

Kepemimpinan transformasional juga memiliki 

hubungan positif dalam menciptakan iklim keselamatan 

dan partisipasi safety pekerja (Clarke, 2013).

Data-data empiris lain juga mendukung 

hubungan antara kepemimpinan transformasional dan 

keselamatan kerja. Kepemimpinan transformasional 

(a) mempunyai hubungan yang positif terkait inisiatif 

keselamatan (O’Dea & Flin, 2000) dan prioritas yang 

ditugaskan untuk keselamatan (Zohar, 2002). (b) 

berhubungan negatif dengan tingkat cedera minor 

(Zohar, 2002) dan kecelakaan mikro (Zohar, 2000), dan 

(c) secara tidak langsung berkait dengan cedera (Barling 

et al, 2002). Penelitian wahab et al (2012) terhadap 

industri otomotif Malaysia juga mengkonfirmasi 

bahwa kepemimpinan transformasional memerankan 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keselamatan 

dalam sebuah industri. Secara kolektif penelitian 

ini mendukung gagasan bahwa kepemimpinan 

transformasional memainkan peran penting dalam 

keselamatan kerja.

Pada penelitian yang lain, Kelloway et al (2000), 

menunjukkan bahwa pemimpin transformasional 

diyakini dapat mengkomunikasikan standar 

keselamatan yang tinggi dan memotivasi pekerja 

untuk menerima dan mau terlibat terhadap setiap 

tujuan keselamatan. Selain ini peran kepemimpinan 

transformasional sangat penting ketika tingkat kinerja 

keselamatan pada sebuah organisasi tidak stabil (Zohar 

2008).*Mayor Kes Ariyanto, S.Psi., M. Psi., Psikolog
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restasi membanggakan bagi bangsa Indonesia, 
khususnya TNI Angkatan Udara ditorehkan 

Kolonel Kes dr. Elisa Manueka, Sp. M. 
Keberhasilannya diperoleh setelah dokter yang 
berdinas di RSPAU Hardjo Lukito Yogyakarta ini 
mampu mengungguli 91 atlet dari 21 negara peserta 
ajang Paragliding Accuracy World Cup (PGAWC) 
2017 seri keempat yang digelar di Kobarid Slovenia 
pada 21-23 September 2017. 

Kesuksesan tim Indonesia di ajang PGAWC 
tahun 2017 ini tidak diraih dengan mudah. 
Kontingen Indonesia harus bersaing dengan atlet-
altet dari negara lain, seperti Lithuania, Republik 
Ceko, Slovenia, Serbia, Bulgaria, Albania, Rumania, 
Rusia, Hungaria, Britania Raya, Kosovo, Turki, 

Prancis, Estonia, Hong Kong, Kroasia, Kanada, 
Polandia, Latvia, dan Azerbaijan. 

Selain harus bertarung ketat dengan atlet-
atlet dari negara lain, faktor cuaca juga menjadi 
tantangan berat bagi atlet-atlet Indonesia untuk bisa 
menampilkan performa terbaik. Kolonel Kes dr. Elisa 
mengakui, lawan terberat adalah altet dari Kosovo, 
Republik Ceko dan tuan rumah Slovenia.

Pada suhu dingin berkisar 5-10 derajat celsius, 
atlet-atlet Indonesia harus tampil menggunakan baju 
tertutup yang dilapisi jaket tebal, sehingga berpengaruh 
pada gerakan tangan untuk mengendalikan parasut. 
Meski begitu, berkat kegigihan dan hasil tempaan 
latihan selama berbulan-bulan, para atlet bisa mengatasi 
beberapa kesulitan tersebut.

Kolonel Kes, dr Elisa S Manueke, Sp M (56), seorang dokter spesialis mata di Rumah Sakit Pusat TNI AU (RSPAU) Dr S Hardjolukito, 
Yogyakarta yang juga seorang anggota TNI AU saat mengikuti kejuaraan dunia paralayang bertajuk Paragliding Accuracy World Cup 

(PGAWC) 2017 yang digelar di Kobarid, Slovenia.

Dokter Spesialis 
Juara Dunia Paralayang

Kolonel Kes dr. Elisa Manueka, Sp. M
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Kolonel Kes dr. Elisa menjelaskan apa yang 
diraih tersebut merupakan penantian enam tahun. 
Sebab selama mengikuti kejuaraan dunia paralayang, 
prestasi terbaiknya menjadi juara tiga berturut-turut, 
yaitu pada 2012, 2013 dan 2014 yang pada tahun ini 
akhirnya berhasil menjadi juara dunia.

Deretan keberhasilan yang diraih Kolonel Kes dr. 
Elisa tidak terlepas dari usaha kerasnya, yaitu selalu 
berlatih di sela-sela kesibukannya menjalankan tugas 
sebagai dokter spesialis mata di RSPAU Hardjolukito, 
Yogyakarta. Baik berlatih rutin saat libur, yaitu Sabtu 
dan Minggu, maupun berlatih bergelantungan di 
rumah untuk ketepatan mendarat. ”Tempat latihan 
saya di Kemuning, lereng Gunung Lawu Karanganyar 
Jawa Tengah. Namun kalau hujan, saya latihan 
bergelantungan di rumah,” ungkapnya.

Ada cerita menarik dibalik keberhasilan Kolonel 
Kes dr. Elisa ini, yaitu selalu membawa baret biru 
Angkatan Udara setiap mengikuti seri kejuaraan 

dunia tersebut. Harapannya hanya satu, 
akan mengenakannya saat menjadi juara 
dan ternyata pada seri terakhir apa yang 
diimpikannya terwujud, yaitu bisa menjadi 
juara dunia.

Borong Gelar 
Keberhasilan menyapu bersih gelar juara 

dunia perorangan putra dan putri di samping 
juara dunia beregu, didapat usai atlet-atlet 
paralayang Indonesia mengakhiri lomba 
pada seri keempat atau final di Kobarid, 
Slovenia. PGAWC tahun 2017 memainkan 
empat seri. Seri pertama digelar di Manado 
Indonesia (7-9 Maret), seri kedua di Serbia 
(7-9 April), seri ketiga digelar di Mount Saint 
Pierre, Quebec, Canada (21-23 Juli) serta seri 
keempat digelar di Kobarid Slovenia

Pada seri keempat atau final ini, tim 
paralayang dari Federasi Aerosport Indonesia 
(FASI) memang hanya mampu meraih juara 
ketiga baik di nomor perorangan maupun 
beregu. Di antaranya lewat Kolonel Kes dr. 
Elisa dan Lis Andriana yang jadi juara tiga 
di kategori perorangan putra dan putri, dan 
tim Garuda Prima 2 yang jadi juara tiga pada 
nomor beregu. 

Namun dari hasil akumulasi 
penghitungan nilai mulai dari seri 
pertama hingga seri keempat, Indonesia 
berhasil menjadi yang terbaik dan berhak 

menyandang predikat juara dunia di tiga nomor 
yang dipertandingkan, yakni perorangan putra, 
perorangan putri dan beregu. 

Untuk kategori Putra, gelar juara dunia 

Paralayang tahun 2017 ini diraih oleh Kolonel Elisa 

Manueke, sedang kategori putri oleh Rika Wijayanti, 

atlet andalan Jatim asal Malang binaan Lanud 

Abdulrachman Saleh. Sementara untuk beregu, 

gelar juara diraih tim Garuda Prima 2, yang terdiri 

dari Thomas Widyananto, Indra Lesmana, Ardi 

Kurniawan, dan Hening Paradigma.

Perolehan gelar ini merupakan pertama kali 

dalam sejarah paralayang dunia, di mana satu negara 

mendominasi seluruh podium yang tersedia, dan 

berhasil menyandingkan tiga gelar juara dunia yang 

diperebutkan dalam satu tahun. Keberhasilan ini 

menjadikan Indonesia sebagai raksasa paralayang di 

kancah dunia, tidak hanya di level Asia.*

Tim Paralayang Indonesia.

  Kontingen Indonesia di PGAWC Slovenia 2017
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Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU meraih juara 

I dalam lomba terjun payung antar militer yang 

diselenggarakan oleh Tentara Udara Diraja Malaysia, dan 

diikuti oleh sejumlah angkatan udara dari negara di Asia.

Dalam lomba terjun payung nomo Formation 

Skydive (FS), Paskhas TNI AU meraih juara I dengan 

menyisihkan tim Angkatan Udara dari Tiongkok, 

Malaysia.

Kepala Penerangan Korps Paskhas,  Letkol Pas 

Rifaid menjelaskan, prestasi di tingkat internasional ini 

membuktikan bahwa kedisiplinan dalam latihan serta 

melakukan strategi formasi penerjunan yang handal.

“Di cabang FS ini, tuan rumah tim Malaysia 

menurunkan 5 tim sekaligus, sementara Paskhas 

hanya mengirimkan satu tim dan berhasil meraih 

juara I,” jelas Rifaid, Selasa (3/10).

Dikatakan, prestasi ini menjadi kado dalam 

HUT TNI ke 72, dan dipersembahkan bagi seluruh 

prajurit TNI Angkatan Udara dan seluruh prajurit 

TNI lainnya.

Dalam lomba tersebut, angkatan udara Malaysia 

mendominasi kemenangan di berbagai cabang. 

Seperti ketepatan mendarat, Canopy Formation (CF) 

dan ketetapan mendarat militer.***

Paskhas Juara I Lomba Formation Skydive
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erbekal kemauan dan tekad 

yang kuat serta dorongan 

motivasi dari kedua orang tuanya, 

menjadikan Letda Lek Bernadus 

Yoga Kristian (22 tahun) berhasil 

tampil sebagai lulusan terbaik 

AAU (Akademi Angkatan Udara).

Sebagai lulusan terbaik AAU, 

putra pasangan FX Yunianto dan 

Chatarina Suharyanti ini, berhak 

mewakili 117 lulusan AAU untuk 

menerima penghargaan Adi 

Makayasa, bersama penerima Adi 

Makayasa dari lulusan Akmil, AAL 

dan Akpol, langsung dari Presiden 

Joko Widodo pada upacara 

Prasetya Perwira (Praspa) TNI – 

Polri tahun 2017 di Halaman Istana 

Merdeka Jakarta, Selasa (25/7).

Letda Lek Bernadus Yoga 

Kristian, menempuh sekolah 

dasar di SD Kanisius Ganjuran. 

Kemudian melanjutkan 

pendidikan di SMPN 1 Bantul 

yang diselesaikan dengan nilai 

Ebtanas 9,57 dan selanjutnya 

mengikuti pendidikan di SMA 

Taruna Nusantara yang lulus 

dengan nilai 9,37 pada tahun 2013.

Setelah lulus dari SMA Taruna 

Nusantara, putra kedua dari dua 

bersaudara ini memilih masuk di 

AAU dengan jurusan elektronika 

pertahanan serta lulus dengan 

predikat terbaik tahun 2017.

Latar belakang kehidupan 

keluarga Letda Lek Bernadus Yoga 

Kristian, tidak ada yang menjadi 

anggota TNI. Ayahnya seorang 

petani di daerah Bantul Yogyakarta 

dan ibunya bekerja sebagai guru di 

SMPN 1 Bambanglipuro, sedang 

kakak perempuannya Scolastika Dita 

Kristian selesai menempuh profesi 

dokter dari Universitas Gajah Mada. 

“Saya memilih sekolah SMA 

Taruna Nusantara 

Magelang karena 

mendapat bantuan 

beasiswa dari 

Ikatan Alumni 

Taruna Nusantara 

(Ikatara). Dengan 

berbagai macam pola 

pendidikan, akhirnya 

lulus tahun 2017 dengan 

hasil sangat memuaskan 

meskipun tidak menjadi yang 

terbaik dan lolos menjadi Taruna 

AAU pada tahun yang sama”, 

ungkapnya.

Dikatakan, pendidikan 

militer diketahui di SMA Taruna 

Nusantara saat Ikatan Alumni 

Taruna Nusantara mengadakan 

Stadium General tentang Akademi 

B

Presiden Joko Widodo saat melantik Letda Lek Bernadus Yoga Kristian sebagai lulusan 
terbaik AAU pada upacara Praspa TNI-Polri 2017 di halaman Istana Merdeka, Jakarta
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Angkatan Udara. Dari kegiatan 

tersebut kemudian secara mandiri 

mencari informasi lebih lanjut 

tentang mekanisme dan sistem 

yang ada di Angkatan Udara 

dan Akademi Angkatan Udara 

dan setelah mempertimbangkan 

akhirnya bergabung. 

Melebihi syarat minimal
Usaha yang dilakukan agar 

dapat diterima di Akademi 

Angkatan Udara adalah berusaha 

melebihi syarat minimal untuk 

pendaftaran dan mempersiapkan 

segala sesuatu lebih siap 

dari peserta lain pada waktu 

seleksi. Sebagai contoh untuk 

kemampuan jasmani, harus bisa 

mempunyai hasil yang lebih 

dibandindingkan dari peserta 

lain. Tes akademik pun demikian 

dengan mempersiapkan diri lebih 

awal dan lebih siap dari peserta 

lain sehingga hasil yang diperoleh 

mendekati sempurna. Untuk 

tes psikologi, mengerjakan tes 

secara maksimal sesuai dengan 

kemampuan serta menjaga 

kesehatan badan. 

Menurutnya, saat belajar di 

AAU memanfaatkan waktu sesuai 

jadwal yang telah ditentukan, selalu 

mencatat yang penting dan belum 

mengerti serta selalu fokus sehingga 

ketika ujian tidak perlu waktu lama 

untuk mempelajari karena sudah 

memahami dan tinggal mengulang. 

“Semua kegiatan di Akademi 

Angkatan Udara dilakukan sesuai 

dengan kemampuan dan yang 

paling penting yaitu bersyukur 

dengan apa yang telah dicapai setiap 

tahap”, jelasnya. 

Selama mengikuti pendidikan 

di AAU, lanjutnya, yang paling 

berkesan adalah ketika mengikuti 

kegiatan kematraan seperti 

glider, terjun payung, jungle 

and sea survival, pertahanan 

pangkalan dan joy flight. Dalam 

kegiatan kematraan tersebut 

dapat merasakan secara langsung 

bidang kedirgantaraan, yang untuk 

pertama kalinya merasakan sesuatu 

yang berbeda sebagai kodrat 

manusia yang hidup di darat.

Dikatakan, menjadi yang 

terbaik konsekuensinya seumur 

hidup. Jadi dengan memperoleh 

penghargaan tentunya bukan 

menjadi titik berpuas diri, namun 

merupakan suatu tanggung 

jawab moral yang tinggi untuk 

kedepannya sebagai bukti memang 

layak dan pantas menerima.

”Menerima Adhi Makayasa 

adalah kebanggaan yang luar biasa 

karena tidak hanya memberikan 

kebanggaan pada diri sendiri namun 

juga keluarga serta orang orang di 

sekitar saya”, ungkapnya.

Menjadi penerbang adalah cita 

cita semua lulusan AAU, oleh karena 

itu sebagai penerima penghargaan 

Adi Makayasa, Letda Lek Bernadus 

Yoga Kristian, akan berusaha 

untuk dapat bergabung di sekolah 

penerbang serta memberikan yang 

terbaik dimanapun ditugaskan. 

Dalam menjalani kehidupan, 

lulusan AAU kelahiran Bantul 26 

Mei 1995 ini, memegang filosofi 

“selalu menjadi garam dan terang 

dunia”. Penerapan filosofi ini sangat 

luas yaitu memberikan karya terbaik 

bagi orang lain dan selalu berguna 

terhadap orang di sekitarnya, selain 

itu juga tidak mementingkan ego 

pribadi.* 



alah satu kelebihan yang 
dimiliki Kasau Marsekal 
TNI Hadi Tjahjanto adalah 

kecintaannya terhadap sejarah, 
khususnya sejarah TNI AU. Belum 
satu tahun menjabat, setidaknya 
sudah tiga pesawat yang pernah 
digunakan Angkatan Udara 
“diletakkan” sedemikian rupa 

sehingga kiprahnya 
tetap dikenang dan 
menjadi motivasi 
seluruh anggota 
dan masyarakat 
Indonesia 
umumnya, dalam 
pengabdiannya 
kepada bangsa dan 
negara. Pesawat A-4 
Skyhawk menjadi 
“ikon” di Museum 

Pusat TNI “Satria Mandala”, Jakarta, 
pesawat F-5E Tiger menghuni 
museum Dirgantara Mandala 
serta Churen . Konon masih ada 
beberapa pesawat lagi yang akan 
menghuni Museum Pusat TNI AU 
Dirgantara Mandala. 

Kiprah pesawat Churen dalam 
menegakkan kedaulatan NKRI 
tercatat dengan tinta emas dalam 

sejarah perjalanan Angkatan 
Udara. Atas prakarsa Kasau 
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga, 
satu unit pesawat Churen yang 
ada di Museum Satria Mandala 
dipindahkan ke Museum Pusat 
TNI AU “Dirgantara Mandala” 
Yogyakarta. Kasau berharap 
pesawat Churen dapat dirawat 
dan direstorasi kembali menjadi 
kondisi yang baik agar warisan 
berharga para pendiri TNI AU 
dapat dikenang sepanjang masa. 

Pemindahan pesawat 
dilakukan dengan sangat hati-hati 
karena kondisinya yang sudah 
rapuh. Pesawat dikemas dalam 
dua bagian yaitu bagian fuselage 
yang tetap utuh dan satu paket 
gabungan dari wing section, 
rudder dan horizontal stabilizer. 
Proses pengiriman dari Lanud 
Halim Perdanakusuma ke Lanud 
Adisutjipto menggunakan pesawat 
C-130 Hercules No Registrasi 
A-1312 dengan Pilot In Command 
Letkol Pnb Suryo Anggoro. 
Pesawat direstorasi di Skadron 
Teknik 043 Lanud Adisutjipto 
untuk selanjutnya bergabung 
dengan “saudara-saudara 

S

Churen, 
Tempatmu Kini
di Muspusdirla

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP, di dampingi Danskatek 043 Letkol Tek. Taufik Yulianto foto bersama beserta 
anggota Skatek 043 usai melihat restorasi pesawat Churen di hanggar Skatek 043 Lanud Adi Sutjipto, Yogyakarta.

Restorasi pesawat Churen di hanggar Skatek 043 

Lanud Adi Sutjipto, Yogyakarta.
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seperjuangan” di Museum Pusat 
TNI AU Dirgantara Mandala.

Memperingati Hari Bakti TNI 
Angkatan Udara selalu berkaitan 
dengan kiprah pesawat yang satu 
ini, K5YI Churen (biasa disebut 
Chureng). Pasalnya, dengan 
pesawat inilah para penerbang 
Angkatan Udara melancarkan 
operasi udara membom tangsi-
tangsi Belanda di wilayah 
Ambarawa dan Salatiga. Dua 
pesawat Churen diterbangkan 
dari Pangkalan Udara Maguwo 
(sekarang Lanud Adisutjipto) 
masing-masing oleh Sutardjo Sigit 
dengan air gunner Sutarjo serta 
Suharnoko Harbani dengan air 
gunner Kaput. Kadet Penerbang 
Sutarjo Sigit dengan daerah 
operasi Salatiga, sedangkan 
Suharnoko Harbani menuju 
daerah operasi Ambarawa. 
Serangan udara ke Semarang 
menggunakan pesawat Guntei 
dengan penerbang Mulyono dan 
air gunner Dulrachman.

Pesawat Churen merupakan 
pesawat latih peninggalan Jepang 
yang pada awalnya ada 50 unit. 
Namun dari hasil pengecekan 
secara umum hanya ada tiga 
unit yang masih dalam keadaan 
lengkap meskipun juga dalam 
kondisi rusak ringan. Dua orang 
teknisi, Basir Surya dan Tjarmadi 
diperintahkan memperbaiki 
pesawat tersebut. Hanya dalam 
waktu satu hari yakni tanggal 
26 Oktober 1945 satu pesawat 

berhasil diperbaiki dan siap untuk 
test flight setelah diberi tanda 
lingkaran berwarna merah putih 
sebagai simbol bendera negara 
Republik Indonesia.

Test flight dilakukan 
tanggal 27 Oktober 1945 
pukul 10.00 selama 30 menit 
oleh Komodor Agustinus 
Adisutjipto yang didampingi oleh 
Rudjito.    Dipilihnya Agustinus 
Adisutjipto untuk test flight 
ini karena mempunyai wing 
penerbang yaitu Groot Militaire  
Brevet.  Penerbangan ini tercatat 
sebagai penerbangan pesawat  
beridentitas merah putih pertama 
di alam Indonesia merdeka oleh 
pemuda Indonesia sendiri. Setelah 
penerbangan pertama itu, para 
teknisi terus bekerja memperbaiki 
pesawat -pesawat  yang ada di 
Maguwo. Pada awal Januari 1946, 
berhasil diperbaiki dan disiapkan  
25 pesawat lagi hingga siap 
terbang.  Pesawat Churen tersebut 
kemudian menjadi kekuatan 
Pangkalan  Udara Maguwo yang 
sekaligus menjadi kekuatan 
Sekolah Penerbangan yang 
dipimpin oleh Komodor Agustinus 
Adisutjipto.  Tugas lain yang 
pernah dilaksanakan adalah dalam 
misi pengintaian di Laut Selatan, 
latihan terjun payung pertama, 
penyebaran plamfet, dropping 
obat-obatan dan logistik.

Capung Merah, demikian 
julukan untuk pesawat yang dicat 
dengan warna jingga merah ini. 

Pesawat ini sejatinya merupakan 
pesawat latih bermesin tunggal, 
sayap ganda buatan pabrik Nippon 
Hikoki KK tahun 1933. Kokpit 
bertipe tandem dan tanpa kanopi 
atas sehingga bagian kepala dan 
dada penerbang kelihatan jelas dari 
luar. Tak heran ketika digunakan 
dalam operasi udara tanggal 29 
Juli 1947, pesawat ini dimodifikasi 
sedemikian rupa dengan kreativitas 
para teknisi Angkatan Udara saat 
itu. Pesawat berhasil dimodifikasi 
dengan menempatkan bom seberat 
50 kg di bawah kedua sayapnya. 
Untuk melepaskan bom-bom 
tersebut, disebelah kiri tempat 
duduk penerbang dipasang tiga 
buah handle (pegangan) yang 
terbuat dari kayu dengan warna 
yang berbeda-beda.  Sebelah kiri 
warna merah untuk melepaskan 
bom di bawah sayap kiri, yang 
tengah warna kuning untuk 
melepaskan kedua bom sekaligus, 
yang kanan berwarna hijau 
untuk melepaskan di bawah 
sayap kanan. Churen merupakan 
kependekan dari Chukan Renssuki 
(intermediate trainer). 

Selain dilengkapi bom, pesawat 
Chureng dilengkapi pula dengan 
senapan mesin.   Dari kedua 
pesawat Chureng yang disiapkan, 
hanya satu pesawat yang bisa 
dipasang senapan mesin, karena 
satu pesawat Chureng yang akan 
diawaki Sutardjo Sigit tidak ada 
tempat kedudukan (mounting)-nya 
untuk memasang senapan mesin, 
sehingga pesawat ini sama sekali 
tidak dapat membela diri apabila 
disergap musuh.  Sebagai gantinya, 
pesawat diberi bom-bom bakar 
yang dibungkus dengan kain blacu. 
Di akhir pengabdiannya, tahun 
1977 salah satu pesawat diabadikan 
di Museum TNI Satria Mandala, 
Jakarta.* 
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Badan pesawat C-130 
Hercules A-1301 

berukuran besar akhirnya 
tiba di Yogyakarta yang 

dibawa dari Bandung 
ke Yogyakarta dengan 
diangkut truk trailer.

erjalanan dari Bandung ke 
Yogyakarta membutuhkan 7 
hari dengan menempuh jarak 

sekitar 520 km. Saat melintas di 
jalur selatan wilayah Jawa Barat, 
Jawa Tengah dan Yogyakarta 
menjadi perhatian warga. 

Rasa syukur dipanjatkan 
oleh tim yang bertugas membawa 
badan pesawat Hercules 
C-130. Setelah 7 hari berjuang 
menghadapi kendala dalam 
perjalanan dari Lanud 
Sulaiman Bandung, badan pesawat 

Hercules C-130 akhirnya tiba di Kompleks Lanud Adisutjipto 
Yogyakarta, jumat (29/9) lalu. Awalnya, pengiriman lewat jalur 
darat direncanakan hanya memakan waktu 5 hari.

Menurut Kepala Muspusdirla Kolonel Sus Dede Nasrudin, 
sebanyak 13 kru menghadapi berbagai kendala karena 
membawa badan pesawat Hercules C130 yang berukuran 
besar dan tinggi.

“Di Banyumas, tim terpaksa memutuskan untuk mencari 
jalur alternatif karena terhalang tiang bagian atas jembatan 
Rawalo, selain itu banyak kabel yang melintang. Di Jalan 
Wates, ban pecah sampai empat kali,” ungkapnya.

Namun, berbagai kendala itu tak menyurutkan semangat 
tim. Berkat kerja keras tim, akhirnya badan pesawat Hercules 
C130 sampai di Kompleks Lanud Adisutjipto Yogyakarta 
dalam waktu tujuh hari. “Selama perjalanan, kami berusaha 
santun. Sambutan masyarakat juga luar biasa, menunggu di 
pinggir jalan dan mengabadikan dengan ponsel,” ungkapnya.

Sesampainya di Kompleks Lanud Adisutjipto Yogyakarta, 
badan pesawat akan kembali dirangkai. Setelah itu, pesawat ini 
akan menambah koleksi Museum Pusat TNI AU Dirgantara 
Mandala yang saat ini sudah memiliki 49 jenis pesawat.

Permintaan maaf
Sedang, Komandan Lanud Adisutjipto Marsma TNI 

Novyan Samyoga menyampaikan permintaan maaf bila 
selama proses pengiriman pesawat Hercules C130 menganggu 
masyarakat dan pengguna jalan. Sebab, ukuran badan pesawat 
Hercules C130 cukup besar.

P

Hercules C-130 Menuju Home Base Terakhir
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“Kami meminta maaf sekaligus 
berterimakasih atas pengertian 
seluruh masyarakat dan pengguna 
jalan,” ucapnya.

Pesawat Hercules C130 yang 
telah purna tugas dibawa ke Lanud 
Adisutjipto Yogyakarta merupakan 
inisiatif dari Kepala Staf TNI AU. 
Tujuannya untuk melengkapi 
museum dengan berbagai pesawat 
yang pernah dioperasikan TNI AU.

“Museum ini bisa menjadi 
sarana edukasi entertainment 
bagi generasi muda. Ke depan, 
harapannya Museum Pusat TNI 
AU Dirgantara Mandala menjadi 
salah satu yang terbesar di Asia 
Tenggara,” ujarnya.

Pesawat Hercules tersebut 
didatangkan ke Indoensia pada 
tahun 1960 dan baru pensiun 
sekitar tahun 2005. Selama 
itu pesawat mengikuti semua 
operasi udara TNI AU seperti 
untuk mengirimkan bantuan 
kemanusiaan, latihan dan lain-lain. 
Pesawat sering digunakan untuk 
mengirim bantuan kemanusian 
ke sejumlah negara pada sekitar 
tahun 1970 hingga1980-an.

Danlanud Adi Sutjipto Marsma TNI Novyan Samyoga di dampingi Kamuspusdirla 
Kol. Sus. Drs. Dede Nasrudin saat menerima koleksi pesawat Hercules C-130 A-1301 

yang tiba di kompleks Muspusdirla Lanud Adi Sutjipto, Yogyakarta.

Koleksi pesawat Hercules C-130 A-1301 dalam perjalanan darat menuju komplek Muspusdirla, Yogyakarta.
Kedatangan pesawat ini menambah koleksi alutsista milik TNI AU di Museum Pusat Dirgantara Mandala, Yogyakarta.

Selain menambah koleksi 
pesawat Hercules, berbagai jenis 
pesawat lain juga akan menambah 
koleksi museum. Beberapa koleksi 
lain adalah pesawat Si Kumbang 
yang merupakan buatan asli 
Indonesia, Avia dan Cesna.

Dikatakan, bertambahnya 
koleksi museum diharapkan 
Museum Pusat TNI Angkatan 
Udara Dirgantara Mandala 
(Muspusdirla) Yogyakarta akan 
menjadi museum terbesar di Asia 

Tenggara. Untuk mendukung 
menjadi yang terbesar tersebut, 
penataan lingkungan dan renovasi 
masih dilakukan

Museum diharapkan tidak 
hanya sekedar menjadi tempat 
koleksi pesawat namun juga 
menjadi sarana edutainment 
(edukasi dan entertaiment). Lokasi 
tersebut cukup strategis karena 
museum ini berada di Yogyakarta 
yang dikenal sebagai kota pelajar.*
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onsel merupakan perlengkapan elektronik yang 

selalu menemani kita kemanapun kita pergi. 

Tahukah anda, efek samping dari sinyal ponsel anda? 

Berbagai macam tips sudah kita ketahui bersama 

seperti gunakanlah handphone pada kuping sebelah 

kiri ketimbang sebelah kanan dan lainnya.

Pancaran gelombang elektromagnetik dari 

ponsel memiliki frekuensi antara 450 – 1800 MHz, 

yaitu termasuk dalam daerah gelombang mikro. 

menurut perhitungan menunjukkan bahwa quantum 

energi yang ditimbulkan oleh radiasi elektromagnetik 

ponsel, secara kuantitas relatif masih kecil karena 

hanya berkisar sepersejuta elektron Volt. Namun 

kalau jarak sumber radiasi dengan materi, yaitu 

jarak antara ponsel dengan kepala (khususnya 

telinga) diperhitungkan, maka dampak radiasi 

elektromagnetik yang dipancarkan oleh ponsel tidak 

boleh diabaikan begitu saja. 

Alasannya adalah karena intensitas radiasi 

elektromagnetik yang diterima oleh materi (kepala 

khusus bagian telinga), akan berbanding terbalik 

dengan kuadrat jarak, artinya makin dekat dengan 

sumber radiasi (ponsel) akan makin besar radiasi 

yang diterima. Persoalan akan lebih menarik lagi, 

Dampak Radiasi Ponsel 
Bagi Kesehatan

P kalau waktu kontak atau waktu berbicara melalui 

ponsel diperhitungkan, maka akumulasi dampak 

radiasi akibat pemakaian ponsel perlu dicermati 

lebih jauh lagi.

Ponsel menggunakan gelombang 

elektromagnetik dalam mengirim dan menerima 

pesan. Gelombang elektromagnetik ini dapat 

menyebabkan pemanasan pada jaringan tubuh. 

Jaringan tubuh dipanaskan oleh rotasi dari molekul 

polar yang disebabkan oleh medan elektromagnetik. 

Pada saat seseorang sedang menelepon dengan 

ponsel, efek pemanasan ini akan terjadi pada 

permukaan kepala dan mengakibatkan kenaikan 

suhu. Otak memiliki kemampuan untuk membuang 

kelebihan panas melalui sirkulasi darah. Namun, 

kornea mata tidak memiliki pengaturan suhu dan 

dari percobaan pada kelinci, ditemukan bahwa 

radiasi ponsel dapat menyebabkan katarak.

Pengamatan lebih jauh mengenai dampak radiasi 

elektromagnetik ponsel terhadap tubuh manusia, 

ternyata mempunyai kemiripan dengan dampak radiasi 

elektromagnetik yang ditimbulkan oleh radar. Dampak 

tersebut adalah kemampuan radar mengagitasi molekul 

air yang ada dalam tubuh manusia. Sel-sel yang terdapat 
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dalam tubuh manusia sebagian besar mengandung 

air. Agitasi ditimbulkan oleh radiasi elektromagnetik. 

Kalau intensitas radiasi elektromagnetiknya cukup kuat, 

maka molekul-molekul air terionisasi, dampak yang 

ditimbulkan mirip dengan akibat yang ditimbulkan 

oleh radiasi nuklir. 

Peristiwa agitasi oleh gelombang mikro yang 

perlu diperhatikan adalah yang berdaya antara : 4 

mW/cm2 ~ 30 mW/cm2. Agitasi bisa menaikkan suhu 

molekul air yang ada di dalam sel-sel tubuh manusia 

dan ini dapat berpengaruh terhadap kerja susunan 

syaraf, kerja kelenjar dan hormon serta berpengaruh 

terhadap psikologis manusia. Hal-hal inilah yang 

kemungkinan diduga sebagai penyebab timbulnya 

penyakit Alzheimer atau kepikunan dini.

Merusak DNA
Penelitian ini dilakukan oleh 12 lembaga riset, 

7 diantaranya ada di Eropa selama 4 tahun. 1996, 

Universitas of Washington, Seattle menemukan 

bahwa EMR dalam bentuk energi gelombang radio 

rendah terbukti bisa merusak DNA. Kelompok 

riset Jerman, Verum mencoba mempelajari efek 

radiai HP terhadap sel-sel tubuh manusia. Hasilnya 

sel-sel tubuh yang terkena paparan gelombang 

elektromagnetik seperti pada HP mengalami 

kerusakan yang signifikan. Bahkan mutasi sel-sel ini 

bisa menjadi penyebab timbulnya kanker. 

Pancaran radiasi yang digunakan dalam 

penelitian berada pada level 0,3-2 watt/kg, sementara 

pada HP memancarkan sinyal radio atau SAR 

(Spesifik Absortion Rate) yang berada pada level 2 

watt/kg. Beberapa akibat buruk yang biasa terjadi pada 

tubuh manusia menurut sejumlah penelitian antara 

lain meningkatkan resiko terkena tumor telinga , 

kanker otak, berpengaruh buruk pada jaringan otak, 

mengakibatkan meningioma, neurioma akustik, 

acoustic melanoma dan kanker ludah.

Sebenarnya semua handphone yang beredar 

masih bias dkategorikan “aman” karena tingkat SAR-

nya masih dibawah 1,6 watt/kg. Meskipun demikian 

ada beberapa orang yang merasa agak pusing atau 

telinganya panas setelah menggunakan handphone-

handphone yang dikategorikan “aman” tersebut. Jadi 

yang betul-betul aman (bukan sekedar aman saja) 

adalah tingkat radasinya dibawah 1 watt/kg. 

Beberapa institusi juga menyatakan bahwa 

radiasi dari penggunan HP tidak berbahaya. Dan 

memang radiasi HP tersebut, yang tergolong 

gelombang RF, tidak cukup berbahaya. Tapi bukan 

berarti kemungkinan adanya efek samping tidak 

ada. Radiasi RF pada level tinggi dapat merusak 

jaringan tubuh. Radiasi RF punya kemampuan 

untuk memanaskan jaringan tubuh seperti oven 

microwave memanaskan makanan. Dan radiasi 

tersebut dapat merusak jaringan tubuh, karena 

tubuh kita tidak diperlengkapi untuk mengantisipasi 

sejumlah panas berlebih akibat radiasi RF. Penelitian 

lain menunjukkan radiasi non-ionisasi (termasuk 

gelombang RF) menimbulkan efek jangka panjang.

Pada HP terdapat istilah transmitter yang 

mengubah suara menjadi gelombang sinusoidal 

kontinu yang kemudian dipancarkan keluar melalui 

antenna dan gelombang ini berfluktuasi melalui 

udara. Gelombang RF(radio frequency) inilah yang 

menimbulkan radiasi elektromagnetik.

Berikut beberapa penyakit dan kelainan yang 

berpotensi timbul karena radiasi HP yaitu Kanker, 

Tumor Otak, Alzheimer, Parkison, Fatigue (terlalu 

capai) dan Sakit kepala. (Dari berbagai sumber)
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Hakikat Waktu
Pergantian tahun mengingatkan kita bahwa jatah 

hidup kita di dunia ini semakin berkurang. Seorang 
ulama besar, Imam Hasan Al-Basri, mengatakan, 
”Wahai anak Adam, sesungguhnya Anda bagian dari 
hari, apabila satu hari berlalu, maka berlalu pulalah 
sebagian hidupmu.” Dengan makna seperti itu, 
seharusnyalah kalau pergantian tahun justru mesti 
kita manfaatkan untuk mengevaluasi (muhasabah) 
diri. Allah SWT berfirman, 

”Wahai orang-orang beriman bertakwalah kalian kepada 
Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah 

disiapkan untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada 
Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kalian 

kerjakan.” (QS 59: 18).

Khalifah Umar bin Khathab menyatakan, 
”Hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. 
Timbanglah amal-amal kalian sebelum ditimbang. 
Bersiaplah untuk menghadapi hari yang amat 
dahsyat. Pada hari itu segala sesuatu yang ada pada 
diri kalian menjadi jelas, tidak ada yang tersembunyi.”

Rasulullah SAW bersabda, ”Tidaklah melangkah 
kaki seorang anak Adam di hari kiamat sebelum 

ditanyakan kepadanya empat perkara: tentang 
umurnya untuk apa dihabiskan, tentang masa 
mudanya untuk apa digunakan, tentang hartanya 
dari mana diperoleh dan ke mana dihabiskan, dan 
tentang ilmunya untuk apa dimanfaatkan.” (HR 
Tirmidzi).

2
Terkait dengan usia itu, Rasulullah SAW 

menjelaskan, ‘‘Sebaik-baik manusia ialah yang 

panjang umurnya dan baik amal perbuatannya, 

sedangkan seburuk-buruk manusia adalah yang 

panjang umurnya tetapi buruk amal perbuatannya.” 

(HR Tirmidzi). Al Quran juga menuntun kita agar 
tidak merugi ditelan waktu. Hanya orang yang 
beriman, beramal sholeh, saling menasehati dalam 
mentaati kebenaran dan menetapi kesabaranlah 
yang akan menikmati keberuntungan. Allah SWT 
berfirman dalam Surat Al-Ashr/103:1-3

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam 
keadaan merugi (celaka), kecuali orang-orang yang beriman, 

beramal shalih, saling menasihati dalam kebenaran, dan saling 

menasihati dalam kesabaran.”
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Hikmah Pergantian Tahun
Dengan mengingat hakikat waktu, seorang 

muslim diharapkan semakin hati-hati memanfaatkan 
waktu yang tersedia. Tahun baru yang merupakan 
bagian dari waktu perlu direnungi untuk 
mendapatkan pelajaran (ibrah) dalam rangka 
meningkatkan pemahaman dan amal. Beberapa 
hikmah yang dapat dipetik dari peristiwa pergantian 
Tahun Masehi sebagai berikut :

1.  Senantiasa Mengingat waktu.

Pergantian tahun baru pada hakikatnya adalah 
mengingatkan manusia tentang pentingnya waktu. 
Imam Syahid Hasan Al-Banna berkata, ”Siapa 
yang mengetahui arti waktu berarti mengetahui 
arti kehidupan. Sebab, waktu adalah kehidupan itu 
sendiri.”

Dengan begitu, orang-orang yang selalu menyia-
nyiakan waktu dan umurnya adalah orang yang tidak 
memahami arti hidup. Ulama kharismatik, Dr Yusuf 
Qardhawi, dalam kitab Al-Waqtu fi Hayatil Muslim 
menjelaskan tentang tiga ciri waktu. Pertama, waktu 
itu cepat berlalunya. Kedua, waktu yang berlalu tidak 
akan mungkin kembali lagi. Dan ketiga, waktu itu 
adalah harta yang paling mahal bagi orang beriman.

2.  Memahami Pentingnya Peningkatan Diri

Orang yang sukses senantiasa mengingat dan 
memperhitungkan apakan hari ini telah dilewati 
dengan mendapatkan prestasi yang lebih baik dari 
kemarin atau tidak. Dengan demikian seorang 
muslim akan terus meningkatkan diri untuk terus 
menambah keberuntungan hidupnya agar tidak 
tertipu waktu apalagi celaka. Semoga kita termasuk 
golongan orang yang sukses yaitu amal hari ini 
lebih baik dari hari kemarin. Semoga kita terhindar 
menjadi oarnag yang tertipu waktu dan celaka karena 
amal yang dikerjakan hari ini sama saja bahkan lebih 
buruk dari hari kemarin.

3.  Merefleksikan Makna Hijrah dalam 

Kehidupan Sehari-hari

Hijrah berarti berpindah atau meninggalkan. 
Dalam makna ini, hijrah memiliki dua bentuk. Hijrah 
Makaniyah (fisik) dan Hijrah Ma’nawiyah. Hijrah 
makaniyah (hakiki) adalah berpindah secara fisik, 
dari satu tempat ke tempat lain. Adapun hijrah secara 
ma’nawiyah ditegaskan dalam firman Allah swt.

“Maka Luth membenarkan (kenabian)nya. Dan berkatalah 
Ibrahim: “Sesungguhnya aku akan berpindah ke (tempat yang 

diperintahkan) Tuhanku (kepadaku); sesungguhnya Dialah Yang 

Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. Al- Ankabut Ayat 26.

“Dan perbuatan dosa tinggalkanlah”. Al-Muddatsir: 5

Bentuk-bentuk hijrah maknawiyah di antaranya. 
Meninggalkan kebiasaan mengacuhkan karunia 
Allah menjadi hamba yang pandai bersyukur. 
Berpindah dari kehidupan jauh dari tuntunan agama 
kearah kehidupan yang relijius dan Islami. Berpindah 
dari sifat-sifat munafik, plin-plan, menjadi konsisten 
atau istiqomah. Berpindah dari cara-cara haram 
dalam menggapai tujuan ke arah cara-cara jujur dan 
halal. 

“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan 
Allah dengan harta, benda dan diri mereka, adalah lebih Tinggi 
derajatnya di sisi Allah; dan Itulah orang-orang yang mendapat 

kemenangan”. At-Taubah Ayat 20

Hijrah juga serius meninggalkan kedengkian, 
menjauhi korupsi, tidak saling menjatuhkan sesama 
orang berima dan enggan saling menghujat. Hijrah 
juga mermaknai meninggalkan kesia-siaan, merubah 
kebiasaan hidup menjadi beban, dan tidak mau 
hidup dalam kebohongan. Rasulullah saw. bersabda 
yang diriwayatkan Imam Bukhari: “Barangsiapa 
yang berhijrah untuk Allah dan Rasul-Nya maka 
hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa 
yang berhijrah untuk dunia (untuk memperoleh 
keuntungan duniawi) dan untuk menikahi wanita 
maka hijrah itu untuk apa yang diniatkan nya.” 
Wallahu’a’lam.  (A. Solehudin Wahid)
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“Tok!! Tok!! Tok !! ...”
“Ohh!, sepertinya Juna sudah 

datang”, ujarku ketika terdengar 
ketukan pintu dari depan kamar 
kos.

Aku yang sedang berada di 
dalam kamar mandi langsung 
buru-buru menghampiri untuk 
membukakan pintu.

“Tok!! Tok!! ...’
“Ya Juna, sebentaaar”, ujarku.
“Ceklek!!”, pintu terbuka dan 

aku pun hanya bisa terheran-
heran.

“Aneh!, kok gak ada orang”, 
pikirku dalam hati. Aku pun 
mengecek ke teras, kuperhatikan 
sekeliling. Kulihat di depan kosan 
ada beberapa ibu-ibu yang sedang 
mengobrol sambil jajan bakso 
keliling.

“Eeeh ... mas Bowo, mau beli 
bakso juga yah?”, tanya Bu Wati, 
pemilik kosan yang melihatku 
keluar rumah.

“Hhm ... Tidak bu, tadi ada 
yang ngetuk pintu, saya kira ada 
tamu”, jawabku menjelaskan.

“Masa sih! Dari tadi ibu di 
depan tidak ada orang yang ngetuk 
pintu mas Bowo tuh!,”,ujar Bu 
Wati keheranan. “Salah dengar 
barangkali”, lanjutnya sambil 
berjalan.

Aku hanya bisa tercengang 
mendengar ucapan Bu Wati.

Tiba-tiba seperti ada angin 

Misteri 
Kamar Kos

yang menerpa wajahku, wuuussh 
... Seketika itu pula bulu kudukku 
langsung berdiri, aku langsung 
masuk ke dalam kos.

 “Ck, apalagi ini?, jelas-jelas 
tadi ada yang mengetuk rumah, 
aku yang dikamar mandi saja 
sampai jelas mendengarnya. Ini 
pasti kerjaan orang iseng”, pikirku.

Dalam kebingunganku, tiba-
tiba aku dikejutkan kembali oleh 
ketukkan pintu depan kamar kos.

“Tok!! Tok!! Tok!! ...”
Tanpa Ragu aku pun langsung 

membukakan pintu sambil 
mengumpat, “WOI! ... Iseng 
banget sih, kurang kerjaan yah!”. 

“Siapa yang iseng?”, tanya pria 
didepanku.

“Juna”, ucapku sambil 
menepuk jidat. “Sorry bos, gue 
kira orang iseng”, sambungku 
sembari mempersilahkannya 
masuk.

Juna adalah teman satu 
angkatan yang baru saja pindah 
satuan sebulan yang lalu, dan saat 
ini berdinas di Satuan yang sama 
denganku. Orangnya ramah dan 
sederhana, dia juga seorang indigo, 
orang yang diyakini memiliki 
kemampuan atau sifat yang spesial 
kata lainnya punya indera ke 
enam. 

Gak heran sih, saat Dikma 
dulu juga pernah beberapa 
kali teman angkatan ada yang 

kesurupan, Juna selalu bisa 
menyadarkannya. Karena 
keistimewaannya itu aku 
memintanya untuk main ke 
rumah.

“Wo, lo tinggal sendiri?”, tanya 
Juna.

“Iya, sekarang tinggal sendiri, 
tadinya sih berdua sama Raja, tapi 
dia pindah ke Madiun”, jawabku.

“Sebentar, biar gue ambilin 
minum”, sambungku. Akupun ke 
dapur untuk mengambilkannya 
minum dan diikuti oleh Juna.

Juna memperhatikan 
sekeliling kamar kosan yang hanya 
disekat-sekat dan terdiri dari 
ruang tamu, ruang tidur, ruang 
dapur dan satu kamar mandi.

“Enak juga kosan lo, ternyata 
orang kaya lo bisa juga bersih dan 
rapi”, ledek Juna dan aku hanya 
bisa tersenyum kecut.

“HHmmm ... Wo, ada yang 
ngikutin elo ya?”, tanya Juna.
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Mendengar pertanyaan Juna, 

aku pun terdiam, rasa bimbang 

mengelayutiku dan akhirnya 

akupun mulai bercerita.

 “Ok, jujur saja sebenarnya 

gue kurang percaya sama 

tahayul ataupun hal-hal yang 

berbau mistis. Lo tau Kan?!”, 

ujarku, Juna hanya mengangguk 

mendengarkan.

Percaya apa tidak, sudah 

empat hari ini gue merasa ada 

yang aneh sama kosan ini. Padahal 

sudah hampir dua tahun gue 

tinggal di kosan ini dan gak ada 

yang aneh-aneh tuh selama ini.

Saat gue sedang nonton tv 

kira-kira jam 1 malam, tiba-tiba 

tv mati sendiri padahal ngak mati 

listrik.

Terus, pernah juga gue 

kelupaan matiin keran, airnya 

sampai meluber saat gue mo matiin 

ternyata kerannya sudah ketutup.

..., Juna masih 

memperhatikan.

Pernah juga jam 3an pagi, 

terdengar suara seperti ada yang 

mandi di kamar mandi, di dapur 

juga terdengar suara orang masak. 

Tadinya gue kira orang kosan 

sebelah, tapi besoknya gue tanya 

katanya jam segitu belum pada 

bangun boro-boro mau mandi 

sama masak.

Coba lo pikir, dengan 

keanehan-keanehan yang terjadi, 

gue berusaha seperti tidak pernah 

terjadi apa-apa di kosan ini. Tapi 

imbasnya gue sekarang jadi susah 

tidur, dan selalu merasa gak 

tenang kalo di kosan.

“Lo tau gak, kira-kira ada 

apaan sih di kosan gue?”, tanyaku 

berbisik.

“HHmm ... Dia bilang 

sebentar lagi pergi”, ujar Juna.

“Hah!! Apaan sih lo Jun, 

jadi bener nih di kamar nih 

ada makhluk halusnya,” ujarku 

bergidik.

“Makhluk halus dimana-mana 

ada Wo, lu pasti pernah baca atau 

dengar hal yang seperti itu dan 

terkadang hal-hal yang di luar 

nalar tuh bisa saja terjadi pada diri 

setiap orang, tinggal tuh orang mau 

percaya atau tidak”, terang Juna.

Malampun tiba, Juna sudah 

terlelap dari jam 9. Aku pun segera 

merebahkan tubuhku untuk mulai 

tidur.

“Bowo ... Bowoo ... Bowooo!!”, 

sayup-sayup terdengar suara parau 

memanggilku.

Perlahan kubuka mataku yang 

berat karna kantuk, kulihat langit-

langit kamar, kutoleh sebelah kiri 

ada Juna yang terlelap.

“Siapa yang manggil tadi? Aku 

pasti bermimpi”, pikirku. 

Saat ku tolehkan kepalaku 

ke sebelah kanan, matakupun 

terbelalak, mulutku terkatup, 

badanku seakan membatu tak bisa 

bergerak. Entah kenapa jantungku 

pun berdegup dengan kencang dan 

cepat, bulir-bulir keringat dingin 

mulai membasahi sekujur tubuhku. 

Walau dalam kedaan redup 

namun sangat jelas terlihat disebelah 

kananku berdiri sesosok wanita, 

tidak begitu jelas wajahnya ... dan ia 

seolah-olah sedang menatapku. 

“Wo, Bowo!! Bangun 

Wo!!”, terdengar suara Juna 

membangunkanku dari mimpi.

“Wo, lo dah lihat?”, tanya 

Juna.

Aku tidak mengerti 

maksud pertanyaan Juna lalu ia 

menjelaskan apa yang barusan di 

lihatnya kepadaku.

Beberapa hari ini memang ada 

yang ngikutin elo. Tapi sebenarnya 

gak ganggu kok.

Tv yang mati sendiri, 

sebenarnya itu kode agar lo cepet 

tidur gak kebanyakan bergadang. 

Keran yang mati sendiri juga, 

dan suara-suara saat dini hari ... 

itu mengingatkan agar elo bisa 

bangun untuk ibadah malam. 

Elo harus tahu Wo, yang 

ngikutin elo selama empat hari 

ini adalah seorang wanita paruh 

baya yang meninggal karena 

kecelakaan. Keluarganya tidak bisa 

menghubungi anak satu-satunya 

untuk memberitahukan kejadian 

yang menimpa wanita malang itu. 

“Wo, kapan terakhir lo 

kabarin keluarga lo?’, tanya Juna.

“Apa hubungannya Jun sama 

kapan gue hubungi keluarga 

gue?”, jawabku bingung.”Kan elo 

tahu, sebulan lalu gue kehilangan 

hape, maksud lo apaan si Jun?”, 

sambungku sewot.

“Terus elo gak kasihtau nomor 

baru ke Ibu elo?”, tanya Juna 

sambil menggelengkan kepala.

Aku pun tertegun, entah 

kenapa perasaanku jadi tidak enak, 

ada perasaan sesak di dada saat 

Juna menanyakan hal itu. Akupun 

jadi teringat Ibu, orangtuaku satu-

satunya.

Sejak kehilangan hape, bahkan 

... sebulan sebelumnya aku memang 

belum sempat menelpon untuk 

sekedar menanyakan kabar ibu. 

“Jun, jangan bilang kalau 

wanita itu ... ”, ujarku lirih tak 

mampu melanjutkan kata-kata.

“Bowo, asal lo tau, wanita itu 

ingin bertemu sama anaknya yang 

sudah dua bulan tidak ada kabar 

... untuk yang terakhir kalinya”, 

ungkap Juna.

Dadaku sesak sekali dan tanpa 

terasa air mata pun jatuh dari 

pelupuk mataku.(Sertu Rineu)

(cerita ini hanyalah fiktif belaka, jika 

ada kesamaan tempat, nama dan juga 

cerita adalah hanya kebetulan semata dan 

tidak ada unsur kesengajaan)
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Kasau Terima Tanda Kehormatan. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo 
menyematkan tanda kehormatan berupa Bintang Swa Bhuana Paksa Utama kepada Kasau Marsekal 
TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P, bertempat di Gedung Sudirman, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, 
(27/9/2017). Pada kesempatan yang sama disematkan juga tanda kehormatan berupa , Bintang 
Dharma, Yudha Dharma Pratama dan Yudha Dharma Nararya kepada 67 perwira tinggi TNI 
diantaranya Danjen Akademi TNI Letjen TNI Bayu Purwiyono, Sesjen Wantannas Letjen TNI 
Nugroho Widyotomo, S.I.P, serta Dansesko TNI Letjen TNI (Mar) R.M. Trusono,.S.Mn. Pemberian 
tanda kehormatan ini sebagai bentuk penghargaan kepada anggota TNI yang telah menyumbangkan 
darma baktinya melebihi dan melampaui panggilan kewajiban dalam pelaksanaan tugas militer.* 

Bintang Peroleh Bintang. 
Kepala Staf Angkatan Udara 
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,S.I.P 
atas nama pemerintah Indonesia 
menganugerahkan Bintang Swa Bhuana 
Paksa Pratama kepada sepuluh Perwira 
Tinggi (Pati) TNI AU di ruang Hening 
Mabesau, (11/8). Penganugerahan 
ini berdasarkan Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 32/TK/
Tahun 2017 tanggal 3 April 2017. 
Kesepuluh Pati TNI AU tersebut 
adalah, Marsda TNI (Purn) Benecditus 
Widjanarko,M.Si.(Han), Marsda TNI 
Iman Sudrajat, Marsda TNI Dedy 
Permadi, S.E.,MMDS, Marsda TNI 
Agus Munandar, Marsda TNI Yuyu 
Sutisna,S.E., M.M., Marsda TNI Dody Trisunu, Marsda TNI Haryoko,S.E., Marsda TNI Umar Sugeng 
Hariyono, S.I.P.,S.E,M.M., Marsda TNI Wieko Sofyan dan Marsda TNI Herry Irsal.*
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Serah Terima Jabatan Gubernur AAU. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP menyematkan 
tanda jabatan kepada Gubernur AAU yang baru. Jabatan Gubernur AAU diserahterimakan dari Marsda TNI 
Iman Sudrajat kepada Marsma TNI Sri Mulyo Handoko, S.I.P, M.AP di Lapangan Dirgantara AAU, Sleman, 
Yogyakarta, (12/8). Upacara serah terima jabatan dipimpin oleh Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP . 
Sebelum acara serah terima jabatan, pejabat baru menandatangani pakta integritas. Marsma TNI Sri Mulyo 
Handoko, S.I.P, M.AP alumnus AAU 1987, sebelumnya bertugas sebagai Dirjian Kodiklatau. Sedangkan 
Marsda TNI Iman Sudrajat mendapatkan tugas baru sebagai Staf Ahli Kasau.*

Sertijab Danseskoau. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyerahkan pataka kepada 
Danseskoau yang baru Marsda TNI Johannes Berchman SW. Penyerahan pataka ini menandai 
diserahterimakannya jabatan Komandan Seskoau dari Marsda TNI Dedy Nita Komara, S.E kepada 
Marsda TNI Johannes Berchman SW. Serah terima jabatan dipimpin oleh Kasau Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto di Mabesau, pertengahan Agustus lalu.*
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Brdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/540/VII/2017 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan 
Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, sejumlah perwira TNI AU mengalami mutasi jabatan.

1. Marsma TNI I Nyoman Trisantosa, S.I.P., M.Tr. (Han) Dirjianbang Akademi TNI menjadi 

 Danpuslat Kodiklat TNI.

2. Marsma TNI Suparmono Danlanud Suryadarma menjadi Dirjianbang Akademi TNI.

3. Marsma TNI Timbang Sembiring Meliala Danpuslat Kodiklat TNI menjadi 

 Danlanud Suryadarma.

4. Marsma TNI drg. Chairil Maulidi, Sp.KG Pa Sahli Tk. II Bid Jahpers Panglima TNI menjadi 

 Staf Khusus Kasau.

5. Kolonel Tek Tri Suryono Paban I/Ren Slogau menjadi 

 Pa Sahli Tk. II Bid Jahpers Panglima TNI. 

6. Marsma TNI Didi Dipo Issasongko Kapusada Baranahan Kemhan menjadi 

 Pa. Sahli Tk. II Indag Sahli Bid Ekkudag Panglima TNI.

7. Kolonel Kal Budi Prasetyono, S.T. Kasubdit Kermadikmat Dtkersin Ditjen Strahan Kemhan menjadi 
Kapusada Baranahan Kemhan.

8. Marsma TNI Andyawan Martono P., S.I.P., Danlanud Iwj menjadi Staf Khusus Kasau.

9. Kolonel Pnb Samsul Rizal Asops Kas Koopsau I menjadi Danlanud Iwj.

10. Marsda TNI Dedy Nita Komara, S.E. Danseskoau menjadi Staf Khusus Kasau.

11. Marsda TNI Johannes Berchman SW. Pa Sahli Tk. II Ekkudag Panglima TNI menjadi Danseskoau.

12. Marsda TNI Iman Sudrajat Gubernur AAU menjadi Staf Khusus Kasau.

13. Marsma TNI Dr. D. Herly Dwiyanto, S.T., M.M., M.Si. (Han) Staf Khusus Kasau menjadi 

 Warek III Bid Kerjasama Kelembagaan Unhan.

14. Marsma TNI Suyoko Cipto A., S.Sos., M.M Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU.

15. Marsma TNI Erfin Duski Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI.

16. Marsma TNI dr. Asrunsyah Nasution, Sp.PD. Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI.

Mutasi Pejabat TNI AU

Sertijab Kadispers. Komandan Lanud 
Suryadarma Marsma TNI T. Sembiring Meliala 
menyaksikan penandatanganan naskah berita 
acara serah terima jabatan Kadispers oleh Kolonel 
Pnb Khairan Aslam. Jabatan Kepala Dinas Personel 
(Kadispers) Lanud Suryadarma diserahterimakan 
dari Kolonel Adm. Adang Sudrajat, S Sos. MM. 
kepada Kolonel Pnb Khairun Aslam di Aula 
Sekbang Lanud Suryadarma, Kalijati, Subang, Jawa 
Barat, (11/10). Serah terima jabatan dipimpin oleh 
Danlanud Suryadarma Marsma TNI T. Sembiring 
Meliala.*
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Kolonel Pnb Samsul Rizal Pimpin 
Lanud Iswahjudi. Kolonel Pnb Samsul 
Rizal mengucap sumpah jabatan saat upacara 
serah terima jabatan di Hanggar Skadron 
Udara 14 Lanud Iswahjudi, (12/8). Jabatan 
Komandan Lanud Iswahjudi diserahterimakan 
dari Marsma TNI Andyawan Martono Putro, 
S.I.P kepada Kolonel Pnb Samsul Rizal. 
Upacara serah terima jabatan dipimpin oleh 
Pangkoopsau II Marsda TNI Yadi Indrayadi 
Sutanandika. Kolonel Pnb Samsul Rizal 
merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara 
(AAU) tahun 1990; meniti karir di TNI AU 
sebagai penerbang tempur pesawat F-5 Tiger di 
Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi. Sebelum 

menjabat sebagai Danlanud Iswahjudi, Samsul Rizal menjabat sebagai Asisten Operasi Kas Koopsau  I. Marsma 
TNI Andyawan selanjutnya mengikuti pendidikan Lemhannas di Jakarta.*

Sertijab Komandan Wingdikum. 
Dankodiklatau Marsda TNI Eko Supriyanto, 
S.E., M.M. melakukan salam komando dengan 
pejabat lama dan pejabat baru usai memimpin 
upacara serah terima jabatan Komandan Wing 
Pendidikan Umum (Wingdikum) di Gedung 
Ganesha Kodiklatau, Jakarta, (1/8). Jabatan 
Komandan Wingdikum diserahterimakan 
dari  Kolonel Pnb Zulfahmi, S.Sos kepada 
Kolonel Nav I Nyoman Suadnyana, ST, M.M. 
Sebelum menjabat Danwingdikum Kolonel 
Nav I Nyoman Suadnyana, ST, M.M. menjabat 
Paban II/Pers Ditum Kodiklatau sedangkan 
Kolonel Pnb Zulfahmi, S.Sos., selanjutnya 
sebagai Pamen Sopsau.*

Kolonel Pnb Fajar Adrianto Jabat Danlanud 
Manuhua. Kolonel Penerbang Fajar Adriyanto 
resmi menjabat sebagai Komandan Pangkalan Udara 
(Lanud) Manuhua Biak menggantikan Kolonel 
Pnb Marsudiranto Widyatmaka, M.Tr (Han). 
Serah terima jabatan dipimpin oleh Pangkoopsau II 
Marsda TNI Yadi Indrayadi Sutandandika, MSS di 
Makosek Hanudnas IV Biak, (8/10). Kololonel Pnb 
Marsudiranto selanjutnya dimutasikan ke Seskoau 
di Lembang Bandung sebagai Dirjian Air Power. 
Sedangkan Kolonel Pnb Fajar Adriyanto sebelumnya 
menjabat sebagai Kasubdispenum Dispenau.*
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Sertijab Tiga Jabatan. Pangkoopsau II 
Marsda TNI Yadi Indrayadi S, menyematkan 
tanda jabatan kepada salah satu pejabat. Tiga 
jabatan yakni Kepala Keselamatan Terbang dan 
Kerja (Kalambangja), Staf Ahli Komsos, dan 
Danden Intel Koopsau II, diserahterimakan dalam 
sebuah upacara yang dipimpin oleh Pangkoopsau 
II Marsda TNI Yadi Indrayadi S di Markas 
Koopsau II, Makassar, Selasa (10/10/2017). Jabatan 
Kalambangja Koopsau II diserahterimakan dari 
Kolonel Pnb M.R.Y. Fahlefie kepada Letkol Pnb 
V Endy Hadi Putra, jabatan Staf Ahli Komsos 
Koopsau II dari Kolonel Pnb Bambang Sadewo 
kepada Letkol Pnb Yoyon Kuscahyono. Sedangkan 
jabatan Danden Intel Koopsau II diserahkan dari 
Letkol Sus Imam Madyawan kepada Letkol Sus 
Ranto Ucok Panggabean.*

Salam Komando.  Pangkosekhanudnas 
I Marsma TNI Kustono, S.Sos melakukan 
salam komando dengan Asisten Operasi 
Kosekhanudnas I yang baru dan lama. 
Jabatan Asisten Operasi Kosekhanudnas I 
diserahterimakan dari  Kolonel Pnb Jhonson 
Henrico Simatupang kepada Kolonel Pnb 
Herdy Arief Budianto di Aula Iskandar 
Makosekhanudnas I Jakarta, (11/10). Serah terima 
jabatan dipimpin oleh Pangkosekhanudnas I 
Marsma TNI Kustono, S.Sos.*

Kolonel Pnb Rachmad Syah Lubis, 
S.T.,M.Sc. Pimpin Lanud Leo Wattimena 
.  Pangkoopsau II Marsda TNI Yadi Indrayadi 
Sutanandika,M.S.S. bertindak selaku inspektur 
upacara serah terima jabatan (Sertijab) Komandan 
Pangkalan Udara (Lanud) Leo Wattimena dari 
Kolonel Pnb Rudi Faisal,S.AP.,M.Si. kepada Kolonel 
Pnb Rachmad Syah Lubis, S.T., M.Sc., di Lanud Leo 
Wattimena, Morotai, Maluku Utara, (7/10). Pejabat 
baru Kolonel Pnb Rachmad Syah Lubis,S.T.,M.Sc. 
adalah alumnus Akademi Angkatan Udara (AAU) 
1994, sebelumnya menjabat sebagai Pamen Sopsau 
Mabesau Cilangkap Jakarta, sedangkan pejabat lama 
Kolonel Pnb Rudi Faisal,S.AP.,M.Si. yang merupakan 
alumnus AAU 1991, selanjutnya berdinas di 
Jogjakarta sebagai Dosen Golongan IV AAU.*
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Kolonel Wastum Kadisops Lanud 
Iswahjudi.  Danlanud Iswahjudi Marsma 
TNI Samsul Rizal., S.I.P.,M.Tr (Han), 
memimpin serah terima jabatan Kepala Dinas 
Operasi (Kadisops) Lanud Iswahjudi dari 
Kolonel Pnb Setiawan kepada Kolonel Pnb 
Wastum, bertempat di ruang rapat Markas 
Lanud Iswahjudi, Selasa (10/10). Kolonel 
Pnb Wastum lulusan AAU 1996, sebelumnya 
menjabat Kepala Dinas Personel Lanud 
Iswahjudi, sedangkan Kolonel Pnb Setiawan 
lulusan AAU 1995 selanjutnya menjabat 
sebagai Komandan Wing Udara 7 Lanud 
Supadio, di Pontianak Kalimantan Barat.*

Kolonel Pnb Yani Amarullah 
Danlanud Jayapura. Jabatan Danlanud 
Jayapura diserahterimakan dari Kolonel 
Pnb Erwan Andrian kepada Kolonel Pnb 
M. Yani Amirullah. Upacara diawali dengan 
pengambilan sumpah, penandatanganan 
pakta integritas dilanjutkan serah terima 
jabatan yang dipimpin oleh Pangkoopsau II 
Marsda TNI Yadi Indrayadi Sutanandika di 
Lanud Jayapura, (09/10). Kolonel Pnb Erwan 
Andrian selanjutnya menjabat sebagai Sahli 
Hanudgab Kohanudnas sedangkan Kolonel 
Pnb M Yani Amirullah sebelumnya adalah 
Komandan Wing Udara 7 Lanud Supadio.*

Danlanud Timika. Panglima Komando 
Operasi Angkatan Udara (Pangkoopsau) 
II Marsekal Muda TNI Yadi Indrayadi 
Sutanandika., M.S.S., memimpin langsung 
prosesi serah terima jabatan Komandan 
Lanud Timika dari Letkol Pnb Agustinus 
Gogot Winardi kepada Letkol Pnb Meito 
Datau, di Lapangan Apel Mako Lanud 
Timika, Senin (09/10). Acara serah terima 
jabatan diawali dengan pengambilan sumpah 
dan penandatanganan pakta integritas. 
Usai serah terima jabatan ketiga pejabat 
melakukan salam komando.*
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Lulus Transisi Casa. 
Komandan Lanud Abdulrachman 
Saleh Marsma TNI Julexi  
Tambayong melaksanakan 
upacara tradisi penyiraman air 
bunga kepada dua siswa penerbang 
yang telah lulus transisi, di Lanud 
Abdulrachman Saleh, Malang, 
(4/9). Letda Pnb Edwin Aldrin 
dan Letda Pnb Bintang  telah 
lulus melaksanakan pendidikan 
transisi penerbang Casa 212 tahun 
2017 yang membutuhkan 35 jam 
terbang. Selain upacara tradisi, 
kedua penerbang juga disemati 
badge number sebagai penerbang 
pesawat Casa.* (Pen Lanud 
Abdulrachman Saleh)

Lanud ATS Terima dua Helikopter. Danlanud Atang Senjaya (ATS)  Marsma TNI Irwan Is. Dunggio, 
S.Sos., menyiram air bunga ke nose helikopter Caracal yang baru saja datang untuk menambah kekuatan Skadron 
Udara 8, di Lanud Atang sendjaja, Bogor, (19/9).  Dua unit pesawat helikopter dari PT Dirgantara Indonesia, 
yaitu  helikopter EC-725 AP Caracal dengan nomor registrasi HT-7205 dan HT-7206 ini melengkapi empat 
pesawat sejenis yang dipesan TNI AU. Pesawat diterbangkan oleh empat orang penerbang  yakni Letkol Pnb Sigit 
Gatot Prasetyo, M.MOAS (Komandan Skadron Udara 8), Letkol Pnb Asep, Letkol Pnb Kisworo, dan Mayor Pnb 
Betya Lukman.* (Pen Lanud ATS) 
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Operasi Kilat Badik 17.  Tiga Pesawat T-50i dari Skadron Udara 15 Wing III Madiun merapat 
ke Lanud El Tari dalam rangka latihan Koopsau II di wilayah NTT, beberapa waktu lalu. Operasi yang 
dilaksanakan oleh Koopsau II ini adalah operasi Kilat Badik-17, Lintas Cenderawasih 17, dan latihan 
terbang jelajah pesawat tempur T-50i. Latihan juga didukung dengan pesawat helikopter SA-330 dari 
Skadron Udara 6 Lanud Atang Senjaya dan pesawat Hercules A-1328 dari Skadron Udara 31 Lanud Halim 
Perdanakusuma. Tampak Danlanud El Tari Kolonel Ronny Irianto Moningka, S.T.,M.M foto bersama para 
penerbang dan pejabat Forkopinda di depan pesawat T-50i.* (Pentak Lanud El Tari) 

Resmikan Pos Terminal Selatan. Danlanud Halim Perdanakusuma, Marsma TNI. Fajar 
Prasetyo, SE., M.P.P meresmikan Pos Terminal Selatan (25/9). Pos terminal Selatan yang baru selesai 
pembangunannya merupakan pos yang akan diawaki oleh satuan Pomau Lanud Halim Perdanakusuma 
dan disebut sebagai Libra 15 ini dibangun guna mempermudah pengawasan dan sebagai mata telinga 
dari berbagai kegiatan yang ada di terminal selatan yang dulu digunakan sebagai terminal Haji Halim 
Perdanakusuma. Peresmian Pos Libra 15 ditandai dengan penadatanganan prasasti dan pengguntingan 
pita dilanjutkan dengan pengecekan kondisi bangunan pos jaga.* (Pen Lanud Halim Perdanakusuma)
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Bantuan Kemanusiaan 
Rohingya. Komandan Lanud 
Sultan Hasanuddin Marsma 
TNI Bowo Budiarto, S.E., secara 
simbolis menerima bantuan 
untuk para pengungsi Rohingya 
dari Gubernur Sulawesi Selatan 
H. Syahrul Yasin Limpo, 
(11/9/2017) di Lanud Sultan 
Hasanuddin. Bantuan berupa 
20 ton beras itu selanjutnya 
diangkut dengan pesawat 
Hercules menuju Jakarta 
untuk digabungkan dengan 
bantuan-bantuan lainnya. Pada 

kesempatan itu Gubernur H.Syahrul Yasin Limpo menyampaikan terima kasih bahwa peran TNI AU sangat 
membantu dalam pengangkutan/pengiriman barang bantuan kemanusiaan  untuk pengungsi Rohingya di 
Myanmar.* (Pen Lanud Sultan Hasanuddin) 

Sosialisasi Binpotdirga. Komandan Lanud Haluoleo Letkol Pnb Muhram Jayahadi Kusuma menerima 
tim sosialisasi Binpotdirga, Kasubdisbinwilhan, Kolonel Tek Christian Syahmo, ST bertempat di ruang rapat 
Mako Lanud Haluoleo, (19/7). Selain Kolonel Tek Christian Syahmo, ST bergabung dalam tim Binpotdirga ini 
Letkol Sus Vincensius Puka. Tujuan sosialisasi untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan Binpotdirga di 
Lanud Haluoleo yang selanjutnya menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi program dan perkembangan 
Binpotdirga TNI AU pada umumnya.* (Pentak Lanud Haluoleo) 
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Warga Kehormatan Tengger. 
Pangkoopsau II Marsda TNI Yadi 
Indrayadi Sutanandika M.S.S  dinobatkan 
sebagai Warga Kehormatan Tengger 
ditandai dengan penyematan udeng 
oleh pemangku adat Tengger Bapak 
Supoyo, (11/8). Penobatan ini bersamaan 
dengan kunjungan kerja Pangkoopsau 
II ke Lanud Abudulrachman Saleh, 
Malang. Pada kesempatan itu 
Pangkoopsau II melihat langsung 
kesiapan Lanud Abdulrachman Saleh 
dalam melaksanakan operasi sekaligus 
silaturahim dan tanya jawab dengan 
anggota.* (Pen Koopsau II)

Penutupan Pelatihan Bela Negara. 
Panglima Kosekhanudnas III Marsma TNI Ir. 
Tri Bowo Budi Santoso, M.M., M.Tr (Han) 
menutup Pelatihan Bela Negara mahasiswa 
baru Universitas Islam Sumatera Utara Tahun 
Ajaran 2017/2018 bertempat di Lapangan 
Makosekhanudnas III, (10/09). Penutupan 
ditandai dengan pelepasan tanda siswa oleh 
Pangkosekhanudnas III. Hadir dalam acara 
tersebut Ketua Pembina Yayasan UISU Tengku 
Hamdy Oesman Delikhan Al Hajj, Ketua Umum 
Yayasan UISU Prof. Dr. Zainuddin, Rektor  UISU 
Prof. Dr. Ir. Mhd Assad, M.Si., para Pembantu 
Rektor,  Dekan Fakultas UISU, serta para Asisten 
Kosekhanudnas III.* (Pen Kosekhanudnas III) 

Operasi Gaktib. Satuan Polisi Militer Angkatan 
Udara (Satpomau) Lanud Ngurah Rai melaksanakan 
operasi Penegakan Ketertiban dan Disiplin 
(Gaktibplin) dengan sandi Waspada Wira Camar di 
wilayah Lanud Ngurah Rai, (29/8).  Selain memeriksa 
kelengkapan kendaraan bermotor baik roda dua 
maupun roda empat berikut kelengkapan identitas 
diri berupa KTA, SIM, pas masuk, Gaktib kali ini  
juga memeriksa mess Wara dan mess 3  tempat 
tinggal personel Lanud Ngurah Rai yang belum 
berumah tangga. Kegiatan ini untuk menekan dan 
mencegah terjadinya pelanggaran serta perbuatan 
melawan hukum,  seperti penyalahgunaan narkoba 
dan obat terlarang lainnya.* (Pentak Lanud Ngurah rai) 
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HUT Lanud Suryadarma. Komandan Lanud Suryadarma Marsma TNI Timbang Sembiring Meliala 
sebagai inspektur pada upacara peringatan ke-71 Hari Jadi Lanud Suryadarma di Lapangan Dirgantara 
Kalijati Subang, Jawa Barat (7/9). Upacara diikuti oleh seluruh anggota Lanud Suryadarma dan Kompi Pan 
C Yonko 461 Paskhas. Turut menghadiri upacara tersebut adalah Komandan Wingdiktekkal Kolonel Tek 
Stevanus Ervin, Danwing 8 Kolonel Pnb Sapuan, Ketua PIA AG Cabang 5/ D.I Ny. Sembiring, Ketua PIA 
AG Cabang 5/ G II Wingdiktekkal, Kepala Dinas Lanud Suryadarma & Wingdiktekkal, Danki Pan C Yonko 
461 Paskhas, serta para pejabat Lanud Suryadarma dan pengurus PIA AG Lanud Suryadarma.* (Pen Lanud 
Suryadarma)

Sekkau dan Perpusnas. Komandan Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara (Dansekkau) Kolonel 
Pnb Jorry S. Koloay, S.IP mengadakan kunjungan ke Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Jakarta 
Pusat, (8/8). Dansekkau dan rombongan diterima oleh Kepala Perpustakaan Nasional Drs. Muhammad Syarif 
Bando, MM., didampingi Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi, Kepala Pusat Jasa 
Perpustakaan dan Informasi serta Kasubbid Kerjasama Jasa Perpustakaan dan Informasi Perpusnas. Kunjungan 
ini untuk membahas kerjasama antara Perpusnas dan Sekkau dalam hal pemasangan jaringan, pelayanan 
keanggotaan serta pelatihan sumber daya manusia Sekkau terkait pengawakan perpustakaan Sekkau yang 
nantinya akan dilaksanakan dengan sistem digitalisasi.* (Pentak Sekkau)
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Pelantikan Bintara. Dankodiklatau 
Marsda TNI Eko Supriyanto, S.E. M.M.,  
memberikan ucapan selamat kepada 
perwakilan siswa pada Penutupan 
Pendidikan dan Pelantikan Siswa Setukba 
(Sekolah Pembentukan Bintara) Angkatan 
ke-32 di Lapangan Dirgantara Lanud 
Adi Soemarmo, (19/9).  Pendidikan 
Setukba merupakan salah satu bagian 
dari pendidikan pengembangan bagi 
prajurit tamtama TNI Angkatan Udara, 
sebagai implementasi dari pembinaan 
karier prajurit. Pendidikan Setukba A-32 
diikuti 250 siswa dan dilaksanakan selama 
tiga bulan.  Terpilih sebagai siswa terbaik 
adalah Serda Bonardo Parasian Purba, 
anggota Satwalkol Mabesau.* (Pentak Lanud 
Adi Soemarmo) 

Siswa Terbaik SBIT. Kadislog 
Lanud Sulaiman Letkol Kal Dwi 
Yunanto memberikan ucapan 
selamat kepada  Serda Arif 
Bestari Laoli sebagai siswa lulusan 
terbaik usai upacara penutupan 
pendidikan SBIT (Sekolah Bahasa 
Inggris Teknik) A-45 di Lapangan 
Upacara Lanud Sulaiman, 
Margahayu, Bandung, (6/9). 
Pendidikan SBIT Angkatan 45 ini 
dilaksanakan selama tujuh bulan 
di Skadron Pendidikan 201 Lanud 
Sulaiman yang diikuti 150 siswa 
terdiri 65 orang untuk Kejuruan 
Listrik Elektronika, 60 orang untuk 
Kejuruan Teknik, dan 25 orang 
untuk Kejuruan Pembekalan.* 
(Pentak Lanud Sulaiman) 
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Kerjasama Wingdiktekkal dan Unnur. Komandan Wingdiktekkal  Kol Tek Stevanus Ervin Suryadi 
menerima naskah kesepakatan antara Wingdiktekkal dan Universitas Nurtanio (Unnur), di Gedung 
Rektorat Unnur, Bandung, (10/7). Naskah kerja sama ini ditandatangani kedua belah pihak, dalam hal ini 
Wingdiktekkal oleh Komandan serta Unnur oleh Rektor yaitu Marsda TNI ( Purn ) Suparman, S.T.,M.M.  
Unnur dan Wingdiktekkal sepakat dalam hal pengembangan dan bantuan tenaga dibidang pendidikan, 
peningkatan kemampuan dan pengalaman kedua belah pihak, pengembangan dan kerjasama serta 
perencanaan dan maupun pengembangan program pendidikan, litbang serta penerapan Iptek di bidang 
kedirgantaraan.* (Pentak Wingdiktekkal)

Dukung Kegiatan TMC. Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI T.B.H. Age Wiraksono, S.I.P., M.A., 
bersama Kapolda Riau Irjen Pol Zulkarnain Adinegara, Kajati Riau, Kasrem 031/WB, Ka BB TMC BPPT, serta 
para pejabat terkait foto bersama usai meninjau pesawat Cassa dari Skadron Udara 4 Lanud Abdulrachman Saleh 
yang digunakan dalam operasi TMC (Teknologi Modifikasi Cuaca) di Provinsi Riau. TMC merupakan bentuk 
upaya intervensi manusia pada sistem awan untuk mengondisikan cuaca agar berperilaku lebih mengarah sesuai 
yang dibutuhkan, umumnya untuk meningkatkan intensitas curah hujan atau mempercepat proses hujan di suatu 
tempat. Selain disiagakan personel dua lokasi pos Pengamatan Meteorologi (Posmet) di daerah Pelalawan dan 
Dumai  untuk membantu pengamatan cuaca dan kondisi awan diwilayah target, kegiatan TMC juga didukung 
satu unit  unit pesawat jenis Cassa 212-200 yang ditempatkan di Shelter Charlie Lanud Roesmin Nurjadin.* (Pen 
Lanud Roesmin Nurjadin)
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Kunjungan Peserta IPHO. Peserta International Physics Olympiad (IPhO) 2017 sebanyak 650 orang dari 
86 negara Senin (17/7) sore, mengadakan kegiatan excursion (pesiar) ke Museum Pusat TNI AU Dirgantara 
Mandala (Muspusdirla) Yogyakarta, (17/7). Sebelum melihat-lihat koleksi museum, rombongan dibagi menjadi 
empat kelompok untuk tetap menjaga ketertiban dan kenyamanan mereka. Mengakhiri kunjungannya para 
peserta IPHO foto bersama Kamuspusdirla Kolonel Sus. Drs. Dede Nasrudin.*

Terima Kunjungan 
Delegasi DSCSC. 
Kadisdikau Marsma 
TNI  Kusworo, S.E., M.M 
memberikan cenderamata 
kepada Ketua delegasi Defence 
Service Command and Staff 
College (DSCSC) Sri Langka 
Commodore Wanigasoorlya di 
Auditorium Denma Mabesau, 
(16/8). Kunjungan delegasi 
DSCSC sebanyak  13 orang ke 
Mabesau ini sebagai bagian 
kunjungan studi komparatif 
yang diharapkan dapat menjadi 
sarana untuk membina 
persahabatan kedua Angkatan 
Udara.*
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Komandan Lanud Tarakan. Panglima Koopsau II Marsda TNI Yadi Indrayadi Sutanandika, M.S.S 
mengunjungi Lanud Tarakan, (26/9). Kedatangan Pangkoopsau II disambut Danlanud Tarakan Kolonel Pnb 
Didik Kristianto dan para pejabat Forkominda. Pangkoopsau II berharap Lanud Tarakan menjadi salah satu 
home base baik itu tempur, angkut maupun drone yang bisa menjadi kekuatan pemukul maupun pendukung 
dari kekuatan militer. Untuk itu Pangkoopsau II ingin melihat setiap permasalahan yang ada di Lanud tersebut.* 
(Pentak Lanud Tarakan) 

Gebyar Dirgantara. Untuk memberikan edukasi kepada anak-anak usia dini tentang alutsista pesawat 
tempur yang dimiliki TNI Angkatan Udara, Paud Angkasa Kosekhanudnas IV mengunjungi dan melihat 
langsung pesawat tempur Sukhoi 30/27 dan pesawat Helikopter TNI AU pada acara Gebyar Dirgantara di 
Lanud Manuhua, (29/7). Selain melihat secara langsung, anak-anak beserta pendampingnya juga foto di 
samping pesawat tempur yang selama ini hanya lihat dari televisi.* (Pentak Lanud Kosekhanudnas IV)
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Tiga Penerbang Hawk Raih 
2000 jam. Prestasi membanggakan 
kembali ditorehkan oleh para 
penerbang Angkatan Udara. Kali ini 
tiga penerbang Hawk 100/200 dari 
Lanud Supadio dan Lanud Roesmin 
Nurjadin berhasil membukukan 2000 
jam terbang untuk pesawat yang 
sama. Mereka adalah Mayor Pnb I 
Gusti Ngurah Adi Brata (AAU 2001) 
dan Mayor Pnb Amry Taufanny dari 
Skadron Udara 1 Lanud Supadio yang 
berhasil membukukan 2000 jam pada 
akhir September, serta Mayor Pnb 
Fardinal “Fidelle” Umar (AAU tahun 
2002), yang sehari-hari menjabat 
sebagai Kalambangja Lanud Roesmin 
Nurjadin, pada akhir Agustus.*
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Sosialisasi Sishanudnas Unsur Hanud TNI AD. Pangkohanudnas  Marsda TNI Yuyu 
Sutisna, S.E,M.M., memberikan sambutan pada acara Sosialisasi Sishanudnas unsur Hanud TNI 
Angkatan Darat di Aula Leo Wattimena Makohanudnas, Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, 
(10/10). Sosialisasi bertujuan menyinergikan unsur-unsur Hanud TNI AD dengan Kohanudnas agar 
ke depan timbul saling pengertian, koordinasi dan komunikasi sehingga terbangun soliditas dalam 
tugas-tugas pertahanan udara nasional secara utuh.* (Pen Kohanudnas)
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Briefing Komandan. Danlanud Supadio Marsma TNI Minggit Tribowo, S.I.P menyampaikan 
briefing kepada seluruh personel Lanud Supadio, di ruang Baseops, (6/9/). Pada kesempatan 
tersebut Komandan menekankan pentingnya tertib administrasi, tidak hanya personel administrasi 
saja tetapi semuanya termasuk para penerbang. Bahkan Komandan mengajak kepada seluruh 
personel tertib administrasi untuk keperluan diri sendiri, tidak hanya ketika berorganisasi.* (Pen 
Lanud Supadio)


