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Awal tahun 2015 merupakan titik awal pula bagi Marsekal TNI Agus Supriatna dalam 
memimpin TNI Angkatan Udara yang memiliki tugas menjaga dan menegakkan kedaulatan 
Negara di udara. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor.01/TNI/ 2015 tanggal 2 Januari 
2015, Marsekal TNI Agus Supriatna resmi menjabat Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) 
menggantikan Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia yang memasuki masa pensiun Februari 
2015. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta oleh 
Presiden RI Ir. Joko Widodo, Jumat, 2 Januari 2015.

Acara pelantikan tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, 
Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kasad Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kasal Laksamana 
Madya TNI Ade Supandi, S.E. Hadir juga para Menteri Kabinet Kerja di antaranya Menteri 
Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Laksamana (Purn.) 
Tedjo Edhy Purdijatno, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) 
Dr. Sofyan A. Djalil, S.H., M.A., M.A.L.D., Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman (Menko 
Martim), Dr. Ir. Dwisuryo Indroyono Soesilo, M.Sc. dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) 
Tjahjo Kumolo, S.H. serta Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar 
Pandjaitan, M.P.A.

Marsekal TNI Agus Supriatna Marsekal TNI Agus Supriatna 
Pimpin TNI AUPimpin TNI AU

Pengambilan sumpah di Istana Negara
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strategis TNI AU 2015-2020 menjadi prioritas 
terutama meningkatkan pertahanan udara yang 
masih banyak mengalami kekurangan seperti 
radar dan pesawat. "Rencana strategis kita butuh 
12 radar, ke depan radar lama diperbaiki," tandas 
Kasau. Radar ini, lanjutnya, berfungsi untuk 
memantau semua pergerakan pesawat, terutama 
pesawat asing yang melewati wilayah udara 
tanah air berkaitan dengan kedaulatan bangsa. 
Kasau juga berharap pemerintah mengalokasikan 
anggaran untuk sistem pertahanan udara yang 
memadai dalam pos APBN nantinya.

Sebelum dilantik sebagai Kasau, Marsekal 
TNI Agus Supriatna telah dilantik Panglima TNI 
Jenderal TNI Dr. Moeldoko sebagai Kepala Staf 
Umum (Kasum) TNI menggantikan Laksamana 
Madya (Laksdya) Ade Supandi (dilantik 
sebagai Kepala Staf Angkatan Laut) pada Rabu 
(31/12/2014). Panglima TNI Jenderal Moeldoko 
memimpin serah terima jabatan (Sertijab) 
Kasum TNI dari Laksamana Madya Ade Supandi, 
kepada Marsekal Muda TNI Agus Supriatna 
(sekarang Marsekal) di Jakarta. Sertijab tersebut 
berdasarkan Surat Perintah Panglima TNI Nomor 
Sprin 3395/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014 
tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan 
dalam Jabatan sebagai Kasum TNI. Marsekal TNI 
Agus Supriatna sebelumnya menjabat sebagai 
Wakil Inspektorat Jenderal (Wairjen) TNI. Acara 
dilanjutkan dengan pelaporan kenaikan pangkat 
Kasum TNI dari Marsekal Muda TNI menjadi 
Marsekal Madya TNI Agus Supriatna (sekarang 
Marsekal TNI). Hal ini berdasarkan Surat Perintah 
Panglima TNI Nomor Sprin 3398/XII/2014 tanggal 
30 Desember 2014. 

Usai pelantikan sebagai Kasau, Marsekal 
TNI Agus Supriatna menegaskan, semua rencana 

Menandatangani berita acara pelantikan disaksikan Presiden Joko Widodo

Bersama keluarga usai pelantikan
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Kasau yang baru, saat menerima panji-panji TNI AU dari 
Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko

Kasau baru saat menandatangani berita acara serah 
terima jabatan disaksikan oleh Panglima TNI Jenderal 
TNI Dr. Moeldoko

Serah terima jabatan
Rangkaian acara selanjutnya setelah 

pelantikan dan pengambilan sumpah di Istana 
Negara adalah serah terima jabatan. Upacara 
serah terima jabatan dipimpin oleh Panglima TNI 
Dr. Moeldoko di Taxi Way “Echo” Lanud Halim 
Perdanakusuma, Jakarta, 15 Januari 2015. Pada 
kesempatan itu Panglima TNI mengingatkan 
agar TNI AU aktif meningkatkan kedaulatan 
udara khususnya di wilayah Laut Cina Selatan. 
Menurut Panglima, hal ini penting karena selain 
berimplikasi langsung pada hubungan kerjasama 
keamanan dengan Negara sahabat, juga erat 
kaitannya dengan peningkatan ekonomi. 
“Tantangan TNI AU kedepan semakin besar, salah 
satunya terkait kompetisi kedaulatan wilayah 
udara dan akses ekonomi, khususnya di wilayah 
Laut Cina Selatan yang cenderung meningkat dari 
waktu ke waktu," ujar Panglima.

Angkatan Udara juga harus siap 
menghadapi ASEAN Open Sky 2015. Panglima 
TNI juga menegaskan agar TNI AU memperbesar 
kemampuan Operasi Militer untuk Perang (OPM) 
maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) 
dengan alutsista yang sudah hadir. "Saya berharap 
dengan adanya alutsista baru seperti pesawat 
tempur T-501 Golden Eagle, Sukhoi, Super Tucano, 
dan F-16, dapat mengoptimalkan peran dan tugas 
Angkatan Udara ke depannya," tandasnya.

Dalam acara ini sedikitnya 2.000 lebih prajurit 
dilibatkan untuk mendukung dan melakukan 
parade. Ada tujuh batalyon (Yon) yang dikerahkan, 
masing-masing adalah Yon Perwira Menengah 

(Pamen), Yon Perwira Pertama (Pama), 
Yon Gabungan (Taruna AAU, Wara dan 
Pomau), Yon Aircrew, Yon Paskhas, 
Yon Bintara/Tamtama (Ba/Ta), dan Yon 
PNS. Acara serah terima jabatan juga 
dimeriahkan dengan fly pass pesawat 
tempur milik TNI Angkatan Udara, 
seperti F-16 Fighting Falcon dan T-50i 
Golden Eagle.

Fly pass pesawat tempur F-16 
Fighting Falcon dipimpin oleh Mayor 
Pnb Muhtadi Anjar Legowo yang 
saat ini menjabat sebagai Komandan 

Skadron Udara 3 Lanud Iswahyudi, tempat di 
mana pesawat F-16 ini bermarkas. Sedangkan 
untuk pesawat T-50i Golden Eagle yang bertindak 
sebagai mission commander adalah Letkol Pnb 
Marda Sarjono. Empat pesawat tempur F-16 
dan enam pesawat T-50i bergabung dalam satu 
formasi dengan call sign “Foxtrot Flight”. Selama 
tiga menit mereka mengukir langit Lanud Halim 
Perdanakusuma dengan dua manuver, yaitu delta 
formation dan arrow head formation. Aksi udara 
ini ditutup dengan atraksi boom burst.

Selain aksi pesawat F-16 dan T-50i, acara 
juga dimeriahkan fly pass empat pesawat angkut 
C-130 Hercules, empat pesawat CN-295 dan empat 
Helikopter EC-120 Colibri. Digelar juga kemahiran 
terjun payung para prajurit Korpaskhas yang 
diterjunkan dari pesawat C-130 Hercules. Bertindak 
sebagai Komandan Upacara (Danup) adalah 
Kolonel Pnb Joko Hadi yang sehari-hari berdinas di 
Koopsau I  Jakarta.*
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Tahap demi tahap rangkaian serah terima 
jabatan Kepala Staf Angkatan Udara dilaksanakan. 
Tiba saatnya acara passing in dan passing out 
Kasau lama dan Kasau yang baru. Artinya, seluruh 
warga Angkatan Udara khususnya di Mabesau 
menyambut kedatangan Kasau yang baru Marsekal 
TNI Agus Supriatna beserta Ny. Brianti Agus 
Supriatna dan melepas Kasau lama Marsekal TNI 
Ida Bagus Putu Dunia beserta Ny. Ida Ayu Putu 
Dunia. Sebagai fighter, karier dan penugasan 
Marsekal TNI Agus Supriatna banyak dihabiskan di 
skadron-skadron tempur. Hanya beberapa tahun 
saja berdinas di Mabesau yaitu ketika menjabat 
Pabandya Opsudstrat Paban II/ Ops Sopsau tahun 
2000. Meski tidak mudah, perjalanan karier lead 
solo tim aerobatik Elang Biru ini, akhirnya sampai 
juga pada pucuk pimpinan Angkatan Udara. 

Marsekal TNI Agus Supriatna lulusan 
Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 1983 dan 
Sekbang Angkatan XXIX tahun 1983. Mengawali 
kariernya sebagai penerbang pesawat A-4 Sky 
Hawk dengan jabatan Perwira Penerbang Skadron 

Udara 11 Lanud Iswahjudi Madiun. Selama lebih 
kurang enam tahun menjadi penerbang pesawat 
A-4 Sky Hawk, kemudian mengikuti pendidikan 
Sekolah Instruktur Penerbang (SIP) tahun 1989. 
Dengan hadirnya pesawat F-5, ia kemudian 
konversi ke pesawat F-5 di Skadron Udara 14 Lanud 
Iswahyudi dan selanjutnya mengikuti konversi 
F-16 tahap dua dan bergabung menjadi penerbang 
pesawat tempur F-16 Skadron Udara 3. Selama lebih 
kurang empat tahun menjabat di jajaran Skadud 3 
Lanud Iswahjudi sebagai Perwira Kelompok (Papok) 
Instruktur Penerbang Skadron Udara 3. Selanjutnya 
menjabat Danflightops D, Kadisops Skadud 3 Wing 
3 Lanud Iswahjudi. Tahun 1998 dipercaya menjadi 
Danskadik 102 Wingdikterbang Lanud Adi Sutjipto. 
Usai mengikuti pendidikan Fighter Weapon 
Instructur Course (USAF) menempati jabatan 
sebagai Pabandya Opsudstrat Paban II/ Ops Sopsau 
tahun 2000, Kabadan Uji Koopsau I tahun 2001, 
Dostun Gol IV Seskoau, Sahli Kabais TNI Bidang Il 
Pengtek Bais TNI. 

Selamat Datang 
di Mabesau

Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna dan Ny. Bryantira Agus Supriatna tiba di Mabes AUKasau Marsekal TNI Agus Supriatna dan Ny. Bryantira Agus Supriatna tiba di Mabes AU
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Menjadi Atase Pertahanan (Athan) Udara 
RI KBRI Singapura selama tiga tahun; kembali 
ke Jakarta Kolonel Pnb Agus Supriatna menjabat 
sebagai Paban Utama B-3 Dit “B” Bais TNI. Tahun 
2010 mendapat kepercayaan pimpinan TNI AU 
untuk menjabat sebagai Danlanud Hasanuddin, 
Makassar, yang salah satunya membawahi 
Skadron Udara 11 dengan pesawat Sukhoi andalan 
TNI AU, dengan pangkat Marsekal Pertama. Masih 
dengan pangkat Marsekal Pertama, selanjutnya 
menjabat sebagai Kas Koopsau I di Jakarta.Tahun 
2012 kembali ke Makassar menjabat sebagai 
Panglima Koopsau II selama kurang lebih dua 
tahun. Selanjutnya menjadi Wairjen TNI Itjen 
TNI tahun 2014 dan tak lama kemudian, masih 
di tahun yang sama menjabat sebagai Kasum TNI 
menggantikan Laksamana Madya Ade Supandi. 

Sebagai salah satu penerbang tempur 
andalan TNI AU, Agus Supriatna juga pernah 
mengikuti penugasan sebagai Officer Exchance di 

Jepang , Advance Weapon Instructor Course F-16 
di USA , Safety Seminar di Swiss (2004), Observer 
Red Flag di Alaska USA, Ketua Delegasi Percepatan 
pengiriman pesawat Sukhoi SU/30 tahap ke-3, 5 
dan terakhir 2012/2013, Wasrik Athan RI di AS, 
Brazil, Penmil PTR New York Amerika Serikat. 

Pria kelahiran Bandung, 28 Januari 1959 
ini lahir dari pasangan Sumantri Martaatmaja 
dan Tjijih Mulyasih. Menikah dengan Bryan 
Timur Rachmawati (Bryantira) dan dikaruniai 
dua orang putri Annisa Risqika Fuaddillah dan 
Chaerunisa Ismiridha Fuaddillah serta seorang 
putra, Muhammad Ridho Alfiansyah.

Beberapa tanda kehormatan yang dimiliki 
adalah Bintang Yudha Darma Utama, Bintang Swa 
Bhuwana Paksa Pratama, Bintang Swa Bhuwana 
Paksa Nararya, Satyalancana Kesetiaan XXIV Thn, 
XIV, VIII, Satyalancana GOM VII Aceh, Satyalancana 
Seroja, Satyalancana Dwidya Sistha.*

Passing inPassing in
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Siang itu, ribuan pasang mata terhenyak dan 
menahan napas sejenak, melihat dua pesawat F-16 
terbang silang dengan kecepatan 425 knots atau 765 
kilometer/jam seolah kehilangan keseimbangan 
dan hendak saling bertabrakan. Cross over break, 
manuver yang membuat jantung berdebar-debar 
itu dimainkan oleh Mayor Pnb Agus “Dingo” 
Supriatna dan Mayor Pnb Muhammad “Wild 
Geese” Syaugi ketika Tim Aerobatik Elang Biru 
memeriahkan peringatan Hari Emas (50 tahun) 
ABRI/TNI, 5 Oktober 1995, di Jakarta.

Mayor Pnb. Agus "Dingo" SupriatnaMayor Pnb. Agus "Dingo" Supriatna

Tim Aerobatik Elang Biru, dari kanan: Mayor Pnb Agus Supriatna, Kapten Pnb Anang Nurhadi Susilo, Mayor Pnb Tim Aerobatik Elang Biru, dari kanan: Mayor Pnb Agus Supriatna, Kapten Pnb Anang Nurhadi Susilo, Mayor Pnb 
Bambang Samoedro, Letkol Pnb Rodi Suprasodjo, Kapten Pnb Tatang Harlyansyah, Kapten Pnb Muhammad Syaugi.Bambang Samoedro, Letkol Pnb Rodi Suprasodjo, Kapten Pnb Tatang Harlyansyah, Kapten Pnb Muhammad Syaugi.

Penampilan Tim Aerobatik Elang Biru saat itu 
benar-benar mengundang decak kagum seluruh 
penonton yang ada baik yang melihat langsung 
maupun yang melihat lewat televisi. Sebuah 
majalah ibukota menggambarkan, “kegesitan 
manuvernya, gelegar suaranya, mengundang 
siapa saja menoleh ke atas. Ribuan pasang mata, 
seperti terbetot takjub menyaksikan liak-liuknya. 
Itulah akrobatik udara Tim Aerobatik Elang Biru 
milik TNI AU...” Demikian gambaran dahsyatnya 
penampilan tim kebanggaan Angkatan Udara ini 
seperti tertulis di buku Elang Biru oleh Eny DA 
Purwanto.

Pada penampilan tersebut, selain “Dingo” 
dan “Wild Geese” tim tim Elang Biru lainnya 
adalah Letkol Pnb “Cobra” Suprasodjo (leader), 
Mayor Pnb Bambang “Puffin” Samoedro, Kapten 
Pnb Tatang “Phyton” Harlyansyah serta Kapten 
Pnb Anang “Morgan” Nurhadi Susilo.

Sebagai lead solo, “Dingo” tidak saja 
melakukan manuver “cross over break” tetapi 
beberapa manuver lain yang tidak kalah 
mendebarkan diantaranya “calypso” dan “inverted 
to inverted”. “Calypso” adalah formasi dua pesawat 
terbang dengan leader inverted (terbalik), dalam hal 
ini dilakukan dengan Mayor Pnb M Syaugi sebagai 
opposing solo. Penuturan “Dingo” sebagaimana 

“Dingo” “Dingo” 
Kasau ke-20Kasau ke-20
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tertulis dalam buku Elang Biru, dalam manuver 
“calypso”, ia harus terbang straight and level (tidak 
naik tidak turun) dengan power yang tetap, tetapi 
dengan posisi terbalik, dan di bawah pesawatnya 
secara bersamaan terbang pula seorang rekannya 
(opposing solo – red) dalam posisi normal.

Menurut Letkol Pnb Rodi Suprasodjo, Team 
Leader Elang Biru, (masih dalam buku Elang Biru), 
semua manuver itu cukup berbahaya. Namun, 
mungkin yang paling berbahaya adalah “calypso”, 
yaitu pesawat yang satu dalam posisi terbalik dan 
bergerak cepat diiringi satu pesawat lainnya. 

Ny. Bryantira Agus Supriatna usai 
mendampingi Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal 
TNI Agus Supriatna pada upacara serah terima 
jabatan Kasau melaksanakan pula upacara serah 
terima jabatan Ketua Umum PIA Ardhya Garini dari 
Ny. Dewi Ida Bagus Putu Dunia kepada dirinya. Ibu 
berwajah cantik dan lembut ini setelah menerima 
jabatan mengatakan bahwa kehadiran Ketua Umum 
Dharma Pertiwi dan semua pihak merupakan 
dukungan moril bagi dirinya dalam menerima 
jabatan sebagai Ketua Umum PIA Ardhya Garini 
sehingga ia bertekad untuk mengemban tugas yang 
mulia ini dengan sebaik-baiknya. Ia menyadari 
bahwa tugas PIA Ardhya Garini ke depan tidaklah 

Ny. Bryantira Agus Supriatna,
Bertekad Emban Tugas 
Dengan Sebaik-baiknya

semakin ringan, sebaliknya akan semakin dinamis 
dan kompleks bila dihadapkan kepada kondisi 
ekonomi masyarakat secara umum dan keluarga 
besar TNI Angkatan Udara khususnya. Oleh karena 
itu, ia berharap kepada seluruh pengurus organisasi 
PIA Ardhya Garini dari tingkat pusat sampai daerah 
dapat bekerja lebih giat lagi dengan semangat 
kebersamaan untuk membangun solidaritas.

Sebagai  salah  satu organisasi  kemasyarakat-
an, PIA Ardhya Garini adalah wadah para istri 
prajurit TNI Angkatan Udara untuk menjalin 
silaturahmi, membangun semangat persatuan 
dan kesatuan serta meningkatkan peranan wanita 
dalam segala bidang kehidupan bermasyarakat, 

calypsocalypso manuver cross over breakmanuver cross over break
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Menerima dokumen daftar kekayaan PIA Ardhya Garini dari Ny Ida Bagus Putu Dunia

Demikian pula dengan manuver “cross over 
break”, serta manuver masuknya satu pesawat 
di antara empat pesawat (“high-low pass”). 
Penempatan personel dalam Tim Aerobatik Elang 
Biru ini tidak asal, tetapi berdasarkan karakter 
masing-masing penerbang. Untuk yang terbang 
solo, sangat dibutuhkan fisik yang lebih, karena 
gerakan pesawatnya harus gesit, cukup berat, dan 
gaya gravitasinya cukup besar langsung ke badan. 

Sebagai leader sekaligus instruktur penerbang 
Letkol Pnb Rodi Suparsodjo tahu betul masing-
masing karakter anggota timnya.“Kemudian untuk 
Agus yang juga di posisi kiri (lead solo), dan Syaugi 
sebagai opposing solo. “Agus ini anaknya ‘bandel’. 
‘Bandel’, berani, tapi mempunyai skill yang baik 
dan halus terbangnya. Kecenderungannya suka 
seenaknya. Maka, dia saya taruh di kiri, posisi 
lead solo, memimpin inverted dan segala macam 
manuver, yang semuanya berat dan sulit. Butuh 
keberanian, butuh orang yang agak-agak berani 
begitu! Saya tempatkan dia di situ, supaya nanti 
kalau macam-macam jadi mikir. Posisinya itu kalau 
tidak nekat, juga nggak bisa! Belum tentu tugasnya 
Agus bisa sukses kalau dikerjakan orang lain.”

Akan halnya nama panggilan atau call sign, 
tidak semua penerbang memilih sendiri tetapi 
ada juga yang diberi oleh atasan atau seniornya. 
“Dingo” adalah call signs yang diberikan komandan 
skadronnya ketika masih berpangkat letnan dua. 
Ia pun bertanya, apa artinya “Dingo”. “Anjing 
Australia yang galak”, jawab Komandan. Letda Pnb 
Agus “Dingo” Surpriatna pun tidak keberatan. Call 
sign juga disesuaikan/ mendekati dengan karakter 
penerbang sebenarnya. “Dingo” kecil ternyata 
tidak pernah bercita-cita menjadi penerbang. 
Ayahnya yang bertugas di Angkatan Darat sering 
pindah-pindah tugas dengan naik kapal laut. Dari 
sini timbul keinginannya menjadi pelaut. Setelah 
masuk Akabri, hasil psikotesnya membawa terbang 
ke Angkatan Udara. 

Tahun 2015 ini, “Dingo” mendapat amanah 
untuk menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan 
Udara yang ke-20. Tentunya banyak harapan 
yang ingin dicapai TNI Angkatan Udara kedepan, 
sehingga TNI Angkatan Udara semakin berjaya di 
udara. Semoga harapan ini menjadi kenyataan 
untuk kemajuan TNI AU.*
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berbangsa dan bernegara yang muaranya untuk 
mendukung keberhasilan tugas dan peran TNI 
Angkatan Udara. 

Pengukuhan Ibu Winayadhati Kanyasena
Sebagai istri Kepala Staf Angkatan Udara 

secara fungsional Ny. Bryantira Agus Supriatna 
menjadi Ibu Winayadhati Kanyasena atau Ibu Asuh 
Wanita Angkatan Udara (Wara). Pengukuhan Ibu 
Winayadhati Kanyasena dilaksanakan oleh Kepala 
Staf Angkatan Udara Marsekal Madya TNI Agus 
Supriatna. Ny. Bryantira Agus Supriatna mengatakan 
kepada para Wara bahwa dalam menjalankan 
kapasitas sebagai Ibu Winayadhati Kanyasena ia 
tidak dapat berjalan sendiri, karena kesuksesan 
sebagai seorang pembimbing atau penuntun 
terletak pada seberapa hebat dan berhasilnya 
orang-orang yang dituntun dan diarahkan. Oleh 
karena itu perlu komunikasi yang intens, berkualitas 
dan terbuka sehingga akan tercipta kerjasama 
yang solid dan saling mengisi. Dengan demikian 
persoalan yang dihadapi dapat diselesaikan dengan 
mengedepankan win-win solutions. Diingatkannya        
para Wara bahwa sebagai seorang prajurit,Wara 
harus selalu memegang teguh Saptamarga dan 
Sumpah Prajurit, menjunjung tinggi norma-norma 
budaya yang adiluhung dengan tetap sopan, 

menjaga harkat dan martabatnya sebagai wanita 
Indonesia agar dapat dihargai dan dihormati 
dimanapun dan kapanpun bertugas.

Pengukuhan IbuTaruna AAU
Dua hari setelah pelaksanaan serah terima 

Jabatan Ketua Umum PIA Ardhya Garini di gedung 
Puri Ardhya Garini, Ny. Bryantira Agus Supriatna 
dikukuhkan pula menjadi Ibu Taruna AAU di 
Lapangan Dirgantara AAU, Yogyakarta. Pengukuhan 
ini merupakan tradisi yang selalu dilaksanakan 
ketika ada pergantian Kepala Staf Angkatan Udara. 
Menurutnya pengukuhan sebagai Ibu Taruna AAU 
memberikan makna sangat dalam yaitu sebagai 
pesan moral baginya untuk mengantarkan para 
Taruna dan Taruni dapat berhasil melewati fase 
pendidikan yang sedang dijalankan dengan 
memperoleh prestasi yang lebih baik. 

Tradisi pengukuhan diawali dengan passing 
in parade atau penerimaan ibu Taruna AAU yang 
berjalan dibawah penghormatan Katiga, kemudian 
dilanjutkan dengan prosesi pengalungan medali, 
dan penyerahan stik Penata Rama dari Ny. 
Dewi I.B Putu Dunia kepada Ny. Bryantira Agus 
Supriatna. Tradisi ini menggambarkan sosok Ibu 
Taruna sebagai seorang ibu di dalam kehidupan 
yang memiliki peranan penting, karena bertugas 
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Ny. Bryantira Agus Supriatna menerima tongkat penata rama dari Ny. Dewi Ida Bagus Putu Dunia Ny. Bryantira Agus Supriatna menerima tongkat penata rama dari Ny. Dewi Ida Bagus Putu Dunia 
menandai pengukuhan Ibu Taruna AAUmenandai pengukuhan Ibu Taruna AAU

memberikan kasih sayang, bimbingan dan 
semangat bagi para taruna dan taruni selama 
mengikuti pendidikan di Akademi Angkatan Udara. 

Pada pengukuhan tersebut, Ny. Bryantira 
Agus Supriatna mengingatkan kepada para taruna 
dan taruni untuk tidak pernah menyerah dalam 
mengikuti pendidikan yang seberat apapun. Setiap 
tugas dan latihan yang dijalani hendaknya dapat 
dijadikan sebagai sebuah tantangan dalam rangka 
membangkitkan semangat serta motivasi untuk 
dapat meraih prestasi. Falsafah pendidikan “Dwi 
Warna Purwa Cendekia Wusana” yang artinya 
mengutamakan pembentukan kepribadian dengan 
jiwa kejuangan yang tinggi dengan dilengkapi 
kemampuan profesi yang mantap sebagai kesatuan 

yang utuh merupakan hal penting dan utama 
bagi taruna dan taruni. Oleh karena itu perlu 
memiliki sikap tanggap, tanggon dan trengginas 
dan implementasikan dalam kehidupan sehari-
hari. Ibu Taruna AAU berharap para taruna dan 
taruni berhasil mengikuti pendidikan di AAU dan 
dapat menjadi perwira yang dapat diandalkan 
dan dibanggakan oleh orang tua, TNI Angkatan 
Udara, bangsa dan Negara. 

Setelah seluruh prosesi Pengukuhan 
Ibu Taruna diakhiri dengan acara Passing 
Out Parade sebagai ucapan terima kasih serta 
selamat jalan kepada Ny. Dewi I.B Putu Dunia 
yang diikuti oleh seluruh Taruna dan Taruni 
serta keluarga besar AAU.
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PENEKANAN KASAU
Penekanan Kepala Staf Angkatan Udara 

Marsdya TNI Agus Supriatna untuk dipedomani 
dan dilaksanakan oleh seluruh prajurit dan PNS 
TNI Angkatan Udara pada Apel Khusus, 19 Januari 
2015 sebagai berikut:

1. Bangun kekompakan dimulai dari satuan 
terkecil sampai ke tingkat yang lebih atas. 
 Hal ini tidaklah mudah untuk diraih dan 
bukan pula sesuatu yang mustahil untuk kita 
capai, karena dinamika yang terjadi dalam sebuah 
organisasi akan menimbulkan perbedaan. Oleh 
sebab itu jadikan perbedaan tersebut sebagai 
perekat dan sumber persatuan.

2. Tumbuh kembangkan loyalitas kepada 
TNI Angkatan Udara.
 Loyalitas yang merupakan kesadaran dan 
keinginan yang timbul untuk tetap menjadi bagian 
dari satuan, perlu diimbangi dengan komitmen 
dan sikap mental, untuk tetap memegang teguh 
kesetiaan baik kepada organisasi, atasan, maupun 
rekan kerja. Loyalitas wajib dipertahankan, namun 
tetap tidak melupakan prinsip dasar bahwa, 
loyalitas tertinggi harus didedikasikan pada hal-
hal yang diyakini sebagai kebenaran menurut 
kepercayaan dan aturan.

3. Tingkatkan profesionalisme untuk 
menunjang tugas - tugas TNI Angkatan Udara.
 Sebagai Prajurit yang profesional, kita 
hendaknya selalu dilandasi oleh :

 Pertama. Expertice, yaitu kemahiran dan 
keterampilan dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan profesinya.
 Kedua. Responsibility, yaitu suatu rasa dan 
tanggung jawab kerja yang tinggi terhadap masing-
masing tugas, wewenang dan kewajiban sesuai 
dengan yang diamanahkan pada diri kita masing-
masing.
 Ketiga. Corporateness, yaitu suatu rasa 
dalam kesatuan kerja dengan bidang tugas lain 
yang relevan dan kompleks.

4. Dedikasikan diri kita untuk selalu  
memberikan yang terbaik.

 Mendedikasikan diri menjadi seorang prajurit 
atau abdi negara adalah sebuah pilihan yang 
terhormat, walaupun dalam setiap penugasan yang 
kita jalani terkadang dihadapkan kepada situasi 
dan permasalahan yang sulit. Untuk itu, setiap tugas 
yang kita kerjakan harus diiringi dengan sebuah 
kesabaran dan keikhlasan. Berusahalah untuk 
menikmati, menekuni, dan menelusuri proses 
yang terjadi, karena alam sedang membentuk dan 
mendidik kita. Ambil seluruh pengalaman yang 
telah kita jalani sebagai sebuah pembelajaran, 
sehingga kita akan memperoleh hikmah yang lebih 
baik dan berguna di masa mendatang. Teruslah 
berusaha berbuat yang terbaik, hadapi setiap 
kesulitan dengan ketegaran dan kecerdasan untuk 
melahirkan kebaikan bagi diri sendiri, satuan dan 
lingkungan sekitar kita. 

 Demikian pula halnya dengan “Pengabdian 
kita sebagai prajurit TNI Angkatan Udara kepada 
bangsa dan negara” yang merupakan sebuah 
keinsyafan jiwa dan kesediaan kita untuk rela 
berkorban bagi bangsa dan negara, karena semua 
itu adalah kehormatan yang tidak ternilai dan tidak 
dapat dibeli oleh apapun. 

5. Bangun, pelihara dan tingkatkan 
keselamatan terbang dan kerja di lingkungan 
TNI Angkatan Udara agar dapat mencapai zero 
accident. Untuk itu, sebagai prajurit TNI Angkatan 
Udara harus mampu mewujudkan budaya safety 
sebagai nafas pengabdian dan menjadikannya 
sebagai kebutuhan. 

Kita harus terus mengasah rasa kepedulian 
dan kepekaan terhadap hal-hal yang berkaitan 
dengan incident maupun accident potencial yang 
ada di sekeliling lingkungan kita. Selanjutnya 
terkait dengan “kesiapan Alutsista yang kita 
miliki”. Perlu untuk menjadi perhatian kita semua 
bahwa, TNI Angkatan Udara merupakan organisasi 
perang yang dirancang untuk kesiapan operasi. 
Oleh sebab itu, kesiapan operasi satuan-satuan 
udara merupakan sasaran utama yang harus kita 
tempatkan pada posisi teratas dan merupakan 
keharusan yang tidak dapat ditawar lagi.

Apabila ada kendala di lapangan, agar 
melakukan langkah-langkah konkrit, diantaranya 
dengan menetapkan skala prioritas untuk kepentingan 
operasi dan maintaining skill bagi para awak pesawat. 
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“TNI Angkatan Udara yang modern 
menuntut manajemen organisasi yang bersih 
dan transparan. Sudah menjadi tekad kita bahwa 
semua kegiatan harus dilaksanakan dengan tertib 
dan taat azas sebagai tuntutan dari akuntabilitas 
yang menjadi keharusan dari program reformasi 
birokrasi pemerintah saat ini. ”Demikian 
disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) 
Marsdya TNI Agus Supriatna pada entry briefing di 
Auditorium Denma Mabesau, Cilangkap, Jakarta. 
Agar tuntutan dan tekad tersebut terpenuhi, perlu 
ditanamkan semangat bahwa “tidak ada hal yang 
tak bisa, namun yang ada adalah mau atau tidak 
mau” yaitu mau atau tidak untuk bekerja keras, 
berpikir cerdas, dan berbuat yang terbaik, serta 
mau atau tidak untuk mengadakan perubahan ke 
arah yang lebih baik.

Pada bidang operasi, Kasau meminta agar 
kuantitas dan kualitas kegiatan operasi dan latihan 
dapat dikembangkan seiring dengan peningkatan 
kesiapan pesawat. Pengembangan dilakukan 
dengan tidak meninggalkan faktor keselamatan 
terbang dan kerja yang sudah berhasil dicapai 

dengan cukup baik dan tetap dilakukan evaluasi 
untuk memperoleh dayaguna yang optimal. 
Sebagai bagian dari bare base concept perlu 
pula dilakukan upaya peningkatan kemampuan 
pangkalan aju dengan penggelaran alutsista 
udara secara terus menerus, tidak hanya pada 
saat operasi latihan Kohanudnas maupun operasi 
latihan Koopsau. Di bidang personel, Kasau 
menekankan bahwa pemenuhan pengawakan 
organisasi hendaknya tetap mengedepankan 
aspek kualitas dibandingkan kuantitas dan 
berpedoman pada kebijakan zero growth dan 
right sizing dalam kerangka pencapaian minimum 
essential force. Pemenuhan aspek kualitas perlu 

Kasau:Kasau:
TNI AU yang TNI AU yang 
Modern Tuntut Modern Tuntut 
Manajemen Manajemen 
Organisasi Bersih Organisasi Bersih 
dan Transparandan Transparan
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dilakukan melalui pengawasan yang ketat dalam 
proses seleksi, penempatan personel sesuai 
kompetensi dan kualifikasi sehingga diperoleh 
the right man on the right place.

Sedangkan dalam bidang logistik, Kasau 
menyoroti peningkatan kesiapan pesawat dapat 
naik 20% dari kesiapan saat ini. Agar ini tercapai 
perlu efisiensi dalam penggunaan anggaran, 
pengadaan barang dan jasa alutsista. Pengadaan 
diutamakan kepada mitra pabrikan, perbaikan dan 
pemeliharaan komponen alutsista menggunakan 
maintenance repair and overhaul yang bersertifikat 
dan didukung oleh pabrikan. Kontrak yang 
dilaksanakan adalah kontrak multi-year dengan 
pabrikan sehingga dukungan rutin pemeliharaan 
dan kesiapan alutsista dapat terdukung tepat 
waktu, tepat sasaran dan tepat mutu serta kontrak 
tersebut dilaksanakan oleh masing-masing inbin 
item secara bertahap. Kasau berharap pengadaan 
C-130 dan F-16 dapat dimaksimalkan melalui 
foreign military sales sampai kesiapan maksimum, 
dan kemampuan depo-depo pemeliharaan 
dimaksimalkan pula untuk melaksanakan 
perbaikan alutsista dan komponennya. Untuk 
kesiapan Radar, Kasau menekankan agar jam 
operasi ditingkatkan di wilayah yang selalu 
menjadi celah black flight. 

Menyoroti sub bidang materiil, Kasau 
mengharapkan agar peralatan keselamatan dan 
kendaraan operasional alutsista, dukungan BBM 
dan BBMP dilengkapi, mengefisiensi penggunaan 
BBM dengan fokus pada dukungan operasi, 
memperbarui kendaraan operasi penerbangan 
dan Satrad dengan kendaraan double gardan 
dan double cabin serta peralatan komunikasi dan 
pemadam kebakaran serta untuk menggunakan 
sistem ILSMS untuk transparansi logistik mulai 
dari perencanaan satuan, RKA-KL, proses 
pengadaan, proses pembekalan dan proses 
pemeliharan alutsista serta pertanggungjawaban 
keuangan yang dihubungkan dengan SIMAK 
BMN. 

Sub bidang fasilitas dan konstruksi juga 
menjadi penekanan Kasau pada entry briefing, 
yaitu pembangunan operation room di Lanud-
Lanud tipe A direncanakan sehingga kegiatan 
operasi dapat dimonitor di Pusdalops Kotama 

Ops dan Mabesau, melaksanakan penggunaan 
program Depkeu Simantap untuk inventarisasi 
tanah aset Negara , dan menyelesaikan kerjasama 
terhadap aset yang bermasalah dan dukungan 
mess di Lanud-Lanud khususnya Lanud 
Pendidikan untuk diperbarui, memperhatikan 
kesejahteraan personel melalui penyediaan 
perumahan dan mess atau rumah susun serta 
perbaikan sarana prasarana yang dibangun tahun 
60-an agar direncanakan.

Kasau juga mengajak kepada para pejabat 
TNI AU untuk membangun semangat baru, 
yaitu semangat untuk berubah dari pemikiran 
tradisional ke arah yang lebih progresif, dengan 
jatidiri TNI sebagai prajurit rakyat, prajurit 
profesional yang dilandasi Pancasila, Saptamarga 
dan Sumpah Prajurit. Tentunya apa yang 
disampaikan Kasau akan menjadi landasan bagi 
personel TNI AU untuk bekerja keras dengan 
semangat yang tinggi untuk memajukan TNI 
Angkatan Udara yang tercinta.*
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Pidato kemenangan Pemilu Presiden 2014, 
pasangan Joko Widodo – Jusuf Kalla di atas Kapal 
Pinisi Hati Buana Setia kala itu, secara simbolik 
menandai kembalinya jati diri Indonesia sebagai 
bangsa maritim. Paradigma Poros Maritim Dunia 
adalah sebuah visi besar yang memerlukan tekad 
kuat, perencanaan matang, konsistensi dan peran 
keterlibatan seluruh elemen bangsa. Membangun 
Poros Maritim Dunia berarti membangun sistem 
politik-hukum, ekonomi, sosial-budaya dan 
pertahanan-keamanan yang beridentitas dan 
berbasis maritim serta mau tidak mau, disadari 
atau tidak akan mencakup ruang udara di atasnya.

Konsep Nawa Cita pasangan Jokowi-
JK, membawa angin segar pada kebijakan 

politik luar negeri dan pertahanan keamanan, 
telah mendorong kembalinya negeri ini untuk 
berorientasi ke laut dan memanfaatkan posisi 
geostrategi, geopolitik dan geoekonomi Indonesia 
sebagai Negara Poros Maritim Dunia.

Selain menepati posisi silang strategis, 
empat diantara sembilan jalur vital dunia 
(choke point), juga berada di Indonesia: Selat 
Malaka, Sunda, Lombok dan Wetar. Total 
arus transportasi barang dan jasa dunia yang 
melalui laut 70 persen diantaranya melintasi 
perairan Indonesia dan memerlukan jaminan 
keamanan yang harus disediakan oleh Indonesia. 
Berdasarkan penelitian Richardson tahun 2008, 
70 persen kandungan minyak dan gas bumi 

PARADIGMA SINERGITAS 
POROS MARITIM DUNIA DAN 

POROS DIRGANTARA
Marsekal TNI Agus Supriatna
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berada di laut. Telah ditemukan juga gas hidrat 
dan biogenic yang merupakan energy jenis baru 
sebagai alternative pengganti BBM. Di luar itu 
masih ada potensi ekonomi kelautan Indonesia 
lainnya, yang nilainya diperkirakan mencapai 
US$ 1,2 triliun per tahun.

Petualang Inggris abad XVI, Sir Walter Religh 
berkata, “Whoever commands the sea, commands 
the world”. Inilah “mantra” yang telah “menyihir” 
bangsa Inggris menjadi bangsa yang maju dan 
dihormati. Hari ini The Arch of Instability kawasan 
jelas menjadi berbeda dengan lahirnya kekuatan 
militer Tiongkok yang disambut dengan ketegasan 
AS untuk kembali berporos ke Asia Pasific dengan 
menekankan pada penggelaran kekuatan Maritim 
dan dirgantara AS ke kawasan dalam delapan 
tahun mendatang. Strategi AS ini erat kaitannya 
dengan pengembangan militer Tiongkok dalam 
“Strategi dua Samudera” yang akan tergelar di 
2020 dan 2050 serta ancaman sengketa Maritim 
Laut China Selatan dan Timur yang diproyeksikan 
AS akan pencapaian Freedom of Navigations, 
Active Engangement Policy sekaligus untuk 
memperluas zona kedalaman pertahanannya.

Paradigma Porom Maritim Dunia adalah 
sebuah gagasan besar untuk menjadikan kembali 
Indonesia sebagai bangsa dan Negara besar yang 
disegani dunia. Saat Presiden Jokowi menerima 
kepercayaan untuk meneruskan tongkat estafet 
kepemimpinan, negeri ini sedang bergerak cepat 
untuk melampaui Inggris dan menjadikan Negara 
ke-9 terbesar ekonomi dunia.

“Security” secara sederhana diartikan, 
saat dimana Negara sudah mampu mencapai 
kemampuan untuk meminimalisir ancaman yang 
diprediksikannya atau sudah mampu menangani 
risiko yang akan ditimbulkan jika Negara tersebut 
melakukan apa-apa untuk menangani ancaman 
yang mendatanginya. Efektivitas kekuatan militer 
menjadi persoalan penting dalam membangun 
kekuatan Negara, dimana hal ini akan diukur 
dari kekuatan maximum combat power, dengan 
mengerahkan seluruh sumber daya fisik maupun 
politik yang ada.

Suatu Negara harus memiliki kekuatan yang 
relatif lebih tinggi, dibandingkan dengan Negara 
yang dianggap berpotensi dapat mengganggu 
kepentingan nasionalnya, karena tidak satu 
Negara pun yang dapat menjamin, bahwa 

Negara lain, tidak akan menggunakan kapabilitas 
kekuatan militer, baik dengan negosiasi maupun 
perang, demi mencapai kepentingan nasionalnya. 
Geopolitik pada dasarnya menekankan aspek 
geografi sebagai ruang hidup, di mana ruang 
hidup adalah sumber daya yang merupakan 
energy dan ekonomi, dan hal tersebut adalah 
sebuah kekuatan.

Berbeda dengan abad kejayaan maritim 
pada masa lampau, tumbuh kembangnya 
teknologi dalam mewujudkan kemampuan 
kekuatan laut yang handal saat ini dan masa 
mendatang tidaklah dapat dipisahkan dari 
penggunaan ruang udara. Hal ini telah menandai 
secara signifikan pentingnya penguasaan ruang 
udara dan kekuatan udara bagi terwujudnya 
supremasi kekuatan Maritim. Implikasi akan 
doktrin pertahanan Maritim menjadikan peran 
TNI AU dalam pertahanan Maritim akan semakin 
menantang. TNI AU harus mampu menghadirkan 
superioritas udara ke tengah samudera yang 
melampaui perairan perairan tanah air kita dan 
mampu melakukan coverage security bagi naval 
forces. Artinya, system pertahanan Maritim bukan 
saja butuh Angkatan Laut yang kuat namun juga 
sebuah Angkatan Udara yang lebih kapabel.

Paradigma World Maritim Axis (WMA) 
yang seharusnya terpayungi oleh paradigma 
World Airspace Axis (WAA) adalah identik di 
dalam konteks perang modern generasi terkini, 
mencakup di dalamnya adalah penetapan ADIZ 
yang merupakan wilayah payung perlindungan 
Maritim and airspace untuk menjaga keseimbangan 
geostrategic. Kewenangan untuk menetapkan 
ADIZ (Air Defence Identification Zone) patut 
dipahami oleh seluruh elemen bangsa untuk 
terjaminnya hak suatu Negara untuk menciptakan 
prakondisi bagi setiap pergerakan di udara. ADIZ 
mencantumkan wilayah udara atas daratan dan 
lautan dimana identifikasi, lokasi, dan control akan 
pergerakan pesawat diperlukan bagi kepentingan 
pertahanan dan keamanan. Beberapa Negara 
telah menetapkan “Extended ADIZ Zone” yang 
melampaui wilayah udara Negara lain, untuk 
memberikan lebih banyak waktu untuk memantau 
dan menindak pesawat asing, yang ditengarai 
memiliki potensi berbahaya. 

Konsep Nawa Cita sebenarnya secara 
tidak langsung merupakan momentum penting 
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menetapkan ADIZ  Indonesia dengan segera secara 
unilateral : Pertama, ADIZ dapat menjadi faktor 
karakteristik, psikologis karena seorang pemimpin 
berkepribadian kuat akan mampu berorientasi 
pada kebijakan LN, strategis untuk menunjukkan 
kemampuannya Indonesia berperan diluar 
masalah domestik. Kedua, ADIZ dapat menjadi 
cara meningkatkan nasionalisme. Ketiga, ADIZ 
dapat dilihat sebagai langkah meningkatkan peran 
Indonesia dalam memperluas proyeksi kekuatan 
menghadapi konstelasi kawasan sekaligus 
mengantisipasi kekuatan strategi rebalancing AS 
dan kekuatanTiongkok, yang dianggap membawa 
dampak inbalancing.

Pada dasarnya zona ADIZ mencakup 
wilayah tak terbantahkan atas kedaulatan 
suatu Negara dan tidak tumpang tindih. Karena 
umumnya ditetapkan secara unilateral, terjadi 
beragam model penerapan pada aplikasinya. 
Tiongkok bahkan menetapkan penerapan 
“langkah-langkah darurat defensive” oleh AU 
PLA untuk pesawat yang tidak mau memberikan 
identifikasinya. Langkah nyata akan Tiongkok 
penerapan ADIZ dan aturan mainnya merupakan 
reaksi atas aksi dari kebijakan AS ke Indo Pasific 
dengan “US Pivot” yang merupakan elemen 
kunci evolusi kekuatan militer dengan membawa 
perubahan signifikan pada liansi AS di kawasan 
dengan beberapa kemampuan baru terkait 
dengan teknologi dan system penginderaan dini.

Demarkasi ADIZ Indonesia+ASEAN
Dalam rangka terwujudnya ASEAN Political 

Security community 2015, Presiden Jokowi 
sebenarnya dapat mendorong ADIZ Indonesia 
untuk bersatu dalam sebuah kebijakan “One 
Sky Policy of ASEAN ADIZ”. Mengapa? Saatini 
ASEAN memiliki kesulitan untuk “bersatu” 
secara komunitas, karena tercerai berai akibat 
sengketa batas maritim. One Sky Policy of ASEAN 
ADIZ ini merupakan salah satu bagian dari 
strategi Negara-negara di kawasan ASEAN untuk 
dapat menimbulkan kembali perasaan bersatu 
sebagai komunitas politik, keamanan dengan 
menerapkan anti-acces and area-denial jauh dari 
garis pantai ke 10 negara ASEAN. 

Hal ini dipastikan akan menghambat 
terseretnya negara-negara ASEAN dalam konflik 
atas ruang udara kawasan. Selain itu, bobot 

kredibilitas komunitas ASEAN untuk menjaga 
stabilitas kawasan sekaligus dapat menjadi 
momentum untuk menunjukkan kedaulatan 
Indonesia atas ruang udara nasionalnya yang 
terabaikan. Langkah inisiasi unilateral ASEAN ADIZ 
ini akan menunjukkan peran Indonesia dalam 
memimpin Negara kawasan untuk melindungi 
kepentingan atas pengelolaan, pemanfaatan, 
pengamanan atas wilayah Maritim dan ruang 
udara kolektifnya.

Dengan posisi Indonesia sebagai Negara 
Poros Maritim dan Dirgantara Dunia, diharapkan 
mampu mendorong kembali lahirnya identitas 
dan perasaan bersatu Negara disekitar kawasan 
sebagai satu komunitas, maka Indonesia dapat 
menerapkan kebijakan politik luar negeri bebas 
aktif secara strategis dan tepat sasaran. Untuk 
itu dua hal yang harus diperhatikan adalah satu, 
keamanan wilayah Maritim yang juga harus 
dianalisis dari sudut pandang keamanan wilayah 
udara. Dua, berdasarkan letak geografisnya, maka 
Indonesia harus mampu meletakkan kepentingan 
internasional dan regional dalam analisis kebijakan 
pertahanan keamanannya ke depan.

Perkembangan dan pembangunan kekuatan 
udara bukan saja mencakup akuisisi piranti keras 
seperti pesawat tempur atau transportasi modern, 
tetapi juga termasuk penguasaan piranti lunak 
seperti military telecommunications, satelit 
militer, perang elektronika sampai defence cyber 
security, selain itu juga peningkatan manajemen 
yang memenuhi kaidah RMA (Revolutionary of 
Military Affair) dan siap menggunakan manajemen 
paling mutakhir untuk pengelolaan Air Force  yang 
semakin efisien, efektif dan mampu menghadirkan 
battle winning management dimana di dalamnya 
mencakup Flight and Fight Safe Doctrine yang 
akan mampu meningkatkan kapabilitas, kapasitas 
dan kreativitas tempur secara signifikan.

Semoga bangsa ini, khususnya keluarga 
besar TNI Angkatan Udara akan mampu 
mendukung konsep Nawa Cita pemimpin bangsa 
ini dengan kebijakan baru, berorientasi Maritim 
bersupremasi dirgantara, untuk dapat terwujudnya 
World Airspace Axis untuk memayungi mimpi 
dan cita-cita bangsa ini sebagai World Maritim 
Axis. (Penulis adalah Kepala Staf Angkatan Udara)

• Tulisan dimuat di Harian Pelita, hari Kamis, 29 
Januari 2015, hal 1
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KASAU NAIK PANGKAT
Kasau Marsekal Madya TNI Agus Supriatna mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih 

tinggi, menjadi Marsekal TNI. Berdasarkan Surat Perintah  Panglima TNI Nomor: Sprin/219/
II/2015 tanggal 2 Februari 2015 dan Nomor: Sprin/220/II/2015 tanggal 2 Februari 2015 selain 
Kasau Marsekal Madya TNI Agus Supriatna dan Kasal Laksamana Madya Ade Supandi ada  
25 lagi perwira tinggi TNI yang menerima kenaikan pangkat. Dari TNI AU adalah Marsda TNI 
Hasan Londang, M.SS. Dankoharmatau, Marsma TNI Tamsil Gustari Malik Danlanud Hnd, 
Marsma TNI Dr. D. Herly Dwiyanto, S.T., M.M., M.Si. (Han) Kadislambangjaau, Marsma TNI 
Fakhrizal Basyir, S.E., M.M. Kadismatau dan Marsma TNI M. Fadjar Sumarijadji Athan RI di 
Canbera (Australia).

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyematkan pangkat baru (kiri) kepada Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menyematkan pangkat baru (kiri) kepada Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna 
dan (kanan) di pasangkan oleh Ny. Bryantira Agus Supriatna.dan (kanan) di pasangkan oleh Ny. Bryantira Agus Supriatna.
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TNI AU HARUS HADIRKAN SUPERIORITAS UDARA 
KE TENGAH SAMUDRA, COVERAGE SECURITY 

BAGI NAVAL FORCE

Kepala Staf Angkatan 
Udara Marsekal TNI Agus 
Supriatna membuka Rapim TNI 
Angkatan Tahun 2015 di gedung 
Serbaguna Mabesau Jakarta 
selama dua hari, awal Februari. 
Pada Rapim yang diikuti 306 
pejabat di jajaran TNI AU, 
seluruh Indonesia tersebut, 
Kasau mengatakan kepada 
para peserta bahwa TNI AU 
harus menghadirkan superioritas 
udara ke tengah samudra, 
coverage security bagi Naval 
Force”, artinya sistem pertahanan 
maritim bukan hanya butuh TNI 
AL yang kuat namun TNI AU 
yang lebih kapabel. Maksudnya 
sistem pertahanan militer yang 
berkembang identik dengan 
doktrin world maritime axis 
dan world air space axis karena 
keduanya ini tidak terpisah 
dalam konteks perang modern, 
termasuk penetapan ADIZ 
yang merupakan payung per-
lindungan maritim and air space 
untuk menjaga keseimbangan 
geostrategi. 

Perkembangan dan pem-
bangunan kekuatan udara tidak 
hanya mencakup akuisisi piranti 
keras seperti pesawat tempur 
atau transportasi modern, kata 
Kasau. Namun termasuk pula 
penguasaan piranti lunak seperti 
military telecommunication, satelit 
militer, perang elektronika sampai 
pada defence cyber security. Hal 
lain juga adalah peningkatan 
manajemen yang memenuhi 
kaidah RMA (Revolutionary 
of Military Affair) dan siap 
menggunakan manajemen paling 
mutakhir untuk pengelolaan air 
force yang semakin efesien, efektif 
dan mampu menghadirkan battle 
winning management yang di 
dalamnya mencakup Flight and 
Fight Safe Doctrine yang akan 
mampu meningkatkan kapabilitas, 
kapasitas dan kreativitas tempur 
secara signifikan.

Langkah strategis yang 
harus diambil, kata Kasau yaitu, 
penetapan ADIZ dengan segera, 
karena ADIZ yang saat ini di atas 
Pulau Jawa sudah tidak sesuai 

lagi, dan ini menjadi pemikiran 
bagi semua pihak termasuk 
Angkatan Udara. Penentuan ADIZ 
harus melingkari seluruh wilayah 
kedaulatan NKRI, dan harus 
berintegrasi dengan kekuatan 
pertahanan udara. Selainnya itu, 
pemerintah dan instansi terkait 
lainnya perlu membuat pengaturan 
prosedur ADIZ Indonesia dalam 
ketentuan perundang-undangan 
nasional,  ber ikut dengan 
peraturan hukumnya sebagai 
wadah dalam melakukan 
tindakan-tindakan untuk usaha 
pengendalian ruang udara. 
Sedangkan mengenai FIR di 
wilayah Natuna, Angkatan Udara 
harus mendorong untuk segera 
diambil alih oleh pemerintah 
Indonesia. Oleh karena itu 
pemerintah RI harus menyiapkan 
sarana dan prasarana yang dapat 
meyakinkan dunia penerbangan 
internasional bahwa Indonesia 
sudah mampu mengontrol 
wilayah FIR di atas kepulauan Riau 
dan Natuna.

Pada Rapim TNI AU ini 
Irjenau dan beberapa Asisten 
Kasau menyampaikan paparan 
mengenai  pelaksanaan-
pelaksanaan tugas maupun 
permasalahan-permasalahan 
baik bidang pengawasan dan 
pemeriksaan, perencanaan dan 
anggaran, operasi, pengamanan, 
logistik maupun bidang personel, 
sedangkan pada acara sarasehan 
diisi oleh mantan Menkopolhukam 
Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, 
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Edy 
Prasetyono Ph.D, dan mantan 
Kepala BNN Benny Mamoto.*

Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna menyalami peserta Rapim
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Laporan
Khusus

Ketika pihak AirAsia memberikan 
pernyataan bahwa pesawat Air Asia QZ 8501  telah 
hilang kontak dengan Pengatur Lalu Lintas 
Udara Indonesia (PLLUI) pada pukul 07.24 waktu 
setempat saat terbang di atas Laut Jawa antara 
Kalimantan dan Jawa, maka operasi pencarian 
dan penyelamatanpun dilakukan. Pesawat dengan 
rute penerbangan Surabaya menuju Singapura 
ini lepas landas dari Bandar Udara Internasional 
Juanda pada tanggal 28 Desember 2014 pukul 
05.35 WIB, dan dijadwalkan mendarat pada pukul 
08.30 waktu setempat. Pesawat jenis Airbus A320-
200 tersebut membawa 155 penumpang, terdiri 
dari 138 orang dewasa, 16 anak dan 1 bayi,  serta 
tujuh orang kru dan diterbangkan oleh Kapten 
Irianto. Sebelum hilang kontak, pilot meminta izin 
naik ke ketinggian 38.000 feet untuk menghindari 
awan kumulonimbus, namun kemudian 
pesawat kehilangan kontak dengan kontrol lalu 

Peran TNI AU Dalam Evakuasi 
Jatuhnya Pesawat Air Asia QZ8501

lintas udara Indonesia. Menurut informasi dari 
Kementerian Perhubungan Indonesia  pesawat 
Air Asia yang  hilang tersebut tidak mengirimkan 
sinyal darurat.

 Dengan adanya accident tersebut, tiga 
pesawat  TNI Angkatan Udara yang terdiri dari 
pesawat Hercules  C-130, pesawat B-737 Intai dan 
Helikopter Super Puma melakukan pencarian di 
lokasi koordinat saat pesawat Air Asia dinyatakan 
hilang kontak dengan pihak bandara. Pencarian 
dilakukan meliputi Kepulauan Karimata dan 
sekitarnya mulai dari Selatan sampai ke utara. 

Penemuan serpihan
Pencarian melibatkan Badan SAR Nasional 

(Basarnas), Komite Nasional Keselamatan 
Transportasi (KNKT), tiga Angkatan dan Polri, 
Pemda, masyarakat setempat dan nelayan. 
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Pesawat-pesawat TNI AU yang tergabung dalam 
Badan SAR Nasional (Basarnas) juga melakukan 
pencarian pesawat Air Asia QZ 8501 ini. Pada hari 
ketiga pencarian, pesawat CN-295 dengan nomor 
A-2906 dengan Captain Pilot Kapten Pnb Reza 
Pahlevi dan Copilot Lettu Pnb Ari Purba Kesuma 
pada pukul 09.25 WIB terbang pada ketinggian 
500 kaki atau 150 meter dari permukaan laut.
Ketika berada pada posisi radial 227 dan jarak 
95 NM (175 km) dari Pangkalan Bun, mereka 
menemukan 3 obyek besar berwarna putih dan 
kuning mengapung. Temuan tersebut kemudian 
dilaporkan ke Posko SAR TNI AU di Lanud Halim 
Perdanakusuma dan ditindaklanjuti dengan 
menerbangkan pesawat C-130 Hercules A-1320 
yang dipiloti Kapten Pnb Irwan dengan Copilot 
Lettu Pnb Kresna Hendrawibawa dan Lettu Pnb 
Galang Mulkar Kasai untuk membantu pencarian.

 Selanjutnya, pada pukul 11.30 WIB, 
pesawat C-130 Hercules A-1319 dengan Captain 
Pilot Mayor Pnb Akal Juang dan Copilot Lettu Pnb 
Aris Febrianto dan Lettu Pnb Erwin Tri Wibowo 
yang terbang pada ketinggian 500-
700 kaki berhasil juga menemukan 
serpihan-serpihan putih,  merah 
dan orange serta sesosok tubuh 
terapung dengan celana pendek 
warna hitam di perairan pada 
koordinat dekat dengan temuan 
pesawat CN-295 sebelumnya. 
Kemudian mereka memotret 
serpihan-serpihan maupun sesosok 
tubuh tersebut untuk dilaporkan. 
Selanjutnya pesawat Hercules C-130 
A-1320 juga berhasil menemukan 
serpihan cargo berwarna merah putih 
dan jaring cargo maupun live vest 
penumpang pada pukul 12.15 WIB 
dan mengambil beberapa foto dari 
beberapa serpihan yang ditemukan. 
Pesawat Hercules ini kembali ke 
Lanud Halim Perdanakusuma saat 
pesawat SAR HR-3601 Basarnas dari 
Pangkalan Bun memasuki perairan 
tempat ditemukannya serpihan-
serpihan pesawat. Disusul kemudian 
tibanya KRI Bung Tomo di lokasi 
tersebut dan langsung melakukan 
evakuasi para korban.

Pesawat Pengangkut JenazahPesawat Pengangkut Jenazah

Penemuan-penemuan tadi menjadi titik 
terang posisi jatuhnya pesawat yang baru diketahui 
pada hari ketiga (Selasa 30/12/2014) dilepas pantai 
perairan Laut Jawa dekat Pangkalan Bun, 
Kalimantan Tengah pada beberapa koordinat, 
pertama kordinat: 03°52'50"S ; 110°30'5"E. Temuan 
kedua kordinat: 03°52'73"S ; 110°30'18"E.Temuan 
ketiga kordinat: 03°52'62"S ; 110°29'39"E.

Kerahkan pesawat dan personel
TNI Angkatan Udara sebagai salah satu 

angkatan perang dan merupakan bagian dari 
Tentara Nasional Indonesia bertanggung jawab 
atas operasi pertahanan negara Republik 
Indonesia di udara. TNI AU melaksanakan tugas TNI 
matra udara di bidang pertahanan, menegakkan 
hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara 
yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan 
hukum nasional dan hukum internasional yang 
telah diratifikasi, melaksanakan tugas TNI dalam 
pembangunan dan pengembangan kekuatan 
matra udara, dan melaksanakan pemberdayaan 
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wilayah pertahanan udara. Tugas-tugas tersebut 
diwujudkan dalam kegiatan Operasi Militer untuk 
Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang 
(OMSP). Operasi Militer Selain Perang adalah 
aktivitas operasipelibatan bantuan militer di mana 
kekuatan TNI yang bersifat membantumelindungi, 
melengkapi atau memperpanjang daya kekuatan 
lain,berdasarkan perintah di dalam menghadapi 
ancaman-ancaman non-militer. Hal ini mencakup 
bantuan kemanusiaan (civic mission), perbantuan 
kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam 
rangkatugas keamanan dan ketertiban masyarakat, 
bantuan kepada pemerintahan sipil, pengamanan 
pelayaran/penerbangan, bantuanpencarian dan 
pertolongan (search and rescue).

Pada saat pesawat AirAsia QZ8501dinyatakan 
hilang, pimpinan TNI segera mengeluarkan 
telegram berupa perintah Penunjukan Pati 
TNI AU sebagai On the Scene Coordinator 
(OSC) Udara pada Operasi SAR AirAsia PK-AX 
dan mengeluarkan telegram tentang Operasi 
Bantuan SAR TNI pada Pencarian Pesawat 
AirAsia kepada Basarnas. Perintah pimpinan TNI 
ini kemudian ditindaklanjuti dengan keluarnya 

Pencarian korban dan pesawat dari dalam helikopter

telegram Asops Kasau yang 
menunjuk Kas Koopsau I Marsma 
TNI Agus Munandar, S.E sebagai 
On Scene Commander (OSC) 
Udara pada Operasi SAR AirAsia 
PK-AXC. Dengan adanya perintah 
tersebut, ditindaklanjuti dengan 
mengerahkan sejumlah pesawat 
TNI AU yang berhome base di 
Lanud Halim Perdanakusuma 
dan Lanud Atang Senjaya untuk 
melakukan pencarian di sekitar 
lokasi koordinat yang dinyatakan 
hilang. Pada hari pertama 
pencarian, TNI AU mengerahkan 
3 pesawat yaitu C-130 Hercules 
dengan nomor 1323, pesawat 
Boeing 737 dan Helikopter Super 
Puma. Selama lebih kurang 3 
jam melakukan penyisiran dan 
belum ditemukan, akhirnya 
pesawat kembali ke Lanud Halim 
Perdanakusuma. 

Hari kedua pencarian, TNI 
AU mengerahkan dua pesawat 

Hercules, satu pesawat B-737, CN-295 dan dua 
helikopter Super Puma. Lokasi pencarian 
di sepanjang jalur lintasan terbang pesawat 
Airasia dan diperlebar dalam beberapa sektor 
pencarian dengan pertimbangan arus laut 
yang besar sehingga dapat membawa serpihan-
serpihan. Fokus pencarian dimulai dari wilayah 
barat, timur dan selatan perairan Tanjung 
Pandan dan kemudian ke wilayah utara. Dihari 
ketiga, dua pesawat C-130 Hercules, 1 B-737, 2 
pesawat Helikopter Super Puma dan CN-295 
melakukan pencarian kembali pesawat. Dihari 
ketiga inilah, pesawat-pesawat TNI AU berhasil 
menemukan serpihan-serpihan pesawat maupun 
jenazah penumpang. Penemuan ini kemudian 
ditiindaklanjuti ke Basarnas sebagai koordinator 
pencarian dan penyelamatan. Pada operasi 
hari keempat, TNI AU mengerahkan enam buah 
pesawat yaitu pesawat Boeing 737 Intai, dua 
pesawat C-130 Hercules, sebuah pesawat CN-295 
serta dua Helikopter Super Puma. Pesawat C-130 
Hercules yang diterbangkan Mayor Pnb Fata 
Patria dengan Kapten Pnb Ade Irmansyah dan 
Lettu Putut Satrio terbang menuju Pangkalan Bun 
dengan membawa Pangkoopsau I Marsda TNI A. 
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Dwi Putranto, para personel marinir, Denjaka, 
penyelam, PMI, para wartawan dan peralatan-
peralatan untuk melaksanakan evakuasi. Namun 
karena kerusakan pada radar cuaca pesawat 
kembali kembali. Beberapa waktu kemudian 
pesawat kembali tinggal landas, dan kembali 
pesawat terhadang cuaca buruk sehingga jarak 
pandang terbatas, namun akhirnya pesawat 
berhasil mendarat di Pangkalan Bun. Selain 
pesawat C-130 Hercules yang menghadapi cuaca 
buruk, pesawat Helikopter Super Puma HT-3310 
yang terbang dari Pangkalan Bun menuju sasaran 
juga terhadang cuaca buruk dan kembali lagi ke 

Pangkalan. Pada siang hari ketika cuaca semakin 
membaik pesawat-pesawat TNI AU tersebut 
dibawah koordinator Basarnas mulai melakukan 
evakuasi jenazah dan serpihan-serpihan pesawat. 
Selain mengerahkan pesawat-pesawatnya, TNI 
AU juga mengerahkan anggota Paskas untuk 
membantu evakuasi jenazah. Anggota Paskhas 
ini diturunkan dari pesawat ke lokasi pencarian 
untuk melakukan evakuasi. 

Sementara itu, unsur Pangkalan yang 
dilibatkan dalam operasi SAR ini yaitu Lanud 
Halim Perdanakusuma sebagai unsur Pangkalan 
yang kondisinya siap operasional. Lanud Halim 

Setidaknya selama sebulan lebih, dari 
akhir Desember 2014 hingga awal Februari 
2015 sejak jatuhnya pesawat AirAsia, aktivitas 
di Lanud Iskandar berubah drastis. Lanud tipe 
D yang biasanya sepi, hanya terlihat kegiatan 
rutinitas anggota itu tiba-tiba sibuk luar 
biasa dengan kegiatan yang meningkat drastis. 
Puluhan helikopter milik TNI Angkatan Udara, 
Polri, Badan SAR Nasional, bahkan Seahawk 
milik Amerika Serikat take off dan landing di 
Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) ini. Tidak 
hanya itu, pesawat Hercules C-130, CN-295 TNI 
AU hingga pesawat amfibi BE-200 milik Rusia juga 

ikut mendarat.Tidak mengherankan Lanud ini 
memang pangkalan terdekat tempat jatuhnya 
pesawat Air Asia sehingga dijadikan titik aju 
sekaligus posko utama untuk pencarian korban 
dan pesawat Air Asia. Lanud Iskandar seketika 
menjadi sorotan dunia.

Tidak banyak yang tahu tentang Lanud milik 
Angkatan Udara ini. Bahkan, belum tentu semua 
anggota TNI/TNI AU mengetahui keberadaan Lanud 
yang berada di Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat, 
Kalimantan Tengah ini. Saat ini Lanud Iskandar 
dipimpin oleh Letkol Pnb Johnson Simatupang. 
Dilihat dari luas wilayah, sebenarnya Lanud ini 
merupakan Lanud terluas di Indonesia. Luasnya 
yang mencapai 3000,6 hektar melebihi luas Lanud 
Halim Perdanakusuma di Jakarta. Hanya saja, dari 
luas tersebut, baru sekitar 200 hektar saja yang 
dimanfaatkan sebagai kantor dan landasan pacu 

Lanud Iskandar 
Sebagai Posko Utama
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Perdanakusuma ini mendukung pesawat RF-
1121 (Berier-200) RA-76429 (Ilyusin-76) dari Rusia 
dan P- C/KN-01 dari Korea Navy . Pesawat-
pesawat ini untuk membantu pelaksanaan 
searching. Lanud Supadio dan Lanud A.S. 
Hanajoeddin dijadikan sebagai unsur untuk 
mendukung operasi penerbangan.Sedangkan 
Lanud Iskandar Pangkalan Bun dijadikan unsur 
untuk mendukung operasi penerbangan dengan 
pelaksanaan sebagai pangkalan operasi dan 
home base unsur udara serta mendukung pesawat 
Rusia dan perlengkapannya untuk melaksanakan 
penyelaman. 

Selama lebih kurang sebulan melaksanakan 
operasi SAR pesawat Air Asia, setiap harinya TNI 
AU mengerahkan tiga sampai dengan delapan 
pesawat. Jenis-jenis pesawat yang dilibatkan yaitu 
C-130 Hercules, Boeing 737, CN-295, dan helikopter 
Super Puma. Pesawat-pesawat ini melaksanakan 
misi searching, evakuasi jenazah, dukungan logistik, 
dukungan personel penyelam, kesehatan maupun 
mendukung para wartawan yang melaksanakan 
liputan berita. Semangat yang tinggi dan ketulusan 
hati yang ditunjukkan pimpinan TNI AU dan para 
awak pesawat TNI AU dalam pelaksanaan operasi 
SAR-lah yang menjadikan operasi ini dapat berhasil 
dengan baik sebagaimana yang diharapkan.*

Pemeriksaan kesehatan sebelum melakukan operasi SAR

pesawat. Selebihnya masih berupa hutan dan 
sebagian dijadikan perumahan warga. Panjang 
landasan pacu (run way) sekitar 2.120 meter, 
lebar 30 meter. Apabila terjadi pertempuran, 
Lanud ini dijadikan sebagai landasan aju bagi 
pasukan TNI juga sebagai landasan support untuk 
menerbangkan pesawat tempur Indonesia guna 
menunjang pertahanan wilayah.

Sebagai posko utama, Lanud Iskandar 
tidak hanya menyiapkan landasan untuk landing 
pesawat-pesawat yang terlibat SAR saja. Organisasi 

PIA Ardhya Garini Lanud Iskandar C13/D II juga 
terlibat dalam bantuan proses evakuasi ini. 
Ibu-ibu Lanud Iskandar membuka posko yang 
menyediakan makanan dan minuman untuk 
para relawan, wartawan, awak media dan semua 
anggota yang terlibat SAR.
Posko kesehatan

Satu prosedur yang tidak boleh terlewatkan 
bagi penerbang khususnya dan anggota SAR 
lainnya adalah cek kesehatan. Di Lanud Iskandar 
ini didirikan posko kesehatan yang diawaki 
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oleh personel/dokter-dokter Angkatan 
Udara. Setiap pagi usai briefing yang 
disampaikan Danlanud Iskandar Letkol 
Pnb Jhonson H Simatupang, beberapa 
penerbang mendatangi posko kesehatan 
ini, setidaknya untuk cek tekanan darah 
atau menyampaikan keluhan-keluhan yang 
mungkin dialami selama penerbangan SAR. 
Tak bisa dipungkiri, kerja keras tim menguras 
tenaga dan pikiran. Para penerbang harus 
terbang rendah di bawah 5.000 feet atau 
sekitar 700 meter di atas permukaan laut 
untuk melakukan pencarian. Kondisi terbang 
seperti ini sangat rentan terhadap gejala 
vertigo atau sakit kepala. 

Pemeriksaan kesehatan tidak 
hanya untuk para penerbang, tetapi siapa 
saja anggota tim SAR yang memerlukan 
pemeriksaan dilayani dengan baik. Dengan 
adanya posko kesehatan ini, kondisi para kru 
tetap terjaga selama operasi SAR dan tidak ada 
penerbangan yang terganggu karena alasan 
kesehatan yang kurang baik.*



Profi l
Satuan

Dengan mencermati kondisi geografis 
serta tantangan yang dihadapi, khususnya di 
Indonesia bagian barat, maka TNI Angkatan 
Udara mengambil langkah strategis untuk 
mengembangkan kekuatan di wilayah Komando 
Operasi TNI Angkatan Udara I (Koopsau I) 
dalam hal ini di Lanud Roesmin Nurjadin (RSN) 
Pekanbaru, dengan membangun satu skadron 
baru yaitu Skadron Udara 16. 

Skadron Udara 16 merupakan salah satu 
skadron udara berkedudukan di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Komandan 
Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru dan 
termasuk dalam wilayah Komando Operasi 
TNI Angkatan Udara (Koopsau) I. Skadron ini 
tugasnya menyiapkan dan mengoperasikan 
pesawat tempur strategis untuk melaksanakan 
operasi pertahanan udara, operasi serangan 
udara strategis, operasi lawan udara ofensif dan 
operasi dukungan udara. Skadron ini diresmikan 
pengoperasian oleh Kasau Marsekal TNI Ida Bagus 

Skadron Udara 16,Skadron Udara 16,
Memperkokoh Pertahanan Memperkokoh Pertahanan 
Teritorial Udara IndonesiaTeritorial Udara Indonesia

Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia menekan sirine 
bersamaan terbukanya papan nama dan logo Skadron Udara 16, 
didampingi Pangkoopsau I Marsda TNI A Dwi Putranto, Danlanud 
Roesmin Nurjadin Kolonel Pnb M Khairil Lubis serta Danskadron 
Udara 16 Letkol Pnb Firman Dwi Cahyono.

Pemeriksaan pasukanPemeriksaan pasukan
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Putu Dunia, pada 3 Desember 2014. Sedangkan 
penandatanganan prasastinya dilaksanakan di 
Akademi Militer Magelang oleh Presiden RI Dr. H. 
Soesilo Bambang Yudhoyono.

Pembentukan Skadron Udara 16 Lanud 
Roesmin Nurjadin diatur dalam Peraturan 
Panglima TNI Nomor 7 Tahun 2014 yang disahkan 
tanggal 17 Juni 2014. Dengan telah diresmikannya 
pengoperasian Skadron Udara 16 yang mengawaki 
pesawat F-16 Fighting Falcon C/D 52ID ini, maka 
Lanud Roesmin Nurjadin yang dikomandani oleh 
Kolonel Pnb M. Khairil Lubis, saat ini diperkuat 
dua Skadron Udara tempur yaitu Skadron Udara 
16 dan Skadron Udara 12 yang merupakan home 
base pesawat Hawk 100/200.

Peresmian pengoperasian Skadron Udara 
16 ini, diwarnai dengan acara tradisi adat Melayu 
“tepuk tepung tawar” yang dilakukan oleh ketua 
lembaga adat Melayu, Tenas Effendy. Pelaksanaan 
tepung tawar tersebut diawali oleh Kasau 
Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia dan diikuti 
secara bergantian oleh seluruh pejabat, pada 
pesawat F-16 yang berada di hanggar Skadron 
Udara 16. Selanjutnya, penekanan sirine yang 
dibarengi dengan terbukanya papan nama dan 
logo Skadron Udara 16 serta pemotongan pita.

Saat ini Skadron Udara 16 diperkuat dengan 
5 unit pesawat tempur F-16 dari 24 unit pesawat 
yang akan datang secara bertahap dari Amerika 
Serikat. Ke-24 pesawat tempur multi role ini akan 
ditempatkan di Lanud Roesmin Nurjadin sebanyak 
16 unit sedangkan 8 unit lainnya akan menambah 
kekuatan Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, 
Madiun. Diharapkan akhir tahun 2015 sudah 

lengkap 16 pesawat di Lanud Roesmin Nurjadin.
Pesawat tempur jenis F-16 C/D-52ID ini, 

memiliki kemampuan multi role diantaranya, 
dapat digunakan untuk serangan dari udara ke 
darat, pertempuran di udara (pertahanan udara) 
serta operasi dukungan udara lainnya dan mampu 
melaksanakan pengisian bahan bakar di udara. 
Disebutkkan, pesawat F-16 ini setara Block 52, 
memiliki kemampuan perang udara di luar jarak 
visual mata manusia, yang sering dikenal dengan 
istilah Beyond Visual Range (BVR). Selain itu, 
dilengkapi radar APG-68(v) upgrade dan sejumlah 
komponen avionic canggih. Untuk senjata, F-16 
setara Block 52 mengandalkan alutsista Indonesia, 
yaitu senjata non-BVR yang dimiliki TNI AU 
sebelumnya, seperti AGM-65 Maverick dan AIM-
9P yang sering dipakai pesawat tempur Indonesia 
lainnya. Untuk perang BVR ini, pemerintah 
Indonesia dikabarkan sudah memesan puluhan 
rudal VBR seperti AIM-120C dan AIM-9X. 

Kelengkapan pembangunan skadron yang 
belum lama beroperasi ini, meliputi, taxiway, 
taxiway light, apron depan hanggar, apron 
light, apron shelter, shelter pesawat, hanggar, 
penempatan genset (GSE), gardu listrik, shelter 
loxcar, dispatch serta deflector F-16 dan shelter 
untuk 12 pesawat termasuk sarana pendukung 
lainnya yaitu perumahan dan mess. 

Skadron Udara yang terletak di Bumi 
Lancang Kuning ini mempunyai visi yakni 
Skadron Udara 16 menjadi satuan tempur yang 
unggul dan perkasa dan selalu siap mendukung 
tugas pokok TNI Angkatan Udara. Sedangkan 

Tradisi Melayu, tepuk tepung tawarTradisi Melayu, tepuk tepung tawar
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Dalam waktu bersamaan dengan upacara 
peresmian pengoperasian Skadron Udara 16, 
Kasau, Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia melantik 
Komandan Skadron Udara 16, Letkol Pnb Firman 
Dwi Cahyo. Upacara Pelantikan ditandai dengan 
pemasangan tanda pangkat dan penyematan 
tanda jabatan, penyerahan tongkat komando serta 
penyerahan tunggul Skadron Udara 16 dari Kasau 
kepada Letkol Pnb Firman Dwi Cahyo. 

Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia menyerahkan 
tongkat komando kepada Danskadron Udara 16

misinya, mewujudkan tingkat kemampuan 
dan kekuatan personel serta alat utama sistem 
senjata untuk mendukung terlaksananya tugas 
pokok TNI Angkatan Udara, mempertahankan 
dan meningkatkan profesionalitas personel yang 
andal dalam melaksanakan tugas latihan dan 
operasi, serta meningkatkan skill dan knowledge 
personel dalam mengoperasikan dan memelihara 
pesawat guna menjadikan satuan tempur yang 
senantiasa siap melaksanakan tugas.

Skadron F16  ini menjadi "pasukan pemukul 
udara" Indonesia bagian barat khususnya, yang 
selama ini masih terus dibantu dari Lanud Iswahjudi 
Madiun, Jawa Timur. Sebelumnya, jika TNI AU akan 
melakukan pengawasan di daerah Sumatera, harus 
meminta izin lintas terlebih dahulu ke Singapura. 
Karena jika ada beberapa wilayah dalam kawasan 
Singapura, yang akan dilintasi. Namun saat ini, hal 
itu tidak diperlukan lagi. Sebab dengan adanya F16 
di Pekanbaru, seluruh wilayah di Sumatera bisa 
dipantau dengan baik.*

Letkol Pnb Letkol Pnb 
Firman Dwi Cahyo,Firman Dwi Cahyo,
Komandan Komandan 
Skadron Udara 16 Skadron Udara 16 
yang Pertamayang Pertama

Alumnus Akademi Angkatan Udara (AAU) 
tahun 1996 ini tercatat sebagai Komandan Skadron 
Udara 16 yang pertama, sebelumnya menjabat 
Komandan Skadron Udara 3, Lanud Iswahjudi, 
Madiun. Awal bulan Juli 2014, mengikuti training 
pilot di Amerika untuk pesawat tempur F-16 C/D, 
tepatnya di Tuson, Arizona, karena dari pesawat 
F-16 A/B-15OCU ke F-16 C/D-52ID ini ada beberapa 
perbedaan. Program ini yang pertama kali dari 
Blok 25 menjadi Blok 52. Training ini memberi 
kesan dan pengalaman berharga bagi penerbang 
kelahiran Surabaya ini karena dia juga sekaligus ikut 
menerbangkan pesawat dari Amerika ke Indonesia 
dan tidak semua penerbang mendapatkan 
kesempatan ini. “Pesawat diterbangkan dari 
Amerika ke Alaska menempuh waktu lima jam, 
sepanjang perjalanan saya puasa karena pada 
saat itu adalah Bulan Ramadhan, walaupun di 
cockpit pesawat saya mempersiapkan minuman. 
Dari Alaska ke Guam menempuh 10 jam dengan 
AAM, dari Guam menuju ke Iswahjudi, Madiun,” 
paparnya kepada redaksi.* 
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Menghitamkan dan Menggetarkan 
Langit Surabaya

Judul : TNI Angkatan Udara 
   Menghitamkan dan Menggetarkan Langit Surabaya 
   7 Oktober 2014
Penulis : Tim Penulis Dispenau
Penerbit : Dinas Penerangan Angkatan Udara
Terbit  : November 2014
Tebal : 193 halaman  

 Membaca judul bukunya saja “TNI Angkatan Udara Menghitamkan dan 
Menggetarkan Langit Surabaya“, pembaca tentunya membayangkan sejumlah pesawat 
TNI AU menghiasi wilayah udara Surabaya. Betul sekali. Buku ini memang menyajikan foto-
foto berbagai kegiatan yang dilaksanakan TNI Angkatan Udara pada rangkaian pelaksanaan 
Peringatan Ke-69 HUT TNI 7 Oktober 2014 di Surabaya. 

 Seluruh rangkaian kegiatan HUT TNI tahun 2014 dalam buku yang dikemas dan 
disajikan secara menarik dalam desain bentuk foto, sebenarnya tidak lain adalah sebagai 
bentuk pertanggungjawaban TNI AU kepada masyarakat, bangsa dan negara. Membaca 
buku ini, kita diajak untuk memahami bahwa buku ini mengabadikan peristiwa yang paling 
monumental sepanjang sejarah perjalanan TNI AU. Lebih membanggakan lagi, seluruh foto 
yang disajikan dalam buku ini semuanya hasil jepretan fotografer Dispenau. 

 Menghitamkan langit merupakan ungkapan kata-kata mantan Presiden ke-6 
Republik Indonesia, DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono, dalam upaya menunjukkan 
performance alat utama sistem senjata ( Alutsista), khususnya pesawat udara yang dimiliki 
TNI kepada seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia internasional. Pesan yang terkandung 
dalam ungkapan tadi bahwa TNI memiliki kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah 
mata oleh negara lain.

 Sejalan dengan tema pokok Peringatan Ke-69 HUT TNI Tahun 2014 yang menyebutkan 
“Patriot Sejati, Profesionalisme, dan Dicintai Rakyat“, maka Panglima TNI Jenderal TNI 
DR. Moeldoko ingin menunjukkan bahwa TNI masih berada pada hakekat dirinya sebagai 
prajurit pejuang dan pejuang prajurit, yang cinta negara, cinta bangsa, cinta rakyat dan 
cinta kehidupan. Makna kepatriotan prajurit TNI ditujukan untuk mengawal demokrasi dan 
menjaga kedaulatan serta keutuhan NKRI secara profesional, menuju Indonesia yang aman 
dan sejahtera.*
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Opsdiklat

William J. Perry, Secretary of Defense 
Secretary of Defense memorandum, 26 January 
1996.

Berawal dari ungkapan yang sangat inspiratif 
di atas maka tidak dapat dipungkiri lagi 
bahwa nilai keselamatan setiap personel yang 
“mengatasnamakan” Negara memiliki nilai yang 
sangat tinggi. Maka tidak mengherankan ketika 
salah seorang pilot pesawat F-15 USAF Captain 
Scoot O’Graddy pada tanggal 2 Juni 1995 berhasil 
melaksanakan eject setelah ditembak jatuh 
oleh separatis Serbia pada saat melaksanakan 
tugasnya dalam misi Operation Deny Flight di 
Bosnia-Herzegovina, memantik reaksi beragam 
yang ujungnya berimplikasi kepada ranah politik 
dan diplomasi internasional karena menyangkut 
permasalahan keberlangsungan terciptanya 
perdamaian dunia. Namun kisah tersebut diakhiri 
dengan drama serangkaian operasi gabungan 
Combat SAR yang berhasil menyelamatkan 

Transformasi Posisi dan Peran Ideal 
Operasi SAR Tempur
Dalam Operasi Gabungan TNI

Oleh Kapten Pnb Ageng Wahyudi

“ Preserving the life and 
well-being of our Service 

members and civilians who 
are placed in harm’s way 

while defending out Nation’s 
interests is, and must remain 
one of our highest priorities”.

personel serta terpeliharanya perdamaian. Kini, 
peristiwa tersebut tercatat sebagai salah satu contoh 
kegemilangan pelaksanaan operasi Combat SAR 
pada era peperangan modern.

Bertitik tolak dari catatan keberhasilan 
operasi Combat SAR dalam Deny Flight Operation 
terselip pelajaran yang belum sepenuhnya tuntas. 
Operasi Combat SAR sendiri sampai saat ini 
belumlah memiliki posisi, peran dan konsep yang 
jelas baik dalam perangkat lunak maupun struktur 
organisasi. sendiri pada sebuah pelaksanaan 
operasi gabungan. Sebagai contoh riil dalam 
operasi Deny Flight itu muncul dua opsi tentang 
“siapa” yang akan melaksanakannya sebagai 
eksekutor, pertama adalah pasukan gabungan US 
Army dan USAF yang memang dipersiapkan untuk 
melaksanakan Combat SAR di bawah komando 
tugas udara (special operation aviation element) 
yang berkedudukan di Italia. Opsi kedua pasukan 
marinir yang memiliki kemampuan evakuasi 
personel dan pesawat yang berkedudukan di 
Laut Adriatic. Pada Akhirnyalah opsi kedua yang 
diambil mengingat jarak yang terjangkau serta 
kondisi survivor telah terdesak untuk sesegera 
mungkin ditolong. Dari situlah tercermin bahwa 
sebenarnya pelaksanaan operasi SAR pada operasi 
gabungan sendiri belum terintegrasi secara rapi 
dan menyeluruh.

Dalam penyelenggaraan operasi gabungan 
pada penggelaran kampanye militer, operasi 
Sarpur (SAR Tempur/ Combat SAR) adalah bagian 
dari operasi dukungan udara yang merupakan 
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salah satu jenis operasi udara. Operasi Sarpur 
sendiri memiliki tujuan untuk menyelamatkan 
personel dan atau materiil bernilai taktis/
strategis yang hilang atau dikhawatirkan jatuh ke 
tangan musuh di mandala operasi. Dari tujuan 
tersebut dapat diartikan bahwa operasi yang 
dimaksudkan mencakup keseluruhan operasi 
gabungan tidak terbatas hanya pada salah satu 
operasi yang dilaksanakan oleh matra. Namun 
dalam pelaksanaannya saat ini, operasi Sarpur 
lebih identik sebagai operasi matra/tunggal 
yang dilaksanakan oleh komando tugas udara 
gabungan. (gambar 1)

Operasi Sarpur saat ini tergabung dalam 
Satuan Tugas Dukungan Tempur serta untuk 
operasional pelaksanaannya karena menggunakan 
alutsista pesawat helikopter sebagai main vehicle 
maka secara organisatoris berada di bawah unsur 
helikopter dilengkapi oleh tim SAR yang secara 
garis komando berasal dari Satuan Tugas Paskhas. 
Dalam pelaksanaannya operasi Sarpur bersifat 
stand by/siaga yang melekat pada pelaksanaan 
operasi utama, Disposisi maupun dislokasi baik 
untuk personel dan alutsista sendiri ditempatkan di 
pangkalan operasi dengan tetap memperhitungkan 
ROA (radius of action) pesawat helikopter dan juga 
mandala operasi yang digunakan.

Dalam sejarah operasi gabungan yang 
pernah digelar di negeri ini, pelaksanaan operasi 
SAR tempur belum secara jelas dan definitive 
diemban oleh sebuah satgas khusus. Seperti 
yang dilaksanakan pada masa Operasi Seroja 
dan Opslihkam di NAD, helikopter dari ketiga 
angkatan di bawah Satgas Udara memiliki tugas 
tambahan disamping sebagai sarana angkutan 

PANGKOGAB

KOHANUDNAS

SUR INTAI

KOGASUDGAB

SATGASDUKPUR

SUR HELI

KOGAS

SUR PANGKALAN

Gambar. 1 
Diagram Struktur Organisasi Komando Ops Sarpur dalam Opsgab.

personel dan logistik terbatas juga bertugas untuk 
melaksanakan medical evacuation. Namun, hal 
tersebut masih terbatas pada satgas bentukan 
nonpermanen dimana bergerak berdasarkan atas 
permintaan. Hal yang mendasar lainnya apabila 
dikaitkan dengan operasi SAR tempur sendiri 
haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
personel terlatih, dapat digerakkan dengan secepat 
mungkin serta ada struktur kodal yang tetap. Jika 
dikaitkan dengan ketiga unsur tersebut, maka 
kedudukan operasi SAR yang tergabung dalam 
Satgas udara belum dapat digolongkan dalam 
pelaksanan operasi SAR tempur. 

 Secara garis besar pelaksanaan 
operasi Sarpur pada operasi gabungan saat 
ini dapat dirinci sebagai berikut :
1. Operasi Sarpur dilaksanakan oleh 
tiap-tiap komando tugas (Kogas)/matra 
menempel dengan pelaksanaan operasi 
tiap komando tugas (kogas).
2. Operasi Sarpur dilaksanakan oleh unsur 
Sarpur di bawah satuan tugas sehingga 
memiliki wewenang serta kemampuan 
yang terbatas.
3. Komando dan kendali taktis berada di 
tangan tiap-tiap Panglima Komando Tugas 

(pangkogas) di bawah komando dan kendali 
operasi Pangkogab.
4. Operasi yang berlangsung belum 
dapat sepenuhnya dikategorikan sebagai 
SAR tempur, namun lebih ke arah medical 
evacuation.
5. Pelaksanaan operasi penyelamatan 
masih bersifat individual belum melibatkan 
unsur- unsur ketiga matra baik dari personel 
maupun alutsista yang ada.
Operasi SAR tempur ternyata dilaksanakan 

oleh Negara lain dalam doktrin operasi gabungan, 
salah satunya Amerika yang secara khusus telah 
membentuk sebuah Satgas untuk melaksanakan 
SAR tempur. Hal tersebut dapat dilihat dalam 
struktur organisasi (gambar 2).

Dari struktur organisasi dan komando 
tersebut dapat dijelaskana bahwa satuan tugas 
SAR tempur berada di bawah tanggung jawab 
komando satuan tugas khusus yang berada 
langsung di bawah Pangkogab. Adapun dalam 
pelaksanaannya sendiri satuan tugas SAR tempur 
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tetap bersinergi dan berkoordinasi dengan 
komando tugas lainnya termasuk di dalamnya 
coast guard sebagai salah satu komando 
tugas yang memiliki potensi SAR. Dalam tiap-
tiap komando tugas sendiri memiliki pusat 
komando yang secara simultan dan paralel 
berkoordinasi dengan satuan tugas Sarpur 
dalam pelaksanaan operasi SAR tempur.

Secara garis besar pelaksanaan operasi 
SAR tempur pada operasi gabungan di Amerika 
Serikat adalah sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan operasi SAR tempur 
merupakan tanggung jawab satuan tugas 
operasi SAR tempur yang berada di bawah 
komando tugas khusus.
2. Satuan tugas SAR tempur memiliki 
alutsista yang memadai dan personel terlatih 
yang secara khusus melaksanakan operasi 
tersebut.
3. Operasi SAR tempur dilaksanakan secara 
komprehensif dengan melibatkan koordinasi 
dari seluruh aset kekuatan komando tugas 
yang ada dan cakupan seluruh operasi 
yang digelar dalam pelaksanaan operasi 
gabungan.
4. Satuan tugas SAR tempur dalam 

Gambar 2
Struktur organisasi komando Operasi Sarpur 
pada Opsgab Amerika.

pelaksanaannya berada di bawah komando 
kendali komando tugas khusus dengan 
direktif dari Pangkogab.

Perkembangan doktrin dalam pelaksanaan 
operasi gabungan menuntut adanya perkembangan 
pula terhadap peran dan posisi operasi SAR tempur. 
Hal tersebut mengingat nilai strategis dari operasi 
tempur sendiri dalam pelaksanaan operasi gabungan 
sehingga operasi tersebut haruslah diwadahi oleh 
satuan tugas yang telah dipersiapkan dan memiliki 
personel serta alutsista siap. Siap berarti siap 
dalam kemampuan ataupun perlengkapan yang 
menyertainya. Selain itu tentunya satgas tersebut 
dapat sesegera mungkin digerakkan, mengingat 
operasi SAR tempur memiliki karakteristik waktu 
yang mendesak, karena personel yang berada di 
bawah tekanan lawan sehingga perlu pertolongan 
dan evakuasi secara cepat, tepat dan benar. Adapun 
konsep pelaksanaan operasi SAR tempur yang 
diharapkan sesuai dengan struktur organisai seperti 
pada (gambar 3).

Pelaksanaan operasi sar tempur ke depan 
diharapkan dilaksanakan oleh satuan setingkat 
satuan tugas tidak hanya dilaksanakan oleh satuan 
setingkat unsur sehingga memiliki wewenang serta 
kemampuan yang lebih besar. Satuan tugas sendiri 
berada di bawah komando tugas khusus yang 
berada di bawah langsung komando Pangkogab. 
Dengan demikian dalam pelaksanaanya rentang 
komando yang ada akan memberikan keleluasaan 
untuk dapat melaksanakan operasi secara cepat. 
Dengan diwadahi oleh satuan tugas secara 
tersendiri maka penyiapan baik personel maupun 
alutsista dapat dipersiapkan secara dini sehingga 
dapat digerakkan setiap saat dengan tingkat 
kesiapan operasi yang tinggi pula.* (Berbagai sumber) 

PANGKOGAB

KOHANUDNAS

SUR KAM

KOGASUS

SATGASSAPUR

SUR HELI

KOGAS

SUR LONG

Gambar. 3 
Diagram Struktur Organisasi Komando Ops Sarpur dalam Opsgab.
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By Prof (Emeritus) Dr. H. K. Martono, S.H., LL.M. and Dr Ariawan Gunadi SH MH
Lecturer, Law Faculty of Tarumanegara University (UNTAR)

The Civil Aviation and 
The National 
Air Power

Air Power

Abstract
This description deals with legal ground of civil 

aviation, the philosophy; prohibited and restricted 
areas and used weapon; aircraft violating the sovereign 
territory; the right to regulate and non-discrimination 
treatment; best practice of violations; economic 
airspace exploitation and protection consideration; 
flight information region; civil aviation personnel; 
airports structure; airport location; the airport interest 
environment areas; airport construction; limitation of 
building; airport certificate and registration; air port 
facilities and maintenance; airport personnel; duty 
and responsibility of airport authority; arranging of 
airport authorities; the airport management activities; 
airport-related services; joint utilization of airports 
and airbase; air navigation services; entrance permit 
into restricted area; aviation industry and technology 
development; information and available data; 
preparation and development of human resources, 
education and training, model of human resources 
education and training, competency certificate and 
license, contribution of aviation services providers 
and working hours; public participants.

Legal ground of civil aviation 
Civil Aviation Act Number 1 Year 2009, 

regulates almost all norm recommended by the ICA 

such as a sovereignty airspace, aircraft production, 
operation and airworthiness of aircraft to aviation 
security and safety, aircraft procurement, aviation 
insurance, aircraft accident investigation, and the 
licensing of aviation personnel. In addition, the 
civil aviation act of 2009 also regulates scheduled 
as well as non-scheduled air transportation, airlines 
capital, the ownership of aircraft, aircraft leasing, 
fares, the liability of air carriers, air navigation 
facilities, airport authorities and services, and 
law enforcement related to air transportation. 
The Act also has provision aimed at supporting 
the development of national and international air 
transportation in Indonesia, including provisions 
regarding the creation of a public services institute 
the further those goals.

The philosophy 
The philosophy of the Civil Aviation Act of 2009 

is not necessary to have too many airlines, but existing 
airlines could not be able to perform competitively. It 
is better for airline to be small but capable to fulfill air 
transportation needs to support national economic 
development, and capable to compete at national, 
regional and global levels. For that reason, the Civil 
Aviation Act of 2009 laid down five pillars for the 
establishment of airlines such as aircraft ownership, 
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capital investment, a national majority shares holders, 
a bank guarantee, and-professional human resources 
capabilities combined with operational principles
Prohibited, restricted areas and used weapon

Indonesia has complete and exclusive 
sovereignty over the airspace above an Indonesian’s 
territory. In accordance with the UNCLOS of 1982, 
Indonesia has the right to establish the breadth of 
territorial sea up to limit not exceeding 12 miles 
measured from baseline, for that reason, Indonesia 
has sovereignty above the territorial sea as well. 
Based on the sovereign right, Indonesia has the right 
to determine the prohibited areas for the purpose 
of national economy, state defense, and security 
consideration. For example, the airspace across 
Botang areas was declared as prohibited area for the 
purpose of national economy whilst no aircraft may 
fly above a military air base for defense purpose and 
prohibited area for security purposes include the 
no fly zone above presidential palace. In addition, 
Indonesia has also the right to prohibit taking into 
account the safety of aircraft during natural disaster 
occurrences such as volcano eruption. Indonesia is 
prohibited from declaring an area into non fly zone 
for political reason, even though Indonesia does not 
ratify the International Air Service Transit Agreement.

In addition, Indonesia must refrain from 
resorting the use of weapon against civil aircraft 
in flight and that, in case of interception, the lives 
of person on board and the safety of aircraft must 
not be endangered. Indonesia, in exercise of its 
sovereignty, is entitled to require the landing at 
some designated airports of a civil flying above 
Indonesian’s territory without authority. Indonesia 
may resort to any appropriate means consistent 
with relevant rules of international law, including 
Chicago Convention of 1944.

Aircraft violating the sovereign territory
Any aircraft violating the sovereign territory of 

the Republic of Indonesia, shall be given a warning 
and order to leave the areas by ATC(s), whilst aircraft 
approaching and having entered the prohibited and 
restricted areas shall be warned and ordered to leave 
the areas concerned by the ATC(s) as well. It is the 
obligation of ATC to inform the aircraft that it has 
violated the sovereign territory and prohibited are 
to the authorities concerned, especially carried out 
by the institution responsible for national defense. In 

the case that the aircraft refused to oblige with the 
warning and order to leave, the air force shall force 
the violator(s) to leave the territory or the prohibited 
and restricted areas, or to force to land on a stipulated 
airbases or airports within the territory of the Republic 
of Indonesia.

The crews, the aircraft and all other loads of 
an aircraft shall be examined and interrogated in 
accordance with valid law and regulations. Further 
provisions regarding violation of Indonesian’s 
sovereign territory, stipulation of prohibited areas, 
restricted areas, execution of action against the 
aircraft(s) and crews, and the system and procedures 
of enforcing action by state aircraft(s) shall be 
regulated under the government regulation.

The right ro regulate and non-discrimination 
treatment 

Indonesia may, for reason of military necessity 
or public safety, restrict or prohibited uniformity the 
aircraft of other states from flying over certain areas, 
provided that no distinction in this respect is made 
between the foreign and Indonesian aircraft engaged 
in international scheduled airlines services, and the 
aircraft other contracting states likewise engaged. In 
addition, Indonesia reserve the right, in exceptional 
circumstances or during a period of emergency, or 
in the interest of public safety, and with immediate 
effect, to temporary restrict or prohibit flying over 
the whole any part of an Indonesian’s territory, on 
condition of such restriction or prohibition shall be 
applicable without any distinction of nationality to 
aircraft of all other states. The government has the 
right to stipulate prohibited and restricted airspace 
areas. An Indonesian’s aircrafts or foreign aircraft 
shall be prohibited flying through prohibited areas. 
The prohibition is of permanent and holistic nature, 
whilst the restriction may be waived for state aircraft 
purposes. 

Best practices of violations
There are at least four incidents of Indonesia’s 

airspace violation such as Parternavia P-68 
registration VH-PFP, F-18 Hornet of the US Air 
Force, Boeing 737-300 registration AP-BEH and PT 
Rimba Raya. On 12 September 2008, Parteravia P-8 
registration VH-PFP owned by Cape Air Transport. 
Australia, piloted by Capt.William Henry Scott-
Bloxam landed in Mopah Airport, Merauke without 
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diplomatic clearance, approval and security 
clearance. Consequently, the pilot was penalized 
as much as IDR 50 million. The second violation of 
airspace conducted by F-18 Hornet, owned by the 
US Air Force flew over the transit passage, due to 
the USA interpreting the UNCLOS of 1982 does not 
legally bind the USA as a party. The third violation 
was conducted by a Boeing 737-300 registration AP-
BEH belong to Pakistan International Airlines (PIA) 
piloted by Capt.Tariq Khalil Rechman Awan, with 49 
passengers without diplomatic clearance, security 
clearance and flight approval as well. This aircraft was 
intercepted and force to land down by air force in the 
Hasanuddin Airport. The fourth violation of airspace 
was conducted by PT Rimba Raya was considered as 
a general aviation.

Airport structure
National airport structure shall be created in 

the framework of having a competent, integrated, 
efficient and globally competitive airport, in order 
to support national and regional development. 
The airport structure shall apply national airport 
planning system which illustrates interdependence, 
interrelation, and synergy among all elements such 
as natural resources, human resources, geography, 
economic potential, and security, defense in the 
framework of achieving national objective. The 
airport structure shall contain the roles, function, 
utilization, hierarchy, and classification of airports, 
and national airport master plan.Airports shall act as 
a hub of transportation network in accordance with 
its hierarchy, as an entrance of economic activities, a 
place for transportation mode transfers, as a booster 
and supporter of industrial and/or trading activities, 
as an opener of isolation of regions, border regional 
development, and disaster management; and as 
an infrastructure strengthening the archipelago, a 
function as a place for the following operations of 
governance, and/or entrepreneurship, with regard 
to utilization, and shall consist of international and 
domestic airports.

The national airport master plan shall become 
the guideline for determining the location, master 
plan formulation, construction, operation and 
development of airports and shall formulated with 
the consideration of national spatial plan, provincial 
spatial plan, regional/municipal spatial plan; regional 
social economic potentials and growth; natural 
resources potentials; national transportation system; 

inter mode and multimode integrated; and-the role 
of the country. Airports shall function as a place 
for the following operation of governance and/
or enterpreneurship; and the utilization of airport 
shall consist of international airports and domestic 
airports.

The airport interest environment areas 

The airport interest environment areas shall 
be the areas outside working environment areas 
that are used to ensure aviation safety and security, 
and smooth accessibility for passengers and cargo. 
Utilization of airport interest environment areas 
shall have to be done upon approval from the MOC, 
whilst the airport operational safety zone shall 
consist of approach and take-off zone, accident 
vulnerable zone, underneath transitional surface 
zone, underneath inner horizontal surface zone, 
underneath conical surface zone and underneath 
outer horizontal surface zone. With regard to the 
noise limit/border zone, the noise limit/border zone 
shall be a certain zone surrounding the airport that 
may be affected by the aircraft engine sound wave, 
consisting of level I noise, level II noise and level III 
noise.

Airport certificate anda registration 
Any airport to be operated shall be compelled 

to fulfill aviation safety and security provisions, and 
services standards . The MOC shall give airport 
certificate for airport serving aircrafts of a capacity 
of more than 30 seats or a maximum weight 
during take-off of more than 5,700 kilograms, or 
airport registration for airport serving aircrafts of 
a maximum capacity of 30 seats or a maximum 
weight during take-off of 5,700 kilograms . Thus 
certificate shall be given to any airport possessing 
an aerodrome manual and fulfill of personnel, 
facilities, airport operational procedures and airport 
operational safety management system. 

Airport registration shall be given to any 
airport possessing an aerodrome manual and fulfill 
of personnel, facilities and airport operational 
procedures. Any person operating an airport 
without fulfillment of airport services provision 
shall be imposed with administrative sanction such 
as warning, decrease of airport service tariff, and/or 
certificate revocation.
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Airport facilities and maintenance
Every airport business entity or airport 

operation unit shall be obligated to provide airport 
facilities performing to the requirements of aviation 
safety and security, and airport services. Thus airport 
facilities shall be awarded with a worthiness certificate 
by the MOC. In order to maintain preparedness of 
airport facilities, the airport business entity, or the 
airport operation unit shall be obligated to conduct 
periodical maintenance by means of checking, 
testing, verification and/or calibration and in order 
to maintain and improve performance of facilities, 
procedures, and personnel, the airport business entity 
or airport operation unit shall be obligated o conduct 
periodical training/drill of emergency management. 
Any individual violating the provisions to provide 
facilities, maintenance and conduct periodical 
training/drill shall be imposed with administrative 
sanction such as warning, suspension of certificate, 
and/or certificate revocation.

Airport operation fulfill aviation safety, 
security and services shall be carried out by 
managerial personnel having the capability and 
competence in airport technical field and/or 
airport operation. Any individual violating the 
provision of managerial shall be imposed with 
administrative sanction such as warning, freezing 
of certificate, and/or certificate revocation. Further 
provisions regarding airport facility operation and 
the mechanism and procedures of imposition of 
administrative sanction shall be stipulated under a 
Ministerial Regulations.

Airport personnel
Every airport personnel shall compelled 

to own license or competence certificate. Each 
airport personnel directly involved in operation 
performance and/or maintenance of airport 
facilities must own legitimate and valid license. The 
license shall be issued by the MOC upon meeting 
the administrative requirements, physically and 
mentally fit, possessing competence certificate of 
the field, and passing the examination/test. The 
competence certificate above-mentioned shall be 
obtain through education and/or training conducted 
by any institution duly accredited the MOC.

Airport personnel owning required license 
shall be obligated to perform his/her duties in 
accordance with the policies in his/her, maintain 

competence and undergo periodical medical 
checks. Any airport personnel founded to be in 
violation of the categories mentioned above shall 
be imposed with administrative sanction such 
as warning, freezing of license and/or license 
revocation. Airport personnel license issued by 
another country shall be consider legitimate after 
going through legalization process and validation 
by the MOC. Further provisions regarding the 
requirements, mechanism and procedures of 
obtaining licenses, the educational and/or training 
institutions, and enforcement of administrative 
sanction shall be stipulated by the MOC.

Duty and responsibility of airport authority 
Airport authority shall have the duty and 

responsibility to guarantee the safety, security, 
smooth process, and comfort at the airport, 
ensuring implementation and fulfillment of 
aviation safety and security requirements, and 
conditions for smooth processing and comfort at 
the airport; assuring well maintained preservation 
of airport environment; setting any problems that 
may disturb the smooth operational activities 
at the airport which are considered cannot be 
solved by the other agencies; reporting to the 
highest management in the case any government 
officials neglecting their duty and responsibilities 
and ignoring and/or not following the policies and 
regulations existing at the airport; and reporting 
implementation of the airport authority’s duty and 
responsibilities to the MOC.

Arranging of airport authorities
The airport authority shall have the 

authorities arranging, controlling and overseeing the 
implementation of the provision on safety, security, 
processing, and comfort at airport, implementation 
of environmental preservation provisions, the 
utilization of land and/or water surface of the airport 
in accordance with the airport master plan, the 
utilization of aviation operational safety zone and 
airport working environment areas and airport 
interest environment areas; the implementation 
of operational performance standard of service 
provision at the airport.

In addition, the airport authority shall have the 
authorities in coordinating government activities 
at airport an imposing administrative sanction 
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to airport business entity, airport operation unit, 
and/or other business entities failing to meet the 
requirements of aviation safety, security, smooth 
process, and comfort in accordance with the rules 
of law. Airport authority apparatus shall be a civil 
servant in possessing of competence in aviation 
field according to the standard and criteria set forth 
by the MOC.

Airport management activities and related 
services

With regard to business activities at airport, 
the Act Number 1 Year 2009 provides that airport 
management activities consist of airport services and 
airport related services. Airport services shall cover 
aircraft services, passenger, cargo and post services, 
consisting of supplies and/or development of facilities 
for aircraft landing, taking-off, maneuvering, parking, 
and airplane hangar; terminal facilities for passenger, 
cargo and post services; facilities for electronics, 
electricity, water, waste-installation facilities, and land 
for building, field, and industry and other buildings or 
construction connected to air transportation smooth 
operation.

Airport-related service shall cover aircraft 
operation at the airport consisting of provision of 
airplane hangar, aircraft maintenance workshop, 
water house, aircraft catering, passenger and 
baggage services, aircraft technical ground 
handling, passenger and baggage services, and 
cargo and post handling, whilst services related 
to passenger and cargo services support consist 
of availability of lodging/hotel(s) and transit hotel, 
availability of shops and restaurants, motor vehicle 
storage, health services, banking services and/or 
money changer(s), and ground transportation. Value 
added service related to provide airport management 
consist of availability of play-ground and recreation, 
office business facilities, sport facilities, education 
and training facilities, fuel station for motor vehicles 
and advertisement. 

Joint utilization of airports and airbase
In peaceful situation, the military airbase 

jointly utilize, the civil aviation regulations shall 
be applied, whilst oversight and control of aviation 
operational safety zone joint-utilization at military 
airbase shall be undertaken by the airport authority 
after obtaining an approval from inter-related 

agencies. Any airport and military airbase to be 
jointly utilized shall have to be determined under 
a Presidential Decree. The best practice of joint 
utilization of airport and military airbase are Adi 
Sucipto in Yogyakarta, Adi Sumarmo Airport in 
Solo and Achmad Yani Airport in Semarang.

It provides under a certain circumstance an 
airport may be utilized as a military airbase. In reverse 
under a certain circumstances a military airbase may 
be used jointly as an airport. Joint utilization of an 
airport or a military airbase shall be performing to 
the needs for air transportation services, aviation 
safety, and security, and expedite procedures, state 
security and defense; and legal regulations.

Aviation safety 
Act Number 1 Year 2009 provides national 

aviation safety program; aviation safety oversight; 
aviation safety law enforcement; aviation service 
provider safety management system; and aviation 
safety culture. With regard to aviation safety related 
to the national air power, in a peaceful situation, 
the civil aviation regulations recommended by the 
International Civil Aviation Organization (ICAO) 
shall apply. In addition, it also provides national 
aviation security; aviation security supervision; 
airport security; aircraft operational security; 
prevention of unlawful acts and; aviation security 
facilities.

With regard to aviation security related 
to national air power, the government shall be 
responsible on establishing a national aviation 
security committee, enact a state aviation security 
program and monitor the implementation of 
state aviation security program. The national 
aviation security committee shall have the duties 
to coordinate the implementation of state aviation 
security program. The national aviation security 
program shall at least contain aviation regulations, 
aviation security targets, aviation security personnel, 
separation of responsibility on aviation security, 
protection of airports, aircraft, and flight navigation 
facilities, control and guarantee security of human 
and goods on aircraft, prevention of unlawful acts, 
adjusment of security system towards security threat 
level and aviation security supervision.

In addition, the MOC shall be responsible to 
supervise national aviation security as well. The 
supervision is continuously to ensure compliances 
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to aviation security regulations, covering activities 
of audit, inspection, survey and test. The MOC shall 
take corrective and law enforcement actions on the 
results of monitoring above mentioned.

Entrance permit into restircted area 
Airport security, provides that any person, 

vehicle, cargo, and post entering restricted area shall 
be obligated to possess entrance permit into the 
restricted areas, or airplane tickets for passengers 
and security check shall be enforced conducted 
by competent personnel in aviation security field. 
Passengers, aircrews, baggage, cargo and post to 
be transported shall have to pass the examination 
and fulfill aviation security requirements. Specific 
passengers and cargo may be given special 
treatment with regard to security examination. Any 
airplane passenger carrying any weapon shall be 
obligated to report and hand-over the weapon to 
the air transportation business entity transporting 
the passenger concerned. The air transportation 
business entity shall be responsible for the weapon 
received until the time it is returned to the owner at 
the designated airport. Airport business entity and 
airport operation unit shall be obligated to provide or 
appoint an area at the airport territory as an isolated 
parking area for aircrafts experiencing security 
disturbance or threat.

Aviation industry and technology development 
Act Number 1 Year 2009 also regulates 

industry and technology development. It provides 
the government shall undertake empowerment 
of aviation industry and technology development 
to strengthen the national air transportation. The 
strength of national air transportation shall, at 
least, include design, production, and components 
of aircraft; engines, propellers, and components of 
aircraft; aviation safety and security facilities; aviation 
technology, information and air navigation; airport 
operation/management; and education and training 
facilities for aviation personnel.

Empowerment of national air transportation 
shall be undertake by the government through 
development of marketing research and saleable 
design; developing standardization and aviation 
component by using as much as possible, local 
contents and transfer of technology; developing 
raw materials and components of the industry; 

providing facilitation in financing and taxation; 
facilitating cooperation with similar type industry 
and/or market for domestic and international 
users; and determining an integrated aviation 
industrial zone. With regard to empowerment of 
aviation industry and technology development, in 
relation to the national air power, the enhancing 
of the domestic technologies will strengthen the 
procurements of state aircraft fleets to meet the 
need of the Ministerial of Defense. The Ministerial of 
Defense could order the fleets needed domestically 
and save financial expenditure.

Preparation and development of human 
resources

Act Number 1 Year 2009 provides that 
the government is responsible in preparing and 
development of human resources in aviation field 
to create human resources that are professional, 
competent, disciplined, reliable, and having the 
integrity. It shall consist of human resources in 
the field of aircraft, air transportation, airport 
management, flight air navigation, aviation safety, 
and aviation security as well. The MOC stipulate 
policies on preparation and development of human 
resources in aviation field, covering manpower 
planning, education and training, expansion of job 
opportunities, and supervision, monitoring and 
evaluation.

Education and training in the field of aviation 
shall be undertaken in the framework of the national 
education system. The MOC shall be responsible 
for supervision and organization of education and 
training. Thus responsibility shall at least cover 
improvement of quality of educators, development of 
curriculum, syllabus and methods in accordance with 
pre-determined standard, structuring, betterment, 
and certification of aviation educational and training 
organization or management, and modernization 
and improvement of the technology of learning 
teaching facilities and infrastructure of aviation 
and training institution. Education and training 
shall be implemented by the Government, regional 
government or the community through formal 
and/or non-formal educational path. The formal 
education path shall be implemented in medium and 
higher education levels in accordance with the rules 
of laws and regulations, whilst non-formal education 
path shall be conducted by non-formal educational 
units that has the approval of the MOC.
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Model of human resources and education and 
training

The MOC shall stipulate the model wherewith 
aviation resources education and training shall 
be formulated. Thus model of human resources 
education and training shall at least contain kinds 
and levels of education and training, requirements 
for participants of the education and training, 
curriculum, syllabus and methods of education and 
training, qualifications of educators and trainers, 
infrastructure and facility standard or education and 
training, requirements of education and training 
operators, standard of determining education 
and training charges and control and oversight of 
the education and training. The government shall 
direct, supervise, and oversee the implementation of 
education and training, whilst regional government 
shall assist and provide facilities aiming for well 
implemented education and training.

The contribution of aviation services provider 
and working hours 

Providers or organization of aviation services 
having any activities in aviation field shall be 

obligated to give contribution to support personnel 
preparation and development in aviation. Thus 
contribution shall at least consist of scholarship 
grants for education and training, establishment of 
education and training institute and/or provision 
of educational and training facilities, cooperation 
with existing education and training institute, and/
or extending internship opportunities for education 
and training. In order to ensure aviation safety, 
regulations shall have to be made on working days, 
working hour limitation, and resting hour conditions 
for flight operational personnel. Further provisions 
in this regard shall be stipulated by the MOC.

With regard to human resources in relation to 
national air power, the human resources has the role 
to support in the case of the Ministerial of Defense 
required human resources in aviation field, in reverse, in 
the certain conditions, especially in the times of peace, 
the personnel of the Department of Defense shall assist 
to civil aviation to serve air traffic control in the joint-
utilization of airport and military airbase.* (Submitted 
to the International Seminar on Air Power” held by 
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta 
in cooperation with Air Power Centre of Indonesia 
(APCI) Jakarta)
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Radar adalah salah satu alutsista yang memiliki 
peran sebagai “mata” yang selalu mengawasi 
setiap pergerakan seluruh benda/wahana yang 
ada/melintas kedalam wilayah udara NKRI. Untuk 
menjaga wilayah kedaulatan Indonesia tersebut, 
TNI AU mengoperasikan berbagai macam Radar 
yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Salah 
satu jenis radar yang menjadi ujung tombak TNI 
AU dalam operasi pertahanan udara adalah radar 
Thomson buatan Thomson CSF, Perancis. Radar 
Thomson yang dioperasikan oleh TNI AU terdiri 
dari tiga jenis, yaitu TRS-2215R, TRS-2215D dan 
TRS-2230. 

Sistem kerja seluruh radar Thomson secara 
umum sama dengan yang terdapat pada radar-
radar lainnya, yaitu radar memancarkan sinyal 
melalui transmitter dimana pantulan sinyal tersebut 
saat membentur suatu benda akan ditangkap 
kembali oleh receiver dan ditampilkan di konsol 
setelah seluruh datanya diproses pada signal data 
processing. Seluruh radar Thomson TNI AU dibuat 
dan beroperasi sejak periode 1980-an yang berarti 
sudah lebih dari dua dekade beroperasi menjaga 
kedaulatan wilayah udara NKRI. 

Suasana ujicoba di Satuan Radar 216 CibalimbingSuasana ujicoba di Satuan Radar 216 Cibalimbing
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Dengan lamanya usia pakai radar Thomson 
menyebabkan terjadi penurunan performance 
pada seluruh sistem elektronika di dalamnya. 
Penurunan tersebut merupakan dampak dari 
penurunan kemampuan/rusaknya beberapa 
komponen elektronika yang dapat berimbas 
langsung pada kinerja Radar. Salah satu 
komponen yang sering mengalami kerusakan 
adalah brusher set for slipring unit yang terdapat 
pada rotating joint dan mechanism motor selsyn 
azimuth data box yang terdapat pada antena 
Radar Thomson. Brusher set for slipring unit 
berfungsi sebagai pembawa data yang berasal dari 
antena kepada receiver sedangkan mechanism 
motor selsyn azimuth data box berfungsi untuk 
mengatur putaran antena sebesar enam rpm. 
Saat ini suku cadang kedua komponen tersebut 
berada dalam kondisi Absolute karena pabrik 
pembuatnya Thomson CSF; Thales sudah tidak 
memproduksi lagi sehingga berimbas pada 
kelangkaan suku cadang yang dapat menghambat 
proses pemeliharaan dan operasional Radar.

Menghadapi kondisi demikian, Dislitbangau 
melaksanakan penelitian dan pembuatan prototipe 
brusher set for slipring unit dan mechanism motor 
selsyn azimuth data box. Kemampuan yang 
dimiliki kedua prototipe tersebut dibandingkan 
komponen aslinya adalah sama baik dilihat dari segi 
dimensi, besar input  dan output dengan harapan 
performance sistem pada Radar yang lain tidak 
akan terganggu karena kehadiran prototipe ini. 

Dalam melaksanakan penelitian dan 
pembuatan, Dislitbangau melakukan koordinasi 
dengan PT Eka Bina Sarana selaku mitra/
konsultan pembuat brusher set for slipring unit dan 
mechanism motor selsyn azimuth data box radar 
Thomson. Perusahaan ini diharapkan tidak hanya 
dapat bersinergi dalam pembuatan desainnya 
namun sampai dengan pengujian statis. Selanjutnya 
memanfaatkan workshop PT EBS untuk fasilitas dan 
kelancaran kerja pengecekan terhadap kesiapan 
sistem yang telah selesai dirangkai. Selain itu, 
berkoordinasi juga dengan Diskomlekau, Depohar 
50 dan Satuan Radar 216 Cibalimbing. 

Pada pelaksanaan Litbang dan pembuatan 
brusher set for slipring unit dan mechanism motor 
selsyn azimuth data box radar Thomson dibuat 
melalui beberapa tahapan mulai dari acuan 
perancangan berupa proses pembuatan desain 
gambar dan penentuan bentuk agar mudah untuk 
pelaksanaan mobilitas dan pengoperasiannya.

Untuk pembuatan brusher set for slipring 
unit dan mechanism motor selsyn azimuth data 
box radar Thomson dilakukan dengan cara 
menentukan beberapa komponen mekanik 
dan elektronika serta prinsip kerja brusher set 
for slipring unit dan mechanism motor selsyn 
azimuth data box radar Thomson. Proses 
pembuatan brusher set for slipring unit dan 
mechanism motor selsyn azimuth data box radar 
Thomson dilaksanakan dengan cara membuat 
rangkaian, dan bahan yang digunakan untuk 
pembuatan berdasarkan penelitian dan uji coba 
sampai mendapatkan bahan yang sesuai dengan 
pembuatannya.

Sedangkan proses pembuatan/perakitan 
prototipe brusher set for slipring unit dan 
mechanism motor selsyn azimuth data box 
radar Thomson dengan membuat komponen 
mekanik dan elektronik. Pembuatan komponen 
mekanik di laksanakan dengan menggambar/
drawing menggunakan software Computer aided 
design (CAD)/computer aided manufacture (CAM) 
solidworks dengan dimensi tertentu sesuai sasaran 
pembuatan berupa brusher set for slipring unit dan 
mechanism motor selsyn azimuth data box radar 
Thomson. Hasil dari drawing tersebut kemudian 
di buat dengan menggunakan mesin CNC untuk 
mendapatkan hasil dengan tingkat presisi tertentu 
yang diinginkan. Adapun hasil drawing brusher 
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set for slipring unit dan mechanism motor selsyn 
azimuth data box radar Thomson. 

Proses pembuatan perangkat elektronik 
brusher set for slipring unit dan mechanism 
motor selsyn azimuth data box radar Thomson 
dilaksanakan dengan proses drawing menggunakan 
software electronic design automation (EDA) 
dengan hasil berupa gambar schematic dan printed 
circuit board (PCB) yang telah ditentukan tata letak 
dan jenis komponen elektronik yang dibutuhkan. 
PCB hasil desain kemudian akan dicetak dengan 
menggunakan mesin CNC untuk mendapatkan 
hasil sesuai tingkat presisi yang diinginkan. 

Setelah pembuatan seluruh komponen 
mekanik dan elektronik selesai, kemudian 
dilakukan perakitan sistem dan pengecekan 
secara menyeluruh. Selanjutnya dilaksanakan 
metode pengujian, yaitu uji statis dan uji dinamis. 
Spesifikasi teknik material/bahan, pelulusan 
hasil fabrikasi dan pelulusan hasil pengujian.Uji 
statis brusher set for slipring unit dan mechanism 
motor selsyn azimuth data box radar Thomson 
dilakukan dengan pengukuran dimensi kedua 
prototipe, pemeriksaan tingkat low noise 
conductor wire pada brusher set for slipring 
unit saat menghantarkan tegangan maupun arus 
listrik, pemeriksaan input tegangan dan frekuensi 
brushless resolver pada mechanism motor selsyn 
azimuth data box. Hasil uji statis brusher set for 
slipring unit dan mechanism motor selsyn azimuth 
data box radar Thomson adalah dilaksanakan 
metode pengujian, yaitu uji statis dan uji dinamis. 
Spesifikasi teknik material/bahan, pelulusan hasil 
fabrikasi dan pelulusan hasil pengujian. Uji statis 

brusher set for slipring unit dan mechanism 
motor selsyn azimuth data box radar Thomson 
dilakukan dengan pengukuran dimensi kedua 
prototipe, pemeriksaan tingkat low noise 
conductor wire pada brusher set for slipring 
unit saat menghantarkan tegangan maupun 
arus listrik, pemeriksaan input tegangan dan 
frekuensi brushless resolver pada mechanism 
motor selsyn azimuth data box. Hasil uji statis 
brusher set for slipring unit dan mechanism 
motor selsyn azimuth data box radar Thomson 
adalah pengukuran dimensi, tingkat low noise 
dan output brushless resolver. 

Hasil pengukuran dimensi prototipe 
brusher set for slipring unit dan mechanism motor 
selsyn azimuth data box sesuai dengan komponen 
aslinya. Pengukuran tingkat low noise pada 
conductor wire dilakukan dengan mengalirkan 
arus dari satu sisi conductor wire kesisi lainnya 
dan mengukurnya menggunakan multimeter. 
Output brushless resolver berupa tegangan, 
arus dan frekuensi yang dihasilkan dari putaran 
motor diukur dengan menggunakan multimeter 
dan oscilloscope. Hasil yang didapatkan adalah 
berupa tegangan sebesar dengan frekuensi 1000 
Hz. Selain itu, bentuk gelombang sinus dan kosinus 
yang dihasilkan oleh output brushless resolver 
dilihat dengan menggunakan oscilloscope. Hasil 
yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan 
spesifikasi teknik komponen aslinya. 

Setelah itu dilaksanakan pengujian dinamis 
di Satuan Radar 216 Cibalimbing sesuai kondisi 
sebenarnya. Hasil uji dinamis brusher set for slipring 
unit dan mechanism motor selsyn azimuth data 
box radar Thomson dengan parameter pengujian 
sebagai berikut: 

1. True North mampu menampilkan true 
north radar.
2. Time Base, sesuai antara kecepatan 
putaran antena pada console dengan situasi 
sebenarnya.
3. Plot mampu menampilkan plot pada 
console  
4. Raw video mampu menampilkan raw 
video pada console 
5. Tangkapan radar mampu menampilkan 
data target udara lengkap dengan 
keterangan– keterangannya.* (Dislitbangau)

Pengecekan setelah alat dipasang
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Lambangja
Membangun Safety 

Dalam Upaya Mewujudkan Zero Accident

dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan 
kerja, kemampuan organisasi, serta budaya yang 
berkembang di dalamnya, sehingga diperoleh 
beberapa elemen penting yang cocok dan tepat 
untuk dapat dikembangkan di TNI AU. Setidaknya 
ada 12 hal penting dalam penyelenggaraan SMS, 
sebagaimana diuraikan berikut ini. 

Komitmen pimpinan
Tanggung jawab utama terhadap safety pada 

suatu organisasi kerja berada di tangan pimpinan, 
dalam hal ini para kepala/komandan Satker. 
Attitude organisasi terhadap safety (kultur safety) 
dapat dilihat dari sejauh mana Ka/Dansatker 
dapat menerapkan dan menjalankan tanggung 
jawab safety selama menjalankan tugas. Dengan 
kata lain, segala perbuatan atau tindakan dari Ka/
Dansatker sangat mencerminkan kultur safety 
(atau dapat diartikan sebagai safety performance) 
suatu organisasi kerja.

Komitmen pimpinan (management’s 
commitment) terhadap safety, pada umumnya 
ditunjukkan dengan dikeluarkannya kebijakan 
atau ketentuan dan tujuan (visi) yang ditetapkan 
atau dituangkan secara formal dalam suatu 
kebijakan organisasi kerja. Kebijakan itu 
mencerminkan filosofi organisasi kerja yang 
bersangkutan dan menjadi patokan atau dasar 
bagi SMS yang akan dibangun. Kebijakan safety 
berupa dokumen yang mengacu pada otoritas 
kebijakan yang lebih tinggi (kebijakan yang 
dikeluarkan oleh Dislambangjaau), dan harus 
disebarluaskan kepada seluruh personel yang 
ada. Untuk itu, dalam penyusunannya, kebijakan 
safety hendaklah merupakan hasil kesepakatan 
bersama yang mengakomodir aspirasi seluruh 
personel.

Peningkatan budaya keselamatan
Ada kalanya, bahkan hampir di setiap 

kejadian, manajemen suatu organisasi kerja baru 
akan bereaksi apabila telah terjadi suatu accident. 

Dunia penerbangan baik sipil maupun militer 
merupakan suatu bidang yang sangat dinamis dan 
kompleks dengan segala permasalahan serta risiko 
yang ada akibat pengaruh error. TNI Angkatan 
Udara sebagai salah satu organisasi militer yang 
mengoperasikan pesawat udara pun tidak luput 
dari faktor error yang dapat menimbulkan kerugian 
dari aspek manusia, materiil, maupun lingkungan 
dimana penerbangan tersebut dilaksanakan. Segala 
bentuk risiko yang mengancam keselamatan 
kegiatan penerbangan jika tidak dikelola secara 
memadai akan menimbulkan potensi terjadinya 
incident bahkan accident. Bagi TNI Angkatan Udara, 
incident maupun accident yang terjadi secara 
langsung akan menurunkan tingkat profesionalitas 
personel atau crew yang akhirnya berdampak pula 
terhadap menurunnya kesiapan operasi atau tempur 
(combat readiness). Oleh karena itu, risiko yang ada 
haruslah dikelola dengan baik agar dapat diturunkan 
pada level yang dapat diterima (acceptable level) 
sehingga safety level TNI AU akan meningkat bagi 
terlaksananya misi secara aman dan selamat.

Berangkat dari komitmen pimpinan tertinggi 
TNI AU untuk menciptakan zero accident, perlu 
diambil langkah-langkah tepat dalam mewujudkan 
kondisi tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui 
penerapan sistem manajemen keselamatan terbang 
dan kerja TNI AU atau yang lebih dikenal dengan 
safety management system (SMS) yang komprehensif 
dan terintegrasi di seluruh jajaran TNI AU. 

Proses awal untuk menerapkan SMS yang 
efektif adalah dengan mengetahui elemen-
elemen penting dari sistem tersebut. SMS yang 
dituangkan dalam naskah ini pada dasarnya 
berpedoman pada Safety Management Manual 
Doc 9859 AN/460 tahun 2006 yang dikeluarkan oleh 
International Civil  Aviation Organization (ICAO), 
Civil Aviation Safety Regulation (CASA) tahun 
2006, dan Defence Aviation Safety Manual (DASM) 
tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Directorate of 
Flying Safety – Australian Defence Force. Adaptasi 
yang dilakukan terhadap beberapa sistem tersebut 
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Sesuatu hal yang nampaknya masih menjadi 
sebuah rutinitas dari sistem yang sedang berjalan. 
Dengan kata lain, fase kultur safety  organisasi kerja 
kita saat ini masih berada pada tahap reactive, 
dimana kita sadar bahwa safety merupakan hal 
yang esensial namun kita baru tersadar apabila 
telah terjadi accident. Tahapan perkembangan 
evolusi kultursafety sebagaimana dijelaskan oleh 
Patrick Hudson terlihat pada gambar di bawah ini.

Pada dasarnya, terjadinya incident, serious 
incident maupun accident adalah akumulasi dari 
kesalahan yang ada pada segenap unsur dari level 
yang paling rendah sampai level yang tertinggi 
dalam suatu organisasi kerja. Untuk itu, sangatlah 
penting untuk menumbuhkan kultur safety 
yang positif agar dapat menunjang kelancaran 
penerapan dan penyelenggaraan SMS yang efektif 
guna mewujudkan kondisi zero accident.Beberapa 
persyaratan dasar menurut Helmreich dan Merrit 
yang harus ada guna kelancaran pembentukan 
kultur safety yang positif, diantaranya:

1) Kepercayaan, yang bisa menumbuhkan 
keterbukaan yang positif dari setiap personel 
yang ada di suatu organisasi kerja.
2) Adanya kebijakan peniadaan hukuman 
atas kekeliruan yang terjadi (a non-punitive 
policy toward error). Kondisi ini tentu 
akan memberikan kesempatan bagi setiap 
personel yang ada di organisasi kerja 
untuk memberikan laporan atau masukan 
secara sukarela tanpa paksaan atas segala 
kekeliruan yang dilakukan sebagai bahan 
pembelajaran bagi personel lainnya agar 
kejadian yang serupa tidak terjadi kembali 
di masa mendatang.

3) Komitmen bersama untuk mengurangi 
kondisi yang mengarah kepada terjadinya 
kekeliruan (error).
4) Penghargaan (reward) yang diberikan 
atas segala usaha yang telah dilakukan guna 
meningkatkan level safety di organisasi kerja.

Organisasi keselamatan yang independen
Metoda pengorganisasian yang digunakan 

untuk menjalankan roda organisasi dan 
SMS tentu sangat berpengaruh terhadap 
kemampuan organisasi untuk dapat 
mengembalikan kondisi buruk yang 
terjadi ke keadaan semula serta usahanya 
untuk mengurangi risiko yang dihadapi. 
Struktur organisasi yang ada di organisasi 
kerja akan sangat berpengaruh terhadap 
terciptanya jalur komunikasi antara 
pejabat Lambangja dan pimpinan serta 
para pejabat dibawahnya, pembagian 
wewenang, tugas, dan tanggung jawab 
yang jelas serta kejelasan jalannya sistem 
pengidentifikasian sumber-sumber 
bahaya. Oleh karena itu, perlu adanya 

perubahan terhadap struktur organisasi kerja 
khususnya yang berkaitan dengan penanganan 
keselamatan terbang dan kerja untuk dapat 
berhubungan langsung dengan pimpinan. Hal ini 
dimungkinkan demi tercapainya informasi yang 
secara langsung dapat diterima Pimpinan kerja 
tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Komunikasi
Hal penting dalam manajemen sistem 

keselamatan adalah adanya komunikasi 
yang harmonis dalam suatu organisasi kerja 
khususnya yang berkaitan dengan penyampaian 
segala informasi mengenai safety. Adanya sistem 
komunikasi yang dapat menampung setiap laporan 
yang ada dari setiap organisasi kerja tentu saja akan 
memudahkan manajemen di dalam menganalisa 
setiap tren atau kecenderungan error yang terjadi. 
Melalui sistem komunikasi dengan memanfaatkan 
kecanggihan perkembangan teknologi seperti 
internet atau WAN/LAN, informasi terkait dengan 
manajemen keselamatan akan dapat diakses oleh 
setiap personel yang ada dari berbagai organisasi kerja 
secara langsung. Hal ini juga dapat dimanfaatkan bagi 
penyebaran informasi yang penting dari pimpinan 
setingkat Mabesau untuk dapat memonitor serta 
memberikan masukan dalam pelaksanaan tugas 
secara up to date.
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Dokumentasi kebijakan bidang 
keselamatan

Penyelenggaraan dan penerapan SMS 
yang efektif membutuhkan pengelolaan 
dokumentasi yang baik terhadap bentuk 
pelaporan, naskah analisa, dan segala hal 
yang berbentuk dokumen tentang safety. 
Pengelolaan dokumentasi ini dibutuhkan 
sebagai dasar kewenangan dalam mengatur 
hubungan antar unit pada suatu organisasi 
kerja. Dokumentasi yang ada harus mampu 
menyajikan petunjuk penting dalam 
mengintegrasikan aktivitas safety organisasi 
kerja. 

Pendidikan dan latihan
Untuk memelihara dan meningkatkan 

kemampuan safety organisasi kerja, maka segala 
bentuk perubahan terbaru yang terkait harus 
senantiasa diketahui, dimengerti, dan dipahami. 
Untuk itu, perlu adanya pelatihan-pelatihan yang 
sesuai, tersedianya buku-buku yang up to date 
tentang safety, maupun partisipasi pada kursus/
seminar safety. 

Manajemen risiko (risk management)
Manajemen risiko (risk management) 

terdiri dari tiga elemen penting yaitu identifikasi 
potensi bahaya (hazards identification), penilaian 
risiko (risk assessment), dan proses pengurangan 
risiko (risk mitigation). Dalam penerapannya, 
dibutuhkan analisa yang mendalam terhadap risiko 
yang mungkin mengancam kelangsungan hidup 
organisasi kerja. Seluruh risiko yang teridentifikasi 
selanjutnya dikaji dan dikelompokkan sesuai 
dengan tingkatan bahayanya. Pengelompokkan 
risiko ini dapat didasarkan atas pengalaman 
personel yang kompeten, atau menggunakan 
teknik analisa formal yang memerlukan bantuan 
personel yang memiliki keahlian khusus. 
Faktor yang menjadi pertimbangan dalam 
pengelompokkan risiko adalah dengan melihat 
seberapa mungkin kejadian yang akan muncul 
dan seberapa buruk dampak yang dapat terjadi 
apabila kejadian tersebut muncul.

Penggambaran risiko yang dapat 
mengakibatkan kegagalan (failure) pada suatu 
sistem yang telah berjalan dapat diilustrasikan 
menggunakan model ‘Swiss Cheese’ sebagaimana 
terlihat pada gambar di bawah ini.

Sebagaimana terlihat pada gambar di atas, 
dalam menilai risiko lapisan-lapisan pengamanan 
(layers of defences) yang telah diambil sebagai 
upaya untuk melindungi atau mencegah 
kegagalan perlu dievaluasi secara berkala untuk 
mencegah dampak yang lebih buruk. Oleh karena 
itu, melalui proses evaluasi secara berkala dapat 
ditetapkan apakah risiko yang ada masih berada 
pada ambang yang dapat diterima (acceptable) 
atau tidak. Sehingga dapat diputuskan apakah 
lapisan atau langkah pengamanan yang sudah 
berjalan dapat terus dilanjutkan atau perlu 
direvisi.

Sistem identifikasi potensi bahaya (hazards 
identification system)

Secara umum, pelaksanaan identifikasi 
potensi bahaya dapat berupa tindakan reaktif 
maupun proaktif. Tren monitoring, pelaporan 
kejadian dan investigasi adalah bentuk kegiatan 
reaktif, sedangkan observasi analisis kegiatan rutin 
merupakan salah satu bentuk tindakan proaktif. 
Hal penting dalam pengidentifikasian potensi bahaya 
adalah dengan mempelajari kelemahan-kelemahan 
yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau 
mengganggu efisiensi operasi suatu organisasi kerja.

Identifikasi potensi bahaya (hazards) tentunya 
memerlukan suatu langkah yang sistematis yang 
dimulai identifikasi semua aspek yang dapat 
berpotensi menimbulkan bahaya baik terhadap 
peralatan, personel, maupun organisasi kerja itu 
sendiri. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi 
sejauh mana hazards itu dapat membahayakan 
kelangsungan jalannya organisasi kerja apabila 
muncul. Selanjutnya, menentukan kemungkinan 
(probability) munculnya potensi tersebut. Dan, 
sebagai langkah terakhir adalah menentukan 
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langkah-langkah yang harus diambil untuk 
mengurangi konsekuensi dari risiko yang terjadi 
seandainya hazards yang ada tidak dapat ditolerir. 

Penyelidikan kecelakaan/insiden
Apabila ada kejadian (accident maupun 

incident) harus dilakukan tindakan penyidikan 
(investigasi) untuk mencari faktor utama penyebab 
kejadian tersebut. Inti dari hasil investigasi pada 
dasarnya memberikan suatu indikasi akan adanya 
kemungkinan munculnya satu kejadian atau 
merupakan tanda awal. Karena itu, melalui proses 
investigasi suatu kejadian diharapkan agar sedini 
mungkin dapat mengidentifikasikan potensi 
bahaya yang ada baik yang active maupun yang 
bersifat latent. Hal ini dapat dijadikan sebagai 
peringatan awal (early warning) yang dapat 
dikenali pada waktu yang akan datang agar dapat 
dilakukan pencegahan (preventive) sebelum 
kejadian serupa berulang kembali.

Tanggap darurat
Program tanggap darurat (emergency 

response plan) merupakan suatu program dalam 
menghadapi kemungkinan terjadinya kecelakaan 
baik yang terkait dengan misi penerbangan 
maupun kecelakaan kerja dan latihan. Bertolak 
dari pengalaman bahwa kecelakaan dapat terjadi 
sewaktu-waktu dan dimana saja, maka diperlukan 
adanya usaha untuk dapat merespon kejadian 
tersebut secara tepat dan cepat. Hal ini bertujuan 
untuk meminimalkan kerugian terutama dari sisi 
manusia serta untuk menjamin proses penyelidikan 
dapat berjalan dengan obyektif dan akurat.

Survei dan audit
Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan 

serta penerapan manajemen keselamatan terbang 
dan kerja di seluruh organisasi kerja jajaran TNI 
AU, perlu adanya suatu sistem guna menilai sejauh 
mana pelaksanaannya dapat berjalan dalam 
pencapaian target dan indikator masing-masing 
organisasi kerja. Untuk itu, SMS membutuhkan 
umpan balik sehingga siklus keseluruhan kegiatan 
akan merupakan satu bentuk lingkaran yang tidak 
terpisahkan (“closing the loop”).

Kegiatan ini dapat dilakukan melalui survei 
dan audit untuk meyakinkan apakah personel 
telah melakukan hal yang seharusnya mereka 
lakukan. Kurun waktu pelaksanaannya dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan. Survei dan 

audit terhadap kinerja pelaksanaan program 
keselamatan organisasi kerja perlu kiranya 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Apabila ada perubahan terhadap 
struktur organisasi, baik itu berupa 
perampingan maupun pemekaran.

b. Apabila ada perubahan besar terhadap 
operasional organisasi kerja (seperti adanya 
pengadaan alutsista baru yang dapat 
mempengaruhi kinerja organisasi kerja).

c. Apabila ada pergantian Pimpinan 
organisasi kerja.

d. Apabila ada perubahan yang diperlukan 
terhadap manajemen pengelolaan safety 
(SMS) yang sedang berjalan maupun 
pengenalan terhadap sistem yang baru.

Safety audit secara formal dilaksanakan 
secara teratur sebagai suatu metode untuk 
sedini mungkin mendeteksi adanya resiko 
sebagai hasil dari kegiatan rutin sehari-hari. 
Safety audit menjamin personel dan manajemen 
bahwa aktifitas-aktifitas organisasi kerja telah 
dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan 
(contohnya safety).

Pengawasan dan Evaluasi Kinerja Bidang 
Keselamatan

Sebagai upaya untuk menyempurnakan 
SMS yang ada di setiap organisasi kerja di 
jajaran TNI AU, perlu adanya suatu sistem 
pengawasan dan evaluasi guna menilai sejauh 
mana pelaksanaannya dapat berjalan dalam 
pencapaian target dan indikator masing-masing 
organisasi kerja. Untuk itu, SMS membutuhkan 
umpan balik sehingga siklus keseluruhan kegiatan 
akan merupakan satu bentuk lingkaran yang tidak 
terpisahkan (“closing the loop”).

Pengawasan dan evaluasi kinerja safety 
tidak hanya memonitor kinerja personel tetapi 
juga memonitor pencapaian tujuan yang 
telah ditetapkan oleh organisasi kerja. Hal ini 
dapat dilakukan melalui Safety Meeting yang 
dilaksanakan setiap tahunnya secara teratur 
sehingga peningkatan safety dapat dilaksanakan 
secara efektif dan relevan pada tujuan operasional 
organisasi kerja.* (Subdisbinlambang Dislambangjaau)
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PENILAIAN SITUASI 
DALAM PEMECAHAN MASALAH

Seringkali kita menghadapi permasalahan 
yang kompleks, majemuk, kabur, dan 
saling bertumpuk tumpang tindih. Belum 

lagi sumber informasi yang datang pun tidak 
jelas. Situasi ini pemecahan masalah. Sehingga 
ada ungkapan, berbahagialah orang yang 
selalu menghadapi masalah yang spesifik, 
tunggal. Kata orang, masalah yang sudah jelas 
berarti telah terselesaikan setengahnya. Untuk 
membuat permasalah jelas dan tidak majemuk 
diperlukan penilaian situasi. Tujuannya, membuat 
permasalahan menjadi jelas, agar seseorang siap 
untuk merencanakan tindakan yang efisien dan 
efektif untuk memecahkannya. 

Empat tahap utama dalam penilaian situasi

1. Mengenali permasalahan
Dalam mengenali permasalahan, pertama yang 
harus dilakukan adalah: 
Apakah situasi permasalahan berkaitan dengan 
situasi masa kini atau masa yang akan datang? 
Setelah itu perlu dilakukan beberapa penelitian 
tentang situasi permasalahan tersebut, antara 
lain: 
- Menginventarisasi permasalahan yang 

berhubungan dengan penyimpangan, ancaman, 
atau kesempatan.

- Meneliti kemajuan yang sudah dilakukan 
dan membandingkan dengan tujuan.

Psikologi

- Meneliti ke depan untuk mencari hal-hal yang 
dapat terjadi secara tak terduga.

2. Memisahkan masalah ke dalam komponen- 
komponen yang dapat dikendalikan. Setelah 
situasi permasalahan yang dihadapi dapat dikenali, 
langkah selanjutnya adalah memisahkan 
permasalahan menjadi persoalan yang lebih spesifik 
atau bersifat tunggal yang dapat dikendalikan atau 
dilakukan tindakan untuk memecahkannya. Hal 
ini karena rumusan masalah seringkali terlalu 
umum. Untuk itu diperlukan pertanyaan-pertanyaan 
spesifik agar diperoleh masalah tunggal dan dapat 
dipisahkan satu sama lain.
- Apakah dengan satu tindakan saja benar-benar 

akan memecahkan masalah ini?
- Apakah kita membicarakan satu hal saja atau 

beberapa?
- Apakah ada alasan mengapa kita 

mengkhawatirkan hal ini?
- Apakah ada bukti yang mengatakan bahwa ini 

merupakan masalah?
- Apakah yang kita maksudkan?
- Apakah yang sebenarnya terjadi dalam situasi 

ini?
- Apakah yang kita amati mengatakan kepada 

kita bahwa kita harus mengambil tindakan?
- Bagaimana kita dapat memperbaiki cara kita 

menangani situasi?
- Apakah sebenarnya yang menyusahkan kita 

mengenai situasi ini?

 Pertanyaan tersebut tidak harus dijawab 
seluruhnya, namun setidaknya dapat dijadikan 
titik tolak untuk melakukan pemisahan atau 
pemilahan masalah yang luas menjadi lebih spesifik 
dan tunggal. Berbagai masalah kadang-kadang 
berhubungan satu sama lain sehingga perlu disusun 
kerangka sebab musababnya. Mata rantai demikian 
akan lebih memudahkan untuk diselesaikan dengan 
menggunakan “langkah anak tangga” (stair stepping)

Mengenali Masalah
- Inventarisasi masalah

Tetapkan Prioritas
- Menetapkan urutan masalah 

tunggal untuk dipecahkan

Memisah-misahkan
- Memecah masalah yang luas 

menjadi masalah tunggal

Rencanakan Pemecahan
- Merencanakan pemecahan 

mengenai siapa, apa, di mana, 
dan kapan
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 Langkah anak tangga
Sering juga dihadapi 

masalah yang sudah lama 
terjadi dan tak kunjung 
selesai, atau biasa disebut 
“masalah abadi”. Di sini 
mungkin diperlukan 
pemisahan menurut bidang 
atau golongan tertentu.

3. Menentukan Prioritas
Setelah selesai dengan langkah 
memisah-misahkan yang 
menghasilkan masalah tunggal, pertanyaan 
berikutnya adalah, “masalah mana yang harus 
diselesaikan lebih dulu?” 
Jawaban atas pertanyaan ini berupa urutan 
masalah prioritas. Tiga pertimbangan yang dapat 
digunakan untuk menentukan prioritas adalah:
a. Kegawatan (seriousness). Berhubungan dengan 

akibat atau kerugian yang dinyatakan dalam 
besaran kuantitatif. Berapa rupiah, orang, 
korban?

b. Mendesak (urgency). Pertimbangan aspek 
waktu. Masih dapat ditunda atau harus segera? 
Semakin pendek tenggat waktunya, semakin 
mendesak.

c. Perkembangan. Yaitu kecenderungan atau 
perkembangan akibatnya, semakin meningkat 
atau menurun.

Ketiga perkembangan tersebut dapat dinilai 
secara matrik dengan tinggi, sedang, dan rendah. 
Masalah yang menjadi prioritas adalah masalah 
yang kegawatannya tinggi dan perkembangannya 
juga tinggi. Penilaian dengan angka tidak dilarang, 
asalkan tidak menyulitkan diri sendiri.

4. Merencanakan pemecahan masalah
Setelah diperoleh masalah yang tunggal dan 
menjadi prioritas untuk dipecahkan, langkah 
selanjutnya adalah merencanakan tindakan 
pemecahan secara aktual. Dalam merencanakan 
tindakan pemecahan masalah ini perlu 
dipertimbangkan beberapa hal berkaitan dengan:
a.  Apa- berhubungan dengan prior itas 

permasalahan spesifik bersifat konkret yang 
akan dipecahkan. Hal ini akan membantu 
untuk memusatkan perhatian pada apa yang 

harus dikerjakan untuk memecahkannya. Di 
samping itu juga perlu diperhatikan jenis atau 
bentuk dan tindakan apa yang akan dilakukan.

b. Siapa- siapa yang akan melaksanakan 
tindakan, atau dengan siapa tindakan 
pemecahan akan dilakukan.

c. Kapan/bilamana – hal ini berhubungan dengan 
waktu dimulainya pelaksanaan dan sampai 
kapan permasalahan itu dapat diselesaikan. 
Kapan pemecahan masalah selesai harus 
memiliki batas waktu yang jelas, karena bila 
tidak ada batas waktu akan menimbulkan 
kecenderungan untuk tidak menyelesaikannya.

d. Pentahapan. Hal ini berkaitan dengan 
perencanaan langkah demi langkah yang 
akan dilakukan sehubungan dengan tindakan 
pemecahan masalah. Dalam merencanakan 
langkah perlu diperkirakan kemungkinan 
hambatan ataupun hal-hal yang mendukung.

Permasalahan yang kompleks, majemuk, 
kabur, dan saling bertumpuk, tumpang tindih 
seringkali menyita perhatian dan menuntut pikiran 
untuk dipecahkan. Namun bukan berarti tidak 
bisa diselesaikan secara efisien dan efektif. Selama 
permasalahan dapat dikenali atau diidentifikasi, 
maka sebenarnya separuh dari penyelesaian 
masalah sudah dapat diperoleh. Agar permasalahan 
dapat dikenali dan dipecahkan maka kegiatan 
mengenali masalah dengan menginventarisasi 
masalah, memisah dan memilah permasalahan-
permasalahan menjadi masalah tunggal dan 
sederhana, menetapkan prioritas dan merencanakan 
tindakan pemecahan merupakan kegiatan yang 
harus dilakukan. Dengan kegiatan-kegiatan tersebut 
diharapkan permasalahan dapat diselesaikan secara 
efisien dan efektif.* (Buletin Physce)

Disiplin Menurun

Pengawas lemah

Tenaga pengawas kurang
Sebab

Akibat

?
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Kesehatan

Pada pertengahan Oktober 2014, di suatu 
wilayah di daerah Bogor, sekelompok teroris 
berhasil menyusupkan senjata dan bahan peledak 
(handak) untuk merencanakan serangkaian aksi 
teror. Mereka juga merekrut dan menggalang 
masyarakat sekitar dan memberikan pelatihan. 
Akhir Oktober, kelompok teroris bersenjata ini 
sudah merencanakan untuk merebut dan 
menguasai beberapa objek vital di Rumpin, Bogor, 
yaitu Lapan dan Detasemen Rumpin.

Aksi teroris ini terindikasi oleh Kepala 
Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI yang segera 
melaporkan kepada Panglima TNI. Selanjutnya 
Panglima TNI melaporkan kepada Presiden 
RI yang segera memerintahkan Panglima 
TNI untuk mengambil langkah-langkah tepat 
untuk mematahkan aksi teroris tersebut. Kasau 
memerintahkan Dankorpaskhas menyiapkan 
satu tim operasi khusus Satuan Bravo 90 Paskhas 
untuk di BKO kan kepada Pangkogasud dalam 
rangka operasi khusus aspek udara di Rumpin.

Tindak lanjutnya, Dansat Bravo 90 Paskhas 
memerintahkan Dantim Aksus sebagai Dantim 

PMU, Upaya Menyelamatkan Jiwa PMU, Upaya Menyelamatkan Jiwa 
dan Mencegah Kecacatandan Mencegah Kecacatan

Opsus untuk segera bergabung dalam Kogasud 
untuk melaksanakan operasi khusus berdasarkan 
laporan yang ada tentang kapasitas dan eskalasi 
ancaman yang berlaku di daerah operasi.

Kelompok teroris pada penyerangannya 
sempat berhasil menguasai Lapan (Lembaga 
penerbangan dan Antariksa) serta menjadikannya 
salah satu ruangan poskotis. Tim Operasi 
Khusus (Opsus) Bravo 90 Paskhas melaksanakan 
perebutan cepat di Lapan dari kelompok teroris 
bersenjata didukung oleh pesawat NAS-332 
Skadron Udara 6 untuk melaksanakan fastrope. 
Sebanyak 10 penerjun melaksanakan infiltrasi. Tim 
Opsus selanjutnya melaksanakan konsolidasi dan 
melaporkan kepada Pangkogasud. 

PMU
Pada setiap pelaksanaan operasi militer 

selalu ada satuan kesehatan yang siap membantu 
korban sewaktu-waktu dibutuhkan. Kesiapan 
personel Satuan Kesehatan terus dibina melalui 
pendidikan dan latihan yang dikerjakan secara 

Evakuasi korban di tenda yang telah disiapkanEvakuasi korban di tenda yang telah disiapkan
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berkala. Latihan penanggulangan korban teroris 
dan dukungan kesehatan operasi pengungsian 
medik udara (PMU) merupakan salah satu latihan 
yang belum lama ini digelar oleh Diskesau di Satuan 
Bravo 90, Rumpin, Bogor. Latihan bertujuan untuk 
mengenalkan prosedur penanggulangan korban 
teroris dan dukungan kesehatan, menguji piranti 
lunak dukungan kesehatan operasi (Dukkesops) 
pengungsian medik udara khususnya PMU medan. 
Selain itu latihan ini juga diharapkan mampu 
memberikan dan meningkatkan pengetahuan 
serta keterampilan perorangan, kerja sama satuan, 
antarsatuan khususnya personel kesehatan dan 
Satuan Bravo 90. 

Personel kesehatan terus mengawal 
anggota/peserta yang terlibat dalam operasi 
khusus penumpasan teroris ini dengan 
memberikan bantuan untuk para korban luka. 
Mereka segera diperiksa, dibersihkan, dibalut 
jika memungkinkan, diberi terapi anti nyeri, 
dan selanjutnya menyiapkan korban untuk 
dievakuasi. Tindakan cepat dan tepat sangat 
diperlukan selama proses evakuasi menuju area 
pengumpulan maupun rumah sakit rujukan 
sebagai upaya menyelamatkan jiwa dan mencegah 
kecacatan . Untuk mendukung hal tersebut Dinas 
Kesehatan Angkatan Udara (Diskesau) memiliki 
tim kesehatan lapangan yang didukung dengan 
alat kesehatan lapangan (Alkeslap) berupa FST 
(field surgical tent) atau tenda bedah operasi.

Tahapan evakuasi meliputi, collecting area. 
Maksudnya, area ini merupakan daerah aman, 
tempat korban dikumpulkan dan distabilkan 

oleh tim kesehatan. Selanjutnya, korban siap 
dimasukkan ke dalam pesawat. Tidak semua 
korban dengan serta merta dimasukkan/loading 
ke dalam pesawat, tetapi dibuat urutan dengan 
skala prioritas yang lebih gawat. Korban diangkut 
dengan pesawat helikopter SA-330 Puma. Ada 
enam korban dengan luka yang berbeda-beda. 
Satu orang patah kaki kanan setinggi lutut masuk 
dalam kategori gawat darurat dengan tanda 
merah. Tanda putih, satu pasien gawat tidak 
darurat, dengan luka tusuk tembus dada. Tanda 
kuning atau tidak gawat darurat yaitu satu orang 
mengeluh dengan luka bakar di punggung. Dua 
orang dalam kondisi tidak gawat tidak darurat 
dengan tanda hijau yaitu satu orang fractur 
humerus dan satu orang fractus clavicula. 

Setelah korban dikumpulkan ke area dan 
dikelompokkan sesuai skala kegawatannya, tahap 
evakuasi selanjutnya adalah pengungsian medik 
udara (PMU). Tim PMU ada pesawat helikopter SA-
330 Puma lengkap dengan kru-nya, flight surgeon, 
dan flight nurse.Tim melaksanakan loading korban 
sesuai dengan data korban untuk dievakuasi ke 
Lanud Atang Sendjaja, Bogor. Empat orang korban 
ditempatkan pada posisi tidur dan dua orang lagi 
posisi duduk. Pada saat penjemputan, pesawat 
tidak perlu cut engine karena korban dan peralatan 
yang diperlukan semua sudah siap. Setibanya di 
Lanud Atang Sendjaja tepatnya di Skadron Udara 8, 
pasien ditempatkan di tenda. Tenda ini merupakan 
tenda penampungan korban setelah diturunkan 
dari pesawat helikopter sekaligus pengecekan 
kondisi korban sebelum dievakuasi ke rumah sakit.

Tahapan selanjutnya, ambulance 
(evakuasi korban). Posisi ambulans harus 
dekat dengan tenda FACHF. Korban yang 
sudah mendapat pertolongan kesehatan 
di lapangan dimobilisasi, dan segera 
dipindahkan ke ambulans untuk dievakuasi 
ke rumah sakit. Akhirnya para korban 
diterima di instalasi gawat darurat (IGD) 
untuk kemudian dilakukan tindakan sesuai 
dengan kondisi korban dan prosedur tetap 
(protap) IGD rumah sakit. Seluruh prosedur 
latihan telah dilaksanakan, penyegaran 
kembali tentang operasi medik udara 
diserap dengan baik dan siap dipraktikkan 
setiap saat diperlukan.* 

Korban dibawa menggunakan helikopter Korban dibawa menggunakan helikopter 
ke rumah sakit yang dirujukke rumah sakit yang dirujuk
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Sejarah

OPERASI SAR TINOMBALA
Upaya Pencarian dan Penyelamatan
Pesawat Twin Otter Merpati PK-NUP
Tragedi jatuhnya pesawat Airasia QZ8501 beserta 162 awak pesawat dan penumpang pada 
penghujung tahun 2014 melambungkan nama Indonesia sebagai negara yang memiliki lembaga 
search and rescue (SAR) dengan kemampuan pencarian dan penyelamatan paling cepat di Asia. 
Terbukti, hanya dalam tempo tiga hari tim Basarnas gabungan tanah air berhasil memberikan 
titik terang pencarian korban dan pesawat Air Asia QZ8501 di sekitar Selat Karimata, Laut Jawa. 
Keberhasilan ini tidak terlepas dari adanya kerjasama maupun koordinasi yang solid antar instansi 
ditunjang dengan Alutsista dan alat komunikasi yang dapat dikatakan cukup canggih. 

Proses operasi SAR pesawat Airasia QZ8501, mengingatkan kembali pada peristiwa operasi 
SAR Basarnas yang pertama yaitu Operasi SAR Tinombala pada 29 Maret 1977, tentunya dengan 
kondisi yang berbeda. Operasi SAR Tinombala merupakan operasi pencarian dan penyelamatan 
pada kecelakaan pesawat Twin Otter Merpati dengan registrasi PK-NUP yang jatuh di Gunung 
Tinombala, Sulawesi Tengah. Pesawat tersebut membawa 18 penumpang dewasa, dua orang anak 
dan tiga awak pesawat. Operasi yang dilaksanakan pada waktu itu adalah operasi SAR terbesar 
yang pernah terjadi di tanah air dan mendapat perhatian luar biasa dari media massa. 

Ketika itu, operasi pencarian berlangsung ditengah keterbatasan Alutsista dan minimnya 
informasi, serta medannya yang merupakan hutan belantara yang sulit ditembus serta cuaca buruk 
menjadi kendala operasi kala itu. Pada hari kesepuluh baru dapat diketahui lokasi jatuhnya pesawat. 
Kemudian operasi penyelamatan dilaksanakan selama delapan hari dan berhasil mengevakuasi 
12 jenasah korban meninggal, tujuh korban selamat. Satu orang tidak ditemukan hingga Operasi 
SAR dihentikan pada tanggal 19 April 1977. 
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Kilas balik
Pagi itu, tanggal 29 Maret 1977 di Bandara 

Sam Ratulangi, Manado pesawat Twin Otter 
Merpati dengan regsitrasi PK-NUP akan mengisi 
jalur penerbangan Manado-Luwuk-Poso-Palu 
dan Toli Toli dengan satu kali transit di Bandara 
Mutiara, Palu. Tiga orang awak pesawat, yaitu 
Captain Pilot Ahmad Anwar, Co-pilot Mochammad 
Masykur dan Juru Mesin merangkap Pramugara 
Abhy Irawan beserta 20 orang penumpang sudah 
berada di dalam pesawat untuk lepas landas. 
Sesuai jadwal pukul 10.26 waktu setempat pesawat 
tiba di Bandara Mutiara, Palu untuk transit mengisi 
bahan bakar. Rute penerbangan berikutnya adalah 
Palu-Toli-Toli dengan waktu tempuh 60 menit.

Pukul 10.56 pesawat lepas landas 
meninggalkan Bandara Mutiara, Palu menuju Toli-
Toli ibukota kabupaten paling utara dari Provinsi 
Sulawesi Tengah. Sesuai jadwal pesawat akan 
tiba di Bandara Toli-Toli pada pukul 11.56 dengan 
waktu tempuh 1 jam 7 menit, dan bandara ini 
baru saja diresmikan Desember 1976 sebagai jalur 
penerbangan perintis. Pesawat diarahkan pada 
0350 dan berangsur-angsur mencapai ketinggian 
9000 feet. Keadaan cuaca baik, awan terpencar, 
angin 6-8 knots dari arah depan dan penglihatan 
bagus. Semua peralatan dinyatakan berjalan baik. 
Hubungan radio diterima dengan jelas. Lima menit 

pertama Kapten Pilot Letkol Penerbang Ahmad 
Anwar masih mengadakan hubungan ke menara air 
traffic control (ATC) Palu. Sebagaimana mestinya, 
lima menit kedua ia melaporkan posisinya ke 
menara di Ujung Pandang: Airborne: 02:56z. flight 
level: 9.000”. Eta Toli-Toli: 03:56z. will call again 
Toli-Toli insight. Demikian kira-kira panggilan yang 
tertangkap oleh ATC Ujung Pandang, sesudah itu, 
tidak ada kontak. Hubungan terputus baik dengan 
Ujung Pandang maupun Palu. 

Pukul 12.15 ATC Palu melaporkan pesawat 
Twin Otter PK-NUP belum mendarat di Toli-Toli. 
Bandara Gorontalo, Poso, Menado, Luwuk, dan 
Balikpapan mengatakan pesawat PK-NUP tidak 
melakukan pendaratan di tempat tersebut dan 
tidak memberikan isyarat apapun. Pukul 15.00 saat 
diperkirakan bahan bakar pesawat habis belum 
ada informasi apapun dari pesawat tersebut. 
Hingga akhirnya pada tanggal 29 Maret pukul 
18.00 waktu setempat, pesawat Twin Otter PK-NUP 
dinyatakan hilang. Diperkirakan pada sekitar 15 
menit pertama setelah kontak terakhir dengan 
menara ATC Ujung Pandang itulah pesawat jatuh 
yaitu di sekitar Gunung Tinombala yang berada di 
daerah Pegunungan Bosagong, Sulawesi Tengah. 
Pesawat tersebut mempunyai kecepatan jelajah 
160 mil per jam, dilengkapi dengan radar dan 
autopilot dengan kapasitas angkut 1,6 ton. Pada 
hari yang naas itu pesawat mengangkut muatan 
dan bahan bakar seberat 1,2 ton.

Operasi pencarian 
Basarnas yang saat itu masih bernama 

Pusat SAR Nasional (Pusarnas) sebagai komando 
pelaksana utama memerintahkan Komando 
Koordinasi Rescue (KKR) Ujung Pandang untuk 
segera mengambil tindakan dengan mengharuskan 
semua pesawat yang melewati rute tersebut untuk 
turut melakukan usaha pencarian. Informasi 
mengenai hilangnya pesawat Twin Otter PK-
NUP itupun segera disebarkan kepada semua 
pemerintah daerah dan instansi militer.

Merpati National Airlane (MNA) Manado yang 
menerima berita hilangnya pesawat pada pukul 
15.00 WIT segera mengambil inisiatif melakukan 
pencarian dengan pesawat Twin Otter lainnya 
dengan registrasi PK-NUT yang dikirim langsung 
ke Bandara Mutiara Palu untuk bergabung dengan 
tim SAR. Pada saat itu juga, di bawah koordinasi 

Peta penerbangan dan lokasi jatuhnya pesawat  di Gunung 
Tinombala
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Koptu Dominicus Poin sdg memberikan keterangan kpd 
Menhub Dr. Semil Salim ttg jalannya pertolongan yg diberikan

Pusarnas yang dipimpin oleh Marsekal Madya Dono 
Indarto mulai digelar operasi SAR sebagai upaya 
pencarian dan penyelamatan pada kecelakaan 
pesawat Twin Otter Merpati PK-NUP. Operasi SAR 
menggunakan sandi Operasi Tinombala sesuai 
dengan nama gunung tempat dimana diperkirakan 
pesawat mengalami musibah kecelakaan.

Upaya pencarian dilakukan di darat, laut, 
dan udara oleh aparat pemerintah serta melibatkan 
masyarakat sebagai relawan. Wilayah pencarian di 
udara meliputi jalur-jalur penerbangan di sekitar 
pegunungan Bosagong, Sodjol, Malino, dan Sidole 
juga wilayah sekitar Teluk Tomini, Palasa, dan 
Sabang. Pesawat melakukan pencarian setiap hari 
dengan rata-rata tiga jam terbang naik turun pada 
ketinggian 6.000 sampai dengan 10.000 kaki. Upaya 
pencarian sangat bergantung pada kondisi cuaca 
dan medan pegunungan yang selalu berkabut 
tebal. Pencarian di laut dilakukan oleh unsur-
unsur kapal dan nelayan sedangkan pencarian di 
darat melibatkan ratusan personel gabungan dari 

Para Angg SAR sdg membuat helipad di dekat tempat 
jatuhnya pesawat dengan cara menebangi pohon

TNI, Polri, Basarnas, relawan maupun penduduk 
setempat dengan menelusuri pegunungan 
dan hutan belantara tempat di mana pesawat 
diperkirakan jatuh. Pencarian telah memasuki hari 
ketiga namun masih belum membuahkan hasil. 

Ditempat yang berbeda, pada tengah hari di 
hari keenam, tepatnya hari Minggu tanggal 3 April 
1977, Co-pilot Mochammad Masykoer diperintah 
Pilot Ahmad Anwar untuk meninggalkan 
reruntuhan pesawat guna mencari bantuan. 
Ditengah perjalanan ia bertemu dua orang 
penumpang pesawat, Hasan Tawil dan Haji Salim 
Midu yang juga berinisiatif mencari bantuan. 
Setelah tiga hari tiga malam berjalan menelusuri 
hutan dan sungai, mereka berhasil menembus 
hutan belantara dan mencapai perkampungan 
transmigran unit III Ongka Malino. Jarak tersebut, 
apabila menggunakan mobil dapat ditempuh 
sekitar 12 jam dari kota Palu. Jika ditarik garis 
lurus, jarak antara tempat pesawat jatuh dengan 
desa Ongka Malino tak lebih dari 20 km. Kemudian 

Seorang anggota SAR sdg meneliti dn mengumpulkan barang-barang 
milik penumpang yang berserakan dan tersangkut di atas pohon

Para korban yg masih hidup dibawa oleh sebuah heli jenis 
MBB 105 untuk mendapatkan pertolongan selanjutnya
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mereka ditolong penduduk setempat dan diantar 
untuk bertemu Kepala Proyek Transmigrasi Ongka 
Malino, Bapak Prayogo. Ketiganya kemudian 
dirawat oleh dr. Murlawi dari Dinas Kesehatan 
Komando Resor Militer 132/Tadulako.

Berdasarkan keterangan Co-pilot Mochammad 
Masykoer lokasi pesawat jatuh tersebut berada di 
pegunungan Bosagong yang terletak antara Ongka 
Malino dan Toli-Toli. Intensitas pencarianpun kembali 
ditingkatkan. Bahkan hari berikutnya, Co-pilot 
Mochammad Masykoer turut serta mencari untuk 
membantu menunjukkan tempat jatuhnya pesawat. 
Pencarian melalui udara dilanjutkan dengan fokus 
pencarian sekitar Pegunungan Basagong. Bersamaan 
dengan itu tim pasukan SAR darat dipimpin Letnan 
Matius telah didrop di kaki Gunung Tinombala. 
Usaha yang dilakukan tim SAR belum membuahkan 
hasil, tanda-tanda reruntuhan pesawat masih belum 
ditemukan dan pencarian menghadapi kendala 
cuaca buruk. Apalagi kondisi medan dengan tebing 
terjal, lumpur yang dalam akibat hujan deras yang 
terus mengguyur serta hutan belukar yang sangat 
rapat. Akhirnya tim diperintahkan kembali ke Posko.

Setelah meneliti keadaan medan dan 
mendapatkan tempat yang lebih baik maka pos 
komando operasi dialihkan dari Ongka Malino ke 
desa Buatan. Tiga puluh tiga orang prajurit pasukan 
Para Rescue yang terdiri dari Pasukan Gerak Cepat 
(Pasgat) dan pasukan Perlindungan Udara (Linud) 
didatangkan dari Ujung Pandang. Mereka didrop 
dalam dua gelombang dan ditugaskan mencari 
tempat yang baik untuk pendaratan helikopter. 
Namun setelah 20 jam berusaha, mereka belum 
berhasil mengatasi kondisi medan sehingga ditarik 
kembali ke posko. 

Akhirnya, berkat usaha dan kerja keras 
serta doa dari berbagai pihak pada hari ke 10 
tanggal 7 April 1977, posisi pesawat ditemukan 
oleh helikopter Puma SA 330 PK-PEM dari PelitaAir 
Service pada ketinggian 6200 kaki. Lokasi jatuhnya 
pesawat berada pada titik koordinat 04 38 N/120 48’E 
sekitar 50 meter dari puncak Gunung Tinombala 
dengan ketinggian 2.185 meter, berada di kawasan 
pegunungan Bosagong yang letaknya di wilayah 
Desa Tinombala, Kecamatan Tomini, Kabupaten 
Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Jarak 
dari Parigi sekitar 200 km, sedangkan jarak dari 
Toli -Toli sekitar 40 km. Pesawat ditemukan dalam 

kondisi pecah menjadi tiga bagian, berada pada 
celah gunung yang tertutup pepohonan sehingga 
sulit ditemukan. 

Walaupun lokasi reruntuhan pesawat sudah 
ditemukan, namun karena kondisi medan yang sulit 
ditembus personel maupun pesawat, maka upaya 
penyelamatan dan evakuasi korban masih belum 
dapat dilakukan. Tim SAR hanya dapat memasok 
makanan dan obat-obatan saja ke tempat kejadian. 
Berkali-kali upaya penerjunan pasukan dan upaya 
lewat darat untuk menjangkau lokasi kecelakaan 
gagal. Akhirnya dengan mempertimbangkan 
berbagai macam cara dan kemungkinan yang dapat 
terjadi, diambil keputusan untuk menerjunkan 
prajurit para rescue langsung ke lokasi kecelakaan.

Operasi penyelamatan
Setelah segala persiapan dan uji coba 

dilakukan, pagi hari tanggal 8 April 1977 sebuah 
helikopter Allouette PK-TPW dengan Pilot 
Penerbang John Athurson didampingi Kapten 
Sugiarto dari Pusarnas lepas landas menuju 
lokasi kecelakaan. John Athurson adalah seorang 
pilot Amerika yang juga merupakan karyawan 
perusahaan minyak Arco di Tarakan dan 
berpengalaman di Perang Vietnam. Pesawat yang 
dipiloti John Athurson tersebut membawa dua 
anggota Para Rescue yaitu Kopral Satu (Koptu) 
Dominicus dan Kopral dua (Kopda) Sunardi untuk 
diterjunkan ke lokasi. Mereka dibekali dengan 
peralatan, obat-obatan dan makanan. Kondisi 
udara yang cerah membantu keduanya meluncur 
dengan tali dari puncak pohon tertinggi untuk 
mencapai pepohonan yang lebih rendah dan 
akhirnya meluncur dengan tali hingga dapat 
mencapai tanah. Keduanya langsung disambut 
oleh korban yang selamat, dan mereka segera 
memberikan pertolongan dan perawatan kepada 
korban. Ada tujuh orang penumpang di sekitar 
reruntuhan pesawat dalam keadaan hidup, 
sedangkan 13 orang penumpang lainnya telah 
meninggalkan reruntuhan pesawat untuk mencari 
bantuan terdekat. 

Namun demikian proses penyelamatan dan 
evakuasi korban tidak dapat dilaksanakan pada 
hari itu karena pesawat helikopter membutuhkan 
sebuah landasan darurat untuk evakuasi para 
korban. Kemudian dua prajurit Para Rescue itu 
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berhasil membuka area hutan seluas ± 20 meter 
dengan cara menebang pohon dan membuat 
landasan dari batang-batang pohon yang diikat 
secara berlapis mirip sebuah rakit. Upaya mereka 
ini merupakan sesuatu yang sangat menentukan 
bagi suksesnya operasi evakuasi. 

Tanggal 13 April 1977, enam hari setelah 
pesawat ditemukan pesawat helikopter BO-105 
yang diterbangkan oleh Pilot Pelita Air Service, 
Kapten Antonius Suwarno penerbang dari 
Angkatan Laut berhasil mendarat di landasan 
darurat bersama dokter dan prajurit dari Kopasgat. 
Dua orang korban yang masih sehat Ang Tek Lay 
dan Hartono merupakan korban pertama yang 
berhasil dievakuasi untuk selanjutnya di bawa ke 
rumah sakit umum Undata di Palu. 

Keesokan harinya lima orang korban 
selamat lainnya yang mendapat cedera berhasil 
dievakuasi. Mereka adalah Sugiyono menderita 
patah terbuka dibagian kaki, Munzir Hanafi 
mengalami patah tulang pada pangkal paha 
dan lutut, Suryadianto menderita patah terbuka 
pada kaki kanan, Nyonya Husni Alatas patah 
kaki kiri, dan Dr. Dwi Wahyono yang mengalami 
cedera punggung dan kaki namun masih dapat 
memberikan pertolongan pertama kepada semua 
korban sebelum tim SAR berhasil menemukannya.

Pada saat yang sama direktur utama PT. MNA, 
Ramli beserta ahli teknik Wahyudi, Sumaryono 
dan Subardjo dari bagian penyelidikan kecelakaan 
pesawat terbang berhasil tiba di lokasi untuk 
mengadakan penyelidikan. Mereka berhasil 
memperluas area pendaratan dan menyelamatkan 
beberapa instrumen penting pesawat, barang-barang 
milik korban serta uang milik Bank Dagang Negara.

Hari Jumat, tanggal 15 April 1977, pesawat 
BO-105 kembali berhasil mengevakuasi empat 
jenazah korban yang berada di sekitar reruntuhan 
pesawat, yaitu jenazah Husni Alatas, Ny. J. Kiem 
Ping, Harsoyo, dan Ny. H. Tiwi. Sementara itu 33 
orang pasukan SAR yang sudah berada disekitar 
daerah reruntuhan pesawat diperintahkan 
untuk mencari dan menyelamatkan penumpang 
yang telah meninggalkan reruntuhan pesawat. 
Pasukan yang berada di bawah pimpinan Mayor 
Penerbang Mulyono dibagi menjadi tiga regu. 
Setelah berpencar dan menyisir area hutan sekitar 
reruntuhan pesawat, mereka berhasil menemukan 
semua korban yang telah menjadi jasad. Untuk 

mengevakuasi semua jenazah yang terpencar 
tersebut, kembali dilakukan penebangan area 
hutan agar pesawat mudah melakukan proses 
evakuasi. Empat hari berturut-turut semua jenazah 
korban berhasil dievakuasi. Masing-masing atas 
nama Captain Pilot Letkol Pnb Ahmad Anwar, Ny. 
Teky Ang Jaya, Jani Ang Jaya, Meity Ang Jaya, Ny. 
Chairul Tiwi, Ny. Saodah, Juru mesin/Pramugara 
Abhy Irawan, dan Sunarto Kolopaking. Satu Jenazah 
atas nama Teky Ang Jaya tidak berhasil ditemukan 
hingga Operasi SAR dinyatakan dihentikan oleh 
Kapusarnas pada tanggal 19 April 1977. 

Personel, sarana dan prasarana pendukung 
operasi SAR

Lokasi yang sulit dijangkau, cuaca buruk, 
dan keterbatasan peralatan yang dimiliki Badan 
SAR ketika itu sangat mempengaruhi kecepatan 
proses pencarian, penyelamatan, sampai dengan 
evakuasi korban. Saat itu kondisi Pusarnas sebagai 
lembaga yang bertanggungjawab terhadap operasi 
SAR belum dilengkapi oleh fasilitas SAR sesuai 
kebutuhan, seperti pesawat dengan standar SAR, 
alat komunikasi pendukung maupun personel yang 
memiliki kompetensi SAR. Fungsi Pusarnas juga 
sangat terbatas hanya sebatas kordinator. Semua 
personel maupun fasilitas SAR merupakan gabungan 
dari berbagai instansi,kementerian,institusi militer 
dan pemerintah daerah setempat. Unsur-unsur SAR 
tersebut tanggung jawab pembinaannya berada 
pada masing-masing departemen atau instansi 
yang bersangkutan. Dukungan personel terdiri 
atas 40 orang pasukan Para Rescue dari Komando 
Pasukan Gerak Cepat Angkatan (Kopatdara) TNI 
AU dan Pasukan Perlindungan Udara (Linud) dari 
TNI AD, 18 penerbang dari TNI AU dan maskapai 
penerbangan, 17 ahli teknik pesawat dari TNI dan 
maskapai penerbangan, 14 dokter dan paramedis 
dari TNI dan Pemda setempat, pasukan-pasukan 
sukarela dari Angkatan Darat dan Angkatan Udara, 
Polri, Hansip, serta ribuan rakyat, diantaranya 300 
orang dari Kecamatan Tomini dan Tundulako. 

Dukungan Pesawat terdiri atas dua buah 
pesawat dari TNI AU (1 pesawat Fokker 27, 1 pesawat 
C-130B Hercules), satu buah pesawat Twin Otter 
PK-NUT dari Merpati, enam buah pesawat dari 
Pelita Air Service yaitu: 1 pesawat SC-7 Skyvan PK-
PSG, 2 Helikopter BO-105 PK-PEG, dan 1 pesawat 
PK-PEE, 1 Helikopter HU-500, dan 1 pesawat Puma 
SA 330), satu buah helikopter Allouette III dari IAT, 
Perusahaan minyak Arco, di Tarakan.* (Subdisjarah)
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Cerpen

Siang itu udara cukup panas. Tidak banyak 
aktivitas yang dilakukan oleh warga perumahan 
Griya Asri Depok dan sekitarnya. Hanya orang-
orang tertentu saja yang mau keluar rumah karena 
keperluan mendesak.

Tak terkecuali, hari itu Cindy tak mau keluar 
rumah, karena memang hawanya cukup panas 
dan tentu tidak nyaman untuk jalan-jalan. Padahal 
biasanya ia selalu keluar rumah untuk berbelanja 
atau hanya sekedar jalan-jalan saja.

Ibunya merasa heran akan tingkah anaknya 
yang dari pagi hanya mondar-mandir sambil 
cemberut. Setiap kali ditanya hanya dijawab nggak 
ada apa-apa.

Cindy memilih duduk-duduk di halaman 
belakang rumah. Di halaman belakang rumahnya 
ada kebun, meski tidak terlalu luas tapi cukup 
nyaman untuk bersantai. Maklumlah, di belakang 
rumah terdapat sebatang pohon mangga yang 
cukup rindang, hingga bisa menyejukkan suasana.

Ia duduk sambil bersandar ke pohon mangga. 
Tak banyak yang ia lakukan. Majalah Suara Angkasa 
yang ia pegang dicoba untuk membolak balikkan 
halaman demi halaman, namun tak satupun yang ia 
baca.

Ketika sampai pada halaman rubrik cerpen 
iapun tertegun dan mencobanya untuk membaca. Ia 
tertarik cerpen itu karena judulnya yang menggelitik, 
dimana dalam judulnya tertulis Bingung.

Cindy menjadi penasaran, kok ada judul 
Bingung. “ Ini ada-ada saja. Buat judul kok 
Bingung. Lha yang bingung itu siapa, yang nulis 
atau ceritanya,” gumamnya sambil mengerenyitkan 
dahinya.

Membaca tulisan itu iapun tersenyum sendiri. 
Maklumlah, ternyata isi cerita dalam cerpen itu 
persis seperti kejadian yang ia alami sendiri bersama 
Dwi Permatasari teman seprofesinya.

Ya, dalam cerpen itu diceritakan ada seorang pria 
bernama Bramantyo yang jatuh hati kepada dirinya dan 
Dwi Permatasari, namun ia tak mampu dan tak punya 
keberanian untuk menyampaikan isi hatinya.

Perasaan yang bersemayam dalam diri 
Bramantyo itu muncul seiring seringnya mereka 
bertemu pada acara Kamera Ria. Seperti biasa, 
setiap kali ada acara Kamera Ria yang merupakan 
program Puspen TNI dengan TVRI dan ditayangkan 
setiap minggu pertama dan ketiga setiap bulannya 
mereka selalu bersama.

Kebersamaan mereka dikarenakan Bramantyo 
selalu koordinasi dengan mereka berdua sebelum 
acara dimulai. Maka praktis Bramantyo sangat dekat 
dengan keduanya.

Meski pada awalnya pertemuan itu tak 
menumbuhkan perasaan apa-apa, namun lambat 
laun tanpa disadari, perasaan aneh yang kata 
temannya itu adalah perasaan cinta mulai tumbuh 
dan bersemayam dalam hati sanubari Bramantyo.

Hanya saja yang menjadi beban Bramantyo, 
kenapa yang menelusup dalam hatinya kok ya 
mereka berdua, sehingga ia menjadi bingung 
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dan Dwi
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menentukan pilihannya. Ia selalu berusaha keras 
untuk memilih salah satu diantara keduanya. 
Apakah “Cinta Bramantyo kepada Cindy atau 
kepada Dwi Permatasari saja berlabuh.

Namun, sampai berbulan-bulan Bramantyo 
tetap tidak bisa memilih salah satu diantara mereka 
berdua, ia tetap bingung dan bingung terus, hingga 
tak satupun yang ia dapatkan.

Membaca cerita itu hati Cindy terharu. Tak 
terasa iapun mencoba bertanya pada dirinya, apakah 
ia punya perasaan yang sama dengan Bramantyo. 
Jujur, sebetulnya iapun punya perasaan simpati kepada 
Bramantyo, namun ia tak tahu apakah perasaan itu 
termasuk cinta atau bukan.

Yang ia tahu dan rasakan adalah perasaan 
senang dan nyaman ketika bisa duduk berdekatan 
dan bercanda bersamanya.Akan tetapi jika perasaan 
yang ia rasakan itu benar perasaan cinta, maka iapun 
tak mau menyakiti hati Dwi Permatasari, karena 
Cindy pun khawatir jika Dwi juga punya perasaan 
yang sama dengan Bramantyo.

Meski ia mengetahui perasaan Bramantyo 
hanya lewat cerpen, namun bagi dirinya sudah cukup 
membuatnya tenteram dan bahagia. Iapun tak mau 
menanyakan perihal ini kepada Bramantyo, karena 
khawatir ia menjadi tersinggung atau malu. Terlebih 
kalau Bramantyo malu ketemu dirinya tentu akan 
membuatnya sedih dan kehilangan keceriaan pria 
tampan itu.

Ketika Cindy asyik menelusuri relung hatinya 
yang paling dalam, tiba-tiba ia dikejutkan oleh 
teriakan Dwi Permatasari yang tiba-tiba muncul di 
belakangnya.

“Cin, lagi ngapain, kok kelihatannya ngelamun  
gitu,”tanya Dwi  sambil menghempaskan tubuhnya 
di samping Cindy.

“ Ah, nggak ngapa-ngapain kok,” jawab Cindy 
berbohong.

“ Hayo, jangan bohong, soalnya aku lihat 
kamu tadi bengong.”

“ Coba sini, apa sih yang kamu baca itu,” 
tanya Dwi sambil merebut majalah Suara Angkasa 
yang dipegangnya.

“ Ini lho, coba kamu baca cerpen ini, lucu 
deh.”

“ Apa sih lucunya, emangnya cerita humor 
gitu ?”

“ Bukan, bukan humor, tapi ini teman kita 
Bramantyo ternyata menaruh hati kepada kita berdua.”

“ Menaruh hati kepada kita bagaimana 
maksudmu,” tanya Dwi heran.

“ Iya, Bramantyo itu sebetulnya cinta sama kita 
berdua, cuma dia nggak berani menyampaikan,” 
kata Cindy menjelaskan.

“ Ia Bingung memilih salah satu diantara kita 
berdua dan tidak mungkin mencintai kita berdua 
secara bersama-sama,” tambahnya.

“ Ah masa sih, “ tanya Dwi nggak percaya.
“ Iya, nih baca sendiri kalau nggak percaya.”
Setelah membaca, barulah Dwi percaya kalau 

Bramantyo mencintainya. Iapun hanya tersenyum, 
meski sejatinya ia juga menaruh simpati kepada 
Bramantyo, namun tak berani menyampaikan 
kepada Cindy.

“ Ya sudahlah Cin, biarlah ia tetap bingung 
sampai kapanpun. Toh itu kesalahannya sendiri 
kenapa mencintai dua orang sekaligus,” gerutu Dwi.

“ Kenapa ia tidak mencintai kamu atau aku, 
sehingga tidak menjadi Bingung,” tambah Dwi 
sambil bersungut-sungut.

Akhirnya keduanya berhenti membicarakan 
Bramantyo dan memilih diam. Mereka berdua diam 
beberapa saat terbawa angannya masing-masing. 
Tak sepatah katapun terucap.

“ Cindy, ingat nggak perjalanan karier kita 
menjadi MC di Kamera Ria,” teriak Dwi tiba-tiba.

“ Ingat apanya,” tanya Cindy heran.
“ Coba deh, kamu ingat-ingat awal-awal kita 

bertugas menjadi MC di Kamera Ria.”
“ Tentu saja aku ingat dan tidak akan pernah 

bisa melupakan kejadian demi kejadian yang 
pernah kita alami,” jawab Cindy sambil menarik 
napas panjang.

Memang benar, mereka berdua tak mungkin 
bisa melupakan kejadian demi kejadian yang 
mereka alami ketika meniti karier menjdi MC di 
acara Kamera Ria khususnya.

Awalnya Cindy menjadi MC di kampusnya. 
Ketika itu ia terpantau oleh seseorang bernama 
Pantono. Sedangkan Dwi Permatasari saat itu 
bertindak sebagai penyanyi.

Selesai acara, Pantono mendekati Cindy dan 
berbincang serta mengajaknya untuk dikenalkan 
dengan seseorang yang kebetulan menjadi pengarah 
acara pada acara Kamera Ria.

Cindy-pun menyanggupi.Karena acara 
Kamera Ria ditayangkan oleh TVRI, sehingga akan 
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membuat dirinya semakin dikenal oleh masyarakat 
luas. Dikarenakan ia diminta untuk mengajak seseorang 
yang mau mendampinginya, maka Cindy pun mengajak 
Dwi yang kebetulan adalah teman dekatnya.

Keesokan harinya mereka berdua dikenalkan 
Pantono kepada seorang anggota tentara. Awalnya 
Cindy maupun Dwi merasa canggung dan bingung. 
Mereka tidak mengira kalau acara Kamera Ria 
itu acaranya TNI, baik TNI Angkatan Darat, TNI 
Angkatan Laut maupunTNI Angkatan Udara. Praktis 
sejak saat itu mereka berdua harus berhubungan 
dengan tentara.

Menjadi MC pada acara Kamera Ria bukanlah 
perkara mudah. Masalahnya bukan pada acaranya 
itu sendiri, akan tetapi masalahnya ada pada diri 
seorang tentara yang galaknya setengah mati.

Setiap kali memberi pengarahan, nadanya 
selalu meledak-ledak dan marah-marah nggak 
karuan dan tak lupa tangannya selalu menunjuk-
nunjuk seolah bapak sedang memarahi anaknya.

Sampai-sampai kejadian itu tak luput dari 
perhatian seseorang. Hal itu terjadi ketika mereka 
berdua bertugas menjadi MC di Lanud Atang 
Sandjaja, Bogor. Sewaktu berkenalan dengan 
seorang tentara berpangkat Kolonel. Beliau bilang, 
“ O, ini mbak Cindy dan mbak Dwi yang suka 
dimarah-marahin Pak Guntur itu ya !.”

Mendengar kata-kata itu spontan wajah 
mereka berdua menjadi tersipu malu. “ Waduh, 
kok masalah kita berdua dimarahi bisa terkenal 
sampai Bogor segala,” gumam Cindy sedih.

Tapi apa mau dikata, wong kenyataannya 
memang seperti itu. Pada awalnya mereka merasa 
takut dan stres. Sampai-sampai mereka mengajukan 
pengunduran diri dari acara Kamera Ria. 

Namun niat itu terpaksa mereka urungkan, 
karena takut dengan pak Guntur.

“ Brakkk ..., Apa kamu bilang. Kalian 
akan mengundurkan diri,” bentak Pak Guntur 
ketika mendengar permintaan mereka akan 
mengundurkan diri.

 “Coba saja kalau kalian berani. Saya 
gantung kalian berdua nanti,” teriaknya sambil 
menggebrak meja dengan pipi kemerah-
merahan menahan amarah.

Melihat kemarahan pak Guntur yang 
demikian dahsyat, nyali Cindy maupun Dwi menjadi 
ciut. Keduanya tak berani menatap wajah pak 
Guntur yang sedang melampiaskan kemarahannya.

Sejak saat itu mereka tak berani absen dari 
acara Kamera Ria, apalagi mengajukan pengunduran 
diri. Meski setiap kali briefing sebelum acara dimulai 
mereka selalu kena semprot, yang katanya kurang 
inilah, kurang itulah, mereka tetap sabar.

Lambat laun mereka berdua menjadi 
kebal dan terbiasa mendengarkan omelannya, 
bahkan merasa kehilangan jika satu waktu tak 
mendengarkan kemarahannya. 

Meski sering dimarahi, namun dikemudian 
hari ternyata ada hikmah dari semua itu. Dengan 
seringnya dimarahi, membuat Cindy maupun 
Dwi berusaha keras untuk selalu meningkatkan 
kemampuannya dalam bertugas menjadi MC.

Mereka semakin Pede dan semakin banyak 
dikenal orang, terutama dari kalangan tentara, 
sehingga membawa keberkahan tersendiri bagi 
mereka berdua karena semakin banyak job yang 
mereka terima.

Namun demikian, mereka berterima kasih 
kepada pak Guntur. Meski galak harus diakui, berkat 
beliaulah Cindy dan Dwi Permatasari akhirnya 
sukses dan dikenal oleh masyarakat luas terutama 
oleh kalangan prajurit TNI dan hingga kini mereka 
menjadi andalan MC Kamera Ria TVRI.



ANTAR PRESIDEN. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta Ibu Negara Iriana Joko 
Widodo diantar Komandan Lanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Sri Pulung D.,S.E., MMgt.
Stud., beserta Nyonya Sri Pulung di Bandara Halim Perdanakusuma, beberapa waktu lalu untuk 
melakukan lawatan ke luar negeri pertama setelah dilantik sebagai presiden. Presiden Joko 
Widodo mengunjungi tiga negara sekaligus yaitu Tiongkok, Myanmar dan Australia, selama 9 hari 
ke depan. Turut juga mengantar Presiden di Bandara Halim Perdanakusuma antara lain Wapres 
Jusuf Kalla dan Nyonya Mufidah Jusuf Kalla, para menteri, pimpinan TNI dan Polri serta kalangan 
media massa.*(Pentak Lanud Halim P)

RAKORNIS KOHANUDNAS. Panglima Kohanudnas Marsda TNI Hadiyan Sumintaatmadja memberikan 
sambutan pada acara pembukaan Rakornis (Rapat Koordinasi Teknis) Kohanudnas tahun 2015 
bertempat di Gedung Leo Watimenna, Makohanudnas, Halim Perdanakusuma, awal Februari. Rakornis 
Kohanudnas merupakan kegiatan 
berkesinambungan dari tindak lanjut 
Rapim TNI dan TNI AU dalam rangka 
pencapaian organisasi yang optimal. 
Menurut Panglima, Rakornis ini 
untuk mengetahui pencapaian 
pelaksanaan program kerja 
tahun 2014 sekaligus mengetahui 
permasalahan yang menonjol yang 
sedang dihadapi, baik dibidang 
operasi, personel, logistik, maupun 
bidang lainnya. Selanjutnya mencari 
solusi sehingga program kerja yang 
telah dibuat dapat dilaksanakan 
secara optimal.* (Pen Kohanudnas) 

BErita
daerah
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SUKSES TERBANG SOLO. 
Setelah menjalani pendididkan 
transisi selama enam bulan, 
Letda Pnb Bayu Antariksa 
dinyatakan lulus terbang 
solo dengan menggunakan 
pesawat Super Tucano TT 
3103. Alumnus AAU tahun 2012 
ini berhasil terbang selama 
15 menit dalam satu sorti 
dan dilakukan 4 kali round, 
pada awal November silam. 
Sebelumnya, selama mengikuti 
pendidikan yang bersangkutan 
telah melaksanakan terbang 
sebanyak 75  sor t i ,  a tau 
sebanyak 82 jam. Keberhasilan 
ini disambut oleh Komandan Skadron Udara 21 Letkol Pnb Toto Ginanto dengan ucapan selamat, 
dan selanjutnya dilakukan upacara tradisi pemecahan telur di atas kepala Letda Pnb Bayu dan 
disiram dengan air bunga.* (Pentak Lanud Abd Saleh) 

RAIH 2000 JAM TERBANG. Mayor Pnb Adhi Safarul “ Saffron “ Akbar berhasil membukukan 2000 
jam terbang untuk pesawat tempur Hawk 100/200, belum lama ini. Prestasi ini diraih setelah 
“Saffron” memimpin operasi “Macan Flight” yang melaksanakan penerbangan dari Lanud Halim 
Perdanakusuma menuju Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. Waktu tempuh selama satu jam 20 
menit. Dengan penerbangan ini total jam terbang yang dikumpulkan “Saffron” adalah 2000 jam, 15 
menit. Dengan pencapaian ini, Mayor Pnb Adhi Safarul “Saffron” Akbar berhak menyandang Badge 
“2.000 Hours” yang disematkan langsung oleh Danlanud Roesmin Nurjadin, Kolonel Pnb M. Khairil 
Lubis.* (Pentak Lanud Rsn)

suara ANGKASA Edisi Januari 2015 61



KEMAH GIAT PRESTASI. Satuan Karya (Saka) 
Dirgantara bersama Kwartir Daerah (Kwarda) 
gerakan Pramuka Kalimantan Selatan 
melaksanakan kegiatan yang bernama “Giat 
Prestasi Penggalang Dirgantara tahun 2014” 
bertempat di bumi perkemahan Dirgantara 
Lanud Sjamsudin Noor, awal November.
Kegiatan yang dibuka oleh Danlanud 
Sjamsudin Noor Letkol Pnb Erwin Sugiandi 
ini bertujuan membangun karakter pemuda 
yang tangguh dan kuat, membangun rasa 
cintabangsa, patriotisme dan nasionalisme.
Peserta perkemahan sebanyak 225 orang dari 
penggalang gugus depan tingkat SMP/setingkat 
dari tiga kota/kabupaten yaitu Banjarbaru, Banjarmasin dan Banjar. Usai pembukaan para peserta 
berebut bersalaman dengan Danlanud Sjamsudin Noor Letkol Pnb Erwin Sugiandi.* (Perntak Lanud Sam)

SAMBUT KASAU INDIA. Danlanud Husein 
Sastranegara Kolonel Pnb Ardhi Tjahjoko 
menyambut kedatangan Kasau India Air Chief 
Marshal Arup Raka beserta istri Ny. Lily Raha 
dan beberapa Perwira staf dari India di Lanud 
Husein Sastranegara, belum lama ini. Dalam 
pertemuannya kedua pemimpin sepakat 
meningkatkan kerjasama bidang pertahanan 
udara, dilanjutkan peninjauan ke PT. Dirgantara 
Indonesia. Kedatangan para tamu dari India 
ini disambut dengan alunan musik angklung 
dan karawitan dari putra-putri SD Angkasa 3 
Lanud Husein Sastranegara. Selanjutnya mereka 
disuguhi sajian tari khas Jawa Barat oleh murid-
murid SMP Angkasa. * (Pentak Lanud Hsn)

SAMBUT MENTERI KELAUTAN DAN 
PERIKANAN. Danlanud Ranai Letkol Pnb 
Mohammad Nurdin, SE menyambut kedatangan 
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik 
Indonesia, Susi Pudjiastuti di apron Base Ops 
Lanud Ranai beberapa waktu lalu. Kedatangan 
Menteri Kelautan dan Perikanan ini dalam 
rangka kunjungan kerja ke wilayah Kabupaten 
Natuna khususnya ke Pulau Tiga. Daerah 
perbatasan ujung utara Republik Indonesia ini 
menjadi salah satu fokus perhatian menteri 
dalam memberantas illegal fishing di wilayah 
Republik Indonesia. Selain Danlaund Ranai para 
pejabat sipil dan militer Kabupaten Ranai juga 
mendampingi menteri.*(Pentak Lanud Rni) 
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LULUS TERBANG DENGAN PESAWAT CASSA. 
Satu lagi penerbang muda Lanud Abdulrachman 
Saleh dinyatakan lulus terbang dengan pesawat 
C-212 Casa ditandai dengan upacara tradisi 
penyiraman air bunga dan pemecahan telor di atas 
kepala Letda Pnb Chandra Ary ST., S.Han. Acara 
tradisi pengukuhan yang berjalan penuh khitmad 
tersebut dipimpin langsung oleh Komandan 
Lanud Abdulrachman Saleh Marsma TNI 
Sungkono, S.E., M.Si. bertempat di Shelter Skadron 
Udara 4 Wing 2 Lanud Abd Saleh, belum lama ini. 
Alumnus Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 
2012 dan Sekolah Penerbang (Sekbang) Angkatan 
85 ini sudah mengantongi 2.145 jam terbang.* 
(Pentak Lanud Abd Saleh)

DANSESKOAU TERIMA KUNJUNGAN KASAU 
AUSTRALIA. Bertempat di Bangsal Vacana 
Seskoau, Lembang, Komandan Sekolah Staf dan 
Komando Angkatan Udara (Seskoau) Marsda TNI 
Potler Gultom, S.H., M.M. menerima kunjungan 
Air Marshal Geoffrey Brow, Chief of Air Force 
Royal Australian Air Force (CAF RAAF). Kedua 
pejabat membahas hubungan kerjasama kedua 
negara telah terbangun melalui pertahanan yang 
sudah terjalin diberbagai bidang seperti saling 
kunjung antar pejabat militer, pertukaran perwira 
dalam dunia pendidikan, proyek pengembangan 
pesawat sebagaimana penghibahan pesawat C-130, 
latihan-latihan bersama antar kedua Negara. Pada 
kesempatan itu Danseskoau memberikan cendera 
mata berupa boneka wayang khas Jawa Barat 
kepada Kasau Australia.* (Pen Seskoau)

RAT PRIMKOPAU LANUD TANJUNG PINANG. 
Komandan Lanud Tanjungpinang Letkol Pnb I 
ketut Wahyu Wijaya memberikan sambutan pada 
pada RAT Primkopau Lanud Tanjungpinang. 
Primer Koperasi Angkatan Udara (Primkopau) 
Lanud Tanjungpinang mengadakan Rapat Anggota 
Tahunan (RAT) tahun 2014/2015 bertempat 
di Gedung Dirgantara Lanud Tanjungpinang, 
pertengahan Januari. RAT Primkopau merupakan 
agenda tahunan dalam rangka pertanggungjawaban 
pengurus atas usaha yang telah dilakukan selama 
ini.Pada kesempatan ini juga diadakan pemilihan 
ketua masa jabatan 2015/2016 menggantikan 
pejabat lama Kapten Kal Aloysius Sugimin, yaitu 
Lettu Adm Heri Andika.* (Pentak Lanud Tpi)
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LULUSAN TERBAIK SIP TNI A-72. Kapten Pnb Sufriadi 
AM, S. Sos. dari Skadron Udara 2 menjadi lulusan terbaik 
Sekolah Instruktur Penerbang (SIP) TNI Angkatan ke-
72 yang berlangsung selama enam bulan dan ditutup 
pada pertengahan Desember lalu. Penerbang kelahiran 
Polewali, Mandar, Sulawesi Barat ini mendapatkan tropi 
kebanggaan yang diserahkan oleh Dankodikau Marsda 
TNI M Nurullah, S.IP. Pendidikan SIP TNI Angkatan ke-72 
ini diikuti 10 siswa perwira penerbang yang terdiri dari 
8 orang dari TNI Angkatan Udara dan 2 orang dari TNI 
Angkatan Laut. Dari TNI AU diantaranya dari Skadron 
Udara 31, Skadron Udara 45, Skadud 6, Skadud 7, Skadud 
4, Skadud 11, skadud 21 dan Skadud 1. Sedangkan dari 
TNI AL dari Lanudal Kupang dan Wing Udara 2 Penerbal 
Surabaya.* (Pentak Lanud Adi)

BUKA PENDIDIKAN SEMATA PK. Danlanud Adi 
Soemarmo Kolonel Pnb Agus Radar Sucahyo 
memotong rambut perwakilan siswa Semata 
PK Angkatan ke-68 sebagai tandai dimulianya 
pendidikan, di Solo, awal Desember. Pendidikan 
Sekolah Pertama Tamtama Prajurit Karir 
(Semata PK) Angkatan ke-68 diikuti 187 siswa. 
Mereka melaksanakan pendidikan selama lima 
bulan di Skadron Pendidikan (Skadik) 403 
Lanud Adi Soemarmo. Di tempat ini para siswa 
akan ditempa, dididik untuk menjadi tamtama 
TNI AU yang siap mengemban tantangan tugas 
ke depan.* (Pentak Lanud Smo)

LATIHAN MENEMBAK. Untuk meningkatkan 
kemampuan, keterampilan, dan kualitas 
sebagai prajurit TNI, Kosekhanudnas IV 
melaksanakan kegiatan latihan menembak 
bertempat di lapangan tembak Batalyon 
Paskhas 468 Sarotama Biak, akhir Desember. 
Kegiatan yang merupakan program latihan 
semester II tahun 2014 ini dipimpin oleh Asops 
Kosekhanudnas IV. Latihan dilaksanakan 
dengan menggunakan senjata laras pendek 
bagi perwira dengan 13 peluru terdiri dari 3 
percobaan dan 10 penilaian. Laras panjang 
(SS1) bagi personel nibtara dan tamtama 
dengan 18 peluru terdiri dari 3 percobaan dan 
15 penilaian dengan 3 sikap.* (Pen Kosek IV)
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EVAKUASI KORBAN. Tim rescue Lanud Sulaiman sedang mengevakuasi korban. Pesawat C-212 
dengan nomor registrasi PK-123 yang sedang melakukan test flight mengalami kerusakan pada engine 
kiri dan mengeluarkan percikan api. Selanjutnya pilot meminta ijin mendarat atau request emergency 
landing di Lanud Sulaiman karena untuk kembali ke Lanud Husein Sastranegara tidak memungkinkan. 
Sesaat setelah mendarat pesawat meledak, lima awak pesawat mengalami luka-luka. Tim rescue segera 
memadamkan api dan mengevakuasi korban dibantu oleh tim Hanlan. Para korban diserahkan ke 
petugas kesehatan yang ada di trease area untuk diperiksa dan segera dibawa ke rumah sakit untuk 
ditindaklanjuti. Petugas Pomau memasang police line pertanda identifikasi atau penyelidikan telah 
selesai. Para petugas identifikasi, selanjutnya membuat laporan yang akan diserahkan kepada pimpinan 
untuk ditindaklanjuti. Evakuasi dan identifikasi telah selesai dilaksanakan, untuk selanjutnya tim 
angkutan darat atau sarban (sarana bantuan) ke TKP (tempat kejadian perkara) untuk melaksanakan 
evakuasi pesawat yang mengalami accident sesuai dengan perintah pimpinan. Demikian, skenario 
latihan crash team yang digelar di Lanud Sulaiman, pertengahan Desember lalu.* (Pentak Lanud Slm)

TERBANG MALAM. Pada pertengahan November hingga pertengahan Desember, langit Yogyakarta 
nampak lebih semarak dan riuh dengan seringnya pesawat yang terbang berseliweran. Semua karena 
pada saat itu sedang dilaksanakan latihan terbang malam bagi para siswa Sekbangau Angkatan ke-87. 
Latihan dibuka oleh Komandan Lanud Adisutjipto Marsma TNI Yadi I Sutanandika, M.S.S. Menurut 
Komandan Skadik 102 Letkol Pnb Ferry Yunaldi latihan terbang malam ini diikuti oleh 29 siswa dan 
tiap-tiap siswa mendapat kesempatan waktu selama kurang lebih 9 jam 40 menit yang terbagi menjadi 
10 sorti dengan pesawat T-34 Charlie.* (Pentak Lanud Adi)
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LEMPAR TOPI. Sebagai luapan kegembiraan 
165 perwira TNI AU lulusan Sekolah 
Pembentukan Perwira (Setukpa) angkatan 
ke-17 TA 2014 melempar topi secara serentak. 
Para perwira ini dilantik oleh Kasau Marsekal 
TNI I.B. Putu Dunia pada Upacara Pelantikan 
dan Pengambilan Sumpah Prasetya Perwira 
(Praspa) dilapangan Dirgantara Lanud Adi 
Soemarmo, akhir November. Dari 165 siswa, 
delapan diantaranya Wara. Mereka menempuh 
pendidikan selama delapan bulan di Skadron 
Pendidikan 401 Lanud Adi Soemarmo 
dengan 2 tahap pendidikan. Pertama tahap 
pembentukan sikap keperwiraan dan 
penyegaran keprajuritan selama dua bulan dan 
kedua pembekalan keperwiraan selama enam 
bulan. Terpilih sebagai lulusan terbaik adalah 
Letda Pom I Komang Suparna dari satuan 
Paspampres.* (Pentak Lanud Smo)

SERAHKAN BANTUAN. Komandan Lanud 
Jayapura Kolonel Pnb. I Made Susila Adnyana, 
SH, S.IP memberikan santunan untuk anak-
anak yatim Panti Asuhan Putri Kerahiman 
yang diterima oleh Suster Marican Kuayo 
pada acara anjangsana, belum lama ini, di 
Sentani. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 
rangka menyambut Hari Natal tahun 
2014 dan sebagai tanda kasih sayang serta 
meningkatkan tali persaudaraan antara 
Lanud Jayapura dan anak-anak Panti Putri 
Kerahiman yang berjumlah 106 anak.* (Pentak 
Lanud Jap)

RAIH 1000 JAM TERBANG. Menutup tahun 2014, Kapten 
Pnb Bambang “Sphinx” Aulia Yudhistira mengukir 
prestasi dengan keberhasilannya mengumpulkan 1000 
jam terbang dengan pesawat F-16 Fighting Falcon. 
Keberhasilan ini disambut gembira dengan upacara 
tradisi dan penyematan badge 1000 jam terbang oleh 
Danlanud Iswahjudi Marsma TNI Donny Ermawan T., 
M.D.S.* (Pentak Lanud Iwy)
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DUA PENERBANG BERHASIL TERBANG 
SOLO. Danlanud Roesmin Nurjadin 
Kolonel Pnb M. Khairil Lubis bersama 
dua penerbang yang berhasil terbang 
solo menggunakan pesawat tempur 
Hawk 100/200. Mereka adalah Letda Pnb 
M. Reza Sapta N. dan Letda Pnb Jefpri 
D. Hutagalung. Keduanya merupakan 
siswa Transisi Hawk 100/200 angkatan 
XVII. Keberhasilan kedua fighters tersebut 
ditandai dengan pelaksanaan acara 
tradisi berupa pemecahan telur 
dan penyiraman air kembang oleh 
Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, 
Kolonel Pnb M. Khairil Lubis yang diikuti 
oleh Danskadron Udara 12, Letkol Pnb 
Jajang Setiawan dan beberapa pejabat 
teras jajaran Lanud Roesmin Nurjadin, 
di depan kolam Mako Lanud, akhir 
Desember.* (Pentak Lanud Rsn)

DIKERUMUNI PENGGEMAR. Tim aerobatik helikopter TNI Angkatan Udara “Dynamic Pegasus” Skadron 
Udara 7 Lanud Suryadarma dikerumuni ribuan penggemarnya usai beraksi memeriahkan Indodefence 
2014 di Jakarta Internasional Expo (JIE) Kemayoran, 
Jakarta, beberapa waktu lalu. Menurut Flight 
Leader Letkol Pnb. Hasan “Golok”, “Dynamic 
Pegasus” diawaki oleh para penerbang yang telah 
memiliki kualifikasi instruktur dan minimal telah 
mengantongi 100 jam terbang dengan pesawat 
Colibri. Pada kesempatan ini “Dinamic Pegasus” 
sedikitnya menampilkan 13 manuver diantaranya 
Pegasus diamond, Diamond tanggo, Pegasus cross, 
Pegasus solo lazy, Pegasus water fall, Pegasus wing 
mill, Pegasus head on, Pegasus sparkling, Pegasus 
spiral dive dan Pegasus kiss humming bird.*

CEK SENJATA DAN AMUNISI. Komandan Lanud 
Rembiga Letkol Pnb Ardi Syahri, ST, MM, MMA, 
mengecek senjata dan amunisi di gudang senjata 
Lanud Rembiga, beberapa waktu lalu. Pengecekan 
ini untuk mengetahui kondisi senjata berikut 
amunisi serta surat/dokumen yang harus dilengkapi 
oleh pemegang senjata api. Diharapkan dengan 
adanya pengecekan ini diharapkan semua senjata 
terkontrol dalam kondisi baik sehingga dapat 
mendukung kelancaran tugas pokok dan terlebih 
lagi tidak ada senjata yang disalahgunakan.* (Pentak 
Lanud Rbg)
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LANUD TARAKAN GAGALKAN 
PENYELUNDUPAN NARKOBA. 
Anggota Lanud Tarakan dan 
BNN (Badan Narkotika Nasional)
menunjukkan barang bukti narkoba 
jenis sabu yang merupakan barang 
penyelundupan. Penyelundupan 
narkotika jenis sabu-sabu seberat 
280 gram melalui Bandara Udara 
Juwata Tarakan berhasil digagalkan 
oleh petugas Bandara dan personil 
Lanud Tarakan, beberapa waktu 
lalu. Komandan Lanud Tarakan 
Letkol Pnb Tiopan Hutapea S.Sos, 
mengatakan modus penyelundupan 
barang haram itu dengan cara 

dibungkus lakban hitam berjumlah 6 bal dan dimasukan kedalam tas laptop dengan total berat 280 
gram diperkirakan senilai 300 juta lebih. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam di Kantor Intel 
Lanud Tarakan dan test laboratorium diketahui bahwa barang tersebut merupakan narkotika jenis 
sabu-sabu. Tersangka sendiri akan melaksanakan penerbangan ke Balikpapan.* (Pentak Lanud Trk)

SERIBU JAM TERBANG SUKHOI. 
Komandan Lanud Sultan Hasanuddin 
Kolonel Pnb Tamsil Gustari Malik 
menyiram air kembang kepada Mayor 
Pnb David Ali Hamzah yang telah berhasil 
mencapai 1000 jam terbang pesawat 
Sukhoi, awal Desember, di Shelter Skadron 
Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin, 
Makassar. David “Great Hawk” Ali Hamzah 
alumnus AAU 1998, saat ini menjabat 
sebagai Kasi Operasi dan Latihan (Opslat) 
Disops (Dinas Operasi) Lanud Sultan 
Hasanuddin.* (Pentak Lanud Hnd)

DANSKADRON UDARA 1 CAPAI 2000 JAM 
TERBANG. Letkol Pnb Sidik “Typhoon” 
Setiyono melakukan salam komando 
dengan Komandan Lanud Supadio 
Kolonel Pnb Tedi Rizalihadi, setelah 
berhasil membukukan 2000 jam terbang 
pesawat tempur Hawk 100/200, akhir 
Desember. “Typhoon” alumnus AAU tahun 
1997, saat ini menjabat sebagai Komandan 
Skadron Udara 1 Lanud Supadio. Menurut 
Danlanud Supadio, keberhasilan ini 
membuktikan tingkat profesionalisme 
dan skil yang tinggi sebagai penerbang 
tempur.* (Pentak Lanud Spo)
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PERINGATAN 10 TAHUN TSUNAMI ACEH. Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda Kolonel Pnb Basuki 
Rochmat dan Muspida plus menyambut Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Jusuf Kalla di Apron 
Lanud Sultan Iskandar Muda, akhir Desember. Kedatangan Wapres dan rombongan ke Aceh untuk 
menghadiri peringatan 10 tahun tsunami aceh yang dipusatkan di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. 
Dalam peringatan ini selain dihadiri Wapres RI Bapak Jusuf Kalla dan juga dihadiri perwakilan negara-
negara yang turut membantu membangun Aceh kembali.* (Pentak Lanud Sim)

TERIMA BANTUAN. Komandan Lanud Iskandar Letkol Pnb Jhonson H. Simatupang menerima bantuan 
secara simbolis dari Direksi utama Hypermart Bpk. Dody Wahyudi untuk relawan tim SAR evakuasi 
korban Air Asia QZ8501, yang jatuh di perairan Selat Karimata,awal Januari. Bantuan ini merupakan 
wujud kepedulian dari masyarakat dan pengusaha yang ada di kota Pangkalan Bun untuk tim SAR 
yang bersemangat tanpa mengenal lelah untuk melaksanakan evakuasi para korban. Lanud Iskandar, 
Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah merupakan Lanud terdekat untuk keperluan take off / landing 
semua pesawat yang terlibat dalam evakuasi korban dan pesawat Air Asia.* (Pentak Lanud Ikr)
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SENAM AEROBIK. Lanud Supadio menggelar acara senam aerobik. Acara yang diikuti oleh seluruh warga 
Lanud Supadio, Skadron Udara 1, Skadron PTTA, dan Batalyon 465 Paskhas baik militer maupun Pegawai 
Negeri Sipil ini dilaksanakan di depan Hanggar Skadron Udara1 Lanud Supadio, awal Januari. Ikut dalam 
acara ini Danlanud Supadio Kolonel Pnb Tedi Rizalihadi, ST. , para pejabat serta Komandan Satuan di 
jajaran Lanud Supadio. Menurut Danlanud, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan keakraban, 
solidaritas antar sesama warga Lanud Supadio serta menjalin tali silaturahim agar tetap terpelihara serta 
dapat mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Udara.* (Pentak Lanud Spo)

KORVE KOBA. Anggota Lanud Soewondo 
melakukan korve KOBA (kerusakan oleh benda 
asing) di apron Lanud, belum lama ini. Korve 
dilaksanakan setelah Lanud menjadi tempat 
diselenggarakannya balap motor yang dihadiri 
ribuan orang. Demi menjaga keselamatan 
terbang dan kerja (Lambangja) maka seluruh 
personel Lanud Soewondo bahu membahu 
membersihkan apron dan sekitarnya hingga 
benar-benar bersih dari benda-benda asing.* 
(Pentak Lanud Swo)

KHATAM AL QURAN. Para pejabat Kodikau 
pada saat membacakan ayat Suci AL- Qur’an 
dalam rangka khataman AL-Quran, yang diikuti 
oleh seluruh anggota Kodikau, akhir Desember. 
Acara yang dilaksanakan di Masjid An- Nur 
Dirgantara I Halim Perdanakusuma, Jakarta 
ini sebagai bentuk rasa syukur menutup tahun 
2014 dengan selamat dan membuka tahun 2015 
dengan harapan-harapan baru.* (Pen Kodikau)
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TANGKAP PENCURI KABEL. Dansatpom 
Lanud Palembang Kapten POM Andi 
Muhtar memberikan keterangan pers 
terkait aksi pencurian yang marak terjadi 
akhir-akhir ini di wilayah hukum Lanud 
Palembang. Satpom Lanud Palembang 
berhasil membekuk empat orang pencuri 
yang tengah beraksi menggulung kabel 
listrik TM. 4 X 70 (6000 kv) sepanjang 300 
meter (6 tiang) milik PT. Angkasa Pura. Aksi 
mereka tergolong cerdik dan berani karena 
melakukannya di siang hari dimana warga 
sekitar TKP sedang melakukan aktivitas 
kesehariannya dan lalu lintaspun ramai. 
Selain itu, untuk mengelabuhi petugas agar aksinya lancar, mereka juga membekali diri 
dengan surat perintah palsu dari instansi terkait.* (Pentak Lanud Plg)

FAMILY GATHERING. Setelah bulan-
bulan yang padat dan melelahkan terlewati 
dengan tetap semangat, dan tugas pokok 
berjalan dengan baik, Komandan Lanud 
Astra Ksetra Letkol Pnb M. Satriyo Utomo, 
S.H, mengajak seluruh anggota dan 
keluarganya melaksanakan acara family 
gathering dengan berwisata ke Lembah 
Hijau, Provinsi Lampung, akhir Desember. 
Menurut Danlanud acara sebagai sarana 
interaksi dan komunikasi keluarga besar 
Lanud Astra Ksetra agar tetap terjalin 
hubungan pertemanan dan kekerabatan 
yang akrab antara keluarga maupun sesama 
anggota. Acara ini juga sebagai ungkapan rasa syukur atas hasil yang dicapai 
dalam pelaksanaan tugas selama ini.* (Pentak Lanud Atk)

TUTUP PENDIDIKAN RANMOR. Komandan 
Wing Pendidikan Teknik dan Pembekalan Kolonel 
Tek A. Tavianta, S.IP, menyerahkan ijazah dan 
surat penghargaan kepada siswa terbaik pada 
acara penutupan pendidikan Kursus Tamtama 
Kendaraan Bermotor Angkatan ke-3 di Skadik 303. 
Para lulusan pendidikan ini diharapkan memiliki 
kompetensi dalam mengoperasikan kendaraan 
bermotor, dan mampu mengemudikan kendaraan 
protokoler maupun konvoi serta merawat 
kendaraan bermotor sesuai prosedur. Tampil 
sebagai siswa terbaik Pratu Asep Saepudin dari 
kesatuan Bravo 90 Paskhasau.* (Pentak Wingdiktekkal)
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TERJUN PENYEGARAN. Sebanyak 257 peterjun 
yang terdiri dari 191 peterjun statik dan 66 
peterjun free fall gabungan dari Mako Korpaskhas 
dan Pusdiklat Paskhas melaksanakan terjun 
penyegaran (Jungar) Korpaskhas Tahun 2015 
yang berlangsung di Runway Lanud Sulaiman, 
Margahayu, Bandung, belum lama ini. Kegiatan 
ini merupakan latihan rutin yang wajib 
dilaksanakan oleh seluruh prajurit Paskhas yang 
memenuhi persyaratan dan diadakan setahun 
sekali dengan tujuan memelihara kemampuan 
terjun para prajurit. Terjun penyegaran tersebut 
menggunakan pesawat Hercules C-130 dari 
Skadron Udara 32 Lanud Abdulrachman Saleh 
sebagai Kapten Pilot yaitu Mayor Pnb. Subhan 
dengan titik muat di Lanud Husein Sastranegara, 
Bandung.* (Pen Korpaskhas)

PEMULANGAN TKI. Komandan Lanud Surabaya 
Kolonel Pnb Mujianto, ST., M.Si., mendampingi 
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat 
menyambut kedatangan TKI ilegal asal Jatim 
di Base Ops Bandara Juanda, akhir Desember. 
Sedikitnya ada 131 orang tenaga kerja Indonesia 
(TKI) ilegal dari Malaysia yang dipulangkan ke 
Indonesia, dalam hal ini Jawa Timur. Para TKI itu 
dijemput menggunakan pesawat Hercules TNI 
Angkatan Udara yang dipiloti Mayor Pnb Teddy. 
Kepada para TKI, Menteri Sosial berpesan untuk 
mencari pekerjaan yang halal dan barokah di 
negeri sendiri.* (Pentak Lanud Sby)

TANAM POHON. Anggota Lanud El Tari 
mengadakan kegiatan bakti sosial berupa 
penanaman bibit pohon kemiri di Pulau Semau 
Kabupaten Kupang Barat (NTT), pertengahan 
Januari. Danlanud El Tari Kolonel Pnb Andi 
Wijaya,S.Sos, menyambut baik penanaman 
bibit kemiri tersebut yang telah dicanangkan 
oleh pemerintah daerah dalam menghijaukan 
daerah-daerah yang dianggap tandus dan 
kering. Dipilihnya pohon kemiri karena pohon 
ini termasuk langka dan bernilai ekonomi 
tinggi.* (Pentak Lanud Eli)
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BUKA PENDIDIKAN. Danwingdikum Kolonel Pnb 
Dirk Poltje Lengkey menyematkan tanda siswa 
kepada perwakilan pada upacara pembukaan 
tiga pendidikan Kursus Kejuruan Lanjutan 
Tamtama (Susjurlata) di Laboratorium Harmoni 
Skadik 502 Wingdikum, Jakarta. baru-baru ini. 
Ketiga pendidikan tersebut adalah Susjurlata 
Musik Angkatan Ke-12, Susjurlata Kesehatan 
Angkatan   Ke-13 dan Susjurlata Administrasi 
Personel Angkatan Ke-19. Dalam sambutannya 
Danwingdikum mengutip pernyataan 
Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko 
yang mengatakan bahwa ”Pendidikan adalah 
senjata yang bisa digunakan untuk merubah 
dunia karena pendidikan adalah pintu masuk menuju masa depan dan masa depan merupakan milik orang 
yang mempersiapkan dirinya sejak dini."  Melalui pernyataan tersebut, diharapkan mampu melecutkan 
semangat dan motivasi para siswa selama melaksanakan pendidikan ini.* (Pentak Wingdikum)

MEMERIKSA KESIAPAN SIMULATOR 
HELIKOPTER. Irjenau Marsda TNI Sumarno 
bersama Irops Itjenau Marsma TNI Herry Irsal, 
memeriksa kesiapan simulator helikopter di Wing 
4 Lanud atang Senjadja, Bogor, belum lama ini. 
Kegiatan ini merupakan bagian dari pengawasan 
dan pemeriksaan lengkap Inspektorat Jenderal TNI 
AU (Wasrikkap Itjenau)  tahun anggaran 2015, yang 
dilaksanakan selama lima hari. Tim wasrikkap 
Itjenau mengevaluasi berbagai pelaksanaan tugas 
di satuan kerja Lanud Atang Senjadja meliputi 
bidang operasional penerbangan, kegiatan 
logistik, pembinaan personel, kesehatan, hukum, 
dan administrasi.* (Pentak Lanud Atang Senjadja)

BERSIHKAN PANTAI. Guna menjaga kebersihan 
lingkungan pantai khususnya dikawasan selatan 
Bandara Ngurah Rai, personel Lanud Ngurah Rai 
turut serta berpartisipasi membersihkan pantai, 
bertempat di desa pantai Kelan Kecamatan 
Kuta, Bali, baru-baru ini. Kegiatan bersih pantai 
ini juga melibatkan seluruh komponen lapisan 
masyarakat, diantaranya tokoh masyarakat, 
komunitas Bandara Ngurah Rai, pelajar, dan 
TNI Polri se-Kabupaten Badung Bali. Kegiatan 
ini diharapkan dapat lebih mengembangkan 
keindahan pantai sehingga pengembangan wisata 
bahari bisa lebih maju lagi.* (Pentak Lanud Ngurah Rai)
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MENDAMPINGI MENTERI PERHUBUNGAN. Danlanud Padang Letkol Pnb Mohammad Apon, 
ST, MPA (kanan)bersama General Manajer BIM Asep turut mendampingi Menteri Perhubungan 
Ignasius Jonan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM) Padang Pariaman, Sumatera 
Barat ,akhir Januari. Kedatangan mantan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) ini 
untuk meninjau sejumlah fasilitas yang ada di Bandara. Diantara fasilitas yang ditinjau tersebut 
adalah terminal kedatangan domestik, keberangkatan domestik, kedatangan international, 
keberangkatan international. Menurut Komandan Lanud, untuk meningkatkan pelayanan, 
Lanud Padang telah menjalin kerja sama dengan Bandara BIM seperti penertiban parkir liar  di 
sepanjang area selasar dan penyediaan jasa moda transportasi darat baik itu taksi maupun travel 
yang bertanggung jawab jelasnya.* (Pentak Lanud Padang)

UPACARA TRADISI. Komandan Lanud 
Suryadarma Kolonel Pnb Tahyodi, S AP  memimpin 
upacara tradisi (siram air kembang) bagi 10 siswa 
Sekbang Helikopter Angkatan 88 PSDP TNI, yang 
sudah memasuki tahap terbang solo, belum 
lama ini di Skadron Udara 7, Lanud Suryadarma, 
Kalijati, Subang.  Keberhasilan ini menandai 
langkah awal sebagai penerbang helikopter telah 
ditapaki. Namun Komandan Lanud berharap 
keadaan ini tidak membuat para siswa takabur, 
karena untuk menjadi penerbang helikopter 
militer yang profesional tahapannya masih cukup 
panjang dan berliku diantaranya  menyelesaikan 
100 jam terbang dengan helikopter latih jenis Bell 
47 G Soloy dan 50 jam terbang dengan pesawat 
EC 120 Colibri.* (Pentak Lanud Suryadarma)
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HADIRI PELANTIKAN PENGURUS 
BAKOHUMAS. Komandan Lanud Balikpapan 
Kolonel Pnb Zulfahmi S.Sos menghadiri 
acara pertemuan dan pelantikan pengurus 
Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat 
(Bakhohumas) Kota Balikpapan periode 2015-
2018 bertempat di aula kantor walikota, baru-
baru ini. Bakohumas merupakan lembaga 
yang berfungsi membangun komunikasi antar 
humas pemerintah, TNI/POLRI dan BUMD yang 
ada di kota Balikpapan dalam menjalankan 
tugas disimenasi informasi dan pembahasan 
urusan-urusan kehumasan. Peran humas 
pemerintah dalam mengelola informasi secara 

baik dan tepat sasaran, saat ini, telah menjadi sebuah keharusan.Pemerintah harus selalu menyampaikan 
informasi atau berkomunikasi kepada publik agar mendapat kepercayaan dan dukungan publik melalui 
Bakohumas tersebut.* (Pentak Lanud Balikpapan)

ZEROING SENJATA. Komandan Lanud 
Tanjungpinang Letkol I Ketut Wahyu Wijaya 
membidik titik perkenaan senjata  pada saat 
zeroing senjata di lapangan tembak Kijang, 
Kab. Bintan, Tanjungpinang, baru-baru ini. 
Kegiatan ini  dimaksudkan untuk kalibrasi 
senjata (zero) yaitu menentukan zeroing atau 
titik nol dari senjata untuk menghasilkan 
ketepatan dalam menembak. Selain untuk 
zeroing senjata, latihan ini juga merupakan 
ajang  penilaian bagi seluruh prajurit Lanud 
Tanjungpinang  khususnya pemegang senjata 
api  seperti anggota Intel dan Pomau. Penilaian 
ini merupakan syarat senjata yang digunakan 
dalam zeroing terdiri dari senjata laras panjang 
jenis SS1 dan SSI serta pistol Glock 26 dan 
Pistol P2 Pindad.* (Pentak Lanud Tanjungpinang)

ORIENTASI DI MUSEUM LANUD HALIM 
PERDANAKUSUMA.  Sebanyak 75 Perwira 
Siswa (Pasis) Sekolah Komando Kesatuan TNI 
AU (Sekkau) Angkatan ke-97 melaksanakan 
orientasi pengenalan lingkungan di wilayah 
Lanud Halim Perdanakusuma. Pertengahan 
Januari mereka mengunjungi museum untuk 
mengetahui sekilas sejarah Lanud Halim 
Perdanakusuma juga benda-benda koleksi 
yang tersimpan di museum.* (Pentak Lanud Halim 
Perdanakusuma)
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Sertijab

SERTIJAB DANLANUD SAM. Pangkoopsau II Marsda TNI Abdul Muis memasang tanda pangkat komandan 
kepada Komandan Lanud Sjamsudin Noor yang baru. Jabatan Komandan Lanud Sjamsudin Noor (Danlanud 
Sam), Banjarmasin di serah terimakan dari Letkol Pnb Esron S.B. Sinaga, S.Sos., M.A. kepada Letkol Pnb 
Erwin Sugiandi dalam suatu upacara militer dengan inspektur upacara Panglima Komando Operasi TNI 
Angkatan Udara II (Pangkoopsau II) Marsda TNI Abdul Muis di Lapangan Angkasa Lanud Sjamsudin Noor, 
beberapa waktu lalu. Letkol Pnb Erwin Sugiandi alumnus AAU tahun 1997, sebelumnya menjabat sebagai 
Komandan Skadron Taruna IV Wingtar AAU Yogjakarta. Sedangkan Letkol Pnb Esron S.B. Sinaga, S.Sos., 
M.A. yang alumnus AAU tahun 1994 selanjutnya menjadi dosen golongan IV Akademi Angkatan Udara.* 
(Pentak Lanud Sam)

PENANDATANGANAN MEMORANDUM. Panglima Koopsau I Marsekal Muda TNI A. Dwi Putranto 
menyaksikan penandatanganan memorandum serah terima jabatan Asisten Perencanaan Koopsau I. Jabatan 
Asisten Perencanaan Koopsau I 
diserahterimakan dari Kolonel 
Pnb Ir. Novian Samyoga kepada 
penggantinya Kolonel Pnb 
Heraldi Dumex Dharma, S. 
AP., M.Si. Penandatanganan 
memorandum dilaksanakan 
di ruang kerja Pangkoopsau I, 
pada pertengahan Desember. 
Kolonel  Pnb Ir .  Novian 
Samyoga selanjutnya menjadi 
Kadisfaskonau menggantikan 
Marsma TNI Ir Mukhtar Lutfi, 
sedangkan Kolonel Pnb Heraldi 
Dumex Dharma sebelumnya 
sebagai Direktur Operasi 
(Dirops) Kodikau.* (Pen Koopsau I)
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SALAM KOMANDO. Komandan Komando 
Pendidikan Angkatan Udara Marsda TNI M. 
Nurullah, S.IP melakukan salam komando 
dengan Danlanud Adi Soemarmo yang baru 
Kolonel Pnb Hendrikus Haris Haryanto dan 
Kolonel Pnb Agus Radar Sucahyo usai upacara 
serah terima jabatan Danlanud Adi Soemarmo 
di lapangan Graha Dirgantara Lanud Adi 
Soemarmo belum lama ini. Kolonel Pnb 
Hendrikus Haris Haryanto lulusan AAU tahun 
1990, sebelumnya menjabat sebagai Pamen 
Panglima TNI , sedangkan Kolonel Pnb Agus 
Radar Sucahyo selanjutnya menempati 
jabatan sebagai Patun Seskoau* (Pentak Lanud 
Smo)

SERTIJAB DANLANUD HUSEIN SASTRANEGARA. 
Pangkoopsau I Marsda TNI A. Dwi Putranto melakukan 
salam komando dengan komandan Lanud Husein 
Sastranegara yang baru dan yang lama. Jabatan 
Komandan Lanud Husein Sastranegara, belum lama ini, 
diserahterimakan dari Kolonel Pnb I Nyoman Trisantosa. 
S.IP, M.Tr (Han) kepada Kolonel Pnb Ardhi Tjahjoko 
dalam suatu upacara militer yang dipimpin oleh Panglima 
Koopsau I Marsda TNI A. Dwi Putranto, di Bandung. 
Pejabat baru sebelumnya adalah ajudan Presiden RI dan 
pejabat lama selanjutnya menduduki jabatan barunya di 
Srenau Mabesau, Jakarta.* (Pentak Lanud Hsn)

SERTIJAB DANLANUD BALIKPAPAN. 
Panglima Komando Operasi TNI AU II Marsda 
TNI Abdul Muis melakukan salam Komando 
dengan Komandan Lanud  Balikpapan yang 
baru Kolonel Pnb Zulfahmi dan Kolonel Pnb 
Tri Bowo Budi Santoso usai pelaksanaan 
upacara sertijab Danlanud Balikpapan di 
ruang Ballarialaka Makoopsau II Makassar. 
Kolonel Pnb Zulfahmi lulusan AAU 1991, 
sebelumnya menjabat sebagai Pamen DP 
Lanud Abdullrachman Saleh, sedangkan 
Kolonel Pnb Tri Bowo Budi Santoso, M.M.MIT 
Han selanjutnya menjabat sebagai Aspers Kas 
Koopsau II* (Pentak Lanud Bpp)

suara ANGKASA Edisi Januari 2015 77



MUTASI PEJABAT TNI AU

Berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/817/X/2014 tanggal 31 Oktober 2014 tentang 
Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di lingkungan TNI telah ditetapkan mutasi jabatan 42 
perwira tinggi dan menengah TNI yang terdiri dari 17 Pati/Pamen di jajaran TNI AD, 8 Pati/Pamen di jajaran 
TNI AL, 17 Pati/Pamen di jajaran TNI AU. Tujuh belas perwira di Angkatan Udara tersebut adalah Marsda 
TNI Edy Sunarwondo dari Koorsahli Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsda TNI 
Herry Wibowo Eslah dari Aspers Kasau menjadi Koorsahli Kasau, Marsda TNI Bambang Samoedro, S.Sos., 
M.M., dari Danjen Akademi TNI menjadi Aspers Kasau, Marsda TNI Madar Sahib H.S., Psc., SSP., dari Staf 
Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsda TNI M. Harpin Ondeh, S.H., dari 
Dankorpaskhas menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsda TNI Manimbul Manurung dari 
Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI menjadi Dankorpaskhas, Marsma TNI Tri Budi Satriyo, S.I.P., 
M.M., dari Waasops Kasau menjadi Wadan Sesko TNI, Marsma TNI Yuyu Sutisna, S.E., dari Kas Koopsau II 
menjadi Waasops Kasau. 

Marsma TNI Dody Trisunu dari Danlanud Sultan Hasanuddin menjadi Kas Koopsau II, Marsma TNI 
Ir. Mukhtar Lutfi, M.M. dari Kadisfaskonau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsma 
TNI Asnam Muhidir dari Pangkosek Hanudnas IV/Biak menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima 
TNI, Marsma TNI Ir. Hartono, W.S., dari Kapus kodifikasi Baranahan Kemhan menjadi Pati Mabes TNI 
AU (dalam rangka pensiun), Marsma TNI Johny Kadarma, M.Sc., dari Kadisinfohlataau menjadi Kapus 
kodifikasi Baranahan Kemhan, Kolonel Pnb Fachri Adamy dari Paban IV/Renprogar Srenau menjadi 
Pangkosek Hanudnas IV/Biak, Kolonel Pnb Tamsil Gustari Malik dari Pamen Sopsau menjadi Danlanud 
Sultan Hasanuddin, Kolonel Lek Noor Pramadi, S.E., dari Sesdisinfolahtaau menjadi Kadisinfolahtaau dan 
Kolonel Pnb Ir. Novian Samyoga dari Asren Kas Koopsau 1 menjadi Kadisfaskonau. Keputusan Panglima 
TNI tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 31 Oktober 2014.

Kemudian, berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/949/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014 
tentang Pemberhentian Daridan Pengangkatan Dalam Jabatan di lingkungan TNI ada enam orang perwira 
TNI AU yang mengalami mutasi. Mereka adalah Marsma TNI Abimanyu Heru Antono, S.E., dari Perwira (Pa) 
Sahli (Staf Ahli) Tk. II Bid. Sosbud HAM Panglima TNI menjadi Pa Sahli Tk. II Ekkudag Panglima TNI, Marsma 
TNI Djoko Parijanto, S.E., dari Pati Sahli Kasau Bid Kersalem menjadi Pati Staf Khusus Kasau, Marsma TNI 
Rasrendro Bowo S, S.E., dari Kadislambangja menjadi Pati Sahli Kasau Bid Kersalem, Marsma TNI Ir. Agur 
Purnomo W Dari Sesbaranahan Kemhan menjadi Sesbalitbang Kemhan, Marsma TNI Asep Sumaruddin, 
M.Sc dari Kapusada Baranahan Kemhan menjadi Sesbaranahan Kemhan dan Kolonel Pnb Dr. D Herly 
Dwiyanto, S.T., M.M., M.Si. (Han) dari Sesdisbangopsau menjadi menjadi Kadislambangaau.*

EMPAT JABATAN DI MABESAU 
DISERAHTERIMAKAN. Kasau Marsekal TNI 
Ida Bagus Putu Dunia memasang tanda jabatan 
kepada Marsda TNI Bambang Samoedro 
sebagai Aspers yang baru menggantikan 
Marsda TNI Herry Wibowo Eslah. Empat 
jabatan di lingkungan Mabesau, pada akhir 
November lalu telah diserahterimakan kepada 
para pejabat barunya. Selain Aspers Kasau 
tiga jabatan lainnya yang diserahterimakan 
adalah Koorsahli Kasau dari Marsda TNI 
Edy Sunarwondo kepada Marsda TNI Herry 
Wibowo Eslah, Kadisinfolahtaau dari Marsma 
TNI Johny Kadarma M.Sc. kepada Kolonel Lek 
Noor Pramadi, S.E. dan Kadisfaskonau Marsma 
TNI Ir. Mukhtar Lutfi M.M., kepada Kolonel Pnb 
Ir. Novyan Samyoga.* 
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JABATAN DANSKADRON UDARA 8 
DISERAHTERIMAKAN. Danlanud Atang 
Sendjaja Marsma TNI Dedy Permadi, 
S.E., MMDS menyerahkan tongkat komando 
kepada Komandan Skadron Udara 8 yang 
baru. Jabatan Komandan Skadron Udara 8 
Wing 4 Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja 
diserahterimakan dari Letkol Pnb A.F. 
Picaulima, S.Sos kepada Letkol Pnb Hilman 
Zaeni. Serah terima jabatan ditandai dengan 
upacara militer di Hanggar Skadron Udara 
8, akhir Desember, dipimpin oleh Danlanud 
Lanud Atang Sendjaja Marsma TNI Dedy 
Permadi, S.E., MMDS. Skadron Udara 8 
dengan julukan ”Segesit Puma Sekuat 
Gajah” ini mengawaki pesawat helikopter 
jenis Puma.* (Pentak Lanud Ats)

Duapuluh lima perwira tinggi (Pati) dan 
menengah TNI Angkatan Udara mengalami mutasi 
berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: 
Kep/42/I/2015 tanggal 19 Januari 2015, tentang 
Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam 
jabatan di lingkungan TNI. Para perwira dimaksud 
adalah : Marsda TNI Dr. Usra Hendra H., M.Si. dari 
Pa Sahli Tk.III Bid. Jahrit Panglima TNI menjadi 
Koorsahli Kasau, Marsda TNI Herry Wibowo Eslah 
dari Koorsahli Kasau menjadi Pa Sahli Tk III Bid. 
Jahrit Panglima TNI, Marsda TNI Tri Budi Satriyo S.I.P. 
dari Wadan Sesko TNI menjadi Pa Sahli Tk III Bid. 
Ekkudag Panglima TNI, Marsda TNI Asnam Muhidir 
dari Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI 
menjadi Wadansesko TNI, Marsda TNI Zulhasymi, 
S.Sos. dari Aspam Kasau menjadi Staf Khusus Kasau, 
Marsda TNI Sudipo Handoyo S.E. dari Aslog Kasau 
menjadi Staf Khusus Kasau, Marsda TNI M. Nurullah, 
S.I.P. dari Dankodikau menjadi Aslog Kasau, Marsda 
TNI Potler Gultom, S.H. dari Danseskoau menjadi 
Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Marsma 
TNI Masmun Yan M., S.E., M.B.A. dari Waaspam 
Kasau menjadi Aspam Kasau.

Marsma TNI Rasrendro Bowo S.S.E. dari Pati 
Sahli Kasau Bid. Kersalem menjadi Dankodikau, 

MUTASI LAGI

Marsma TNI Subarno dari Kadislitbangau menjadi 
Pati Sahli Kasau Bid. Kersalem, Marsma TNI Anang 
Murdianto dari Kadisdikau menjadi Danseskoau, 
Marsma TNI Eko Supriyanto, S.E. dari Irbinsumda 
Itjenau menjadi Kadisdikau, Marsma TNI Iman 
Sudrajat dari Wagub AAU menjadi Irbinsumda 
Itjenau, Marsma TNI Yohanes Yusuf dari Pati Sahli 
Kasau Bid. Air Power menjadi Staf Khusus Kasau, 
Marsma TNI Demitrius Widiantoro, M.B.A. dari 
Kadispamsanau menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Air 
Power, Marsma TNI Yuri Affifuddin Anwar dari 
Kadisadaau menjadi Staf Khusus Kasau, Marsma 
TNI Andika Pradityatma, S.E. dari Pati Sahli Kasau 
Bid. Polhukam menjadi Staf Khusus Kasau, Marsma 
TNI Ir. M. Sigalingging dari Kadiskomlekau menjadi 
Pati Sahli Kasau Bid. Polhukam, Marsma TNI 
Hermansyah dari Irum Itjen TNI menjadi Wairjen 
TNI, Kolonel Tek Suharto dari Sesdislitbangau 
menjadi Kadislitbangau, Kolonel Pnb Wahyu A. 
Djaja, S.Sos. dari Sesdislambangjaau menjadi 
Wagub AAU, Kolonel Kal Hendi Haryoko dari 
Sesdismatau menjadi Kadisadaau, Kolonel Lek Ir. 
Moch Khasani dari Dosen Utama Seskoau menjadi 
Kadiskomlekau, dan Kolonel Tek Agus Suwarto 
dari Dirlog Kodikau menjadi Irum Itjen TNI.*
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SERAH TERIMA JABATAN DANKORPASKHAS. Jabatan Komandan Korpaskhas diserahterimakan 
dari Marsda TNI M. Harpin Ondeh kepada Marsda TNI Manimbul Manurung di Mako Korpaskhas, Lanud 
Sulaiman Bandung, beberapa waktu lalu. Marsda TNI M. Harpin Ondeh adalah alumnus AAU tahun 
1981 selanjutnya berpindah tugas sebagai Pati Mabesau dalam rangka pensiun. Marsda TNI Manimbul 
Manurung juga alumnus AAU tahun 1981 dan sebelumnya bertugas sebagai Pati Sahli TK III Bidang 
Ekkudag Panglima TNI. Upacara serah terima jabatan dipimpin oleh Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu 
Dunia. Usai upacara serah terima jabatan ketiga pejabat melakukan salam komando.*

SERTIJAB DANLANUD SULTAN 
HASANUDDIN. Jabatan Komandan 
Lanud Sultan Hasanuddin diserah-
terimakan dari Marsma TNI Dody 
Trisunu yang merupakan alumnus 
AAU tahun 1986 kepada Kolonel Pnb 
Tamsil Gustari Malik, alumnus AAU 
tahun 1987. Upacara serah terima 
jabatan dipimpin oleh Pangkoopsau 
II Marsda TNI Abdul Muis di Apron 
Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin, 
awal Desember. Pejabat lama 
selanjutnya menduduki Jabatan 
baru sebagai Kepala Staf Koopsau 
II yang bermarkas di Makassar 
Sulawesi Selatan. Pejabat baru 

Kolonel Pnb Tamsil Gustari Malik, kelahiran Pare-Pare Sulawesi Selatan sebelumnya bertugas di Sops 
Mabesau Jakarta. Pangkoopsau II, Komandan Lanud yang lama dan baru melakukan salam komando 
usai upacara serah terima jabatan.* (Pentak Lanud Hnd)
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SERTIJAB KADISLAMBANGJAAU. Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia menyematkan tanda 
jabatan kepada Kadislambangjaau yang baru Kolonel Pnb Dr. D. Herly Dwiyanto, S.T, M.M, M.Si (Han). 
Jabatan Kadislambangjaau diserahterimakan dari Marsma TNI Rasrendro Bowo kepada Kolonel Pnb 
Dr. D. Herly Dwiyanto, S.T, M.M, M.Si (Han) beberapa waktu lalu di Mabesau.Pejabat lama selanjutnya 
menempati pos baru sebagai Pati Sahli Kasau bidang Kersalem, sedangkan pejabat baru sebelumnya 
adalah Sesdisbangopsau.

SERTIJAB DAN WING UDARA 5. Tak 
lama setelah menjabat sebagai Komandan 
Lanud Sultan Hasanuddin, Kolonel Pnb 
Tamsil Gustari Malik melantik Kolonel Pnb 
Arifaini Nur Dwiyanto sebagai Komandan 
Wing Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin. 
Kolonel Pnb Arifaini Nur Dwiyanto 
sebelumnya menjabat sebagai Kadisops 
Lanud Sultan Hasanuddin. Wing Udara 5 
sebagai salah satu komponen pelaksana 
operasional Lanud Sultan Hasanuddin, 
merupakan satuan yang berkedudukan 
langsung dibawah Komandan Lanud 
Sultan Hasanuddin, mempunyai tugas 
menyelenggarakan kegiatan operasi udara 
dan pembinaan kesiapan Skadron Udara 
dalam jajarannya. Danlanud serta Dan 
Wing melakukan salam komando setelah 
upacara pelantikan.* (Pentak Lanud Hnd)
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KASAU LANTIK SEMBILAN 
PEJABAT TNI AU. Kasau 
Marsekal Madya TNI Agus 
Supriatna menyerahkan tongkat 
jabatan Komandan kepada 
Dankodikau yang baru Marsma 
TNI Rasrendro Bowo S, S.E pada 
upacara serah terima sembilan 
jabatan di Mabesau, akhir 
Januari. Jabatan Dankodikau 
diserahterimakan dari Marsda 
TNI M. Nurrullah, S.IP kepada 
Marsma TNI Rasrendro Bowo 
S, S.E. Delapan jabatan lainnya 
yang diserahterimakan adalah 
Koorsahli Kasau dari Marsda 
TNI Herry Wibowo Eslah kepada 

Marsda TNI Dr. Usra Hendra H., M.Si, Aspam Kasau dari Marsda TNI Zulhasymi, S.Sos kepada Marsma TNI 
Masmun Yan M., S.E., M.B.A, Aslog Kasau  dari Marsda TNI Sudipo Handoyo, S.E kepada Marsda TNI M. 
Nurrullah, S.IP, Danseskoau dari Marsda TNI Potler Gultom, S.H kepada Marsma TNI Anang Murdianto. Selain 
itu juga Kadisdikau dari Marsma TNI Anang Murdianto kepada Marsma TNI Eko Supriyanto, S.E, Kadislitbangau 
dari Marsma TNI Subarno  kepada Kolonel Tek Suharto yang sebelumnya menjabat Sesdislitbangau, 
Kadiskomlekau dari Marsma TNI Ir. M. Sigalingging kepada Kolonel Lek Ir. Moch Khasani yang sebelumnya 
menjabat Dosen Utama Seskoau, dan Kadisadaau dari Marsma TNI Yuri Affifuddin Anwar kepada Kolonel Kal 
H. Hendi Haryoko yang sebelumnya menjabat Sesdismatau.* 

SERTIJAB IRJENAU. Kasau Marsekal 
TNI Ida Bagus Putu Dunia menyematkan 
tanda jabatan kepada Irjenau yang baru. 
Jabatan Irjenau di serah terimakan dari 
Marsda TNI J.F Sitompul kepada Marsda TNI 
Sumarno, di Mabesau, awal Januari. Pada 
kesempatan yang sama diserahterimakan 
juga tiga jabatan komandan dan kepala 
dinas yaitu Komandan Koharmatau dari 
Marsda TNI Sumarno kepada Marsma TNI 
Hasan Londang, M.SS, Kadisaeroau dari 
Marsma TNI Hasan Londang M.SS kepada 
Marsma TNI Robert Soter Marut M.Sc dan 
Kadismatau di serah terimakan dari Marsma 
Robert Soter Marut M.Sc kepada Kolonel 
Kal Fakhrizal Basyir , S.E, M.M.*
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