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Kasau dalam 
kegiatan

KUNJUNGAN KASAU JEPANG. Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia memberikan 
cenderamata kepada Kepala Staf Japan Air Self Defence Force (JASDF) Harukazu Saito di Mabesau 
Jakarta, beberapa waktu lalu. Kunjungan Harukazu Saito kepada Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu 
Dunia ini sebagai perkenalan Kasau Jepang yang baru sekaligus terus menyambung persahabatan 
dan kerjasama yang sudah terjalin selama ini. Kasau Jepang juga menemui Menhan Purnomo 
Yusgiantoro.*

DUBES PAKISTAN. Kasau Marsekal 
TNI Ida Bagus Putu Dunia menerima 
kunjungan kehormatan Duta Besar 
Pakistan untuk Indonesia Mrs. Attiya 
Mahmood di Mabesau Cilangkap, 
beberapa waktu silam. Kunjungan 
tersebut dalam rangka perkenalan 
Mrs. Attiya Mahmood sebagai Dubes 
Pakistan baru di Indonesia dan juga 
untuk membahas kerjasama Indonesia 
Pakistan dalam hal teknologi 
informasi dan hal-hal lainnya terkait 
hubungan baik antara kedua negara. 
Selain itu, Kasau dan Dubes Pakistan 
juga membahas mengenai rencana 
exchange visit of ops crew yang 
melibatkan kedua negara.Pada akhir 
pertemuannya kedua pejabat saling 
bertukar cenderamata.*
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DUBES UKRAINA. Duta Besar 
Ukraina Mr. Volodymyr Pakhil 
mengunjungi Kasau Marsekal 
TNI Ida Bagus Putu Dunia di 
Mabesau,  Jakarta,  beberapa 
waktu silam. Kunjungan Duta 
Besar Ukraina, Mr. Volodymyr 
Pakhil merupakan kunjungan 
kehormatan dalam rangka 
membahas kerjasama bilateral 
antara Ukraina dengan TNI 
Angkatan Udara kedepan.*

KASAU TERIMA PRESIDEN THE WORLD PEACE COMMITTEE. Kasau Marsekal TNI IB 
Putu Dunia, MA. menerima kunjungan silaturahmi dari Komite Perdamaian Dunia (The World 
Peace Committee) dibawah pimpinan Presiden Komite Djuyoto Suntani yang didampingi staf yaitu 
Susianty Kawira Suntani, R. Soemarno. Kunjungan ini merupakan kunjungan silaturahmi dan Kasau 
menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan Komite Perdamaian Dunia bagi masyarakat nasional dan 
internasional.*
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KUNJUNGAN ATHAN INGGRIS. Bertempat di Mabesau, Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia 
menerima kunjungan Atase Pertahanan (Athan) Inggris Kolonel Simon Winkworth, baru-baru ini.
Kunjungan ini juga dalam rangka pamitan karena telah berakhirnya masa tugas di Indonesia. Kasau 
berharap kerjasama militer khususnya Angkatan Udara Indonesia dan Inggris yang telah terjalin tetap 
dapat dilanjutkan dengan baik, meskipun pejabatnya, silih berganti.*  

KUNJUNGAN ATHAN MALAYSIA. Kasau Marsekal TNI I.B Putu Dunia menerima kunjungan Atase 
Pertahanan Malaysia Brigjen Datok Pahlawan Haji Mohd Anuar Bin Rijaludin di Mabesau, pertengahan 
Juli. Kunjungan ini merupakan kunjungan “pamitan” sehubungan dengan berakhirnya masa tugasnya 
di Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Kasau memberikan cenderamata kepada Atase Pertahanan 
Malaysia Brigjen Datok Pahlawan Haji Mohd Anuar Bin Rijaludin, sebagai kenang-kenangan.*
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MARSDA TNI BAGUS PURUHITO 
JABAT WAKASAU

Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia melantik Marsda TNI Bagus Puruhito sebagai Wakil Kasau 
menggantikan Marsdya TNI Sunaryo,akhir Mei, di Mabesau, Jakarta.
Marsda TNI Bagus Puruhito lahir di Purwokerto 3 Oktober 1962 putra pasangan Bp. Poernomo dan Ibu 
Sri Sudarman adalah alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 1984 dan lulus Sekolah Penerbang TNI 
AU tahun 1985.

Pendidikan militer (kursus) yang pernah diikuti antara lain DC-9 type Rating Course (Swiss) tahun 
1987, Surviellance Maritime Patrol Course (Australia) tahun 1992, Sekolah Instruktur Penerbang Boeing 
(USA) tahun 1993 dan sekolah Instruktur Penerbang TNI AU tahun 1995.
Pendidikan pengembangan umum yang pernah diikuti adalah Sekkau Angkatan 55 tahun 1994, Seskoal 
Angkatan 35 tahun 1998 dan PPSA Lemhannas Angkatan 17 tahun 2010.

Sedangkan jabatan yang pernah diembannya adalah Perwira Skadron Udara 32 Lanud 
Abdurachman Saleh 1985, Perwira Penerbang Skadron Udara 5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin1991, 
Kasiops Skadron Udara 5 Wing 5 tahun Lanud Sultan Hasanuddin tahun 1993, Danflightlat Skadron Udara 
5 Wing 5 Lanud Sultan Hasanuddin tahun 1995, Instruktur Penerbang Wingdik I Lanud Adi Sutjipto tahun 
1996, Kasi Opsdik Disops Lanud Adi Sutjipto tahun 1996. Kapok Instruktur Skadron Udara 5 Lanud Sultan 
Hasanuddin tahun 1996, Kadispers Lanud Sultan Hasanuddin tahun 1998, Danskadron Udara 5 Lanud 
Sultan Hasanuddin tahun 1999, Kadisops Lanud Sultan Hasanuddin tahun 2001, Kadisops Lanud Halim 
Perdanakusuma tahun 2003, ADC Presiden RI tahun 2004, Danlanud Halim Perdanakusuma tahun 2009, 
Kas Koopsau I tahun 2010, Dankodikau tahun 2011, Pangkoopsau I tahun 2012, Asops Kasau tahun 2012 
dan Wakil Kasau tahun 2014. Sebelumnya juga pernah ditugaskan di PT. Garuda Indonesia tahun 1998 
dan PT. Mandala Air tahun 1996.*
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BUKA PUASA BERSAMA. Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia beramah-tamah dengan 
Menkopolhukam Marsekal TNI (Purn) Joko Suyanto dan mantan Kasau Marsekal TNI (Purn) Chappy 
Hakim di Gedung Serbaguna Mabesau, pada acara Buka Puasa Bersama Kasau, awal Juli. Acara ini diikuti 
oleh perwakilan anggota Mabesau, para senior seperti Mantan Kasau Marsekal TNI (Purn) Rilo Pambudi, 
Marsekal TNI (Purn) Sutria Tubagus, serta Marsekal TNI Purn Imam Sufaat dan para undangan lainnya. 
Setelah buka puasa dilanjutkan dengan acara sholat tarawih.*

JUARA I PESPARANI. Kasau 
Marsekal TNI Ida Bagus Putu 
Dunia menyerahkan tropi kepada 
perwakilan kontingen Denma 
Mabesau. Kontingen Denma 
Mabesau berhasil merebut juara 
I Pesta Paduan Suara Gerejani 
(Pesparani) TNI AU ke-XVIII 
tahun 2014 setelah menyisihkan 
sembilan tim lainnya dari 
jajaran TNI AU di Jakarta, awal 
Juli. Menurut Kasau Pesparani 
bermakna pembinaan mental 
bagi prajurit, khususnya umat 
Kristiani TNI Angkatan Udara, 
dalam meningkatkan kualitas 

kemampuan memuji nama Tuhan. Melalui Pesparani, umat Kristiani juga diajarkan bagaimana 
membangun sebuah kebersamaan, kekompakan dan keharmonisan dalam menyampaikan puji-
pujian dan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa.*
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LANTIK PENERBANG. Kasau 
Marsekal TNI  Ida Bagus Putu 
Dunia menyerahkan tropi kepada 
lulusan terbaik Sekbangau A-85, 
Fulgentius Dio Prakoso. Acara ini 
bersamaan dengan dilantiknya 
30 orang penerbang muda, 
29 orang penerbang TNI AU 
dan satu orang titipan dari PT 
Dirgantara Indonesia, beberapa 
waktu lalu di Lanud Adisutjipto, 
Yogyakarta. Sekolah Penerbang 
A-85 ini berlangsung 19 bulan 
dan telah menyelesaikan 170-
180 jam terbang. Untuk Bravo 60 
Jam terbang dan Charlie 120 jam 
terbang. Tahun ini selain terdapat penerbang titipan dari PT Dirgantara Indonesia juga terdapat 
lulusan Sekbang dari USAFA (United State Air Force Academy). Para penerbang ini akan dijuruskan 
lagi menjadi penerbang angkut sepuluh orang, penerbang tempur sebelas orang dan sembilan 
orang penerbang helikopter.* 

KUNJUNGAN PANGLIMA NO. 1 DIVISYEN UDARA. Wakil Kasau Marsdya TNI Bagus Puruhito 
menerima kunjungan kehormatan Panglima No. 1 Divisyen Udara Tentera Udara Diraja Malaysia 
(TUDM) Meyjen Dato’ Hj Azizool Arif Bin Abdul Ghani di Mabesau Cilangkap, belum lama ini. 
Kunjungan Panglima No. 1 Divisyen Udara TUDM Meyjen Dato’ Hj Azizool Arif Bin Abdul Ghani 
tersebut didampingi Pangkoopsau 1 Marsda TNI M. Syaugi dalam rangka kunjungan balasan ke 
Koopsau I. Mengakhiri pertemuan, kedua pejabat saling bertukar cenderamata.*
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M
elibatkan lebih kurang 15.108 prajurit dari 
tiga angkatan dan sejumlah Alutsista TNI, 
Latgab TNI 2014 disebut-sebut sebagai yang 

terbesar dalam sejarah Latgab TNI. Beberapa 
Alutsista yang dikerahkan, di antaranya adalah 23 
kapal perang Republik Indonesia (KRI), sejumlah 
kendaraan tempur amfibi, tank Scorpion, 8 
pesawat Sukhoi SU 27/30, 4 pesawat F-16 Fighting 
Falcon, 10 pesawat Hawk 100/200, 2 pesawat F-5 
Tiger II, 2 pesawat “Super Tucano dan 12 pesawat 
tempur T-50i Golden Eagle dan sejumah pesawat 
angkut serta helikopter. 

Mengintip 
kiprah TNI AU 
pada Latgab TNI 2014

SERANGAN UDARA STRATEGIS 

TNI AU HANCURKAN “MUSUH”

Puncak Latihan Gabungan (Latgab) 
TNI tahun 2014 digelar dengan 
aplikasi operasi gabungan TNI 
(darat, laut dan udara) di Pusat 
Latihan Pertempuran Marinir V 
Baluran, Asembagus, Situbondo, 
Jawa Timur, awal Juni lalu. Latihan 
disaksikan langsung oleh Menteri 
Pertahanan (Menhan) Purnomo 
Yusgiantoro, Panglima TNI Jenderal 
TNI DR. Moeldoko, Kasal Laksamana 
TNI DR. Marsetio, dan Kasau 
Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia.

Berita Utama

Sukhoi SU 27/30 MK Bombardir musuh
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Panglima TNI Jenderal TNI DR. Moeldoko 
saat menutup Latgab di Dermaga Komando 
Armada RI Kawasan Timur (Koarmatim) Ujung 
Surabaya, Jumat (6/6) mengatakan, bagi TNI, 
latihan adalah tugas prajurit dalam menunaikan 
tugas negara guna memenuhi tuntutan jaminan 
terhadap keamanan dan keselamatan bangsa.

"Latihan ini akan semakin meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas para prajurit sekalian, 
guna menghadapi tuntutan tugas di masa 
mendatang yang tidak semakin ringan," kata 
Jenderal TNI DR. Moeldoko.

Panglima TNI minta kepada seluruh unsur 
pimpinan satuan di jajaran TNI, untuk senantiasa 
menyiapkan kapasitas personel dan satuan dalam 
rangka menyambut kehadiran Alutsista, baik 
terkait sinkronisasi doktrin, penyiapan strategi, 
operasional, maupun taktik dan prosedur.

"Realisme latihan harus menjadi fokus 
dalam evaluasi Latihan Gabungan TNI tahun 2014, 
khususnya realisme penggunaan IT dalam komando 

dan pengendalian operasi gabungan di setiap strata 
sesuai sifatnya, baik yang bersifat stasioner maupun 
bersifat mobile," ujar Panglima TNI.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI 
menekankan agar melaksanakan evaluasi secara 
rinci, kritis dan tajam serta transparan guna 
mendapatkan perspektif yang lebih luas, bagi 
kepentingan penyempurnaan doktrin, strategi, 
taktik, teknik dan prosedur serta bagi kepentingan 
elaborasi aspek psikologis, penelitian dan 
pengembangan khususnya yang terkait dengan 
peningkatan kemampuan interoperability.

OSUS yang Menghancurkan 
Peran Komando Tugas Udara Gabungan 

(Kogasudgab) dalam operasi gabungan TNI pada 
Latgab kali ini sangat signifikan. Hancurnya 
pertahanan musuh yang diasumsikan sebagai 
negara “Musang” yang berpusat di wilayah 
Asembagus, Situbondo, tidak lepas dari peran 
Satuan Tugas (Satgas) tempur Kogasudgab. 

Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia (Kanan) dan Pejabat TNI lainnya mendampingi Menhan Purnomo 
Yusgiantoro tengah menyaksikan manuver  lapangan Latgap TNI 2014 di Asembagus, Situbondo, Jawa Timur
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Dengan didukung satgas udara lainya, seperti 
Satgas Hanud, Satgas Dukpur, Satgas Paskhas dan 
Sagas Info, pesawat-pesawat tempur Kogasudgab 
begitu digdaya sehingga dalam waktu singkat 
kedudukan “musuh” dapat direbut kembali oleh 
prajurit TNI. 

Pesawat-pesawat tempur TNI Angkatan 
Udara dengan misi operasi serangan udara strategis 
(OSUS) berhasil menghancurkan sasaran-sasaran 
utama kekuatan musuh di Asembagus. Flight 
tempur yang terdiri dari 8 pesawat Sukhoi SU 
27/30 Skadron Udara 11, 4 pesawat F-16 Skadron 
Udara 3, 10 pesawat Hawk 100/200 dari Skadron 

Udara 1, dua pesawat F-5 
Tiger II Skadron Udara 14 
dan 12 pesawat tempur 
T-50i Golden Eagle Skadron 
Udara 15 melaksanakan 
misi tersebut dengan nyaris 
sempurna. 

Dalam melaksanakan 
misinya, pesawat-pesawat 
tempur berangkat dari 
Lanud Iswahjudi Madiun. 
Setiap pesawat tempur 
Sukhoi dipersenjatai bom 
OVAB dengan jumlah 
total sebanyak 108 buah 
bom serta dilengkapi rudal 
udara ke darat canggih tipe 
KH-29. Sementara setiap 

pesawat F-16 Fighting Falcon membawa 6 bom 
MK 82, sedangkan masing-masing pesawat Hawk 
100/200 yang tergabung dalam missi serangan 
udara itu dipersenjatai dengan 2 buah bom MK 82. 

Disamping itu 12 pesawat tempur terbaru 
TNI AU jenis T-50i Golden Eagle juga dikerahkan 
dengan dipersenjatai rudal AIM-9 Sidewinder 
diterbangkan dari Pangkalan Udara Angkatan Laut 
(Lanudal) Juanda Surabaya. Keberadaannya ikut 
menjadi bagian penting dalam OSUS dan menjadi 
pukulan paling menentukan terhadap musuh.

Pesawat tempur yang terlibat membawa 
aneka jenis persenjataan udara ke udara dan 

Pasukan Linud memasuki pesawat C-130

C-130 Hercules TNI AU siap terjunkan pasukan Linud
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udara kedarat. Termasuk berbagai jenis peluru 
kendali dan bom “live” yang tergantung di 
bawah body maupun sayap pesawat. Seluruh 
pesawat secara bergantian take off dari landasan 
pacu Lanud Iswahjudi dalam komposisi tempur 
serangan komposit atau “Composite Strike” 
menuju sasaran pemboman di Asembagus.

Gempuran dahsyat dari 108 bom yang 
dijatuhkan secara salvo atau bersamaan oleh 
pesawat Sukhoi Su-Mk27/30 tampak jelas berhasil 
melumpuhkan sisa-sisa kekuatan musuh sehingga 
tidak mampu melanjutkan permusuhan terhadap 
Komando gabungan TNI. Ledakan dan getaran 
dari bom-bom udara ini demikian dahsyatnya 
sehingga menimbulkan kesan mendalam bagi 
para penonton demonstrasi penembakan oleh 
pesawat tempur Kogasudgab.

SUL tenggelamkan Kapal “musuh”
Sore hari Selasa (3/5) sebelum hari 

pelaksanaan serangan udara strategis Kogasudgab 
menerbangkan 4 pesawat tempur F-16 Fighting 
Falcon yang masing-masing dipersenjatai 6 bom 
MK 82 untuk melaksanakan Serangan Udara 

Langsung (SUL) pada Operasi Laut Gabungan. 
Sasaran yang menjadi target kali ini adalah “kapal 
musuh” yang sedang berlayar di perairan laut 
lepas pantai Asembagus. Tidak tahan menerima 
hantaman bom-bom tajam seberat masing-
masing 250 kg, kapal musuh akhirnya hancur dan 
tenggelam. 

Keesokan harinya saat pagi-pagi buta, 
dua pesawat Casa 212 andalan Skadron Udara 
4 Lanud Abdulrachman Saleh, melaksanakan 
tugas pengintaian terhadap kedudukan musuh 
di daerah Asembagus, Situbondo, Jawa Timur. 
Hasil pengintaian dijadikan bahan intelijen 
untuk pelaksanaan serangan lintas udara dan 
serangan udara strategis. Saat fajar menjelang 
sebanyak 14 pesawat angkut strategis C-130 
Hercules dari Skadron 32 Lanud Abdulrachman 
Saleh Malang dan Skadron Udara 31 Lanud 
Halim Perdanakusuma Jakarta, secara beriringan 
berangkat dari Pangkalan Udara Abdulrachman 
Saleh Malang untuk melaksanakan misi 
penerjunan pasukan Lintas Udara (Linud) 
terhadap kedudukan musuh di daerah sasaran 
Asembagus Situbondo Jawa Timur.

Operasi Linud TNI
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Operasi Lintas udara tersebut dikawal 
oleh 3 pesawat tempur taktis “Super Tucano” 
dari Skadron Udara 21 Lanud Abdulrachman 
Saleh yang memuntahkan amunisinya dalam 
operasi serangan udara langsung (SUL) terhadap 
kedudukan pasukan musuh. Tujuannya agar 
tidak mengganggu pesawat – pesawat Hercules 
dan pasukan Linud selama penerjunan sampai 
konsolidasi dan menyerang untuk menguasai 
daerah kedudukan musuh. Pasukan musuh 
yang terdesak selanjutnya dihancurkan oleh 
serangan udara strategis pesawat-pesawat tempur 
Kogasudgab.

Selama Operasi Gabungan hingga 
pelaksanaan Operasi Serangan Udara Strategis, 
Kogasudgab juga melancarkan operasi informasi. 
Satuan Tugas Informasi (Satgas Info) Kogasudgab 
bertugas menyelenggarakan operasi informasi 
untuk merebut dan mempertahankan keunggulan 
informasi melalui kegiatan operasi public affairs, 
pengamanan Informasi operasi, kontra propaganda, 
kontra intelijen, pengelabuan militer, operasi 

O i Li d b psikologi, perang elektronika, legal operation 
(operasi hukum), kamera tempur, serangan fisik, 
operasi jaringan komputer, civil-military operation, 
perang cyber, dan intelijen citra di Mandala operasi 
dan ruang publik untuk merusak opini, moril, citra, 
komunikasi, informasi dan dukungan terhadap 
musuh dari publik internasional.

Pada Latihan Gabungan TNI 2014 itu, 
Menteri Pertahanan dan beberapa Menteri Kabinet 
Indonesia bersatu bersama Panglima TNI beserta 
ketiga Kepala Staf Angkatan, ikut menyaksikan 
langsung kemampuan pesawat-pesawat tempur 
TNI Angkatan Udara. Dibawah komando kendali 
Kogasudgab, peran unsur –unsur udara begitu 
signifikan dalam menjalankan misinya dalam 
operasi gabungan TNI. Misi yang dlaksanakan 
berupa operasi serangan udara langsung, operasi 
serbuan Linud dan operasi serangan udara 
strategis dalam merebut dan menghancurkan 
sasaran strategis musuh baik di perairan lepas 
pantai maupun daratan di area latihan Asembagus 
Situbondo, Jawa Timur. (Soen).

Persiapan melaksanakan pemboman
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Budi Santoso
Direktur Utama



Laporan Khusus

67 Tahun Bakti TNI AU,67 Tahun Bakti TNI AU,

RIBUAN MASYARAKAT RIBUAN MASYARAKAT 
DESA SERAYA, KARANGASEM, DESA SERAYA, KARANGASEM, 
DAPAT PENGOBATAN GRATISDAPAT PENGOBATAN GRATIS

S
alah satu warga, Made Ranten (60 th) 
ditemani anaknya Wayan Subagya pagi-
pagi sudah datang ke SMPN 3 Amlapura 

untuk mendapat pelayanan pengobatan secara 
gratis. Keluhan yang dirasakan adalah gangguan 
pembuluh darah pada otak. “Saraf saya terganggu 
karena gangguan pembuluh darah di otak, saya 
diberi obat oleh dokter dan bapak-bapak tentara”, 
kata Made Ranten kepada Suara Angkasa.

Lain halnya dengan anaknya, Wayan 
Subagya seorang buruh bongkar muat pasir 
yang mempunyai keluhan pada giginya. Dia 
bermaksud akan mencabut giginya, namun 
maksud mencabut giginya diurungkan karena 
dokter melihat resiko apabila giginya dicabut, 
namun dokter hanya memberi pengobatan saja.

Sabtu pagi 21 Juni 2014, 
suasana desa Seraya, 

Amlapura. Kab. Karangasem 
Provinsi Bali sangat berbeda. 
Masyarakat yang biasanya 
disibukkan dengan aktivitas 

pertanian dan nelayan 
atau buruh, hari itu tidak 
menjalankan profesinya 

melainkan berduyun-duyun 
mendatangi SMPN 3 Amlapura, 
yang terletak di desa Seraya.
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Wayan Subagya mengatakan, kabar tentang 
adanya pengobatan gratis yang dilangsungkan 
pada tanggal 21-22 Juni 2014 sudah sejak beberapa 
pekan lalu, “Kami diberi tahu aparat desa adanya 
pengobatan gratis, ini tidak ada kaitannya dengan 
dukungan kepada calon presiden atau soal politik”, 
ujar Wayan Subagya sembari bercanda.

Memang sejak Juni lalu desa Seraya banyak 
didatangi prajurit TNI AU dari Mabesau dan 
Lanud Ngurah Rai untuk mempersiapkan segala 
sesuatunya guna mendukung kegiatan pengobatan 
gratis bagi masyarakat setempat dan sekitarnya 
Kegiatan Karya bakti TNI AU digelar dalam rangka 
peringatan ke-67 Hari Bhakti TNI Angkatan Udara, 
yang jatuh pada tanggal 29 Juli 2014. 

Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia 
mengatakan, kegiatan bakti TNI AU merupakan 
bentuk bakti dan kepedulian TNI AU terhadap 
masyarakat, dan sudah menjadi kegiatan rutin 
setiap tahun. 

“Bakti sosial kami murni membantu 
masyarakat dan acara ini dilakukan setiap tahun, 
kami juga dibantu pihak lain seperti Walubi, Yayasan 
Kemanusian Indonesia (YKI) Bali, BRI, BNI, Bank 
Mandiri, belum lagi gotong royong masyarakat 
setempat, ujarnya kepada wartawan disela-sela 
meninjau kegiatan bakti sosial di desa Seraya.

Ditambahkan Kasau, bakti sosial kali ini, 
hakikatnya sebagai implementasi dari nilai-nilai 
dan semangat perjuangan putra-putri Indonesia, 
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khususnya para perintis TNI AU dalam ikut 
memperjuangkan kemerdekaan NKRI. Melalui 
kegiatan sosial ini, TNI AU juga ingin mengajak 
semua komponen bangsa untuk bersama-sama 
berpartisipasi dalam membangun masyarakat, 
serta membantu keluarga yang kurang mampu. 

“Sebagai alat pertahanan dan penjaga 
stabilitas negara, TNI AU terus berkiprah sesuai 
perannya membantu tugas-tugas pemerintah 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
kami berharap semoga TNI AU dapat terus 
meningkatkan kiprah dan perannya dalam 
memantapkan stabilitas dimasa mendatang” 
ungkap Kasau

Membawa Berkah

Dalam bakti sosial kali ini, TNI AU 
mengoptimalkan pembangunan fasilitas publik 
yang diperlukan masyarakat, seperti jalan, sarana 
MCK serta fasilitas perumahan bagi penduduk 
yang kurang mampu. “Siapa sangka di Bali masih 
ada rumah seperti ini, jangan membayangkan Bali 
itu hanya Kuta saja”, ujar Kasau Marsekal TNI Ida 
Bagus Putu Dunia sambil menunjukkan foto-foto 
kondisi rumah Wayan Karem seorang warga yang 
rumahnya menjadi target bedah rumah. 

Bagi keluarga Wayan Karem, bakti sosial TNI 
AU membawa berkah tersendiri. Selain rumahnya 
telah di renovasi menjadi lebih baik, penyakit 
katarak yang dideritanya sekian lama juga sudah 
berhasil disembuhkan melalui operasi oleh tim 
kesehatan TNI AU, sehingga dirinya pun kini 
sudah dapat melihat kondisi rumahnya setelah di 
renovasi. 

Wakil Gubernur Bali, I Ketut Sudukerta 
ketika meninjau lokasi bakti sosial bersama Kasau 
sangat apresiasi dengan kegiatan bakti sosial 
TNI AU. “Semoga bantuan dari TNI AU ini dapat 
bermanfaat dan bernilai di masyarakat sehingga 
dapat mempercepat pemberdayaan masyarakat. 
Harapan kita semoga juga ada pihak lain yang 
juga ikut berlomba-lomba dalam pembangunan 
masyarakat” ujarnya. 

Sementara Waaspers Kasau Marsma TNI 
Sugihardjo mengatakan, secara umum bakti 
sosial kesehatan berjalan lancar, bahkan beberapa 
kegiatan melampaui target. Sebanyak 3763 warga 

Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia 
melihat foto-foto bedah rumah

Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia 
foto bersama pemilik rumah yang direnovasi

Ketua Umum PIA Ardhya Garini Ny. Dewi Ida Bagus 
Putu Dunia memasangkan gigi palsu kepada pasien

Ketua Umum PIA Ardhya Garini Ny. Dewi Ida 
Bagus Putu Dunia memberikan bingkisan kepada warga
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desa seraya mendapat pelayanan kesehatan 
secara gratis. Berbagai keluhan kesehatan, 
seperti pelayanan pengobatan umum 272 pasien, 
palayanan gigi 420 pasien (pembuatan gigi palsu, 
tambal gigi, cabut gigi, dan pengobatan gigi). 
Bedah minor 124, bibir sumbing , khitanan 25, 
pemeriksaan mata dan pemberian kaca mata baca 
2332 pasien, operasi mata katarak 32 pasien dan 
pelayanan KB terdiri dari MOW/MOP/IUD sebanyak 
71 pasien.

Sedangkan pembangunan fisik, berhasil 
dilaksanakan pemasangan paving blok di Pura 
Dalem, pembangunan fasilitas MCK (Kamar Mandi/
WC) bagi warga di sekitar Pura Dalem, pembuatan 
jalan penghubung desa sepanjang 1000 meter dan 
bedah rumah sebanyak 13 unit.

 Tambah Keterampilan Ibu-ibu

Untuk meningkatkan keterampilan kaum 
wanita, pada bakti sosial TNI AU kali ini, PIA 
Ardhya Garini Pengurus Pusat, juga memberikan 
pelatihan keterampilan berupa pembuatan 
aneka camilan berbahan baku lokal bagi ibu-
ibu PKK Dharma Wanita Kabupaten Karangasem 
bertempat di Wantilan kantor Pemda Karangasem 

Kursus keterampilan selain diikuti oleh 
kelompok Penggerak PKK Kabupaten Karangasem, 
juga diikuti oleh ibu-ibu PIA Ardhya Garini Cabang 
5/D.II Lanud Ngurah Rai dan Persit Kartika Chandra 
Kirana Kodam Udayana dan Bhayangkara, selama 
dua hari dari tanggal 20-21 Juni.

Aneka kue dan camilan yang diperagakan 
berupa kue ku, talam ubi dan kue mangkok. Selain 
itu juga diperagakan aneka makanan berbahan 
daging berupa rendang, bakso ayam dan abon 
ayam. Yang tidak kalah penting lagi adalah tata rias 
wajah bagi 60 orang wanita.

Ketua umum PIA Ardhya Garini Ny Dewi 
Ida Bagus Putu Dunia mengatakan, pelatihan 
keterampilan ini dimaksudkan untuk memberikan 
motivasi kaum ibu di daerah sekaligus menggali 
potensi daerah dalam mengelola hasil sumber daya 
lokal, yang berguna bagi masyarakat. Sedangkan 
tujuannya untuk meningkatkan keterampilan yang 
dapat dimanfaatkan masyarakat guna menambah 
penghasilan ekonomi keluarga.

Bakti Sosial TNI AU terselenggara atas 
kerjasama TNI AU dengan Walubi, Klinik Mata The 
John Fawcett Foundation, Yayasan Kemanusiaan 
Indonesia (YKI) Bali, BRI, BNI dan Bank Mandiri serta 
Pemerintah Daerah Provinsi Bali dan Kabupaten 
Karangasem. (Red & Pelda Eko Edhie)

Ketua Umum PIA Ardya Garini Ny. Dewi Ida Bagus Putu Dunia mencicipi makanan hasil pelatihan 
oleh PIA Ardhya Garini Pengurus Pusat
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Ordirga

ini dibagi dalam dua tim yaitu, pertama, tim 
kerjasama di udara (formation sky dive/FS), 
diikuti oleh lima orang peterjun yaitu Serda 
Meyza, Serda Rezky Wulandari, Serda Ayu Fitria, 
Serda Ismi Arum Delani (Makorpaskhas) dan 
Serda Dewi Nurfitri (Dispamsanau). Kedua, tim 
ketepatan mendarat (accuracy/Acc) yang diikuti 
oleh lima peterjun yaitu Serda Benanda Fransisca 
(Diskuau), Serda Nurul Chasanah(Makorpaskhas), 
Serda Puji Rahayu, Serda Mustika Rani (Pusdiklat 
Paskhas) dan Serda Mia Sihotang (Dispamsanau). 
Program kerjasama di udara(FS) dilaksanakan 

Cantik dan anggun, itulah kesan pertama yang 
terlihat pada saat “Srikandi-Srikandi” TNI AU ini 
tengah melaksanakan persiapan penerjunan 

di Lanud Husein Sastranegara, Bandung. Anggota 
Wanita TNI Angkatan Udara (Wara) tersebut 
adalah tim terjun payung “The Pink Force Sky 
Diving Team” yang sedang menjalani program 
pemusatan latihan terjun payung Kaderisasi Atlet 
Wara yang dilaksanakan di Pusdiklat Paskhas, 
Margahayu, Bandung yang di combine dengan 
pendidikan Terjun Bebas Tempur (TBT) Paskhas 
Angkatan ke 42. Program pemusatan latihan 

Kaderisasi Atlet 
Terjun Payung Wara 

“The Pink Force Sky Diving Team”
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dengan penerjunan dari ketinggian 10.000 feet 
dilanjutkan melaksanakan pembentukan formasi-
formasi kerjasama di udara selama melaksanakan 
pelayangan.Sedangkan tim ketepatan mendarat 
melaksanakan penerjunan dari ketinggian 5000 
feet dilanjutkan melaksanakan pendaratan 
sedekat-dekatnya pada dead centre disc pada 
target (bull/tuffet).

Program ini merupakan salah satu bentuk 
kaderisasi/pembibitan dan pembinaan atlet terjun 
payung Wara guna menambah perkuatan peterjun 
Wara yang sudah ada di bawah Dispotdirgaau.Hal 
ini dilaksanakan menindaklanjuti petunjuk Kepala 
Staf Angkatan Udara tentang Kaderisasi Atlet 
Terjun Payung Wara.

Pemusatan latihan dipimpin langsung 
oleh Dankorpaskhas dan dikoordinir oleh Asops 
Korpaskhas serta pembinaan sehari-hari dibawah 
Danpusdiklat Paskhas selaku komandan latihan. 

Adapun tujuan dilaksanakannya program 
pemusatan ini adalah untuk pembentukan dan 
penyiapan tim terjun payung kerjasama di udara 
putri pertama di Asia Tenggara dan pembinaan 
atlet ketepatan mendarat yang memiliki 
kemampuan bertaraf internasional. Tim juga 
dipersiapakan untuk menghadapi even kejuaraan 
“World Military Games” yang rencananya akan 
dilaksanakan di Mungyeong, Korea Selatan pada 
tahun 2015 mendatang. 

Menurut Komandan Satdik Matra Pusdiklat 
Paskhas Mayor Pasukan Rudi H. Aritonang selaku 
koordinator lapangan, tim FS dan Acc Wara 
ini telah mampu dan layak untuk mengikuti 
pertandingan pada even nasional maupun 
internasional. Disamping itu, diharapkan dengan 
adanya pemusatan latihan ini mampu membina 
kemampuan matra udara prajurit TNI AU, 
khususnya Wara, serta mengembalikan dominasi 
prajurit TNI AU di cabang olahraga kedirgantaraan. 

Sepuluh anggota Wara yang mengikuti 
pemusatan latihan ini merupakan lulusan Semaba 
PK Angkatan ke-36 tahun 2013. Pada mulanya 
mereka direkrut untuk dididik melalui pendidikan 
Terjun Bebas Olahraga (TBO) Angkatan ke-5 
tahun 2013 di Pusdiklat Paskhas. Mereka dilatih 
oleh instruktur-instruktur berpengalaman dengan 
jam terbang yang tinggi seperti, pelatih FS Pelda 
Rusli, instruktur acceleration free fall/AFF yang 
telah memiliki pengalaman 5100 kali penerjunan, 
pelatih FS Serka Dhoso Prihono, (instruktur terjun 
bebas tempur/ITBT) dengan pengalaman 880 kali 
penerjunan, pelatih kameramen FS Serka Heru 
Ekasari, (instruktur terjun bebas tempur/ITBT) 
dengan pengalaman 880 kali penerjunan, dan 
pelatih accuracy Serka Tri Herwanto (Instruktur 
Terjun Bebas Tempur/ITBT) yang memiliki 
pengalaman 3100 kali penerjunan. Mereka juga 
dibina oleh Serma Terang Desi (Wara Rumkit 
Lanud Sulaiman) dengan pengalaman 510 kali 
penerjunan.

Rencananya program latihan ini akan 
dilaksanakan dibeberapa tempat antara lain di 
Wing I Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta yang 
melibatkan pesawat dari Skadron Udara 31 serta 
Skadron Udara 2. Tidak hanya di Jakarta, latihan 
juga akan digelar di Wing II Lanud Abdulrachman 
Saleh, Malang yang melibatkan pesawat dari 
Skadron Udara 32 dan Skadron Udara 4.*
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Profi l Satuan

Baret Jingga Paskhasau tetap jaya
Di segala persada
Busungkan dadamu, tegakkan kepalamu
Hadapilah rintangan yang ada di depanmu
 ...........................................................
Jayalah komandoku ... komando baret jingga
Berlatih tiap hari tak kenal keluh kesah
Baret Jingga Paskhas jaya di medan laga
Paskas tetap jaya di medan perwira

Penggalan syair lagu di atas menggambarkan 
sebuah kebanggaan menjadi anggota 
Paskhas. Betapa tidak, sebagai prajurit 

Pasukan Khas Angkatan Udara, Paskhas memang 
memiliki keahlian dan keterampilan yang patut 
diandalkan. Diterima menjadi anggota prajurit 
Angkatan Udara saja belum bisa serta merta 
menjadi prajurit Paskhas, tetapi mereka harus 
melewati dulu “kawah candra dimuka” nya yaitu 
di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) 
Paskhas.Di sini prajurit Pakhas dibentuk, dari yang 
belum bisa apa-apa menjadi mampu dan bisa 
menjalankan tugas pokok dan fungsinya. (Dalam 
dunia pewayangan dikisahkan bahwa kawah 
chandra dimuka adalah kawah yang terdapat di 
alam khayangan. Di situ bayi Bima atau Tetuka 
digembleng oleh Batara Anggajali hingga akhirnya 
Tetuka menjelma sebagai ksatria perkasa yang 
mampu mengalahkan segala angkara murka). 

Baret JiJingga PPaskhkhasau tetap

Pusdiklat PaskhasPusdiklat Paskhas
Kawah Chandra Dimuka-nya Kawah Chandra Dimuka-nya 

Prajurit PaskhasPrajurit Paskhas
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Pusdiklat Paskhas merupakan satuan 
pelaksana Korpaskhas dalam bidang pendidikan 
dan latihan. Tugasnya, melaksanakan pembinaan 
kemampuan Paskhas melalui penyelenggaraan 
pendidikan, latihan, penelitian, pengujian serta 
pengembangan taktik dan prosedur Korpaskhas 
untuk melaksanakan tugas perebutan sasaran 
dan pertahanan obyek strategis Angkatan Udara, 
pertahanan udara, operasi khusus dan khas matra 
udara dalam operasi militer

Redaksi Suara Angkasa berkesempatan 
mengunjungi pusat pendidikan ini dan diterima 
langsung oleh Danpusdiklat Kolonel Psk Elia 
Adriyanto. Menurutnya, lembaga ini menjadi 
semacam “kawah chandra dimuka” nya prajurit 
Paskhas, artinya ketika mereka masuk belum 
memiliki keterampilan dan keahlian khusus, 
keluar dari pendidikan di sini mereka siap dengan 
tugas-tugasnya sebagai prajurit Paskhas. Secara 
resmi Pusdiklat Paskhas berdiri tahun 2013, tetapi 
hal itu merupakan hasil validasi organisasi yang 
terakhir yang dilakukan oleh Korpaskhasau. Jauh 
sebelum menjadi Pusdiklat, yaitu pada tahun 
1966 diselenggarakan seminar tentang pasukan 
Angkatan Udara dan dibentuknya batalyon 
khusus yaitu Batalyon Latihan yang bermarkas 
di Jatiwangi, Jawa Barat. Karena keperluan 
organisasi maka batalyon ini mengalami validasi 
menjadi Depo Latihan Kopasgat di Lanud Husein 
Sastranegara. Tahun 1985 pindah ke Lanud 
Sulaiman sebagai Depo Diklat, kemudian tahun 
2008 kembali mengalami validasi menjadi Wing 
III Paskhas. Terakhir, tahun 2013 menjadi Pusat 
Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Paskhas.

“Perubahan dari Wing III ke Pusdiklat 
Paskhas adalah konsekuensi logis dari perubahan 
kemampuan tugas-tugas Paskhas saat ini yaitu 
Paskhas sebagai pasukan matra udara yang siap 

operasional dalam melaksanakan perebutan 
sasaran dan pertahanan objek strategis Angkatan 
Udara, pertahanan udara, operasi khusus dan 
khas matra udara dalam operasi militer,” jelas 
Danpusdiklat.

Dalam operasionalnya Pusdiklat 
mempunyai empat satuan pendidikan (Satdik) 
yaitu Satuan Pendidikan Tempur Darat 
(Satdikpurrat), Satuan Pendidikan Matra (Satdik 
Matra), Satuan Pendidikan Pertahanan Udara 
(Satdik Hanud), dan Satuan Pendidikan Khusus 
(Satdiksus). Tiap-tiap satuan pendidikan memiliki 
tugas tertentu dalam membentuk prajurit Paskhas 
di lembaga ini.“Dengan satuan-satuan pendidikan 
yang ada itu, tugas pokok Paskhas (melaksanakan 
perebutan sasaran dan pertahanan objek strategis 
Angkatan Udara, pertahanan udara, operasi 
khusus dan khas matra udara) terbagi habis di 
Satdik-Satdik ini,” lanjut Danpusdiklat.

Satdikpurrat melaksanakan pendidikan 
dan latihan di bidang pertempuran darat yang 
meliputi kursus komando, instruktur komando, 
tembak mahir senapan, tembak 
mahir pistol, kursus senjata 
bantuan lintas datar dan 
lintas lengkung serta kursus 
komando peleton/kompi. 
Pada satuan ini hampir 
semua latihan bisa 

bak mahir senapan, tembak 
ir pistol, kursus senjata 
uan lintas datar dan 
s lengkung serta kursus 
ando peleton/kompi. 

a satuan ini hampir 
ua latihan bisa 

Latihan menembak rudal darat ke udara QW3
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dilaksanakan di tempat, artinya sarana dan 
prasana untuk latihan tersedia cukup di markas 
Pusdiklat. Seperti ketika redaksi berkunjung, 
siswa sedang melaksanakan latihan tembak mahir 
pistol. 

Satdik Matra melaksanakan pendidikan 
dan latihan di bidang matra udara yang meliputi 
kursus pengendali tempur, pengendali pangkalan, 
SAR tempur, terjun bebas tempur, intsruktur 
terjun bebas tempur, terjun bebas olahraga, jump 
master dan tandem master. Menurut Danpusdiklat, 
terkait alin/alongins (alat instruksi/alat penolong 
instruksi) di Satdik Matra ini masih kurang, seperti 
pada terjun bebas tempur (TBT) sering kali masih 
kekurangan parasut dan tali-temali. “Namun 
demikian tidak berarti latihan tidak berlangsung, 
tetapi diatasi dengan koordinasi satuan-satuan 
lain seperti pinjam ke Lanud Sulaiman,” jelasnya.
Ada yang baru dari alin/alongins untuk latihan 
terjun yaitu pesawat Hercules C-130 tail number 
1301. Pesawat ini merupakan pesawat Hercules 
pertama yang dimiliki Angkatan Udara dan sudah 
tidak terbang lagi, sekarang. Dengan adanya 
pesawat ini, para siswa bisa langsung mengenali 
bagaimana prosedur terjun secara lebih realistis, 
sebelum akhirnya masuk pada fase terjun yang 
sebenarnya.

Demikian juga pada Satdik Hanud. Alin/
alongin untuk menunjang kegiatan pendidikan 
di satuan ini sudah memadai. Saat ini untuk 
latihan menembak peluru kendali darat udara 
menggunakan QW 3 dan terkoordinasi dengan 
radar mobile. 

Satdik Hanud melaksanakan pendidikan 
dan latihan di bidang pertahanan udara yang 
meliputi kursus senjata penangkis serangan udara 
(PSU), peluru kendali darat udara dan radar 
mobile. 

Satdiksus melaksanakan pendidikan dan 
latihan di bidang operasi khusus yang meliputi 
kursus kontra teror bravo (KTB), tembak mahir 
senapan runduk (sniper), dan bantuan teknik 
khusus. Untuk pendidikan khusus ini, Pusdiklat 
Paskhas banyak bekerja sama dengan pihak-
pihak lain terutama yang terkait dengan intelijen 
dan praktik-praktik kontra teror bravo.

Meskipun ada empat satuan pendidikan 
untuk anggota, tetapi tidak semua anggota Paskhas 

juga harus melewati keempatnya, tergantung 
keperluan atau tugasnya. “Tidak semua anggota 
Paskhas harus melewati setiap satuan pendidikan 
ini, disesuaikan dengan tugas-tugasnya. Misalnya 
untuk tugas perebutan sasaran dan pertahanan 
objek strategis Angkatan Udara yang diperlukan 
adalah Paskhas dengan kualifikasi komando, 
para komando, tembak mahir senapan/pistol, 
kualifikasi senjata bantuan lintas datar dan lintas 
lengkung serta komando peleton/kompi, dan 
seterusnya. Yang wajib adalah komando,” jelas 
Danpusdiklat.

Pesawat Hercules C-130 yang sudah di grounded 
dijadikan alin terjun

Free fall

Latihan menembak
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Seluruh pendidikan ada latihan teknis (latis) 
nya, tempatnya bisa di luar markas Pusdiklat. 
Selama ini area latihan yang dipakai Paskhas 
adalah di Ranca Upas, Bandung, untuk latihan 
yang sifatnya gunung-hutan. Namun tidak lama 
lagi akan pindah ke hutan Bale Gede, karena 
Ranca Upas sudah tidak memadai lagi sebagai 
tempat latihan. “Areanya sudah ramai, sudah 
menjadi tempat rekreasi dan banyak didatangi 
orang. Jadi tempat latihan akan dipindahkan ke 
hutan Bale Gede, tinggal menunggu persetujuan 
dari Kementerian Kehutanan. Sedangkan latihan 
seperti terjun payung bisa di Subang, Padalarang 
atau mana saja yang representatif, setelah 
mendapat ijin pemerintah setempat,” papar 
Danpusdiklat.

Hasil didik dari Pusdiklat Paskhas ini terukur 
dengan angka, baik akademis dan keterampilan 
seperti menembak dan terjun juga samapta. 
Setiap kriteria pendidikan dan latihan ada passing 
grade-nya masing-masing. Misalnya pendidikan 
komando,passing grade samapta 71, pendidikan 
lain seperti Dalpur cukup 61 tetapi akademisnya 

lebih tinggi. “Jadi tidak mengherankan kalau 
dalam satu materi ajaran ada saja siswa yang tidak 
lulus. Misalnya, menembak mahir senapan, dari 
60 siswa ada dua orang yang tidak lulus, kenapa? 
Akumulasi dari hasil kemampuan akademis dan 
menembak mereka tidak memenuhi syarat, 
kurang sekian,” Danpus menjelaskan.

Tidak hanya melahirkan anggota Paskhas 
yang profesional, lembaga pendidikan ini juga 
mencetak instruktur-instruktur yang cakap 
untuk memenuhi keperluan organisasi. Namun 
demikian, tidak menutup kemungkinan jika 
diperlukan, instruktur juga harus menambah ilmu 
di lembaga lain, seperti Sekolah Guru Militer di 
Lanud Adi Soemarmo Solo, bahkan kerjasama 
atau lebih tepat sharing ilmu dengan orang yang 
memang experd di bidangnya, seperti pelatih 
bidang air. Kemampuan seluruh anggota selalu 
teruji pada saat ada latihan-latihan satuan, antar 
satuan dan latihan gabungan, seperti yang baru 
saja dilaksanakan beberapa waktu lalu, Latihan 
Gabungan TNI Tahun 2014. Paskhas mengabdi 
tanpa menghitung untung rugi.*(Hat)

1.  NAMA   : ELIA ADRIYANTO

2. PANGKAT  : KOLONEL PASUKAN

3.  JABATAN   : DANPUSDIKLAT PASKHAS PUSDIKLAT PASKHAS

4.  PENDIDIKAN MILITER :

▪  SEPARADAS ANGKATAN 107 LULUS 1989

▪   AAU ANGKATAN - LULUS 1991

▪   PLT ANGKATAN XVI LULUS 1993

▪   KOMANDO ANGKATAN V LULUS 1994

▪   DALPUR ANGKATAN IX LULUS 1994

▪  SUS SARCAB PASUKAN ANGKATAN - LULUS 1998

▪   IPLT ANGKATAN VI LULUS 1999

▪   SUSGANTI BINTAL ANGKATAN XXIV LULUS 2000

▪   SEKKAU ANGKATAN LXXII LULUS 2002

▪   SESKOAU ANGKATAN XLV LULUS 2008 
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lebih penerbang pesawat kepresidenan. 
Yang dicita-citakan sebenarnya adalah menjadi 
seorang insinyur teknik sipil. Tetapi garis tangan 
menentukan lain, Alumnus AAU tahun 1996 
yang kelahiran Padang Pariaman 40 tahun lalu, 
nyatanya sekarang menjadi penerbang pesawat 
kepresidenan “Indonesian Air Force One” jenis 
pesawat Boeing Business Jet 2 (BBJ2). 

“Saat kecil, saya bercita-cita ingin menjadi 
seorang ahli Teknik Sipil. Pada waktu itu saya 
menyebutnya dengan Insinyur Bangunan” kenang 
Letkol Pnb Ali Gusman, ST. MM kepada redaksi 
Suara Angkasa. 

Kepada redaksi Suara Angkasa yang 
mewawacarainya, Letkol Pnb Ali Gusman, ST, 
MM menjelaskan, masa anak-anak termasuk masa 
sekolah di SD dijalaninya di sebuah kampung kecil, 
di kota Kecamatan Sungai Geringging, Kabupaten 
Padang Pariaman, Sumatera Barat. Setamat SD, 
Ali Gusman melanjutan pendidikan di SMP Negeri 
Lubuk Alung masih di kota Padang Pariaman.

Profi l Prajurit

Lebih dekat dengang Lebih dekat dengang Pilot BBJ2Pilot BBJ2  
Ltk Pnb Ali Gusman, ST, MM, Ltk Pnb Ali Gusman, ST, MM, 

Hidup memang 
sebuah misteri, tidak 
satupun manusia tahu 
bagaimana kelak 
jalan hidup yang akan 
dilaluinya. Siapa yang 
menyangka kalau pilot 
pesawat kepresidenan 
RI “Indonesia One” 
BBJ2 saat ini, dulunya 
seorang penggembala 
kambing ?

KECIL GEMBALAKAN KAMBING, KECIL GEMBALAKAN KAMBING, 
SUDAH BESAR SUDAH BESAR 
TERBANGKAN PRESIDENTERBANGKAN PRESIDEN

Adalah Letkol Pnb Ali Gusman, ST, MM, 
Perwira Menengah (Pamen) TNI AU yang 
saat ini sedang mengemban amanah 

sebagai Komandan Skadron Udara 17 VVIP/VIP 
dan sering menerbangkan pesawat kepresidenan 
RI ini, dulunya adalah seorang penggembala 
kambing. 

Ali Gusman kecil memang tidak pernah 
bercita-cita menjadi seorang penerbang, lebih-
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Seperti kehidupan anak-anak di desa 
pada umumnya, Ali Gusman menjalani masa 
kecil bersama teman-temanya dengan aktifitas 
layaknya anak kampung, seperti menggembala 
ternak maupun bermain di sungai. Bersama teman-
teman sebayanya, sepulang sekolah kegiatan 
rutin yang dijalani adalah menggembalakan 
kambing. Sebuah kawasan padang rumput yang 
luas, di antara sungai dan pegunungan di Padang 
Pariaman, menjadi tempat yang akrab bagi mereka 
sebagai tempat penggembalaan. 

“Sepulang dari sekolah, kegiatan saya adalah 
menggembala ternak. Saat itu saya menggembalakan 
kambing, sedangkan teman-teman saya 
menggembalakan sapi dan kerbau. Disana kami 
leluasa melepaskan gembalaan kami sampai mereka 
kenyang, sambil menunggu gembalaan, kami selalu 
bermain bersama” kata Letkol Pnb Ali Gusman 
mengenang masa kecilnya. 

Meski waktu kecil Ali Gusman mengaku 
sudah sering melihat pesawat terbang, namun saat 
itu tidak terlintas sama sekali dalam pikirannya 
suatu saat akan menjadi seorang penerbang. 
Ketika menggembalakan kambing, dirinya sering 
melihat pesawat terbang melintas di atasnya. 
Pesawat yang akan mendarat di Bandara Tabing, 
Padang dari arah Medan selalu melintas di atas 
kampungnya. 

“Setelah saya menjadi seorang penerbang 
saya baru tahu bahwa kampung saya persis 
dilewati semua pesawat yang berangkat dari Medan 
menuju Padang dengan ketinggian sekitar 10.000 
kaki. Namun saat itu tidak terlintas sama sekali 
dalam pikiran saya bahwa suatu saat nanti saya 
akan mengendarai alat seperti itu” tambahnya.

Selebaran yang mengubah jalan hidup
Terlahir dalam keluarga guru, Letkol Pnb Ali 

Gusman awalnya sangat buta dengan dunia militer. 
Tiga orang dari empat saudaranya semua berprofesi 
sebagai guru, demikian juga bapaknya juga seorang 
guru SD. Tidak satupun dalam keluarga besarnya 
yang menjadi prajurit TNI. Oleh karena itu wajar saja 
kalau dalam benaknya tidak terlintas kelak dirinya 
bakal menjadi prajurit TNI AU. 

“Bapak saya seorang guru SD, Ibu seorang 
ibu rumah tangga, tiga orang dari empat orang 
kakak-kakak saya semua juga berprofesi sebagai 

guru. Jadi kami adalah keluarga besar guru, saya 
tidak paham dengan militer” terang Letkol Pnb Ali 
Gusman menjelaskan.

Perubahan itu berawal dari sebuah selebaran 
(leaflet – red), yang dibacanya di sekolah tempatnya 
belajar. Ketika Ali Gusman duduk di bangku kelas 
3 SMP Negeri Lubuk Alung Padang Pariaman 
(1993), dirinya mendapatkan informasi dari sebuah 
selebaran yang dikirim oleh pihak Kodim Pariaman, 
tentang adanya tawaran untuk menjadi calon siswa 
SMA Taruna Nusantara (TN) di Magelang. Awalnya 
Ali Gusman kurang paham tentang apa itu SMA 
Taruna Nusantara, demikian juga dengan guru 
yang membawakan selebaran itu. 

“Apa itu SMA Taruna Nusantara sama sekali 
saya tidak tahu, termasuk guru yang memberikan 
selebaran itu kepada saya” ungkapnya. 

Rupanya, informasi dari selebaran inilah 
dikemudian hari menjadi pintu gerbang “perubahan 
hidup” dalam diri Ali Gusman. Dari sekian banyak 
siswa Sumatera Barat yang mendaftar, Ali Gusman 
termasuk yang lulus diterima menjadi siswa SMA 
TN, Magelang. 

Saat belajar di SMA Taruna Nusantara inilah, 
Ali Gusman mulai tahu dunia mliter. Selain lokasi 
SMA Taruna Nusantara yang memang dekat 
dengan Akademi Militer (Akmil) Magelang, para 
siswanya secara rutin juga diajak melakukan 
kunjungan ke semua Akademi TNI (AD, AL, 
AU). Saat kunjungan ke AAU, siswa bahkan 
berkesempatan mengunjungi Lanud Iswahyudi 
di Madiun. Dari kegiatan itulah naluri militernya 
mulai bangkit, bahkan dirinya mulai tertarik 
dengan TNI AU.

“Kegiatan ini telah memotivasi saya untuk 
memilih TNI AU sebagai tempat pengabdian 
kepada negara ini. Saat seleksi masuk Taruna 
di Akmil, saya memang berdoa dan memohon 
kepada Allah SWT agar saya diluluskan menjadi 
Capratar AAU” jelasnya kepada Suara Angkasa. 

Dari sebelas Siswa SMA Taruna Nusantara 
asal Sumatera Barat, empat orang memilih 
menjadi militer dan semuanya masuk TNI AU, 
dua diantaranya menjadi Penerbang, yang salah 
satunya adalah Ali Gusman.
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Perlu Disiplin Tinggi 
Berprofesi sebagai penerbang, lebih lagi 

sebagai penerbang militer pada skadron VVIP/VIP 
memang tidak pernah terlintas sedikitpun dalam 
benak Letkol Pnb Ali Gusman. Semua itu sangat 
jauh dari bayangan masa kecilnya. Oleh karena 
itu, Pamen TNI AU itu menyatakan rasa syukurnya 
atas apa yang telah dianugerahkan Tuhan dalam 
hidupnya hingga sekarang. 

“Saya sangat bersyukur sekali dengan apa yang 
dianugerahkan Yang Maha Kuasa kepada saya, hingga 
menjadi seperti sekarang ini, mengingat saya berangkat 
dari keluarga sederhana yang tidak kenal dunia militer 
maupun penerbangan” katanya merendah.

Menurut lulusan Seskoau A-48 tahun 2011 
ini, menjadi penerbang atau pilot lebih-lebih 
pada Skadron VVIP/VIP, merupakan profesi yang 
beresiko tinggi. Selain menyangkut keselamatan 
diri dan penumpang (Presien/Wakil Presiden), juga 
terkait dengan keberadaan Alutsista yang nota bene 
merupakan aset negara bernilai strategis yang harus 
dijaga keamanan dan keselamatannya setiap saat. 

Untuk itu, menurut lulusan Magister 
Manajemen IMMI Jakarta tahun 2010 ini, 
profesi sebagai penerbang dituntut adanya sikap 
loyalitas, dedikasi, dan disiplin yang tinggi. Menjadi 
penerbang pesawat Kepresidenan disatu sisi 
memang memberikan rasa kebanggaan, tetapi disisi 
lain terkadang juga memberikan situasi rasa tegang 
pada dirinya. Semua itu kini menjadi bagian dari 
hidupnya yang harus dijalani. 

Perasaan bangga muncul, karena meskipun 
berlatar belakang sebagai anak “kampung” tetapi telah 
mendapat kepercayaan negara untuk menerbangkan 
pesawat yang membawa presiden pemimpn tertinggi 
negara, dan juga dapat melayani sekaligus berinteraksi 
secara langsung dengan orang nomor satu di negeri 
ini. Sementara rasa was-was dan tegang juga sering 
muncul seiring dengan resiko yang bakal dihadapi 
ketika sedang menjalankan tugas menerbangkan 
pesawat membawa pemimpin negara. 

“Rasa tegang dan was-was ini adalah bagian 
dari kehidupan saya yang harus saya jalani, dan 
saya dituntut mampu untuk mengelola dengan baik 
sepanjang pelaksanaan tugas sebagai penerbang 
VVIP/VIP” kata Letkol Pnb Ali Gusman kepada 
Suara Angkasa.

Kubawa BBJ2 ke “rumah”
Jauh hari sebelum pesawat kepresidenan datang 

ke Indonesia, para crew yang akan mengawakinya 
sudah melakukan persiapan penyambutan. Pada 
akhir 2013, tiga orang JMU Skadron Udara 17 dikirim 
ke Boeing Company di Seatle, Amerika Serikat 
untuk mengikuti pelatihan. Kemudian disusul tiga 
orang avionic untuk mengikuti pelatihan Spesialis 
Avionic. Sementara itu 4 orang Pilot juga dikirim 
ke Boeing Campus Miami di negara bagian Florida 
Amerika Serikat, salah satunya adalah Letkol Pnb Ali 
Gusman. Selama berlatih, keempat penerbang 
dibagi dalam dua set pasangan. Setiap pasangan 
menjalani pelatihan selama satu setengah bulan. 

Letkol Pnb Ali Gusman (paling kanan) di depan pesawat BBJ 2
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Bersama istri dan anak

Materi pelatihan meliputi paket lengkap 
menjadi Pilot BBJ2 yang sesuai standard FAA, seperti 
penerbang sipil yang berada dibawah otoritas 
penerbangan sipil Amerika Serikat. Awalnya 
setelah menyelesaikan pelatihan, 2 orang dari 4 pilot 
akan langsung ke tempat pesawat BBJ2 berada di 
Delaware untuk mengikuti latihan tentang interior 
dan SDS (Self Defence System. Namun karena ada 
penundaan dalam penyelesaian pesawat, mereka 
berempat harus kembali ke tanah air terlebih 
dahulu. Baru pada akhir Februari 2014, dikirim dua 
orang penerbang, dua orang JMU, dua Spesialis 
Avionic dan empat pramugari ke Delaware untuk 
melaksanakan pelatihan. Setelah melalui proses 
test flight dan acceptance yang panjang akhirnya 
pesawat siap dibawa ke tanah air. 

Penerbangan “membawa pulang” BBJ2 ke tanah 
air menjadi pengalaman yang tidak terlupakan bagi 
Letkol Pnb Ali Gusman. Bersama Letkol Pnb Firman 
Wirayudha dan dua penerbang Boeing Company, satu 
spesialis Aavionic dari PATS (perusahaan interior), satu 
orang JMU TNI AU dan satu orang Konsultan Garuda, 
penerbangan panjang pun dimulai.. 

Penerbangan diawali dari Bandara Delaware, 
tepat pukul 9 pagi waktu setempat, BBJ2 lepas landas. 
Lima belas menit terbang, BBJ2 singgah di Bandara 
Willmington untuk mengisi bahan bakar tambahan. 
Penerbangan kemudian dilanjutkan ke bandara 
Sacramento, negara bagian San Francisco di pantai 
barat Amerika Serikat. 

“Ketika singgah di sini, saya melihat berita 
pesawat biru bertuliskan Republik Indonesia yang 

sedang parkirr di Private Jet Sacramento telah 
menghiasi bebagai media lokal lengkap dengan ulasan 
singkatnya” ucap Letkl Pnb Ali Gusman penuh bangga. 

Pukul 8 pagi, BBJ2 melanjutkan penerbangan 
dari Sacramento menuju Honolulu di Kepulauan 
Hawai. Lama penerbangan lebih kurang 7 jam, 
dan pada siang harinya, BBJ2 sudah mendarat di 
Honolulu. Keesokan harinya dalam cuaca yang 
cerah, BBJ2 kembali melanjutkan penerbangan 
meninggalkan Honlulu, Hawai menuju Guam. 

Dalam rute penerbangan ini, tim pembawa 
BBJ2 mengalami adanya keunikan alam. “Kami 
berangkat tgl 8 hari Selasa di pagi hari dengan lama 
penerbangan 8 jam dengan perbedaan waktu 3 jam 
lebih lambat dibandingkan dengan Hawaii, tapi kami 
mendarat di Guam di sore harinya dengan tanggal 
dan hari yang sudah berbeda, yaitu tanggal 9 hari 
Rabu sore”. Disini tim telah melintas garis batas 
tanggal dunia yang membujur dari utara ke Selatan 
diantara Kepualaun Hawaii dengan Pulau Guam. 

 Keesokan dini harinya, BBJ2 lepas landas 
meningalkan Guam menuju Halim Perdanakusuma, 
Jakarta. Penerbangan dilakukan pada dini hari, karena 
disesuaikan dengan acara penerimaan pesawat di 
Lanud Halim Perdanakusuma pada pukul 10.00 wib. 

“Dengan kecanggihan teknologi pada 
pesawat BBJ2, kami dapat menempuh waktu yang 
ditetapkan. Selama penerbangan, pesawat mengatur 
kecepatannya sendiri setelah kita masukan data 
untuk sampai di tujuan pukul 10.00 Wib, selamat 
datang BBJ2, inilah rumahmu” kata Letkol Pnb 
dengan Suara Angkasa. (Soen).
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Opsdiklat

T NI Angkatan Udara selalu berupaya 
meningkatkan kemampuan dan ilmu 
pengetahuan personelnya baik militer 

maupun PNS agar dapat menjalankan tugas dengan 
baik. Semakin maju kualitas SDM yang dimiliki 
maka semakin bagus pula jalannya organisasi 
sehingga TNI Angkatan Udara sebagai kompenen 
pertahanan matra udara dapat menjalankan tugas 
dan fungsinya seperti yang diamanatkan oleh UU 
Nomor 32 tentang TNI. Sejak Tahun Anggaran 2014 
menyelenggarakan Kursus Staf (Sustaf) Bidang 
Matra Udara. Penyelenggaraan pendidikan Kursus 
Staf (Susstaf) Bidang Matra Udara diselenggarakan 
di Seskoau lembang, berdasarkan Keputusan 
Kepala Staf Angkatan Udara nomor : Kep.688/
XII/2013 tentang kurikulum Kursus Staf Bidang 
Matra Udara, dan Angkatan Pertama dimulai pada 
awal tahun 2014 dilaksanakan selama lima bulan.
Pada awal Juni tahun ini baru dibuka dan dimulai 
Susstaf Bidang Matra Udara Angkatan kedua. 
Peserta didiknya disebut dengan perwira siswa 
(pasis) yang saat ini berjumlah 48 orang. Angkatan 

pertama sudah diluluskan sebanyak 46 orang dan 
sekarang sudah bertugas dan kembali kesatuannya 
masing-masing. 

Apa itu Susstaf Bidang Matra Udara ?

Susstaf Bidang Matra Udara merupakan 
pendidikan pengembangan spesialisasi (Dikbangspes) 
yang diberikan kepada perwira menengah TNI 
Angkatan Udara berpangkat mayor dan letnan kolonel 
yang tidak berkesempatan untuk mengikuti Seskoau 
(Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara). Susstaf 
Bidang Matra Udara ini bertujuan membekali Pamen 
TNI AU hasil seleksi agar mampu bertugas pada 
jabatan staf yang berwawasan matra udara ditingkat 
manajerial II, dengan diberikan pengetahuan dan 
keterampilan di bidang manajemen, kepemimpinan, 
Iptek, masalah strategis dan operasi udara serta 
sikap perilaku yang dilandasi jiwa Saptamarga dan 
didukung kesamaptaan jasmani yang baik. Kursus ini 
diselenggarakan di kampus Seskoau, Lembang, Jawa 
Barat selama limabulan dalam 695 jam pelajaran. 

KURSUS STAF (SUSSTAF) KURSUS STAF (SUSSTAF) 
BIDANG MATRA UDARABIDANG MATRA UDARA
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Latar Belakang.

Walaupun baru terealisasi pada awal tahun 
2014, sebenarnya pemikiran mulai dimunculkan 
sudah beberapa tahun sebelumnya. Dimana 
terjadinya penumpukan jumlah perwira yang tidak 
berkesempatan mengikuti Sekolah Khusus Komando 
Angkatan Udara (Sekkau) dan Seskoau (Sekolah Staf 
dan Komandao Angkatan Udara). Penumpukan itu 
disebabkan keterbatasan kemampuan daya tampung 
lembaga pendidikan Sekkau maupun Seskoau. 
Pada tahun 2011 tepatnya tanggal 23 Desember, 
Spersau melakukan kajian tentang pendidikan bagi 
perwira yang tidak Sekkau dan Seskoau tersebut. 
Kajian itu menghasilkan suatu konsep Susstaf I dan 
Susstaf II. Susstaf I untuk perwira yang tidak Sekkau 
dan Susstaf II untuk perwira yang tidak Seskoau 
atau yang setingkat. Pimpinan kemudian hanya 
menyetujui Susstaf I dengan sebutan Kursus Perwira 
Manajemen (Suspajemen) yang dilaksanakan mulai 
TA 2012. 

Pemikiran tentang perlu adanya semacam 
pendidikan terhadap personel TNI AU berpangkat 
mayor dan letnan kolonel yang tidak Seskoau 
tersebut tersebut terus bergulir. Baik pihak Spersau 
maupun Disdikau terus melakukan rapat-rapat 
untuk menyempurnakan konsesp Susstaf II untuk 
para lulusan Sekkau tapi tidak berkesempatan 
Seskoau. Adapun rapat-rapat yang telah 
dilaksanakan antara lain :

a. Rapat koordinasi pada tanggal 28 Mei 2013 
dengan jajaran Spersau, Seskoau, Sekkau, 
Sopsau, Wingdikum dan Inbinprof 
masing-masing korp.

b. Rapat Koordinasi pada tanggal 14 Juni 2013 
dengan Spersau, Seskoau, Sekkau, Sopsau, 
Wingdikum dan Inbinprof masing-masing 
korp di ruang rapat Disdikau.

c. Kajian Spersau tentang komposisi Pamen 
tanggal 2 Juli 2013 tentang jumlah pamen 
pangkat Letkol yang yang saat ini masih 
kekurangan 43% dari jabatan yang 
tersedia.

d. Rapat koordinasi pada tanggal 30 
September 2013 tentang pembentukan 
Susstaf di Ruang rapat Aspersau dengan 
jajaran Spersau dipimpim Aspers Kasau.

Kurikulum Susstaf Bidang Matra Udara

Kurikulum merupakan seperangkat rencana 
dan pengaturan baik mengenai isi, bahan kajian, 
cara penyampaian maupun penilaian yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 
kegiatan belajar-mengajar. Kurikulum juga berarti 
perangkat mata pelajaran dan program pendidikan 
yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara 
pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang 
akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam 
satu periode jenjang pendidikan. Penyusunan 
perangkat mata pelajaran ini disesuaikan 
dengan keadaan dan kemampuan setiap jenjang 
pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan 
tersebut serta kebutuhan organisasi. Lama waktu 
dalam satu kurikulum biasanya disesuaikan dengan 
maksud dan tujuan dari sistem pendidikan yang 
dilaksanakan. Kurikulum dimaksudkan untuk dapat 
mengarahkan pendidikan menuju arah dan tujuan 
yang dimaksudkan dalam kegiatan pembelajaran 
secara menyeluruh. Kurikulum pendidikan Susstaf 
Bidang Matra Udara ini menitikberatkan pada mata 
pelajaran staffing, sedangkan untuk mata pelajaran 
bidang operasi tetap diberikan tapi secara terbatas. 

Kursus Staf ini diselenggarakan selama lima 
bulan dalam 695 jam pelajaran yang setiap jam 
pelajaran selama 50 menit. Para siswa dibekali 
dengan tujuh materi bidang studi yaitu Kejuangan 
dan kepemimpinan, Operasi, Manajemen, Masalah 
Strategis, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, 
Pembinaan Fisik, dan Program khusus. Kesemua 
bidang studi itu dibagi dalam beberapa sub bidang 
studi dan setiap bidang studi dibagi lagi atas beberapa 
mata pelajaran. Dengan kurikulum ini diharapkan 
para Pamen lulusan Susstaf Bidang Matra Udara 
ini mempunyai kompetensi dalam melaksanakan 
tugas manajerial di satuannya masing-masing. 

Syarat Peserta Susstaf

Meskipun di atas dijelaskan bahwa Susstaf 
ini ditujukan untuk Pamen berpangkat Mayor 
dan Letkol yang tidak berkesempatan mengikuti 
Sesskoau, namun karena sangat banyaknya jumlah 
pamen tersebut maka tetap saja harus memenuhi 
persyaratan yang telah digariskan. Adapun syarat-
syarat itu adalah :
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a. Pangkat Mayor MDDP (Masa Dinas Dalam 
Pangkat) minimal 2 tahun atau sudah 
berpangkat Letkol

b. Telah lulus Sekkau minimal 2 tahun
c. Usia maksimal 49 tahun. 
d. Lulus seleksi. Materi seleksi untuk bisa 

diterima menjadi calon Pasis Susstaf ini sama 
dengan seleksi Seskoau yaitu Kesehatan, 
Akademis, Psikhologi. dan Kesamaptaan A 
dan B, 

Susstaf Bidang Matra Udara A-1
Seleksi untuk Susstaf Bidang Matra Udara 

A-1 ini dilaksankan pada awal Desember 2013 
tepatnya tanggal 3 s.d 8 Desember 2013 di 
Seskoau Lembang Bandung. Seleksi diikuti oleh 
83 orang perwira menengah TNI AU berpangkat 
Mayor dan Letnan Kolonel dari berbagai korps. 
Dari seleksi tersebut dinyatakan yang lulus 
sebanyak 46 orang yang kemudian langsung 
masuk pendidikan sedangkan yang tidak lulus 
harus kembali kekesatuan masing-masing

Susstaf Angkatan Pertama ini dibuka pada 
tanggal 9 Januari 2014 oleh Wadan Seskoau Marsma 
TNI Dwi Djatmiko SB., S.E. Pembukaan Sustaf A-1 ini 
bersamaan dengan pembukaan Seskoau Angkatan 
51 di Gedung Srutasala Seskoau Lembang Bandung. 

Selain menerima pelajaran dan teori di kelas, 
Pasis Susstaf ini juga diberikan pelajaran aplikasi 
yaitu Kuliah Kerja Dalam Negeri (KKDN). KKDN 
dilaksanakan selama dua hari dari tanggal 18 sd 19 

Februari 2014 di Dislitbangau, Depohar 10, PT. PRN 
dan PT. Dahana Subang. Kuliah Kerja Pasis Susstaf 
Bidang Matra Udara angkatan ke-1 bertujuan 
mengaplikasikan materi pelajaran bidang studi 
Karya Ilmiah dan Manajemen Terapan dengan 
melaksanakan observasi dan riset lapangan. Tema 
yang diangkat dalam Kuliah Kerja kali ini adalah 
“Optimalisasi Pemberdayaan Litbang Materiil 
dalam rangka meningkatkan kesiapan Alutsista 
TNI AU”. Latar belakang pemilihan tersebut antara 
lain adalah untuk mengetahui secara riil berbagai 
potensi Dinas Penelitian dan Pengembangan 
Angkatan Udara dalam rangka mendukung tugas 
TNI dalam bidang pertahanan udara, demikian ujar 
Danseskoau.

Sesuai dengan rencana pendidikan setelah 
berjalan selama lima bulan maka tanggal 23 Mei 
2014 Susstaf A-1 ini ditutp oleh Wadan Seskoau. 
Dalam sambutannya Kepala Staf Angkatan 
Udara yang dibacakan Wadan Seskoau Marsma 
TNI Warsono mengatakan secara didaktis dan 
akademis, para Perwira telah menerima berbagai 
materi pembekalan guna mempertajam visi dan 
wawasan, meningkatkan kapasitas dan kualitas 
pemikiran, serta memperteguh karakter dan 
kepribadian. Kesemuanya itu, merupakan modal 
dan kesempatan yang sangat berharga bagi 
para Perwira untuk tampil percaya diri dalam 
menyongsong berbagai penugasan ke depan 
yang tidak semakin ringan. Oleh sebab itu, jangan 
pernah merasa cukup atau berpuas diri dengan 
bekal dan pengetahuan yang telah dimiliki saat ini. 

KOMPOSISI PESEBARAN PASIS SUSSTAF A-1

No Korp Jml Pangkat Jml Jenis Kelamin Jml

1 Pnb  - Letkol 8 Laki-Laki 37
2 Nav  - Mayor 38 Wanita (Wara) 9
3 Lek 3       
4 Tek 1       
5 Pom 3       
6 Psk 4       
7 Kal 4       
8 Adm 9       
9 Kes 9       
10 Sus 13        
  Total 46   46   46
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Asah dan tingkatkan terus kemampuan dan kualitas 
pribadi para Perwira dengan cara rajin membaca 
serta banyak belajar dari semua kehidupan dan 
lingkungan. Pada Angkatan pertama, Mayor Adm 
Muji Sarjono S.Sos., M.M dinyatakan sebagai lulusan 
terbaik dan mendpatkan penghargaan Wiratama.

Susstaf Bidang Matra Udara A-2

  Saat ini sedang berjalan Susstaf Bidang 
Matra Udara A-2 dengan jumlah peserta 48 orang 
termasuk 12 Wanita Angkatan Udara (Wara).yang 
dibuka secara resmi oleh Komandan Seskoau 
Marsekal Muda TNI Potler Gultom, S.H., M.M., pada 
tanggal 26 Juni 2014. Peresmian pembukaan Susstaf 
A-2 ini ditandai dengan penyematan tanda Peserta 
kepada perwakilan Perwira Siswa Mayor Sus Aman 
Martaman, S.T. Pasis tersebut berasal berbagai korp 
dan kesatuan dilingkungan TNI Angkatan Udara. 

Ke-48 peserta tersebut merupakan hasil seleksi 
dari 83 orang yang dilaksanakan tanggal 5 sampai 
dengan 9 Mei 2014. 

Dalam sambutan Marsda TNI Potler Gultom, 
S.H., M.M., menyatakan pendidikan Kursus Staf 
Bidang Matra Udara pada dasarnya bertujuan 
untuk membekali para Perwira Menengah TNI 
AU agar mampu bertugas pada jabatan staf yang 
berwawasan matra udara di tingkat manajerial II, 
dengan diberikan pengetahuan dan keterampilan 
di bidang manajemen, kepemimpinan, iptek, 
masalah strategis dan operasi udara. Untuk itu 
para Pamen yang mengikuti Susstaf Bidang Matra 
Udara ini, selain akan memiliki pengetahuan dan 
kemampuan berkomunikasi secara lisan maupun 
tulisan dalam memecahkan persoalan diharapkan 
juga dapat memiliki keterampilan di bidang 
manajemen, kepemimpinan, iptek dan masalah 
strategis, ujar Danseskoau.

Wadanseskoau Marsma TNI Warsono menyerahkan penghargaan Wiratama kepada Mayor ADM Muji Sarjono, S.Sos., 
M.M, sebagai lulusan terbaik Kursus Staf (SUSSTAF) Bidang Matra Udara Angkatan ke-1 TP 2014
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Banyak orang mungkin tidak tahu apa yang 
dimaksud dengan women peacekeepers 
(wanita penjaga perdamaian). Apa yang 

sesungguhnya mereka kerjakan? Bagaimana 
mungkin mereka dapat berperan di dunia militer 
yang banyak didominasi pria?

Tulisan ini khusus menyoroti keterlibatan 
wanita-wanita berseragam di dalam misi 
perdamaian Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) 
di Lebanon Selatan. Sebab banyak pula wanita 
sipil yang memegang tugas penting dalam 
misi perdamaian PBB di seluruh dunia.Women 
peacekeepers adalah wanita-wanita dengan 

WanitaWanita  
Penjaga PerdamaianPenjaga Perdamaian
Oleh Kapten Sus Sanra Michiko MoningkeyOleh Kapten Sus Sanra Michiko Moningkey

berbagai peran dan tugasnya yang sangat penting, 
yang tergabung dalam misi perdamaian PBB.
Mereka sebagai penjaga perdamaian, mewakili 
PBB berada pada suatu negara untuk membantu 
mengembalikan kepercayaan orang-orang yang 
mengalami trauma akibat pertikaian. 

Resolusi  1325 PBB dikenal dengan 
pernyataan yang sangat revolusioner dari Dewan 
Keamanan PBB. Mengapa demikian? Sebab 
sejak tahun 2000 telah dimandatkan keterlibatan 
wanita dalam proses perdamaian termasuk dalam 
operasi perdamaian PBB.Resolusi ini, menyatakan 
kesetaraan wanita dalam partisipasinya dan 

Mancanegara
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keterlibatannya secara penuh, dalam upaya-
upaya untuk memelihara dan menyebarluaskan 
perdamaian dan keamanan. “Pelan tapi pasti, 
budaya kualitas gender dan pemberdayaan 
wanita dalam wilayah damai dan aman, pada 
umumnya semakin kuat meningkat,“ tulis Sekjen 
PBB Ban Ki-moon dalam laporannya pada tahun 
2009, mengenai implementasi resolusi 1325 yang 
sedang berlangsung. Resolusi PBB No. 1325 di 
sebut juga sebagai perluasan peranan wanita 
dalam operasi-operasi perdamaian PBB.

Kita mulai dengan penghargaan terhadap 
wanita-wanita “berseragam” di UNIFIL (United 
Nations Interim Force In Lebanon). PBB menggelar 
operasi perdamaian di Lebanon berdasarkan 
mandat resolusi 1701 tahun 2006, ditandatangani 
oleh 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB 
pada tanggal 14 Agustus 2006 di New York. Ada 
tujuh poin dalam resolusi tersebut diantaranya, 
memberikan bantuan kemanusiaan kepada 
masyarakat sipil setempat serta membantu 
mengamankan proses kembalinya masyarakat 
yang telah mengungsi dan terpisah selama 
terjadinya perang.

Poin-poin Resolusi PBB 1701 dapat diemban 
pula dengan penuh tanggungjawab oleh women 
peacekeepers, khususnya oleh wanita militer atau 
wanita yang “berseragam” di UNIFIL dengan peran 
dan tugas yang majemuk. Jika melintasi sepanjang 
wilayah Selatan Lebanon kita akan berjumpa 
dengan banyak UNIFIL’s Women Peacekeepers.

Ada berbagai macam peran yang diemban, 
khususnya untuk menghilangkan stereotip 
tradisional tentang “pekerjaan pria”. Mulai dari 
menyediakan layanan kesehatan dan berinteraksi 
dengan masyarakat hingga mengemudikan 
kendaraan bersenjata dan mengoperasikan 
peralatan pertahanan udara atau terlibat dalam 
operasi penjinakan ranjau yang tentunya beresiko 
tinggi membuktikan peranan penting yang 
mereka mainkan untuk membawa perdamaian 
dan stabilitas di Lebanon Selatan. Nama jabatan 
yang mereka emban ada bermacam-macam 
seperti an explotion detection dog leader,country 
adviser to UNIFIL’s sector west commander, 
perwira penerangan, perwira perawat,perwira 

kesehatan, polisi militer, dan staf militer sektor 
timur.

Penulis berjumpa dengan tentara Malaysia. 
Seluruhnya cantik berjilbab. Setiap empat bulan 
sekali mengalami rotasi. Tetapi dari segi jumlah, 
mereka lebih besar jumlah tentara wanitanya 
dalam satuan tugas Malaysia Batalyon di UNIFIL, 
daripada Wanita TNI di Indonesia Batalyon.
Teman sekaligus rekan se-profesi, Captain 
Sarah dari Malaysia Batalyon menyandang tugas 
selaku perwira penerangan. Sempat bercakap-
cakap dan bersenda gurau di Mabes UNIFIL saat 
diselenggarakannya pertandingan badminton 
antarnegara peserta UNIFIL.

Ternyata, Captain Sarah memiliki rambut 
yang panjang dan lebat saat tidak mengenakan 
jilbabnya di tengah-tengah sesama militer wanita. 
Wanita walaupun tentara tidak pernah akan 
meninggalkan sifat feminim-nya.Menurutnya, 
sangatlah jarang tentara wanita Malaysia dapat 
mengikuti misi perdamaian PBB. Baginya, ini 
merupakan kesempatan yang sangat besar untuk 
belajar budaya negara Lebanon.

Ada juga tentara wanita China Batalyon 
(Chinbatt). Dari segi jumlah jika dibandingkan 
dengan mereka, tentara wanita Chinbatt 
sangatlah banyak. Hal ini masuk akal, sebab 
negara China memusatkan perhatiannya pada 
pelayanan kesehatan di Selatan Lebanon. Mereka 
dipercayakan untuk mengoperasikan The Chinese 
Level II Hospital. Tidak mengherankan jika tentara 
wanitanya kebanyakan berperan sebagai dokter 
maupun perawat. Mereka juga menjadi kawan 
tanding yang tangguh dalam kompetisi tenis meja 
dan badminton. Letnan Tingli Peng, dokter gigi 
dari China Batalyon, menuturkan merupakan suatu 
kehormatan dan kebanggaan dapat berpartisipasi 
dalam misi perdamaian PBB ini.

Petty Officer (PO) Natasja Lippens bekerja 
di Departemen Teknik Persenjataan pada kapal 
UNIFIL’s Maritime Task Force berbendera Belgia 
Leopold I. Dia turut mengambil bagian dalam 
kehidupan yang menantang di kapal. Natasja 
Lippens bangga dapat menjadi bagian dari misi 
perdamaian karena dapat menolong sesamanya. 
Di kapal, ia memperbaiki dan merawat komputer. 
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Ia sangat senang melakukan hal itu ia 
senang memperbaiki sesuatu. Hal itu 
memberi kepuasan tersendiri baginya. 
Sebagai bagian dari satuan tugas maritim 
UNIFIL ia meyakinkan bahwa tidak ada 
penyelundupan ke dalam Lebanon. Setiap 
orang yang berada di atas kapal, bekerja 
bersama-sama, sama seperti untaian 
rantai, semua saling mendukung satu sama 
lain.Jauh dari rumah, tentu saja, membuat 
ia rindu keluarga dan teman-temannya. 
Tetapi menurutnya, hal-hal yang kecil, 
membuat ia menyadari, saat berada 
di tengah laut seperti mandi dibawah 
pancuran air, dan tidur di sofa merupakan 
hal yang sederhana tetapi merupakan hal 
yang indah dalam hidup.

Lain Natasja lain juga Gonca Fidan, 
seorang dokter dari Turki, berpangkat 
Letnan Satu. Selalu melakukan yang terbaik 
untuk menolong wanita dan anak-anak. 
Menurut dokter yang adalah satu-satunya 
perwira wanita di kesatuannya, merupakan 
suatu kebahagiaan baginya dapat menjadi 
bagian dari misi perdamaian PBB dan 
melihat hasil dari pekerjaannya dalam 
kehidupan masyarakat. Wanita Penjaga 
Perdamaian melaksanakan peran yang 
sangat penting dalam mempertahankan 
kontak dengan masyarakat lokal. Ia 
berusaha melakukan apa yang terbaik. 

Lain lagi pengakuan Sersan 
Sandra Boissier, dari Perancis, sebagai 
French Anti-Craft Team Leader. Bertemu 
banyak penduduk Lebanon yang sangat 
bersahabat dan Ia sangat apresiasi dapat 
bekerjasama dengan tentara Lebanon.
Mengungkapkan bahwa ia bekerja sebagai 
bagian dari tim, yang bertanggungjawab 
terhadap pertahanan udara dan daratan, 
siang dan malam, 24 jam sehari. Kerja 
tim mereka menghasilkan keamanan 
menyeluruh dan bekerja sangat dekat 
dengan Angkatan Bersenjata Lebanon.

Sebagai DokterSebagai Dokter

Menjaga tempat umumMenjaga tempat umum

Patroli bersama tentara priaPatroli bersama tentara pria

Menjadi teknisiMenjadi teknisi

34 suara ANGKASA Edisi Juli 2014



Dari Ghana ada Flight Lieutenant 
Fransisca Aholo, selaku Perwira Penerangan, 
melihat adanya ikatan dengan masyarakat 
Lebanon dan Angkatan Bersenjata untuk tujuan 
perdamaian. Ia mengakui, menjadi bagian dari 
misi perdamaian berarti dapat berkontribusi 
menghasilkan perdamaian kepada saudara-
saudaranya di Selatan Libanon. 

Kopral Stephanie Gerards, An  Explosive  
Detection Dog Leader dari Belgia, dengan teman 
pendamping khusus anjing pelacak yang 
bernama Api. Bergabung di Unifil ini pertama kali 
ia turut mengambil bagian dalam misi perdamaian 
PBB. Ia senang bertemu dengan masyarakat 
Lebanon yang sangat ramah dan bersahabat. 
Harapannya, masyarakat Lebanon bisa menikmati  
perdamaian selamanya, dan dapat melaksanakan 
pembangunan lebih lanjut.

Sedangkan Kopral Jolanda Lara dari 
Spanyol, bertugas mengemudikan kendaraan 
personel bersenjata dan sangat suka menolong 
anak-anak yang sakit atau mendatangi ternak-
ternak domba yang terluka. Baginya ini adalah 
misi perdamaiannya yang kedua kalinya. Semua 

itu merupakan kebanggaan dapat menjadi 
bagian dari UNIFIL. Bekerja sebagai pengemudi 
kendaraan bersenjata dan merasa sangat 
beruntung sebab memiliki kesempatan bertemu 
penduduk lokal saat berpatroli.

Tentara wanita dari Nepal, Perwira Perawat 
Captain Bimala Kumani Moktan dan Perwira 
Medis Captain dr. Renu Shrestha, menikmati 
pertukaran budaya dengan komunitas lokal.
Mereka merasa luar-biasa dan sangat bangga 
menjadi bagian dari misi perdamaian PBB. 
Terakhir kali mereka mengatur program 
peresmian, sehingga mempunyai kesempatan 
untuk bekerjasama dengan masyarakat lokal. 
Menampilkan beberapa tarian budaya dan 
masyarakat lokal sangat menikmati. Dalam tugas 
untuk mengatasi kesulitan komunikasi, mereka 
menggunakan bahasa isyarat atau memanggil 
penerjemah. Ada satu perbedaan yang penulis 
amati, antara wanita TNI dan wanita tentara 
negara-negara yang tergabung di UNIFIL. Di 
beberapa negara seperti Prancis, Ghana, Portugis, 
Belgia, dan Spanyol memiliki tentara wanita yang 
berpangkat Kopral, tetapi tidak di TNI.* 
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Iptek

Setelah sekian lama menunggu, akhirnya 
pesawat-pesawat F-16 C/D 52ID untuk TNI 
Angatan Udara yang pengadaannya melalui 

proyek “Peace Bima Sena II” tiba di tanah air. Untuk 
tahap pertama, sampai tulisan ini dibuat, tiga 
pesawat telah berada di Lanud Iswahyudi Madiun. 
Ketiga pesawat yang diterbangkan langsung dari 
Amerika Serikat itu, datang pada 20 Juli 2014 lalu. 
Tiga pesawat tersebut terdiri dari satu F-16 C (kursi 
tunggal) dengan nomer ekor TS 1625 dan dua 
pesawat F-16 D (kursi ganda) dengan nomer ekor 
TS 1623 dan TS 1621. 

Dua orang penerbang TNI AU, ikut dalam 
penerbangan “Ferry” jarak jauh melintasi 
Samudera Pasifik itu. Penerbangan dimulai dari 
Hill AFB, Utah pada pukul 11.00 menuju Eilsen 
AFB, Alaska (4 jam 23 menit), selanjutnya tgl 17 
Juli Dari Eilsen AFB Alaska menuju Andersen AFB 
Guam (9 jam 40 menit) dan leg terakhir tanggal 20 
Juli dari Guam langsung menuju Lanud Iswahyudi 
Madiun (5 jam 16 menit). Kedatangan “rajawali 
petarung” dari Amerika Serikat ini, tentunya akan 
menambah kemampuan dan kekuatan TNI AU 
dalam mengawal dirgantara. 

“RAJAWALI PETARUNG” “RAJAWALI PETARUNG” 
KEMBALI PERKUAT ANGKATAN UDARA

Mengintip Teknolgi F-16 C/D Blok 52ID TNI AU,

Secara keseluruhan, pesawat yang dibeli 
pemerintah untuk TNI AU itu berjumlah 24 buah, 
dengan komposisi 5 (lima) buah pesawat F-16D 
(kursi ganda) dan 19 (sembilan belas) pesawat 
F-16C kursi tunggal. Sebelumnya, TNI AU telah 
mengirim enam instruktur penerbang tempur F-16 
A/B Skadron Udara 3 ke Tucson ANG Base Arizona, 
Amerika Serikat untuk melaksaksanakan latihan 
konversi pesawat F-16 C/D Block 52ID. Mereka 
dipimpin oleh Komando Skadron 3 Letkol. Pnb.
Firman “Foxhound” Dwi Cahyono. Para instruktur 
penerbang ini menjalani latihan “Differential 
Training” pesawat F-16 C/D dari 30 Juni hingga 11 
juli 2014. 

Pengadaan 24 pesawat F16 C/D-52ID dalam 
Proyek “Peace Bima Sena II” ini merupakan 
kerjasama antara Pemerintah AS dan Indonesia 
berdasarkan kontrak yang ditandatangani pada 
tanggal 17 Januari 2012. Pelaksanaan regenerasi 
meliputi structural/airframe upgrade pesawat 
Block 25 hingga mencapai masa usia pakai (service 
life) optimal. Disisi lain modernisasi avionic dan 
engine pesawat akan meningkatkan kemampuan 
menjadi setara dengan F-16 block 52. 
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Mampu komunikasi tanpa suara
Seluruh mesin pesawat tipe F100-PW-220/E 

menjalani upgrading dan refurbished rangka 
“airframe” serta sistem “avionic” dan persenjataan 
di Ogden Air Logistics Center Hill AFB, Utah 
Amerika Serikat, sehingga menjadi baru kembali 
Rangka pesawat diperkuat, cockpit diperbarui, 
jaringan kabel dan elektronik baru dipasang, semua 
system lama di rekondisi menjadi baru dan system 
computer baru ditambahkan agar pesawat lahir 
kembali dengan kemampuan jauh lebih hebat. 

Upgrade Pesawat F-16 C/D 52ID ini tidak main-
main karena mengejar kemampuan setara dengan 
Block 52, terutama pemasangan Mission Computer 
MMC- 7000A versi M-5 yang dipakai Block 52+, 
Improved Data Modem Link 16 Block-52, Embedded 
GPS INS (EGI) block-52 yang menggabungkan fungsi 
GPS dan INS , Electronic Warfare Management 
System AN/ALQ-213, Radar Warning Receiver 
ALR-69 Class IV, Countermeasures Dispenser Set 
ALE-47 untuk melepaskan Chaff/Flare. Sedangkan 
kemampuan radar AN/APG-68 (V) ditingkatkan 
agar mampu mendukung peralatan dan sistem 
baru yang dipasang. 

Dalam operasi udara kemampuan pesawat 
ini cukup handal. Untuk urusan pertempuran 
udara mampu membawa rudal jarak pendek AIM-
9 Sidewinder P-4/L/M dan IRIS-T (NATO) serta rudal 
jarak sedang AIM-120 AMRAAM-C sehingga pesawat 
F-16 C/D 52ID TNI AU tidak kalah dengan pesawat F-16 
C/D Block 50/52. Sedangkan untuk sasaran darat dan 
perairan, pesawat ini dilengkapi dengan persenjataan 
kanon 20 mm, bomb standar MK 81/82/83/84, Laser 
Guided Bomb Paveway, JDAM (GPS Bomb), Bom anti 
runway Durandal, rudal AGM-65 Maverick K2, rudal 
AGM-84 Harpoon (anti kapal), rudal AGM-88 HARM 
(anti radar). Peralatan Improved Data Modem Link 16 
memungkinkan penerbang melakukan komunikasi 
tanpa suara hanya menggunakan komunikasi data 
dengan pesawat lain atau radar darat, radar laut atau 
radar terbang.

Peralatan lain yang cukup penting dari 
pesawat ini, yaitu peralatan pemandu navigasi 
terbaru yang memadukan INS/GPS sehingga 
akurasi sangat tinggi. Head Up Display layar lebar 
terbaru akan dipasang yang kompatibel dengan 
Helmet Mounted Cueing System dan Night Vision 
Google yang akan menjadi kelengkapan kita. 

suara ANGKASA Edisi Juli 2014 37



Pesawat juga akan dilengkapi navigation 
dan targeting pod canggih seperti Sniper/ 
Litening untuk operasi tempur malam hari 
seperti layaknya siang disamping mampu 
melaksanakan missi Supression Of Enemy Air 
Defence (SEAD) untuk menetralisir pertahanan 
udara musuh. 

Selain pengadaan 24 pesawat F-16, 
kontrak kerjasama juga meliputi pengadaan 
spare parts, ground support equipment, 
training, JMPS (Joint Mission Planning 
System), RIAIS (Rackmount Improve Avionic 
Intermediate System), AME (Alternate Mission 
Equipment) dan PMEL (Precision Measurement 
Equipment Laboratory).

Pesawat-pesawat F-16 C/D-52ID tersebut 
akan melengkapi Skadron Udara 3 Lanud 
Iswahjudi dan Skadron Udara 16 Lanud Rusmin 
Nuryadin untuk menambah kekuatan tempur 
TNI Angkatan Udara sebagai tulang punggung Air 
Power kita demi menjaga Keamanan Nasional 
Indonesia. (sharky & red)
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Functional Check Flight (FCF) atau penerbangan uji fungsi pesawat F16C-52ID TNI AU tail 
number TS 1625 di Depo Regenerisasi Hill AFB Amerika Serikat mendapat perhatian Kepala Staf TNI 
AU (Kasau) Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia. Prosesi FCF yang dilaksanakan pada 21 April 2014 
lalu itu, telah berjalan dengan lancar/sukses. 

Pesawat berkursi tunggal ini menjadi pesawat pertama yang telah selesai melaksanakan 
program regenerisasi di Depo Regenerisasi Hill AFB. Proyek yang dinamakan Peace Bima Sena 
II memakan waktu hampir 14 bulan ini dimulai sejak bulan April 2013. Penerbangan uji fungsi 
dilaksanakan untuk memastikan semua sistem yang terintregrasi bisa beroperasi dengan baik. 

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), Marsekal TNI I.B Putu Dunia didampingi Atase Udara 
RI di Washington DC, Kol Pnb Benedictus B Koesetianto dan Technical Liaison Officer Mayor Tek. 
Subagyo telah melaksanakan kunjungan kerja selama 2 hari di Depo Regenerasi Hill AFB, Utah pada 
tanggal 4-5 April 2014. Dalam kunjungan tersebut Kasau menerima laporan dari Maj Gen Brent Baker, 
Komandan Kompleks Logistik tentang pelaksanaan regenerasi F-16 C/D-52ID dalam Proyek Peace 
Bima Sena II di Hill AFB. 

Dalam kesempatan tersebut Kasau melaksanakan inspeksi ke hanggar tempat regenerasi 
pesawat dilaksanakan. Kasau juga melihat langsung pesawat pertama (TS 1625) yang telah selesai 
melaksanakan upgrade dan modifikasi. Kasau menyampaikan harapan agar regenerasi dapat 
dilaksanakan secara optimal sesuai jadwal yang telah direncanakan. (sharky). 

KASAU TINJAU PENERBANGAN 
UJI FUNGSI PESAWAT  F16C-52ID TNI AU
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Aktifitas penerbangan, baik sipil maupun 
militer (TNI AU), merupakan kegiatan 
beresiko yang berpotensi terjadinya accident 

maupun incident. Hasil penyelidikan atas berbagai 
kasus kecelakaan pesawat terbang, faktor manusia 
menempati peringkat pertama sebagai penyebab 
utama kecelakaan. Hal lain yang patut dicermati 
dari setiap accident, selalu ditemukan adanya 
pelanggaran (violation) dan kondisi yang tidak 
standar (substandard condition) baik yang sengaja 
maupun tidak sengaja yang dilakukan manusia. 

DISIPLINDISIPLIN
SEBAGAI PONDASI UTAMA 
LAMBANGJA Oleh : Kapten Pnb OktoberiandiOleh : Kapten Pnb Oktoberiandi

“Tidak disiplin akan merusak tatanan, aturan dan sistem. 
TNI AU butuh prajurit yang disiplin, untuk mewujudkan zero 
accident. TNI AU juga butuh prajurit yang disiplin dalam 
melaksanakan tugas agar seluruh mekanisme yang ada bisa 
berjalan dengan normal. TNI AU butuh kedisiplinan untuk 

mewujudkan cita-citanya menjadi The First Class Air Force”.

Adanya pelanggaran dan kondisi yang tidak 
standar, mengindikasikan telah terjadi tindakan 
tidak disiplin (Undicipline Action) oleh manusia. 
Manusia disini mulai dari level tertinggi seperti 
pengambil keputusan dan perencana operasi 
atau para pelaku (crew) maupun level bawah 
seperti para pendukung operasi penerbangan. 
Kondisi seperti itu, tentunya juga berlaku dalam 
dunia penerbangan militer (TNI AU). Oleh karena 
itu, jika kita para prajurit sudah tidak disiplin, 
maka jangan berharap program road map to zero 

Lambangja
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accident TNI AU dapat diwujudkan. Sebaliknya, 
dengan disiplin, kita masih punya harapan 
untuk dapat mewujudkan zero accident. Dengan 
demikian, maka dapat kita katakan, disiplin 
menjadi bagian penting dalam soal keselamatan 
terbang dan kerja (Lambangja). 

Membangun Lambangja sama halnya kita 
membangun sebuah rumah. Tidak ada rumah 
yang tidak mempunyai pondasi, sekecil apapun 
rumah tersebut. Begitu juga dengan Lambangja. 
Apa pondasi Lambangja? Menurut saya adalah 
disiplin. Jika kita ingin membangun lambangja 
dengan cita-cita zero accident, diibaratkan 
membangun sebuah rumah, harus kokoh terhadap 
goncangan, gempa bumi, badai, banjir dan lain 
sebagainya. Semakin tinggi bangunan, semakin 
dalam dan kokoh pondasi yang harus ditanam. 
Sama halnya dengan Lambangja, semakin tinggi 
tuntutannya (zero accident), maka disiplin harus 

semakin dalam dan kokoh tertanam di dalam 
pribadi setiap prajurit TNI AU.

Berbicara tentang Lambangja di TNI AU 
tidak akan pernah ada habisnya, karena semua 
kegiatan TNI AU muaranya adalah penerbangan, 
dengan demikian hal-hal yang terkait dengan 
keselamatan penerbangan harus menjadi nafas 
setiap parjurit TNI AU. Sehingga setiap kali prajurit 
melaksanakan kegiatan dinas, baik terbang 
ataupun kerja lainnya, harus berorientasi pada 
terwujudnya zero accident dengan cara menjaga 
disiplin kerja.

Sebelum terjadi accident/incident, maka 
sikap disiplin tiap prajurit harus diperhatikan. 
Sikap disiplin ini juga harus sudah tertanam 
sedini mungkin dan sedalam mungkin. Disiplin 
tidak hanya sekadar menepati waktu, tetapi juga 
menyangkut banyak hal, seperti menempatkan 
sesuatu pada tempatnya, taat aturan dan prosedur, 
serta banyak lagi kegiatan yang menjadi ranah 
disiplin.

Disiplin memang terkadang mudah 
diucapkan tetapi sangat sulit dilakukan. Mengapa 
demikian ? karena disini menyangkut nilai-nilai 
pada diri manusia. Jika kita berbicara tentang 
nilai, berarti bicara sesuatu yang tidak tampak 
(abstrak). Karena tidak tampak, maka sering 
kita menganggapnya sesuatu yang sepele, 
tidak penting atau hal biasa, akhirnya akan 
membuat kita mudah tergoda untuk melakukan 
pelanggaran-pelanggaran yang akan berujung 
kepada accident/incident.

Pembinaan Disiplin.
Setiap tahun, TNI AU melaksanakan 

rekruitmen prajurit untuk memenuhi kebutuhan 
organisasi. Setiap tambah satu prajurit, akan 
bertambah pula tugas TNI AU yang terkait dengan 
pembinaan disiplin. Bila ada satu prajurit yang 
tidak disiplin, maka akan berpotensi menular 
kepada yang lain. Dan bila akumulasi makin 
membesar tidak menutup kemungkinan akan 
membuat ketidakdisiplinan dalam organisasi TNI 
AU. Begitulah seterusnya, kultur tidak disiplin akan 
melahirkan generasi-generasi tidak disiplin. Dan 
akhirnya, ini akan membahayakan keselamatan 
terbang dan kerja. Jika keselamatan terbang dan 
kerja TNI AU sudah terancam, maka juga akan 
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mengancam personelnya, alutsistanya dan akan 
memperlemah TNI AU di masa mendatang.

Pembinaan dan penanaman disiplin 
prajurit TNI AU, tidak cukup hanya di awal-awal 
masuknya seorang prajurit. Pendidikan disiplin 
harus dilaksanakan secara terus menerus dan 
bertahap. Pendidikan disiplin prajurit sudah 
dilakukan mulai Pendidikan Dasar Prajurit 
(Diksarjurit) dan dilanjutkan Pendidikan Pertama 
(Dikma). Itu pun belum cukup, harus dilanjutkan 
terus setelah dinas aktif bahkan hingga masa-
masa akhir penugasan.

Disiplin harus terus dipupuk dan 
dikembangkan dalam kehidupan prajurit TNI AU, 
baik konteks kedinasan maupun kehidupan sosial 
di masyarakat. Dengan demikian, disiplin akan 
menjadi nafas setiap prajurit, yang ditandai adanya 
kesadaran selalu disiplin dalam melaksanakan 
tugas dan kewajibannya. Dalam konteks 
pelaksanaan operasi penerbangan sikap seperti 
ini tentunya menjadi sangat penting, karena 
akan menjadi penuntun terciptanya mekanisme 
operasi penerbangan yang sesuai prosedur, taat 
aturan dan jauh dari aksi coba-coba. 

Mengerti akan tugas dan kewajiban itu 
merupakan salah satu bentuk disiplin. Karena 
jika seorang prajurit tidak mengerti akan tugas 
dan kewajibannya, maka dia akan bingung dan 
apa yang dilakukannya akan kontra produktif 
sehingga akan menghambat kemajuan TNI AU 
untuk menjadi The First Class Air Force. 

Belajar dari disiplin ayam
Sebagai prajurit, kita dapat belajar dari 

ayam. Ayam termasuk binatang yang mempunyai 
disiplin tinggi, dimana setiap pagi selalu berkokok 
membangunkan manusia. Dalam berkokok 
ayam tidak pernah terlambat karena alasan 
capai mencari makan seharian. Oleh karena 
itu, seorang prajurit harusnya juga tidak perlu 
terlambat masuk kantor, karena alasan capai 
ada pekerjaan lembur. Karena dengan terlambat 
masuk kantor, akan sangat mengganggu kinerja 
organisasi TNI AU. Demikian juga bila seorang 
prajurit terlambat menyelesaikan tugas, juga akan 
membuat rangkaian kegiatan dibelakangnya juga 
terlambat. Jika detik ini terlambat, maka detik-

detik berikutnya akan memperlambat semua 
kegiatan berikutnya.

Dalam operasi penerbangan, tidak disiplin 
(keterlambatan) dapat mengakibatkan accident/
incident. Accident/incident berarti menghilangkan 
nyawa orang, menghancurkan Alutsista dan yang 
pasti TNI AU, negara dan rakyat Indonesia akan 
mengalami kerugian besar. Maka dari itu, disiplin 
harus selalu dijaga dan menjadi nafas para 
pengambil keputusan, perencana operasi, pelaku 
(crew) maupun pendukung operasi penerbangan 
dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

Bisa dibayangkan, jika pengambil keputusan 
tidak disiplin, sangat dimungkinkan akan terjadi 
kesalahan dalam mengambil keputusan, seperti 
menyalahgunakan jabatan, anggaran, sumber 
daya manusia dan lain-lain yang ada di bawah 
kendalinya. Begitu juga bagi perencana operasi 
penerbangan, jika tidak disiplin, maka sangat 
dimungkinkan menyalahgunakan wewenang 
dan tanggung jawab yang diembannya, membuat 
perencanaan yang bisa merugikan TNI AU baik 
secara materil maupun immateril. 

Sedangkan, bagi pelaku (crew pesawat), 
jika tidak memiliki disiplin yang kuat dalam 
jiwanya, maka sangat dimungkinkan akan 
terjadinya penyelewengan-penyelewengan 
dalam pelaksanaan operasi penerbangan, seperti 
menggunakan atau berada di bawah pengaruh 
narkoba dalam melaksanakan penerbangan, 
melakukan penyimpangan-penyimpangan 
lain yang bertentangan dengan aturan, doktrin 
dan norma yang berlaku. Tidakkalah penting 
adalah peran pendukung operasi penerbangan 
seperti petugas Air Traffic Control (ATC), 
meteorologi, teknisi pesawat, ground handling, 
dan sebagainya, juga wajib berdisiplin dalam 
pelaksanaan operasi penerbangan agar terhindar 
dari accident maupun incident.

TNI AU butuh prajurit yang disiplin untuk 
menjamin agar sistem yang baik tetap terjaga. 
Demikian juga disiplin prajurit sangat diperlukan 
untuk mewujudkan zero accident. TNI AU butuh 
prajurit yang disiplin dalam melaksanakan tugas, 
agar tekad kita menjadikan TNI AU sebagai The 
First Class Air Force dapat terwujud.
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Setiap orang punya kadar kreativitas masing-
masing. Untuk menumbuhkan kreativitas 
dapat dilakukan beberapa cara. Berikut 

tujuh cara mengembangkan kreativitas itu:

1. Amati sesuatu yang dikenal 

Amatilah sesuatu kurang lebih 10 menit, 
dan gambarkan kembali apa yang Anda ingat. 
Tujuannya adalah untuk melatih dan mempertajam 
ingatan Anda. Jangan berhenti pada visualisasi saja, 
semua indera juga dapat membantu Anda dalam 
membangun kreativitas, karena semua indera 
memperoleh masukan sepanjang hari. Ingat 
membangun kreativitas berarti mempertajam 
pikiran, dan itu berarti juga meningkatkan 
kepekaan penginderaan pada diri kita.

2. Jangan menunda pekerjaan

Kebiasaan malas jangan mendera kita, 
dan menunda masalah karena salah satu hal 
yang biasa terjadi munculnya ide-ide adalah 
karena otak dapat diperintah untuk bekerja 
dengan “autopilot”. Jika Anda memberinya 
gagasan-gagasan dasar dan rangsangan yang 
cocok, akhirnya otak akan memunculkan 
gagasan-gagasan yang dapat diteruskan. Namun 
ada kecenderungan apabila dihadapkan pada 
persoalan, maka Anda akan menunda sampai 
menit terakhir, dengan dalih bahwa otak akan 

ti g k d k ti it i g

Membangun 
Membangun 

Kreativitas Diri 
Kreativitas Diri 

maupun anak
maupun anak

bekerja secara optimal kalau dalam keadaan 
terdesak. Hal itu memang benar adanya, karena 
ketegangan batas waktu mempersatukan pikiran 
baik sekali. Tetapi Anda tidak memberikan 
kesempatan yang cukup kepada otak untuk 
menghasilkan pekerjaan yang optimal. Jika Anda 
mengerjakan jauh hari sebelum batas waktu, tidak 
berarti Anda harus merampungkannya, tetapi 
hanya memberi masukan yang lebih baik kepada 
diri sendiri untuk menyadari dimensi-dimensi lain 
dari keadaan yang dihadapi.

3. Pejamkan mata dan biarkan pikiran 
mengembara

Berkhayal juga bisa menghasilkan ide 
yaitu dengan membiarkan alam tak sadar Anda 
mengerjakan sesuatu dan biarkan pikiran Anda 
mengembara. Ini dapat menjadi sangat efektif.

4. Ambillah sudut pandang orang lain

Untuk poin ini didasarkan atas “andaikata” 
kita berperan seperti orang lain. Artinya, Anda 
mencoba untuk menempatkan diri pada posisi 
orang lain untuk mengetahui reaksi seseorang 
atas tindakan yang Anda ambil.

5. Melakukan curah-gagasan

Dengan melakukan curah gagasan 
atau bahasa kerennya “brainstorming” dapat 

Psikologi
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memudahkan Anda untuk mendapatkan banyak 
gagasan dengan cepat. Proses ini berlandaskan 
anggapan bahwa sekelompok orang yang bekerja 
bersama di bawah pimpinan yang baik dapat 
memunculkan ide dan kemungkinan jauh lebih 
banyak dari pada bekerja masing-masing/sendiri-
sendiri.

6. Belajar menjadi seorang inovator yang 
baik

Anda harus selalu mencari, menyesuaikan 
dan mengimplementasikan ide-ide, baik yang baru 
maupun yang lama. Anda dapat melakukannya 
dengan membaca, survei, penelitian dan diskusi.

7. Ubah kebiasaan dan citra diri

Untuk bisa seperti itu, jadilah orang yang 
progresif, kembangkanlah atribut-atribut dan 
motivasi yang dibutuhkan. Tuangkanlah ide 
Anda dalam bentuk tulisan dan terimalah 
perubahan dan tantangan suatu masalah dengan 
tangan terbuka atau bahasa gagahnya “with 
arm open”. Dengan begitu biasakanlah berpikir 
terbuka dan fleksibel.

Membangun kreativitas anak

Memiliki anak yang kreatif adalah dambaan 
setiap orang tua. Masalahnya, kreativitas bukan 
anugerah Tuhan yang diberikan dalam bentuk jadi, 
melainkan butuh proses untuk mendapatkannya. 
Proses ini tentu butuh campur tangan orang tua 
sebagai konseptor yang berperan penting dalam 
menentukan hitam putihnya masa depan anak. 
Sebagai konseptor yang ingin membangun 
sebuah kepribadian, orang tua perlu menyadari 
bahwa pribadi yang kreatif adalah pribadi 
yang mendekati kesempurnaan. Dengan kata 
lain, pribadi yang kompleks, yang memahami 
keberadaan diri sendiri serta lingkungannya. 
Karena itu menciptakan anak yang kreatif tidak 
semudah membalik telapak tangan. Butuh 
upaya keras berkesinambungan serta kesabaran 
ekstra untuk melalui tahap demi tahap sesuai 
perkembangan kemampuan berpikir anak. 
Beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk 
membangun kreativitas anak, di antaranya:

1. Memilihkan sarana bermain yang sesuai

Pada dasarnya anak memiliki energi yang 
berlebih. Bermain merupakan penyaluran terbaik 
untuk membuang surplus energi mereka. Dengan 
bermain, selain memperoleh kegembiraan, 
kenikmatan, dan kepuasan anak juga akan 
mendapatkan manfaatnya, seperti bertumbuhnya 
fisik-motorik, mental intelektual/kognitif, sosial, 
moral, emosional dan tentunya kreativitas. 
Dengan bermain, anak sekaligus belajar tentang 
konsep bentuk, ukuran, warna, jumlah, dan 
kegunaan objek. Begitu pentingnya arti bermain 
bagi anak, sehingga dalam buku-buku psikologi 
perkembangan, bermain dipandang sebagai 
unsur penting dalam perkembangan seluruh 
unsur kepribadian anak. Karena itu, orang tua 
sedapat mungkin menyediakan sarana dan alat 
bermain (toys) yang dapat merangsang kreativitas 
anak. Tentu saja, sarana dan alat bermain itu 
harus sesuai dengan kemampuan berpikir dan 
daya interaksi anak.

2. Kenalkan dengan lingkungan sosial

Pengenalan terhadap lingkungan sosial 
akan memberikan bekal empiris kepada anak 
kelak bermasyarakat dalam alam pergaulan 
dewasa. Anak dilatih mengerti fungsi berbagi diri, 
pada saat yang sama seorang anak selain menjadi 
dirinya sendiri juga merupakan bagian yang 
organis dari sebuah kelompok/kominitas. Dalam 
hal ini anak berkembang menjadi diri sendiri, 
sekaligus berkenalan dengan aturan atau norma 
sehingga dia dapat bergaul dengan wajar.

3. Ajak berhubungan dengan alam

Mengajak anak berhubungan dengan alam 
tidak sebatas mengenalkan mereka dengan nama-
nama benda yang ada di sekitarnya, melainkan 
juga merangsang imajinasi anak untuk dapat 
memanfaatkan benda-benda tersebut, walaupun 
pemanfaatannya untuk hal-hal yang sederhana. 
Misalnya, memanfaatkan benda yang ada di 
sekitarnya untuk dibuat mainan. Pemanfaatan 
bahan mentah menjadi bentuk jadi ini akan 
membuka kesadaran anak akan perlunya berkreasi 
denngan alam. Selain itu, beri kesempatan pada 
anak untuk berinteraksi dengan alam. Sekali waktu 
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biarkan anak berjalan telanjang kaki di atas tanah, 
dan jangan terlalu memaksa mereka untuk selalu 
menggunakan sandal atau sepatu agar mereka 
dapat merasakan sakitnya menginjak kerikil, 
atau merasakan lembutnya rerumputan yang 
menggesek kulit kaki. Ini akan membuat anak 
dapat merasakan berbagai hal, serta menjadikan 
mereka tidak manja dan mudah mengeluh.

4. Jangan asal melarang

Seringkali, cara pandang terhadap suatu 
masalah antara orang dewasa dengan anak-anak 
berbeda. Sesuatu yang menurut anak-anak baik 
untuk dikerjakan, bisa jadi sebaliknya di mata 
orang dewasa. Untuk itu, selama pikiran anak-
anak, pahami maksud dari apa yang dia kerjakan, 
dan jangan asal melarang. Bila kita terpaksa 
melarang apa yang sedang dikerjakan anak-anak, 
seperti mencoret-coret dinding atau merusakkan 
barang-barang, usahakan tidak melarang secara 
tegas. Beri dia pengertian dengan kalimat yang 
mendidik dan dapat dipahami oleh anak. 
Usahakan untuk memberi pengertian kepada 
anak bahwa Anda sebenarnya cukup menghargai 
proses kreatif yang dia kerjakan. Selama ini yang 
sering terjadi, anak dilarang mengerjakan segala 
sesuatu tanpa penjelasan yang memadai, padahal 
penjelasan sangat perlu agar tidak mematikan 
kreativitas anak.

5. Beri kebebasan dan keamanan psikologis

Kreativitas anak dapat tumbuh pesat 
apabila mendapat kebebasan dan keamanan 
psikologis dalam berkreativitas. Kebebasan dan 
keamanan psikologis yang dimaksud adalah 
anak bebas mengerjakan segala sesuatu tanpa 
tekanan/paksaan serta larangan dari lingkungan 
terutama dari orang tua. Anak dibebaskan 
mengerjakan apa saja. Tugas orang tua hanya 
sebatas memberi pengarahan, tanpa melakukan 
paksaan. Bila kebebasan beraktivitas didapatkan, 
secara psikologis anak akan merasa aman untuk 
berkreasi tanpa merasa takut dikecam, disalahkan, 
atau dimarahi.

6. Hargai usahanya

Jangan sekali-kali menyepelekan kerja 
dan usaha anak. Sekecil apapun, hargailah. 

Menghargai usaha anak memungkinkan anak bisa 
menghargai barang dan bukan harga barang itu. 
Penghargaan yang diberikan akan menciptakan 
iklim sehat dalam batin anak. Anak akan merasa 
bahwa kehadirannya diterima, diperhatikan, dan 
diakui. Hal ini akan menumbuhkan rasa percaya 
diri yang besar pada diri anak.

7. Libatkan dalam aktivitas Anda

Sekali waktu libatkan anak dalam aktivitas 
yang Anda kerjakan. Misalnya, menyuruh anak 
membubuhkan garam pada masakan, memberikan 
sisa-sisa potongan sayuran yang Anda masak, 
dan membiarkan dia sibuk berimajinasi dengan 
masakannya sendiri yang berbahan sisa-sisa masakan 
tadi. Bisa juga dengan mengajaknya membetulkan 
kursi, sepeda, atau perabot rumah tangga yang 
rusak, menyulam, merangkai bunga, atau membuat 
sesuatu dari bahan bekas hingga menjadi berguna. 
Cara ini akan menyuburkan kegairahan anak 
dengan pengetahuan yang dia miliki. Anda juga bisa 
menanamkan pengetahuan, memberikan pelajaran 
dengan cara yang menyenangkan. Yang terpenting, 
anak akan termotivasi dengan contoh-contoh yang 
Anda berikan.

8. Ciptakan komunikasi yang sehat

Komunikasi yang sehat adalah terjalinnya 
dialog akrab dua arah, antara orang tua dan 
anak dalam level pengetahuan anak, tentang 
berbagai hal yang dimengerti anak, atau tentang 
hal yang semestinya diketahui anak. Komunikasi 
yang sehat akan menciptakan kedekatan antara 
orang tua dan anak, secara fisik maupun psikis. 
Kedekatan inilah yang melahirkan kebersamaan 
dan kehangatan hubungan yang merupakan 
gizi bagi jiwa anak. Bila komunikasi dua arah 
terjalin dengan baik, anak tak akan ragu dan takut 
mengungkapkan isi hati, pikiran, keinginan, dan 
maksud yang merupakan pengejawantahan dari 
kreativitas yang terselubung. Orang tua pun akan 
dapat mengerti dan memahami kehendak anak, 
sehingga dapat mewujudkan sarana dan fasilitas 
yang dibutuhkan untuk mewadahi kreativitas 
anak.* (Buletin Psyche)
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Tahun 1980, TNI Angkatan Udara membuka 
kesempatan lulusan SMA jurusan IPA 
untuk menjadi penerbang militer TNI AU 

melalui program ikatan dinas pendek (IDP), 
yaitu berikatan dinas selama 10 tahun. Adanya 
program IDP itu, menjadikan TNI AU memiliki 
dua sumber pembentukan para penerbangnya, 
yaitu melalui jalur IDP dan jalur masuk Akademi 
Angkatan Udara (AAU). Beda keduanya adalah, 
para penerbang IDP diambil dari SMA IPA yang 
lulus tes langsung masuk pendidikan Sekolah 
Penerbang TNI AU (Sekbang) selama 18 bulan. 
Melalui jalur AAU, adalah mereka lulusan SMA IPA 
terlebih dahulu masuk AAU selama tiga tahun, dan 
baru kemudian mereka masuk ke Sekbang TNI 
AU selama 18 bulan juga. Para perwira penerbang 
lulusan AAU, dalam karirnya bisa mencapai 
pangkat setinggi-tingginya di lingkungan TNI AU 
maupun di lingkungan TNI.

Oleh Kolonel Purn SunjotoOleh Kolonel Purn Sunjoto

YANG SUKSES DI AIRLINES NEGERI JIRANYANG SUKSES DI AIRLINES NEGERI JIRAN

Mereka, 
Penerbang-Penerbang-Penerbang Eks IDPPenerbang Eks IDP

Lulusan IDP diangkat dalam pangkat militer 
Calon Perwira (Capa) Penerbang, sedangkan 
lulusan AAU, diangkat sebagai perwira berpangkat 
Letnan Dua (Letda) Penerbang. Capa Penerbang 
lulusan IDP hanya bertugas di TNI AU selama 10 
tahun. Selama kurun waktu 10 tahun itu, pangkat 
militer terakhir yang bisa dicapai adalah Letnan 
Satu atau Kapten. Mereka boleh meninggalkan 
dinas militernya di TNI AU dan melanjutkan karir 
terbangnya di luar TNI AU. Sebagian besar dari 
mereka yang telah melaksanakan tugas 10 tahun 
sebagai penerbang militer TNI AU, memilih keluar. 
Namun ada beberapa diantara mereka yang tetap 
bertahan di TNI AU dengan status sebagai militer 
sukarela. Mereka yang memilih tetap meneruskan 
karirnya di TNI AU, di pundaknya saat ini telah 
mencapai pangkat Kolonel Penerbang. Salah 
satunya adalah Kolonel Penerbang Agung 
Sasongkojati, yang saat ini menjabat sebagai 
Kasubdis Penerangan Umum Dinas Penerangan 
TNI AU (Kasubdispenum Dispenau). 

Bagi mereka eks. IDP yang memilih beralih 
tugas di penerbangan sipil/komersial, rata-rata 
mereka sudah menjadi captain pilot dengan 
umur sekitar 50 tahun. Sebut saja nama Suryo 
Djoko (52) lulusan IDP I tahun 1981 dan pernah 
ditugaskan sebagai perwira penerbang pesawat 
tempur A-4 Skyhawk , Skadron Udara 11, Lanud 
Pekanbaru. Pria asal Cilacap itu, setelah 10 
tahun sebagai penerbang militer TNI AU dengan 
pangkat terakhir Kapten Penerbang, beralih 
tugas di maskapai Merpati Nusantara Airlines 
menerbangkan pesawat Fokker F-27. Dari sana, 
Suryo Djoko pindah ke maskapai Air Asia di 
Malaysia, menerbangkan Boeing B-737 dan 
Airbus A-320. Dari perjalanan tugasnya sebagai 
captain pilot, Suryo Djoko pernah pula terbang 
di perusahaan penerbangan India, Pakistan, dan 

Manajemen

Capt Pilot Darmansyah,  IDP I 
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saat ini ia sedang berusaha untuk menjadi salah 
satu pilot pesawat Airbus A-320 milik Saudi Air di 
Jeddah. 

 Masih dari lulusan IDP I, Captain Pilot 
Darmansyah yang saat ini menerbangkan Airbus 
A-320 di Air Asia, Kuala Lumpur. Darmansyah tinggal 
bersama kelauarga di wilayah Subang Jaya, Malaysia. 
Pangkat terakhir lulusan IDP I adalah Kapten 
Penerbang di TNI AU. Setelah menyelesaikan ikatan 
dinas pendek selama 10 tahun sebagai penerbang 
militer TNI AU, ia bergabung ke perusahaan Adam 
Air. Kini, Darmansyah menjadi seorang captain pilot 
pesawat A-320 di Air Asia Kualalumpur, menerbangi 
rute Malaysia Air Asia (MAA).

Captain Pilot Dahrizal, lulusan IDP III 
sebagai penerbang pesawat C-130 Hercules di 
Skadron 31 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta. 
Dengan pangkat militer Kapten Penerbang, setelah 
menyelesaikan ikatan dinas pendek selama 10 
tahun, Dahrizal yang berasal dari daerah Aceh ini 
keluar dari TNI AU dan bergabung ke maskapai 
Merpati Nusantara Airlines, dan kemudian ia hijrah 
ke maskapai Wing Air. Dahrizal bertempat tinggal 
di wilayah Kajang, Malaysia bersama keluarganya, 
saat ini ia telah menjadi seorang captain pilot Airbus 
A-320 Air Asia. 

Masih dari eks lulusan IDP III, Kapten 
Penerbang Bachtiar, dari Skadron Udara 2 Lanud 
Halim Perdanakusuma, Jakarta. Saat di Skadron 
Udara 2, Bachtiar adalah penerbang pesawat Fokker 
F-27 Troopship. Selesai ikatan dinasnya selama 10 
tahun sebagai penerbang militer TNI AU, Bachtiar 
pindah ke maskapai Merpati Nusantara Airlines. Dari 

sana, Bachtiar pindah ke Malaysia dan bergabung ke 
Maskapai Air Asia. Di tempat yang baru itu, Bachtiar 
berhasil menjadi captain pilot Airbus A-340, long 
rangeaircraft yang bermesin empat. Kini, Bachtiar 
bertindak selaku captain pilot pesawat Airbus A-330 
wide body bermesin dua. 

Eks lulusan IDP III lainnya adalah Kapten 
Penerbang Ali Andoko. Setelah 10 tahun menjadi 
pilot di Skadron Udara 4Lanud Abdulrachman Saleh, 
Malang, ia kemudian bergabung ke Merpati Nusantara 
Airlines dan terbang disana, baru kemudian hijrah ke 
Air Asia di Kualalumpur. Kini Ali Andoko memanggul 
empat bar, sebagai Captain Pilot pesawat Airbus A-330 
wide body pada Air Asia X. 

Sebagai pilot pesawat komersial di maskapai 
Air Asia, mereka para eks penerbang IDP TNI AU, 
sudah mengantongi ribuan jam terbang pada 
pesawat transpor komersial yang dimiliki Air Asia 
Malaysia yang ada saat ini adalah Airbus 320 dan 
Airbus 330 wide body, dengan rute penerbangan 
Korea Selatan, Jepang, Tiongkok, Philipina, Taiwan, 
Vietnam, Indochina, Thailand, Jeddah dan beberapa 
kota besar di Australia. Belakangan ini Air Asia juga 
menerbangi rute dari Dakkar, Senegal maupun dari 
Aljazair di Afrika. Luar biasa memang pengalaman 
terbang para eks. penerbang IDP TNI AU yang 
bergabung ke Air Asia, khususnya mereka yang ber-
base di Kualalumpur. Disamping pengalaman yang 
banyak, ekonomi mereka pun tergolong sangat 
bagus. Pendapatan mereka sebulan sebagai captain 
pilot senior tidak kurang dari 25.000 ringgit Malaysia, 
atau sekitar Rp 100.000.000,- (seratus juta) per 
bulan.* (Penulis adalah mantan Kasubdispenum, Dispenau)

Capt Pilot Bachtiar,  IDP III

Capt Pilot Dahrizal,  IDP III

suara ANGKASA Edisi Juli 2014 47



Kesehatan

Gigi, bagian tubuh satu ini sangat penting 
untuk  d iperhat ikan  t idak  hanya 
kesehatannya, tetapi juga posisinya. Posisi 

gigi akan mempengaruhi bentuk wajah dan 
kesehatan gigi akan menyokong kesehatan tubuh 
secara keseluruhan. Penting karenanya menjaga 
kesehatan gigi sejak dini, sejak tumbuh pertama 
kali yang biasa disebut dengan gigi susu.

Gigi susu atau gigi primer adalah 
sekumpulan gigi pertama yang jumlahnya ada 
20, sepuluh di rahang atas dan sepuluh di rahang 
bawah(masing-masing empat gigi seri, dua gigi 
taring dan empat geraham).  Jumlah itu jauh 
lebih kecil dibandingkan dengan 32 gigi dewasa 
permanen. Gigi susu mulai terbentuk di dalam 
rahim dan mulai muncul di usia 5-8 bulan, 
meskipun dapat bervariasi pada setiap anak. Anak 
laki-laki umumnya lebih lambat mengembangkan 
gigi susu dibandingkan anak perempuan. Gigi susu 
terakhir biasanya muncul pada usia dua atau tiga 
tahun. Pada usia 6-12 tahun, gigi susu tanggal satu 
demi satu untuk diganti gigi permanen. Pada usia 
13, seorang anak biasanya tidak memiliki gigi susu 
yang tersisa, dan sudah memiliki 28 dari 32 gigi 
dewasa permanen di mulutnya. Gigi permanen 
terakhir biasanya adalah gigi geraham ketiga atau 
geraham bungsu, yang muncul dari usia remaja 
akhir sampai usia pertengahan dua puluhan.

Banyak orang beranggapan bahwa gigi susu 
tidak perlu dirawat karena akan tanggal dalam 
beberapa tahun. Hal ini merupakan pemahaman 
yang salah. Gigi susu sangat berperan terhadap 
perkembangan rahang, otot-otot wajah dan 
kesehatan gigi permanen. Meskipun gigi susu 

akan digantikan oleh gigi permanen, namun hal 
itu harus terjadi di usia yang tepat. Jika gigi susu 
hilang terlalu awal, gigi-gigi permanen cenderung 
tidak diposisikan dengan benar, tumbuh miring 
atau bahkan terhalang gigi lain. Kerusakan dan 
penyakit pada gigi susu juga dapat dengan mudah 
berpindah ke gigi permanen. Sebagian gigi susu 
yang masih bertahan sampai usia 10-12 tahun, 
memberi banyak kesempatan untuk menularkan 
pembusukan ke gigi permanen. Jika pembusukan 
menyebar ke akar, infeksi pada akar gigi susu 
dapat menyusup ke akar gigi tetap. 

Perawatan gigi dimulai ketika gigi mulai 
terlihat yaitu usia antara 5-8 bulan, bahkan ketika 
belum terlihat pun gusi juga harus dibersihkan 
dengan menggunakan kain yang lembut. 
Membersihkan gusi akan mencegah bakteri yang 
mungkin terkumpul di situ. Setelah gigi pertama 
muncul, mulailah membersihkan gigi.

1. Pada awalnya, cukup menggunakan jari 
atau kapas untuk membersihkan gigi 
anak. Pada usia sekitar satu tahun, anak 
dapat mulai menyikatnya sendiri di bawah 
bimbingan orang tua sampai mereka 
mampu melaukannya sendiri. 

2. Pilih sikat gigi yang memiliki bulu bulat dan 
lembut. Kepala sikat harus kecil agar dapat 
menjangkau semua sudut. 

3. Pilih pasta gigi khusus untuk anak dengan 
bahan yang tidak berbahaya bila tertelan 
dan gunakan seperlunya, tidah harus 
menutup seluruh permukaan sikat gigi. 

Merawat Merawat 
Gigi SusuGigi Susu
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4. Berikan contoh kebiasaan menyikat 
gigi yang baik pada anak, cara maupun 
waktunya. Menyikat gigi yang baik dengan 
gerakan memutar dan fokus satu bagian 
baru ke bagian berikutnya. Sikat bagian 
belakang dan gigi sampai batas gusi. Waktu 
menyikat gigi yang tepat adalah sesudah 
sarapan pagi dan sebelum tidur.

5. Ajari juga si kecil meludah dan berkumur 
setelah selesai.

6. Ganti sikat gigi setipa tiga bulan sekali.

7. Kunjungi dokter secara rutin minimal enam 
bulan sekali.

 Gigi susu yang sehat membantu anak 
mengunyah dengan baik,  sehingga 
memaksimalkan penyerapan nutrisi, juga 
menentukan kualitas gigi permanen yang 
akan tumbuh nantinya. Selain perawatan, 
kebiasaan berikut ini bisa menghindarkan 
kerusakan gigi susu. 

Menghindari penumpukan gula
Karies adalah kerusakan gigi yang terjadi 

karena gula menempel pada gigi, yang kemudian 
akan membentuk asam perusak enamel gigi. Untuk 
mencegah karies, hindari penumpukan gula pada 
gigi. Susu mengandung gula, begitu pula permen 
dan makanan manis lainnya. Untuk anak yang 
masih harus tidur sambil mengulum botol susu, 
sebaiknya ganti susu dengan air putih selama tidur. 
Jangan mencelupkan empeng ke dalam madu 
atau air gula untuk dikulum ketika tidur. Perlahan-
lahan, kebiasaan tidur ditemani empeng dan botol 
susu ini harus dikurangi, sehingga anak terbiasa 
tidur tanpa bantuan seperti itu.

Hindari transfer bakteri dari orang tua
Banyak kerusakan gigi anak yang 

diakibatkan oleh transfer bakteri dari orang 
tua yang memiliki karies. Untuk mencegahnya, 
hindari penggunaan mug dan peralatan makan 
yang sama ketika makan. Orang tua juga harus 
memiliki kebiasaan merawat gigi yang baik. Selain 
untuk menghindari transfer bakteri penyebab 
karies, anak cenderung mencontoh kelakuan dan 
kebiasaan orang tuanya.

Jadwal makan yang teratur
Dengan jadwal menyikat gigi yang teratur, 

aturlah juga jadwal makan, yaitu tiga kali makan 
utama dan dua kali cemilan di antara ketiga 
makan utama tersebut. Dengan jadwal ini, anak 
tidak makan lagi setelah sikat gigi malam dan 
tidur dalam kondisi gigi bersih.

Kurangi minuman manis
Anak-anak memang lebih suka menghisap 

atau meminum minuman yang ada rasanya 
di banding hanya air putih, tetapi Anda harus 
bisa membatasinya. Berikan jus buah yang kaya 
gula alami itu hanya pada waktu makan. Batasi 
pula sirup dan es krim yang mengandung gula 
sederhana karena tidak baik untuk gigi, juga 
untuk kadar gula darahnya.

Minum dengan gelas 
Setelah ASI, perkenalkan anak pada gelas 

untuk acara minumnya, bukan botol. Minuman 
yang mengandung gula jika diberikan melalui 
botol, akan menetes pada gigi secara konstan 
dan dalam waktu yang panjang. Berbeda, jika 
diminum menggunakan sendok atau gelas yang 
akan terteguk dan tertelan langsung. Juga, jangan 
berikan susu dari botol sambil ia beranjak tidur 
pada malam hari, karen produksi saliva berkurang 
sehingga tidak bisa melindungi gigi dari produksi 
asam. Sebaiknya, selesaikan acara minum susu, 
lalu sikat gigi sebelum tidur.

Beri camilan sehat
Kadang orang tua memberkan apa saja yang 

anak suka makan dengan pemikiran "mumpung 
ia mau makan" atau "daripada rewel". Anda perlu 
menghitung kandungan gula dalam camilannya 
itu. Misalnya biskuit dengan filling atau topping 
gula atau cup cake dengan whipped cream icing. 
Lebih baik beri ia keripik singkong, cracker keju 
atau buah segar potong. Jika ingin memberi 
camilan manis sesekali, pilih cokelat daripada 
permen. Dalam memberi makan, pastikan ia 
mengunyah cepat dan langsung menelannya 
(tidak diemut).* (Sumber : Merawat Gigi Anakhttp://

bidanku.com/merawat-gigi-anak#ixzz37JzOgtuw)
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S ebagian besar warga merasa cemas tak 
terkecuali Hermanto. Hanya bedanya kalau 
orang lain cemas karena takut rumahnya 

kebanjiran, Hermanto cemas karena memikirkan 
nasibnya.

Hati Hermanto merasa gundah. Semua itu 
disebabkan karena dirinya lagi dekat dengan dua gadis 
cantik yang kedua-duanya sama-sama baiknya. Yang 
satu bernama Cindy dan yang satunya lagi bernama 
Dwi Permata Sari.

Pada awalnya Hermanto hanya sebatas teman 
biasa. Perkenalannya bermula ketika Hermanto 
bertemu dengan kedua gadis itu pada acara Kamera 
Ria TVRI yang selalu ditayangkan pada minggu 
pertama dan kedua pada setiap bulannya.

Ketika itu, kali pertama Hermanto ditugaskan 
ke TVRI untuk berkoordinasi dengan mereka berdua. 
Keduanya merupakan MC andalan dari Puspen TNI 
pada acara Kamera Ria.

Cuaca hari itu kurang 
bersahabat. Hampir setiap 
hari turun hujan, maka tak 
heran kalau sebagian orang 
merasa cemas karena 
takut kebanjiran. Dalam 
dua bulan ini saja sebagian 
daerah di Jakarta sudah 
tiga kali kebanjiran dan 
tiga kali pula mengungsi.

Cerpen

BINGUNG...
..!
Oleh : Mayor Sus A. Muhsin
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Awal pertama kali melihat keduanya, 
Hermanto sempat tertegun dan terkesima akan 
kecantikannya. Bila mereka tersenyum rasanya 
jantung Hermanto seolah terlepas. Mata Hermanto 
menatap tak mau berkedip seolah takut mereka 
hilang dari pandangannya. 

Hermanto baru sadar ketika pak Aung 
mencoleknya. “Eh, mas Hermanto, kok ngelihatinnya 
nggak berkedip, bisa berbahaya lho kata nenek saya.”

Mendengar suara pak Aung, dengan tergagap 
Hermanto sadar dan iapun jadi tersipu malu. 
Meski sebetulnya dalam hati menggerutu karena 
pandangannya harus terlepas dari wajah kedua gadis 
cantik yang ada di hadapannya.

Setiap kali acara Kamera Ria, Hermanto selalu 
bertemu dengan mereka. Sebelum acara dimulai, 
mereka selalu bercanda dan banyak bercerita 
berbagai hal, dari mulai sekolah hingga pekerjaan 
masing-masing.

Kalau sudah ngobrol, mereka tampak asyik 
banget seolah sudah berkenalan lama. Bagi Hermanto 
sendiri bisa ngobrol dengan keduanya sungguh 
mengasyikkan. Maklum, karena keduanya seorang 
MC tentu banyak materi untuk bahan pembicaraan.

Persoalan apapun bagi Cindy maupun 
Dwi bisa jadi bahan pembicaraan yang seru 
dan berkepanjangan. Hermanto sendiri, cukup 
mengasyikkan bila diajak ngobrol.

Mereka baru diam jika acaranya sudah akan 
dimulai dan tak jarang mereka dimarahi karena 
sering terlambat bila akan mulai briefing.

Hari demi hari, bulan demi bulan dan tahun 
demi tahun, tak terasa Hermanto sudah berkenalan 
dengan keduanya hampir tiga tahun. Selama 
berkenalan itu bagi Hermanto tak ada perasaan 
apapun terhadap mereka berdua. Mereka bergaul 
layaknya seorang sahabat biasa.

Namun entah kenapa pada tahun ketiga, 
tepatnya ketika Cindy dan Dwi bertugas menjadi MC 
di Makohanudnas Halim Perdanakusuma, Jakarta 
yang kebetulan waktu itu Hermanto bersama teman-
temannya menonton acara yang diadakan dalam 
rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kohanudnas.

Saat itu Hermanto sempat terkesima ketika 
dari kejauhan melihat dan mendengar suara 

keduanya yang bagi telinga Hermanto sudah tak 
asing lagi, pasalnya setiap acara Kamera Ria sudah 
hafal dengan suaranya.

Meski sudah biasa mendengar suara dan 
melihat wajahnya, namun hari itu sungguh diluar 
dugaan Hermanto, karena suara Cindy maupun Dwi 
mampu menyelusup kedalam hati sanubarinya.

Ketika mendengar suara merdu mendayu, 
hati Hermanto berdegub bagaikan hentakan irama 
drum yang sedang dimainkan. Suara Cindy yang 
agak ngebas membuat hati Hermanto merasa 
tenteram, sedangkan suara Dwi yang cenderung 
melengking seperti tribel mampu membuat 
semangat Hermanto bergejolak.

Tak hanya itu saja, disaat Hermanto melihat 
wajah keduanya, tiba-tiba ada suatu perasaan 
aneh dalam dirinya. Hermanto sendiri merasa 
bingung dengan perasaannya itu. Ia tak tahu 
perasaan apa yang sedang bersemayam dalam 
dirinya.

Hampir dua jam lebih selama pertunjukan, 
Hermanto serasa tak berkedip jika keduanya 
sedang tampil di atas panggung. Dan ternyata 
Cindy maupun Dwi tak hanya piawai jadi MC, tapi 
juga piawai bernyanyi.

Dua lagu dangdut yang dibawakan, 
dibarengi goyangan yang aduhai menambah 
semarak acara. Bagi Hermanto pertunjukan hari 
itu benar-benar spesial. Disamping mendapatkan 
hiburan, iapun berkesempatan mendengar 
kemerduan suara Cindy dan Dwi.

Begitu acara selesai, teman-teman Hermanto 
mengajaknya pulang. “Ayo kita pulang,” ajak Andi 
kepada Hermanto. Namun ajakan itu ditolaknya.

“Lho, kok nggak mau pulang, memangnya 
ada apa to,” tanya Andi dan kawan-kawan. 

“Ada deh. Dah sana pada pulang duluan,” 
jawab Hermanto mempersilahkan teman-
temannya pulang.

Mendengar ucapan Hermanto, Andi dan 
teman-temannya menjadi heran. “Kenapa sih 
anak itu,” guman teman-teman Hermanto.

“Ya sudah, kalau begitu kita tinggal saja 
dia,” ajak Andi pada teman-temannya.
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Sepeninggal teman-temannya, Hermanto 
bergegas menuju belakang panggung untuk 
menemui kedua gadis yang baru saja mempesona 
hatinya.

“Wah-wah, hebat sekali kalian berdua,” 
kata Hermanto sambil mengulurkan tangannya 
bersalaman.

“Tidak menyangka ya, kalian berdua begitu 
merdu suaranya, hingga membuatku hanyut 
mendengarkan suara emas kalian,” tambahnya.

“Aduh, bisa saja mas Hermanto. Aku jadi 
tersanjung,” kata Cindy tersipu malu.

“Iya, mas Hermanto ini bisa saja, jadi malu 
nih kita berdua,” tambah Dwi.

“Eee ..., bener ini. Suara kalian itu bisa 
membuat hatiku tentram dan tambah semangat. 
Aku benar-benar terpikat.”

“Idih, mulai merayu nih,” kata Dwi dengan 
senyum manisnya menggoda.

Mereka bertiga bercengkerama dan 
bersenda gurau. Selama pertemuan itu Hermanto 
merasa tidak tenang seperti biasanya. Ada 
perasaan canggung dan mengganjal dalam 
hatinya.

“Kenapa ya aku ini ? katanya dalam hati.

“Bukannya bertemu mereka sudah sering 
aku lakukan, dan kenapa hari ini aku jadi merasa 
canggung dan salah tingkah di hadapan mereka?, 
tambahnya.

Sesampainya di rumah, Hermanto masih 
memikirkan pertemuan yang baru saja terjadi. 
Berkali-kali ia berusaha menemukan jawaban, 
kenapa mulai siang tadi hatinya berkecamuk dan 
terus kebayang wajah Cindy maupun Dwi.

“Aduuuh, ... kenapa sih aku ini, kok wajah 
Cindy dan Dwi terbayang terus,” gerutunya.

Praktis hari itu semalaman mata Hermanto 
tak mau terpejam barang sekejabpun. Iapun 
berusaha untuk menghilangkan wajah keduanya, 
namun bayangan itu malah semakin kelihatan 
dekat dan senyuman keduanya semakin 
menggoda.

Sejak pertemuan pada acara HUT 
Kohanudnas itu, hari-hari Hermanto dirundung 

kerisauan. Ia selalu mencari jawaban akan 
kegundahan hatinya. Iapun berusaha bertanya 
kepada teman dekatnya.

“Her, kamu itu mungkin sedang jatuh cinta 
kepada mereka,” kata Andi pada suatu hari.

“Jatuh cinta ?” guman Hermanto.

“Apa mungkin aku mencintai mereka ?,” 
tanya Hermanto kepada Andi.

“Kenapa tidak mungkin, namanya juga 
manusia. Cinta itu tak bisa diduga kapan 
datangnya dan kepada siapa ia menghampirinya.

Mendengar penjelasan dari Andi temannya, 
iapun manggut-manggut dan merenungkan kata-
kata Andi.

“Terus apa yang harus aku lakukan,” tanya 
Hermanto kebingungan.

“Lha, kok malah nanya, ya sudah dekati dia 
dan perjuangkan perasaan hatimu itu,” saran Andi.

Mendapat saran dari Andi, Hermanto 
mulai merenung dan membenarkan kalau 
dirinya mungkin sedang jatuh cinta. Namun 
pertanyaannya, siapa diantara mereka berdua 
yang harus jadi pacarnya.

Berhari-hari Hermanto menimbang-
nimbang kepada siapa ia harus mengutarakan 
perasaan cintanya. Apakah kepada Cindy atau 
kepada Dwi Permata Sari. 

Masalahnya, dimata Hermanto Cindy 
itu orang yang menyenangkan dan suaranya 
menyejukkan hati, sementara Dwi orangnya selalu 
ceria dan murah senyum, hinggga membuatnya 
lebih bersemangat. 

Hermanto menyadari, kalau dirinya tidak 
mungkin untuk menjadikan keduanya pacar. 
Namun ia juga Bingung harus memilih siapa 
diantara keduanya. Karena bagi Hermanto, 
keduanya sama menarik hatinya dan sama-sama 
menyenangkan.

Sampai saat ini, ia belum menemukan 
jawaban kepada siapa cintanya akan berlabuh. 
Hermanto juga tidak tahu sampai kapan dapat 
menentukan pilihannya. Ia tetap Bingung, 
Bingung dan Bingung. 
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Griffin dan Beagle Raih 2000 
Jam Terbang. Mayor Pnb Bagus 
”Griffin” Hariyadi salah seorang 
penerbang tempur pesawat Hawk 
100/200 Skadron Udara 1, berhasil 
mencapai 2000 jam terbang. 
Torehan prestasi alumnus AAU 
tahun 1998 ini ditandai dengan 
penyematan bagde 2000 jam terbang 
oleh Komandan Lanud Supadio 
Kolonel Pnb Tedi Rizalihadi dalam 
suatu upacara di Skadron Udara 1,  beberapa waktu lalu dilanjutkan dengan foto bersama 
para pejabat diantaranya para kepala dinas dan Komandan Skadron Udara 1. Dari Lanud Iswahyudi 
tercatat prestasi 2000 jam terbang juga atas nama Mayor Pnb M Anjar “Beagle” Legowo. Beagle juga 
menjalani upacara tradisi pada pencapaian ini dan penyematan badge oleh Komandan Lanud 
Iswahjudi Marsma TNI Donny Ermawan T, M.D.S.* (Pentak Lanud Supadio dan Pentak Lanud Iswahyudi)

HUT Skadron Udara 7. Danlanud 
Suryadarama Kolonel Pnb Tahyodi, S AP  
menyerahkan tropi bintara dan tamtama 
terbaik kepada Sertu Wawan K dan Kopda 
Bambang pada upacara peringatan ke-49 
Hari Ulang Tahun Skadron Udara 7 di Lanud 
Suryadarama, Kalijati, beberapa waktu lalu. 
Hari jadi Skadron Udara 7 diperingati setiap 
tanggal 25 Mei, tetapi peringatan tahun 
ini baru dilaksanakan pada bulan Juni. 
Skadron Udara 7 mengoperasikan dua jenis 
pesawat helikopter yaitu Bell 47 G Soloy dan 
EC 120 Colibri.Pada kesempatan tersebut 
Komandan mengingatkan seluruh anggota 
untuk mempersiapkan demo udara Dynamic 
Pegasus dalam rangka memperingati seratus 
tahun penerbangan di Lanud Suryadarma 
dan demo udara pada Indodefence tahun 
2014 di Jakarta.* (Pentak Lanud Suryadarma)

Tutup Pendidikan Susstaf. Wakil Komandan 
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara 
(Seskoau) Marsma TNI Warsono menerima 
naskah seminar menandai ditutupnya program 
pendidikan Kursus Staf (Susstaf) Bidang Matra 
Udara Angkatan ke-1 tahun pelajaran 2014, di 
Bangsal Srutasala, Seskoau Lembang, akhir 
Mei. Pendidikan yang berlangsung selama lima 
bulan ini diikuti 46 perwira menengah TNI AU 
termasuk sembilan anggota Wanita Angkatan 
Udara (Wara). 

Berita Daerah
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Lettu Pnb Arie “Ninja” Prasetyo Raih 1000 Jam. Memasuki awal bulan Maret 2014 , Skadron Udara 
12 Lanud Roesmin Nurjadin kembali berhasil menorehkan sejarah dengan mencatat keberhasilan 
Lettu Pnb Arie “Ninja” Prasetyo mencapai 1000 jam terbang pesawat Hawk 109/209. Prestasi ini 
dicapai ketika Lettu Pnb Arie “Ninja” Prasetyo, alumnus Sekbangau tahun 2009,ketika melaksanakan 
latihan profisiensi, close air support di area West Low Lanud Roesmin Nurjadin dengan pesawat Hawk 
209 tail number TT 0211. Penyematan badge 1000 jam terbang dilakukan oleh Komandan Lanud 
Roesmin Nurjadin Kolonel Pnb Andyawan MP S.IP didampingi para pejabat Lanud Roesmin Nurjadin 
dan Komandan Skadron Udara 12 Letkol Pnb Reka Budiarsa.* (Pentak Lanud Roemin Nurjadin)

Taman Rajawali.  Komandan 
Lanud Sjamsudin Noor Letkol Pnb 
Esron S.B. Sinaga, S.Sos., didampingi 
Ketua PIA AG Cab.12/D.II Lanud 
SAM Ny. Diana Esron Sinaga, SE, 
Ak., meresmikan taman ornamen 
yang berada di pintu masuk markas 
komando Lanud Sjamsudin Noor, 
beberapa waktu lalu. Dengan adanya 
taman yang dilengkapi patung 
burung rajawali nan gagah ini, 
Markas Komando Lanud Sjamsudin 
Noor tampak bersih, rapi, dan asri. 
Selain itu juga untuk menumbuhkan 
rasa kebanggaan seluruh personel 
terhadap satuan sehingga diharapkan akan meningkatkan semangat kerja guna mendukung kesuksesan 
tugas pokok Lanud Sjamsudin Noor.* (Pentak Lanud Sjamsudin Noor)
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Praktik di Skadik 203.  Sebanyak  
50 mahasiswa dari Fakultas 
Teknik Universitas Nurtanio 
(Unnur) Bandung  dari Program 
Studi Avionika dan Program 
Studi Motor Pesawat, baru-
baru ini melaksanakan praktik 
elektronika di Skadik 203 Lanud 
Sulaiman, Margahayu, Bandung.
Jumlah seluruh mahasiswa Unnur 
yang praktik di Skadik 203 Lanud 
Sulaiman sebanyak 175 orang, 
terdiri dari 50 orang Jurusan 
Avionika dan 125 orang Jurusan 
Teknik Motor Pesawat. Jurusan 
avionik mempelajari materi digital 
elektronika yang ada di kokpit pesawat terbang, sedangkan untuk jurusan teknik motor pesawat 
mempelajari elektronika yang menggerakkan peralatan pesawat, seperti alat kemudi dan alat 
pendaratan. Kegiatan praktik ini dibagi dalam beberapa kelompok dan diatur secara bergiliran.* 
(Pentak Lanud Sulaiman)   

Maverick Raih 2000 Jam Terbang. 
Mayor Pnb Dedy “Maverick” Supriyanto, 
alumnus AAU tahun 1998 mencatatkan 
dirinya sebagai penerbang pesawatHawk 
100/200 dengan rekor 2000 jam terbang 
(JT). Pencapaian ini merupakan momen 
yang sangat spesial dikarenakan sampai 
saat ini baru ada beberapa penerbang 
yang mampu meraih 2000 jam 
menggunakan pesawat Hawk 100/200.
Dengan prestasinya, Kepala Pembinaan 
Dan Latihan Wing 6 Lanud Roesmin 
Nurjadin ini berhak menyandang badge 
“2000 Hours” yang disematkan langsung 
oleh Danlanud Roesmin Nurjadin, Kolonel 
Pnb Andyawan. M.P, S.IP dilanjutkan 
acara tradisi penyiraman air kembang, 
beberapa waktu lalu di Lanud Roesmin 
Nurjadin.* (Pentak Lanud Roesmin Nurjadin)
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Warga Kehormatan Korpaskhas. Dankorpaskhas Marsda TNI M. Harpin Ondeh, S.H., menyematkan 
brevet kehormatan Komando kepada Putra Mahkota Brunei Darussalam Duli Yang Teramat Mulia Paduka 
Seri Pengiran Muda Mahkota Jeneral Pengiran Muda Haji Al-Muhtadee Billah pada upacara pengangkatan 
Warga Kehormatan Korpaskhas di Lapangan Merah Mako Korpaskhas, Lanud Sulaiman, Margahayu, 
Bandung, belum lama ini. 
Dankorpaskhas mengatakan, 
dengan kunjungan sekaligus 
pengangkatan menjadi warga 
kehormatan ini, diharapkan 
terjalin hubungan yang lebih 
baik antara kedua negara pada 
umumnya, dan tidak hanya 
sekedar untuk dipertahankan 
melainkan untuk ditingkatkan, 
karena warga Brunei umumnya 
sudah mengenal Paskhas. 
Penghargaan yang sama juga 
diberikan kepada Raja Brunei 
yang adalah Ayahnda Duli 
Yang Teramat Mulia Paduka 
Seri Pengiran Muda Mahkota 
Jeneral Pengiran Muda Haji Al-
Muhtadee Billah, pada tahun 
2008.* (Pentak Korpaskhas)

Buka Pendidikan. Komandan Wing Pendidikan 
Teknik dan Pembekalan (Danwingdiktekkal) 
Kolonel Tek A. Tavianta, S.IP menyematkan tanda siswa 
kepada perwakilan siswa pada upacara pembukaan 
pendidikan Kursus Sarban Paskhas Angkatan ke-
14, Kursus Angkutan Paskhas Angkatan ke-14, Kursus 
BMP Paskhas Angkatan ke-14, Susjurlata MC Angkatan 
ke-17 dan Susjurlata Fasint Angkatan ke-19 beberapa 

waktu lalu di Lanud Suryadarma, Kalijati, Jawa 
Barat. Pada kesempatan itu Danwingdiktekkal 
mengatakan, untuk   menghasilkan  seorang 
prajurit yang berkualitas memang tidak 
dilahirkan, tetapi dibentuk. Belajar adalah 
sebuah proses dan pengalaman panjang yang 
harus terus ditingkatkan melalui pengetahuan 
khusus, ketrampilan, pendidikan dan pelatihan 
yang dilaksanakan secara terprogram, 
terjadwal, dan berkesinambungan.* (Pentak 
Lanud Wingdiktekkal)
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Kunjungan Panglima TNI. Komandan Lanud Tarakan Letkol Pnb Tiopan Hutapea S.Sos, menerima 
kunjungan kerja Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko beserta rombongan di Appron Bandara 
Juwata Kota Tarakan, pertengahan Juni. Dalam kunjungan ini Panglima TNI  meninjau Satrad 225 
Tarakan, dilanjutkan ke Pos Sei Manggaris Nunukan, Mess Marinir Pulau Sebatik, Pos Sei Pancang, 
Pos Aji Kuning mengunakan Heli Bell TNI AL (HU-415) serta peninjauan ke KRI SBY-590 yang berada 
di garda terdepan perbatasan Blok Ambalat dan perairan Karang Unarang antara batas Laut Indonesia 
dan Malaysia. Kunjungan ini sekaligus dimulainya operasi “Garda Wibawa 14” di Blok Ambalat 
yang mengerahkan Skadron Udara 11 Sukhoi, Skadron Udara 23 Super Tucano, Skadron Udara 6 
Boeing 737-400 Intai, Satrad 225 dan Satrad 223 Balikpapan dan Satrad 222 Kwandang sebagai unsur 
pengamatan visual, serta Lanud Sultan Hasanudin, Lanud Sam Ratulangi dan Lanud Tarakan sebagai 
unsur pangkalan.* (Pentak Lanud Tarakan)
pepengngamamatatanan v visisuauall, s serertata L Lananudud S Sulultatann HaHasasanunudidinn, L Lananudud S Samam R Ratatululanangigi d danan L Lananudud T Tararakakanan s sebebagagaiai 
unsur pangkalan.* (Pentak Lanud Tarakan)

Sosialisasi Hukum. Danlanud 
Supadio Kolonel Pnb Tedy Rizalihadi 
S.T, menyerahkan cendera mata 
kepada Sesdiskumau Kolonel Sus S. 
Damanik S.H; M.H sekaligus menutup 
kegiatan sosialisasi hukum militer 
internasional, hukum udara dan hak 
asasi manusia di Lanud Supadio, akhir 
Juni. Sosialisasi berlangsung selama 
dua hari.diisi diskusi dan tanya jawab 
dengan nara sumber. Meskipun tidak 
semua anggota Lanud bisa mengikuti 
kegiatan ini, tetapi Danlanud berjanji 
menyosialisasikannya untuk seluruh 
anggota karena pemahaman hukum 
ini sangat penting.* (Pentak Lanud 
Supadio)
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Dankodikau Tutup Sekkau. Komandan 
Kodikau Marsda TNI M. Nurullah S.IP. 
menyerahkan piagam penghargaan kepada 
Kapten Pnb. Zen Mohammad Achwan 
Putra dari Skadron Udara 7 sebagai lulusan 
terbaik Sekkau Angkatan ke-95, sekaligus 
menutup pendidikan tersebut di gedung 
Serbaguna Pramanasala, Kampus Sekkau, 
Jakarta, pertengahan Juni. Dankodikau 
berpesan kepada para mantan siswa, bekal 
ilmu pengetahuan serta dasar komando 
dan staf yang sudah di peroleh di lembaga 
pendidikan agar diasah dan dikembangkan 
secara terus menerus dengan menjadikan 
belajar sebagai bagian dari perilaku kerja.* 
(Pentak Sekkau)

Lomba Foto. Danlanud Padang 
Letkol Pnb HKD Handaka, S.Sos, MM 
menyerahkan hadiah utama berupa 
sebuah kamera kepada juara lomba 
foto yang diadakan Lanud Padang, 
beberapa waktu lalu. Lomba foto 
dengan tema Aerosport Adventure ini 
baru pertama kali diadakan sehingga 
banyak sekali menarik minat warga. 
Tidak kurang 100 orang perserta 
mengikuti even ini. Lomba ini juga 
memperebutkan piala Danlanud 
Padang tahun 2014. Selain ajang 
berkreasi dan berprestasi, kegiatan ini 
sekaligus untuk mendekatkan Lanud 
dengan warga Padang khususnya.* 
(Pentak Lanud Padang) 

Pembagian paket sembako.  Memperingati 
ke-47 Hari Bakti Angkatan Udara, Lanud 
Palembang menggelar kegiatan sosial 
diantaranya pembagian sembako kepada 
masyarakat Kelurahan 10,13 dan 14 Ilir 
Kota Palembang, belum lama ini.  Menurut 
Danlanud Palembang Letkol Pnb Sapuan, 
S.Sos pembagian sembako ini merupakan 
salah satu bentuk kepedulian TNI Angkatan 
Udara, dalam hal ini Lanud Palembang 
terhadap warga sekitar Lanud yang 
membutuhkan. Selain pemberian bingkisan 
kepada masyarakat ditiga wilayah tersebut, 
kegiatan lain yang digelar meliputi khitanan 
massal dan pengobatan gratis.* (Pentak Lanud 
Palembang)
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Karya Bakti Depohar 10. Selain 
kegiatan gabungan dengan Lanud 
Husein Sastranegara, Depohar 10, dalam 
rangka peringatan ke-67 Hari Bakti 
Angkatan Udara menggelar karya bakti 
dengan memberihkan dan memperbaiki 
akses jalan Kampung Bojong Koneng 
batas antara wilayah Depohar 10 
dan perkampungan sekitar. Kegiatan 
dipimpin oleh Dan Depohar 10 Kolonel 
Tek Asmawie Prawiro dan bekerja 
sama dengan masyarakatsekitar. Dalam 

pelaksanaannya masyarakat sangat antusias, bahu membahu dan membaur bersama warga Depohar 
10 untuk membersihkan dan memperbaiki halaman serta jalan yang mereka gunakan sehari hari.* 
(Pentak Lanud Husein Sastranegara)

Tutup Pendidikan. Danwingdikum Kolonel 
Pnb Dirk Poltje Lengkey memberikan piagam 
penghargaan kepada siswa terbaik Susbamenjur 
Musik Angkatan ke-6, Serka Mochamad Saiful, 
anggota Satsik Denma Korpaskhasau, akhir 
Juni di Markas Wingdikum, Bogor. Kegiatan 
ini menandai ditutupnya pendidikan Kursus 
Bintara Manajemen Kejuruan Pengolahan Data 
Elektronik (Susbamenjur PDE) Angkatan ke-17, 
Musik Angkatan ke-6 serta Administrasi Umum 
(Adminu) Angkatan ke-18. Siswa terbaik lainnya 
adalah Serka Reni Marliani, anggota Srenaau,  
terbaik Susbamenjur PDE dan Serma Iwan Sony 
Saputra Anggota anggota Set Lanud Tanjung 
Pinang lulusan terbaik Susbamenjur Adminu.* 
(Pentak Wingdikum)

Kunjungan Panglima N0.1 Divisyen. Danlanud 
Atang Sendjaja Marsma TNI Dedy Permadi, SE. 
MMDS didampingi Komandan Wing 4 Kolonel 
Pnb Tarjoni menerima kunjungan kerja Panglima 
No I Delegasyen TUDM (Tentera Diraja Malaysia) 
Mej. Gen Dato’ Hj Azizool Arif Bin Abdul Gani, di 
Lanud Atang Sendjaja, belum lama ini. Panglima 
dan rombongan melihat fasilitas Lanud Atang 
Sendjaja sebagai satuan operasional Koopsau I 
yang mengawaki pesawat helikopter. Selain 
itu kunjungan kerja ini bermaksud untuk 
meningkatkan persahabatan kedua angkatan dan 
meningkatkan kerja sama di bidang militer antara 
TUDM dengan TNI Angkatan Udara terutama di 
lapangan pada saat latihan bersama yang sudah 
sering dilaksanakan selama ini.* (Pentak Lanud Atang 
Sendjaja) 

(Pentak Lanud Husein Sastranegara)

Tutup Pendidikan D i gdik K l l

(Pentak Wingdikum)

Kunjungan Panglima N0 1 Divisyen Danlanud
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Peringatan Nuzulul Quran 1435 H. Danlanud 
Wiriadinata Letkol Pnb Herdy Arief Budiyanto. 
SE dan Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 7 / 
D. I Lanud Wiriadinata beserta warga muslim 
Lanud Wiriadinata, Tasikmalaya, mengikuti 
kegiatan peringatan Nuzulul Quran 1435 H 
dengan penceramah KH. Aceng Akbar, LC, 
MH di Gedung Serbaguna Lanud Wiriadinata, 
belum lama ini. Menurut Danlanud, selain 
memupuk dan memperdalam keimanan 
kegiatan ini juga sebagai ajang silaturahmi 
keluarga besar Lanud Wiriadinata.* (Pentak 
Lanud Wiriadinata)

Nuzulul Quran di Lanud Jayapura. 
Komandan Lanud Jayapura Kolonel Pnb Oka 
Prawira dan seluruh keluarga besar Lanud 
Jayapura mengikuti ceramah Nuzulul Quran 
1435 H di Lapangan Tenis Lanud Jayapura, 
belum lama ini dengan penceramah Ustadz 
H.Sakarudin,S.Pd,MM. Bersamaan peringatan 
Nuzulul Quran, Danlanud juga mengundang 
keluarga besar Lanud Jayapura untuk berbuka 
puasa bersama anak-anak yatim.* (Pentak 
Lanud Jayapura)

Festival Perahu Naga. Satrad 223 
Balikpapan kembali menurunkan tim 
Dragon Boat- nya dalam rangka Festival 
Perahu Naga  di Sungai Mahakam, 
Tenggarong, Kutai Kartanegara, 
Kalimantan Timur yang berlangsung 
selama tiga hari pada akhir Juni. Tim 
yang dilepas Komandan Satrad 223 
Balikpapan Letkol Lek Joko Nugroho, 
S.T. yang terdiri dari satu official dan 
15 pendayung di bawah pimpinan 
Kapten Lek Nurcipto Wahyudi. Festival 
yang pertama kali diselenggarakan ini 
diadakan bersama Pesta Adat Seni dan 
Budaya Erau Tenggarong, dan diikuti 

tujuh negara peserta yakni Filipina, Australia, Malaysia, China, Singapura dan Hong Kong serta Indonesia  
sebagai tuan rumah dengan tim  dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah.Tim 
masuk ke babak semi final di jarak 1000 meter dan 500 meter di urutan ke-5. * (Pentak Lanud Balikpapan)
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Pembangunan Perbatasan. Danlanud Maimun Saleh Letkol Pnb Imam Subekti ST.,MIR foto bersama 
Tim BNPP serta Tim Kementrian Pariwisata setelah memastikan persiapan Bandara Maimun Saleh dalam 
menghadapi (Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) 2014, beberapa waktu lalu di 
Sabang. Tim melihat kesiapan Bandara Maimun Saleh secara langsung termasuk sarana dan prasarana 
yang ada.Menurut Danlanud, Bandara Maimun Saleh merupakan Bandara Internasional yang berada di 
wilayah barat,serta sudah banyak melayani penerbangan sipil, dan diharapkan tahun ini segera berfungsi 
kembali dalam mendukung ketahanan dan keutuhan NKRI.* (Pentak Lanud Maimun Saleh) 

Lokantara 2014. Danlanud Halim P 
Marsma TNI Sri Pulung D. SE., Mgt., 
Stud., selaku Ketua Majelis Pembina 
Saka Dirgantara Halim Perdanakusuma 
mengalungan tanda peserta kepada dua 
perwakilan pramuka Saka Dirgantara 
dalam upacara pembukaan Latihan 
Keterampilan Pramuka Saka Dirgantara 
(Lokantara) 2014 se-Jabodetabek di 
Marshalling Area, akhir Juni. Lokantara 
2014 dilaksanakan selama tiga hari 
dengan tiga materi lomba kepramukaan, 
kedirgantaraan dan materi penunjang.
Selain lomba keterampilan peserta 
Lokantara juga dikenalkan lebih dekat 
dengan Lanud Halim Perdanakusuma 
melalui alutsista yang ada, mengunjungi 
tempat pengolahan sampah terpadu 
(TPST), serta pembibitan sayuran dan 
peternakan.* (Pentak Halim P)
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Apel kekuatan dan perlengkapan. Dua ratus 
lebih pasukan penanggulangan huru hara Lanud 
Roesmin Nurjadin gelar apel kekuatan dan 
perlengkapan di Mako Lanud Roesmin Nurjadin, 
awal Juli,dipimpin oleh Danlanud Roesmin 
Nurjadin, Kolonel Pnb M. Khairil Lubis. Pada 
kesempatan tersebut Danlanud menyampaikan 
bahwa,tujuan kegiatan ini  untuk mengecek 
kesiapan seluruh personel dan peralatan yang 
dibutuhkan dalam hal penanggulangan huru-
hara. Pasukan ini disiapkan untuk menanggulangi 
huru hara yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi.* 
(Pentak Lanud Roesmin Nurjadin)

Latihan tari Cakalele. Personel Lanud Sam Ratulangi melaksanakan latihan tari Cakalele, di Lanud 
Sam Ratulangi, Manado, belum lama ini. Tarian ini biasanya digelar untuk  menyambut kedatangan 
para pejabat atau tamu kenegaraan khususnya di wilayah Sulawesi Utara.Cakelele merupakan tarian 

tradisional khas Maluku. Para penari laki-laki 
mengenakan pakaian perang yang didominasi 
oleh warna merah dan kuning tua. Di kedua tangan 
penari menggenggam senjata, pedang (parang) 
di sisi kanan dan tameng (salawaku) di sisi kiri, 
mengenakan topi terbuat dari alumunium yang 
diselipkan bulu ayam berwarna putih. Sedangkan, 
penari perempuan mengenakan pakaian warna 
putih sembari menggenggam sapu tangan (lenso) 
di kedua tangannya. Para penari Cakalele yang 
berpasangan ini, menari dengan diiringi musik 
beduk (tifa), suling, dan kerang besar (bia) yang 
ditiup. Latihan disaksikan oleh Danlanud Sam 
Ratulangi Kolonel Pnb Hesly Paat.* (Pentak Lanud 
Sam Ratulangi)

Sosialisasi metode pembayaran 
perdagangan Internasional. 
Perwira TNI AU dari Itjenau, Srenaau, 
Kohanudnas, Koopsau I, Kodikau, 
Dismatau, Disaeroau, Diskomlekau, 
Disadaau, dan Diskuau mengikuti 
acara sosialisasi metode pembayaran 
perdagangan internasional  di 
Jakarta, beberapa waktu lalu. Metode 
ini terkait pembayaran dengan 
valuta asing yang sangat berguna 
bagi  bendaharawan Angkatan 
Udara terutama untuk pembayaran 
menggunakan mata uang asing.* 
Usai acara para peserta foto dengan 
Kadiskuau Marsma TNI Sutejo dan 
Pejabat terkait. 

suara ANGKASA Edisi Juli 2014 63



Nota kesepahaman TNI AU dan 
Pemkab Tulang Bawang. Panglima 
Komando Operasi Angkatan Udara I 
(Pangkoopsau I) Marsda TNI M. Syaugi, 
Sos., M.M dan Bupati Tulang Bawang, Ir. 
Hanan A. Rozak, M.S. memperlihatkan 
berkas Nota Kesepahaman antara TNI 
Angkatan Udara dengan Pemerintah 
Kabupaten Tulang Bawang, yang telah 
ditandatangani bersama di Gedung 
Persada Halim Perdanakusuma, awal Juli. 
Nota kesepahaman ini mengenai Hibah 
BMN Tanah TNI Angkatan Udara di Lanud 
Astra Ksetra untuk keperluan pelebaran 
jalan lintas Timur Sumatera, di ruas jalan 
Astra Ksetra - Cakat. * (Pen Koopsau I)

Buka Puasa Bersama. Panglima Kohanudnas Marsda TNI Hadiyan Suminta atmadja saat 
menyampaikan sambutannya pada acara buka puasa bersama keluarga besar Kohanudnas di  Masjid 
Baiturrahman Makohanudnas Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, belum lama ini. Panglima 
mengatakan,puasa Ramadhan merupakan sarana untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT 
dan merupakan salah satu upaya meraih pintu rahmat dan maghfiroh.Acara buka bersama diisi 
dengan tausyiah dari Dr. KH. Armada Hadi dengan tema,  menata hatinya dengan baik di bulan suci 
Ramadhan.* (Pen Kohanudnas)  
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Hawk Meriahkan HUT Kota Palembang. Lima pesawat Hawk 100/200 melintas di atas Sungai 
Musi memeriahkan  peringatan ke-1331 HUT Kota Palembang tahun 2014, 17 Juni silam. Upacara HUT 
dilaksanakan di pelataran parkir Sungai Musi, Benteng Kuto Besak yang merupakan salah satu icon 
wisata kebanggaan wong kito (orang Palembang). Danlanud Palembang Letkol Pnb Sapuan, S.Sos. 
mengatakan untuk hari ulang tahun kota Palembang ini, Lanud mendatangkan pesawat tempur Hawk 
100/200 dari Skadron  Udara 12 Pekanbaru. Atraksi pesawat Hawk ini menjadi tontonan menarik bagi 
masyarakat yang berada dilokasi karena masyarakat Kota Palembang dapat menyaksikan langsung 
pesawat tempur TNI AU melintas di atas Sungai Musi dan menyambar di seputar jembatan Ampera 
ini.* (Pentak Lanud Palembang)

Raih 5000 Jam Terbang. Danlanud Abdulrachman Saleh Marsma TNI Sungkono, S.E., M.Si. 
menerima penghargaan dari Lockheed Martin untuk penerbang C-130 Hercules yang sudah 
mengantongi 5000 jam terbang, akhir Juni. Penghargaan tersebut diterima Komandan dalam 
acara penyematan Herky Number. Selain Danlanud, Komandan Wing 2 Lanud Abdulrachman 
Saleh, Kolonel Pnb Wayan Superman, Komandan Skadron Udara 32 Letkol Pnb Reza dan tiga 
orang perwira Skadron Udara 32 lainnya juga mendapat penghargaan dari Lockheed Martin 
karena telah mengantongi 5000 jam dan 2000 jam terbang.* (Pentak Lanud Abdulrachman Saleh)
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Anjangsana ke panti asuhan. Danlanud 
Sultan Iskandar Muda Kolonel Pnb Basuki 
Rochmat dan Ketua Pengurus PIA Ardhya 
Garini Cab.20 D.I Lanud Sultan Iskandar 
Muda melaksanakan kunjungan ke panti 
asuhan Islam Dayah Nurul Huda dalam 
rangkaian peringatan ke-67 Hari Bakti 
Angkatan Udara, baru-baru ini. Selain 
memberikan bingkisan Danlanud dan 
rombongan juga menyemangati dan 
memotivasi anak-anak asuh di panti ini 
yang sebgaian besar adalah korban akibat 
tsunami Aceh, agar terus meningkatkan 
iman dan taqwa kita kepada Allah SWT 
membersihkan hati, buang rasa dengki dan 
iri hati sehingga ikhlas menerima semua 
keadaan.* (Pentak Lanud Sultan Iskandar Muda)

Tinjau Daerah Banjir. Danlanud Surabaya 
Kolonel Pnb Mujianto, S.T.,M.Si. didampingi 
Kepala Dinas Operasi Lanud Surabaya Letkol 
Tek Windhu Kastawa Putra meninjau lokasi 
banjir Desa Sedati, beberapa waktu lalu. 
Banjir disebabkan meluapnya sungai Sedati.
Selanjutnya, segenap anggota Lanud Surabaya 
juga melaksanakan korve di sungai Sedati 
dengan membersihkan tanaman enceng 
gondok dan sampah-sampah rumah tangga 
yang menyumbat aliran air sungai. Ternyata 
korve yang dilaksanakan membuahkan 
hasil karena tepat hari ketiga, banjir di Desa 
Sedati surut sedikit demi sedikit.* (Pentak Lanud 
Surabaya)

Tutup Pendidikan Dasar. Pendidikan 
Dasar Golongan Perwira (Sargolpa) PSDP 
Penerbang TNI Angkatan ke-29 ditutup oleh 
Danpusdikma Kodiklat TNI Laksamana 
Pertama TNI Aswad, SE,MM,  selaku inspektur 
upacara di Skadik 401 Lanud Adi Soemarmo, 
akhir Juni. Penutupan ditandai dengan 
penyematan tanda pangkat Kopral Siswa 
kepada perwakilan siswa Penerbang Sukarela 
Dinas Pendek (PSDP) Penerbang TNI A-29.
Para siswa selanjutnya mengikuti pendidikan 
tahap II yakni pendidikan terbang selama 24 
bulan di laksanakan di tiga tempat, Lanud 
Adisutjipto Yogyakarta, Lanud Sulaiman 
Bandung dan Lanud Suryadarma Kalijati, 
Subang.* (Pentak Lanud Adi Soemarmo)
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HUT Kota Medan. Danlanud Soewondo Kolonel Pnb S. Chandra Siahaan S. IP,. Dipl of MDS, foto 
bersama para pejabat FKPD kota Medan setelah upacara peringatan ke-424 HUT kota Medan, awal 
Juli. Bertindak sebagai inpektur upacara Walikota Medan Drs. H. Dzulmi Eldin S. Msi. Hadir juga pada 
kesempatan itu Kapolresta Medan, Dandim 0201, Danyonmar Belawan.* (Pentak Lanud Soewondo)

Apel Siaga Pampilpres. Terkait perkembangan 
situasi terakhir Pemilu Presiden dan Wakil 
Presiden 9 Juli 2014 Lanud Rembiga menggelar 
apel siaga terkait pengamanan pemilihan 
presiden dan wakil presiden (pampilres).
Menurut Danlanud Rembiga Letkol Pnb Arief 
Hartono, apel ini digelar untuk meyakini dan 
meyakinkan kembali kesiapan personel, materil 
dan pendukung lainnya dalam pelaksanaan 
tugas pengamanan Pilpres dan pilwapres 
2014 sehingga setiap personel nantinya dalam 
keadaan siap melaksanakan tugas dengan 
sebaik-baiknya.* (Pentak Lanud Rembiga)

Latihan PHH. Anggota Lanud Tanjungpinang 
dibawah koordinasi Dinas Operasi Lanud 
Tanjungpinang menggelar latihan penanggulangan 
huru hara (PHH) di Lapangan Apel Lanud 
Tanjungpinang, awal Juli. Menurut Komandan 
Lanud Tanjungpinang Letkol Pnb Hendrayansyah 
S.Sos, kegiatan latihan PHH ini diharapkan dapat 
meningkatkan kemampuan serta keterampilan 
personel Lanud Tanjungpinang dalam menghadapi 
situasi dan kondisi saat terjadinya aksi pengendalian 
massa. Komandan juga mengingatkan,seluruh 
personel Lanud Tanjungpinang agar tetap menjaga 
netralitas TNI, terkait dengan pelaksanaan Pemilu 
Presiden dan Wakil Presiden RI, 9 Juli 2014 serta 
tetap waspada dan  mengantisipasi keamanan.* 
(Pentak Lanud Tanjungpinang)
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Teror Anti Lawan Bajak Udara. Pasukan 
Bravo Paskhas melumpuhkan salah seorang 
teroris dari dalam pesawat Boeing 737-400 
dalam latihan penanggulangan teror anti lawan 
bajak udara di Lanud Iswahjudi, beberapa 
waktu lalu.  Dikisahkan,pesawat Boeing 737-
400 yang sedang melakukan penerbangan dari 
Chiangmay tujuan Denpasar Bali dibajak oleh 
enam orang teroris dan didaratkan di Lanud 
Iswahyudi. Dua pesawat Hercules dari Lanud 
Halim Perdanakusuma segera meluncur dengan 
membawa pasukan Satuan Bravo menuju 
tempat kejadian. Dengan pergerakan yang cepat, 
tepat dan singkat melalui pintu darurat pesawat 
Boeing 737-400  Satuan Bravo Paskhas berhasil 
melumpuhkan para teroris dan menyelamatkan 
seluruh penumpang.* (Pentak Lanud Iswahyudi)

Tim Formasi 22. Beberapa pesawat Latih yang 
biasa digunakan Sekbang Lanud Adisutjipto 
melaksanakan latihan terbang Formasi 22, 
direncanakan akan ikut memeriahak HUT TNI 
5 Oktober mendatang di Jakarta. Formasi 22 
ini menggunakan 8 pesawat KT-1 B, 8 pesawat 
Charlie dan pesawat Grob. Anggota tim 
merupakan anggota “Jupiter Aerobatik Team” 
yang sudah sangat dikenal di beberapa negara 
seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. 
Latihan ini dibawah komandani Komandan Wing 
Pendidikan Terbang Kolonel Pnb Ign Wagyu 
Anggono,SE.* (Pentak Lanud Adisutjipto)

Membubarkan Massa. Anggota TNI Lanud Ranai sedang berusaha membubarkan massa setelah 
mengadakan negosiasi dengan para pendemo. Anggota TNI yang tergabung dalampasukan 

penanggulangan huru hara (PHH) ini menghadapi 
massa yang akan demo dengan tanpa peralatan, 
dilengkapi peralatan PHH dan penggunaan gas 
air mata atau water canon serta  membubarkan 
masa dengan peringatan senjata menggunakan 
peluru hampa sebanyak tiga kali dan tembakan 
dengan peluru karet. Demikian jalannya latihan 
penanggulangan huru hara yang di gelar di timur 
Base Ops Lanud Ranai, awal Juli.Danlanud Ranai 
Letkol Pnb Andri Gandhy, M.Sc mengatakan dengan 
latihan PHH ini, bisa dijadikan pengalaman berharga 
bagi seluruh anggota Lanud Ranai sesuai dan 
diusahakan seminimal mungkin untuk tidak body 
kontak dengan para pendemo saat menghadapinya.* 
(Pentak Lanud Ranai)
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Sambut Presiden. Komandan Lanud Ngurah Rai Kolonel Pnb Sugiharto Prapto W. mendampingi 
Panglima TNI, Kapolri, dan para Unsur Muspida menyambut kedatangan Presiden RI beserta Ibu dan 
sekaligus Kepala Staf Angkatan Udara di Apron Bandara Internasional Ngurah Rai, beberapa waktu 
lalu. Kunjungannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu 
Dunia ini dalam rangka pembukaan Pesta Kesenian Bali XXXVI Tahun 2014 di Art Center Denpasar, Bali 
yang merupakan rangkaian dari seluruh prosesi kegiatan Pesta Kesenian Bali.* (Pentak Lanud Ngurah Rai)

Danseskoau Terima Kepala Staf  Beladiri 
Angkatan Udara Jepang. Bertempat di 
Bangsal Vacana Seskoau, Lembang, Komandan 
Sekolah Staf dan Komando Angkatan Udara 
(Danseskoau) Marsda TNI Potler Gultom, 
S.H., M.M. menerima kunjungan Kepala Staf 
Beladiri Angkatan Udara Jepang (COS of JASDF) 
Jenderal Harukazu Saitoh dan rombongan, 
beberapa waktu lalu. Kunjungan ini merupakan 
upaya dari Kepala Staf Beladiri Angkatan Udara 
Jepang untuk mempererat persaudaraan dan 
kerjasama dengan Seskoau khususnya sebagai 
lembaga pendidikan di Angkatan Udara.* (Pentak 
Seskoau)
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HUT Koopsau. Panglima Komando Operasi TNI Angkatan Udara (Pangkoopsau) II Marsda TNI 
Abdul Muis melaksanakan pemeriksaan pasukan pada upacara peringatan ke-63 HUT Koopsau. Hadir 
pada acara itu Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Dody Trisunu beserta ibu, Ketua 
PIA Ardhya Garini Daerah II Koopsau II, serta pejabat Koopsau II, Kosekhanudnas II dan Lanud 
Sultan Hasanuddin. Panglima membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Udara yang antara lain 
mengatakan agar peringatan ulang tahun ke 63 ini dijadikan momentum bagi seluruh prajurit TNI AU 
untuk berintrospeksi dan mengevaluasi kembali kinerja yang telah dilakukan selama setahun, mawas 
diri, sekaligus melakukan kontemplasi, agar dapat merefleksikan seberapa jauh kualitas diri kitasesuai 
dengan tema HUT, ”Dengan dilandasi semangat Abhibhuti Antarikshe dan nilai-nilai nasionalisme serta 
patriotisme, Koopsau siap mewujudkan keunggulan di udara guna melindungi kedaulatan wilayah 
NKRI”. (Pen Koopsau II)

Pam Ibu Kota.  Satu Flight atau tiga pesawat tempur 
TNI AU jenis F-16 Fighting Falcon dari Skadron 
Udara 3 Lanud Iswahyudi, Madiun mendarat dengan 
selamat di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, 
awal Juli lalu. Keberadaan pesawat tempur tersebut 
guna melaksanakan tugas Pengamanan Ibukota (Pam 
Ibukota). Terdapat 54 crew sebagai pendukung, 7 
diantaranya merupakan penerbang dan 8 erwira teknik 
(Patek) dipimpin oleh Mayor Pnb Alimin. Tampak, 
seorang Patek sedang mengarahkan crew  mengecek 
kesiapan sebuah pesawat F-16 di shelter pesawat 
tempur di Lanud Halim Perdanakusuma.*(Pentak Lanud 
Halim P)
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Kunjungan Panglima AB Diraja Brunei ke Aceh. Panglima Angkatan Bersenjata Diraja Brunei 
(ABDB) YDM Pehin Datu Pekerma Jaya Mayor Jenderal Datu Seri Pahlawan Mohd Tawih bin Abdullah 
beserta rombongan tiba di Propinsi Aceh menggunakan pesawat Garuda GA 142 dari Jakarta, setibanya 
di Bandara Sultan Iskandar Muda, Panglima ABDB disambut Pangdam IM Mayjen TNI Pandu Wibowo, 
Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda Kolonel Pnb Basuki Rochmat untuk melanjutkan kunjungan 
kerja ke Kabupaten Aceh Jaya, Calang, awal Juli. Kunjungan ini untuk melaksanakan kegiatan sosial yang 
terfokus di Desa Ladang Baro Kec. Panga, Kab.Aceh Jaya, Calang dan kunjungan kehormatan kepada 
Gubernur Propinsi Aceh Zaini Abdullah di Pendopo Banda Aceh.* (Pentak Lanud Sultan Iskandar Muda)

HUT ke-51 Kosekhanudnas I. Pangkosekhanudnas I Marsma TNI Fahru Zaini Isnanto, SH, MDS 
memeriksa pasukan sebagai inspektur upacara peringatan ke-51 HUT Kosekhanudnas di Jakarta, 
awal Juli. Dalam sambutannya, Panglima Kosekhanudnas I berharap, pada usia yang ke-51 tahun ini, 
janganlah menjadikan surut dalam melaksanakan setiap tugas akan tetapi jadikanlah pemacu untuk 
menjadi yang terbaik di masa-masa yang akan datang. Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk 
memeriahkan HUT antara lain pertandingan olahraga antarsatuan yakni bulu tangkis, futsal, voli, 
dan tenis meja.  Selain itu akan diadakan acara syukuran dan buka puasa bersama seluruh anggota 
Kosekhanudnas I.* (Pentak Kosekhanudnas I)

suara ANGKASA Edisi Juli 2014 71



Tiga perwira remaja berhasil menjadi yang terbaik dan meraih 
penghargaan tertinggi, Adhi Makayasa, atas prestasinya di pendidikan 
Akademi TNI. Mereka adalah Tegar Aji Widhi Wardhana dari Akademi 
Militer (Akmil) Magelang yang merupakan pendidikan matra darat, 
Egistya Pranda dari Akademi Angkatan Laut (AAL) Surabaya dan 
Chandra Ari Wijaya dari Akademi Angkatan Udara (AAU) Jogjakarta. 
Mereka juga satu alumni, dari SMA Taruna Nusantara, Magelang. Para 
lulusan terbaik ini digadang menjadi pemimpin bangsa di masa depan. 
Beberapa terbukti menjadi pucuk pimpinan di lingkungan TNI seperti 
Panglima TNI Jenderal Moeldoko dan Kasau Marsekal TNI Ida Bagus 
Putu Dunia. Bahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga peraih 
penghargaan bergengsi ini. 

“Saya tidak pernah berpikir ingin menjadi yang terbaik tapi 
lebih berpikir memberikan yang terbaik dalam pendidikan. Hasil ini 

merupakan tanggung jawab yang harus saya jaga, ke depan akan terus memberikan terbaik dengan 
tetap beribadah kepada Tuhan dan jangan sombong,” ungkap Egistya yang merupakan putra pasangan 
Kolonel Sugiarto dan Kapten Rusyanti asal Bekasi ini. Mereka menjadi taruna terbaik bukan tanpa 
proses. Ketiganya harus mempertahankan prestasinya selama empat tahun pendidikan. Akademi TNI 
menetapkannya sebagai peraih Adhi Makayasa tentu bukan sembarangan. “Insyaallah. Ke depan pasti 
saya akan diuji dengan karier saya, tentu saya akan belajar dan berlatih,” ujar Tegar Aji Widhi Wardhana 
saat ditanya apakah siap menjadi Panglima TNI di masa mendatang.

Mereka Peraih Penghargaan 
Adhi Makayasa 2014

Presiden Susilo Bambang Yodhoyono memberikan ucapan selamat kepada 
Letda Lek Chandra Ari Wijaya S.T. Han setelah memberikan penghargaan Adhi Makayasa.

Letda Lek Chandra Ari Wijaya S.T. Han 
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Jika Egistya dan Tegar sejak kecil sudah bercita-cita menjadi TNI, berbeda dengan Chandra yang 
cita-citanya adalah pilot pesawat komersial. Tetapi baginya tidak masalah karena di TNI AU ia berpotensi 
menjadi pilot pesawat tempur.“Saya sudah yakin dari aspek akademis, pribadi dan jasmani selalu terbaik 
dari tingkat pertama sampai empat. Saya sebenarnya ingin menjadi pilot tetapi tidak masalah, nanti bisa 
jadi pilot pesawat tempur. Saya ingin masuk di Sekbang TNI AU,” ungkapnya.

Chandra Ari merupakan putra ketiga dari pasangan Karjono S.P, M.Si dan Ibu Sukarningsih SE. 
Sejak masa sekolah selalu menunjukan prestasi yang baik dan ketika dibangku SMP pernah menjadi 
finalis olimpiade matematika. Saat itu pula ia mengutarakan cita-citanya kepada orang tuanya untuk 
menjadi pilot (penerbang) Angkatan Udara. 

Karjono S.P, M.Si yang sehari-hari bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) Golongan III D 
di Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Lombok Tengah dan istrinya 
Sukarningsih SE Pensiunan dari RSUD Lombok tengah ini menuturkan, menanggapi keinginan putranya 
saat itu merasa terharu dan hanya bisa berpesan agar anaknya rajin belajar, selalu berdo’a dan berusaha 
untuk mencapai cita-cita. “Alhamdulillah kini Chandra sudah lulus Akademi, mudah-mudahan dapat 
tercapai cita-citanya untuk menjadi penerbang TNI Angkatan Udara”, ungkapnya dengan rasa bangga.

Karjono menambahkan, Chandra Ari anak yang rajin, disiplin, pendiam dan taat beribadah.Ketika 
di bangku sekolah selalu menunjukkan prestasi yang baik oleh karena itu ia mengarahkan anaknya 
untuk melanjutkan sekolah di SMA Taruna Nusantara, Magelang. Setelah lulus SMA Chandra Ari Wijaya 
yang kelihatan penuh semangat dan optimis itu masuk ke AAU.

Chandra sendiri mengungkapkan perasaan bangganya saat dilantik Presiden RI pada upacara 
Praspa tersebut. Terlebih dengan hadirnya, sepuluh pesawat tempur TNI Angkatan Udara terdiri dari 
delapan T-50i Golden Eagle dari Skadron Udara 15 dan dua F-16 dari Skadron Udara 3 Lanud Iswahyudi, 
Madiun yang ikut memeriahkan Praspa tahun ini. Pesawat-pesawat itu melakukan fly pass dan terbang 
formasi tepat di atas podium tempat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melantik para perwira remaja. 

Secara keseluruhan ada 453 perwira remaja (Paja) lulusan Akademi TNI. Para perwira remaja ini dilantik 
dan diambil sumpahnya dalam acara Prasetya Perwira (Praspa) TNI 2014 yang dipimpin oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono di kampus Akademi Angkatan Udara (AAU) Yogyakarta, pada 26 Juni 2014.*

Peraih penghargaan Adhi Makayasa, Tegar Aji Widhi Wardhana, Egistya Pranda dan Chandra Ari Wijaya.
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Fulgentius Dio Prakoso 
Terbaik Sekbangau A-85

“Saya sangat bersyukur, namun keberhasilan 
ini merupakan keberhasilan bersama. Karena 
buat saya keberhasilan ini bukan semata-mata 
keberhasilan saya pribadi. Saya selalu berbagi 
dengan teman-teman se-angkatan. Siapa yang 
kurang kita selalu membantu jadi buat saya 
keberhasilan ini milik semua.”

“Satu keinginan yang ingin saya wujudkan 
yaitu terbang dengan disaksikan kedua orang tua, 
semoga segera terwujud,” harapnya. Menurut 
rencana Fulgentius akan bergabung dengan 
Skadron Udara 3 Madiun. “Dan kebetulan Kakak 
saya juga berdinas di sana, alumnus AAU 2009 dan 
sekarang sebagai Patek (perwirateknik) Lettu Tek 
Timor Reza,” ujarnya mengakhiri pembicaraan.

Sekolah Penerbang A-85 ini berlangsung 19 
bulan dan siswa telah menyelesaikan 170-180 jam 
terbang. Untuk Bravo 60 jam terbang dan Charlie 
120 jam terbang. Untuk tahun ini selain terdapat 
penerbang titipan dari PT Dirgantara Indonesia 
juga terdapat lulusan Sekbang dari USAFA (United 
State Air Force Academy). Ke-30 orang ini akan di 
bagi menjadi tiga jurusan angkut 10, tempur 11 
dan helikopter 9.*

L
etda Penerbang Fulgentius Dio Prakoso 
ditetapkan sebagai lulusan terbaik Sekbangau 
A-85 dan berhak penghargaan tropi yang 

diserahkan oleh Kasau Marsekal TNI Ida Bagus 
Putu Dunia bersamaan penutupan Sekbangau 
Angkatan ke-85, di Yogyakarta, beberapa waktu 
lalu.

Fulgentius Dio Prakoso lahir di Yogyakarta, 
24 tahun yang lalu tepatnya 19 Januari 1990. 
Terlahir dari darah TNI AU, sang ayah, Marsma 
TNI Theodorus Seto Purnomo sekarang menjabat 
Kaskorpaskhas dan ibu Yosephin Mariani. Lahir 
dua bersaudara Fulgen sebagai anak bungsu. 
Dia menamatkan pendidikan SD Saptorenggo 
4 Malang, SMP 214 Jakarta, SMA 42 Jakarta. 
Fulgen, demikian biasa dipanggil mempunyai 
hobi renang dan karate. Karakter disiplin ia 
peroleh dari didikan selama di rumah oleh 
orang tuanya. Belajar, buat penyuka sate ayam 
ini adalah kebutuhan, sehingga orang tua tidak 
pernah memerintahnya lagi untuk belajar setiap 
sore.“Menjelang petang saya selalu rutin berada 
di meja belajar, tanpa di suruh oleh orang tua, 
karena belajar itu kebutuhan,” paparnya.

Fulgen mendapat ucapan selamat dari orangtuanya, Kaskorpaskhas Marsma TNI Theodorus Seto Purnomo 
dan ibu Yosephin Mariani.
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Sertijab

KASAU LANTIK DANPUSPOM. Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia melantik Marsma TNI Tata 
Hendrataka sebagai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Udara (Danpuspomau) menggantikan 
Marsma TNI Anastasius Sumadi di Markas Polisi Militer Angkatan Udara (Mapuspomau) Jakarta, awal Juli. 
Marsma TNI  Tata Hendrataka sebelumnya menjabat sebagai Irbinsumda Itjenau, sedangkan Marsma 
TNI Anastasius Sumadi selanjutnya menjabat sebagai Kadisminpersau. Ketiga pejabat melakukan salam 
komando usai acara serah terima jabatan.*

PENERIMAAN TUGAS DAN 
TANGGUNG JAWAB JABATAN 
KALAMBANGJA. Pangkoopsau II 
Marsda TNI Abdul Muis menyaksikan 
penandatanganan berita acara 
penerimaan tugas dan tanggung 
jawab jabatan Kalambangja Koopsau 
II kepada Letkol Pnb Mokh Mukhson, 
di Makassar, awal Juli. Letkol  Pnb 
Mokh Mukhson sebelumnya bertugas 
sebagai Dosen Gol. IV di Akademi 
Angkatan Udara (AAU) Yogjakarta. 
Hadir pada kesempatan tersebut 
Aspers Kas Koopsau II.* (Pen Koopsau II)

j y j g p g p j
komando usai aacacacararara s sererah terima jabatan.*
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PELANTIKAN KOORSAHLI KASAU. Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia menyematkan 
tanda jabatan kepada Koorsahli Kasau, yang baru, Marsda TNI Edy Sunarwondo di Mabesau, Jakarta, 
pertengahan Juni. Marsda TNI Edy Sunarwondo menggantikan Marsda TNI Sru Andreas Astjarjo. Hadir 
pada acara tersebut Wakasau Marsdya TNI Bagus Puruhito, para Asisten Kasau, para Kepala Dinas, serta 
pejabat Mabesau lainnya.*

SERTIJAB DANLANUD MERAUKE. 
Pangkoopsau II Marsda TNI Abdul Muis 
memimpin upacara serah terima jabatan 
Komandan Lanud Merauke dari Letkol 
Pnb Didik Kristyanto kepada Letkol Pnb 
M. Arwani, pertengahan Juni. Pejabat 
baru sebelumnya bertugas sebagai 
Pamen di Mabes TNI Cilangkap Jakarta 
Timur, sedangkan pejabat lama Letkol 
Pnb Didik Kristyanto menduduki jabatan 
barunya sebagai Aspers Kosekhanudnas 
II. Serah terima jabatan ditandai dengan 
penyerahan tongkat komando kepada 
pejabat baru.* (Pen Koopsau II)

p j y
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MUTASI PEJABAT TNI AU

Untuk kepentingan organisasi, dalam kurun waktu empat bulan terakhir, Angkatan Udara telah 
merotasi beberapa pejabatnya baik yang ada di Mabesau dan jajaran di antaranya:

1. Marsma TNI Barhim sebagai Kas Kohanudnas menggantikan Marsma TNI Bonar Hutagaol.
2. Marsda TNI Sudipo Handoyo, S.E, sebagai Asops Kasau menggantikan Marsda TNI Bagus Puruhito, 

S.E 
3. Marsda TNI Potler Gultom, S.H sebagai Danseskoau menggantikan Marsda TNI Sudipo Handoyo.
4. Kolonel Kes Drs. Bagyo Purwanto sebagai Kadispsi mengantikan di Marsma TNI Drs. Herry 

Hermawan. 
5. Letkol Pnb. Sapuan, S. Sos menjadi Komandan Lanud Palembang menggantikan Letkol Pnb Ramot 

C.P. Sinaga, S.E. 
6. Kolonel Pnb Widyargo Ikoputra, S.E. sebagai Komandan Wing Udara 3 Tempur Lanud Iswahjudi, 

menggantikan Kolonel Pnb Minggit Tribowo, S.IP.
7. Letkol Pnb Arif Adi Nugroho menjadi Komandan Skadron Udara 14 Lanud Iswakjudi menggantikan 

Letkol Pnb Mohammad Nurdin.
8. Letnan Kolonel Pnb M. Arifin, S.T.sebagai Kadispers Lanud Halim Perdanakusuma menggantikan 

Kol Nav Nyoman Suadnyana, S.T, MM.
9. Letkol Tek Imam Prayogo, S.T.,M.M. sebagai Kadislog Lanud Halim Perdanakusuma menggantikan 

Kolonel Tek Herry Pinehas S.,S.E., MM. 
10. Letkol Pnb Sidik Setyono sebagai Komandan Skadron Udara 1 menggantikan Letkol Pnb Radar 

Suharsono.
11. Kolonel Psk Elia Adriyanto sebagai Danpusdiklat Paskhas menggantikan Kolonel Psk Rolland DG 

Waha. 
12. Kolonel Pnb Donny Ermawan T. M.D.S. sebagai Komandan Lanud Iswahjudi menggantikan Marsma 

TNI Yuyu Sutisna,S.E.
13. Letkol Pnb Setiawan sebagai Komandan Lanud Lanud HAS Hanandjoeddin, Tanjungpandan 

menggantikan Letkol Nav Indrastanto Setiawan. 
14. Kolonel Pnb Andi Wijaya sebagai Danlanud El Tari menggantikan Kolonel Pnb Eko Dono Indarto,S.IP.
15. Letnan Kolonel Pnb Prasetya Halim sebagai Asisten Operasi Kas Kosekhanudnas III menggantikan 

Kolonel Pnb Umar Fathurohman, S.IP.
16. Letkol Lek Iwan Rudiwan sebagai Komandan Satuan Radar 232 Dumai menggantikan Letkol Lek 

Emil Syarif Fachrie dan Mayor Lek Amzidil, ST. Sebagai Komandan Satuan Radar 234 Sibolga 
menggantikan Mayor Lek I Made Wira Kusuma,S.T.

17. Kolonel Kes Drs. Eko Soerjantono, Apt. sebagai Kepala Lembaga Farmasi TNI AU menggantikan 
Kolonel Kes Drs. Ari Yulianto, M.Si., Apt. 

18. Letkol Pnb Jhonson Henrico Simatupang sebagai Danlanud Iskandar menggantikan Letkol Pnb 
Wibowo Cahyono S.

19. Kolonel Pnb Andi Wijaya menjadi Komandan Lanud Eltari menggantikan Kolonel Pnb Eko Dono.
20. Marsma TNI Sungkono, S.E., M. Si., menjadi Komandan Lanud Abdulrachman Saleh menggantikan 

Marsma TNI Gutomo, S.IP. 
21. Kolonel Pnb Surpiharsanto sebagai Pangkosekhanudnas III Medan menggantikan Marsma TNI 

Sungkono, S.E. M.Si. 
22. Kolonel Pnb Palito Sitorus, S.IP, M.M menjadi Danpusdiklat Hanudnas menggantikan Kolonel Pnb 

Abdul Sukur, M. Si (Han).
23. Letkol Pnb Tiopan Hutapea S.Sos sebagai Komandan Lanud Tarakan menggantikan Letkol Pnb 

Bambang Juniar D.,S.Sos.
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24. Kolonel Pnb M. Khairil Lubis sebagai Komandan Lanud Roesmin Nurjadin menggantikan 
Kolonel Pnb Andyawan MP, S.IP. 

25. Kolonel Surya Chandra Siahaan, S.Ip.,Dipl Of MDS sebagai Komandan Lanud Soewondo 
menggantikan Kolonel Pnb SM. Handoko S.IP., M. AP.

26. Kolonel Pnb Andi Heru Wahyudi sebagai Asisten Personel Kas Kohanudnas menggantikan 
Kolonel Pnb Hikmat Karsanegara.  

27. Kolonel Pnb Ronald L Siregar sebagai Komandan Wing Taruna AAU menggantikan 
Kolonel Pnb A. Gustaf Brugman, M.Si (Han). 

Empat Pati Naik Pangkat
Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 / TNI / 2014 Tanggal 
4 Juni 2014 tentang Kenaikan Pangkat setingkat lebih tinggi di lingkungan TNI, sebanyak 
empat Pejabat TNI Angkatan Udara mendapat kenaikan pangkat di ruang hening Mabes 
TNI, awal Juni.

Empat Pejabat TNI AU yang mendapat kenaikan pangkat diantaranya, dua pejabat naik 
bintang tiga Wakasau Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, Kabasarnas Marsekal Madya 
TNI Bambang Soelistyo. Sedangkan satu pejabat naik bintang dua yaitu TA Pengajar Bid. 
Sismenas Lemhannas Marsekal Muda TNI Dwi Djatmiko SB, dan satu mendapat kenaikan 
bintang satu Kadispsiau Marsekal Pertama TNI Bagyo Purwanto.

Setelah melapor kepada Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko bersama para pejabat TNI 
AD, TNI AL lainnya yang pada hari itu juga mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat, 
ke empat pejabat TNI AU juga diterima oleh Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal 
TNI Ida Bagus Putu Dunia sebagai tradisi pelaporan kepada Pimpinan Angkatan Udara di 
ruang kerja Mabesau, Jakarta.

Rotasi Lima Pejabat TNI AU 
Sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/476/VII/2014, tanggal 15 Juli 2014 tentang 
pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, sebanyak 
3 pejabat TNI Angkatan Udara mengalami rotasi jabatan, serta 2 pejabat mendapatkan 
promosi. Pejabat yang mengalami rotasi jabatan masing-masing Marsdya TNI Ismono 
Wijayanto (Dansesko TNI) menjadi Irjen Kemhan, Marsda TNI Muhammad Syaugi 
Pangkoopsau I menjadi Dirjen Renhan Kemhan digantikan Marsma TNI Agus Dwi Putranto 
yang sebelumnya menjabat Pangkosek Hanudnas II Makassar. 

Sedangkan dua pejabat yang mendapatkan promosi adalah Marsma TNI Bambang Eko 
Suhariyanto yang sebelumnya menjabat Dirkumstrahan Ditjen Strahan Kemhan menjadi 
Karo Kum Setjen Kemhan dan Kolonel Pnb Tatang Harlyansyah sebelumnya menjabat 
Paban I/Ren Sops TNI menggantikan Pangkosek Hanudnas II Makassar.



WISUDAWAN PURNAWIRA 
PATI TNI AU 2014 

1. Marsekal Madya TNI (Purn) Eris Heryanto, S.IP., M.A. (Jabatan terakhir Sekjen Kemhan RI)

2. Marsekal Madya TNI (Purn) Boy Syahril Qamar, S.E. (Jabatan terakhir Kasum TNI)

3. Marsekal Muda TNI (Purn) Sru Astjarjo Andreas, S.IP. (Jabatan terakhir Pati  Mabesau)

4. Marsekal Muda TNI (Purn) Leonardus Tony Susanto (Jabatan terakhir Tenaga Ahli Pengkaji Bid Ideologi 
Lemhannas)

5. Marsekal Muda TNI (Purn) Bambang Wahyudi, S.I.P. (Jabatan terakhir Aspers Panglima TNI)

6. Marsekal Muda TNI (Purn) Mochammad Barkah, S.E. (Jabatan terakhir Pati  Mabesau)

7. Marsekal Muda TNI (Purn) Syahrul Ansory, S.E. (Jabatan terakhir Deputi  Bid Dikpim Tk. Nasional 
Lemhannas)

8. Marsekal Muda TNI (Purn) Sujono (Jabatan terakhir Pa Sahli Tk III Bid Ekkudag Panglima TNI)

9. Marsekal Muda TNI (Purn) Suparman,S.T.,M.M. (Jabatan terakhir Sahli Bid Ketahanan Nasional Menko 
Polhukam 

10. Marsekal Muda TNI (Purn) Maroef Syamsudin, M.B.A. (Jabatan terakhir Waka BIN)
11. Marsekal Muda TNI (Purn) Chaerudin Ray, S.E. (Jabatan terakhir Pati  Mabesau Dalam Rangka Pensiun)
12. Marsekal Muda TNI (Purn) Drs. Sugijanto, MM, MBA (Jabatan terakhir Kepala Satuan Pengawas 

Unhan)
13. Marsekal Muda TNI (Purn) Didi Sumardi H. (Jabatan terakhir TA. Pengkaji Bid Ketahanan Nasional 

Lemhannas)
14. Marsekal Muda TNI DR. Ir.Drs.T. Ken Darmastono,M.Sc. (Jabatan terakhir Pati  Mabesau Dlm Rangka 

Pensiun)
15. Marsekal Pertama TNI (Purn) Parulian Simamora, M.Sc. (Jabatan terakhir Pati  Mabesau Dlm Rangka 

Pensiun)
16. Marsekal Pertama TNI (Purn) Bob Hardian (Jabatan terakhir Tim Ahli Deputi  II BIN)
17. Marsekal Pertama TNI (Purn) Sulastri Baso (Jabatan terakhir Pati  Mabesau dalam rangka pensiun)
18. Marsekal Pertama TNI (Purn) Tedy Sutedjo P.,S.Sos. (Jabatan terakhir Staf Khusus Kasau)
19. Marsekal Pertama TNI (Purn) Yaya Aspiadi (Jabatan terakhir Kadisminpersau)
20. Marsekal Pertama TNI (Purn) M. Z. Djamhari, M.Sc. (Jabatan terakhir Pati  Mabesau dalam rangka MPP)
21. Marsekal Pertama TNI (Purn) Enuh Warsa Wijaya (Jabatan terakhir Pati  Mabesau dalam rangka 

pensiun)
22. Marsekal Pertama TNI (Purn) Asri Yati m (Jabatan terakhir Pati  Mabesau dalam rangka pensiun)
23. Marsekal Pertama TNI (Purn) Lambok Lumban Tobing (Jabatan terakhir Pati  Sahli Kasau Bid Sumdanas 

Sahli Kasau)
24. Marsekal Madya TNI (Purn) Wahyudin Karnadinata (Jabatan terakhir Asdep 4/IV Koord. Pothan dan 

Integ Menko Polhukam)
25. Marsekal Pertama TNI (Purn) Suwarso (Jabatan terakhir Pa Sahli Tk II Kawasan Aspas Bid. Hubint Pati  

Sahli Hubintek Staf Ahli Panglima TNI)
26. Marsekal Pertama TNI (Purn) Yiyit Prayitno (Jabatan terakhir merangkap Personal interpreter 

Panglima TNI)
27. Marsekal Pertama TNI (Purn) Megawaty, S.H. (Jabatan terakhir Pati  Mabesau dalam rangka pensiun)
28. Marsekal Pertama TNI (Purn) Drs. H. Herry Hermawan A., Psi., M.M. (Jabatan terakhir Kadispsiau)
29. Marsekal Pertama TNI (Purn) Drs. Deddy M.P.H., M.Psi. (Jabatan terakhir Pati  Mabesau (dlm rangka 

Pensiun)
30. Marsekal Pertama TNI (Purn) DR. Drs. Suprapto, M.Sc. (Jabatan terakhir Pati  Mabesau)
31. Marsekal Pertama TNI (Purn) Tuhu Trimurnianto, S.E. (Jabatan terakhir Sekretaris Utama Lemsaneg)
32. Marsekal Pertama TNI (Purn) Krismaranto, S.H., M.H. (Jabatan terakhir Kadiskumau)




