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ATHUD AMERIKA. Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia menerima kunjungan Atase Pertahanan 
Udara (Athud) Amerika Colonel U.S. Air Force Kirt L. Stallings di Mabesau, Jakarta, pertengahan November. 
Kunjungan ini dalam rangka perkenalan sebagai Athud baru Amerika yang ditugaskan di Indonesia. 
Kasau mengharapkan dengan pergantian tersebut, kerjasama kedua Angkatan Udara yang telah dirintis 
dengan baik selama ini dapat dilanjutkan dan lebih ditingkatkan lagi.*

WISUDA UNNUR. Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia mewisuda 266 alumni 
Universitas Nurtanio (Unnur), belum lama ini di Bandung. Mereka terdiri dari magister, sarjana, 

dan ahli madya. Sejak tahun 2008, 
Unnur dipercaya Direktorat Kelaikan 
Udara Pengoperasian Pesawat Udara 
(DKUPPU) untuk menyelenggarakan 
ujian ”Basic Certifikat” sesuai Aircraft 
Maintenance Training  Organization 
(AMTO) CASR Part 147/0800. Dengan 
sertifikat ini, lulusan Unnur dari 
fakultas teknik program studi teknik 
penerbangan,  rangka pesawat, 
motor pesawat, avionik dan listrik 
pesawat langsung dapat bekerja di 
penerbangan sipil dalam dan luar 
negeri.* 

Kasau Dalam
Kegiatan 
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TERIMA ATHAN PERANCIS. Kasau Marsekal TNI Ida 
Bagus Putu Dunia menerima kunjungan Athan Perancis 
yang baru Letkol Sylvain Louvet. Letkol Sylvain Louvet 
berkunjung ke Mabesau, akhir Oktober lalu untuk 
memperkenalkan diri atas jabatannya yang baru.* 

KUNJUNGAN KSAU VIETNAM. Chief of Air Defence and Air Force Vietnam Letjen 
Phuong Minh Hoa beserta rombongan mengunjungi Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu 
Dunia di Mabesau, beberapa waktu lalu. Kunjungan kehormatan ini dimaksudkan untuk 
mempererat tali persahabatan kedua Angkatan Udara serta menjajaki kemungkinan 
kerjasama yang lebih luas.*



SOSIALISASI KKIP. Kasau Marsekal TNI 
Ida Bagus Putu Dunia menyalami Laksamana 
TNI (Purn) Sumarjono pada acara sosialisasi 
Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP), 
di Mabesau, beberapa waktu lalu. Laksamana 
TNI (Purn) Sumarjono adalah Ketua Pelaksana 
sekaligus Ketua Tim Sosialisasi KKIP. KKIP 
merupakan sebuah organisasi yang bertujuan 
untuk mewujudkan sinergitas program 
nasional, kegiatan riset dan pengembangan 
teknologi pertahanan keamanan menuju 
kemandirian produk industri pertahanan. 
Acara sosialisasi ini juga dihadiri Wakasau 
Marsdya TNI Sunaryo, Irjenau, para asisten 
Kasau serta pejabat TNI AU lainnya berpangkat 
kolonel ke atas.

LANTIK PERWIRA LULUSAN SETUKPA.  Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia melantik 
salah satu perwira pada acara Prasetya Perwira (Praspa) TNI AU lulusan Sekolah Pembentukan 
Perwira (Setukpa) angkatan ke-16 tahun 2013, di Solo, belum lama ini. Pada kesempatan itu dilantik 
149 perwira terdiri dari korps khusus (Sus) 44 orang, administrasi (Adm) 25 orang, elektronika (Lek) 
38 orang, teknik (Tek) 13 orang, perbekalan (Kal) 10 orang, kesehatan (Kes) sembilan orang, polisi 
militer (Pomau) delapan orang dan pasukan (Psk) tiga orang. Sedangkan lulusan terbaik diraih oleh 
Laurensius Sumapode dari sekolah bahasa Skadik 505 Lanud Iswahyudi.* 
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KULIAH UMUM SISHANEG. Kasau 
Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia 
menyalami mahasiswa Universitas 
Pertahanan (Unhan) usai memberikan 
kul iah umum, di  Mabesau,  akhir 
Januar i .  Da lam ku l iahnya  Kasau 
mengatakan antara lain menyampaikan 
masih banyaknya ancaman global yang 
didominasi oleh ancaman nonmiliter 
berupa terorisme,  perang cyber, 
kelangkaan energi, penyebaran senjata 
pemusnah massal, pemanasan global 
yang berdampak terjadinya bencana 
alam. Adapun tujuan diadakannya 
kuliah umum ini agar mahasiswa 
mendapat gambaran pengetahuan 
secara umum dan komprehensif tentang 
penyelenggaraan sishanneg  khususnya 
yang dilakukan oleh TNI AU.*

RAPIM TNI AU DAN APEL KOMANDAN SATUAN. Kasau Marsekal TNI Ida 
Bagus Putu Dunia memimpin Rapim TNI AU dan Apel Komandan Satuan tahun 
2014 di Mabesau, baru-baru ini.  Rapim TNI AU dan Apel Komandan Satuan  ini 
merupakan tindak lanjut dari Rapat Pimpinan (Rapim) TNI yang sudah di-laksanakan 
sebelumnya dengan tujuan untuk memantapkan konsol idas i  da lam ja jaran 
Angkatan Udara, sehingga lebih memantapkan peran masing-masing sesuai bidang 
tugasnya serta kepedulian Angkatan Udara terhadap agenda nasional tahun 2014 
khususnya penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilihan presiden mendatang. 
Kasau mengingatkan, dalam hal pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI 
AU tahun 2014 ini merupakan tahun terakhir pencapaian Renstra TNI AU 2010-2014 
yang harus diorientasikan bagi mantapnya profesionalisme TNI AU dan dilaksanakan 
melalui langkah-langkah yang konkret, konstruktif dan dapat dipertanggungjawabkan.*
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APEL KHUSUS TAHUN BARU. Membuka tahun 2014, Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu 
Dunia memimpin Apel Khusus yang diikuti para pejabat dan seluruh warga Mabesau.Dalam 
sambutan yang juga dibacakan di Lanud-Lanud seluruh Indonesia, Kasau mengatakan, meskipun 
dihadapkan dengan keterbatasan di tahun 2013, TNI Angkatan Udara, dapat melaksanakan 
tugas  sesuai dengan program kerja antara lain pelaksanaan Latihan Gabungan TNI dan Latihan 
Puncak Angkasa Yudha serta program penambahan, penggantian dan modernisasi Alutsista. 
“Selama tahun 2013 beberapa alutsista secara bertahap telah datang dan memperkuat jajaran 
TNI Angkatan Udara, seperti pesawat latih G-120TP Grob dan T-50i Golden Eagle, CN-295, C-130 
Hercules, Su-27/30 Sukhoi dan Super Tucano serta validasi dan re-organisasi dan modernisasi 
alutsista di tubuh Pasukan Khas TNI Angkatan Udara.  Validasi dan re-organisasi tersebut dalam 
rangka menyongsong pelaksanaan tugas-tugas Korpaskhas ke depan yang makin berat dan 
beragam”,  jelas Kasau.*
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TERIMA KUJUNGAN MAJ. GEN. 
ZHOU WEAPING. Wakasau 
Marsdya TNI Sunaryo memberikan 
cendera mata kepada Maj. Gen. Zhou 
Weaping, Deputy Director, Political 
Command People's Liberation 
Army Air Force (PLAAF) China, 
dalam kunjungannya ke Mabesau, 
baru-baru ini. Wakasau dan Deputy 
Director, Political Command PLAAF 
membahas kerjasama militer kedua 
negara khususnya dengan TNI 
Angkatan Udara yang dititikberatkan 
pada pendidikan dan latihan.*

TANDA TANGANI KESEPAKATAN. Wakasau Marsdya TNI Sunaryo menandatangani naskah 
kesepakatan bersama antara TNI AU, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Perhubud) 
dan pemerintah provinsi Jawa Timur tentang penggunaan Bandar Udara Abdulrachman Saleh 
di Malang untuk penerbangan sipil, di Jakarta, belum lama ini. Dari Ditjen Perhubud naskah 
kesepakatan ditandatangani oleh Dirjen, yaitu Herry Bakti dan Pemprov Jatim oleh Gubernur 
Jawa Timur H. Soekarwo. Penadatanganan naskah kesepakatan ini merupakan upaya 
penyelesaian guna mencapai tertib administrasi, tertib hukum, dan tertib fisik atas penggunaan 
bersama Lanud Abdulrachman Saleh untuk penerbangan sipil.*
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Untuk kesekian kalinya, para prajurit TNI 
AU kembali menunjukkan performanya 
sebagai tentara profesional. Melalui sebuah 

ajang latihan puncak TNI AU bertajuk Angkasa 
Yudha, yang digelar di Natuna Kepulauan Riau 
akhir Oktober 2013 lalu, para prajurit TNI AU telah 
tampil nyaris sempurna, yang ditandai dengan 
tercapainya semua tahapan latihan seperti yang 
direncanakan.

Sebagai latihan puncak TNI AU, Angkasa 
Yudha memang menjadi salah satu tolok 
ukur tingkat profesionalisme TNI AU. Dalam 
pelaksanaannya, latihan dibagi dalam dua tahapan, 
yaitu tahap gladi posko (Latposko) dan gladi lapang 
(Manuver lapangan – Manlap), bahkan jauh-jauh 
sebelumnya juga sudah diawali dengan latihan di 
tingkat perorangan, satuan dan antar satuan.

Latihan Angkasa Yudha 2013, melibatkan 
sebagian besar satuan maupun Kotama TNI AU, 
seperti Koopsau I, Koopsau II, Kohanudnas, 
Korpaskhas, Seskoau, AAU, Kodikau dan 
Koharmatau serta Dinas terkait dalam sebuah 
operasi udara gabungan. Babakan operasi yang 

Angkasa Yudha 2013Angkasa Yudha 2013
AJANG PEMBUKTIAN AJANG PEMBUKTIAN 
PROFESIONALISME PROFESIONALISME 
PRAJURIT TNI AUPRAJURIT TNI AU

Seusai meninjau manuver lapangan 
latihan Angkasa Yudha 2013 

di Natuna, Kepala Staf TNI AU 
Marsekal TNI Ida Bagus Putu 

Dunia menyatakan kebanggaannya 
dengan hasil latihan. “Saya bangga 

dengan satuan, karena semua proses 
tahapan latihan dapat dilaksanakan 
dengan sangat baik, seperti yang kita 

saksikan bersama, semua sasaran 
yang ada 100% hancur, ini sebagai 

bukti kalau profesionalisme prajurit 
TNI AU tidak perlu diragukan lagi” 

kata Kasau dengan raut muka 
penuh girang. 

Laporan
utama
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dilaksanakan meliputi lima jenis operasi udara, 
yaitu Operasi Lawan Udara Ofensif (OLUO), 
Operasi Serangan Udara Strategis (OSUS), 
Operasi Pertahanan Udara (Ops Hanud), Operasi 
Dukungan Udara (Ops Dukud) dan Operasi 
Informasi (Ops Info).

Kepada puluhan pers di Natuna, dalam 
jumpa persnya seusai menutup latihan Kasau 
Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia menyatakan 
rasa bangganya dengan kinerja seluruh personel 
latihan. Menurut orang nomor satu di TNI AU 
itu, seluruh tahapan latihan telah dapat berjalan 
dengan baik. 

“Seperti yang sudah kita saksikan bersama 
tadi saat pelaksanaan pengeboman, semua target 
yang disiapkan seratus persen hancur lebur” kata 
Kasau dengan wajah bangga. 

Kerahkan Puluhan Pesawat
Dalam pelaksanaan pengeboman, sasaran 

yang disiapkan di pinggiran pantai berjarak 
sekitar satu kilo meter dari tepi pantai pulau 
Natuna itu, berhasil dibombardir dan hancur lebur 

lima jenis operasi udara, 
Udara Ofensif (OLUO), 

dara Strategis (OSUS), 
dara (Ops Hanud), Operasi 
ps Dukud) dan Operasi 

n pers di Natuna, dalam 
 menutup latihan Kasau 
s Putu Dunia menyatakan

oleh pesawat-pesawat tempur TNI AU. Dengan 
bersenjatakan bom dan roket, puluhan pesawat 
tempur yang terdiri dari satu flight pesawat Sukhoi, 
pesawat F-16, pesawat Hawk 100/200 dan pesawat 
EMB-314 Super Tucano mampu melaksanakan 
tugasnya dengan nyaris sempurna. Target yang 
disiapkan yang berupa drum-drum berisi solar 
dan diikat menjadi sebuah tronton, begitu terkena 
bom dan roket meledak mengeluarkan kobaran 
api besar dan asap hitam membumbung tinggi, 
menandakan target berhasil dihancurkan. 

Sementara pada babakan lainnya, juga 
dikerahkan puluhan unsur pesawat angkut, 
intai dan helikopter. Untuk pengintaian strategis 
dikerahkan pesawat Boeing-737-200 Skadron 
Udara 5 Lanud Sultan Hasanudin dan intai taktis 
oleh pesawat CN-235 Skadron Udara 2 Lanud 
Halim Perdanakusuma. 

Selanjutnya juga dikerahkan pesawat-
pesawat C-130 Hercules Skadron Udara 31/32 
yang bertugas menerjunkan sekitar 400 peterjun 
Paskhas sebagai unsur Satpur. Pesawat C-130 
Hercules juga kerahkan untuk dukungan air landed 
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dan operasi Pengungsian Medik Udara (PMU). 
Untuk penerjunan tim dalpur Bravo dikerahkan 
pesawat CN-295 dan untuk dukungan air refueling 
dikerahkan satu pesawat KC-130B Tanker. 

Pada babakan SAR, dikerahkan unsur 
Helikopter, yang meliputi heli NAS-332 Super 
Puma dari Skadron Udara 6 dan SA-330 Puma 
dari Skadron Udara 8 Lanud Atang Sandjaja. 
Helikopter ini menampilkan operasi SAR tempur 
Korpaskahas, selain itu juga disiapkan helikopter 
EC-120 Colibri untuk dukungan SAR.

Infiltran “Musang” 
Direktur latihan Marsekal Muda (Marsda) 

TNI Sudipo Handoyo SE, disela-sela latihan 
menjelaskan, sesuai skenario latihan, latihan 
Angkasa  Yudha diawal i  dengan adanya 
ketegangan dan konflik vertikal antara masyarakat 
Natuna dengan pemerintah yang dipicu oleh 
isu kesejahteraan. Dalam perkembangan 
selanjutnya, para pemberontak Natuna yang 
mendapat bantuan dari negara “Musang”, telah 
berhasil mempengaruhi masyarakat Natuna untuk 
memisahkan diri dari NKRI. Negara “Musang” 
melalui para infiltran juga menyelundupkan 
senjata ke Natuna untuk membantu perjuangan 
para pemberontak.

Negara “Musang” punya maksud ingin 
menguasai sumber alam berupa minyak dan gas 
alam yang melimpah di Natuna. Melalui aksi-
aksinya, para pemberontak yang didukung negara 
“Musang” telah mampu menguasai Natuna dan 
menyatakan ingin lepas dari NKRI. Sebelumnya 
mereka telah memukul mundur pasukan TNI 
yang ada di Natuna, dan sebagai pijakan awal 
pemberontak menguasai Lanud Natuna sebagai 
tumpuan udara.

Melihat perkembangan yang makin genting 
di Natuna, atas perintah Presiden, panglima TNI 
membentuk Komando Gabungan (Kogab) TNI 
untuk merebut kembali Natuna ke pangkuan NKRI. 
Komando Tugas Udara Gabungan (Kogasudgab) 
sebagai bagian dari Kogab TNI melaksanakan 
operasi udara guna merebut kembali Natuna. 
Operasi udara yang digelar meliputi Operasi 
Lawan Udara Ofensif (OLUO), Operasi Serangan 
Udara Strategis (OSUS), Operasi Pertahanan 
Udara (Hanud), Operasi Dukungan Udara (Dukud) 
dan Operasi Informasi (Ops Info).

Operasi Lawan Udara Ofensif 
yang dilaksanakan Satgas Tempur 
secara  composi te  s t r ike  dengan 
mengerahkan pesawat-pesawat tempur seperti 

ali Natuna. 
uti Operasi 
si Serangan 
ertahanan 
ra (Dukud) 

n 
seperti 
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pesawat Hawk 100/200, pesawat F-16 dan Sukhoi 
Su-27/30. Operasi Serangan Udara Strategis 
dilaksanakan secara compocite strike oleh 
pesawat tempur F-16 dan sukhoi S-27/30. Operasi 
Hanud dilaksanakan oleh Satgas Hanud dengan 
mengerahkan pesawat-pesawat tempur Sukhoi 
Su-27/30 dan F-16 serta didukung dua Satrad 
(Satuan Radar) masing-masing Satrad 212 Ranai 
dan Satrad 213 Tanjung Pinang.

Operasi Informasi dilaksanakan oleh Satgas 
Info, dengan mengerahkan enam unsur yaitu 
unsur public affair, kontra intelijen, psikologi, 
infolahta, komunikasi elektronika dan hukum. 
Satgas info melaksanakan ops info ofensif dan 
defensif dalam bentuk kegiatan public affair, 
kontra intelijen, psy ops, cyber warfare, legal ops 
dan electronic warfare. Ops Info terbukti sangat 
efektif untuk menandingi serangan informasi 
lawan yang dikendalikan oleh negara “Musang”. 

 Selanjutnya untuk serangan udara langsung 
dikerahkan satu flight pesawat Hawk 100/200. 
Operasi Perebutan dan Pengendalian Pangkalan 
Udara (OP3U) dilaksanakan oleh Satgas Dukpur 
dan Satgas Paskhas Bantuan Tembakan Udara 
dilaksanakan oleh satu flight pesawat EMB-314 
Super Tucano. 

Rangkaian operasi berlanjut dengan 
dilaksanakannya pengerahan eselon susulan 
pengendali pangkalan (Dallan) oleh Satgas 
Dukpur dan Satgas Paskhas menggunakan 
pesawat C-130 Hercules dengan teknik air landed 
serta pengungsian medik udara. Sementara untuk 
SAR tempur dilaksanakan oleh unsur Helikopter 
NAS-332/AS-330.

Melalui serangkaian operasi udara yang 
terkoordinasi dengan baik, akhirnya Lanud 

Ranai khususnya dan pulau Natuna 
umumnya dapat direbut kembali oleh 
pasukan Kogab TNI. Dengan dikuasai 

kembai Lanud Natuna dan Satrad 
212 maka operasi lanjutan segera 
dilaksanakan. Setelah kekuatan 
“Musang” dan pemberontak di 

Natuna dapat dilumpuhkan maka 
Natuna dapat kembali ke pangkuan 
NKRI.* (soen)

Melalu
terk

R
u
pa

Na
N
N
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H antaman badai tropis Haiyan pada 
November 2013 lalu telah meluluh 
lantakkan wilayah Tacloban Filipina. 

Ribuan orang tewas, demikian juga berbagai 
infrastruktur bangunan serta sarana dan prasarana 
lainnya hancur tidak dapat difungsikan. Aktivitas 
masyarakat pun lumpuh dibuatnya. Derita 
rakyat Filipina itu mengundang simpati banyak 
negara, tidak terkecuali pemerintah Indonesia. 
Sebagai rasa solidaritas sesama negara ASEAN, 
pemerintah Indonesia melalui Kementerian 
Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) 
mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk korban. 

Pusat Data Informasi Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB), menyebutkan 
bantuan logistik berupa enam ribu paket makanan, 
seribu paket lauk pauk, duapuluh satu ribu paket 
tambahan gizi, limaratus lembar selimut, seribu 
paket pakaian, seribu paket kidsware dan sepuluh 
unit genset berhasil diangkut dan disalurkan 
kepada para korban di Filipina. Sementara dari 
Kementerian Kesehatan juga dikirimkan paket 
obat-obatan dan limaratus paket makanan 
pendamping ASI. Dari Kementerian Sosial berupa 
limaratus dus mie instan, seribu paket makanan, 
seribu paket lauk-pauk, dan seribu selimut.

Untuk mengangkut bantuan tersebut, 
pemer in tah  pada  13  November  2013 
memberangkatkan tiga pesawat Hercules TNI 
AU. Pesawat-pesawat C-130 Hercules pun mulai 
menggeliat mengepakkan sayapnya terbang 
menuju Filipina. Lanud Halim Perdanakusuma 
menjadi  tempat  pemberangkatan.  Tahap 
pertama diberangkatkan tiga sorti penerbangan. 
Sorti pertama membawa 12,54 ton, sorti kedua 
membawa 12,76 ton dan sorti ketiga membawa 11 
ton. Setelah droping bantuan, pesawat kembali ke 
tanah air.

 
Stand by sepekan di Filipina 

Sesuai permintaan pemerintah Filipina 
untuk membantu pendistribusian bantuan ke 
lokasi bencana, maka pemerintah RI, dalam hal 
ini TNI Angkatan Udara juga menyiapkan satu 
pesawat Hercules untuk diperbantukan kepada 
pemerintah Filipina dalam pendistribusian 
bantuan dan evakuasi korban dari dan ke lokasi 

C-130 Hercules TNI AU yang membawa bantuan 
sesaat sebelum mendarat di Tacloban Filipina. 

(Foto : Ist. Liputan 6.com)

Laporan
Khusus
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bencana. Keberadaan pesawat dengan tail number 
A-1323 ini bahkan di stand by kan di Filipina selama 
satu pekan lebih, mulai tanggal 15-21 November 
2013. Untuk jadwal penerbangan pesawat, TNI AU 
menyesuaikannya dengan pemerintah Filipina.

Pilot in command pesawat Hercules A-1323 
Mayor Pnb Puguh Yulianto mengatakan, dalam 
sehari pesawat yang diawakinya menyiapkan 
empat kal i  penerbangan.  Penerbangan 
diprioritaskan untuk membantu pendistribusian 
bantuan dari bandara Cebu ke Tacloban. 

“Di sana sarana untuk mendisbrusikan 
logistik agak kurang, sehingga pemerintah 
Filipina meminta kita. Paginya, antar-logistik, 
biasanya pulang diminta membawa pengungsi 
yang memerlukan perawatan,” kata Mayor Pnb 
Puguh Yulianto menambahkan.

Setelah selama sembilan hari melaksanakan 
distribusi bantuan sosial di Tacloban Filipina, 
akhirnya tujuh belas kru Pesawat C-130 Hercules 
TNI AU dengan tail number A-1323 dari Skadron 
Udara 31 dan tiga personel Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB), mendarat 

Kondisi Tacloban pasca hantaman badai Haiyan (Ist.)

dengan selamat di Lanud Halim Perdanakusuma, 
Jakarta Timur, Senin (25/11/2013). 

Tiga Hercules TNI AU setelah droping 
bantuan kembali ke tanah air, sedangkan satu 
Hercules stand by di Filipina membantu Angkatan 
Udara Filipina mengangkut dan mendistribusikan 
bantuan sosial dan evakuasi pengungsi selama 
sembilan hari di Filipina. Mayor Pnb Puguh 
Yulianto menyatakan, selama sembilan hari di 
Filipina, 17 kru Hercules telah mengangkut sekitar 
203.864 kilogram bantuan sosial dan evakuasi 
serta mengangkut sekitar 351 orang pengungsi 
ke tiga lokasi yaitu di Tacloban, Cebu dan Roxas. 
Dikatakan, sebelum bertolak ke Indonesia kru 
Hercules TNI AU mendapat ucapan terima kasih 
yang tulus dari Presiden Filipina Benigno Aquino 
III kepada Presiden Republik Indonesia, BNPB, 
Danlanud Halim Perdanakusuma, crew Hercules 
TNI AU dan pihak-pihak lainnya di Indonesia yang 
telah membantu proses distribusi bantuan sosial 
dan evakuasi pengungsi di Filipina.* (soen, dari 
berbagai sumber)
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Komandan militer daerah Filipina, Letnan Jenderal Roy 
Deveraturda menyampaikan ucapan terima kasih kepada 
crew C-130 Hercules  A-1323. (Foto : Ist)

Crew pesawat C-130 Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma 
melakukan persiapan pengiriman bantuan untuk korban topan 
Haiyan Filipina.(Foto : Ist)

Pilot in command pesawat C-130 A-1323 
Mayor Pnb Puguh Yulianto mengaku bangga 
menjadi leader dalam tugas kemanusian di 
Filipina. Menurut Puguh, saat bertugas disana, 
pemerintah Filipina mengakui profesionalitas 
kerja para crew yang dipimpinnya. .

Menurutnya, pemerintah Filipina sangat 
berterimakasih kepada crew C-130 A-1323 dan 
kepada pemerintah Indonesia. “Terutama kepada 
Presiden SBY, terkait pengiriman tim kita ini ke 
Filipina untuk memberikan sumbangsihnya ikut 
mengatasi keadaan di sana,” ungkap Mayor Pnb 
Puguh Yulianto menambahkan.

Mayor Pnb Puguh Yulianto bersama Dubes RI 
untuk Filipina Yohanes Kristiarto menerima 
penghargaan dari pemerintah Filipina.

Sosok Mayor Puguh, 
Leader Misi Kemanusiaan di Filipina
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Dalam tugas mulia di sana, Mayor Pnb 
Puguh mengaku banyak mendapat pengalaman. 
Meski terkadang ada masalah, namun semua bisa 
segera terselesaikan. “Banyak cerita yang kita 
alami, karena memang dalam keadaan itu adalah 
hal yang wajar. Daerah Tacloban terutama semua 
collapse, sehingga komunikasi untuk air traffic 
control-nya tidak ada. Oleh karena itu, kita perlu 
ekstra kerja keras melaksanakan tugas ini,” imbuh 
Pamen TNI AU yang murah senyum ini.

Menurut Mayor Pnb Puguh Yulianto kendala 
di daerah bencana selain keterbatasan makanan, 
tempat tinggal warga juga tidak layak, karena 
tinggal di bangunan-bangunan bekas bencana 
yang rentan untuk roboh. Selain itu, dalam 
segi penerbangan karena keterbatasan appron 
yang tersedia. Untuk itu setelah unloading, crew 
Hercules harus segera kembali lagi ke Cebu 
dengan membawa pengungsi serta personel 
militer ke Cebu.

Pemerintah Filipina meminta bantuan 
berbagai negara yang salah satunya Indonesia, 
untuk mendistribusikan bantuan ke wilayah-
wilayah yang terkena dampak bencana topan 
Haiyan. Pemerintah Indonesia mengirim satu 
Hercules tipe C-130 yang dikomandoi Mayor 
Puguh. Mereka ditugasi membantu pemerintah 
Filipina sejak 16-24 November 2013. 

Mayor Pnb Puguh Yulianto bersama Dubes 
RI untuk Filiphina Yohanes Kristiarto menerima 
penghargaan dari pemerintah Philipina.

Pesawat C-130 Hercules TNI AU sesaat setelah mendarat 
di Cebu Filipina. (Foto : Ist).

Personel militer Filipina membongkar bantuan 
dari pemerintah Indonesia (Foto : Ist).

Dipuji Militer Filipina
Setelah lebih kurang sembilan hari 

melakukan tugas kemanusiaan di Filipina, 
pesawat Hercules A-1323 dari Skuadron Udara 
31 Lanud Halim Perdanakusuma kembali ke 
Indonesia. Sebelum kembali, Komandan Militer 
daerah Filipina, Letnan Jenderal Roy Deveraturda 
ditemani Dubes RI untuk Filipina Yohanes 
Kristiarto melakukan upacara pemberian plakat 
penghargaan.

Dalam sambutannya, Roy meng-ungkapkan, 
Indonesia dan Filipina memiliki hubungan erat. 
Ia juga berterima kasih kepada pemerintah 
Indonesia yang telah banyak berkontribusi dalam 
penanganan bencana topan Haiyan.

“Ia menyampaikan terima kasih kepada 
Bapak Presiden atas bantuan logistik dan 
personel yang telah menjalankan tugas lebih dari 
satu minggu di sini,” ungkap Yohanes di Bandara 
militer Cebu, Filipina. 

Mantan Jubir Kemenlu itu menambah-kan, 
militer Filipina juga bangga terhadap kinerja Mayor 
Pnb Puguh Yulianto bersama 15 krunya. Militer 
Filipina akan banyak belajar dari kerja keras kru 
pesawat Hercules C-130 itu.

“Tadi secara khusus pertemuan saya 
dengan Letjen Deveraturda beliau sangat 
terkesan dengan profesionalitas teman-
teman baik dari TNI AU dan BNPB telah 
mendukung operasi kemanusian ini,” ungkap 
Yohanes.*
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Untuk kesekian kalinya, tim aerobatik 
kebanggaan TNI AU The Jupiters unjuk 
kebolehan di ajang international air show. 

Tim aerobatik yang diawaki oleh para instruktur 
Sekolah Penerbang TNI AU Wingdik Terbang 
Lanud Adi Sutjipto Yogyakarta, kali ini tampil pada 
ajang Brunei Darussalam International Defence 
Exhibition (Bridex) 2013, yang digelar di Dome 
Dewan Persidangan Jerudong Park, 2-7 Desember 
2013 silam.

Di ajang internasional, tampilan The Jupiters 
pada Bridex 2013 merupakan tampilan ketiganya. 
Penampilan pertamanya dilakoni pada peringatan 
100 tahun penerbangan Thailand di Bangkok pada 
tahun 2012 lalu dan disusul penampilan keduanya 
pada “Langkawi International Maritime and 
Aerospace Exhibition” (LIMA 2013) yang digelar 
bulan Maret 2013 di Langkawi Malaysia. Untuk 
tahun 2014 ini, direncanakan Jupiters akan kembali 
tampil pada Singapore Air Show pertengahan 
Februari 2014.

THE JUPITERS
PUKAU RIBUAN MASYARAKAT 

BRUNEI DARUSSALAM

Tampil di Bridex 2013

Seusai menyaksikan penampilan Jupiters, 
Sultan Brunei Darussalam Haji Hassanal Bolkiah 
menyatakan kekagumannya terhadap tim 
aerobatik TNI AU. Menurut orang nomor satu 
di Brunei, The Jupiter tampil sempurna dengan 
berbagai manuver yang menegangkan. Tidak 
hanya Sultan Brunei yang terkagum-kagum, ribuan 
masyarakat Brunei yang memadati kawasan Dome 
Dewan Persidangan Jerudong Park, juga dibuat 
tercengang ketika enam pesawat melakukan loop 
secara indah dan serasi, yang kemudian disusul 
dua pesawat melakukan manuver cross over break 
(dua pesawat seolah saling bertabrakan).

Ketegangan penonton tidak berhenti disitu 
saja, karena Jupiters kembali menggebrak dengan 
manuver yang tidak kalah menegangkan. Kali ini 
dua pesawat melakukan jupiters wheel, seolah 
akan bertabrakan yang disusul dengan solo spin 
yaitu satu pesawat menanjak 900 feet hingga 
pada kecepatan nol dan pesawat jatuh melayang 
melakukan spin. Dilanjutkan dua pesawat kembali 

Oleh. Pelda Eko Edhie S
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m e l a k u k a n 
manuver dengan 
m e l u k i s  l a n g i t 
dengan gambar 
hati (heart), dan 
manuver formasi 
Jupiters diakhiri 
dengan loop and 
boom burst. 

T u r u t 
m e n y a k s i k a n 
penampilan The 
J u p i t e r s  y a n g 
tampil adalah para 

undangan, partisipan serta peserta Bridex 2013 
dan media di Dome Dewan Persidangan Jerudong 
Park. Pada siang harinya para punggawa Jupiters 
mendapat kunjungan kehormatan Sultan Brunei 
Darussalam yang datang dengan menggunakan 
pesawat Black Hawk di Rimba Air Force Base 
(RAB) Tentara Udara Diraja Brunei (TUDB).

The Jupiters tampil menggunakan enam 
pesawat KT-1B Wong Bee buatan Korea Selatan, 
melakukan sekitar 19 manuver formasi hight 
show formasi aerobatik bila cuaca cerah dan awan 
tinggi terdiri dari Jupiter Roll, Loop, Clover Leaf, 
Vulcan and cross Over Benefit, Loop and Cross 
Over Break, Jupiter Wheel, Tango to Diamond, 
Mirror, Screw Roll, Heart, Roll Slide, Solo Spin, 
Five Card Loop, Jupiter Roll Back, dan Loop and 
Boom Burst.

The Jupiters dipimpin oleh Mayor Pnb Feri 
Yunaldi sebagai Jupiter 1 (Flight Leader), Kapten 
Pnb Ripdho Jupiter 2 (Right), Kapten Pnb Apri 
Arfianto Jupiter 3 (Left), Mayor Pnb Ari Susiono 

ThThe e JuJupipitetersrs d dipipimimpipin n ololeheh M Mayayoror P Pnbnb F Fererii
YuYunanaldldi i sesebabagagai i JuJupipiteter r 1 1 ((FlFligightht L Leaeadederr),), K Kapapteten n rrrr
PnPnb b RiRipdpdhoho J Jupupititerer 2 2 ( (RiRighghtt),), K Kapapteten n PnPnb b ApApriri  tttt
ArArArArArfifififiiananaa toto J J Jupupupppitititererer 3 3 ( (LeLeL ftftft),),),)),), M M M Mayayoror P Pnbnb A Ariri S Sususioioononono  tttt

Jupiter 4 (Slot), Mayor Pnb Sri Raharjo Jupiter 
5 (Lead Synchro), dan Mayor Pnb Marcellinus 
AKD Jupiter 6 (Synchro). Sedangkan pada 
pelaksanaannya mereka dapat berpasangan 
dengan penerbang lainnya sebagai back sitter.

The 4th BRIDEX 2013 Air Demonstration
The Jupiters merupakan satu-satunya 

tim aerobatik, sedangkan tampil sebagai solo 
aerobatik dari TUDB menggunakan pesawat PC-7 
Pilatus dengan call sign “Alap-Alap”, Royal of 
Singapore Air Force (RSAF) F-15 Eagle, serta demo 
udara dari US Navy dengan pesawat V-22 Osprey, 
US Air Force dengan pesawat C-17 Globe Master 
dan SA-72 Black Hawk dari TUDB.

Sedangkan di Rimba Air Base digelar statick 
show yang memamerkan pesawat Su-30 Sukhoi 
TUDM, F-15 RSAF, V-22 Osprey US Navy, C-17 
Globe Master US Air Force, PC-7 Pilatus TUDB, 
KT-B Wong Bee TNI AU, CN 235 Patmar TNI AL, CN-
295 TNI AU.*
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Belum lama ini, Kabupaten Tanah Laut, 
Kalimantan Selatan menjadi tuan rumah 
diselenggarakannya Kejuaraan Nasional 

Aeromodelling Liga RC Pylon Race Seri III Tahun 
2013. Kejuaraan yang diikuti oleh sembilan provinsi 
di Indonesia ini dilaksanakan di AWR (Air Weapon 
Range) TNI AU Dwi Harmono Maluka Baulin, Kec. 
Kurau Kab. Tanah Laut Pelaihari, Kalimantan 
Selatan. Kejurnas ini mempertandingkan tiga 
kelas, yakni kelas pylon race seeded A, pylon race 
seeded B dan touch and go serta kelas 3D helly fun 
fly sebagai kelas hiburan. 

Pada Kejurnas Aeromodelling kali ini 
Kategori Kelas pylon race seeded A, juara 1 diraih 
oleh Sofyan Saifuddin dari Jatim, juara 2 Rudi 
Wijaya dari Kaltim, juara 3 Rijali Hadi dari Kalsel. 
Untuk kelas pylon race seeded B, juara 1 diraih 
oleh Rijali Hadi dari Kalsel, juara 2 Andri A dari 
Jabar, juara 3 Adriel Arthur Rizki W dari Kaltim. 
Kelas touch and go Juara 1 diraih oleh M. Andri A 
dari Jabar, juara 2 Eri Suhendra Irawan dan juara 

3 Rijali Hadi. Kelas 3D helly fun fly juara 1 diraih 
oleh Budi Ayung, juara 2 Arie dan juara 3 Gilang. 
Masing-masing pemenang tersebut berasal dari 
provinsi Kalsel. Dengan demikian Kalimantan 
Selatan tampil sebagai juara umum dalam ajang 
kompetisi ini dan berhak mendapat piala bergilir 
yang diserahkan oleh Kepala Dinas Pariwisata 
Kab. Tanah Laut M. Noor kepada Ketua Harian 
FASI Provinsi Kalsel Eri Suhendra Irawan, SE. 
M.Si., didampingi oleh Danlanud Sjamsudin Noor.

Kejuaraan ditutup oleh Danlanud Sjamsudin 
Noor Letkol Pnb Esron S.B. Sinaga, S.Sos., selaku 
Ketua FASI Provinsi Kalsel. Danlanud menaruh 
harapan besar kepada para atlet yang bertanding 
dalam kejurnas ini mampu mempertahankan 
prestasinya serta melalui even ini akan semakin 
meningkatkan minat olahraga dirgantara di 
wilayah Kalsel dan juga untuk memasyarakatkan 
olahraga dirgantara dikalangan masyarakat 
Indonesia.* (Pentak Lanud Sam)

Kejurnas 
Aeromodelling 
di Kalsel

Ordirga
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Lomba Renang Militer. Beberapa waktu 
lalu, untuk pertama kalinya, Angkatan 
Udara menggelar lomba renang militer antar 
Kotama yang dilaksanakan di kampus AAU, 
Yogyakarta. Lomba dilaksanakan selama dua 
hari dengan peserta Mabesau, Kohanudnas, 
Koopsau I, Kodikau, AAU, dan Korpaskhas. Para 
pemenang (juara I) dari berbagai jenis renang 
yang dilombakan adalah: Prada Atik Antony 
dari Mabesau (perorangan renang militer 
50 m), Pratu Dodi dari Paskhas (perorangan 
gaya bebas 50 m), Letda Kes Priyono, AAU 
(perorangan gaya dolpin 50 m), dan Prada 
Atik Antony, Mabesau (perorangan gaya dada 

50 m). Prada Nicolson, Paskhas (perorangan gaya bebas 100 m), perorangan gaya punggung 50 m atas 
nama Prada Atik Antony (Mabesau), perorangan gaya dada 100 m diraih Sertu Sulung dari Koopsau I dan 
perorangan putri gaya dada 50 m oleh Serda Dhian Fransiska P dari Mabesau.*

Olahraga Antarsatuan. Komandan Wing 1 
Lanud Halim Perdanakusuma Kol Pnb Yuniarsa 
Aditya Permana yang mewakili Komandan 
Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Sri 
Pulung D., SE., MMgt., Stud., foto bersama usai 
penyerahan hadiah di taxi way echo Lanud 
Halim Perdanakusuma kepada para pemenang 
pertandingan olahraga antarsatuan, belum 
lama ini. Kegiatan ini dimaksudkan untuk 
menumbuhkan sportivitas, mempererat 
soliditas dan solidaritas serta memelihara 
kemampuan olahraga, bukan untuk mencari 
juara semata. Juara umum Dispers, dengan 
dua medali emas untuk cabang sepak bola 

dan bulutangkis, juara kedua Skatek 021 dengan satu emas (bola voli), dan juara tiga Skadron Udara 17 
dengan satu perak (bulutangkis) dan satu perunggu (bola voli).* (Pentak Lanud Halim Perdanakusuma)

Lomba Menembak HUT Pomau. Komandan 
Wing Pendidikan Umum (Danwingdikum) 
Kolonel Pnb Arif Widianto menyerahkan piala 
lomba menembak reaksi perorangan Piala 
Danlanud Atang Sendjaja Championship 2013 
dalam rangka Hari Ulang Tahun (HUT) ke-
67 Polisi Militer Angkatan Udara (POMAU), 
belum lama ini. Selain menembak reaksi 
dipertandingkan juga menembak eksekutif 
perorangan. Juara I eksekutif perorangan diraih 
Mayor Tek Nur Muhidin dari Skadud 6, juara II 
Mayor Sus Saprin dari Skadik 501, dan juara III 
Mayor Adm Bukhori (Wingdikum). Untuk juara 
I reaksi perorangan dimenangkan Serka Yuli 
(Disops), juara II Letkol POM Minter S Tarigan (Satpom Ats), serta juara III Serda Fachmi (Satpom Ats).* 
(Pentak Wingdikum)
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Sampai saat ini TNI Angkatan Udara 
mempunyai 42 Lanud yang tersebar dari 
Sabang sampai Merauke dengan rincian 

lima Lanud tipe A, 11 Lanud tipe B, 19 Lanud 
tipe C dan 6 Lanud tipe D. Sembilan belas Lanud 
merupakan jajaran Koopsau I, 20 lanud jajaran 
Koopsau II dan tiga Lanud jajaran Kodikau. 
Pada umumnya Lanud-Lanud tersebut adalah 
peninggalan Belanda. Lanud Suryadarma (SDM) 
merupakan Lanud tipe B yang berkedudukan 
di Kalijati, Subang, merupakan Lanud di jajaran 
Koopsau I. Lanud SDM merupakan Lanud tertua 
di Indonesia karena Lanud inilah yang pertama 
kali dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda, 
yaitu pada tahun 1914. Berikutnya Lanud Husein 
Sastranegara dibangun tahun 1918 dan diresmikan 
tahun 1920, kemudian Lanud Abdulrachman Saleh, 
Lanud Iswahyudi (Maospati), Panasan di Solo, dan 
Maguwo di Yogjakarta, sekitar tahun 1930. 

Lanud Suryadarma, saat ini, membawahi 
Skadron Udara 7 yang mengoperasikan dua 
jenis pesawat Helikopter Bell 47 G Soloy dan 
EC 120 Colibri, menjadikan Lanud ini tergolong 
tipe B. Dengan dua jenis helikopter tersebut 

tugas dukungan operasi bagi satuan lain dapat 
dilaksanakan. Demikian pula tugas tambahan 
pendidikan penerbangan bagi prajurit TNI dan 
TNI AU jurusan helikopter (rotary wing). Sejak 
1991 sampai saat ini, Lanud Suryadarma dikenal 
sebagai home base bagi para penerbang helikopter 
(Chopper) TNI. “All Choopper were born in here”. 

Pada tanggal 11 Desember 2013 Suara Angkasa 
menyempatkan bertandang ke Lanud Suryadarma 
dan bertemu muka dengan Komandan Lanud SDM 
yang waktu itu dijabat oleh Kolonel Pnb. Eding 
Sungkana. Kolonel Pnb Eding Sungkana merupakan 
Komandan Lanud yang ke-37. 

Latar Belakang 
Pangkalan TNI AU Suryadarma yang 

sebelumnya bernama Pangkalan TNI AU Kalijati 
sebagai pangkalan udara militer pertama yang 
ada di Indonesia. Kalijati dipilih sebagai lokasi bagi 
pangkalan udara pertama Belanda berdasarkan 
survei dari perwira pelopor pembangun Angkatan 
Udara KNIL di Hindia Belanda yaitu H. Ter Poorten 
dengan pertimbangan iklim, cuaca dan angin 
yang cenderung stabil sehingga aman untuk 

Profi l
Satuan

Pangkalan Tertua Pangkalan Tertua 
di Indonesiadi Indonesia
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penerbangan. Ditambah lagi, secara geografis 
tidak terlalu jauh dari Batavia sehingga dapat 
memberikan bantuan operasi udara dan lokasinya 
relatif terlindungi oleh kondisi alam karena terletak 
di pedalaman, tidak nampak dari jalan raya. 

Lanud Kalijati berawal dari keberadaan 
lapangan terbang yang dibangun pada tanggal 
30 Mei 1914 bersamaan terbentuknya PVA (Proef 
Vlieg Afdeling). Dengan demikian pada tahun 
2014 ini Lanud SDM sudah berumur 100 tahun. 
PVA merupakan bagian penerbangan percobaan 
dari Pasukan Hindia Belanda KNIL. Awalnya PVA 
mendatangkan dua pesawat hydro Glenn Martin 
dari Amerika Serikat. Pesawat ini dibawa dengan 
kapal laut dan mendarat di Tanjung priok tanggal 
15 Oktober 1914. Setelah melalui proses perakitan 
maka dilakukanlah test flight pada tanggal 6 
November 1914 yang sebenarnya merupakan 
penerbangan militer pertama di Hindia Belanda. 
Pesawat ini ternyata tidak lama digunakan, karena 
pada tanggal 15 Februari tahun 1915 pesawat ini 
mengalami kecelakaan dan tidak dapat digunakan 
lagi. Dari kedua pesawat tersebut satu di antaranya 

tidak berhasil dengan baik sehingga tidak berhasil 
diterbangakan. 

Setahun berikutnya didatangkan lagi dua 
pesawat hydro baru Glenn Martin TT. Pesawat 
ini hanya berhasil menjalani penerbangan satu 
kali, karena setelah itu mengalami kerusakan 
akibat adanya pengaruh cuaca terhadap mesin. 
Setahun kemudian PVA mendatangkan pesawat 
baru yaitu delapan buah pesawat pengintai dan 
empat pesawat latih. Semua pesawat ini dibawa 
dengan kapal laut yang mendarat di Tanjung Priok. 
Kemudian pesawat dibawa ke Kalijati dan inilah 
kali pertama pesawat militer menempati Lanud 
Kalijati. 

Keberadaan pesawat latih ini memungkinkan 
PVA membuka Sekolah Penerbangan Pertama 
di Indonesia. Seiring dengan itu PVA berganti 
nama menjadi LA (Luchtvaat Afdeling). Luchtvaat 
Afdeling ini terdiri atas VD (vlieg dienst) atau 
dinas terbang dan TD (technise dienst) atau dinas 
teknik. Selanjutnya tanggal 1 Januari 1940 
LA diubah lagi menjadi ML (Militaire Luchtvaart) 
yaitu penerbangan militer yang merupakan bagian 
kesenjataan KNIL.
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Keberadaan 
Pangkalan Udara Kalijati selama 

28 tahun (1914-1942) di bawah Belanda mulai 
nampak kemajuannya ditandai telah banyaknya 
bangunan fisik yang dibangun sehingga saat 
tentara Jepang merebutnya, mereka tinggal 
menggunakannya. Beberapa bangunan yang 
terawat baik hingga kini antara lain hanggar A 
terletak di Ring I (Ring I saat itu ditembok keliling 
berbentuk segilima tinggi hampir tiga meter, 
berdiameter kurang lebih 300 meter, sebagian 
bekas tembok masih berdiri) kini digunakan 
hanggar pesawat Polter Pilatus dari Satuan Udara 
Pertanian, hanggar B (setelah direhab) dipakai 
untuk hanggar helikopter Bell 47 G Soloy, hanggar 
C untuk museum Amerta Dirgantara Mandala dan 
Pusat Pendidikan Terbang Layang, hanggar D untuk 
Skadron Pendidikan 303, sedangkan bekas Gedung 
S e k o l a h Penerbang Belanda saat 
ini digunakan M a r k a s 

Wingdiktekkal, 
juga kompleks-
kompleks perumahan dinas 
salah satunya untuk museum Rumah 
Sejarah Kalijati dan bangunan lainnya. 

Tidak hanya oleh KNIL , 
Jepang pun memandang keberadaan 
Lanud Kalijati sangat strategis. Oleh 
karena itu ketika mendarat di Pantai 

Eretan Wetan pada 
tanggal 1 Maret 
1942 tentara Jepang 
langsung bergerak 
m e n u j u  L a n u d 
K a l i j a t i .  D a l a m 
waktu yang singkat 
t e n t a r a  J e p a n g 
dapat menguasai 
Pangkalan Udara 
K a l i j a t i  d a n 
mengusir tentara 
H i n d i a  B e l a n d a 
m e n u j u  a r a h 
Bandung. Setelah 
terdesak Belanda 
m e n a w a r k a n 

p e r u n d i n g a n 
tepatnya tanggal 8 Maret 1942 

dilakukan perundingan bertempat di Lanud 
Kalijati. Dalam perundingan ini diputuskan Belanda 
menyerahkan kekuasaannya di Bumi Nusantara 
kepada Jepang dengan tanpa syarat.

Mengingat berharganya Lanud Kalijati bagi 
Belanda, setelah Jepang meninggalkan Indonesia 
pada tahun 1945 beberapa Tentara Udara Belanda 
kembali ke Kalijati sebagai teknisi yang bertahan 
hingga penyerahan kedaulatan Republik Indonesia 
pada 27 Desember 1949. Enam bulan kemudian 
pada 27 Juni 1950 semua fasilitas militer Belanda 
di Pangkalan Udara Kalijati diserahkan ke AURI 
(Angkatan Udara Republik Indonesia). Sejak itu 
penataan fasilitas dan pendayagunaan sarana 
dilaksanakan diantaranya pembentukan Kesatuan 
Pendidikan 001/Sekolah Penerbang untuk tingkat 
dasar dan lanjutan, juga Kesatuan Pendidikan 
002 dan 007 yang melaksanakan pendidikan 
Pengatur Lalu Lintas Udara (PLLU), Meteorologi, 
Perhubungan, Telegrapis dan Sekolah Setir Mobil, 
cikal-bakal satuan pendidikan Wingdiktekkal. 

Sejak 1960 Sekolah Penerbang dipindahkan ke 
Yogyakarta disatukan ditingkat 

akademi. Sejak saat itu 
L a n u d 
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Kalijati sepi dan vakum kegiatan penerbangan dan 
hanya berfungsi sebagai pangkalan operasi tanpa 
ada pesawat yang bersarang di sana. 

Pada awal tahun 1989, pimpinan TNI 
AU kembali mempertimbangkan untuk lebih 
mengoptimalkan fungsi Lanud sebagai pangkalan 
induk dengan menempatkan pesawat helikopter. 

Tidak terlalu lama akhirnya pimpinan TNI 
memutuskan untuk memindahkan kedudukan 
Skadron Udara 7 yang semula di bawah Lanud 
Atang Sendjaja ke Lanud Kalijati. Tanggal 17 April 
1989 telah dilaksanakan “Operasi Boyong“ atau 
pemindahan secara bertahap Skadron Udara 7 
yang saat itu mengoperasikan pesawat helikopter 
tipe Bell 47 G Soloy, Hughes 500 dan Bell 204 
Iroquois. Pemindahan Skadron Udara 7 ini dengan 
pertimbangan bahwa wilayah atau area latihan 

di Bogor dirasakan terlalu padat untuk 
mendukung kegiatan latihan berbagai 
jenis pesawat helikopter. Dengan telah 

dijadikan Kalijati sebagai home base 
Skadron Udara 7, selanjutnya diputuskan 

Skadron Udara 7 menjadi satuan pelaksana 
tugas Lanud Kalijati atas dasar Keputusan 

Kepala Staf TNI Angkatan Udara nomor : Kep/19/
XI/1990.

Tahun 2001 yang hampir bersamaan 
dengan dilaksanakannya perubahan nama Lanud 
Kalijati menjadi Lanud Suryadarma, TNI AU telah 
menambah kekuatan armada helikopter latih jenis 
EC 120 B Colibri yang ditempatkan dan dioperasikan 

oleh Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma. Pesawat 
tersebut dimaksudkan untuk mengganti pesawat 
Hughes 500 yang telah habis masa laik terbangnya. 
Selain itu pesawat Bell 204 Iroquois telah diberikan 
kepada Pemerintah Daerah Irian Jaya (Papua) dan 
Daerah Istimewa Aceh (NAD) sehingga sampai saat 
ini Skadron Udara 7 hanya mengoperasikan dua 
jenis pesawat yaitu Bell 47-G Soloy dan EC-120 B 
Colibri. 

Tidak hanya pesawat helikopter, di Lanud 
Suryadarma juga terdapat pesawat PC enam Pilatus 
yang dioperasikan oleh Satuan Udara Pertanian. 
Disamping itu terdapat pula pesawat PZL Glatik dan 
pesawat Viper yang digunakan untuk mendukung 
kegiatan terbang layang.

Sebagai penghargaan dan untuk mengenang 
jasa-jasa Komodor Udara R. Suryadi Suryadarma, 

q
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di 
m
je

dij
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pada tanggal 7 September 2001 nama Lanud 
Kalijati diganti menjadi Lanud Suryadarma. 
Tujuannya, agar jiwa dan semangat juang Bapak 
AURI ini terus tertanam dalam sanubari setiap 
prajurit TNI AU sesuai dengan harapan dan moto 
beliau yaitu “Kembangkan terus sayapmu, demi 
kejayaan tanah air tercinta ini, jadilah perwira 
sejati pembela tanah air.”

Dalam menjalankan fungsinya sebagai 
pangkalan induk, Lanud Kalijati didukung oleh 
staf-staf dan satuan lain meliputi staf operasi, 
staf personel, staf logistik dan beberapa staf 
khusus. Terdapat pula Satuan Polisi Militer TNI 
AU (Satpomau) dan rumah sakit tingkat IV. 
Sedangkan satuan samping di Lanud Suryadarma 
meliputi Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan 
(Wingdiktekkal), Kompi B BS Paskhas, Satuan 
Udara Pertanian dan Museum Amerta Dirgantara 
Mandala serta Museum Rumah Sejarah Kalijati.
Sebagai objek wisata

Lanud Suryadarma mempunyai beberapa 
tempat yang dapat dijadikan sebagai objek wisata 
sejarah, yaitu :
a.  Museum Rumah Sejarah. Merupakan 

sebuah rumah yang menjadi saksi dari 
penandatanganan menyerahnya Gubernur 
Jenderal Hindia Belanda Tjarda van 
Starkrnborgh selaku Pemerintah Hindia 
Belanda kepada Panglima Perang Jepang 
Jenderal Imamura. Di sana secara lengkap 
dan terperinci diceritakan sejarah berakhirnya 
kekuasaan Belanda terhadap Indonesia, benda-
benda peninggalan dari kedua negara yang 
pernah menjajah Indonesia.

b.  Museum hidup. Museum Amerta Dirgantara 
Mandala dinamakan museum hidup karena di 
dalamnya terdapat berbagai pesawat terbang 
pada jaman dulu yang sampai saat ini masih 
dirawat dengan baik bahkan beberapa di 
antaranya masih dapat diterbangkan. Museum 
ini diresmikan oleh Marsekal TNI Ashadi 
Tjahyadi pada tanggal 10 April 1982 menempati 
gedung Hanggar C Lanud Suryadarma. 
Gagasan pendirian museum ini berawal dari 
kemampuan dan hobi yang dimiliki oleh Marsda 
TNI Ramli Sumardi terhadap pesawat-pesawat 
tua, sehingga beliau mencetuskan gagasan 
kepada pimpinn TNI AU untuk mendirikan 
repair and maintenance di bawah Yayasan Adi 
Upaya. Pada tanggal 10 Juni 1975 oleh Ketua 

Yayasan Adi Upaya Marsda TNI Soeryono 
gagasan tersebut diajukan kepada pimpinan 
TNI AU, yang kemudian dikembangkan dengan 
adanya rencana mendirikan living museum 
(museum hidup) dengan maksud untuk 
menampung dan me-melihara pesawat 
yang telah dihapuskan dari kekuatan TNI 
AU sehingga pesawat tersebut tetap dapat 
diterbangkan. Sebagai tindak lanjut, maka 
dikeluarkan Surat Perintah Kasau Nomor : 
Sprin/12/II/1978 tanggal 13 Februari 1978 
yang menugaskan tim untuk melaksanakan 
kegiatan p e r s i a p a n  p e n d i r i a n  museum 
d imaksud .  Me la lu i  Keputusan  Kasau 
Nomor : Kep/19/I X / 1 9 7 9  t a n g g a l  2 9 
September 1979 tentang Penyempurnaan 
Struktur Organisasi Dinas Sejarah TNI AU 
maka terbentuk dan te r wujud  museum 
Amerta Dirgantara M a n d a l a .  Ko l e k s i 
museum berupa 21 pesawat terdiri aneka 
jenis yang tertata rapi di ruang pesawat terbang 
dan ada pula pesawat yang bisa dinaiki agar 
dapat menikmati ruangan pesawat. 

c. Monumen Jepang. Sebuah monumen dari 
Tentara Jepang yang sampai saat ini secara 
rutin masih didatangi oleh mantan Tentara 
Jepang yang pernah bertugas di Kalijati beserta 
keluarganya.

Prospek ke depan
Menurut Danlanud Suryadarma Kolonel 

Pnb Eding Sungkana, perkembangan alusista 
dan organisasi sangat mungkin kalau Lanud 
Suryadarma bisa ditingkatkan menjadi Lanud 
Tipe A. Hal ini sudah ada di Renstra TNI AU 
yang direncanakan untuk membentuk Skadron 
9 dengan pesawat Cogard (helikopter ukuran 
besar berkemampuan 30 penumpang) yang 
sudah dipesan dan akan datang pada tahun 2015. 
Nantinya juga akan ada Skadron Teknik Helikopter.

Kolonen Pnb Eding Sungkana berharap ke 
depan Lanud ini bukan hanya sebatas Lanud Tipe A 
helikopter, tetapi tetap disiapkan runway untuk take 
off - landing. Runway operasional yang ada sekarang 
1400 m tetapi masih bisa diperpanjang sampai 3000 
meter karena tanah / lahan Lanud memungkinkan 
untuk itu sehingga bisa dijadikan landasan pacu 
pesawat tempur seperti F-16 dan Sukhoi. “Kalau 
kita lihat perkembangan ke depan, Lanud dan 
Bandara Halim Perdanakusuma sudah crowded. 
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Tidak hanya penerbangan Angkatan Udara tetapi 
juga penerbangan sipil, apalagi sekarang sudah 
digunakan juga untuk pemberangkatan haji dengan 
pesawat-pesawat berbadan lebar yang membuat 
semakin crowded. Kalau ada penggelaran pesawat 
tempur di Lanud Halim saya yakin agak repot 
karena traffic-nya akan terganggu. Lebih dari itu, 
misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan terhadap 
ibukota (kontijensi) berarti kita juga harus punya 
alternatif, dan tempat yang pas untuk alternatif 
penggelaran kekuatan udara dalam rangka mem-

back up pertahanan udara ibukota yang safe 
yaitu disini. Sehingga walaupun disini home base 
helikopter, tetapi perlu juga disiapkan shelter dan 
scramble, karena perjalanan Madiun-Jakarta tetap 
butuh waktu lama,” jelas Danlanud.

Sejak tahun 1946 Lanud Suryadarma telah 
berganti komandan sebanyak 38 kali dan pada 
Desember 2013 ini Lanud Suryadarma di bawah 
kepemimpinan Kolonel Pnb Tjahyodi.* ( Mayor Sus 
Aidil)
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Sosoknya memang tenang, meskipun sudah 
menyandang melati tiga di pundaknya, 
perwira kelahiran Bandung 49 tahun lalu 

ini selalu tampil low profile. Layaknya Ilmu 
padi, makin berisi makin merunduk, demikian 
penampilan perwira yang satu ini, dialah Kolonel 
Kes Dr. dr. Isdwiranto Iskanto, SpBS, SpKP. Oleh 
karena itu, sesama rekan-rekannya di komunitas 
dokter TNI AU, lulusan Sepamilwa tahun 1991 
yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sub Dinas 
Pelayanan kesehatan (Kasubdis Yan Kes) Dinas 
Kesehatan TNI AU (Diskesau) ini dikenal sebagai 
perwira yang sederhana.

Saat ini, Kolonel Kes Dr. dr. Isdwiranto 
Iskanto SpBS, SpKP tercatat sebagai satu-satunya 
dokter TNI AU aktif yang pertama kali berhasil 

meraih gelar doktor. Gelar doktor diraihnya 
dari Universitas Airlangga Surabaya tahun 2004 
dengan kategori cumlaude. Penelitiannya tentang 
metabolisme kematian sel otak, mengantarkan 
Pamen TNI AU yang akrap disapa “dokter Is” ini 
sebagai doktor lulus terbaik waktu itu. 

Ketika ditanya soal motivasinya bergabung 
menjadi perwira TNI AU, lulusan Seskoau tahun 
2007 yang biasa disapa “dokter Is” ini menyatakan 
sangat bangga dapat menyandang seragam biru. 
Menurutnya, dengan profesi yang diraihnya 
saat ini, sebenarnya berkarier di luar TNI sangat 
menjanjikan, tetapi baginya menjadi perwira TNI 
AU memberikan kebanggan tersendiri yang tidak 
bisa tergantikan. 

“Menjadi perwira TNI AU merupakan 
kebanggaan, ini adalah pilihan hidup saya, 
meskipun banyak teman-teman alumni kuliah 
yang berkarier di luar TNI AU telah mendapat 
karier dan kedudukan bagus,  namun saya 
tidak tergoda, saya lebih senang berkarier dan 

Profi l
Prajurit

Kol Kes Isdwiranto Iskanto,Kol Kes Isdwiranto Iskanto,

DOKTER TNI AU 
AKTIF YANG JUGA 
DOKTOR
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mengabdi sebagai prajurit TNI AU” ucap dokter Is 
kepada redaksi Suara Angkasa. 

Dibidang akademis, “dokter Is” memang 
tergolong perwira yang lumayan lengkap 
pengalamannya. Rasa ingin tahu dan rasa 
kurang puasnya terhadap ilmu kedokteran yang 
digelutinya, membawanya untuk terus mengikuti 
berbagai jenis dan jenjang pendidikan dan 
kursus kedokteran. Oleh karena itu tidak heran 
kalau sejak pangkat kapten senior, perwira yang 
punya hobi membaca ini lebih banyak mengikuti 
pendidikan, baik di dalam maupun luar negeri. 

Untuk pendidikan dalam negeri, selain gelar 
doktor dari Universias Airlangga (Unair) Surabaya, 
mantan Kepala Aerofisiologi Lembaga Kesehatan 
Penerbangan dan Ruang Angkasa (Lakespra) 
“Saryanto” ini juga berkesempatan mengikuti 
pendidikan spesialis bedah saraf di Universitas 
Padjajaran (Unpad) Bandung tahun 1995 dan 
spesialis kesehatan penerbangan (Kesbangan) di 
Universitas Indonesia (UI) Jakarta tahun 2012.

Untuk pengalaman pendidikan luar negeri, 
beberapa study yang pernah diikuti antara lain, 
Training Neurosurgery, Adelaide Australia (1997), 
Fellow of Neurosurgery Nagoya University, 
Jepang (1998), Training of Neurosurgery Hirosima 
University, Jepang (1999). 

Selanjutnya, doker yang murah senyum 
ini juga sempat mengikuti visiting skill base 
surgery releign di North Carolina, Amerika Serikat 
(1999), Training Neurosurgery University of 
China, Hongkong (2000), Training Neurosurgery 
Kurme University Japan (2001) dan meraih MSc 
International Neuro Vascular Mahidol University 
Thailand & Paris Sud University Perancis (2000-
2001).

Ditanya tentang obsesinya, dokter TNI 
AU yang saat ini berdomisili di Jl. Sukawarna 
Baru 2 Lanud Husein Sastranegara Bandung ini 
menyatakan ingin terus mengabdikan diri di 
TNI Angkatan Udara. Menurutnya, kebanggaan 
menjadi bagian dari tentara langit adalah sudah 
menjadi pilihan sekaligus jalan hidupnya 

“Biarlah semua berjalan mengalir apa 
adanya, saya bertekad untuk dapat secara total 
terus memberikan bakti saya kepada institusi 
kebanggaan saya, yaitu TNI Angkatan Udara” 
ucap Kolonel Kes Dr. dr. Isdwiranto Iskanto, SpBS, 
SpKP mengakhiri pembicaraannya dengan Suara 
Angkasa. (soen)

Bersama teman se profesi di Jepang

Saat wisuda program Doktor

Kol Kes Dr. dr Isdwiranto saat studi di Jepang.

Dalam sebuah kegiatan di laboratorium di Jepang
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Latihan bersama TNI dan Tentara Pembebasan 
Rakyat Cina (PLA) dibuka langsung oleh 
Komandan Korpaskhas Marsekal Muda TNI 

Amarullah dan didampingi langsung Kolonel 
Senior Li Zonghua selaku ketua delegasi dari 
Cina, yang berlangsung di Lapangan Merah 
Mako Korpaskhas, Margahayu, Lanud Sulaiman, 
Bandung, beberapa waktu lalu. 

Komandan Korpaskhas Marsekal Muda TNI 
Amarullah, dalam sambutan kegiatan Latihan 
Bersama dengan sandi "Sharp Knife Airborne 
2013" mempunyai nilai strategis bagi Korpaskhas 
dan PLA Air Force sebagai wahana menjalin 
hubungan kerja sama dan meningkatkan kualitas 
personelnya, yang didasari kesungguhan dan 
keseriusan berlatih berdasarkan prosedur tetap 
yang telah disepakati bersama.

Dankorpaskhas menambahkan bahwa 
karena latihan bersama antara Korpaskhas 
dengan PLA Air Force merupakan kali pertama 
dilaksanakan, maka dengan penyelenggaraan 
latihan dapat meningkatkan dan memantapkan 
hubungan persahabatan dan kerjasama kedua 
angkatan, sehingga akan lebih memperkokoh, 
saling pengertian dan rasa saling percaya para 
prajurit Paskhas dan PLA khususnya, kedua 
angkatan bersenjata dan negara pada umumnya.

TNI AU
Latihan 
dengan 
Cina

opsdiklat
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Menurut Dankorpaskhas, kedua negara 
memiliki tantangan serupa yang cukup besar 
dalam upaya menciptakan rasa aman dan tentram 
bagi kawasan sekitarnya yang pada akhirnya akan 
berpengaruh terhadap keamanan di kawasan Asia 
Tenggara pada umumnya.

Kolonel Senior Li Zonghua, tantangan 
t e r h a d a p  m e m e r a n g i  t e ro r i s m e  s u d a h 
menjadi tantangan internasional, dalam 
memerangi  permasalahan tersebut  sudah 
menjadi tanggungjawab semua negara dalam 
mengatasinya termasuk Indonesia dan Negara 
Cina, melalui latihan ini juga diharapakan dapat 
dinilai suatu bentuk kepedulian terhadap kondisi 
yang terjadi saat ini.

Negara Cina sangat merasa bangga dan 
senang bisa latihan bersama dengan Tentara 
Nasional Indonesia terlebih lagi dengan 
Korpaskhas, diharapkan pada latihan berikutnya 
Korpaskhas dapat melaksanakan latihan serupa di 
Negara Cina.

Latihan yang berlangsung selama enam hari 
ini akan melibatkan sekitar 102 Prajurit Paskhas 
dan Tentara Pembebasan Rakyat Cina (PLA) 
sebanyak 60 personel, dengan menggunakan 
Pangkalan Udara Sulaiman dan Husein 
Sastranegara, Bandung.*
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Dalam dua dekade terakhir, Angkatan Udara 
Malaysia (Tentara Udara Diraja Malaysia – 
TUDM) menjadi salah satu kekuatan Asia 

Tenggara yang patut diperhitungkan. Tidak heran 
kalau Angkatan Udara Negeri Jiran ini kemudian 
menjadi banyak sorotan. Untuk itu, TNI AU 
melalui program Joint Officer Exchange Visit 
Program (JOEVP) yang digelar November 2013 
lalu, berkesempatan “mengintip” AU Malaysia 
terkini. Sebanyak lima belas perwira TNI AU, telah 
mengunjungi beberapa fasilitas AU Malaysia, 
salah satu fasilitas yang dikunjungi adalah tempat 
pemeliharaan pesawat, Aerospace Industries Repair 
and Overhaul Defence (AIROD).

AIROD merupakan anak perusahaan dari 
Aerospace dan Pertahanan Nasional Industries 
(NADI) Malaysia yang menyelenggarakan perawatan 
mesin dan depot level maintenance pesawat milik 
TUDM maupun pesawat sipil lainnya, sehingga 
memiliki nilai yang sangat strategis. AIROD 
merupakan perusahaan Malaysia yang bergerak 
dalam bidang jasa maintenance, repair and overhaul 
(MRO) pesawat, yang bertujuan menyelenggarakan 
pemeliharan tingkat menengah dan berat terhadap 
pesawat, mesin, komponen dan radio udara/darat 
serta pemeliharaan radar, perbaikan dan layanan 
modifikasi untuk mendukung TUDM, Malaysia 
Sistem Airline dan operator pemerintah Malaysia 
serta pesawat sipil lainnya, baik pada tingkat regional 
maupun internasional.

Dari JOEVP 2013,Dari JOEVP 2013,
MELIHAT DARI DEKAT MELIHAT DARI DEKAT 

ANGKATAN UDARA ANGKATAN UDARA 
NEGERI JIRANNEGERI JIRAN

AIROD berdiri pada tahun 1976 sebagai 
satu-satunya fasilitas pemerintah Malaysia yang 
menyelenggarakan pemeliharaan pesawat setingkat 
depo untuk mendukung TUDM. Tahun 1985, AIROD 
diprivatisasi sebagai perusahaan terbatas swasta 
dalam bentuk joint venture antara Aerospace 
Industries Malaysia (AIM) dan Lockheed Aircraft 
Systems International (LASI) dari Amerika Serikat. 
Tahun 1995, LASI mendivestasikan sahamnya 
ke perusahaan lokal Malaysia, yaitu Helikopter 
Malaysia Jasa (MHS) dan DZJJ Sdn Bhd. Kemudian 
sejak tahun 2003, keberadaan AIROD dibawah 
kendali Aerospace Industries Malaysia (AIM) atau 
sekarang dikenal dengan nama National Aerospace 
& Defence Industries Bhd (NADI).

Saat ini, AIROD sebagai perusahaan 
terkemuka Malaysia yang memiliki fasilitas MRO 
sangat lengkap, dengan luas hanggar 121.920 m2 yang 
terbagi dalam 7 hanggar, 124.968 m2 apron pesawat, 
60.960 m2 untuk ruang lokakarya dan memberikan 
pelayanan MRO pesawat kepada negara-negara 
di kawasan regional dan global di kawasan Asia 
Tenggara termasuk Indonesia. Disamping itu, 
AIROD memiliki status sebagai "Lockheed Hercules 
Authorized Service Center" untuk bidang teknis dan 
suku cadang pesawat C-130 Hercules .

Selain AIROD, ke lima belas perwira TNI AU 
juga mengunjungi Ministry of Defence (MINDEF). 
Rombongan JOEVP TNI AU diterima oleh Deputy 
Chief of Air Force Letnan General Dato’ Sri Hj. 

Delegasi JOEVP TNI AU foto bersama di depan gedung 
Ministry Of Defence (MINDEF)

Mancanegara
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Roslan bin Saad di ruang kerjanya. Rombongan 
mendapat paparan tentang sejarah TUDM, struktur 
organisasi serta perkembangannya sampai saat 
ini yang disampaikan oleh Assistant Chief of Staff 
Strategic Management Brigadir General Dato’ 
Paduka Wan Normazlan bin Che Jaafar RMAF. 

Selanjutnya delegasi TNI AU juga berkunjung 
ke Subang AFB, dan diterima langsung oleh Air Base 
Commander Brigadir General Dato’ Haji Romlee 
bin Yahaya RMAF. Di Subang AFB, delegasi TNI AU 
melaksanakan kunjungan di dua tempat, yaitu ke 
TUDM Institute of Aviation Medicine G-Simulator 
and Research Center PULLS G yang dipandu oleh 
Major Dr.Amie Farina sebagai Chief Instructure, serta 
ke Skadron 20 TUDM yang membawahi berbagai 
jenis pesawat transport. 

Hari berikutnya delegasi TNI AU melaksanakan 
kunjungan ke Air Education and Training Command 
Headquarter dan diterima oleh Air Education and 
Training Commander Major General Dato’ Hj. Abdul 
Karim bin Abdul RMAF, yang kemudian dilanjutkan 
dengan paparan tentang struktur organisasi dan 
satuan-satuan pendidikan Air Education and 
Training Command oleh Chief of Staff Colonel Abdul 
Manaf. 

Untuk melihat secara dekat tentang 
pelaksanaan pendidikan dibawah Air Education 
and Training Command Headquarter, delegasi TNI 
AU berkunjung ke Air Force College di Alor Setar 
AFB dengan menggunakan pesawat C-130 Hercules 
TUDM Tail Number A-471. Disini tim JOEVP TNI 
AU menerima penjelasan dari Air Force College 
Commander Colonel Sardon bin Hassan tentang 
sejarah lembaga pendidikan, visi dan misi serta 
peranan Kolej Tentara Udara (KTU).

Kunjungan di Air Force College dilanjutkan 
ke Pusat Latihan Terbang 1 yang mengoperasikan 
pesawat latih fixed wing PC-7 Pillatus dan PC-7 
MK II yang dilengkapi dengan pusat simulator 
penerbangan dan kemudian dilanjutkan tour dan 
static display pesawat PC-7 dan PC-7 MK II Pillatus 
serta Helikopter Sikorsky S-61.

Kunjungan Delegasi TNI AU di AIROD

Delegasi TNI AU menerima paparan dari Air Force College 
Commander  Colonel Sardon bin Hassan RMAF di  

Alor Star AFB

Tim JOEVP TNI AU mencoba G-simulator di Subang AFB

Rombongan JOEVP TNI AU menuju pesawat C-130 Hercules 
RMAF Untuk kembali ke Subang AFB setelah berkunjung 

di Air Force College Alor Setar AFB

Ketua delegasi TNI AU LetKol Sus Paulus Suhendrasmo 
menerima cinderamata  dari Assistant Chief of Staff Strategic 

Management Brigadir General Dato’ Paduka
Wan Normazlan bin CheJaafar RMAF
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Association of South East Asian Nations 
( A S E A N )  d a l a m  b e b e r a p a  t a h u n 
terakhir ini menjadi sebuah organisasi 

yang dipertimbangkan di dunia internasional 
dikarenakan prediksi-prediksi bahwa kekuatan 
perekonomian dunia akan bergeser dari wilayah 
Barat menuju ke wilayah Asia-Pasifik. Dalam 
menyikapi perkembangan dinamika global 
dan regional, organisasi yang dibentuk pada 
tanggal 8 Agustus 1967 tersebut telah membentuk 
beragam komunitas yang relevan dengan isu-isu 
terkini. Komunitas-komunitas tersebut adalah 
ASEAN Political-Security Community, ASEAN 
Economic Community, dan ASEAN Socio-Cultural 
Community.

Salah satu pertemuan rut in dalam 
ASEAN Political-Security Community adalah 
ASEAN Defence Ministers Meeting (ADMM) 
yakni mekanisme pertahanan tertinggi di 
ASEAN. ADMM merumuskan kebijakan terkait 
bidang pertahanan yang telah disepakati untuk 
dilaksanakan oleh negara-negara anggota ASEAN. 
Agar menghasilkan kebijakan yang komprehensif 
dan dapat diaplikasikan di lapangan, diperlukan 

masukan dari berbagai elemen di luar ADMM. 
Salah satu elemen yang memberikan masukan 
kepada ADMM dari aspek ilmiah dan praktis 
adalah Network of ASEAN Defense and Security 
Institutions (NADI).

Sekilas tentang NADI
NADI dibentuk didasarkan pada perlunya 

kerjasama pertahanan dan keamanan ASEAN 
untuk menghadapi serangkaian tantangan baru 
keamanan non-tradisional dan trans-nasional. 
Selain itu juga dilihat bahwa negara-negara ekstra-
regional memiliki sebuah peran dengan kekayaan 
akan kepakaran dan pengalaman dalam operasi-
operasi tersebut sehingga diyakini terdapat 
prospek untuk kerjasama antara negara-negara 
ASEAN dan negara-negara ekstra-regional, serta 
peran signifikan dari militer dan badan keamanan 

Oleh Kolonel Lek Dr. Arwin D. W. Sumari, S.T., M.T.

Sekretaris Tim NADI Unhan dan  Dosen Utama 
Program Studi Asymmetric Warfare Fakultas 
Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia

NETWORKS OF ASEAN DEFENSE AND 
SECURITY INSTITUTIONS (NADI)

Iptek
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di negara-negara ASEAN untuk membantu 
mengatasi isu keamanan non-tradisional dan 
trans-nasional tersebut dengan memperhatikan 
kemampuan dan kapasitas negara-negara 
anggotanya.

NADI diinisiasi oleh S.Rajaratnam School 
of International Studies (RSIS), Nanyang 
Technological University (NTU), Singapura dan 
pengukuhannya dilaksanakan pada tanggal 
22-23 Agustus 2007. Secara sederhana, NADI 
merupakan forum Track II yang memberikan 
suasana lebih kondusif bagi para akademisi, 
peneliti, dan pejabat militer atau pertahanan 
untuk berdiskusi secara bebas berkaitan dengan 
kerjasama pertahanan dan keamanan di regional 
ASEAN serta memunculkan ide dan usulan yang 
dirasakan sebagai sesuatu yang sensitif apabila 
dibicarakan dalam pertemuan resmi Track I, yang 
dalam hal ini adalah ADMM dan ASEAN Defense 
Senior Official’s Meeting (ADSOM).

Sebagaimana dicantumkan dalam situs 
resminya (http://www.rsis.edu.sg/nadi/index.html), 
NADI memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Sebuah forum untuk membangun 

jaringan dan membangun kepercayaan 
dan keakraban diantara para pemikir 
(think tank) dan institusi penelitian untuk 
memfasilitasi kerjasama yang lebih dekat.

2. Sebuah forum yang bermanfaat bagi analis 
kebijakan yang mengkhususkan pada isu 
pertahanan dan keamanan, para akademisi 
yang meneliti kerjasama keamanan, dan 
pejabat pemerintah mendiskusikan isu 
kerjasama keamanan yang diangkat oleh 
ASEAN Summit dan ADMM.

3. Sebuah forum bagi para partisipan untuk 
berpikir melebihi posisi pemerintah dan 
untuk menyediakan ide-ide segar serta 
rekomendasi relevan terkini sebagai 
pertimbangan bagi ASEAN defence track.

Kegiatan NADI
Dalam melaksanakan kegiatannya, NADI 

membuat program dua tahunan yang dibagi 
dalam empat kelompok maritime security, peace 
support operations, new and emerging security 
issues, dan defence and strategic issues, disamping 
pertemuan tahunan. Dalam rentang waktu tahun 

2007 hingga 2013 telah dilaksanakan kegiatan 
sebagai berikut:

1. Maritime security. Telah dilaksanakan dua 
kali workshop dengan tema “Cooperation 
between ASEAN Militaries” pada Juli 2009 
di Singapura dan “Capacity Building” pada 
Mei 2012 di Indonesia.

2. Peace support operations. Dilaksanakan dua 
kali workshop dengan tema “Peace Keeping 
Operations” pada Oktober 2010 di Malaysia 
dan “Human Assistance and Disaster Relief” 
pada Juni 2011 di Thailand.

3. New and emerging security issues. Telah 
dilaksanakan dua kali workshop dengan 
tema “Aviation Security” pada Februari 2012 
di Singapura dan “Cyber Security” pada 
November 2013. 

4 .  Defence and strategic issues.  Telah 
dilaksanakan tiga kali workshop dengan 
tema “Future Trajectory ASEAN Cooperation 
in ADMM Plus and EAS” pada Oktober 2012 
di Brunei Darussalam, “Strengthening 
Strategic Security Cooperation in ASEAN” 
pada Maret 2013 di Thailand, dan “National 
Security and Development” pada Juni 2013 
di Malaysia.

Kegiatan yang telah direncanakan untuk 
tahun 2014 dan 2015 adalah:
1. Maritime security. Workshop dengan tema 

“Regional Maritime Rules of Engagement” 
yang akan dilaksanakan pada tanggal 7-11 
Mei 2013 di Filipina.

2. New and emerging security issues. Workshop 
dengan tema “Counter Terrorism” pada 
tahun 2014. 

3. Defence and strategic issues. Workshop 
dengan tema “The Role of Militar y 
in Enhancing Human Security” yang 
dilaksanakan pada tanggal 19-22 Januari 
2014 di Thailand dan “Future of ASEAN 
Community: Challenges and Opportunities 
beyond 2015” dilaksanakan pada tanggal 
26-27 Februari 2014 di Yogyakarta. Tahun 
2015 direncanakan workshop dengan tema 
“Integration of the Three Pillars of Asean 
Community” pada Januari 2015 di Thailand.
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4. Pertemuan tahunan NADI ketujuh yang 
akan dilaksanakan pada tanggal 7-9 April 
2014 di Naypidaw, Myanmar.

NADI dan Unhan
Merunut sejarah pendiriannya, NADI digagas 

oleh sebuah sekolah pascasarjana yang mengkaji 
permasalahan internasional yang berada di bawah 
sebuah perguruan tinggi. Idealnya, institusi yang 
dilibatkan dalam setiap pertemuan dan workshop 
NADI adalah perguruan tinggi atau sekolah 
pascasarjana dalam lingkungan perguruan tinggi 
yang menjalankan keilmuan sejenis. Mengingat 
pada saat itu tidak semua negara anggota ASEAN 
memiliki institusi yang dimaksud, maka beberapa 
negara mengirimkan delegasi dari organisasi 
yang mengkaji permasalahan strategis dalam 
angkatan bersenjatanya. Contoh, Indonesia 
mengirimkan delegasi dari Pusat Pengkajian 
Strategis (Pusjianstra) TNI dan delegasi Thailand 
berasal dari Strategic Research Institute (SRI), 
National Defence Studies Institute, Royal Thai 
Armed Forces Headquarters.

Pendirian Universitas Pertahanan Indonesia 
(Unhan) pada tahun 2009 memberikan dinamika 
baru pada kontribusi Indonesia pada forum-
forum NADI. Unhan memberikan kontribusi pada 
permasalahan yang sedang dibahas dari perspektif 
akademis sedangkan Pusjianstra TNI memberikan 
kontribusi dari perspektif praktis atau penerapan 
di lapangan. Kolaborasi antara Unhan dan 
Pusjianstra TNI dalam forum NADI diawali dengan 
sangat baik pada NADI Workshop on Cyber 
Security di Singapura pada bulan November 2013. 
Kolaborasi penting adalah pada penyelenggaraan 
NADI Workshop pada bulan Februari 2014 dimana 
Indonesia bertindak sebagai tuan rumah.

Sekilas NADI Workshop on Cyber Security: 
Emerging Challenges and Responses

Kegiatan ini adalah workshop pertama 
yang digelar untuk membahas permasalahan 
cyber security dalam regional ASEAN dan dihadiri 
oleh semua perwakilan dari negara-negara 
anggota NADI yakni Brunei Darussalam, Kamboja, 
Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, 
Singapura, Thailand, dan Vietnam. Delegasi 
Malaysia diwakili oleh Malaysian Institute of 
Defence and Security (MiDAS), delegasi Filipina 

diwakili oleh Office of Strategic and Special 
Studies, Armed Forces of the Philippines, delegasi 
Brunei Darussalan diwakili oleh Sultan Haji 
Hassanal Bolkiah Institute of Defence and Strategic 
Studies (SHHBIDSS), delegasi Vietnam diwakili 
oleh Institute for Defense Strategy, Ministry of 
Defence, delegasi Myanmar diwakili oleh Defence 
Services Computer Department, Myanmar Army, 
delegasi Laos diwakili oleh Department of Military 
Science-History, Ministry of National Defence, 
Lao PDR, dan delegasi Kamboja diwakili oleh 
Department of Development, Ministry of National 
Defence.

Delegasi Unhan dalam presentasinya yang 
berjudul “Collaborative Efforts on Securing 
Asean Cyber Space: A Defense Perspective” yang 
disampaikan oleh Kolonel Lek Dr. Arwin D.W. 
Sumari, S.T., M.T., menyoroti sangat pentingnya 
kolaborasi antara negara-negara anggota ASEAN 
dan antara ASEAN dengan negara-negara mitra 
seperti Jepang dan China untuk melindungi 
center of gravity (CoG) negara dari ancaman yang 
muncul dalam ruang siber (cyberspace). Upaya-
upaya kolaborasi tersebut meliputi:
1. penggunaan infrastruktur informasi militer;
2. latihan bersama tentara siber;
3. penggunaan sumber-sumber daya informasi 

dengan memanfaatkan teknologi komputasi 
awan (cloud computing);

4. pengendalian infrastruktur jaringan 
informasi;

5. pengendalian aliran informasi yang 
melewati infrastruktur informasi bersama;

6. pertahanan ruang siber dimana militer 
negara-negara anggota ASEAN membentuk 
military computer emergency response 
team (MIL-CERT); dan

7. memperluas kolaborasi dengan negara-
negara non-ASEAN seperti Jepang dan 
China untuk memperoleh perlindungan 
ruang siber yang lebih luas.

Agar memperoleh perlindungan ruang siber 
yang lebih luas, diperlukan sebuah kolaborasi 
antara sektor militer dan non-militer pada lingkup 
ASEAN dan Asia guna meminimalkan dampak 
dari serangan siber.*
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MENGENAL PERATURAN 
KEBIJAKSANAAN 
(FREIES ERMESSEN)

Dalam negara yang menganut civil law 
seperti Indonesia, terdapat pemahaman yang 
kuat bahwa pembentukan peraturan perundang-
undangan hanya menjadi kewenangan pejabat 
legislatif saja, sehingga para pejabat administrasi 
negara hanya menunggu saja peraturan 
perundang-undangan untuk melaksanakan tugas-
tugas pemerintahan, dan jarang atau bahkan sedikit 
yang berinisiatif menerbitkanfreies ermessen untuk 
mengisi kekosongan hukum, agar operasional 
tugas dan fungsi pemerintahan tetap berjalan. 
Oleh sebab itu agar pejabat pemerintah dapat 
melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai amanat 
konstitusi dapat menggunakan kewenangannya 
menerbitkan freies ermessen.

Tinjauan akademis tentang freies ermessen
Merryman berpendapat bahwa sebuah 

sistem hukum adalah pengoperasian sekumpulan 
institusi, prosedur dan peraturan hukum, dan 
sistem hukum berdasarkan keluarga hukum 

Dalam menjalankan tugas kenegaraan, 
pemerintah menggunakan instrumen 
yuridis, seperti peraturan perundang-

undangan, keputusan-keputusan dan peraturan 
kebijaksanaan atau freies ermessen. Peraturan 
perundang-undangan dan keputusan-keputusan 
merupakan instrumen yang paling lazim 
digunakan. Sementara Instrumen freies ermessen 
jarang ditemui. 

Dalam negara yang menganut hukum 
sipil (civil law), maka setiap tindakan hukum 
pemerintah harus berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. Akan tetapi seringkali 
peraturan perundang-undangan tertinggal 
dengan dinamika diberbagai aspek kehidupan, 
sehingga tujuan negara untuk menyejahterakan 
rakyatnya menghadapi hambatan. Oleh sebab 
itu dibutuhkan freies ermessen yang diterbitkan 
oleh pejabat administrasi negara untuk mengatur 
hal-hal tertentu sebagai alternatif untuk mengisi 
kekurangan atau kekosongan hukum.

Oleh Kolonel Sus Sujono, S.H, M.H
(Kasubdis Bakum, Diskumau)

Hukum
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utama menurut David dan Brierly terdiri dari civil 
law, common law dan socialist law.

Para pengamat hukum berpendapat bahwa 
civil law adalah hukum yang terkodifikasi, 
bentuk konkritnya adalah peraturan perundang-
undangan, dalam operasionalnya dapat dilihat 
pada keputusan yudisial para hakim yang 
menjadikan undang-undang sebagai dasar 
putusannya atau dengan kata lain adanya 
kepatuhan para hakim dalam putusannya 
terhadap undang-undang, dan menurut Peter 
De Cruz Indonesia termasuk salah satu negara 
yang menganut civil law bersama sebagaian besar 
negara Eropa Barat, Amerika Latin dan Afrika. 

Penulis berpendapat bahwa Indonesia tidak 
menganut civil law murni (campuran dengan 
common law), karena dalam praktek pengadilan 
terdapat pengakuan adanya yurisprudensi sebagai 
dasar hukum dalam memutus perkara, meskipun 
yurisprudensi tidak bersifat mengikat hakim, 
sebagaimana hakekat dari common law bahwa 
hukum adalah putusan pengadilan atau putusan 
hakim. Seirama dengan gelombang demokratisasi 
khususnya di Eropa, terdapat konvergensi 
hukum dimana tradisi civil law dan common law 
mengalami penyatuan hukum sehingga menurut 
Rene de Groot kemungkinan besar bahwa sistem 
hukum di negara-negara Eropa akan membentuk 
satu keluarga hukum besar dengan peraturan-
peraturan yang seragam dan sangat mirip dalam 
berbagai bidang. 

Dalam negara dengan sistem hukum 
‘civil law’ kelemahan yang paling mendasar 
adalah sering terjadi kekosongan hukum atau 
kekurangan hukum bahkan “tumpang tindih” 
hukum, sehingga mendorong lahirnya freies 
ermessen. Freies ermessen berasal dari kata frei 
yang berarti bebas atau merdeka dan ermessen 
berarti mempertimbangkan, sehingga freies 
ermessen berarti orang yang memiliki kebebasan 
untuk menilai, menduga dan mempertimbangkan 
sesuatu. Selanjutnya, freies ermessen diartikan 
sebagai salah satu sarana yang memberikan 
ruang gerak pejabat atau badan administrasi 
negara melakukan tindakan tanpa harus terikat 
sepenuhnya pada undang-undang. 

Menurut Nana Saputra Fries Ermessen 
adalah kebebasan yang diberikan kepada alat 

administrasi yaitu kebebasan yang asasnya 
memperkenankan alat administrasi negara 
mengutamakan keefektifan tercapainya suatu 
tujuan (doelmatigheid) daripada berpegang 
teguh pada ketentuan hukum (rechtmatigheid). 
Meskipun demikian, kebebasan tersebut perlu 
pembatasan sehingga menurut Syahran Basah 
unsur-unsur freies ermessen terdiri dari;

a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-
tugas pelayanan publik;

b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari 
administrasi negara;

c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh 
hukum,

d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif 
sendiri,

e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk 
menyelesaikan persoalan-persoalan 
penting yang timbul secara tiba-tiba;

f. Sikap tindak itu dapat dipertanggung-
jawabkan baik secara moral kepada 
Tuhan maupun secara hukum.

Pembatasan terhadap freies ermessen 
menurut Muchsan bahwa penggunaan freies 
ermessen tidak boleh bertentangan dengan 
sistem hukum yang berlaku (kaidah hukum 
positif) dan hanya ditujukan untuk demi 
kepentingan umum. Dalam praktek freies 
ermessen digunakan dalam hal ;

Pertama, jika belum ada peraturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang 
penyelesaian terhadap suatu masalah tertentu 
(konkrit), padahal masalah tersebut menuntut 
penyelesaian yang segera untuk pelayanan publik 

Kedua, Peraturan perundang-undangan 
yang menjadi  dasar  berbuat  pemerintah 
memberikan kebebasan sepenuhnya.

Ketiga, adanya delegasi oleh perundang-
undangan, maksudnya aparat pemerintah diberi 
kekuasaan untuk mengatur sendiri, dimana 
sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan 
aparat yang lebih tinggi tingkatnya.

Adapun landasan filosofis freies ermessen 
adalah bertolak dari kewajiban pemerintah 
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dalam welfare state, dimana pemerintah memiliki 
tugas utama memberikan pelayanan umum atau 
mengusahakan kesejahteraan bagi warga negara, 
disamping memberikan perlindungan bagi warga 
negara, sehingga pelayanan umum tersebut tidak 
boleh berhenti karena alasan tidak ada hukumnya.
Analisis Kebutuhan Freies Ermessen 

Untuk mempermudah pemahaman freies 
ermeesen, Penulis mencoba menampilkan 
beberapa contoh kekosongan hukum sehingga 
diperlukan freies ermeesen seperti ;
1. Pasal 7 Ayat (2) huruf b angka 10 Undang-
Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI 
menyebutkan; operasi militer selain perang yaitu 
untuk membantu tugas Polri dalam rangka tugas 
kamtibmas yang diatur dalam undang-undang. 
Selanjutnya Pasal 41 Ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian Negara RI menyebutkan; 
dalam rangka melaksanakan tugas keamanan, 
Kepolisian Negara RI dapat meminta bantuan 
TNI yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah.

Mengacu pada kedua Undang-
Undang tersebut yang telah mendelegasikan 
pengaturannya dalam UU dan PP, sampai saat 
ini belum terdapat Undang-Undang maupun 
Peraturan Pemerintah dimaksud sebagai regulasi 
pelaksanaan bantuan keamanan oleh TNI kepada 
Polri. Kondisi demikian tidak memberikan 
kepastian hukum dalam pelaksanaan bantuan 
keamanan bagi kedua institusi, padahal jika 
terdapat kondisi gangguan keamanan yang 
membutuhkan bantuan keamanan dari TNI 

kepada Polri, pelayanan keamanan tersebut yang 
merupakan bagian dari pelayanan publik harus 
dilaksanakan dan tidak boleh ditolak dengan 
alasan karena tidak ada payung hukumnya. 
Kondisi demikian diperlukan freies ermessen 
dalam bentuk Peraturan Presiden meskipun 
undang-undang mengamanatkan agar substansi 
dimaksud diatur dalam UU atau PP.
2. Pasal 113 Ayat 6 Perpres Nomor 54 Tahun 
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
menyebutkan; ketentuan lebih lanjut tentang 
pedoman dan tata cara pengadaan alutsista 
diatur oleh Menteri Pertahanan dengan 
tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan 
sebagaimna diatur dalam Perpres ini, selanjutnya 
pada ayat 10 memerintahkan agar penyusunan 
pedoman dimaksud dikonsultasikan dengan 
LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/
JasaPemerintah). 

Bahwa sampai dengan saat ini belum 
terdapat Peraturan Menteri Pertahanan yang 
mengatur tentang pedoman dan tata cara 
pengadaan alutsista sebagai pelaksanaan 
amanat Pasal 113 dimaksud. Alutsita memiliki 
karakteristik khusus karena material tersebut 
pada umumnya bersumber dari negara lain 
sehingga bersinggungan dengan negara lain, 
sehingga implikasinya pengadaan alutsista 
memiliki dimensi permasalahan yang cukup 
kompleks baik dari aspek politik, hukum (sistem 
dan kultur hukum yang berbeda antar negara) 
dan pertahanan keamanan negara. Oleh sebab itu 
cukup bijak jika Perpres Nomor 54 memberikan 
pintu tersendiri tentang pedoman dan tata cara 
pengadaan alutsista dengan tetap memperhatikan 
tata nilai pengadaan, agar pengadaan alutsista 
dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. 
Kekosongan hukum demikian tidak dapat 
dieksekusi menggunakan ketentuan pengadaan 
barang yang non alutsista (reguler), sehingga 
diperlukan freies ermessen agar pengadaan 
alutsista yang berdampak pada keselamatan hajat 
hidup orang banyak atau keselamatan negara 
tetap berjalan, dalam hal ini dapat diterbitkan 
Peraturan Panglima untuk mengaturnya, 
meskipun Perpres Nomor 54 mengamanatkan 
agar diatur oleh Menhan (dengan Permenhan). 

Berdasarkan dua contoh kekosongan 
hukum demikian, dapat diatasi dengan 
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menerbitkan peraturan kebijaksanaan atau freies 
ermessen sampai dengan munculnya peraturan 
perundang-undangan sebagaimana dimaksud 
dari delegasi yang tertuang dalam peraturan 
perundang-undangan. 

Untuk dapat membedakan peraturan 
perundang-undangan dengan freies ermessen perlu 
disampaikan ciri-ciri peraturan kebijaksanaan 
berdasarkan pendapat para ahli hukum diantaranya 
Bagir Manan dan Muchsan sebagai berikut:

a. Freies ermessen bukanlah peraturan 
perundang-undangan.

b. Freies ermessen tidak dapat diuji secara 
wetmatigheid atau hukum yang berlaku, 
misal berdasarkan hierarki peraturan 
perundang-undangan.

c. Freies ermessen diuji berdasarkan 
doelmatigheid atau tercapainya sasaran 
atau tujuan. 

d. Freies ermessen dibuat berdasarkan 
freies ermessen atau kehendak yang 
merdeka atau bebas dan ketiadaan 
wewenang administrasi membuat 
peraturan perundang-undangan.

e. Dalam praktek Freies ermessen 
diberi format dalam berbagai bentuk 
dan jenis aturan yakni keputusan, 
ins t ruks i ,  surat  edaran,  dan 
peraturan.

f. Freies ermessen hanya ditujukan 
demi kepentingan umum.

g. Freies ermessen merupakan psudo 
wetgeving atau perundang-undangan 
yang semu.

h. Fungsi pembentukan Freies ermessen 
ada pada pemerintah dalam arti sempit 
(eksekutif), sedang pembentukan 
peraturan perundang-undangan ada 
pada fungsi negara (legislatif).

i. Jika mencantumkan sanksi, maka 
sanksi dalam Freies ermessen bersifat 
sanksi administratif sedangkan dalam 
peraturan perundang-undangan 
sanksi pidana.

Dengan demikian menurut Penulis Freies 
ermessen memiliki makna strategis yaitu ;

a. Untuk mengisi kekosongan hukum atau 
kekurangan hukum.

b. Dapat sebagai solusi hukum, jika 
terdapat beberapa peraturan yang 
tumpang tindih atau tidak harmonis dan 
tidak sinkron, agar pejabat publik yang 
memiliki kewajiban melaksanakan tugas 
pelayanan publik “tidak tersandera” 
dalam “ketidakpastian atau keraguan 
hukum”, sehingga tugas pelayanan 
publik tetap berjalan.

c. Sebagai penyempurna dalam negara 
yang menganut civil law, sehingga tetap 
mengedepankan asas legalitas.

d. Meningkatkan kualitas sebuah leadership. 
e. Pelayanan publik sebagai upaya 

mewujudkan kesejahteraan rakyat 
tidak pernah berhenti meskipun tidak 
tersedia peraturan perundah-undangan.*



Lambangja

Terbang di antara bukit-bukit atau di 
antara gunung-gunung yang dalam dunia 
penerbangan kerap dikenal dengan 

mountain flying, memerlukan keahlian dan 
kecermatan yang sangat tinggi. Penerbang 
dituntut fokus dalam mengontrol pesawat, 
tahu bagaimana mengendalikannya, mengatur 
speednya, dan tahu kapan waktu yang tepat untuk 
melakukan manuver ke kanan dan ke kiri sesuai 
kontur pegunungan yang ada.

Bagi yang sudah biasa dan sudah 
memahami betul kontur pegunungan yang 
biasa dilewati, maka penerbangan tersebut 
akan menjadi sangat menyenangkan. Namun 
sebaliknya bagi penerbang yang masih baru 
dan belum punya pengalaman cukup, tentunya 
penerbangan tersebut akan terasa menegangkan. 
Oleh karena itu, bagi penerbang yang belum 
punya pengalaman melaksanakan mountain 
flying tentunya diperlukan kecepatan dalam 
beradaptasi dengan lingkungan penerbangan, 
seperti terrain yang ada di sekelilingnya.

TIPS TERBANG AMAN DI 
WILAYAH PEGUNUNGAN

Dalam hal mountain flying, satu hal 
yang harus dipahami bahwa terbang di daerah 
pegunungan sangat berbeda dengan terbang di 
darah yang berupa daratan yang datar (flat). Untuk 
wilayah Indonesa yang secara geografis banyak 
terdapat pegunungan, maka saat melaksanakan 
mountain flying perlu diperhatikan beberapa hal 
sebagai berikut,:
- Tidak tersedia area datar untuk melaksanakan 

forced landing (mendarat darurat) jika dalam 
penerbangan tersebut pesawat mengalami 
emergency yang mewajibkannya untuk 
melakukan pendaratan darurat.

- Sering terjadinya perubahan angin yang tiba-
tiba, yang kadang menghasilkan severe up 
draft dan down draft.

- Adanya perubahan ketinggian daratan yang 
sangat terjal dan curam, seperti tebing dan 
karang yang curam.

- Awan yang dapat berubah secara cepat 
sehingga  cepat pula menutupi jarak pandang.

Oleh Kapten Pnb Oktoberiandi
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Melalui tulisan ini, penulis ingin berbagi 
tips aman dalam mountain flying sehingga dapat 
mengurangi resiko terjadinya incident maupun 
accident. Beberapa hal yang perlu diperhatikan 
adalah sebagai berikut:

1. Membuat flight plan. Flight Plan 
merupakan perencanaan terbang 
yang akan dilaksanakan oleh seorang 
penerbang. Disini, seorang penerbang 
harus merencanakan rute terbang 
untuk menghindari topograpi yang bisa 
menghalangi forced landing yang aman. 
Rute ini bisa melalui daerah berpenduduk 
dan jalur pegunungan yang dikenal. 
Ketinggian yang cukup untuk bisa glide 
(melayang) dan melakukan pendaratan 
yang aman jika terjadi kegagalan mesin 
(engine failure).

2. Jangan menerbangkan pesawat 
yang berbobot ringan. Jika ramalan cuaca 
menunjukkan angin di ketinggian jelajah 
yang diinginkan lebih dari 35 mil per jam, 
maka jangan pernah menerbangkan pesawat 
yang berbobot ringan. Kemungkinan 
kecepatan angin akan lebih besar di atas 
pegunungan dibandingkan dengan angin di 
sekitarnya. Terbanglah melewati mountain 
pass setinggi mungkin. Downdraft 1500 fpm 
(feet per minute) sampai dengan 2000 pm 
bisa terjadi di sisi leeward.

3. Sangat disarankan bagi seorang 
penerbang untuk tidak terbang mendekati 
atau melewati di atas dataran yang 
curam, karena severe turbulence bisa 
terjadi terutama pada kondisi high wind.

4 .  Sangat  berguna bagi  seorang 
penerbang untuk mengerti  tentang 
Mountain Obscuration (MTOS). MTOS 
digunakan untuk menjelaskan kondisi 
visibility yang berbeda dengan IFR, karena 
ceiling, yang didefinisikan“above ground 
level” (AGL), di atas permukaan. Padahal, 
awan di pegunungan dapat terjadi di atas 
stasiun cuaca. Begitu juga ujung paling 
tinggi dari pegunungan dapat tertutup awan 
dan visibility yang rendah. Hati-hati jika 
terbang VFR, karena tanpa sadar kita bisa 
terbang dekat dengan pegunungan (terrain) 
karena tertutup dengan awan. Sayang di 
Indonesia kita belum punya layanan MTOS 
report.

5. Seorang penerbang harus bisa 
memastikan bahwa pesawat yang 
diterbangkannya bisa berbalik 180 derajat, 
karena banyak ngarai dan tebing yang 
buntu, jika terbang diantara tebing-tebing.

6. Di Indonesia tidak diperbolehkan 
melaksanakan night VFR, namun jika 
seorang penerbang harus terbang di negara 
yang membolehkan night VFR maka 
penerbang tersebut harus ingat hal-hal yang 
tampak sepele, seperti: pelajari baik-baik 
laporan cuaca dan angin, jangan terbang 
night VFR di satu tempat yang penerbang 
tersebut belum pernah terbang di siang hari, 
lakukan visual contact yang terus menerus 
terhadap daratan, hati-hati terutama jika 
terbang di bawah awan overcast atau di 
sekitar awan.

 Seorang penerbang harus menggunakan 
indicated airspeed yang sama yang digunakan 
di dataran rendah saat melakukan pendaratan di 
dataran tinggi. Yang perlu diingat oleh penerbang: 
apabila kurangnya air density, indicated speed 
yang sama ini sebenarnya menghasilkan true 
airspeed yang lebih tinggi di dataran tinggi, landing 
speed yang lebih tinggi dan yang lebih penting 
lagi, landing distance yang lebih panjang. Pada 
waktu keadaan gusty, maka approach dengan 
power (tidak idle) dianjurkan, dan hal ini dapat 
menambah landing distance. Juga dari waktu 
take-off, take off distance juga akan lebih panjang 
dari pada jika terbang di dataran rendah.*
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(Kekerasan Dalam Rumah Tangga)(Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

ASPEK ASPEK 
PSIKOLOGIS PSIKOLOGIS 

KDRTKDRT

Kekerasan terhadap pasangan rumah tangga 
saat ini cukup signifikan di masyarakat. 
Kekerasan terhadap pasangan mencakup 

kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki 
oleh pasangannya. Fakta menunjukkan bahwa 
perempuan jauh lebih banyak menjadi korban 
kekerasan dalam rumah tangga. 95% pelaku 
kekerasan adalah laki-laki dan hanya 5% pelaku 
kekerasan merupakan perempuan (Walker, 2000). 
Artinya, 95% korban kekerasan oleh pasangan 
dalam rumah tangga adalah perempuan. 
Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa kekerasan 
terhadap pasangan dalam rumah tangga adalah 
kekerasan terhadap perempuan. Istilah yang sering 
digunakan untuk menyebut kekerasan semacam 
itu adalah kekerasan berbasis gender (Fakih, 2001). 
Seorang perempuan menjadi korban kekerasan 
karena semata-mata ia merupakan perempuan. 
Pertanyaannya, mengapa perempuan cenderung 
menjadi korban dan laki-laki sebagai pelaku? Apa 
dampak kekerasan terhadap korban? Bagaimana 
upaya mengurangi kekerasan terhadap pasangan 
tersebut?

Kekerasan terhadap pasangan
Fakta menunjukkan sebagian besar 

kekerasan terhadap perempuan terjadi di lingkup 

rumah tangga atau dilakukan orang dekat (intimate 
partner). Contoh dari 1722 kasus kekerasan 
terhadap perempuan yang ditangani Women 
Crisis Centre, 1054 (60%) kasus diantaranya adalah 
kasus kekerasan terhadap istri (Hasimi, 2002). 
Temuan penelitian yang dilakukan UGM, UMEA 
University, dan Women’s Health Exchange USA di 
Purworejo, Jawa Tengah, Indonesia, pada tahun 
2000 menunjukkan satu dari tiga perempuan (34%) 
mengalami kekerasan emosional dari suaminya, 
termasuk di dalamnya penghinaan, ancaman, 
dan ancaman fisik yang membahayakan. Kira-kira 
satu dari empat perempuan (27%) mempunyai 
pengalaman kekerasan fisik atau seksual dari 
suaminya dalam satu waktu dalam hidupnya, 
dimana 22% mengalami kekerasan seksual 
dan 11% mengalami kekerasan fisik. Hampir 
setengah perempuan (47%) yang mengalami 
penganiayaan fisik oleh pasangan melaporkan 
bahwa anak-anak mereka selalu ada selama 
terjadi kekerasan. Sejumlah 15% perempuan (19%) 
melaporkan, biasanya mereka dipaksa untuk 
melakukan hubungan seksual dengan pasangan 
mereka selama dipukuli. Kira-kira satu dari tiga 
perempuan (33%) yang teraniaya mendapat 
paling sedikit satu luka sebagai hasil kekerasan, 
sebagian besar berupa memar atau lecet (Hakimi, 

Psikologi
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Hayati, Marlinawati, Winkvist, & Ellsberg, 2001). 
Sekitar 80% perempuan yang mencoba bunuh 
diri memiliki alasan karena telah mengalami 
kekerasan dari pasangannya, baik suami atau 
kekasih (Stark & Flitcraft, 1996). Diseluruh dunia 
satu dari empat perempuan hamil mengalami 
kekerasan oleh suaminya, baik kekerasan seksual 
maupun kekerasan fisik. Diperkirakan 40% hingga 
70% lebih pembunuhan terhadap perempuan 
juga dilakukan oleh pasangan intimnya, dalam 
konteks relasi yang penuh kekerasan Hakimi, 
Hayati, Marlinawati, Winkvist, & Ellsberg, 2001).

Saat ini ada dua penjelasan yang dianggap 
paling memadai untuk menerangkan terjadinya 
kekerasan terhadap pasangan, yakni perspektif 
teori belajar sosial dan perspektif feminis. Kedua 
perspektif itu menekankan pada kekerasan yang 
dilakukan laki-laki terhadap perempuan yang 
merupakan kasus terbesar dalam kekerasan oleh 
pasangan dalam rumah tangga. Berdasarkan 
perspektif teori belajar sosial, kekerasan 
pasangan dipelajari melalui observasi terhadap 
hubungan yang penuh kekerasan sebagai cara 
yang efektif dalam menyelesaikan konflik 
dan untuk mengontrol pasangan. Sedangkan 
menurut perspektif feminis semua kekerasan laki-
laki terhadap perempuan berakar dari budaya 
patriarkal di masyarakat. Dimana dalam budaya 
patriarkal perempuan secara eksplisit maupun 
implisit ditekan (Lawson, 2003). Sistem sosial 
budaya selama ini memang telah menyebabkan 
perempuan lebih banyak menjadi korban 
kekerasan, sedangkan laki-laki cenderung 
menjadi pelakunya (Ervita & Utami, 2002).

Secara integrat i f  kedua perspekti f 
penjelasan itu dapat diterangkan dengan 
menggunakan kerangka ekologik. Model ini 
digambarkan paling baik sebagai 4 lingkaran yang 
konsetris. Lingkaran yang paling dalam adalah 
riwayat biologis dan personal yang dibawa oleh 
masing-masing individu ke dalam konteks yang 
paling dekat dimana kekerasan seringkali terjadi, 
yaitu keluarga atau kenalan dan hubungan dekat 
lainnya. Lingkaran ketiga adalah institusi dan 
struktur sosial, baik formal maupun informal 
dimana hubungan tertanam dalam bentuk 
pertetanggaan, di tempat kerja, jaringan sosial 

dan kelompok kemitraan. Keempat, lingkaran 
paling luar adalah lingkungan ekonomi dan 
social, termasuk norma-norma budaya (Hakimi, 
Hayati, Marlinawati, Winkvist, & Ellsberg, 2001).

Berdasarkan perspektif ekologik, berikut 
adalah beberapa faktor yang ada di tiap-tiap 
tingkat yang memperbesar peluang laki-laki 
untuk menganiaya pasangannya.
• Pada tingkat individual, yang termasuk 

adalah pernah dianiaya sewaktu masih 
kanak-kanak atau menyaksikan kekerasan 
kedua orangtuanya di rumah, ayah tidak ada 
dirumah atau ditolak oleh ayah, dan sering 
menggunakan alkohol.

• Pada tingkat keluarga dan hubungan dekat 
studi lintas budaya menunjukkan bahwa 
peran laki-laki sebagai pengontrol kekayaan 
dan pembuat keputusan dalam keluarga serta 
konflik perkawinan merupakan prediktor 
yang kuat untuk terjadinya kekerasan.

• Pada level komunitas, pengisolasian 
perempaun dan kekurangan dukungan 
social, di samping kelompok kemitraan 
laki-laki yang menerima dan mensahkan 
kekerasan laki-laki akan menyebabkan 
tingginya kekerasan.

• Pada tingkat kemasyarakatan, studi di 
seluruh dunia menemukan bahwa kekerasan 
terhadap perempuan adalah hal umum 
terjadi di tempat-tempat dimana peran 
gender didefinisikan dan dilaksanakan 
secara kaku dan dimana konsep maskulinitas 
dikaitkan dengan kekeuatan, kehormatan 
atau dominasi laki-laki. Norma budaya 
lain yang dihubungkan dengan kekerasan 
adalah toleransi terhadap hukum fisik bagi 
perempuan dan ank-anak, diterimanya 
kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan 
perselisihan antar personal, dan persepsi 
bahwa laki-laki adalah ‘pemilik’ perempuan.

Dampak terhadap Korban
Kekerasan laki-laki terhadap pasangan 

perempuan memiliki dampak 6 kali lebih 
berat daripada kekerasan yang dilakukan 
perempuan terhadap laki-laki pasangannya. 
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Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki 
terhadap perempuan pasangannya juga 
menghasilkan masalah kesehatan, stress, 
depresi, dan simtom psikosomatik yang 
jauh lebih besar daripada kekerasan 
yang dilakukan perempuan terhadap 
laki-laki pasangannya (Lawson, 2003).

Selain kekerasan dapat langsung 
berdampak pada kesehatan, juga 
akan meningkatkan risiko perempuan 
terkena penyakit di masa yang akan 
datang. Oleh karena itu, seperti halnya 
perokok tau peminum alkohol, 
viktimasi ini dapat dikonseptualisasikan 
salah satu faktor resiko bagi perempuan 
untuk menderita berbagai macam 
penyakit.

Hasil penelitian menunjukkan dampak 
psikologis masalah kekerasan merupakan 
persoalan yang lebih serius dibanding dampak 
fisik. Pengalaman mengalami kekerasan mengikis 
harga diri dan menempatkan perempuan pada 
risiko yang lebih besar untuk mengalami berbagai 
macam masalahkesehatan mental, termasuk 
depresi, stress pasca trauma, bunuh diri, sampai 
dengan penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. 
Perempuan yang dianiaya oleh pasangannya 
menderita lebih banyak depresi, kecemasan dan 
fobia dibanding perempuan yang tidak pernah 
dianiaya (Hakimi, Hayati, Marlinawati, Winkvist, 
& Ellsberg, 2001). Bahkan lebih jauh, pada masa 
kehamilan seorang perempuan juga mengalami 
kekerasan. Satu diantara 4 perempuan selama 
kehamilannya mengalami kekerasan fisik dan 
seksual oleh pasangannya. Kekerasan selama 
kehamilan dapat berdampak serius pada 
kesehatan perempuan dan anaknya. Dampaknya 
antara lain termasuk kunjungan antenatal yang 
tertunda, pertambahan berat badan selama 
kehamilan yang tidak mencukupi, peningkatan 
kebiasaan merokok, penyakit menular seksual, 
infeksi vagina dan leher rahim, infeksi ginjal, 
keguguran dan aborsi, kelahiran premature, 
gawat janin dan pendarahan dalam kehamilan 
(Hakimi, Hayati, Marlinawati, Winkvist, & 
Ellsberg, 2001).

Dampak kekerasan terhadap perempuan
Kesudahan fatal antara lain : pembunuhan, 

bunuh diri, kematian maternal, kematian yang 
ada hubungannya dengan AIDS. Kesudahan tidak 
fatal antara lain : kesehatan fisik, cidera, gangguan 
fungsional, keluhan fisik, kesehatan subjektif yang 
jelek, cacat permanen, obesitas berat, gangguan 
kronis, sindroma nyeri kronis, sindroma usus 
mudah meradang, gangguan pencernaan, 
keluahn somatic, fibromiagla, kesehatan jiwa, 
sters pasca trauma, depresi, kecemasan, fobia/
gangguan panik, gangguan makan, disfungsi 
seksual, rasa rendah diri, penyalahgunaan 
narkotika, perilaku kesehatan negative, merokok, 
alkohol dan penyalahgunaan obat, perilaku 
seksual berisiko, tidak aktif secara fisik, makan 
berlebihan, kesehatan reproduksi, kehamilan 
yang tidak diinginkan, Penyakit menular seksual/
AIDS, Kelainan Ginekologis, Abortus tidak aman, 
komplikasi kehamilan, keguguran/berat lahir 
rendah, penyakit radang panggul.

Dampak kekerasan terhadap perempuan 
dalam rumah tangga tidak hanya berupa 
dampak kesehatan fisik dan psikologis semata. 
Lebih Jauh dampaknya juga mempengaruhi 
keadaan ekonomi. Sebuah penelitian di Amerika 
Latin menunjukkan bahwa perempuan korban 
kekerasan dalam rumah tangga sering tampak 
lebih sedikit pendapatannya dibandingkan 
dengan perempuan yang tidak mengalami 
kekerasan. Satu dari lima hari ketidakhadiran 
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perempuan di tempat kerja merupakan akibat 
dari kekerasan rumah tangga yang dideritanya. 
Setiap 5 tahun seorang perempuan kehilangan 
kehidupannya yang sehat selama 1 tahun jika ia 
menderita kekerasan dalam rumah tangga (Boero, 
2002). Pada tahun 1993, Bank Dunia mencatat 
sebuah diagnosa bahwa terjadinya perkosaan 
dan kekerasan dalam rumah tangga merupakan 
penyebab penting dalam ketidakcakapan 
perempuan dan kematian perempuan dalam usia 
yang produktif di negara-negara berkembang 
bahkan di negara-negara maju.

Upaya Mengurangi KDRT
Dampak kekerasan rumah tangga bagi 

perempuan korban cukup berat. Dampak itu 
terentang dari kesehatan fisik yang terganggu 
sampai dampak psikologis dan ekonomis. 
Kekerasan dalam rumah tangga terkait 
dengan berbagai faktor. Oleh karena itu upaya 
mengurangi kekerasan di dalam rumah tangga 
juga memerlukan tindakan integrative dan 
menyeluruh untuk menghentikan kekerasan 
terhadap perempuan. Setidaknya upaya itu 
harus menyentuh tiga persoalan yakni konstruksi 
budaya, kesadaran masyarakat akan relasi gender 
yang berkeadilan dan persoalan hukum.

Espinoza (2002) menawarkan suatu tindakan 
integratif dalam upaya mengurangi kekerasan 
dalam rumah tangga yang bisa dilakukan, 
terutama oleh pemerintah.

Pencegahan
Tindakan pencegahan merupa-

kan kunci  untuk menghindari 
terjadinya pengulangan kasus ke-
kerasan, salah satu bentuk kekerasan 
adalah dengan menyatakan bahwa 
kekerasan merupakan masalah 
kesehatan masyarakat karena 
mencakup dimensi yang begitu 
menakutkan, mengakibatkan dam-
pak yang sangat berat, dan yang 
terpenting bahwa sebenarnya 
kekerasan i tu  b i sa  d ihindar i . 
Pencegahan erat hubungannya 
dengan perubahan perilaku, artinya 
suatu tindakan yang intensif dan 
berkesinambungan di berbagai 
tingkatan. Misalnya, perlu suatu 

kebijakan yang menjamin suatu perbaikan 
secara substansial dalam perbaikan kepercayaan 
diri korban, yang juga mencakup strategi dan 
tindakan untuk merubah berbagi aspek perilaku 
pria yang dapat membantu, mematahkan mata 
rantai rangkaian tindak kekerasan. Salah satu 
contohnya adalah peyeimbang kemampuan 
perempuan dengan pria secara internal dalam 
keluarga.

Penanganan
Perawatan bagi para korban harus disediakan 

oleh pemerintah, dengan mempertimbangkan 
berbagai elemen untuk menjamin kualitas dan 
efektivitasnya, diantaranya: 

tersedianya tempat pelayanan penanganan 
yang dekat dengan si korban, tidak hanya secara 
fisik tetapi juga secara kultural. Tersedianya 
pemberian penanganan yang terpadu, artinya 
penanganan mencakup seluruh dimensi 
persoalan secara keseluruhan dan buka hanya 
bagian-bagiannya saja. Tersedianya penanganan 
lintas sektoral, karena setiap sector akan 
memberikan pelayanan sesuai spesialisasinya. 
Penanganan oleh petugas yang berkualitas dan 
khusus. Penanganan dengan ruang yang cukup, 
penanganan dengan kesopansantunan, dan 
dikeluarkannya suatu peraturan pelayanan yang 
diwajibkan.* (Buletin Psyche, diolah
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Manajemen

Tabungan Wajib Perumahan (TWP) TNI AU 
pada hakekatnya merupakan upaya dari 
dinas guna menyejahterakan personel 

melalui fasi l i tas penyediaan uang muka 
kepemilikan rumah pribadi. Upaya tersebut 
dikelola secara fungsional oleh pejabat struktural 
sesuai bidangnya. TWP dilaksanakan melalui 
iuran secara wajib dan berlanjut dari potongan 
gaji sampai akhir masa dinas.

Melalui pengelolaan TWP yang baik 
serta partisipasi seluruh personel, diharapkan 
keinginan personel untuk memiliki rumah pribadi 
dapat terwujud yang pada akhirnya kondisi 
tersebut dapat meningkatkan kinerja, mengurangi 
permasalahan perumahan serta meningkatkan 
kesiapan personel dalam memasuki masa 
purnatugas.

Sehubungan dengan telah berkembangnya 
dana TWP dalam jumlah yang cukup besar serta 
untuk menghindari penyalahgunaan, perlu 
dipertimbangkan alternatif bentuk pengelolaan 
dan pengembangan dana tersebut secara lebih 
profesional. Selama ini pengelolaan TWP masih 
kurang optimal; belum memanfaatkan sistem 
informasi teknologi yang memadai sehingga tidak 
transparan dan akuntabel.

Personel TNI AU semestinya dapat 
mengakses atau mendapatkan informasi posisi 
dana TWP-nya setiap saat melalui sistem informasi 
teknologi yang ada atau bersamaan dengan 
laporan rincian penerimaan gaji setiap bulan. 
Untuk itu diperlukan suatu sistem manajemen 
informasi teknologi beserta perangkatnya yang 
dapat memberikan data posisi dana setiap 
personel yang telah menabung. Dengan demikian 
akan tercapai transparansi dan akuntabilitas serta 
setiap kebijakan yang diambil terkait penggunaan 

Saran Pengelolaan 
DanaTabungan 

Wajib Perumahan
dana TWP dapat diketahui dan diterima oleh 
seluruh personel sebagai pemilik dana tersebut. 
Pengelolaan TWP secara profesional tersebut 
diharapkan dapat mengurangi permasalahan-
permasalahan terkait perumahan dinas di samping 
dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan 
bagi personel pada saat memasuki pensiun.

Berdasarkan Peraturan Kasau nomor 
Perkasau/3/VI/2007 tanggal 26 Juni 2007 tentang 
Bujuklak Pengelolaan TWP, pengorganisasian 
pengelolaan TWP dibentuk berdasarkan jabatan 
fungsional pejabat terkait. Pada kenyataannya 
organisasi tersebut tidak berjalan. Kegiatan yang 
terlaksana saat ini hanya administrasi penerimaan 
dan pengeluaran dana yang dilaksanakan oleh 
staf Diskuau. 

Dana TWP sampai Desember 2012 sebesar 
Rp. 173.000.000.000,-. disimpan di beberapa 
rekening bank dalam bentuk deposito/tabungan. 
Pemanfaatan dana tersebut terbatas hanya pada 
bunga dari deposito/tabungan yang digunakan 
untuk pengembalian iuran bagi personel yang 
pensiun/berhenti dan bantuan uang muka (BUM) 
bagi personel yang mengajukan kredit pemilikan 
rumah (KPR) sebesar Rp. 7.500.000,-. Dana 
tersebut bersumber dari bunga deposito secara 
keseluruhan dan dibagikan kepada personel yang 
membutuhkan rumah nondinas sesuai pengajuan 
dari Diswatpersau. Cara tersebut dimaksudkan 
untuk subsidi silang namun tidak tercapai prinsip 
keadilan, keterbukaan dan akuntabel karena 
personel tidak mengetahui posisi dana TWP 
miliknya.

Penyediaan rumah nondinas bagi personel 
TNI AU saat ini dilaksanakan melalui kerjasama 
TNI AU (dalam hal ini Diswatpersau) dengan pihak 
pengembang dan bank pemberi kredit. TNI AU belum 
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mampu memfasilitasi sesuai keinginan personel 
sehingga terdapat ketidakseimbangan antara 
penyediaan rumah nondinas oleh pengembang 
terhadap permintaan maupun keinginan personel 
TNI AU (jumlah, lokasi, harga jual, spektek dll). BUM-
KPR dari YKPP Kemhan (Asabri) saat ini sebesar 
Rp. 14.000.000,- Alokasi BUM dari YKPP tersebut 
terbatas. Adapun alokasi BUM dari TWP TNI AU 
sebesar Rp. 7.500.000,-. Total uang muka tersebut 
hanya dapat menjangkau pembelian rumah tipe 
sederhana. Kredit perumahan dari pihak bank juga 
masih cukup tinggi. 

Melalui badan pengelola
Pengelolaan dana TWP saat ini sesuai fungsi 

jabatan tidak terlaksana karena pejabat terkait 
tidak secara penuh menangani pengelolaan TWP. 
Dengan jumlah dana yang semakin besar saat ini, 
diperlukan penanganan secara profesional. Untuk 
itu, perlu dibentuk unit organisasi pelaksana 
tugas tersendiri yaitu badan pengelola yang 
secara khusus menangani TWP sebagaimana 
yang telah dilaksanakan di TNI AD dan TNI AL. 
Badan pengelola tersebut dibawah supervisi 
Aspers Kasau,dan perlu dilengkapi dengan sistem 
perangkat informasi teknologi serta operator yang 
andal. Pembina fungsi teknis badan pengelola 
tersebut adalah Kadiswatpersau, Kadiskuau, 
Kadisinfolahtau, Kadisfaskonau dan Kadiskumau. 

Apabila pengelolaan dana TWP dilaksanakan 
oleh badan pengelola dalam suatu unit pelaksana 
tugas tertentu maka keuntungan akan lebih 
banyak dibandingkan kerugiannya. 
a. Keuntungan

1) Pertanggungjawaban pengelolaan 
transparan dan akuntabel.

2) Risiko penyelewengan dan 
penyalahgunaan semakin kecil. 

3) Badan pengelola bekerja secara penuh.
4) Prosedur dan proses pengajuan BUM 

KPR sederhana.
5) Personel dapat mengetahui/mengakses 

posisi dana tabungannya.
6) Jumlah BUM lebih besar.
7) Memberi peluang untuk satu 

jabatan pangkat kolonel. 

b. Kerugian. Memerlukan persiapan, pelatihan 
dan pendanaan yang cukup besar untuk 
memulai program atau sistem baru tersebut. 

Pengelolaan TWP t idak oleh badan 
pengelola seperti yang dilaksanakan saat ini, 
maka:
a. Keuntungan

1) Pertanggungjawaban pengelolaan  
sederhana.

2) Tidak memerlukan perangkat sistem 
dan SDM yang memadai.

b. Kerugian
1) Kurang transparan dan akuntabel. 
2) Personel tidak dapat mengetahui posisi 

dana tabungannya.
3) Pelaksanaan pengelolaan tidak secara 

penuh/maksimal.
4) Rawan penyelewengan atau 

penyalahgunaan. 
5) BUM-KPR tidak dapat menjangkau 

harga rumah kelas menengah. 
Saran
1. Perlu dibentuk organisasi tersendiri berupa 
unit pelaksana tugas dibawah Diskuau atau 
Diswatpersau yang mengelola dana TWP. UPT 
tersebut sebagai badan pengelola TWP dipimpin 
seorang pamen berpangkat kolonel bertanggung 
jawab kepada Aspers Kasau dengan tugas pokok 
sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengelolaan dan 
pengembangan TWP TNI AU. 

b. Bekerjasama dengan instansi terkait 
merencanakan penyediaan rumah 
nondinas bagi personel TNI AU.

2. Perlu dilaksanakan pokja untuk merevisi 
piranti lunak tentang pengelolaan dana TWP 
yang melibatkan pihak-pihak terkait, yaitu 
Diswatpersau, Diskuau, Disinfolahtaau, Diskumau 
dan Disfaskonau.*(Diswatpersau)

PPPePengelolaan TWP tidak oleh badan
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M emperingati Hari AIDS tanggal, 1 
Desember 2013, yang bertema “Lindungi 
Pekerja, Keluarga dan Bangsa”, pas 

dengan keadaan saat ini di TNI AU. Mengapa? 
Seluruh anggota TNI AU adalah juga pekerja. 
Lebih dari separuh anggota TNI AU juga sudah 
berkeluarga. Bayangkan, apa jadinya kalau 
banyak anggota TNI AU yang terkena HIV. Berapa 
anggaran yang harus digelontorkan untuk 
mengobati anggota dan keluarganya? Kalau sakit, 
berarti banyak anggota yang kurang siap untuk 
tugas-tugas khusus. Berarti bagi bangsa ini dalam 
keadaan bahaya karena pasukannya tinggal sedikit 
yang sehat.

HIV AIDS merupakan masalah penting saat 
ini, karena sifat penyebarannya yang meskipun 
sangat spesifik, namun tak mengenal batas. Selain 
itu, walaupun sudah ada obatnya juga belum bisa 
menyembuhkan secara tuntas, sehingga obat 
HIV harus diminum seumur hidup. Belum lagi 
kecenderungan HIV di Indonesia, yang tidak lagi 
terbatas pada kelompok populasi berisiko, tetapi 
sudah mulai menulari kelompok yang tadinya 
dianggap kurang atau tidak berisiko. Kecenderungan 
penularan ini juga terjadi di lingkungan TNI AU. 
Karena HIV dapat menyerang siapa saja, tanpa 
memandang status sosial, suku, agama, jenis kelamin 
maupun kelompok umur, maka jelas anggota TNI 
AU beserta keluarganya juga bisa terkena. 

Perkembangan kasus HIV AIDS di TNI AU 
sendiri dari hari ke hari cenderung terus meningkat 
dan dikhawatirkan akan memberikan dampak 
yang besar pada kemampuan pelaksanaan tugas-

Oleh dr  Srimpi Indah, Sp. KJ
Master of Trainer HIV

tugas TNI AU di masa mendatang. Nah, oleh sebab 
itu upaya penanggulangan HIV AIDS di TNI AU 
perlu terus dilaksanakan dan dikembangkan 
melalui pendekatan yang terpadu, terarah dan 
berkesinambungan dengan melibatkan berbagai 
pihak terkait.

Berdasarkan data yang ada memang setiap 
bulan ada temuan kasus baru. Penelitian bersama 
TNI–POLRI dalam Behaviour Survey Surveilance 
(BSS) 2003, dan penelitian bersama TNI dalam 
Integrated Biological Behaviour Surveilance (IBBS) 
2007, IBBS 2012, dan IBBS 2013, menunjukkan 
adanya perilaku berisiko pada kalangan 
anggota TNI. Peraturan Panglima TNI Nomor: 
Perpang/64/X/2010 tanggal 15 September 2010 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanggulangan 
HIV-AIDS di Lingkungan TNI telah dibuat dan segera 
harus ditindaklanjuti. 

Keputusan Kasau nomor:  KEP/679/
XII/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Buku 
Petunjuk Teknis TNI AU tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan HIV AIDS merupakan tindak 
lanjut penjabaran Perpang tersebut, khususnya di 
bidang kesehatan. Selanjutnya bertepatan dengan 
Hari AIDS, 1 Desember, sebuah buku Petunjuk 

Bagaimana Kalau Bagaimana Kalau 

Anggota TNI AUAnggota TNI AU  
Terkena HIV?Terkena HIV?

Kesehatan
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Pelaksanaan Penanggulangan HIV AIDS Terpadu 
(melibatkan Srena, Sops, Spres, serta berbagai dinas 
selain Diskes, Diswatpers, Bintal, Disdik, Disminpers, 
Kum dan Pom) terbit berdasar Keputusan Kasau 
nomor: KEP/ 682/XI/2013tanggal 29 November 2013. 
Meskipun anaknya lahir duluan sebelum induknya, 
yang pasti kini semua memahami bahwa HIV AIDS 
bukan sekedar masalah kesehatan biasa.

Kalau Terlanjur Kena HIV AIDS
Berutung kita sudah punya aturan yang pasti, 

yang berlaku bagi seluruh anggota TNI AU, apapun 
korpsnya dan dimanapun dinasnya. Masih bisa 
kerja gak kalau terlanjur positif HIV? Masih! Selama 
kondisi fisik masih baik, masih bisa melakukan 
aktivitas seperti halnya anggota lainnya di tempat 
tugasnya,asal bukan di satuan operasi/Satpur/
Satbanpur. Kalau kebetulan dinasnya di satuan 
tersebut, gimana? Boleh pilih. Penugasan dalam 
lingkup daerah yang dekat dengan Faskes TNI 
AU yang memiliki layanan HIV (tapi bukan dinas 
di Faskes TNI AU, lho) atau pilih dekat keluarga 
(satuan yang dekat kampung halaman, misalnya). 
Yang jelas status HIV tidak bisa dijadikan dasar 
untuk melakukan pemisahan dari kedinasan 
atau dipensiun. Pemisahan ditentukan melalui 
sidang BPKP, misalnya karena kasusnya sudah 
sangat buruk dan tidak mampu lagi bekerja sesuai 
pangkat dan jabatannya. Tetapi memang tidak 
diikutsertakan dalam penugasan-penugasan baik 
dalam maupun luar negeri. Hal ini karena kondisi 
penderita HIV bisa sangat fluktuatif, misalnya tiba-
tiba menurun, demam berkepanjangan, diare. 
Memang itu penyakit sederhana, tapi bisa berakibat 
fatal bagi penderita HIV. Selain itu memang tidak 
ditempatkan pada jabatan di satuan operasi/Satpur/
Satbanpur atau pada jabatan strategis lainnya,serta 
tidak diikutsertakan dalam calon peserta seleksi 
pendidikan pembentukan (Diktuk) dan pendidikan 
pengembangan umum (Dikbangum).

Bagaimana jika kondisinya sudah jatuh 
dalam fase AIDS? Yang jelas pengembangan karir 
sudah tidak dimungkinkan untuk dikembangkan. 
Biasanya penderita fase ini sering bolak-balik harus 
rawat karena penurunan ketahanan tubuh yang 
sangat buruk. Tidak bisa lagi mengikuti jenjang 
pendidikan. Beban kegiatan dikurangi, termasuk 
tidak didudukkan dalam jabatan dan diwajibkan 
menjalani pengobatan secara intensif pada Faskes 
terdekat. 

Diwajibkan, dalam hal ini berarti berobatnya 
atas perintah, sifatnya mandatory. Bukan dalam 
hubungan doctor patient relationship, yang 
pasiennya boleh memilih berobat kemana, 
dengan siapa atau model terapi apa. Jadi pasien 
tidak boleh ‘memilih’cara berobat, apalagi ke 
dukun. TNI AU punya banyak tenaga kesehatan 
yang andal juga fasilitas yang sesuai standar 
Kementerian Kesehatan.

Saya kena HIV atau tidak
Satu-satunya cara untuk mengetahui 

terinfeksi HIV atau tidak hanya melalui tes darah 
HIV. Tes ini dapat dilakukan secara sukarela melalui 
Voluntary Counseling and Testing (VCT). Selain VCT 
ada juga pemeriksaan wajib melalui Mandatory Test 
Counseling. Tes wajib ini dilaksanakan pada seleksi 
calon anggota TNI AU, pra dan purnatugas operasi 
baik dalam maupun luar negeri, seleksi Dikbangum, 
serta persyaratan nikah dan atas kepentingan dinas. 
Tujuan pemeriksaan tes wajib adalah deteksi dini; 
jadi tidak perlu khawatir apapun hasilnya, sebab 
aturannya jelas. Selain itu, jika ada anggota yang 
sakit, dan petugas kesehatan (dokter, dokter gigi) 
menduga hal ini karena infeksi HIV, maka petugas 
kesehatan tersebut harus memeriksakan tes darah 
pasiennya. Jenis pemeriksaan ini disebut provider 
inisiated test and counseling (PITC) atau tes HIV atas 
inisiasi petugas kesehatan. 

Sedangkan untuk pencegahan penularan 
dari ibu kepada anak dapat dilakukan tes juga, 
yang disebut konseling dan tes prevention mother 
to child transmission (PITC). Oh, ya... jangan dipikir 
bahwa TNI AU mengada-ada berbagai macam tes 
ini hanya demi ‘mau tahu’ anggotanya terinfeksi 
HIV atau tidak. Semua tes tersebut sesuai Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 426/Kepmenkes/III/2011 
tentang Pedoman Konseling dan Testing HIV. Setelah 
tahu dan memahami bahwa HIV bisa terjadi pada 
siapa saja tanpa memandang status sosial, suku 
agama, jenis kelamin maupun kelompok umur 
maka kebijakan yang harus diambil adalah tidak 
melakukan diskriminasi dan stigmatisasi pada 
anggota TNI AU yang terinfeksi. Dinas juga tetap 
memberikan kesempatan bersosialisasi dan bekerja, 
termasuk pengembangan karier selama kondisi 
fisiknya masih mungkin dan tentu saja kesempatan 
menikah bagi belum menikah. Ayo, Lindungi 
Pekerja, Keluarga dan Bangsa dari Infeksi HIV AIDS!*
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“Monumen dirgantara dibangun untuk menghormati Angkatan Udara  
yang dengan gigih mampu bertempur mempertahankan ibu pertiwi, 
walaupun dengan pesawat seadanya”.  (Presiden Soekarno, seperti 
yang diungkapkan kembali oleh sang pembuat Patung Dirgantara, 

Edhi Sunarso, dalam bukunya Edhi Sunarso, Seniman Pejuang, 2010).

MONUMEN MONUMEN 
DIRGANTARA,  DIRGANTARA,  

RIWAYATMU KINI...!RIWAYATMU KINI...!

Setengah abad berdiri, 

Pernyataan presiden pertama Indonesia itu, 
semestinya tidak saja memberi rasa bangga 
kepada kita sebagai generasi penerus TNI AU, 

tetapi sekaligus juga menjadi motivasi untuk terus 
mengangkasa menjaga keamanan wilayah udara 
yurisdiksi nasional dan menegakkan kedaulatan 
serta martabat bangsa. Sebuah cita-cita besar 
Bung Karno waktu itu, untuk membangkitkan 

nasionalisme dan kebanggaan sebagai bangsa 
Indonesia.

Tetapi sungguh ironis, jangankan 
bangga, kenal nama monumen dirgantara 

saja rasanya mungkin tidak, lebih-lebih 
generasi muda penerus TNI AU sekarang. 
Padahal monumen yang berdiri kokoh 
di persimpangan Pancoran, Jakarta 
Selatan ini, pada awal pendiriannya 
tahun 1964 diilhami oleh pemikiran, 
harapan dan cita-cita besar dari 

Sejarah
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Sang Proklamator Bung Karno, yaitu menjadikan 
Indonesia sebagai bangsa yang sanggup mengarungi 
angkasa sekaligus memiliki industri kedirgantaraan 
yang handal. 

Patung Dirgantara berdiri di kawasan jalan 
Gatot Subroto, depan bekas Mabes AU Pancoran 
Jakarta (masyarakat mengenal sebagai patung 
Pancoran--red), kini nasibnya “merana”. Dikepung 
landscape kota Jakarta seperti jalan tol, jalan 
layang (fly over) dan gedung-gedung tinggi, 
membuat patung dirgantara makin kehilangan roh 
monumentalnya. Keberadaannya pun kini jauh dari 
kemegahan seperti cita-cita yang pernah digagas 
Presiden Soekarno. 

Seperti yang diungkapkan kembali oleh 
si pembuat Patung Dirgantara, Edhi Sunarso 
kepada redaksi Suara Angkasa, dalam wawancara 
di kediamannya Jl.Kaliurang Km. 5,5 nomor 72, 
Yogyakarta Desember 2013 lalu. Menurut Edhi 

Sunarso, Bung Karno waktu itu menginginkan 
dibangun sebuah patung dari bahan perunggu 
yang dapat merepresentasikan semangat manusia 
Indonesia terbang ke angkasa. 

“Dhi,  saya mau membuat patung 
dirgantara. Maksudku untuk menghormati jasa 
para pahlawan kedirgantaraan Indonesia. Kalau 
Amerika dan Soviet bangga dengan pesawat 
buatannya, Indonesia harus bangga dengan 
keberanian manusia penerbangnya, karena itu 
saya ingin membuat manusia Indonesia dengan 
gagah berani terbang, kalau dalam pewayangan 
kira-kira seperti Gatotkaca mancal bantolo”. 
Itulah kata-kata Bung Karno yang selalu diingat 
Edhi Sunarso pada saat Bung Karno memberikan 
semangat dan arahan saat melakukan rekonstruksi 
pembuatan Patung Dirgantara. 

Awalnya Edhi Sunarso merasa kesulitan 
memvisualisasikan bentuk patung seperti 
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keinginan Presiden Soekarno, bahkan pria 
kelahiran Salatiga, Jawa Tengah tahun 1932 yang 
lulusan ASRI (Akademi Seni Rupa Indonesia) 
Yogyakarta ini pun sempat menyatakan ketidak- 
sanggupannya lantaran Bung Karno meminta 
patung dibuat dari bahan perunggu. “Saat itu, 
saya belum punya pengalaman membuat patung 
dari perunggu, jangankan setinggi sembilan meter, 
satu centi meter pun belum pernah” ungkap Edhi 
Sunarso mengenang pengalamanya waktu itu. 

Bukan Bung Karno namanya kalau 
tidak mampu memotivasi rakyatnya. Presiden 
pertama RI ini memang terkenal sebagai orator 
dan motivator ulung. Kata-katanya seolah ber- 
“mantra”, yang dapat memotivasi siapa saja, 

tidak terkecuali Edhi Sunarso ketika itu. Di mata 
Bung Karno tidak ada kata tidak bisa untuk 
suatu tugas, lebih lagi tugas yang terkait dengan 
kebanggaan sebagai bangsa. “Dhi, apa kau rela 
jika yang mengerjakan patung itu orang asing, 
dimana national pride kamu? demikian bung 
Karno memotivasi Edhi Sunarso kala itu. 

Tersentak Edhi Sunarso kala itu, serasa 
tersihir oleh kata-kata Bung Karno, jiwa 
patriotik dan kreativitasnya seketika bangkit. 
Dengan mencurahkan segala kemampuannya 
Edhi Sunarso, mulai bekerja. Para pematung 
seprofesi yang tergabung dalam “keluarga arca” 
Yogyakarta, segera dikumpulkannya dalam satu 
tim untuk mewujudkan keinginan Bung Karno. 
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Singkat kata, antara tahun 1964 – 1965 performa 
Patung Dirgantara mulai menampakkan 
bentuknya. Performa Patung Dirgantara berupa 
lelaki bertubuh kekar berwajah optimis menatap 
angkasa, menjulurkan tangan kanannya ke 
angkasa, tangan kiri lurus ke belakang. Sebagai 
unsur gerak terbang, dilengkapi dengan kain 
selendang melilit di leher patung dalam bentuk 
diterpa angin kencang sebagai simbol awan dan 
siap mengangkasa meraih cita-cita tinggi. 

Pada awal pengerjaannya, Bung Karno 
sendiri yang langsung memperagakan dan 
menjadi modelnya. Menurut Edhi Sunarso, semula 
Bung Karno menginginkan di ujung tangan kanan 
patung terdapat minitur pesawat MIG-21, tetapi 

setelah melalui serangkaian diskusi, antara Bung 
Karno dan Edhi Sunarso, akhirnya Bung Karno 
setuju pesawat dihilangkan. Tinggi patung enam 
meter berbahan perunggu dengan teknik cor, 
sementara tiang penyangganya setinggi tiga puluh 
dua meter. Patung yang berat keseluruhannya 
sembilan ton tersebut terbagi dalam potongan-
potongan yang tiap potongan beratnya rata-rata 
delapan puluh sampai seratus kilogram. 

Tidak pernah diresmikan
Bagi Edhi Sunarso, keberadaan Patung 

Dirgantara menjadi tonggak penting dan 
kebanggaan akan kiprahnya dalam pembuatan 
karya patung monumental. Bagaimana tidak, selain 
telah mendapat kepercayaan mewujudkan ide-ide 
besar Bung Karno (selain Patung Dirgantara, Edhi 
Sunarso juga dipercaya bung Karno untuk membuat 
Patung Selamat Datang di Bundaran HI dan Patung 
Pembebasan Irian Barat di Lapangan Banteng, 
keduanya berlokasi di Jakarta--red), keberhasilanya 
membuat monumen Patung Dirgantara, menjadi 
catatan sejarah seni rupa akan kemampuanya 
mewujudkan ide-ide besar dari seorang pemimpin 
besar yang menjadi kebanggaan bangsanya. Melalui 
monumen dirgantara, tersirat makna bahwa untuk 
meraih cita-cita besar (bangsa yang mampu terbang 
mengangkasa--red) harus dijunjung oleh manusia 
yang berjiwa besar dan berpikir besar, dan manusia 
itu diwujudkan seperti patung dirgantara yaitu 
manusia yang mampu terbang tinggi melesat ke 
angkasa. 

Proses pembangunan Patung Dirgantara 
tentunya bukan pekerjaan mudah. Keterbatasan 
bahan aluminium waktu  i tu  sempat 
menyulitkan Edhi Sunarso, akan tetapi pria 
yang di era ‘50 – ’70-an sudah puluhan 
kali ikut studi banding untuk urusan pembuatan 
patung ke beberapa negara di Eropa, Asia, 
Amerika Serikat dan Australia ini tidak kekurangan 
akal. Mulailah ia bersama tim “keluarga arca” 
melakukan serangkaian diskusi panjang untuk 
dapat mewujudkan keinginan Bung Karno dan 
melakukan upaya pencarian dan pengumpulan 
aluminium ke beberapa wilayah di Jawa Tengah. 
Kesulitan berikutnya adalah dalam proses 
pemasangan patung di lokasi. Keterbatasan 
teknologi pada dekade 1960-an, membuat Edhi 
Sunarso masih menggunakan cara manual dalam 
proses pengangkatan dan pemasangan patung 
sampai mencapai pondasi atas tiang penyangganya.
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“Saya angkat patung dengan cara ditarik per 
bagian pakai tali secara manual dengan tangan, 
setiap naik tiga meter saya pun harus berhenti dulu”, 
ucap Edhi Sunarso mengenang. Ditambahkan dalam 
proses pemasangan patung, Bung Karno selalu 
menungguinya langsung, sehingga kehadirannya 
sering merepotkan aparat negara yang bertugas 
menjaga keamanan sang kepala negara.

Prahara politik pada dekade 1960-an 
berimplikasi serius pada penyelesaian Patung 
Dirgantara, dan puncaknya pada tahun 1965, ketika 
meletus G-30S membawa pada keadaan sosial 
politik ekonomi makin kacau, sehingga posisi bung 
Karno yang makin terjepit. Seiring dengan itu, 
Edhi Sunarso memutuskan untuk menghentikan 
seluruh kegiatan pembangunan monumen 
dirgantara. Meskipun posisi Bung Karno melemah, 
namun sebenarnya perhatian Bung Karno terhadap 
penyelesaian monumen dirgantara tidak melemah. 
Terbukti pada awal 1970, Bung Karno (sudah bukan 
presiden –red) memanggil Edhi Sunarso untuk 
segera memasang Patung Dirgantara. Kesulitan 
keuangan sempat menyulitkan proses penyelesaian 
monumen dirgantara, hingga akhirnya Bung Karno 
rela menjual mobil pribadinya untuk mempercepat 
pemasangan patung. 

Meskipun sempat dua kali menengok proses 
finishing pemasangan patung, tetapi hingga 
akhir hayatnya (1970) Bung Karno tidak sempat 
menyaksikan perwujudan manumen dirgantara 
secara utuh. Bahkan, proses pernyataan selesainya 
pembanguan monumen dirgantara pada Juni 1970 

(masa Orde Baru) tidak pernah melalui serangkaian 
peresmian kenegaraan.

Ada lagi cerita lain yang patut direnungkan, 
yaitu soal biaya pembangunan monumen. 
Diceritakan oleh Edhi Sunarso, biaya pembuatan 
patung waktu itu (1960) sebesar dua belas juta rupiah, 
awalnya di modali sendiri oleh dirinya dengan cara 
meminjam dari bank. Dalam proses finishing dan 
pemasangan, Bung Karno memberinya biaya satu 
juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah (kemudian 
diketahui oleh Edhi Sunarso ternyata uang itu dari 
hasil Bung Karno menjual mobil pribadinya--red), 
dan pemerintah waktu itu membiayai lima juta 
rupiah, sementara sisanya yang lebih kurang enam 
juta rupiah belum terbayar sampai sekarang. 

Ketika Edhi Sunarso ditanya redaksi Suara 
Angkasa soal harapannya kedepan terhadap 
keberadaan monumen Patung Dirgantara, dijawab 
ini menjadi tugas bersama. Tetapi yang paling 
berkompeten adalah pemerintah DKI Jakarta. Sejak 
berdiri setengah abad lalu, Edhi Sunarso meyatakan 
baru sekali melakukan konservasi (perawatan) 
terhadap monumen Dirgantara. Dalam usianya 
yang sudah tidak muda lagi, kini Edhi Sunarso 
hanya berharap keberadaan monumen Patung 
Dirgantara tetap dapat menjadi kebanggaan 
masyarakat Indonesia, khususnya generasi 
penerus dan lebih khusus lagi generasi penerus TNI 
AU sebagai pewaris semangat keberanian bangsa 
Indonesia untuk menjelajah angkasa, seperti yang 
dicita-citakan oleh sang penggagas monumen 
Dirgantara pada tahun 1960-an yang tidak lain 
adalah Presiden Pertama, Ir. Soekarno.* (Soen) 
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Cerpen

Oleh Mayor Sus A. Muhsin

Seperti biasa pukul empat pagi, ibu 
Ekshintaria yang biasa dipanggil Bu Shinta 
sudah bangun untuk bersiap-siap berangkat 

ke sekolah. Bu Shinta mengajar di SDN Pinang 
Ranti 05 Pagi.

Ia selalu berangkat tepat waktu. Disiplin, 
ibaratnya sudah mendarah daging. Bahkan di 
rumahpun semuanya harus tertata rapih, tidak 
boleh ada yang berubah seperti sebelumnya. 

Di sekolah, Bu Shinta dikenal galak dan 
disiplin. Tak heran anak muridnya selalu patuh 
dan ruang kelasnya selalu bersih. Itu semua 
karena anak muridnya diwajibkan menyapu dan 
mengepel meski anak-anak baru kelas dua.

Meski galak, namun kebanyakan anak 
didiknya selalu ingat dan mengenangnya 
meskipun mereka sudah tidak lagi sekolah di SDN 
05 Pagi. Bahkan ada anak didiknya yang sudah 
bekerja banyak yang datang ke rumah untuk 
bersilaturahmi.

Bu Shinta orangnya periang dan murah 
senyum. Diusianya yang sudah lebih setengah 
abad, garis-garis kecantikannya masih terlihat. 

Tak heran, dulu ketika masih masa remaja, 
ia menjadi idola dan menjadi rebutan para pria 
di kampungnya. Dari sekian banyak pria yang 
berusaha mendekatinya salah satunya adalah 
Rudiyanto.

Ketika itu Rudiyanto harus berjuang, 
bersaing dengan para pria lainnya untuk 
mendapatkan cinta Bu Shinta. 

Kegigihan, keteguhan dan cinta Rudiyanto 
yang tulus, akhirnya mampu meluluhkan hati 
Bu Shinta yang memang sulit untuk didekati dan 
ditaklukkan. Hingga akhirnya Rudiyanto termasuk 
yang beruntung mendapatkan cinta Bu Shinta.

Sejak resmi Bu Shinta menerima cintanya 
Rudi, mereka selalu terlihat rukun dan romantis. 
Rudi selalu memanjakan Bu Shinta. Kemanapun 
mereka pergi selalu berdua.

Beberapa tahun berpacaran, akhirnya 
Bu Shinta menerima pinangan Rudi untuk 
meneruskan ke pelaminan. Biar sudah menikah, 
keduanya tetap romantis. Bahkan ketika 
keduanya sudah dikaruniai tiga orang cucu dari 
anak pertamanya, kadang-kadang mereka berdua 
masih suka main petak umpet bak anak ABG yang 
lagi pacaran.

Namun, pagi itu senyum Bu Shinta yang 
selalu menghiasi bibir manisnya hilang bagai 
ditelan bumi. Langkahnya gontai tak bersemangat. 
Kakinya serasa berat untuk melangkah. 

Kalau bukan karena kewajiban, pagi itu 
enggan rasanya Bu Shinta berangkat ke sekolah. 
Hanya rasa tanggung jawab yang tetap terjaga

A. Muhsin

AIR MATA BAHAGIA 
BU SHINTA
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napas panjang sekedar untuk mengurangi sesak 
dalam dadanya. Bu Shinta semakin gundah dan 
tidak mengerti kenapa teman-teman guru hari itu 
juga cuek tidak seperti biasanya.

Bu Puji ataupun yang lain biasanya setiap 
kali bertemu selalu menyapa tentang kabar 
ataupun kesehatannya. Namun hari itu teman-
teman guru seolah tak mengenalnya.

Hati Bu Shinta benar-benar sakit. Apalagi 
hari itu hari Jumat tanggal 13 Desember, 
seharusnya Bu Shinta bahagia, karena ia berulang 
tahun. Namun suaminya yang sangat dicintainya 
tak mengucapkan selamat ulang tahun seperti 
biasanya.

Padahal ,  sebelum teman-temannya 
mengucapkan selamat ulang tahun, sang suami 
tercinta selalu mengucapkan lebih dulu disertai 
kecupan mesra di keningnya.

Ingat hal itu, meski agak masam sesungging 
senyuman terlihat di bibirnya. Sampai di ruangan, 
bu Shinta menghempaskan tubuhnya di kursi 
guru warna merah. Satu persatu anak muridnya 
berdatangan.

Sapaan selamat pagi dari anak-anak 
muridnya tak satupun dijawabnya. Wajah bu 
Shinta pagi itu membuat anak-anak ketakutan 
dan tak satupun ada yang berani bersuara.

“Benar-benar keterlaluan mas Rudi. Dihari 
ulang tahunku ia sudah tak ingat lagi,” keluh 
Bu Shinta dalam hati. “Padahal, tadi sudah aku 
pancing-pancing agar ingat hari ulang tahunku, 
eee,,, tetap saja lupa, dasar pikun,” tambahnya 
kesal.

Waktu mengajarpun tiba. Pelajaran dimulai. 
Bu Shinta tetap mengajar seperti biasa, namun 
karena hatinya lagi kesal, maka anak-anak yang 
rame langsung dimarahi. Waktu istirahatpun tiba. 
Bu Shinta tak mau keluar kelas untuk bergabung 
dengan teman-teman guru.

Ia lebih memilih tetap berada di dalam kelas 
merenungi dirinya dari pada harus bergabung 
bersama teman yang pagi-pagi juga sudah 
membuat hatinya kesal. “Kenapa ya, teman-teman 
yang biasanya tak lupa selalu mengucapkan 
selamat ulang tahun kepadaku, hari ini tak satupun 
ada yang menghampiriku untuk mengucapkan 
selamat ulang tahun,” keluhnya.

biarpun hatinya lagi gundah, iapun tetap 
melangkahkan kakinya menuju ke sekolah.

Pagi itu langkah demi langkah terasa sangat 
berat. Sebetulnya jarak yang ditempuh tidaklah 
terlalu jauh, namun hari itu serasa berjalan 
puluhan kilometer. 

Para orang tua murid yang kebetulan 
berpapasan dan menyapanya menjadi heran, 
kenapa Bu Shinta yang biasanya ramah kok jadi 
pendiam dan wajahnya terlihat muram.

“Itu kenapa ya Bu Shinta, wajahnya kok 
kelihatan sedih begitu,” kata salah seorang ibu 
yang baru saja mengantarkan anaknya.

“Iya, ya, kenapa Bu Shinta kok cemberut 
aja. Padahal biasanya ramah dan murah senyum,” 
jawab Bu Wati orang tua anak kelas tiga.

“Entahlah,” kata Bu Rina menimpali sambil 
mengangkat bahunya.

Bu Shinta tidak peduli akan sapaan wali 
murid. Ya, hari itu hatinya sedang diliputi rasa 
cemas dan dongkol yang luar biasa. Semua itu 
terjadi lantaran Rudi sang suami bersikap tidak 
seperti biasanya.

Sudah hampir satu minggu ini, Bu Shinta 
merasa sang suami tidak peduli lagi kepadanya. 
Rudi yang biasanya perhatian dan sayang, akhir-
akhir ini bersikap acuh. Bila diajak ngobrol, 
menjawabnya terdengar ketus dan menyakitkan.

Setiap kali ditanya, Rudi hanya menjawab 
seadanya, itupun dengan suara ketus. Hati Bu 
Shinta benar-benar kalut dan bertanya-tanya 
dalam hati, ada apakah dengan suaminya itu.

“Apakah suamiku kini sudah tak sayang lagi 
padaku? gumam Bu Shinta suatu hari. 

Bu Shinta-pun berusaha mencari tahu 
apa penyebab perubahan sikap suaminya itu. Ia 
pun berusaha menelusuri permasalahan demi 
permasalahan yang ada dalam rumah tangganya. 

Namun, dari semua yang ia pikirkan, tak 
satupun bisa menjadi alasan bagi suaminya untuk 
bersikap seperti sekarang ini. Semakin ia pikirkan, 
rasanya kepalanya semakin puyeng dibuatnya.

Akhirnya bu Shinta mengambil kesimpulan, 
jangan-jangan suaminya punya cinta yang lain. 
“Ah, jangan-jangan Mas Rudi punya ..... “ keluhnya 
tanpa berani meneruskan kata-katanya.

Tak terasa langkah kakinya sudah sampai di 
pintu gerbang sekolah. Terlihat Bu Shinta menarik 
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Disaat termenung, tiba-tiba Bu Lamsari 
masuk ruangan dengan tergopoh-gopoh. “Bu 
Shinta, Bu Shinta. Emangnya Bu Shinta punya 
masalah apa dengan pengawas ?, “ katanya serius.

“Emang ada apa to Bu ?” tanya bu Shinta 
heran.
“Nggak tahu tuh, kelihatannya pengawas 
marah-marah nyariin Bu Shinta.”
“Ada apa ya,” gumannya.
“Nggak tahu Bu, cepetan ditunggu di ruang 
guru,” ajak bu Lamsari. 
“Iya, iya, sebentar, saya tak bawa catatan.”
“Udah, bawa kertas seadanya saja, ditunggu 
tuh.”
Dengan tergesa-gesa keduanya berjalan 

menuju ruang guru. Saking buru-burunya, hampir 
saja Bu Shinta terjatuh. Untung Bu Lamsari dapat 
memegang tangannya. “Pelan-pelan Bu,” kata bu 
Lamsari.

Sesampainya di ruang guru, ternyata para 
guru yang lain sudah berkumpul semuanya. 
Begitu masuk, mata semua guru memandang 
kearah Bu Shinta dengan tegang.

Melihat suasana seperti itu, hati bu Shinta 
berdebar-debar dan terbersit pertanyaan dalam 
hatinya, ada apa sebenarnya dipanggil pengawas. 
Karena sepengetahuannya ia tak punya 
permasalahan apapun. 

“Silahkan duduk Bu,” kata Bu Lamsari 
mempersilahkan Bu Shinta duduk di kursi tengah 
paling depan.

Begitu duduk, Bu Shinta merasa seperti 
terdakwa yang mau dimarahi oleh atasannya. 
Dari raut wajahnya tampak ketegangan. Setelah 
menunggu beberapa saat Bu Lamsari berdiri di 
depan para guru. Dengan wajah serius ia mulai 
berbicara.

“Ibu-ibu dan bapak guru, khususnya ibu 
Shinta, sebentar lagi saya akan panggil pengawas 
yang ada di ruang kepala sekolah, “ katanya tegas 
dengan logat Batak yang medok.

Sambil menunggu kedatangan Pengawas 
dan ibu Kepala Sekolah, wajah Bu Shinta terlihat 
tegang. Sementara di bagian pojok kanan 
belakang terlihat Bu Novi tersenyum. Melihat Bu 
Novi tersenyum, Bu Suki yang ada di sebelah 
kirinya segera mencubit lengannya sambil 

meletakkan jari telunjuknya ke bibir sebagai 
tanda menyuruhnya diam.

Tak lama kemudian, kepala sekolah masuk 
ruangan yang hanya didampingi Bu Lamsari. 
Semuanya diam. “Bu Shinta, baru saja Pengawas 
pulang, beliau hanya titip surat ini untuk Ibu. 
Isinya apa, saya sendiri tidak tahu,” kata ibu 
Kepala Sekolah.

“Tolong Bu Rima maju membacakan isi surat 
ini. Dan tolong dengarkan baik-baik, khususnya 
Bu Shinta biar pada tahu apa isinya,” perintahnya 
kepada Bu Rima.

Bu Rima maju. Kemudian membuka amplop 
warna coklat yang baru saja disodorkan ibu 
Kepala Sekolah. Semuanya tegang dan penasaran 
ingin tahu apa isi surat itu, terutama Bu Shinta.

Ternyata isi surat itu adalah puisi. Semua 
yang hadir tertegun mendengarkan puisi yang 
dibacakan Bu Rima dengan apik dan suara penuh 
penghayatan, hingga mampu menghentakkan 
hati Bu Shinta dan yang lainnya.

Bu Shinta merasa, syair yang baru saja 
dibacakan, seperti kisah hidupnya dan menyentuh 
hati, hingga Air Mata Bahagia Bu Shinta tak 
terasa meleleh membasahi pipinya. 

Rupanya yang menitikkan air mata bukan 
hanya Bu Shinta saja, namun beberapa ibu guru 
yang lainnya. Sampai disitu Bu Shinta hanya 
berpikir kenapa pengawas tahu ulang tahunnya, 
sementara suaminya sendiri tak menghiraukan.

Bu Shinta terhenyak heran dan haru, karena 
tiba-tiba semua yang hadir menyanyikan lagu 
selamat ulang tahun dan tak lama kemudian Bu 
Lamsari masuk membawa kue ulang tahun.

Selesai menyanyikan lagu, Pak Jarin 
memimpin doa bersama untuk keselamatan Bu 
Shinta. Bu Shinta barulah menyadari setelah ibu 
kepala sekolah menjelaskan, kalau semua itu atas 
prakarsa Rudiyanto suaminya yang dianggapnya 
telah melupakan dirinya.

Bu Shinta merasa bersalah telah menaruh 
curiga terhadap suaminya. Dengan hati yang 
ikhlas iapun bersyukur kehadhirat Allah SWT 
telah memilihkan seorang suami yang sangat 
menyayanginya. Tak lupa Bu Shinta berterima 
kasih kepada ibu kepala sekolah dan semua 
teman guru yang telah memberikan surprise di 
hari ulang tahunnya. *
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OLAHRAGA BERSAMA. Komunikasi Forum Pimpinan Daerah Aceh (Komforpinda), belum lama ini 
mengadakan olahraga bersama di Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM) yang diikuti seluruh pimpinan 
daerah propinsi Aceh, Blang Bintang, Aceh Besar. Komandan Lanud SIM Kolonel Pnb Basuki Rochmat 
pada kesempatan itu mengucapkan terimakasih atas dipilihnya Lanud SIM sebagai tempat olahraga 
bersama dan berharap dengan kegiatan ini semakin memperkuat kerjasama untuk membangun dan 
menjaga perdamaian di Aceh. Olahraga yang disediakan juga beragam, ada bersepeda, memancing, dan 
menembak.* (Pentak Lanud SIM)

LATIHAN HANHOR. Pada akhir November, 
Lanud Abdulrachman Saleh menggelar 
Latihan Pertahanan Horizontal (Hanhor) 
tahun 2013 selama dua hari. Latihan 
bertujuan untuk melatih dan meningkatkan 
kemampuan, ketrampilan personel dalam 
melaksanakan tugas pengamanan dan 
pertahanan horizontal (pertahanan dan 
pengamanan pangkalan dan pengetahuan 
t e n t a n g  k o n d i s i  g e o g r a f i s  L a n u d 
Abdulrachman Saleh). Materi latihan meliputi 
ceramah tentang dasar-dasar hukum serta 
cara pembinaan atau penggalangan massa 
secara praktis, latihan patroli dengan 
pertahanan melingkar dan dilanjutkan patroli 
diluar pagar.* (Pentak Lanud Abd Saleh) 

Berita 
Daerah
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TINJAU PEMBANGUNAN SK ADRON. 
Aslog Kasau Marsda TNI Ida Bagus Anom 
dan Kadis Faskonau Mukhtar Lutfi 
didampingi Danlanud Roesmin Nurjadin 
Kolonel Pnb Andyawan. M.P, S.IP 
meninjau pembangunan Skadron Udara 
16, akhir November di Pekanbaru. Pada 
saat peninjauan sudah berdiri kerangka 
hanggar, bangunan perkantoran, shelter, 
ruas jalan dan taxiway. Sementara itu 
pembangunan fasi l i tas pendukung 
lainnya seperti 66 unit perumahan dan 
dua unit mess sudah mendekati tahap 
penyelesaian.* (Pentak Lanud Rsn)

WISATA EDUK ASI PRAMUK A 
RAIMUNA.  Kas Kohanudnas Marsma 
Bonar Hutagaol memberikan pen-
jelasan mengenai tugas-tugas 
Kohanudnas kepada para peserta 
Wisata Edukasi Pramuka Raimuna 
Cabang III  Kota Bekasi di  aula 
Leo Wattimena Makohanudnas, 
Jakarta, beberapa waktu lalu. Para 
anggota pramuka ini mengadakan 
kunjungan ke Kohanudnas sebagai 
bagian dari pengenalan program 
kedirgantaraan.* (Pen Kohanudnas) 

HIDUPKAN KEMBALI WARUNG TENDA. 
Danlanud Soewondo Kolonel Pnb SM. 
Handoko S. IP., M. AP meresmikan 
pembukaan Warung Tenda Parpol di 
parkiran eks bandara Polonia baru-baru 
ini. Tujuan dibukanya warung tenda ini 
untuk menghidupkan kembali suasana 
yang dulu pernah ramai.  Setelah bandara 
pindah ke Kualanamu suasana warung-
warung sekitar bandara Polonia menjadi 
sunyi. Untuk membuat kegiatan positif bagi 
masyarakat warung-warung tenda yang 
ada dihidupkan kembali oleh Danlanud.* 
(Pen Lanud Soewondo)
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TUTUP PENDIDIDKAN SEKBANG. Dankodikau  
Marsda TNI M Nurullah  menutup pendidikan 
Sekolah Penerbang (Sekbang) angkatan ke-
84 PSDP (Perwira Sukarela Dinas Pendek) 
angkatan ke-26 di Wisma Adisutjipto, 
Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Penutupan 
ditandai dengan pelepasan tanda siswa 
oleh Dankodikau kepada perwakilan siswa. 
Sekbang ini dilaksanakan selama 22 bulan 
diikuti 15 siswa; sepuluh penerbang akan 
melanjutkan karier di Angkatan Darat, 
sedangkan 5 penerbang berkarier di Angkatan 
Udara. Terpilih sebagai siswa terbaik Letda 
Pnb I Dewa Made Dona Satya Wardana yang 
merupakan putra Bali kelahiran Kerawang 5 
Februari 1992.* (Pentak Lanud Adi)

HUJAN BUATAN. Lanud Sjamsudin Noor 
selama 30 hari penuh pada pertengahan 
Oktober hingga November, menjadi posko 
pelaksanaan Operasi TMC (Teknologi Modifikasi 
Cuaca) atau lebih dikenal dengan operasi hujan 
buatan. Operasi ini untuk mengupayakan 
penambahan volume air waduk Riam Kanan, 
tempat di mana pembangkit listrik tenaga air 
(PLTA) Ir. P.M. Noor dibangun, sehingga PLTA 
tetap beroperasi dan bisa memenuhi kebutuhan 
pasokan listrik di Provinsi Kalsel. Sebelum 
menanam garam untuk hujan, Danlanud 
Sjamsudin Noor bergambar bersama para 
awak operasi hujan masing-masing dari PLN 
Kalimantan Selatan, BPPT (Badan Pengkajian 
dan Penerapan Teknologi), Pemprov Kalsel, 
BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan 
Geofisika), dan PT Nusantara Buana Air.* (Pentak 
Lanud Sam)  

MENERIMA KUNJUNGAN TUDM. Danlanud 
Atang Sendjaja Marsma TNI Eko Supriyanto 
bertukar cendera mata dengan Ketua Delegasi 
Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM), 
Letkol TUDM  Omar bin Dawami. Delegasi 
TUDM mengunjungi Lanud Atang Sendjaja, 
pertengahan November lalu, untuk lebih 
mempererat hubungan kedua angkatan dan 
meningkatkan kerja sama kedua angkatan.* 
(Pentak Lanud Ats)
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SERIBU JAM TERBANG. 
Kapten Pnb Ferdian 
“Corbie” Habibi dari 
Skadron Udara 1 ber-
hasil meraih 1000 jam 
terbang, awal Desember.  
Keberhasilan ini ditandai 
dengan penyematan 
bagde 1000 jam terbang 
oleh Danlanud Supadio 
Kolonel Pnb Ir. Novyan 
Samyoga di depan crew 
room Skadron Udara 
1 Elang Khatulistiwa, 
dilanjutkan upacara 
tradisi. * (Pentak Lanud Spo)

SAMBUT PANGLIMA TNI. Danlanud 
Husein Sastranegara Kolonel Pnb I 
Nyoman Trisantosa, S.IP, menyambut 
Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko 
ketika transit di Lanud Husein 
Sastranegara sebelum menghadiri 
penutupan pendidikan Sekolah 
Komando (Sesko) TNI Angkatan ke-40, 
beberapa waktu lalu. Panglima dan 
rombongan menggunakan pesawat 
C-130 Hercules dengan nomor register 
A-1341 dari Skadron Udara 17 Lanud 
Hal im Perdanakusuma dengan 
Penerbang Mayor Pnb Putu.* (Pentak 
Lanud Hsn)

PPRC TNI TAHUN 2013.  Pesawat 
Casa C-212 Aviocar dari Skadron 
Udara 4 Lanud Abdulrachman Saleh 
Malang ketika refuelling di bandara 
Hanandjoeddin Tanjungpandan, be-
berapa waktu lalu. Selanjutnya pesawat 
TNI AU tersebut menuju Pontianak guna 
menyukseskan latihan PPRC TNI tahun 
2013. Selain pesawat Casa, ikut terlibat 
dalam latihan ini helicopter NAS 332 
Super Puma dari Skadron Udara 6 
Lanud Atang Sendjaja, Bogor.* (Pentak 
Lanud Ash)
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OPERASI PENSUNG. Lanud Astra Ksetra menjadi tujuan operasi penerangan langsung (pensung) 
Dispenau pada pertengahan November. Pada kesempatan itu, tim Pensung Dispenau yang dipimpin 
oleh Letkol Sus Taibur Rahman menyampaikan materi keterbukaan informasi publik yang diikuti 
oleh seluruh anggota Lanud. Tim Dispenau diterima langsung oleh Danlanud Astra Ksetra M. 
Satriyo Utomo, S.H sekaligus mengikuti ceramah di gedung Arkaloka dan diikuti seluruh perwira, 
bintara, tamtama dan PNS.* (Pentak Lanud Atk)

TERIMA PENGHARGAAN. Danlanud 
Tarakan Letkol Pnb Bambang Juniar 
Djatmiko S.Sos menerima penghargaan 
dari Pangdam VI Mulawarman Mayjen 
TNI Dicky Wainal Usman S.IP M.Si atas 
kontribusi dan dukungan serta bantuan 
Lanud Tarakan selama proses evakuasi 
pesawat helikopter MI 17-V5 milik TNI 
AD yang mengalami accident, beberapa 
waktu lalu. Selain memberikan bantuan 
personel dan kesehatan, Lanud Tarakan 
juga menjadi posko selama evakuasi 
para korban. Penghargaan yang sama 
diberikan juga kepada beberapa pihak 
yang terkait antara lain Kapolda Kaltim, 
Kabasarnas Pos Tarakan, Kepala RSUD 
Kota Tarakan, Kepala BPBD Tarakan 
dan Kepala PMI Cab. Tarakan.* (Pentak 
Lanud Trk)
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BUK A PENDIDIK AN. Komandan Lanud Sulaiman Kolonel Pnb Marsudiranto W, membuka 
empat pendidikan, yaitu Sekolah Kejuruan Dasar Tamtama Montir Telepon Teleks (Sejursarta 
Monponlek) Angkatan ke-7, Juru Komunikasi (Jurkom) dan Avionik Angkatan ke-13 serta 
Teknik Radio (Tekrad) Angkatan ke-15 beberapa waktu lalu di Bandung. Pembukaan ditandai dengan 
penyematan tanda siswa oleh Danlanud kepada perwakilan siswa. Sejursarta Monponleks A-7 
dilaksanakan selama empat, Jurkom A-13, dan Tekrad A-15 masing-masing selama lima bulan.* (Pentak 
Lanud Slm) 

SERIBU JAM TERBANG. Lettu 
Pnb Anugrah Gigih “Badger” 
Pratama, Kasubsiopsud Skadron 
Udara 3 Lanud Iswahjudi, 
menutup tahun 2013 dengan 
sebuah prestasi membanggakan, 
meraih 1000 jam terbang untuk 
pesawat F-16/Fighting Falcon. 
Alumnus SMA Taruna Nusantara 
tahun 2003 in i ,  lahir  d i 
Banjarnegara 28 tahun yang lalu, 
putra pasangan Bapak Rohmad 
dan Ibu Siti Maryunah. Lulus 
AAU tahun 2006 dan Sekolah 
Penerbang TNI AU (Sekbangau) 
Angkatan 76.* (Pentak Lanud Iwy)
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PELANGI BUDAYA BUMI 
MERAPI. Museum Pusat TNI 
Angkatan Udara Dirgantara 
Mandala (Muspusdirla) ber-
partisipasi  dalam acara 
Pelangi Budaya Bumi Merapi 
yang diselenggarakan Pemda 
Sleman, Yogyakarta, beberapa 
waktu lalu. Kegiatan ini tidak 
hanya bertujuan melestarikan 
kesenian dan budaya di Sleman 
tetapi juga mengenalkan 
potensi pariwisata yang ada di 
kabupaten ini. Pada kesenpatan 
itu Muspusdirla menampilkan 
beberapa koleksinya antara lain 
Rudal KS yang berasal dari Uni 
Soviet yang pernah diikutkan 
dalam Operasi Trikora dan 
Dwikora.* (Pentak Lanud Adi) 

SAFETY AWARD. Kadisops Lanud Iswahjudi Kolonel Pnb Joko Hadipurwanto mewakili Danlanud 
Iswahjudi Marsma TNI Yuyu Sutisna memberikan sertifikat “Safety Award”  kepada Pelda Nurhadi 
anggota Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi, beberapa waktu lalu.  di Lanud Iswahjudi, Madiun. Sertifikat 
ini diberikan atas prestasi Pelda Nurhadi yaitu menemukan baut pesawat yang tertancap pada L/H main 
gear pesawat F-5/TS-0513 di shelter Skadron Udara 14 tanggal 18 September 2013 yang lalu.* (Pentak Lanud 
Iwy)
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JUPITER STATIC SHOW. Ratusan 
masyarakat dan pelajar memadati base 
operation Lanud Balikpapan untuk 
menyaksikan “Balikpapan Air Show”, awal 
Desember. Acara diisi dengan static show 
delapan pesawat KT-1B Wong Bee dan  dua 
Hercules C-130. Pada hari kedua pesawat-
pesawat KT-1B yang tergabung dalam Jupiter 
Aerobatic Team menghibur masyarakat 
Balikpapan dengan atraksi udaranya yang 
indah, serasi dan mendebarkan serta 
menghibur. The Jupiters tampil dengan 17 
formasi manuver dalam waktu 16 menit, 
dengan flight leader Mayor Pnb Feri Yunaldi. 
Diantara maneuver itu adalah Jupiter Roll, 
Loop, Clover Leaf, Leader Benefit, Loop dan 
Break off, Twin Heart, Jupiter Wheel, Tango 
to Diamond Loop, Mirror, Vulcan and cross 
Over Benefit, Loop and Cross Over Break.* 
(Pentak Lanud Balikpapan) 

CEK PESAWAT. Pangkosek Hanudnas III Marsma TNI Sungkono, S.E., M.Si., foto bersama usai terbang 
dengan Danskadron Udara 12, Letkol Pnb Reka “Ice Pack” Budiarsa, untuk mengecek kesiapan pesawat 
tempur  Hawk MK-109/209 “Black Panther”, sekaligus melaksanakan Operasi Patroli Terkoordinasi 
Malaysia Indonesia (Ops Patkor Malindo) TA. 2013, beberapa waktu lalu. Operasi Patkor Malindo 
dilaksanakan sebanyak dua sorty, pada sorty kedua Asisten Operasi Kosek Hanudnas III Kolonel Pnb 
Umar Fathurohman, S.IP juga berkesempatan yang sama menjajal kemampuan pesawat tempur  Hawk-
109/209 “Black Panther” bersama Mayor Pnb Jajang Setiawan.* (Pen Kosekhanudnas III)
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SAMBUT MENHAN. Danlanud Padang 
Letkol Pnb Handaka, S.Sos, MM 
menyambut kedatangan rombongan 
Menteri Pertahanan RI DR. Purnomo 
Yusgiantoro dalam rangka memperingati 
Hari Bela Negara (19 Desember) di 
Sumatera Barat, belum lama ini. 
Selama kunjungan di Sumbar Menhan 
melakukan beberapa agenda penting 
yakni acara Peringatan Hari Bela 
Negara dan pembukaan Balap sepeda 
Tour de Bela Negara serta peninjauaan 
monumen Bela Negara di Koto Tinggi 
Kabupaten Limapuluh Kota. Hari Bela 
Negara yang ditetapkan setiap tanggal 
19 Desember untuk memperingati 
deklarasi  Pemerintahan Darurat 
Republik Indonesia oleh Mr Syafruddin 
Prawiranegara di Sumatra Barat pada 19 
Desember 1948.* (Pentak Lanud Padang) 

BAKSOS LANUD REMBIGA. Sebagai rasa syukur dan wujud kepedulian kepada masyarakat, Lanud 
Rembiga bekerjasama dengan Lions Club Surabaya, menggelar bakti sosial berupa pembagian paket 
sembako kepada warga masyarakat pesisir Lombok Utara, antara lain Desa Tanjung, Desa Bayan, 
Desa Bentek, dan Desa Gondang, pertengahan Desember. Mengawali kegiatan ini Danlanud Rembiga 
Letkol Pnb Arief Hartono didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Lanud Rembiga, Ny. Alfia Arief Hartono 
membagikan sembako kepada ibu-ibu di salah satu titik pendistribusian.* (Pentak Lanud Rembiga)
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Sebagai ajang untuk memberikan informasi, 
pendidikan dan hiburan kepada masyarakat 
tentang dunia kedirgantaraan sekaligus promosi 
potensi daerah Kota Bandung khususnya dan Jawa 
Barat pada umumnya, Lanud Husein Sastranegara 
menggelar pameran “Dirgantara dan Aviasi Expo 
2013’’. Acara dilaksanakan selama empat hari 
pada medio Desember. Berbagai kegiatan dan 
hiburan digelar seperti terjun payung, static show, 
joy flight, fly pass pesawat-pesawat Fasida Jabar, 
lomba mewarnai, dan lomba fotografi. Selain  itu 
ada juga pameran perlengkapan kedirgantaraan, 
perlengkapan militer, iptek, pendidikan serta stand 
kuliner.Masyarakat kota Bandung dan sekitarnya 
sangat antusias dan sangat terhibur dengan even 
yang baru pertama kali digelar ini.
Pameran dibuka oleh Wadan Seskoau Marsma TNI 
Dwi Djatmiko mewakili Pangkoopsau I Marsda 
TNI M. Syaugi, S.Sos., bersama Komandan Lanud 

Gebyar “Dirgantara 
dan Aviasi Expo 2013”
Di Kota Bandung

Husein Sastranegara Kolonel Pnb I Nyoman 
Trisantosa, S.IP., Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, 
Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan 
Propinsi Jawa Barat Jeri Yanuar, bertempat di 
Apron Base Ops Lanud Husein Sastranegara 
Bandung. 
Walikota Bandung Ridwan Kamil berharap 
pameran ini tidak hanya melahirkan kesepakatan-
kesepakatan bisnis kedirgantaraan tetapi juga 
berdampak positif terhadap peningkatan aktivitas 
usaha UKM yang akan membantu memperluas 
kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan 
meningkatkan pendapatan masyarakat.
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CINTA DIRGANTARA 2013.  Untuk 
meningkatkan minat dirgantara, 
Lanud Wirasaba, selama lima hari, 
pada awal Desember mengadakan 
kegiatan kedirgantaraan dengan tema 
“Cinta Dirgantara 2013”, bertempat 
di Lanud Wirasaba, Purbalingga. 
Rangkaian kegiatan meliputi joy flight 
menggunakan pesawat TNI AU, terjun 
payung (free fall) menggunakan 2 
pesawat Cessna yang membawa bendera 
TNI AU dan Kabupaten Purbalingga. 
Ada juga paramotor yang diikuti dua 
paramotor dari Fasida Jawa Tengah dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta, pesawat 
trike dan pesawat ultralight serta 
aeromodelling dari tim Purbalingga, 
Banyumas dan Cilacap; serta static 
show pesawat helikopter.* (Pentak Lanud 
Wirasaba) 

HUT KORPRI DI AAU. Wagub AAU Marsma TNI Iman Sudrajat, SE memotong tumpeng 
dalam acara tasyakuran memperingati HUT ke-42 Korpri di Mako AAU beberapa waktu 
lalu. Acara ini diikuti seluruh anggota Korpri AAU, juga dihadiri para pejabat AAU. Selain 
tasyakuran acara juga diisi dengan pemberian tali asih kepada para wredatama atau 
pensiunan PNS Akademi Angkatan Udara (AAU).* (Pen AAU)  
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PERESMIAN PPK.  Aspers  Kasau 
Marsekal Muda TNI Herry Wibowo Eslah 
meresmikan 117 Penyelenggara  Pelayanan 
Kesehatan (PPK-I ) dan 23 PPK-II yang 
ada di seluruh jajaran TNI Angkatan 
Udara, yang dilaksanakan di Lembaga 
Kesehatan Gigi dan Mulut (Lakesgilut) 
Halim Perdanakusuma, beberapa waktu 
lalu. Peresmian PPK di lingkungan TNI AU 
ini berkaitan dengan tugas Diskesau dalam 
melaksanakan kerja sama dengan Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang 
kesehatan yang dimulai operasionalnya 
pada 1 Januari 2014. Menurut Kadiskesau 
Marsma TNI dr. Bambang Hendro S.MS. 
Sp.Kp, untuk mewujudkan pelayanan 
kesehatan dasar Diskesau telah membentuk 
PPK  tahap awal sebanyak 117 PPK-I dan 23 
PPK-II di seluruh diseluruh jajaran TNI AU 
dengan  jumlah peserta 104.093 j iwa 
terdiri dari anggota TNI AU, PNS TNI AU dan 
keluarganya.* 

SIDAK KE TMC. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono beserta rombongan 
sebelum melakukan kunjungan ke Sumatera Utara, menyempatkan untuk inspeksi mendadak 
(sidak) ke Posko Penerapan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) di Lanud Halim Perdanakusuma, akhir 
Januari lalu. Presiden ingin mengetahui secara langsung kinerja tim TMC dalam mengurangi 
curah hujan di wilayah DKI Jakarta. Pada ke-sempatan itu Presiden diterima oleh Kepala Unit Pelaksana 
Teknis Hujan Buatan (UPTHB) Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT) Drs. F. Heru Widodo, M.Si. 
yang menjelaskan operasional TMC dalam meredistribusi hujan bekerja sama dengan TNI AU.* (Pentak Lanud 

Halim P) 
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ANGKUT BANTUAN. Pesawat Hercules dari Lanud Halim Perdanakusuma terus bergerak. Kali ini 
pesawat Hercules C-130, A-1328 dari Skadron Udara 31 dengan penerbang Kapten Pnb Irawanda,  pesawat 
Hercules A-1315 dipiloti Mayor Pnb Subhan dan pesawat Hercules A-1312 dengan penerbang Kapten Pnb 
Ebor dari Skadron Udara 32 terbang dari Jakarta ke Manado mengangkut bantuan dari Depkes, Kemsos, 
BNPB, Yayasan Budha Tzuchi untuk para korbang banjir bandang di Manado. Bantuan itu berupa tenda 
keluarga, tikar, selimut, alat dapur, tenda gulung, dan pakaian.

PERSIAPAN HUJAN BUATAN. 
Kru pesawat Hercules C-130 
dari Skadron Udara 31 Lanud 
Halim Perdanakusuma sedang 
mempersiapkan penyemaian 
hujan untuk mengurangi curah 
hujan di wilayah DKI Jakarta. 
Upaya mengurangi curah hujan 
dengan menanam berton-ton 
garam di wilayah tertentu, seperti 
di Pelabuhan Ratu ini merupakan 
kerjasama Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana 
(BNPB), Badan Penerapan dan 
Pengkajian Teknologi (BPPT), 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
dan TNI AU.* 
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K E R JA S A M A  U N H A N  DA N 
SESKOAU.  Komandan Seskoau 
Marsekal Muda TNI Sudipo Handoyo, 
S.E. dan rektor Universitas Pertahanan 
Letjen TNI Ir. Drs. Subekti, M.Sc., MPA 
menandatangani perjanjian kerjasama 
antara Seskoau dan Universitas 
Pertahanan Indonesia dalam bidang 
pascasarjana program studi Strategi 
Pertahanan Udara,  di  kampus 
Unhan baru-baru ini. Kerjasama ini 
merupakan tindak lanjut perintah 
Kasau serta Danseskoau untuk 
menjadikan Seskoau sebagai center 
of excellent TNI AU,  dalam Kaderisasi 
sumber daya manusia menghadapi 
perkembangan lingkungan strategis 
(Lingstra) aspek pendidikan.* (Pentak 
Seskoau)
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BANTUAN UNTUK MANADO DAN SUMATERA UTARA. Pangkoopsau II Marsda TNI Agus 
Supriatna secara simbolis menerima bantuan sosial untuk korban bencana alam banjir di Manado 
dan erupsi Gunung Sinabung di Tanah Karo, Sumatera Utara, dari pemerintah Sulawesi Selatan yang 
diserahkan secara langsung oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, di Apron Galaktika Lanud Sultan 
Hasanuddin, belum lama ini. Selanjutnya bantuan akan dikirim ke tujuan menggunakan empat pesawat 
C-130 Hercules TNI AU. Penyerahan bantuan juga dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang, 
Danlanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Dody Trisunu, para pejabat Forum Komunikasi Pemerintah 
Daerah serta para pejabat Makoopsau II serta Lanud Sultan Hasanuddin.* (Pen Koopsau II) 
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Sebanyak lima pejabat 
TNI AU berdasar Kepres 
RI No 77/TNI/ 2013 tanggal 
2 Desember 2013 dan 
Sprin Panglima TNI No 
Sprin/3020/ XII/2013 tanggal 
4 Desember 2013 mendapat 
kenaikan pangkat satu 
tingkat lebih tinggi. Satu 
pejabat menjadi bintang 
dua yaitu Marsekal Muda 
TNI Sujono (Pati Sahli Tk III Bidang Ekudag Pang TNI), dan empat pejabat menjadi bintang satu yaitu, 
Marsekal Pertama TNI Sulastri Baso (Pati Sahli Kasau Bid Iptek), Marsekal Pertama TNI Amirudin Akhmad 
(Kadislitbangau) Marsma TNI Abimanyu Heru Antono (Pati Sahli Tk II Bid Sosbud Ham Pang TNI) dan Marsekal 
Pertama TNI Dedy Permadi SE. MMDS (Pati Sahli Kasau Bid Air Power). Kelima perwira menghadap Kasau 
Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia untuk melaporkan kenaikan pangkatnya, awal Desember.* 

Lima Pejabat 
TNI AU 
Naik Pangkat

Pangkosek Hanudnas IV Marsma TNI Asnam 
Muhidir menyaksikan penandatanganan 
naskah berita acara serah terima jabatan 
Asisten Personel Kosek Hanudnas IV dalam 
rangkaian serah terima jabatan di Markas 
Kosekhanudnas IV, akhir Agustus. Jabatan 
Asisten Personel (Aspers) Kosek Hanudnas 
IV diserahterimakan dari Kolonel Adm 
Hendry Dunand Situmorang kepada Letkol 
Adm Dadang Kosasih, S.IP. Selanjutnya 
pejabat lama Kolonel Adm Hendry Dunan 
Situmorang, lulusan AAU 1990, bertugas di 
Seskoau sebagai Patun Kelompok Seskoau, 
sedangkan pejabat baru, Letkol Adm 
Dadang Kosasih, sebelumnya bertugas di 
Koharmatau.*  (Pen Kosekhanudnas)

Ralat gambar. Pada majalah Suara Angkasa edisi Oktober 2013, hal 82, dimuat  berita Sertijab Aspers 
Kosekhanudnas IV. Gambar yang dimuat sama dengan gambar pada berita Askomlek Kosekhanudnas 
I, pada halaman yang sama. Gambar yang benar untuk berita Sertijab Aspers Kosekhanudnas IV adalah 
yang kami muat pada edisi ini.

Sertijab Aspers Kosekhanudnas IV

Sertijab
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Pangkosek Hanudnas IV Marsma 
TNI Asnam Muhidir menyematkan 
tanda jabatan kepada pejabat baru 
Letkol Pnb Moch Jusuf Hanafie. 
Jabatan  Asisten Operasi Kosek 
Hanudnas IV diserahterimakan dari 
Kolonel Pnb Joko Triwibowo kepada 
Letkol Pnb Moch Jusuf Hanafie 
di Kosek Hanudnas IV, beberapa 
waktu lalu. Upacara dipimpin oleh 
Pangkosek Hanudnas IV Marsma 
TNI Asnam Muhidir. Pejabat lama 
selanjutnya bertugas di Sops 
Mabesau, sedangkan pejabat baru 
sebelumnya bertugas di Koopsau 
II.* (Pen Kosekhanudnas)

Pangkoopsau I Marsda TNI M. Syaugi, S.Sos 
menyerahkan tongkat komando kepada Mayor 
Psk Y. Made Suarsono sebagai Komandan Lanud 
Sukani yang baru. Peristiwa tersebut menandai 
upacara serah terima jabatan Komandan Lanud 
Sukani dari Mayor Psk Is Budiarto kepada Mayor 
Psk Y. Made Suarsono yang dilaksanakan di 
Lanud Sukani, beberapa waktu lalu.  Pejabat baru 
lulusan AAU tahun 2000; sebelumnya menjabat 
Pabandadik Bandyaminpers Spers Korpaskhas 
Mako Korpaskhas di Bandung. Sedangkan Mayor 
Psk Is Budiarto selanjutnya bertugas sebagai Ps. 
Pabandya Watpers Spers Kas Korpaskhas.* (Penak 
Lanud Ski)

Jabatan Danlanud Balikpapan di-
serahterimakan dari Kolonel Pnb 
Djoko Senoputro, SE kepada Kolonel 
Pnb Ir Tri Bowo Budi Santoso, MM, 
akhir Desember, di Lanud Balikpapan 
Upacara serah terima jabatan dipimpin 
Pangkoopsau II Marsda TNI Agus 
Supriatna. Pejabat baru alumnus AAU 
tahun 1989, sebelumnya menjabat  
Pabandya Kurdik Sesko TNI. Pejabat 
lama selanjutnya menjabat sebagai 
Direktur Pengkajian Air Power (Dirjian 
Air Power) Seskoau, Lembang.* (Pen 
Koopsau II)

Sertijab Danlanud Sukani

Sertijab Asops Kosekhanudnas IV

Sertijab Danlanud Balikpapan
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Letkol Lek Cholik Priyanto menyerahkan jabatan Kepala Dinas Operasi kepada Letkol Lek Bambang 
Astono dan Letkol Kal Iwan Setiawan menyerahkan j a b a t a n  K e p a l a  Dinas Logistik Lanud S u l a i m a n 
k e p a d a  Letkol Kal Suhendro pada acara serah terima jabatan yang dipimpin oleh Komandan Lanud 
Sulaiman Kolonel Pnb Marsudiranto W., di Lanud Sulaiman, Bandung, beberapa waktu lalu. Letkol 
Lek Cholik Priyanto menduduki jabatan baru sebagai Kasipa/PNS Subdisproflek Diskomlekau. Sedangkan 
Letkol Lek Bambang Astono sebelumnya menjabat sebagai Komandan Skadik 203 Lanud Sulaiman. Letkol 
Kal Iwan Setiawan selanjutnya menjabat sebagai Kasirisblik Binakatstand Dismatau sedangkan Letkol 
Kal Suhendro sebelumnya menjabat sebagai Kasimatkomnavleksussen Subdisbekumranmor Dismatau.* 
(Pentak Lanud Slm)

Pangkoopsau I Marsda TNI 
M. Syaugi, S. Sos melakukan 
s a l a m  k o m a n d o  d e n g a n 
pejabat lama dan pejabat baru 
menandai serah terima jabatan 
Danlanud Suryadarma, belum 
lama ini di Lanud Suryadarma, 
Kalijati, Subang. Kolonel Pnb 
Tjahyodi adalah pejabat baru 
Komandan Lanud Suryadarma 
menggantikan Kolonel Pnb 
Eding Sungkana, SAB.* (Pentak 
Lanud Suryadarma) 

Kolonel Pnb Tjahyodi Jabat Danlanud Suryadarma

Jabatan Kadisops dan Kadislog diserahterimakan
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Jabatan Danskatek 021 Lanud 
Halim Perdanakusuma diserah-
terimakan dari Letkol Tek Imam 
Prayogo, ST, MM. kepada Letkol 
Tek Vidion Nugroho Soekendro, 
S.T beberapa waktu lalu, di 
Jakarta.  Upacara serah terima 
jabatan dipimpin Danlanud Halim 
Perdanakusuma Marsma TNI Sri 
Pulung D. SE., MMgt., Stud. Pejabat 
lama selanjutnya menjabat sebagai 
Kepala Dinas Perencanaan dan 
Pengendalian Depo Pemeliharaan 
10 Lanud Husein Sastranegara, 
Bandung. Sedangkan pejabat baru 
sebelumnya menjabat Kepala Dinas 
Pembinaan Depo Pemeliharaan 
10 Lanud Husein Sastranegara.* 
(Pentak Lanud Halim)

Mayor Pnb Andreas Ardianto 
Dhewo, S.E., M.Si. (Han) me-
nerima tongkat komando dari 
Pangkoopsau I  Marsda TNI 
M. Syaugi, S.Sos sebagai tanda 
diserahkannya tugas dan tanggung 
jawab sebagai Komandan Lanud 
Wirasaba. Pelantikan Mayor Pnb 
Andreas Ardianto Dhewo sebagai 
Komandan Lanud Wirasaba di-
laksanakan pada awal November di 
Markas Koopsau I, Jakarta. Jabatan 
Komandan Lanud Wirasaba se-
belumnya diemban oleh Mayor 
Pnb Arif Sujatmiko.* 

Sertijab Danskatek 021 

Lanud Wirasaba
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Kolonel  Pnb Mujianto, ST., menjabat 
K o m a n d a n  L a n u d  S u r a b a y a 
menggantikan Kolonel Pnb Agung 
Heru Santoso, M.Si (Han). Upacara 
serah terima jabatan yang dipimpin 
oleh Pangkoopsau II Marsda TNI 
Agus Supriatna di Lanud Surabaya, 
beberapa waktu lalu. Pejabat baru 
merupakan lulusan AAU tahun 
1989 sebelumnya menjabat sebagai 
Kepala Pusat Olah Yudha (Kapusoyu) 
Seskoau Bandung, sedangkan pejabat 
lama Kolonel Pnb Agung Heru 
Santoso, M.Si (Han)., lulusan AAU 
tahun 1986 menjadi dosen utama 
Seskoau Bandung. Setelah upacara 
serah terima jabatan, ketiga pejabat 
melakukan salam komando.* (Pentak 
Lanud Sby)

Pangkoopsau I Marsda TNI M. Syaugi, S.Sos memimpin upacara serah terima jabatan Komandan 
Lanud Sultan Iskandar Muda dari Kolonel Pnb ES. Wisnu Murendro kepada penggantinya Kolonel 
Pnb Basuki Rohmat. Serah terima jabatan dilaksanakan di Lanud Sultan Iskandar Muda, Banda 
Aceh, beberapa waktu lalu. Kolonel Pnb Basuki Rohmat sebelumnya menjabat Kasubdislaikkualpers 
Dislambangjaau. Sedangkan Kolonel Pnb ES Wisnu Murendro selanjutnya sebagai Dosen Golongan 
IV di Akademi Angkatan Udara.  Serah terima jabatan ditandai dengan penyematan tanda jabatan 
kepada pejabat baru oleh Pangkoopsau I Marsda TNI M Syaugi, S.Sos.* (Pentak Lanud Sim)

Sertijab Danlanud Sultan Iskandar Muda 

Sertijab Danlanud Surabaya
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J a b a t a n  K o m a n d a n  W i n g 
Pendidikkan Teknik dan Pem-
bekalan (Danwingdiktekkal) di-
serahterimakan dari Kolonel Tek 
Sigit Priyono.,GSC.,S.IP.,M.Sc. 
kepada Kolonel Tek A.Tavianta,S.
IP dalam sebuah upacara militer 
di Lapangan Upacara Skadron 
Pendidikan 304, beberapa waktu 
lalu. Serah terima jabatan itu 
dipimpin oleh Dankodikau Marsekal 
MudaTNI M. Nurullah.S.IP. Pejabat 
baru lulusan Akabri Udara tahun 
1988 sebelumnya bertugas sebagai 
Kasubdis Binproftek Disaeroau 
sedangkan pejabat lama yang 
alumnus Akabri Udara tahun 1987 
selanjutnya menempati jabatan 
di Disaero Mabesau, Cilangkap.* 
(Pentak Wingdiktekkal)  

Kolonel Pnb Oka Prawira, M.Si (Han) menjabat sebagai Komandan Lanud Jayapura menggantikan 
Kolonel Pnb Diyah Yudanardi. Serah terima jabatan dipimpin oleh Pangkoopsau II  Marsda TNI Agus 
Supriatna, beberapa waktu lalu di Jayapura.  Pejabat lama, lulusan AAU 1988, selanjutnya menduduki 
pos  baru sebagai Aspers Kaskoopsau II yang sebelumnya dijabat oleh Kolonel Pnb Oka Prawira 
(alumnus AAU tahun 1989). Usai upacara serah terima jabatan, ketika pejabat melakukan salam khas, 
salam komado.* (Pentak Lanud Jap) 

Sertijab Danlanud Jayapura

Kolonel Tek A Tavianta, S.IP jabat Danwingdiktekkal
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Pangkoopsau I Marsda TNI 
M. Syaugi, S.Sos memimpin 
acara serah terima jabatan 
Danlanud Singkawang II 
dari Mayor Lek Agus Rian 
Herdiana kepada Mayor Lek 
Asep Supriatna, di lapangan 
upacara Lanud Singkawang 
II ,  beberapa waktu lalu. 
Serah terima jabatan ditandai 
dengan pemasangan pangkat 
komandan kepada pejabat 
baru oleh Pangkoopsau I 
Marsda TNI M. Syaugi, S.Sos.* 
(Pen Koopsau I)

Jabatan Kadislitbangau diserahterimakan dari Marsma TNI Edy Yuwono kepada Marsma 
TNI Amiruddin Akhmad, beberapa waktu lalu, di Mabesau, Jakarta. Upacara serah terima 
jabatan yang dipimpin oleh Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia itu ditandai dengan 
penandatanganan naskah berita acara serah terima jabatan.* 

Sertijab Kadislitbangau

Sertijab Danlanud Singkawang II
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Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Marsma TNI Gutomo, S. IP,  belum lama ini, melantik 
Mayor Pnb Yose Ridha, ST. sebagai Komandan Skadron (Danskad) Udara 4 yang baru 
menggantikan Letkol Pnb Tiopan Hutapea,S.Sos., sekaligus melantik Mayor Pnb Toto 
Ginanto, ST. sebagai Komandan Skadron Udara 21 menggantikan Komandan yang 
lama Letkol Pnb James Singal bertempat di Gedung Cakrawala Lanud Abdulrachman 
Saleh, Malang. Komandan memberikan ucapan selamat kepada pejabat lama 
dan pejabat baru setelah upacara sertijab.* (Pentak Lanud Abd Saleh)

Dankoharmatau Marsda TNI Sumarno 
memimpin acara serah terima jabatan 
Asren dan Dirharsenban Koharmatau, 
belum lama ini di Bandung. Jabatan 
Asren Koharmatau diserahkan dari 
Komandan Koharmatau kepada 
pejabat baru Kolonel Tek Mahendradata 
dan Jabatan Dirharsenban Koharmatau 
diserahterimakan dari Kolonel Tek 
Mahendradata kepada pajabat baru 
Kolonel Tek Petrus Slamet Widodo. 
Kolonel Tek Mahendradata adalah 
lulusan Akabri Udara tahun 1984 
yang sebelumnya menjabat sebagai 
Dirharsenban Koharmatau sejak 25 
April 2013, sedangkan Kolonel Tek 
Petrus Slamet Widodo, alumnus 
Akabri Udara tahun 1986 yang baru 
menyelesaikan pendidikan Lemhannas 
di India.*

Sertijab Asren Koharmatau

Sertijab di Lanud Abdulrachman Saleh
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Jabatan Kadisbangopsau di-
serahterimakan dari Marsma 
TNI B. Edy Purwanto kepada 
Marsma TNI Agus Haryadi. 
Upacara serah ter ima 
jabatan dipimpin oleh Kasau 
Marsekal TNI Ida Bagus Putu 
Dunia di Mabesau, belum 
lama ini. Pada kesempatan 
itu ditandatangani berita 
acara serah terima jabatan 
dan  d i saks ikan  Kasau 
Marsekal TNI Ida Bagus Putu 
Dunia.* 

Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia melakukan salam komando dengan Dankorpaskhas baru dan 
lama usai memimpin upacara serah terima jabatan. Jabatan Dankorpaskhas diserahterimakan dari Marsda 
TNI Amarullah kepada Marsma TNI Mujahidin Harpin Ondeh, belum lama ini di Bandung. Marsma TNI 
Mujahidin Harpin Ondeh sebelumnya menjabat sebagai Danpuslat Kodiklat TNI, sedangkan Marsda TNI 
Amarullah selanjutnya menjabat sebagai Waka Bais TNI.*

Sertijab Dankorpaskhas 

Sertijab Kadisbangops
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