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Pendahuluan 

 

1. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara, disebutkan bahwa TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI) dan bertugas untuk mempertahankan kedaulatan negara dan 

keutuhan wilayah NKRI.   Peran serta TNI Angkatan Udara (TNI AU) dalam usaha 

pertahanan negara dipertegas dalam Undang-Undang RI Nomor 34 tahun 2004 tentang 

Tentara Nasional Indonesia yang disebutkan bahwa TNI AU bertugas menegakkan 

hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan 

ketentuan hukum nasional.   Untuk melaksanakan tugas tersebut, TNI AU harus memiliki 

sumber daya manusia yang memadai dan profesional di bidang masing-masing, terdidik 

dan terlatih dengan baik, sehingga peran lembaga pendidikan di lingkungan TNI AU 

menjadi sangat penting.   Perkembangan/kemajuan Iptek dan adanya pemenuhan 

alutsista TNI ke depan, tugas TNI semakin komplek sehingga dibutuhkan peningkatan 

kemampuan hasil didik untuk memahami dan menguasai teknologi khususnya bagi korps 

elektronika melalui manajemen pendidikan yang tepat.   

    

2. Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara disingkat Kodiklatau 

berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2016 pada pasal 170 bertugas 

menyelenggarakan pendidikan pertama, pembentukan, pengembangan, spesialisasi, 

peralihan serta pendidikan lain guna meningkatkan mutu personel TNI AU serta 

menyelenggarakan pengembangan sistem pendidikan, didaktik, metodik pendidikan, dan 

ilmu pengetahuan teknis/taktis kedirgantaraan serta pembinaan potensi dirgantara di 

lingkungan Kodiklatau dan jajarannya.   Kodiklatau saat ini memiliki tiga Pangkalan Udara 

(Lanud) pelaksana pendidikan yaitu Lanud Adi Sutjipto, Lanud Adi Sumarmo, dan Lanud 

Sulaiman.   Selain lanud pelaksana pendidikan Kodiklatau juga memiliki dua Wing 

Pendidikan yaitu Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan (Wingdiktekkal), Wing 

Pendidikan Umum (Wingdikum), dan satu Sekolah Komando Kesatuan TNI AU (Sekkau). 
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Merujuk kepada arahan Kasau tentang pemisahan Wingdiktekkal menjadi Wing 

Pendidikan Teknik (Wingdiktek) dan Wing Pendidikan Perbekalan (Wingdikkal), serta 

pembentukan Wing Pendidikan Elektronika (Wingdiklek) maka dipandang perlu dibuat 

konsep guna merealisasikan arahan pimpinan tersebut.  

 

3. Konsep ini memberikan penjelasan secara terinci perlunya dibentuk organisasi 

baru Wingdiklek sebagai pelaksana Kodiklatau di bidang pendidikan profesi elektronika, 

sehingga dapat mengakomodasi sinergi antar kejuruan komlek maupun prodi-prodi 

pendukung, peningkatan keahlian dan keterampilan secara linier, berlanjut  

berkesinambungan, efektifitas dan efisiensi alins alongins, tenaga pendidik serta tenaga 

kependidikan.   Pengelompokan berbagai macam pendidikan profesi komlek di dalam 

wadah organisasi Wingdiklek dengan menerapkan dasar teori manajemen dan sinergi 

diharapkan dapat meningkatkan kemampuan hasil didik dan kinerja serta kesiapan 

personel elektronika TNI AU di dalam mendukung tugas-tugas ke depan sesuai dengan 

Doktrin TNI AU Swa Bhuana Paksa.   

 

4. Pengertian-Pengertian.   Untuk menyamakan persepsi di dalam naskah ini, maka 

perlu disampaikan beberapa pengertian sebagai berikut: 

 

a. Wing Pendidikan.   Wing pendidikan adalah satuan pelaksana Komando 

Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara yang mempunyai 

tugas menyelenggarakan dan melaksanakan pendidikan kecabangan/kejuruan   

TNI AU.1 

 

b. Kurikulum Pendidikan.   Kurikulum pendidikan adalah seperangkat 

rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk 

mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

 

c. Silabus.   Silabus adalah kerangka unsur kursus pendidikan, disajikan 

dalam aturan yang logis atau dalam tingkat kesulitan yang makin meningkat. 

 

                                       
1
 Wikipedia diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Wing_Pendidikan_Teknik_dan_Pembekalan, pada 

tanggal 12 Februari 2018. pukul 08.00 Wib. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Komando_Pembinaan_Doktrin,_Pendidikan_dan_Latihan_TNI_Angkatan_Udara
https://id.wikipedia.org/wiki/Komando_Pembinaan_Doktrin,_Pendidikan_dan_Latihan_TNI_Angkatan_Udara
https://id.wikipedia.org/wiki/TNI_Angkatan_Udara
https://id.wikipedia.org/wiki/Wing_Pendidikan_Teknik_dan_Pembekalan
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d. Pemeliharaan.   Pemeliharaan adalah semua tindakan yang dilakukan 

untuk mempertahankan suatu sistem dalam keadaan siap atau mengembalikannya 

dalam keadaan siap.   Selain itu pemeliharaan adalah segala tindakan yang 

dilakukan dalam mempertahankan kondisi siap pakai suatu materiil atau untuk 

memulihkannya ke keadaan siap pakai juga harus dipenuhi tingkat kenaikan yang 

tinggi dan terpercaya. 

 

e. Elektronika.    Elektronika adalah  suatu bidang ilmu, teknik dan teknologi 

yang bersangkutan dengan pelajaran, penerapan dan pengendalian gejala gerakan 

elektron dan pancaran gelombang elektromagnetik serta pemanfaatan dan 

pengamanannya. 

 

f. Komunikasi.   Komunikasi adalah penyaluran informasi atau pemberitaan 

audio dari udara ke udara dan dari udara ke darat atau sebaliknya serta dari darat 

ke darat dengan perantaraan media sistem elektromagnetik. 

 

g. Peralatan Elektronika Alutsista.   Peralatan elektronika alutsista yang 

dimaksud adalah radar, rudal, avionik dan alutsista.   Dalam rangka mewujudkan 

penyelenggaraan pembinaan pemeliharaan yang cermat dan teliti, tiap jenis 

peralatan tersebut perlu dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh. 

  

Landasan Pemikiran dan Landasan Teori 

 

5. Landasan pemikiran dan landasan teori yang digunakan dalam penulisan naskah 

ini adalah sebagai berikut: 

 

 a. Landasan Pemikiran. 

 

1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara. 

 

2) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional 

Indonesia.   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439). 
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3) Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Susunan 

Organisasi TNI. 

 

4) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/4/VIII/2006 tanggal 9 Agustus 

2006 tentang Wewenang Pelaksanaan Validasi Organisasi di Lingkungan 

TNI. 

 

5) Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/3/IV/2007 tanggal 12 April 

2007 tentang Penyempurnaan Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur          

TNI Angkatan Udara. 

 

6) Peraturan Kasau Nomor Perkasau/6/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 

tentang Bujuklak Prosedur Validasi Organisasi. 

 

7) Peraturan Kasau Nomor Perkasau/6/III/2012 tanggal 6 Maret 2012 

tentang Bujuklak Prosedur Validasi Organisasi. 

 

b. Landasan Teori.  Landasan teori yang digunakan dan diterapkan dalam 

menganalisis pembahasan persoalan pada konsep pembentukan Wingdiklek guna 

meningkatkan kemampuan hasil didik sehingga ke depan dapat mampu 

mendukung pelaksanaan tugas TNI AU seiring dengan alutsista yang diawaki dan 

perkembangan iptek meliputi:   

 

1) Teori Manajemen.   Manajemen mempermudah pencapaian tujuan 

organisasi dan pribadi, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

diperlukan alat-alat sarana (tools).   Tools merupakan syarat suatu usaha 

untuk mencapai hasil yang ditetapkan, tools tersebut dikenal dengan istilah 

6M yaitu; Men, Money, Materials, Machines, Method dan Markets.2   TNI dan 

instansi terkait sebagai suatu organisasi dalam melaksanakan tugasnya 

tidak terlepas dari sumber daya manusia, alutsista, sarana dan prasarana, 

metode dan anggaran untuk mendukung pencapaian setiap tugas-tugasnya 

dengan menerapkan fungsi dari manajemen itu sendiri.   Dengan 

mengaktualisasikan teori manajemen tersebut dan juga dijadikan acuan 

                                       
2
 Wikipedia diakses dari hhtps:www.id.wikipedia.org/Managemen, pada tanggal 14 Februari 2018, pukul 

09.00 Wib. 
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dalam konsep pembentukan organisasi Wingdiklek sehingga optimalnya 

pencapaian output-outcome yaitu kemampuan hasil didik prajurit komlek 

agar mampu mendukung pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara. 

 

2) Teori Sinergis.   Sinergis berasal dari kata dasar “sinergi”.  Dalam 

bahasa Yunani berarti bekerja sama (work together), namun mengerjakan 

sesuatu bersama-sama belum tentu bersinergi.   Komponen utama sinergi 

adalah Sharing, Flexibility/Stability dan Task-dependence (Latash, 2008:32).  

Bersinergi bukan hanya menuntut kerja sama, tetapi saling menyesuaikan 

usaha, bergantung pada tindakan orang lain, demi mencapai tujuan.3   

Keterangan tentang sinergi menurut beberapa ahli sebagai berikut: 

 

a) M. Hanafi (1997).4   Sinergis adalah hubungan antara dua 

pihak yang menghasilkan tingkatan komunikasi bila dihadapkan pada 

elemen kerja sama dan kepercayaan.   Dari tingkatan komunikasi 

akan menghasilkan tiga tingkatan kerja sama meliputi:  

 

(1) Defensif yaitu tingkat kerja sama dan kepercayaan yang 

rendah akan mengakibatkan pola komunikasi yang bersifat 

pasif/defensive.   

 

(2) Respectfull yaitu tingkat kerja sama dan kepercayaan 

yang memunculkan suatu pola komunikasi yang bersifat 

kompromi dan saling menghargai.  

 

(3) Sinergistik yaitu kerja sama yang tinggi serta saling 

mempercayai akan menghasilkan output yang lebih besar dari 

penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak. 

 

b) James A.F. Stoner and Charles Wankel (1986), 

menyampaikan bahwa tingkat kerja sama yang terbaik adalah 

Sinergistik yaitu kerjas ama yang tinggi,saling mempercayai dan 

                                       
3
  Karim Suryadi, 2015, Soliditas dan Sinergistik TNI Polri dengan Lembaga Pemerintah, Bahan seminar 

Digrek Sesko TNI TA.2015. Bandung. 
 
4
  M. Mambuh Hanafi, Manajemen, Jogyakarta, Agustus 1997. 
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terpadu sehingga menghasilkan keluaran yang lebih besar dari 

penjumlahan hasil keluaran masing-masing pihak.    

 

Untuk itu, dalam mewujudkan konsep pembentukan Wingdiklek guna 

meningkatkan kemampuan hasil didik, sinergetik mutlak dikedepankan oleh setiap 

pemangku kepentingan sesuai strata dan bidang tugasnya yang terkait dalam 

mewujudkan organisasi ini.  

 

Permasalahan yang Dihadapi 

 

6. Berdasarkan analisis dalam pembentukan Wingdiklek yang terintegrasi ada saat ini 

untuk dapat meningkatkan kemampuan hasil didik dalam rangka mendukung pelaksanaan 

tugas TNI AU ke depan terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu:  

 

a. Belum terwadahinya secara optimal organisasi pendidikan bidang 

elektronika.   

 

b. Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan.  

 

Faktor-faktor yang Mempengaruhi 

 

7. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pembentukan organisasi Wingdiklek ini 

diantaranya perkembangan iptek, postur TNI AU dan tuntutan tugas.   Faktor-faktor yang 

berpengaruh tersebut antara lain: 

 

a. Perkembangan Iptek.   Perkembangan iptek akan sangat berpengaruh 

kepada kemampuan militer suatu negara, apabila hal ini tidak diantisipasi dengan 

baik akan berakibat kesenjangan penguasaan iptek akan semakin melebar antara 

negara maju dengan negara berkembang khususnya penguasaan teknologi antara 

negara maju dengan Indonesia.   Kemajuan Iptek yang sangat pesat akan 

berpengaruh langsung terhadap TNI AU sebagai alat pertahanan negara yang 

berbobot teknologi.   Pengaruh perkembangan iptek tersebut harus sesegera 

mungkin untuk ditindaklanjuti melalui penyiapan SDM prajurit melalui lembaga 

pendidikan dengan wadah yang terintegrasi dan profesional sesuai bidangnya. 
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b. Postur TNI Angkatan Udara.   Postur TNI AU terus berkembang secara 

signifikan dari waktu ke waktu, hal ini dapat dilihat pada rencana strategis yang 

tertuang dalam konsep Minimum Essential Forces (MEF) berupa pembangunan 

kekuatan alutsista seperti; pesawat, radar, rudal, pernika, elektronika khusus dan 

sarana pendukung lainnya, yang terus bertambah sesuai dengan program 

pembangunan kekuatan yang dicanangkan oleh Kementerian Pertahanan RI 

melalui Mabes TNI.    Peningkatan teknologi alutsista tidak dapat dipisahkan dari 

tingkatan kemampuan personel yang mengoperasikan maupun yang memelihara, 

oleh karenanya kesiapan personel operasional dan pemeliharaan alutsista tersebut 

harus senantiasa ditingkatkan melalui pendidikan sesuai dengan profesinya/bidang 

tugasnya. 

  

c. Tuntutan Tugas 

 

1) Mendukung kegiatan operasi dan latihan TNI AU.   Bentuk kegiatan 

operasi dan latihan TNI AU adalah pelaksanaan operasi udara dan latihan 

satuan yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme sumber daya 

manusia yang mengawaki.   Untuk itu, kesiapan seluruh elemen-elemen  

TNI AU termasuk didalamnya satuan-satuan pelaksana pendidikan TNI AU 

menjadi sangat penting dalam mendukung setiap kegiatan yang 

dilaksanakan oleh TNI baik untuk kepentingan Operasi Militer Perang (OMP) 

maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP).  

 

2)  Meningkatkan Kemampuan Personel.    Pendidikan personel TNI AU 

dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan.  Hal ini 

dimaksudkan untuk membina keahlian dan pengetahuan personel melalui 

transfers of technology dan transfers of knowledge, karena teknologi yang 

melekat pada setiap perkembangan alutsista perlu diikuti dengan proses 

peningkatan kemampuan personel.  Teknologi yang berada pada setiap 

alutsista TNI AU hanya dapat diserap secara maksimal melalui proses 

pendidikan berlanjut, berjenjang dan berkelanjutan.   Untuk menjadi 

personel profesional/ahli dalam bidangnya maka personel tersebut harus : 

Well trained (terlatih dengan baik), well equipped (dilengkapi 
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peralatan/perlengkapan dengan baik), well paid (kesejahteraan memadai) 

dan well managed (diurus dengan baik).5  

 

Kondisi Pendidikan Elektronika Saat Ini   

 

8. Pembentukan Wingdiklek adalah bagian dari pengembangan postur TNI AU.   

Untuk itu dalam pembentukan Wingdiklek kedepan sangatlah penting mengetahui, 

mengenal dan memahami kondisi nyata berupa fakta dan data terkait penyelenggaraan 

pendidikan bidang elektronika yang telah ada saat ini dan permasalahannya.   Kemajuan 

teknologi saat ini yang dikenal dengan era digital menuntut kemampuan personel 

elektronika untuk terus meningkatkan pengetahuan dan keahliannya.   Alutsista TNI AU 

yang terus bertambah baik kemampuan dan kuantitasnya dapat dipastikan 

mengaplikasikan teknologi elektronika baik untuk keperluan control system, detection, 

display, monitoring, firing system, dll.   Teknologi-teknologi tersebut berbasis elektronika 

yang dikemas secara digital (digitized), dan menuntut kemampuan personel elektronika 

untuk menguasai teknologi tersebut.   Gambaran data fakta yang ada terkait pendidikan 

elektronika dapat diuraikan sebagai berikut: 

  

a. Pengembangan Alutsista.  Perkembangan alutsista militer tidak dapat 

dilepaskan dari hasil pengembangan teknologi elektronika yang selalu menyertai 

alutsista termutakhir yang ada pada saat ini.   Jika merujuk kepada pesawat terkini 

yang dimiliki TNI AU seperti SU-27, SU-30, F-16, T-50, atau Radar Master-T, dan 

senjata pertahanan udara Oerlikon Skyshield-35, maka dapat dipastikan bahwa 

kesemuanya menerapkan teknologi elektronika dalam mengolah informasi dan 

data secara digital untuk selanjutnya menghasilkan informasi yang berguna dalam 

pengambilan keputusan.   Namun demikian saat ini baik kemampuan maupun 

kuantitas kemampuan personel bidang komlek dalam mendukung operasi dan 

latihan masih belum memadai dan belum optimal.  

 

b.  Organisasi.   Sejak lahirnya TNI AU hingga saat ini berbagai macam 

kejuruan personel komlek telah mengawaki berbagai macam alutsista TNI AU, 

namun hingga saat ini belum ada organisasi yang secara terintegrasi mewadahi 

                                       
5
  TB Silalahi, Letjen TNI (Purn) DR. Bahan Ceramah Kepemimpinan, Kepada Perwira Siswa Seskoau 

XL, Bandung 8 Juli 2003 
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kegiatan pendidikan personel komlek.   Beberapa satuan pendidikan komlek masih 

tersebar di Lanud Sulaiman, Lanud Adi Sumarmo dan Wingdikum.   

 

c. Sarana dan Prasarana.    Saat ini belum ada gedung perkantoran yang 

tertata dengan baik termasuk juga sarana pendukung untuk mendukung 

operasional pendidikan secara terintegrasi setingkat Wing Pendidikan. 

 

Analisis Implikasi Wingdiklek Terhadap Kemampuan Hasil Didik Dan Kemampuan 

Hasil Didik Terhadap Mendukung Tugas TNI Angkatan Udara 

 

9. Analisis implikasi Wingdiklek terhadap kemampuan haasil didik dan kemampuan 

hasil didik terhadap mendukung tugas TNI AU, berdasarkan kondisi data fakta dan 

penyelengaraan pendidikan yang telah terlaksana sampai dengan saat ini, dimana 

dihadapkan pada teori manajemen organisasi, dasar pemikiran, faktor-faktor berpengaruh 

maka hasil out put serta out come yang dicapai belumlah optimal.   Analisis implikasi 

terkait dapat disampaikan sebagai berikut: 

 

a. Analisis Implikasi Wingdiklek Terhadap Kemampuan Hasil Didik.  

Berbagai macam kejuruan personel komlek telah mengawaki berbagai macam 

alutsista TNI AU, namun hingga saat ini belum ada organisasi yang secara 

terintegrasi mewadahi kegiatan pendidikan personel komlek.   Beberapa satuan 

pendidikan komlek masih tersebar di Lanud Sulaiman, Lanud Adi Sumarmo, dan 

Wingdikum.   Belum adanya Wingdiklek yang terintegrasi serta masih terbatasnya 

sarana prasarana pendukung dimana dalam penyelenggaraanya tidak mengacu 

pada dasar teori manajemen dan sinergis serta mempertimbangkan faktor-faktor 

berpengaruh dapat mengakibatkan kurang optimalnya kemampuan hasil didik 

personel komlek. 

 

b.  Analisis Implikasi Kemampuan Hasil Didik Dalam Mendukung Tugas 

TNI AU.   Kurang optimalnya kemampuan hasil didik yang dihasilkan serta akibat 

belum adanya wadah pendidikan setingkat wing yang terintegrasi dan masih belum 

lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan yang ada maka kemampuan 

personel korps elektronika tidak optimal di dalam mendukung tugas operasi, latihan 

dan pemeliharaan yang pada akhirnya berimplikasi menjadi tidak optimal atau 

bahkan tidak berhasilnya pelaksanaan tugas TNI AU. 
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Kondisi Pembentukan Wingdiklek yang Diharapkan 

 

10. Pendidikan berbasis elektronika sudah saatnya memiliki wadah secara terintegrasi 

dalam bentuk Wingdiklek.   Adanya wadah pendidikan yang terintegrasi melalui 

penyatuan seluruh pendidikan profesi elektronika ke dalam satu wadah akan 

memudahkan dalam hal koordinasi, perencanaan program pendidikan, pembinaan, 

pengawasan, dan pembentukan esprit de corp, serta akan memberikan kebanggaan bagi 

personel korps elektronika.   Hal ini dapat memicu peningkatan kemampuan hasil didik 

sehingga dapat mampu secara optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI AU ke 

depan.   Pembentukan organisasi Wingdiklek yang diinisiasi oleh Kasau pada dasarnya 

adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi, kemampuan personel, dan pembinaan 

logistik TNI AU.   Ketiga aspek tersebut berperan sangat penting dalam menentukan 

keberhasilan pelaksanaan operasi dan latihan yang diselenggarakan oleh TNI AU.    

 

11. Pembentukan Wingdiklek Yang Diharapkan.   Untuk dapat meningkatkan 

kemampuan dan kuantitas hasil didik agar personel elektronika dapat mendukung tugas 

pemeliharaan, operasi dan latihan TNI AU ke depan seiring dengan perkembangan iptek 

dari alutsista yang ada dan yang akan datang untuk keberhasilan pelaksanaan tugas    

TNI AU maka kondisi pembentukan Wingdiklek yang diharapkan adalah: 

 

a. Organisasi.   Tersedianya organisasi yang secara terintegrasi mewadahi 

kegiatan pendidikan personel komlek dalam bentuk Wing Penddidikan.  Dengan 

kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi serta kriteria sebagai berikut: 

 

1) Kedudukan.   Wing Pendidikan Elektronika, disingkat Wingdiklek 

adalah satuan pelaksana Kodiklatau yang berkedudukan langsung di bawah 

Dankodiklatau.  

 

2) Tugas.   Wingdiklek bertugas menyiapkan dan melaksanakan pendidikan 

profesi elektronika di lingkungan  TNI AU. 

   

3) Struktur Organisasi.   Organisasi Wingdiklek disusun sebagai berikut: 

(struktur organisasi terlampir). 
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a) Eselon Pemimpin adalah Komandan Wing Pendidikan 

Elektronika, disingkat Danwingdiklek. 

 

b) Eselon Pelayanan: 

 

(1) Sekretariat, disingkat Set 

 

(2) Flight  Markas, disingkat Flightma.  

 

c) Eselon Pembantu Pemimpin/Staf: 

 

(1) Ruang Operasi, disingkat Ruops 

 

(2) Penerangan dan Perpustakaan, disingkat Pentak 

 

(3) Pemegang Kas, disingkat Pekas 

 

(4) Program dan Anggaran, disingkat Progar 

 

(5) Pengadaan, disingkat Ada 

 

(6) Gudang, disingkat Gud. 

 

d) Eselon pembantu pimpinan/pelaksana: 

 

(1) Dinas Operasi Pendidikan, disingkat Disopsdik. 

 

(2) Dinas Personel, disingkat Dispers. 

 

(3) Dinas Logistik, disingkat Dislog. 

 

e) Eselon pelaksana: 

 

(1) Skadron Pendidikan 201, melaksanakan pendidikan 

umum meliputi:  
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(a) Sekolah dasar kecabangan perwira elektronika 

(Sesarcabpalek). 

 

(b) Sekolah kejuruan dasar likstrik dan elektronika 

(Sejursarlislek). 

 

(c) Kursus bintara manajemen kejuruan elektronika 

(Susbamenjurlek). 

   

(2) Skadron Pendidikan 202, melaksanakan pendidikan 

Radar meliputi:  

 

(a)  Kursus perwira Radar (Suspa Radar).   

 

(b)  Sekolah kejuruan bintara Radar ( ISD); meliputi: 

 

i. Sekolah kejuruan radar umum 

(Sejurradum). 

 

ii. Sekolah kejuruan lanjutan pemeliharaan 

radar darat (Sejurlaharradrat):  

 

i)   Sejurlaharradrat Hanud (Thomson, 

Plessey, dan Master-T, Weibel). 

 

ii)    Sejurlaharradrat Air Trafict Controll 

(ATC). 

 

iii) Sejurlaharradrat Cuaca; dan 

Sejurlaharradrat guidance and tracking 

Rudal. 

 

(c) Kursus bintara inspektor pemeliharaan Radar 

(Susba Inspektor Harradar);  
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(d) Pendidikan kualifikasi khusus teknisi Radar 

(Sustek Radar); meliputi: 

 

i. Sustek radar Thomson. 

 

ii. Sustek radar Plessey. 

 

iii. Sustek radar Master-T. 

 

iv. Sustek radar Weibel. 

 

v. Sustek radar ATC. 

 

vi. Sustek radar cuaca. 

 

vii. Sustek radar guidance and tracking Rudal. 

 

viii. Sustek radar udara. 

 

(e) Sekolah kejuruan dasar tamtama Radar 

(Sejursarta Radar). 

 

(f)   Sekolah kejuruan lanjutan tamtama Radar 

(Sejurlata Radar). 

 

(3)   Skadron Pendidikan 203, melaksanakan pendidikan 

avionik meliputi:   

 

(a) Kursus perwira avionik (Suspa avionik) 

 

(b)  Sekolah kejuruan bintara avionik ( ISD maupun 

non ISD); meliputi: 

 

i. Sekolah kejuruan lanjutan pemeliharaan 

alat navigasi udara/Sejurlaharalnavud (ISD). 
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ii. Sekolah kejuruan lanjutan pemeliharaan 

radar udara/ Sejurlaharradud (ISD). 

 

iii. Sekolah kejuruan bintara avionik/Sejurba 

avionik (Non ISD). 

 

(c) Kursus bintara inspektor pemeliharaan avionik 

(Susba Inspektor Haravi). 

 

(d) Sekolah kejuruan dasar tamtama avionik 

(Sejursarta avionik). 

 

(e) Sekolah kejuruan lanjutan tamtama avionik 

(Sejurlata avionik). 

 

(f) Pendidikan kualifikasi khusus teknisi avionik 

(Sustek avionik), meliputi: 

 

i. Sustek pilot display unit. 

 

ii. Sustek engine test cell (ETC). 

 

iii. Sustek radio altimeter. 

 

iv. Sustek Precission Measurement 

Equipment Laboratory (PMEL). 

 

v. Sustek ARC-186. 

 

vi. Sustek Power meter. 

 

(4) Skadron Pendidikan 204, melaksanakan pendidikan 

komunikasi dan alat bantu navigasi (Komalbanav) meliputi: 
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(a) Kursus perwira Komalbanav (Suspa 

Komalbanav). 

 

(b) Sekolah kejuruan bintara Komalbanav ( ISD 

maupun non ISD); meliputi: 

 

i. Sekolah kejuruan lanjutan pemeliharaan 

alat bantu navigasi/Sejurla Haralbanav (ISD); 

 

ii. Sekolah  kejuruan lanjutan pemeliharaan 

radio/ Sejurlaharrad (ISD). 

 

iii. Sekolah kejuruan bintara juru 

komunikasi/Sejurba Jurkom (Non ISD). 

 

iv. Sekolah kejuruan bintara teknisi telepon 

dan komunikasi data/Sejurba Tekponkomdata 

(Non ISD). 

 

(c)  Kursus bintara inspektor pemeliharaan peralatan 

komunikasi dan alat bantu navigasi (Susba Inspektor 

Harkomalbanav). 

 

(d)   Sekolah kejuruan dasar tamtama Komalbanav; 

meliputi: 

 

i. Sekolah kejuruan dasar tamtama Jurkom 

(Sejursarta Jurkom). 

 

ii. Sekolah kejuruan dasar tamtama teknisi 

telepon dan komunikasi data (Sejursarta 

Tekponkomdata). 

 

iii. Sekolah kejuruan dasar tamtama teknisi 

radio (Sejursarta Tekrad). 
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(e) Sekolah kejuruan lanjutan tamtama Komalbanav; 

meliputi: 

 

i. Sekolah kejuruan lanjutan tamtama 

Jurkom (Sejurlata Jurkom). 

 

ii. Sekolah kejuruan lanjutan tamtama teknisi 

telepon dan komunikasi data (Sejurlata 

Tekponkomdata). 

 

iii. Sekolah kejuruan lanjutan tamtama teknisi 

radio (Sejurlata Tekrad). 

 

(f) Pendidikan kualifikasi khusus teknisi Komalbanav 

(Sustek Komalbanav), meliputi: 

 

i. Sustek Becker GS 3910. 

 

ii. Sustek PABX. 

 

iii. Sustek SBM. 

 

iv. Sustek NDB TX SA 870. 

 

(5) Skadron Pendidikan 205, melaksanakan pendidikan 

Rudal (System Pengendali), simulator, dan elektronika khusus 

(Leksus) meliputi:  

 

(a) Kursus perwira Rudal (Suspa Rudal) 

 

(b) Kursus perwira simulator (Suspa simulator) 

 

(c) Sekolah kejuruan bintara Rudal dan Simulator 

meliputi: 
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i. Sekolah kejuruan bintara Rudal (Sejurba 

Rudal). 

 

ii. Sekolah kejuruan bintara simulator 

(Sejurba Simulator). 

 

(d) Kursus bintara inspektor pemeliharaan rudal 

(Susba Inspektor Harrudal). 

 

(e) Kursus bintara inspektor pemeliharaan simulator 

(Susba Inspektor Harsim). 

 

(f)    Kursus bintara inspektor pemeliharaan peralatan 

elektronika khusus (Susba Inspektor Harpalleksus). 

 

(g) Sekolah kejuruan dasar tamtama Rudal 

(Sejursarta Rudal). 

 

(h)  Sekolah kejuruan dasar tamtama Simulator 

(Sejursarta Simulator). 

 

(i) Sekolah kejuruan lanjutan tamtama Rudal 

(Sejurlata Rudal). 

 

(j)  Sekolah kejuruan lanjutan tamtama Simulator 

(Sejurlata Simulator). 

  

(k) Pendidikan kualifikasi khusus tentang teknisi 

Rudal, simulator, dan elektronika khusus (Sustek 

Rudsimleksus). 

 

(6) Skadron Pendidikan 206, melaksanakan pendidikan 

Pengatur Lalu Lintas Udara (PLLU) dan Meteo meliputi:  

 

(a)   Kursus perwira PLLU (Suspa PLLU) 
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(b) Kursus perwira Meteo (suspa Meteo). 

 

(c) Sekolah kejuruan bintara PLLU (Sejurba PLLU). 

 

(d) Sekolah kejuruan bintara Meteo (Sejurba Meteo). 

 

(e) Sekolah kejuruan dasar tamtama PLLU 

(Sejursarta PLLU). 

 

(f) Sekolah kejuruan dasar tamtama Meteo 

(Sejursarta Meteo). 

 

(g) Sekolah kejuruan lanjutan tamtama PLLU 

(Sejurlata PLLU). 

 

(h)  Sekolah kejuruan lanjutan tamtama Meteo 

(Sejurlata Meteo). 

 

(i)    Pendidikan kualifikasi khusus PLLU (Dikkualsus 

PLLU). 

 

(j)    Pendidikan kualifikasi khusus Meteo (Dikkualsus 

Meteo). 

 

b. Sarana Prasarana Wingdiklek.   Terpenuhinya sarana prasarana yang 

dibutuhkan dalam mendukung pembentukan organisasi Wingdiklek diantaranya 

adalah bangunan perkantoran dan sarana prasarana pendukungnya, sebagaimana 

yang telah ditetapkan sesuai standar yang berlaku pada satuan setingkat Wing 

pendidikan, dimana pentahapan pemenuhannya dilaksanakan dalam dua tahap 

meliputi:  

   

1) Pada tahap awal sampai dua tahun kedepan dengan memanfaatkan 

sarana dan prasarana yang sudah ada saat ini di Lanud Sulaiman, dan 

Skadik yang telah ada saat ini. 
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2) Pada tahap berikutnya melaksanakan pemenuhan akan makowing 

dan pemenuhan sarana prasarana skadik secara bertahap dan 

berkelanjutan yang dibangun di Lanud Sulaiman. 

 

Analisis Kontribusi Pembentukan Wingdiklek Terhadap Kemampuan Hasil Didik dan 

Kemampuan Hasil Didik Terhadap Mendukung Tugas TNI AU 

 

12. Analisis Kontribusi Pembentukan Organisasi Wingdiklek terhadap kemampuan 

hasil didik dan kemampuan hasil didik terhadap mendukung tugas TNI AU, berdasarkan 

kondisi yang diharapkan dengan menerapkan manajemen modern dan sinergis serta 

mempertimbangkan faktor-faktor berpengaruh terkait dapat diuraikan sebagai berikut:  

 

a. Analisis Kontribusi Wingdiklek terhadap Kemampuan Hasil Didik.   

Terbentuknya organisasi Wingdiklek secara terintegrasi dan terpenuhinya sarana 

dan prasarana pendukung sesuai yang diharapkan dengan senantiasa 

menerapkan teori manajemen dan sinergis dalam pelaksanaannya dapat 

memudahkan dalam hal koordinasi, perencanaan program pendidikan, pembinaan, 

pengawasan, pembentukan esprit de corp dan akan memberikan kebanggaan bagi 

personel korps elektronika serta akan lebih cepat di dalam mengatasi 

permasalahan yang timbul dan di dalam penguasaan iptek.  Kondisi tersebut 

secara langsung dapat meningkatkan kemampuan prajurit elektronika dalam 

penguasaan iptek yang berkonstribusi terhadap peningkatan kemampuan hasil 

didik bidang komlek. 

 

b. Analisis Kontribusi Kemampuan Hasil Didik Terhadap Mendukung 

Tugas TNI AU.   Meningkatnya kemampuan hasil didik yang dihasilkan Wingdiklek 

pada setiap stratanya sehingga mampu dalam penguasaan teknologi yang terus 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan alutsista yang 

dioperasionalkan, maka kemampuan hasil didik terhadap personel TNI AU 

khususnya korps elektronika yang dihasilkan dapat berkonstribusi langsung pada 

meningkatnya kemampuan personel dalam mendukung pelaksanaan tugas TNI 

AU. 

 

 



20 

 

 

13. Indikasi Keberhasilan.   Indikasi keberhasilan dari konsep pembentukan 

Wingdiklek yang diharapkan ini adalah sebagai berikut:  

 

a. Tersedianya organisasi yang secara terintegrasi mewadahi kegiatan 

pendidikan personel komlek dalam bentuk Wing Pendidikan. 

 

b. Hasil didik mampu dan dapat melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan, 

operasi dan latihan terhadap seluruh  alutsista yang dioperasikan oleh TNI AU saat 

ini dan dimasa mendatang secara optimal khususnya terhadap alutsista dengan 

teknologi elektronika yang selalu menyertai alutsista termutakhir yang ada pada 

saat ini baik dari sisi kuantitas maupun kemampuannya. 

 

c. Meningkatnya pengusaan Iptek oleh personel-personel Komlek TNI AU.   

 

Konsepsi Pembentukan Wingdiklek  

 

14. Perkembangan Iptek khususnya teknologi militer modern telah berkembang 

dengan sangat pesatnya, terutama efektifitas dalam pemeliharaan, operasi dan latihan 

khususnya dalam membentuk sumber daya manusia/prajurit, TNI AU juga harus mampu 

meningkatkan level kemampuannya sehingga dapat melaksanakan tugasnya secara 

optimal seiring perkembangan iptek tersebut.  Untuk dapat meningkatkan level 

kemampuan tersebut kemampuan hasil didik yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan 

merupakan salah satu kondisi yang sangat menentukan dalam penguasaan teknologi itu 

sendiri.   Untuk itu, konsepsi pembentukan Wingdiklek yang terintegrasi dengan 

menerapkan teori manajemen dan sinergis harus segera mungkin untuk diwujudkan 

dalam rangka menjawab tantangan bidang teknologi elektronika melalui kebijakan, 

strategi dan upaya secara sinergetik oleh setiap pemangku kepentingan di TNI AU 

sebagai berikut: 

 

a. Kebijakan.    Kebijakan merupakan langkah awal atau pondasi bagi 

penyusunan pada langkah-langkah selanjutnya di dalam merumuskan strategi dan 

upaya-upaya yang harus dilaksanakan/diperbuat.   Dinamika dalam pembentukan 

Wingdiklek ini, melibatkanberbagai satuan terkait sehingga dibutuhkan sinergetik 

dan terintegrasi dalam mewujudkannya.   Untuk itu kebijakan yang ditetapkan 

adalah; “Terwujudnya Organisasi Wing Pendidikan Elektronika secara terintegrasi 
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dan sinergetik melalui pembentukan organisasi pendidikan bidang elektronika 

dengan seluruh sarana dan prasarananya dalam rangka mendukung tugas TNI 

Angkatan Udara”.   

 

b. Strategi.   Strategi yang diambil dalam pembentukan organisasi Wingdiklek 

adalah: 

 

1) Mewujudkan organisasi Wingdiklek yang terintegrasi yang menjadi 

wadah untuk mendidik personel komlek melalui; evaluasi, penyusunan, 

pengangaran dan legislasi pembentukan organisasi sehingga dapat 

meningkatnya kemampuan hasil didik yang mumpuni pada bidang 

pemeliharaan, operasi dan latihan dalam rangka mendukung pelaksanaan 

tugas TNI AU.  

 

2) Mewujudkan sarana dan prasarana pendukung pembentukan 

Wingdiklek yang dibutuhkan melalui, koordinasi  pemanfaatan sarpras yang 

telah ada, pembangunan, dan pengadaan serta pengangaran sarpras 

sesuai standar organisasi setingkat Wing Pendidikan secara terintegrasi 

sehingga dapat meningkatkan kemampuan hasil didik dalam rangka 

mewujudkan semakin optimalnya pelaksanaan tugas TNI AU. 

 

c. Upaya.   Upaya-upaya yang dilaksanakan agar terwujudnya konsepsi 

pembentukan organisasi Wingdiklek melalui strategi tersebut di atas dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

1) Mewujudkan organisasi Wingdiklek yang terintegrasi yang menjadi 

wadah untuk mendidik personel komlek dalam meningkatkan kemampuan 

hasil didik yang mumpuni pada bidang pemeliharaan, operasi dan latihan.   

Upaya-upaya yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

 

a) DPR yang dalam hal ini, Komisi I DPR melaksanakan legislasi 

terhadap penganggaran yang diajukan secara berjenjang untuk 

mendukung organisasi Wingdiklek yang terintegrasi. 
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b) Pemerintah yang dalam hal ini, Presiden yang dibantu oleh 

kementerian terkait; (Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Berokrasi, Menteri Perencanaan 

Pembangunan Negara/Kepala Bappenas) menyetujui dan legislasi 

terkait anggaran dan pembentukan organisasi Wingdiklek yang 

diajukan sesuai konsep. 

 

c) Mabes TNI yang dalam hal ini, Panglima TNI yang dibantu 

dan didukung oleh seluruh staf terkait bertanggung jawab dalam 

pembuat kebijakan dalam penggunaan dan penggelaran kekuatan 

TNI, menyetujui dan meneruskan pengajuan anggaran dan konsep 

pembentukan organisasi Wingdiklek ke Pemerintah. 

 

d) Mabesau yang dalam hal ini, Kasau dibantu dan didukung 

oleh seluruh staf terkait bertanggung jawab dalam pembuat kebijakan 

dalam penyelenggaraan pembinaan kekuatan, personel dan sarpras. 

Melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

 

(1) Asrena Kasau. 

  

(a) Melaksanakan evaluasi dan perencanaan 

strategis terkait pembentukan organisasi Wingdiklek.  

 

(b) Menyusun dan mengajukan anggaran yang 

dibutuhkan dalam pembentukan organisasi Wingdiklek 

ke Kementerian terkait/Komando Atas sesuai tugas 

fungsinya.   

 

(2) Kadisdikau.   

  

(a) Melaksanakan evaluasi,  perencanaan, revisi dan 

pemenuhan, terhadap kurikulum pendidikan sesuai 

yang diharapkan dalam pembentukan organisasi 

Wingdiklek. 
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(b) Melaksanakan evaluasi, perencanaan dan 

pengajuan pengadaan alins alongins yang telah 

disesuaikan dengan perkembangan Iptek khususnya 

kebutuhan akan alins alongins yang dapat mendukung 

pemahaman personel/peserta didik didalam mengawaki 

alutsista TNI dalam penugasannya.  

 

(3) Kadisadaau.   Melaksanakan pengadaan dan evaluasi 

terhadap kebutuhan alins alongins yang diajukan satuan terkait 

untuk mendukung terbentuknya organisasi Wingdilek 

terintegrasi. 

 

(4) Dankodiklatau. 

 

(a) Melaksanakan evaluasi, perencanaan dan 

pengajuan terkait pembentukan organisasi Wingdiklek. 

 

(b) Melaksanakan evaluasi pengangaran dan 

pengajuan anggaran yang dibutuhkan dalam 

pembentukan organisasi Wingdiklek. 

 

2) Memenuhi seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan serta 

pembangunan infra struktur yang memadai, diantaranya adalah bangunan 

perkantoran dan sarana prasarana pendukungnya, sebagaimana yang telah 

ditetapkan sesuai standar yang berlaku pada satuan setingkat Wing 

pendidikan, upaya yang dilaksanakan meliputi:  

   

a) Pada tahap I (pertama) pada tahun setelah adanya 

persetujuan pembentukan organisasi Wingdiklek sampai dengan 

tahun kedua, Kebutuhan akan sarana prasarana yang digunakan 

dalam mendukung organisasi Wingdiklek agar dapat beroperasi 

adalah:  Danwingdiklek sementara memanfaatkan sarana dan 

prasarana di Lanud Sulaiman dan Skadik yang telah ada saat ini. 
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b) Pada tahap II (kedua) melaksanakan pemenuhan akan 

Makowing dan pemenuhan sarana prasarana Skadik secara bertahap 

dan berkelanjutan yang dibangun di Lanud Sulaiman. 

 

Adapun upaya-upaya yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

 

a) DPR yang dalam hal ini, Komisi I DPR melaksanakan legislasi 

terhadap penganggaran yang diajukan secara berjenjang untuk 

mendukung pembangunan saspras Wingdiklek yang terintegrasi 

 

b) Pemerintah yang dalam hal ini, Presiden yang dibantu oleh 

kementerian terkait; (Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Negara/Kepala Bappenas) menyetujui dan legislasi 

terkait anggaran untuk pemenuhan pembangunan sarpras Wingdiklek 

yang diajukan sesuai konsep. 

 

c) Mabes Angkatan yang dalam hal ini, Kasau dibantu dan 

didukung oleh seluruh staf terkait bertanggung jawab dalam pembuat 

kebijakan dalam penyelenggaraan pembinaan kekuatan, personel 

dan sarpras. Melakukan upaya-upaya sebagai berikut: 

 

(1) Asrena Kasau. 

  

(a) Melaksanakan evaluasi dan menyetujui 

perencanaan pembangunan sarpras Wingdiklek.  

 

(b) Menyusun dan mengajukan anggaran yang 

dibutuhkan dalam pembangunan sarpras Wingdiklek ke 

Kementerian terkait/Komando Atas sesuai tugas 

fungsinya.   

 

(2) Kadisfaskonau.   Melaksanakan evaluasi, perencanaan, 

revisi dan pemenuhan pembangunan sarpras Wingdiklek yang 

terintegrasi. 
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(3) Dankodiklatau. 

 

(a) Melaksanakan evaluasi, perencanaan dan 

pengajuan terkait kekurangan sarpras Wingdiklek. 

 

(b) Melaksanakan evaluasi pengangaran dan 

pengajuan anggaran yang dibutuhkan dalam proses 

pembangunan Wingdiklek terintegrasi. 

 

(4) Danwingdiklek.   Danwingdiklek melaksanakan evaluasi, 

membuat perencanaan dan mengajukan akan kebutuhan 

sarpras beserta pengangaran ke komando atas yang akan 

dimanfaatkan dalam mendukung terwujudnya konsep 

Wingdilek terintegrasi. 

   

Penutup 

 

15. Kesimpulan.  Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan tentang 

Pembentukan Organisasi Wingdiklek untuk meningkatkan kemampuan hasil didik dalam 

rangka mendukung tugas TNI AU, dapat disimpulkan sebagai berikut: 

 

a. TNI AU ke depan, jika dihadapkan dengan tidak terbentuknya organisasi 

Wingdiklek secara terintegrasi dan sinergetik di dalam meningkatkan hasil didik 

untuk mendukung pelaksanaan tugas yang menjadi tanggungjawabnya sangat 

berdampak/berpengaruh terhadap: 

 

1) Kemampuan personel dalam mendukung operasi dan latihan kurang 

memadai/optimal. 

 

2) Fungsi manajemen dalam proses perencanaan, pelaksanaan, 

penganggaran dan kontroling menjadi lebih panjang/rumit khususnya dalam 

koordinasi karena satuan pendidikan komlek masih tersebar di beberapa 

lanud. 
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3) Profesional dan moral anggota dalam mengantisipasi perkembangan 

teknologi di bidang elektronika menurun. 

 

 Disamping itu, akan dapat berakibat lebih fatal lagi yaitu “tidak mampunya 

personel komlek dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam melaksanakan 

pemeliharaan, operasi dan latihan terhadap alutsista udara secara mandiri yang 

berbasis teknologi elektronika” dimana dapat berdampak langsung pada pencapain 

pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara yang telah diamanatkan oleh undang-

undang. 

 

b. Konsepsi pembentukan Wingdiklek yang terintegrasi dan sinergetik melalui 

pembentukan organisasi sebagai wadah pendidikan personel elektronika dengan 

mengintegrasikan skadron-skadorn pendidikan yang telah ada saat ini,   

pemanfaatan sarpras dan pembangunan sarpras setingkat wing serta peningkatan 

pemenuhan akan alins-alongins yang disesuaikan dengan perkembangan iptek 

dan teknologi alutsista yang telah dan akan diawaki. 

 

c. Pembentukan organisasi Wingdiklek untuk meningkatkan kemampuan hasil 

didik untuk mampu mendukung pelaksanaan tugas TNI AU adalah; adanya 

perencanaan yang lebih teliti dan pemenuhannya secara transparan terkait 

pengadaan material, kemampuan personel peserta didik dan kajian serta evaluasi. 

 

16. Saran.  Dalam rangka mewujudkan kebijakan, strategi dan upaya-upaya yang 

dilakukan, maka disampaikan saran sebagai berikut: 

 

a. Perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap perencanaan dan 

pelaksanaannya meliputi organisasi, tempat maupun komponen pendidikan 

(khususnya tenaga pendidik dan kependidikan, kurikulum serta alins alongins), 

sehingga pendidikan di lingkungan TNI AU senantiasa dinamis dan mampu 

mengantisipasi perubahan dan perkembangan lingkungan strategis dan 

perkembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. 

 

b. Pengggunaan sumber daya  manusia hasil didik dilaksanakan sesuai 

norma-norma pembinaan tenaga manusia (khususnya pengkajian penggunaan 

tenaga manusia), kebutuhan organisasi dan tingkat ketrampilan serta lapangan 
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penugasan, sehingga diperoleh efektifitas penggunaan tenaga manusia hasil didik 

serta mempermudah pemantauan perkembangan tingkat keterampilan dan 

keahlian personel. 

 

c.  Dilaksanakan monitoring perkembangan kualifikasi dan tingkat keterampilan 

sumber daya manusia hasil didik dari prajurit melaui metode audiensi maupun 

kuesioner di satker-satker dimana personel tersebut ditempatkan, sehingga dapat 

diketahui kemampuan hasil didik dan pengembangannya sebagai bahan evaluasi 

lembaga terkait terhadap pelaksanaan pendidikan dalam rangka mendukung tugas 

TNI AU. 

 

17. Wusana Kata.   Demikian naskah tentang konsepsi pembentukan organisasi wing 

pendidikan elektronika guna meningkatkan kemampuan hasil didik dalam rangka 

mendukung tugas TNI Angkatan Udara, semoga dapat menjadi masukan dan 

pertimbangan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan selanjutnya terkait Wing 

Pendidikan Elektronika. 
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