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Kasau dalam 
kegiatan

MENERIMA TIM JWG ROYAL AUSTRALIAN AIR FORCE. Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia 
menerima tim Joint Working Group (JWG) Royal Australian Air Force (RAAF) bidang safety and 
airworthiness yang dipimpin Air Commodore Anthony Philip Jones di Mabesau Jakarta, beberapa waktu 
lalu. Tim JWG RAAF bekerjasama dengan TNI AU (Dislambangjaau) dalam usaha memperbaiki dan 
menyempurnakan sistem keselamatan penerbangan yang telah ada. Pertemuan dan kerjasama JWG 
RAAF dengan pejabat-pejabat Lambangja TNI AU kali ini dilaksanakan tidak hanya di Jakarta tetapi 
juga Bandung yaitu di Makoharmatau dan Sathar 15 Depohar 10 di Yogyakarta, di Lanud Adi Sutjipto, 
Wingdikterbang, Skadik 101, Skadik 102, Skadik 104 dan Skatek 043.*

KUNJUNGAN PANGLIMA TUDM. Kasau 
Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia 
bertukar cendera mata dengan Panglima 
Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM) 
Jenderal Tan Sri Dato’ Sri Rodzali bin 
Daud yang mengunjunginya di Mabesau, 
beberapa waktu lalu. Kunjungan 
ini merupakan kunjungan pamitan 
sehubungan berakhirnya jabatan sebagai 
Panglima TUDM. Pada kesempatan itu 
Panglima mengatakan, sudah menitipkan 
kepada penggantinya untuk meneruskan 
kebijakan yang sudah berjalan dengan 
baik, seperti kunjungan dan pertukaran 
perwira dua angkatan udara.*
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TERIMA BINTANG SWA BHUWANA PAKSA. Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia 
memberikan ucapan selamat kepada Chief in Commander Royal Thai Air Force (RTAF) Marsekal 
Prajin Jantong, setelah yang bersangkutan menerima Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama di 
Mabesau, beberapa waktu lalu. Penghargaan bintang kehormatan ini disematkan oleh Panglima 
TNI Jenderal TNI Moeldoko,  karena jasa-jasa Marsekal Prajin Jantong dalam membina  hubungan 
dan kerjasama antar kedua angkatan udara dengan baik selama ini, baik di bidang latihan bersama, 
pertukaran kunjungan perwira (exchange visit programe) maupun pendidikan setingkat Sesko.*

LAPORAN KENAIKAN PANGKAT. 
Kepala Staf Angkatan Udara 
(Kasau) Marsekal TNI Ida Bagus 
Putu Dunia menerima laporan 
kenaikan pangkat perwira tinggi 
TNI AU. Para perwira tinggi yang 
menerima kenaikan pangkat 
yaitu Pangkoopsau I Marsekal 
Muda TNI A. Dwi Putranto, 
Gubernur AAU Marsekal Muda TNI 
Sugiharjo, Pati Sahli Kasau Bid Iptek 
Marsekal Pertama TNI Zapanta Boes, 
Pangkosekhanudnas II Marsekal 
Pertama TNI Tatang Herlyansyah, 
dan Staf Menkopolhukam Marsekal 
Pertama TNI Dwi Badarmanto di 
Mabesau, pertengahan September.*
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SPOT KETEPATAN MENDARAT. 
Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu 
Dunia mencoba titik spot untuk 
ketepatan mendarat usai membuka 
kejuaraan 16th Asiania Parachuting 
Championship and Indonesia 
International Open 2014 di Lanud 
Husein Sastranegara Bandung, awal 
September. Kejuaraan ini diikuti 
oleh 303 atlet termasuk official dari 
21 negara, terdiri dari Indonesia, 
Austria, Bahrain, China, Chech 
Republic, DFR Korea, Mesir, Jerman, 
Iraq, Malaysia, Belanda, Oman, 
Polandia, Rumania, Saudi Arabia, 
Singapura, Korea Selatan, Ukraina, 
Uni Emirat Arab dan Qatar.*

PEMBANGUNAN SATRAD. Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia didampingi Aslog Kasau Marsda TNI 
Ida Bagus Anom M, S.E (sekarang Asops Kasau) melihat detail teknis perencanaan pembangunan kantor 
Satrad Tambolaka di Pulau Sumba pada kunjungan kerjanya, beberapa waktu lalu. TNI AU berencana 
membangun Satuan radar di Pulau Sumba, tepatnya di Tambolaka, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2015, 
mengingat tingginya intensitas penerbangan dari dan ke wilayah selatan (Australia).
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TERIMA KUNJUNGAN GUBERNUR 
SULAWESI UTARA. Kasau Marsekal 
TNI Ida Bagus Putu Dunia menerima 
kunjungan Gubernur Sulawesi 
Utara Sinyo Harry Surundajang di 
Mabesau Cilangkap, awal September. 
Kunjungan ini selain silaturahmi, 
juga terkait permohonan Gubernur 
Sulawesi Utara untuk mengadakan 
atraksi udara dalam rangka ulang 
tahun provinsi Sulawesi Utara ke-
50. Pada kesempatan itu Kasau 
didampingi oleh Asops Kasau Marsda 
TNI Sudipo Handoyo dan Kadispenau 
Marsma TNI Hadi Tjahjanto.*

BERDIALOG DENGAN PENERBANG.
Kasau Marsekal TNI IB. Putu Dunia, 
didampingi Pangkoopsau II Marsda 
TNI Abdul Muis, Komandan Lanud 
Iswahjudi Marsma TNI Donny 
Ermawan T,. M.D.S., berdialog 
dengan penerbang yang siap 
melaksanakan fly past pada HUT 
ke-69 TNI di Surabaya, akhir 
September. Kunjungan Kasau ini 
sekaligus mengecek kesiapan baik 
personel, pesawat/alutsista maupun 
akomodasi untuk memeriahkan HUT 
ke-69 TNI. Dalam arahannya Kasau 
mengatakan bahwa, HUT TNI kali ini 
merupakan tampilan terbesar dalam 

sejarah TNI AU, serta untuk pembuktian terhadap masyarakat tentang kekuatan TNI Angkatan Udara yang 
merupakan kebanggaan kita bersama.* 

WISUDA POLTEKES. Wakasau 
Marsdya TNI Bagus Puruhito 
mewisuda lulusan ahli madya 
Politeknik Kesehatan (Poltekes) TNI 
AU Cieumbeuleuit, Bandung, belum 
lama ini. Tahun ini Poltekes TNI AU 
Cieumbeuleuit kembali meluluskan 
261 orang ahli madya bidang 
keperawatan, kebidanan sebanyak 
110 orang, dan farmasi sebanyak 
536 orang. Dalam sambutannya, 
Wakasau mengharapkan para lulusan 
Poltekes ini dapat menjadi penerus 
tenaga kesehatan yang profesional, 
yang dapat menjalankan tanggung 
jawab dengan baik, dan secara 

berkesinambungan mampu mengembangkan diri serta meningkatkan kematangan kepribadian sehingga 
menjadi intelektual yang andal di bidangnya.*
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SERTIJAB ASOPS KASAU. Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia menyaksikan penandatanganan 
berita acara serah terima jabatan Asisten Operasi (Asops) Kasau dari Marsda TNI Sudipo Handoyo, SE, MM 
kepada Marsda TNI Ida Bagus Anom Manuaba di Mabesau, baru-baru ini. Marsda TNI Sudipo Handoyo, SE, 
MM selanjutnya menjabat sebagai Asisten Logistik Kasau, sedangkan Marsda TNI Ida Bagus Anom Manuaba  
sebelumnya menjabat sebagai Aslog Kasau.* 

WING PENERBANG KEHORMATAN 
UNTUK MENTERI. Kasau Marsekal 
TNI IB Putu Dunia menyematkan wing 
penerbang kehormatan kepada Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian 
Chairul Tanjung dan Menteri Pariwisata 
dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) 
Dr. Mari Elka Pangestu, belum lama 
ini di Lanud Iswahyudi, Madiun. 
Kedua menteri mendapat brevet 
wing penerbang kehormatan setelah 
melaksanakan terbang bersama 
selama 45 menit dengan menggunakan 
pesawat tempur Sukhoi SU-30 TNI AU 
dari Skadron Udara 11 Lanud Sultan 
Hasanuddin. Pada kesempatan tersebut 
Menko Perekonomian Chairul Tanjung 
terbang bersama Letkol Pnb David Tamboto, Menparekraf Mari Elka Pangestu terbang bersama Mayor 
Pnb Gusti Ngurah Sorga sedangkan Kasau Marsekal TNI IB. Putu Dunia terbang dengan Letkol Pnb 
Vincentius Budy HR.*(Pen Lanud Iwj)
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BERITA UTAMA

“Pada waktunya nanti kita 
akan mempunyai generasi 
pesawat yang setara  
dengan negara maju. 

Kalau ditanya performa 

TNI AU saat ini, 

ya kokoh,. Kita akan kuat 
dalam konstelasi regional”

Profesionalisme TNI AU,

Kasau:Kami Tidak Hebat, 
Tetapi Terlatih
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P rofesionalisme TNI AU lebih dimaknai 
sebagai sebuah proses ketimbang hasil 
akhir. Kedatangan puluhan pesawat tempur 

maupun angkut TNI AU berteknologi terbaru, 
memang benar merupakan wujud modernisasi 
TNI AU saat ini. Namun, seandainya teknologinya 
tidak terus diperbarui sejalan perkembangan 
jaman, maka pada saat itu bisa jadi TNI AU tidak 
lagi profesional. 

Oleh karena itu program minimum essential 
force (MEF) TNI AU pada Renstra II (2014-2019) 
yang sudah ditargetkan menjadi langkah penting. 
Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal TNI Ida Bagus 
Putu Dunia optimis Renstra II dapat berjalan dan 
berlanjut sesuai harapan, bahkan hingga Renstra 
III (2019 – 2024) sehingga TNI AU tetap profesional 
dan akan menjadi deterrence sekaligus memiliki 
kemampuan penangkal.

“Untuk bisa preventif berarti kita harus 
mempunyai satu kemampuan untuk penangkalan,” 
kata Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia 
dalam wawancara dengan Suara Angkasa, di 
Mabesau akhir Agustus 2014 lalu. Alumnus Akabri 
Udara tahun 1981 dan peraih Adimakayasa itu 
mengatakan, terkait sebagai kekuatan deterrence, 
TNI AU harus realistis. Menurutnya, kekuatan 
penangkal sebuah bangsa tidak bisa diartikan 
secara sempit, tetapi harus dilihat secara global. 
Hal ini terkait dengan apa yang dilaksanakan 
oleh bangsa ini tidak hanya bergantung dari 
kemampuan satu bidang saja. 

“Kita tidak bisa mengatakan satu deterrence 
negara itu hanya kepada Alutsista saja. Jadi 
pada akhirnya nanti semua bagian itu akan 
mempengaruhi. Jadi untuk TNI AU, ini suatu 
proses untuk mencari kondisi riil dipadukan satu 
sama lain. Sebuah kolaborasi dengan bagian 
lain, sehingga bagaimana bangsa itu mempunyai 
wibawa, semua itu akan mempengaruhi 
deterrence,” kata Kasau. 

Dijelaskan Kasau, walaupun mungkin negara 
belum punya senjata, tetapi jika ekonominya 
bagus, suatu waktu juga bisa dikatakan sebagai 
salah satu deterrence. Bahkan niat satu bangsa 
yang dituangkan dalam buku putih saja, bila 
sempat muncul, itu juga dapat menjadi bagian dari 
deterrence. 

“Jadi saya tidak bisa mengatakan harus 
ada kekuatan ini. Kalau ada pesawat banyak, tapi 
kalau nggak ada minyaknya atau nggak bisa beli 
minyak, ya nggak bisa juga,” terang Kasau.

Kuat Dalam Konstelasi Regional 
Kasau menegaskan, TNI AU tidak main-main 

dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM). 
Untuk profesional dan mampu menjadi kekuatan 
deterrence, TNI AU akan selalu total dan fokus 
kepada tugasnya. Performa TNI AU yang terlihat 
saat ini menurutnya hasil kerja keras bersama yang 
patut diapresiasi. Disitu bisa terlihat bagaimana 
profesionalnya para prajurit TNI AU, bagaimana 
profesionalnya para teknisi untuk menyiapkan 
pesawat, bagaimana profesionalnya personel yang 
mampu dan mau melaksanakan tugas.

“Kalau saya ditanya performa TNI AU 
saat ini, ya kokoh, di regional kuatlah. Saya 
katakan inilah yang terbaik yang kita miliki 
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saat ini,” terang Kasau sambil menambahkan 
kalau perbandingan “kekuatan” itu tidak hanya 
menyangkut Alutsistanya saja. Selain Alutsista, 
ada juga unsur gelar, aspek psikologis, semangat, 
dan masih banyak faktor lainnya. Jadi tidak bisa 
hanya alutsistanya saja. TNI AU mendidik dan 
menyiapkan prajuritnya menjadi prajurit pejuang, 
menyiapkan Alutsista semaksimal mungkin. 
Sehingga di dalam komparasi itu ada hal-hal yang 
tidak bisa dinilai dan itu harus dipahami bersama.

“Jadi kalau kita melihat pesawat ini pesawat 
itu, ya mungkin kita bisa nilai. Tapi kalau bicara 
menang/kalah perang, tidak hanya dari pesawat 
(alutsista–red) saja, kami menyiapkan dan membina 
bagaimana mereka sebagai tentara rakyat, tentara 
pejuang karenanya, sekali lagi, kami itu tidak hebat, 
kami adalah terlatih,” ungkap Kasau.

Dalam pandangan Kasau, kesiapan armada 
tempur TNI AU sekarang pada kondisi terbaiknya. 
Dari sisi prosentase sesuai pencapaian MEF pada 
Renstra I (2009 – 2014), modernisasi alutsista 
mampu melebihi target, yaitu pada angka 42 % 
dari 37% yang ditargetkan. Kasau optimis kondisi 
100 % dapat diraih pada Renstra III (2019 - 2024). 

“Negara yang bagus itu meski 75% dari 
kekuatan mereka harus sudah siap operasi. Jadi 
kekuatan 75% itu siap, memang saat ini kita masih 
proses mencapai kesitu melalui satu perencanaan 
MEF, dan diharapkan tercapai 2024. Sekarang 

sudah 42 persen sisanya akan dicapai pada Renstra 
II dan III untuk kekuatan semua,” jelas Kasau.

Disadari bahwa sebagai matra berpredikat 
padat materiil dan berbobot teknologi tinggi, 
maka kelangsungan TNI AU sangat bergantung 
dari kemampuan budget negara. Oleh karena itu 
kesiapannya pada orientasi budget. Pemerintah 
menyiapkan seberapa dari pengajuan TNI AU, 
tentunya akan dikelola sebaik-baiknya untuk 
mendapatkan tingkat kesiapan yang diharapkan. 
Out put dari pembinaan selama ini bisa dlihat 
pada perayaan HUT TNI ke-69 di Surabaya, 
tanggal 7 Oktober 2014, dimana TNI AU mampu 
menerbangkan lebih dari 138 pesawat terbang. 
Kasau menambahkan kondisi tersebut jarang 
terjadi di negara lain. Ini adalah tampilan pertama 
terbanyak pesawat TNI AU dalam sebuah event 
ulang tahun TNI.

Pembangunan secara utuh
Terkait dengan ulang tahun TNI yang ke 69, 

Kasau melihat ulang tahun kali ini sebagai momen 
strategis. Tidak saja karena TNI AU mampu 
menghadirkan kekuatan alutsista secara optimal, 
tetapi sekaligus juga bertepatan dengan tahun 
terakhir pelaksanaan Renstra I, dan berlanjutnya 
Renstra II dari tiga Renstra yang direncanakan 
dalam pemenuhan MEF. Ini menjadi poin penting 
dalam pembangunan secara utuh TNI AU. 
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Pembangunan jati diri personel TNI termasuk 
TNI AU diarahkan untuk menjadikan prajurit 
pejuang, profesional yang didasari oleh Sapta Marga,  
Sumpah Prajurit, Delapan Wajib TNI dan nilai-nilai 
lainnya yang sudah menjadi norma-norma di TNI. 
Profesional ini tidak pernah berhenti di dalam 
mewujudkan profesionalitas. “Kita profesional, di 
satu sisi dengan pesawat alutsista, kita profesional 
dalam pesawat F-16 misalnya, begitu datang lagi 
pesawat F-16 yang baru yang teknologinya lebih 
meningkat dari Blok 15, Blok 52. Nah, kami tidak 
profesional lagi di situ,” kata Kasau.

Kasau menaruh keyakinan yang tinggi bahwa 
pemerintahan baru ke depan juga akan melanjutkan 
program MEF. Karena mempertahankan keutuhan 
bangsa, keutuhan wilayah, keutuhan negara 
kesatuan secara komprehensif tentunya menjadi 
tekad bersama bangsa ini sebagai perwujudan 
rasa cinta kepada NKRI. TNI AU mempunyai tugas 
di bidang pertahanan, mempunyai tugas dalam 
penegakan hukum di udara. Apa yang ditugaskan 
untuk negara dan pemerintah juga diyakini bahwa 
itu kepentingan negara untuk satunya NKRI. 

Dalam pandangan Kasau, konsep strategis 
pembangunan TNI AU saat ini sudah bagus. Pada 
waktunya nanti TNI AU akan mempunyai generasi 
pesawat yang setara dengan pesawat-pesawat yang 
dimiliki oleh negara maju. Langkah yang diambil 
juga sangat startegis dimana dalam membangun, 
sudah mengikutsertakan industri strategis kita 
untuk membangun kekuatan udara. Hal ini terkait 
dengan proyek pembangunan pesawat tempur 
mutakhir dengan pemerintah Korea Selatan dalam 
proyek KFX/IFX yang sudah bergulir. 

Tapi ini untuk jangka panjang dan 
membutuhkan pemeliharaan bilateral yang bagus 
dan juga hubungan multilateral yang bagus. TNI 
AU berharap dan berusaha agar proyek ini dapat 
berjalan mulus. TNI AU merupakan bagian dari 
sistem dalam pengadaan KFX, yang mengadakan 
Kemhan, sekarang sudah ada tahap yang sesuai 
rencana.

“Memang kami mengajukan satu konsep 
dan sudah mendapat persetujuan tentang konsep 
organisasi TNI AU yang ada sedikit penyesuaian 
dengan tuntutan pada unity of command. Dalam 
hal pembinaan dan pelaksanaan tugas operasi 
maka unity of command itu menjadi satu-satunya 
pilihan. Sehingga nanti satu satuan komando yang 

akan di bawah Mabes TNI AU satu satuan komando 
operasi. Sehingga nanti dari situ baik itu untuk 
melaksanakan operasi udara penyerangan, operasi 
udara pertahanan udara, penegakan hukum dan 
operasi dukungan adalah satu komando”. 

Pelaksanaan konsep perencanaan tersebut 
tentunya menyesuaikan dengan kemampuan 
negara. Salah satu implementasi pelaksanaannya 
antara lain dengan meningkatkan status 
pangkalan. Beberapa pangkalan yang sekarang 
tipe-B dinaikkan menjadi tipe-A dan untuk 
menjadi tipe-A ini TNI AU juga membangun satu 
kesatuan. Seperti di Pekanbaru yang akan digelar 
satu skadron pesawat tempur F-16. Di situ akan 
ditingkatkan Lanudnya dari tipe-B menjadi tipe-A.
Di Pontianak juga akan ditingkatkan dari tipe B ke 
tipe A dengan penambahan satu skadron UAV. 

Kemudian di Lanud Suryadharma Kalijati, 
juga ditingkatkan dari tipe B ke tipe A dengan 
akan datang satu skadron pesawat heli EC-725 
Caugar di Skadron Udara 9. Sedangkan yang hanya 
penambahan skadron saja tanpa meningkatkan tipe 
Lanud adalah, adanya pemisahan pesawat angkut 
sedang di lanud Halim Perdanakusuma. Kemudian 
di Makassar juga akan dibangun satu skadron 
pesawat angkut berat dimana akan datangnya 
beberapa pesawat C-130 Hercules dari Australia. 
Selanjutnya renstra berikutnya tentunya KFX itu 
akan dialokasikan untuk bisa meng-cover semua 
tugas yang dibebankan oleh negara kepada TNI AU.

“Saya mengharapkan mendapat porsi yang 
pas. Jadi kami bisa menuntut banyak karena juga 
kita di beberapa sektor harus membangun. Saya 
serahkan kepada pemerintah, kepada legislatif 
untuk mengatur itu. Jadi sebagai tentara pejuang 
dan profesional, prinsipnya kita tidak bisa terus 
menuntut, tapi kita juga harus realistis dalam 
kegiatan itu,” kata Kasau.

Terlepas dari semua itu, TNI AU tetap fokus 
pada bagaimana menyiapkan dan membina SDM 
yang berkualitas di bidangnya masing-masing. 
“Kami mengutamakan bagaimana mereka menjadi 
sosok prajurit militan yang juga tentara rakyat, 
tentara pejuang, tentara nasional dan tentara 
profesional. Karena sekali lagi, kami itu tidak 
hebat, kami adalah terlatih,” pungkas Kasau.*(soen)
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138 Pesawat TNI AU 138 Pesawat TNI AU 
Hitamkan dan Gelegarkan Hitamkan dan Gelegarkan 
Langit SurabayaLangit Surabaya

Seratus tiga puluh delapan pesawat TNI AU dari 
berbagai jenis melakukan aksi udara untuk 
menghitamkan dan menggelegarkan langit 
Surabaya dalam rangka merayakan HUT TNI yang 
ke -69 tahun di Dermaga Ujung Komando Armada 
RI Kawasan Timur Surabaya, Jawa Timur pada hari 
Selasa 7 Oktober 2014 yang lalu. 

Aksi Udara dari berbagai jenis pesawat TNI 
AU tersebut terdiri dari 10 Sukhoi Su-27/30 Flanker, 
3 F-5 Tiger, 12 F-16 Fighting Falcon, 12 Hawk 100/200, 
12 T-50I Golden Eagle, 4 EMB Super Tucano, 10 KT-1 
Wong Bee, 16 C-130 B/H/HS, 1 C-130 Tanker, 1 B-737 
200, 10 T-34 Charlie, 12 G 120 Grob, 6 NAS 332 VIP, 3 
SA-330 Puma, 9 EC-Colibri, 5 CN- 295, 3 CN- 235, 3 
C- 212, 1 Cesna 182 dan 2 Cesna 172. 

Selain pesawat TNI AU, 45 pesawat TNI 
AD dan 23 pesawat TNI AL juga mengerahkan 
kekuatan udaranya untuk melaksanakan demo 
dalam perayaan HUT TNI ini, dan demo ini 
merupakan demo gabungan TNI yang terbesar 
yang pernah dilakukan sepanjang sejarah TNI. 

Tiga pesawat tempur F-5 Tiger yang 
terbang dari Lanud Iswahjudi mengawali demo 
dengan simulasi serangan udara langsung untuk 
menghancurkan sasaran. Pesawat ini terbang 
rendah dan tepat menuju sasaran dengan 
kecepatan 400 knot atau 750 km/jam, kemudian 
menanjak dengan kecepatan penuh menuju 
ketinggian 18.000 kaki. Disusul kemudian demo 
pesawat tanpa awak (UAV) unmanned aerial 
vehicle dari Lanud Supadio dengan melakukan 
bombdamage assessment dengan membentuk 
figure eight atau profil terbang berbentuk angka 8.

Setelah itu pesawat-pesawat TNI AD dengan 
jenis helikopter latih Hughes 300, helikopter 
Colibri,heli Bolco 105, helikopter Bell 412, 

helikopter AH-64 Apache, helikopter Bell 205 A-1, 
helikopter Fennec, helikopter MI-35P, helikopter 
MI-17, pesawat Casa 212-200 melakukan fly past 
dan demo membentuk formasi-formasi seperti 
formasi diamond formation, double “V” formation, 
formasi staggered trail dan formasi left echelon. 
TNI Angkatan Laut mengerahkan jenis pesawat 
EC-120 Colibri, Bolco 105, Bell 412, pesawat Tobago, 
NC-212 dan CN-235. 

Ketika 138 pesawat TNI Angkatan Udara 
terbang fly past, langit di Dermaga Ujung Komando 
Armada RI Kawasan Timur Surabaya benar-benar 
hitam dan menggelegar ditutupi burung-burung-
burung besi. Tampilan yang beriringan tersebut 
mencerminkan semakin kuatnya Angkatan Udara 
dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Sembilan helikopter Colibri 
dari Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma dan 
6 SA-330 Puma dari Skadron Udara 8 serta 3 
NSA-332 Super Puma dari Skadron Udara 6 
Lanud Atang Sandjaja membuka rangkaian fly 
past. Diikuti 3 pesawat C-212 Cassa Aviocar dari 
Skadron Udara 4 Lanud Abdulrachman Saleh, 3 
CN-235 dan 5 CN-295 dari Skadron Udara 2 Lanud 
Halim Perdanakusuma dan Sierra Flight sebagai 
gabungan formasi dari pesawat 10 T-34C Charlie, 
12 GROB, dan 2 KT-1 Wong Bee dari Lanud Adi 
Soetjipto Yogyakarta. 

Pesawat EMB-314 Super Tucano dari 
Skadron Udara 21 Lanud Abdulrachman Saleh 
yang pada September 2012 yang lalu memperkuat 
kekuatan Angkatan Udara dan menjadi salah satu 
kebanggaan TNI melakukan fly past selanjutnya, 
diikuti 16 pesawat C-130 Hercules dari Skadron 
Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma serta 
Skadron Udara 32 Lanud Abdulrachman Saleh 
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Malang yang tergabung dalam satu formasi Herky 
Flight. Pesawat C-130 BT Tanker dengan 4 Sukhoi 
SU-27/30 tampil pula dengan posisi 2 pesawat 
Sukhoi air refueling (pengisian bahan bakar di 
udara), diikuti Camar Flight dengan 4 pesawat 
Boeing 737 dari Skadron Udara 5 Lanud Sultan 
Hasanuddin Makasar.

Muncul kemudian 10 pesawat Hawk 100/200 
Skadron Udara 12 Lanud Roesmin Nurjadin 
Pekanbaru dan Skadron Udara 1 Lanud Supadio 
Pontianak, 12 pesawat T-50i Golden Eagle dari 
Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi Madiun, 10 
pesawat F-16 dari Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi 
Madiun, dan 10 pesawat Sukhoi 27/30 dari Skadron 
Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar. 
Empat puluh dua pesawat jet ini muncul dengan 
formasi besar dan suara gemuruh membuat 
penonton semakin terpukau dan bangga. 

Jupiter Aerobatic Team
Jupiter Aerobatic Team yang lebih dikenal 

dengan The Jupiters dengan 6 pesawat KT 1-B tampil 
pula memukau dengan melintas pada ketinggian 
400 meter dari permukaan tanah dan berputar 360 
derajat pada sumbu longitudinal secara simultan 
sebagai salam penghormatan. Komandan Skadik 
102 Letkol Pnb Feri Yunaldi bertindak sebagai 
leader, Kapten Pnb Idam sebagai Right Wingman. 
Kapten Pnb Made sebagai Left Wingman dan 
Mayor Pnb Arie Susiono di posisi Slot. Sedangkan 

Jupiter 5 dan 6 diawaki Mayor Pnb Sri dan Mayor 
Pnb Romas.

Manuver pertama yang dilakukan adalah 
Jupiter Roll, kemudian membentuk formasi mata 
panah yang dikenal dengan Arrow Head Formation 
dan melintas dari arah kiri depan penonton. 
Keenam pesawat ini menanjak vertikal dengan 
jarak tidak lebih dari 3 meter, melesat dengan 
keindahan formasi enam Arrow Head Loop. 
Kemudian The Jupiters menampilkan manuver 
loop and break off dengan memukau dilanjutkan 
tampilan Jupiter 5 and 6 yang menunjukan 
kemampuan prediksi, antisipasi dan kepresisian 
terbang tactical dengan sebutan Twin Half Cuban. 
Tampilan The Jupiters semakin mengagumkan 
ketika, Jupiter 5 and Jupiter 6 terbang di angkasa 
membentuk tanda hati sebagai sebuah simbol 
cinta ungkapan tulus dari hati. 

Lebih kurang 12 menit, The Jupiters memukau 
dengan formasi-formasi yang mendebarkan, 
kemudian keenam pesawat mengakhiri aerobatiknya 
dengan melakukan manuver loop untuk selanjutnya 
berpencar kearah bom yang meledak. Manuver ini 
sekaligus sebagai ungkapan salam hormat dari The 
Jupiters. 

Jupiter Aerobatic Team selalu menampilkan 
perfoma terbaiknya, tidak hanya di negeri tercinta 
Indonesia, namun tampil memukau di Thailand 
tahun 2012 dalam rangka Langkawi International 
Maritime, Aerospace Exhibition di Malaysia, Bridex 
2013 di Brunei dan tampil pada Singapore Airshow 
tahun 2014.The Jupiters, we proud of you.*
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Dua hari sebelum pelaksanaan aksi udara “ 
Hitam dan Gelegarkan Langit Surabaya” untuk 
merayakan HUT TNI yang ke-69 tahun di Dermaga 
Ujung Pangkalan Komando Armada Timur 
Surabaya, Presiden Republik Indonesia Dr. Susilo 

Arahan Presiden RI Menjelang 
Aksi  Hitam dan Gelegarkan Langit Surabaya

Bambang Yudhoyono memberikan pengarahan 
kepada seluruh penerbang TNI  AU dan ground 
crew di shelter F-5 Skadron Udara 14 Lanud 
Iswahjudi. Presiden RI mengatakan bahwa sejalan 
dengan peperangan modern (modern warfare), 
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sejalan dengan revolusi di dunia militer, kita sadar 
bahwa perang sekarang sangat ditentukan oleh 
kekuatan udara yang dimiliki oleh Negara. Seperti 
kita lihat bersama saat Perang Teluk, dengan cepat 
serangan udara dapat menghancurkan jembatan, 
pusat kekuatan militer, sumber-sumber logistik, 
bahkan pesawat lawanpun tak mampu mengudara 
karena dihancurkan ditempat. Setelah itu barulah 
dilaksanakan operasi darat (ground operation). 
Disinilah kekuatan udara menjadi kunci dan 
sangat diperlukan, bahkan dalam perang asimetris 
kekuatan udara juga sangat diperlukan. 

Presiden juga berharap, kedepan kekuatan 
TNI AU lebih tangguh dan dapat diandalkan serta 
menjadi TNI yang ditakuti lawan, disegani kawan 
dan dicintai rakyat, dan beliau mengajak kepada 
para penerbang dan crew untuk menggunakan 
kekuatan pertahanan yang tahun-tahun 
terakhir dapat dibangun secara signifikan untuk 
mengemban tugas negara yang diberikan melalui 
konstitusi kepada TNI.

Dalam perjalanan melaksanakan kunjungan 
ke Lanud Iswahjudi, lebih kurang di ketinggian  
31.000 feet, diatas kota Pemalang Jawa Tengah,dua 
pesawat Sukhoi Su-30 dari Skadron Udara 11 dan 
dua pesawat F-16 Fighting Falcon dari Skadron 
Udara 3 mendekati pesawat kepresidenan. Flight 
Leader Foxtrot Flight Letkol Pnb Firman Dwi 
Cahyono memberikan ucapan “selamat datang” 
kepada Presiden RI dan rombongan dan meminta 
ijin untuk mengawal pesawat kepresidenan sampai 
mendekati Lanud Iswahjudi.

Kunjungan Presiden RI ke Lanud Iswahjudi 
didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, 
Menkopolhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko 
Suyanto, Menhan Purnomo Yusgiantoro dan 
Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Ida 
Bagus Putu Dunia.*
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Laporan Khusus

Rencana TNI AU untuk menambah dan melengkapi armada udara baru dengan menempatkan 
sejumlah pesawat tempur F-16 “fighting falcon” C/D 52ID makin mendekati kenyataan. Beberapa 
pesawat tempur canggih yang didatangkan dari Amerika Serikat akan melengkapi Skadron Udara 3 

Lanud Iswahjudi, Madiun dan Skadron Udara 16 Lanud Rusmin Nuryadin, Pekanbaru.
Hingga tulisan ini diturunkan (Oktober 2014--red), redaksi Suara Angkasa mencatat ada 

lima pesawat F-16 C/D yang sudah datang dan saat ini berada di Lanud Iswahjudi Madiun (kedatangan 
pertama tiga pesawat tanggal 25 Juli, kedua, dua pesawat tanggal 27 September). Kehadiran “rajawali-
rajawali petarung” TNI AU ini sekaligus menjawab penantian panjang selama dua setengah tahun hadirnya 
jet tempur untuk melengkapi armada tempur TNI AU yang sudah ada. 

Seperti diketahui kehadiran pesawat-pesawat ini merupakan bagian dari pengadaan 24 pesawat F-16 
C/D melalui proyek “Peace Bima Sena II” yang ditandatangani pemerintah Indonesia --via Kemhan-- dan 
Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2012 lalu. Pada tahun-tahun berikutnya, secara bertahap akan 
hadir seluruh pesawat yang direncanakan akan lengkap hingga akhir tahun 2015 mendatang. 

Pilihan kepada F-16 berawal dari tawaran hibah 24 pesawat tempur C/D oleh pemerintah Amerika 
Serikat kepada Indonesia pada tahun 2010. Sejak itu, pergulatan diskusi soal untung – rugi tawaran hibah 
itu mengemuka, mulai di kalangan masyarakat, media massa hingga di gedung DPR. Pertanyaan yang 
kerap muncul, mengapa Indonesia harus menerima pesawat bekas pakai AU Amerika Serikat (USAF) yang 
sudah lama tidak digunakan, dan untuk menghidupkan kembali harus dilakukan up grade dengan biaya 
ratusan juta dolar AS? 

Melalui pengkajian yang komprehensif dan akurat oleh Kemhan dan TNI AU, akhirnya diputuskan 
untuk menerima tawaran hibah tersebut. Pertimbangannya karena faktor kebutuhan akan jumlah pesawat 
yang banyak untuk mengisi skadron baru dan melengkapi skadron yang sudah ada, dibanding beli baru 
yang hanya enam pesawat. Selain itu kemampuan pesawat F-16 tersebut nantinya akan setara dengan F-16 
block 52 setelah melalui serangkaian up grade. Pesawat ini juga terbukti memiliki kemampuan andal dalam 
melaksanakan pertempuran udara maupun serangan darat.

Selamat Datang Selamat Datang 
“RAJAWALI PETARUNG” BARU TNI AU“RAJAWALI PETARUNG” BARU TNI AU

Menyambut F-16 C/D Blok 52IDMenyambut F-16 C/D Blok 52ID

16 suara ANGKASA Edisi Oktober 2014



Dari Hill AFB ke Iswahjudi AFB
Salah satu hal menarik dari prosesi 

pengadaan pesawat F-16 C/D kali ini adalah proses 
pengiriman pesawat. Dari negeri asalnya Amerika 
Serikat, pesawat-pesawat didatangkan melalui 
proses penerbangan ferry. Pesawat diterbangkan 
langsung dari Hill AFB (Air Force Base) Utah Amerika 
Serikat menuju Lanud Iswajudi, dengan melewati 
beberapa tempat/pangkalan udara dengan jarak 
yang lumayan jauh, seperti Eielson AFB di Alaska 
dan Andersen AFB di Guam Pasifik. 

Pada kedatangan tahap pertama, tiga pesawat 
F-16 C/D dengan call sign “Viper Flight,” memulai 
perjalanan panjang meninggalkan Hill AFB di Utah 
Amerika Serikat pada Selasa, pertengahan Juli 2014 
menuju Eielson AFB di Alaska. Sebagai pesawat leader 
adalah F-16 C tail number TS-1625 yang diterbangkan 
Kolonel Howard Purcel (USAF), pesawat kedua F-16 D 
tail number TS 1620 yang diawaki Mayor Collin Coatney 
(USAF) / Letkol Pnb Firman Dwi Cahyono (Danskad 3) 
dan pesawat terakhir F-16 D tail number TS-1623 yang 
diawaki Ltc. Erick Houston (USAF) / Mayor Pnb Anjar 
Legowo (penerbang Skadron Udara 3). 

Penerbangan berlanjut pada hari Rabu (22/7)
dari Eielson AFB di Alaska menuju Andersen AFB, 
Guam di Pasifik. Rute ini merupakan jarak terjauh 
yang ditempuh “Viper Flight” yaitu selama 9 jam 
46 menit. Untuk menempuh rute ini “Viper Flight” 
bahkan harus melakukan sembilan kali pengisian 
bahan bakar di udara. Semula terbang pada 
ketinggian 25.000 kaki dengan kecepatan 0.75 MN 
(Mach Number) atau sekitar 450 KTAS (knotst true 
air speed) melewati Samudra Pasifik yang luas. 

Namun penerbangan terpaksa naik 
pada ketinggian 27.000 kaki untuk 
menghindari awan dan turbulensi. 
Selanjutnya pada dua jam terakhir 
kecepatan ditambah agar tiba sesuai 
rencana.

Selanjutnya pada Jumat (25/7) 
pukul 06.07 WIB “Viper Flight” 
melanjutkan rute terakhir dari 
Andersen AFB Guam pada pukul 09.07 
local time (pkl 06.07 WIB) menuju 
Lanud Iswahjudi Madiun. Penerbangan 
kali ini menempuh waktu 5 jam 16 
menit dengan melaksanakan empat 
kali pengisian bahan bakar di udara 
oleh pesawat tanker KC-10.

Jalani Upgrading
Sebelum dikirim ke Indonesia, seluruh 

pesawat telah menjalani upgrading dan refurbished 
rangka airframe serta modernisasi sistem avionic 
dan persenjataan di Ogden Air Logistics Center Hill 
AFB, Utah Amerika Serikat.

Rangka pesawat diperkuat, kokpit diperbarui, 
jaringan kabel dan elektronik baru dipasang, semua 
sistem lama direkondisi atau diganti menjadi baru 
dan mission komputer canggih baru sebagai otak 
pesawat ditambahkan agar lahir kembali dengan 
kemampuan jauh lebih hebat dan ampuh.

Modernisasi dan upgrade avionic serta 
engine pesawat dilaksanakan untuk meningkatkan 
kemampuan menjadi setara dengan F-16 block 
50/ 52, khususnya dengan pemasangan “otak dan 
syaraf” pesawat yaitu mission computer MMC- 
7000A versi M-5 yang juga dipakai Block 52+, 
demikian pula radar AN/APG-68 (V) ditingkatkan 
kemampuan sesuai sistem baru yang dipasang. 

Selain itu juga Iiproved modem data link 16 
untuk komunikasi data canggih, embedded GPS/ INS 
(EGI) block-52 yang menggabungkan fungsi GPS dan 
INS dan berguna untuk penembakan JDAM (bom 
GPS), electronic warfare management system AN/
ALQ-213, radar Warning Receiver ALR-69 Class IV 
serta counter measures dispenser set ALE-47 untuk 
melepaskan chaffs/ flares anti radar/anti rudal.

Untuk seluruh mesin pesawat tipe F100-
PW-220/E telah menjalani upgrade menjadi baru 
kembali, khususnya dengan pemasangan sistem 
DEEC (digital electronic engine computer) baru dan 
Augmentor engine baru yang usia pakainya dua 
kali lebih lama.

Pangkoopsau II Marsda TNI Abdul Muis foto bersama para penerbang 
pesawat F-16 C/D  yang baru tiba dari Amerika Serikat.

Selamat Datang 
“RAJAWALI PETARUNG” BARU TNI AU
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Dalam urusan pertempuran udara, pesawat 
ini cukup andal karena disamping lincah F-16 C/D 
52ID TNI AU juga dilengkapi rudal jarak pendek AIM-
9 side winder L/M/X dan IRIS-T (NATO) serta rudal 
jarak sedang AIM-120 AMRAAM-C. Untuk menyerang 
sasaran permukaan dilengkapi kanon 20 mm, bom 
standar MK 81/ 82/ 83/ 84, laser guided bomb paveway, 
JDAM (GPS bom), bom anti runway Durandal, rudal 
AGM-65 Maverick K2, rudal AGM-84 Harpoon (anti 
kapal), rudal AGM-88 HARM (anti radar), improved data 
modem link 16, head up display layar lebar terbaru 
yang kompatibel dengan helmet mounted cueing 
system dan night vision google.

Rencananya, pesawat-pesawat ini juga akan 
menjalani modifikasi pemasangan peralatan drag 
chute karena konfigurasi awal pesawat F-16 C/D-52ID 
tidak dilengkapi dengan drag chute (rem payung) yang 
dilakukan teknisi TNI AU dibantu personel Lockheed 
Martin pada kuartal pertama 2015.

Pesawat juga dilengkapi navigation dan targeting 
pod canggih seperti sniper/ litening untuk operasi 
tempur malam hari serta mampu melaksanakan 
misi supression of enemy air defence (SEAD) untuk 
menetralisir pertahanan udara musuh. Dilengkapi 
kemampuan sistem avionik canggih dan senjata udara 
modern serta keunggulan daya jangkau operasi, 
membuat pesawat ini sanggup untuk menghadang 
setiap penerbangan gelap atau menghantam sasaran, 
baik diluar atau dalam wilayah kedaulatan kita, pada 
saat siang atau malam hari.

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, counter measures 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 
niscaya kemampuan pesawat 

ini cukup andal, untuk urusan 
pertempuran udara mampu membawa 

rudal jarak pendek AIM-9 sidewinder P-4/L/M 
dan IRIS-T (NATO) serta rudal jarak menengah 

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 membawa persenjataan 
kanon 20 mm, bom 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). Sedangkan 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.

Pelaksanaan regenerasi meliputi structural/
airframe upgrade pesawat Block 25 hingga 
mencapai masa usia pakai (service life) optimal. 

Yang paling penting, pesawat dilengkapi 
peralatan pemandu navigasi yang terbaru 
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. Pesawat juga akan dilengkapi 
navigation dan targeting pod canggih seperti sniper/
litening untuk operasi tempur malam hari seperti 
layaknya siang disamping mampu melaksanakan 
misi 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).

Diharapkan pada saat pesawat tempur masa 
depan IFX sudah siap dioperasikan maka berbagai 
prosedur, taktik, pengalaman dan ilmu pengetahuan 
yang didapat dari pengoperasian pesawat F-16 C/D 
52ID bisa juga diterapkan untuk menyamai dan 
bahkan mengungguli kekuatan udara calon 
lawan dan pesaing negara kita. Pesawat-pesawat 
canggih ini akan menambah kekuatan tempur TNI 
Angkatan Udara sebagai tulang punggung air power 
(kekuatan dirgantara) Negara kita demi menjaga 
keamanan nasional.*(Soen, dari berbagai sumber)
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KEJUARAAN TERJUN PAYUNG 
INTERNASIONAL DIGELAR DI BANDUNG

Ordirga

Sekitar 26 negara mengikuti kejuaraan terjun payung internasional “16th Asiania 
Parachuting Championships and Indonesia International Open 2014” yang 
berlangsung selama sepuluh hari di Lanud Husein Sastranegara Bandung. Kejuaraan 

terjun payung kalender Federasi Terjun Payung Asia Oceania – ASIANIA ini, merupakan 
kedua kalinya diselenggarakan Persatuan Olahraga Dirgantara Terjun Payung PB FASI 
di Indonesia setelah berlangsung sukses pada kejuaraan ke-13 tahun 2010 di Solo, Jawa 
Tengah.

Selain kejuaraan bagi para anggota Asiania pada pertandingan di kota kembang 
ini juga secara bersamaan diselenggarakan kejuaraan terbuka internasional yang diikuti 
tidak hanya oleh negara-negara anggota Asiania tetapi juga negara lainnya seperti dari 
Belanda, Austria, Jerman, Republik Cheko, Polandia, Ukrania dan Rumania. Sedangkan 
negara peserta anggota Asiania yang ikut serta yaitu Malaysia, Korea Utara, Korea Selatan, 
Australia, New Zealand, India, Tiongkok, Jepang, Saudi Arabia, Bahrain, Oman, Qatar, 
Mesir, Uni Emirat Arab, dan Indonesia. 

Kejuaraan ini mempertandingkan nomor ketepatan mendarat putra/putri 
perorangan dan beregu atau accuracy landing, kerjasama di udara empat peterjun atau 
four way formation, skydiving dan kerjasama antar parasut perputaran susun tegak 
empat peterjun atau four way canopy formation rotation dan kerjasama antar parasut 

20 suara ANGKASA Edisi Oktober 2014



dua peterjun perubahan bentuk atau two way 
canopy formation sequential.

Dalam kejuaraan ini perwasitannya 
menggunakan alat elektronik yang mampu 
mengukur ketepatan dalam hitungan sentimeter 
untuk nomor accuracy atau ketepatan mendarat. 
Penilaian nomor kerjasama di udara dan 
kerjasama antar parasut untuk pertama kalinya 
dalam kejuaraan federasi Asiania akan 
menggunakan sistem penilaian lebih spontan 
dengan nama sistem In Time. Setiap gambar 
formasi yang dibuat para kameraman, tim akan 
dapat melihat skornya melalui layar secara 
langsung. 

Sebelum kejuaraan dilangsungkan, 
FASI menggelar kegiatan terkait yaitu 
kursus wasit terjun payung internasional, selama 
sepekan dan seminar wasit selama dua hari pada 
awal September serta pertemuan perwakilan negara-
negara anggota Asiania atau Asiania General Meeting. 
Sebelum dan selama kegiatan juga digelar kegiatan 
terjun demo dan boogie utamanya bagi para peterjun 
nasional dan internasional yang tidak mengikuti 
kompetisi termasuk penerjunan bendera raksasa 
dan terjun tandem bagi bukan peterjun yang ingin 
merasakan bagaimana rasanya terjun.

Kejuaraan ditutup oleh Sekretaris Umum FASI 
(Federasi Aero Sport Indonesia) Marsma TNI Nil Handri, 
S.E yang sehari-hari juga menjabat sebagai Kepala 
Dinas dan Potensi Kedirgantaraan Angkatan Udara 
(Kadispotdirgaau) di halaman appron Lanud Husein 
Sastranegara-Bandung. Berhasil menjadi juara umum 
adalah negara Oman.

Kasau dalam sambutan yang dibacakan 
Sekretaris Umum FASI mengatakan sangat 
mengapresiasi kegiatan kedirgantaraan ini dan 
berharap ajang ini bisa dijadikan pengenalan dini 
untuk menumbuhkan kecintaan akan salah satu 
cabang olah raga kedirgantaraan tersebut. Harapan ini 
tidak berlebihan, melihat begitu besar animo warga 
Bandung terhadap olahraga terjun payung ini.

Kejuaraan Terjun Payung Internasional yang 
untuk pertama kalinya di kota Bandung ini, paling tidak 
dalam tiga dekade terakhir, menurut Komandan Lanud 
Husein Sastranegara Kolonel Penerbang Nyoman 
Trisantosa merupakan upaya membangkitkan kembali 
kota Bandung yang dikenal sebagai kota pelopor dan 
pusat pendidikan beberapa cabang olahraga dirgantara 
di Indonesia termasuk terjun payung. Kota Bandung 

merupakan kota pertama yang memiliki klub 
terjun payung olahraga sipil di Indonesia yaitu 
Aves. 

Bagi Persatuan Olah Raga Terjun 
Payung PB FASI menurut Ketuanya Nisfu 
Chasbullah, kejuaraan terjun payung 
internasional Asiania ke-16 diharapkan 
dapat menjadi momentum selain dalam 
rangkaian Hari Jadi Kota Bandung juga ke 
depannya menjadi even pariwisata olahraga 
dirgantara.* (Pentak Lanud Hsn)

Atlet terjun payung Indonesia 
foto bersama Danlanud Husein Sastranegara 
Kolonel Pnb. Nyoman Trisantosa

Seorang peterjun siap mendarat
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Profi l Satuan

Satrad 216 Cibalimbing,
Mata dan Telinga Ibukota 
di Selatan Jawa Barat

Berada diujung Selatan Sukabumi 
Jawa Barat yang jauh dari hiruk pikuk 
masyarakat, bukan berarti Satuan 

Radar (Satrad) 216 Cibalimbing juga sepi 
akan tugas. Meskipun lokasinya “terpencil” 
berada di pinggiran Pantai Selatan 
Sukabumi, ternyata Satuan yang berada 
di bawah jajaran Kosekhanunas I, Jakarta 
ini,sarat dengan tugas. Beberapa tugas yang 
di laksanakan tidak ringan, bahkan bernilai 
strategis, karena terkait dengan aspek 
pertahanan ibukota negara dan kedaulatan 
wilayah udara nasional, khususnya di Sektor 
selatan Jawa Barat. 

Ketika redaksi Suara Angkasa 
melakukan liputan ke Satrad 216 Cibalimbing 

September 2014 lalu, sangat terasa 
bagaimana kesibukan para 

prajurit dan anggota satuan 
yang mempunyai motto Labda 
Pratiyata Yudha ini. Tangan-
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Mayor Lek Ridwan KurniawanMayor Lek Ridwan Kurniawan
Dan Dan SSatrad 216 Cibalimbing atrad 216 Cibalimbing 
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tangan cekatan prajurit nampak begitu terampil 
mengoperasikan alutsista yang menjadi tanggung 
jawabnya. Keseriusan dan konsentrasi juga 
nampak menggelayut pada wajah setiap prajurit 
yang sedang melaksanakan tugas. 

Kepada Suara Angkasa, Komandan Satrad 
216 Cibalimbing Mayor Lek Ridwan menjelaskan, 
tugas yang diberikan satuan atas kepada Satrad 
216 hakikatnya adalah kehormatan dan juga 
kebanggaan. Oleh karena itu, setiap prajurit yang 
berdinas di Satrad 216 merasa mendapatkan 
kehormatan itu. Dalam berdinas senantiasa fokus 
dan all out, lebih-lebih juga dipercaya bertugas 
mengamankan ibu kota negara. 

“Kami bangga mendapat amanah dan tugas 
mengawaki Satrad 216 Cibalimbing, kebanggaan 
itu makin terasa mengingat kami menjadi bagian 
dari mata dan telinga pengamanan ibu kota 
negara di Selatan Jawa Barat,” kata Mayor Lek 
Ridwan Kurniawan.

Mayor Lek Ridwan Kurniawan yang 
alumnus AAU tahun 1998 ini menambahkan, 
sebagai satuan pelaksana operasi Kosekhanudnas 
I, Satrad 216 bertugas melaksanakan pembinaan 
kesiapan operasi beserta personelnya dan 
pengoperasian alat utama sistem senjata radar 
dalam rangka deteksi dini dan pengendalian 
intersepsi pesawat tempur sergap dan pesawat 
penyergap low speed pada operasi pertahanan 
udara guna mendukung tugas Kosekhanudnas I.

Berganti dan Berubah
Sejarah perjalanan Sartad 216 melewati 

masa panjang yang diawali tahun 1959. Dalam 
perjalanannya, satuan ini, dulunya pernah 
beberapa kali berganti nama. Awalnya pada 1960 
- 1962 bernama Stasiun Radar Ujung Genteng. 
Kemudian pada pada 1963 - 1964 berubah menjadi 
Stasiun Radar 250 Cibalimbing. Tahun 1965 - 
1982 berubah lagi menjadi Stasiun Radar 450 
Cibalimbing. Tahun 1982 - 1993 bernama Alutsista 
Radar non Aktif, dan tahun 1993 - 2002 menjadi 
Satuan Radar 215 Cibalimbing. Sejak Tahun 2002 
sampai dengan sekarang berubah lagi menjadi 
Satuan Radar 216 Cibalimbing.

Macam dan jenis alutsista yang pernah 
dioperasikan pun berubah-ubah sesuai dengan 
kebutuhan pada masanya. Beberapa alutsista yang 
sempat beroperasi antara lain, radar Decca LC 
(Low Coverage) yang berkemampuan mendeteksi 

sasaran rendah. Radar Jenis NYSA buatan 
Polandia, Radar Thomson TRS 2215 R, Radar 
Thomson TRS 2215 D adalah beberapa alutsista 
yang pernah mengiringi perjalanan sejarah 
dan pelaksanaan tugas Satrad 216 Cibalimbing. 
Keberadaan alutsista-alutsista tersebut tentunya 
sangat berjasa dalam mendukung pelaksanaan 
tugas-tugas satuan sejak dari era Orde Lama, 
Orde Baru hingga era Reformasi saat ini. 

Sebelum bulan Februari 1999 seluruh 
Satuan Radar pembinaanya dibawah Koopsau, 

Radar Nysa Buatan Polandia

Radar Thomson TRS 2215 D Buatan Perancis
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dalam hal ini adalah Lanud-Lanud. Segala sesuatu 
yang terkait dengan dukungan pemeliharaan 
maupun suku cadang (Sucad) dilaksanakan oleh 
Lanud sedangkan operasional radar di BKO-
kan secara terus menerus ke Kohanudnas.Oleh 
karena itu untuk mencapai tingkat kesiapan 
operasional alutsista radar, diadakan perubahan 
kebijakan yang terkait dengan pembinaan dan 
penggunaannya. Berdasarkan Surat Keputusan 
Kasau Nomor Skep/43/II/1999 tanggal 22 
Februari 1999, maka pembinaan Satuan Radar 
dialihkan dari Koopsau ke Kohanudnas dengan 
pertimbangan untuk meningkatkan efektivitas 
dan efisiensi organisasi TNI AU dan Kohanudnas.

Tahun 2004 menjadi titik kebangkitan 
Satrad 216 setelah sebelumnya mengalami 
berbagai kendala. Setelah lama sekedar menjadi 
radar berkemampuan EW, maka dengan 
pertimbangan sebagai Satuan Radar yang juga 
bertanggung jawab meng-cover ibukota Jakarta 
dari Selatan, makasejak Oktober 2007 status 
Satrad 216 berubah dari radar EW menjadi radar 
GCI. Peningkatan ini tentunya setelah melalui 
berbagai penyempurnaan dan peningkatan 
alutsista, termasuk profesionalime SDM nya. 

Sekilas Alutsista Radar
Radio Detection and Ranging (radar) 

merupakan peralatan elektronika yang berbasis 
pada gelombang elektromagnetik untuk 
mendeteksi sasaran yang ada di wahana udara. 
Satrad 216 Cibalimbing saat mengoperasikan 
alutsista radar jenis Long Range Surveillance 
Radar dengan tipe radar Thomson TRS 2215D 

buatan Perancis berkemampuan EW/GCI (Early 
Warning/Ground Control Interceptor) yang 
mampu mengemban misi penginderaan jarak jauh 
dengan pendeteksian sedini mungkin dan mampu 
mengarahkan, mengendalikan, intersepsi pesawat 
tempur sergap ke sasaran target yang dituju serta 
mengarahkan kembali menuju home base. 

Radar Thomson ini merupakan radar 
3 dimensi yang mampu memberikan data 
sasaran (Tasa) berupa jarak, azimuth, ketinggian, 
kecepatan, arah sasaran (heading) dan IFF (squack 
number). Target yang berupa echo gelombang 
elektromagnetik yang diterima antena radar 
diproses oleh receiver-processing (RP) unit untuk 
diolah menjadi track primary maupun secondary 
yang ditampilkan pada display console RP. 
Track sasaran ini di kirimkan melalui jaringan 
komunikasi data untuk diolah dan ditampilkan 
oleh sistem komputer dan display yang ada di 
Ruang Operasi (Control and Reporting Centre/
CRC). Track yang sudah diproses menjadi Tasa 
tersebut ditampilkan pada sistem display Thales, 
TDAS maupun RSCAN untuk di-track oleh 
operator radar. Tasa yang tertampil di CRC secara 
real time dikirim ke SOC untuk diidentifiksi 
menggunakan Komsat SBM K4I Kohanudnas. 
Setelah Tasa diidentifikasi apakah pesawat kawan 
atau lawan oleh SOC selanjutnya dikirim kembali 
ke CRC Satrad maupun ke ADOC untuk analisis 
selanjutnya.

Dalam pengendalian intersepsi pesawat 
tempur sergap ke sasaran oleh GCI controller di 
Ruang CRC, dilengkapi dengan peralatan komunikasi 
ground to air (GTA) UHF dan VHF, sedangkan untuk 
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komunikasi ground to ground (GTG) jalur Kodal, 
Lasa (laporan sasaran), informasi dan Adminlog ke 
satuan atas menggunakan komunikasi radio HF 
SSB, Komsat SBM K4I, Jarkombra TNI AU maupun 
telepon PT Telkom. Radar Thomson TRS 2215D juga 
dilengkapi peralatan Pernika Hanud berkemampuan 
ESM dan ECCM.

Operasi dan Latihan
Macamoperasi yang dilaksanakan oleh 

Satrad 216 setiap tahunnya meliputi Operasi 
Hanud Aktif (Tangkis Sergap). Operasi ini 
dilaksanakan dengan kegiatan Pengamatan Udara 
(Operasi Matud), yang penyelenggaraannya 
dilaksanakan sepanjang tahun atau sering disebut 
dengan operasi sepanjang masa, sesuai dengan 
perintah komando atas.

Selanjutnya juga melaksanakan operasi 
pengamanan ibukota (Pam Ibukota). Operasi 
ini dalam rangka pengamanan ibukota sebagai 
salah satu obyek vital yang sangat strategis bagi 
kegiatan pemerintahan, perekonomian maupun 
pertahanan negara. Berikutnya operasi Pam VVIP/
VIP yang dilaksanakan dengan kegiatan operasi 
Radar Cover Penerbangan VVIP/VIP pejabat 
negara maupun tamu-tamu negara, Radar Cover 
Ferry Flight Military maupun Operasi Pengamanan 
Khusus sesuai perintah komando atas.

Selain operasi tersebut, Satrad 216 
Cibalimbing, juga melaksanakan operasi Pam 
ALKI I selat sunda dan Pam wilayah Perbatasan 
dengan Australia serta operasi khusus sesuai 
perintah satuan atas.

Untuk latihan, Satrad 216 melaksanakan 
beberapa latihan yang meliputi latihan 
perorangan, latihan satuan, antarsatuan. Untuk 
latihan antarsatuan meliputi :

a.  Latihan Hanud Kilat A. Merupakan latihan 
kesiapan perorangan dengan tujuan melatih 
kemampuan dan meningkatkan profesionalisme 
perwira GCI Controller di Satrad serta mengasah 
kemampuan komunikasi dengan pilot pesawat 
tempur sergap dalam kegiatan Life Target 
dengan pesawat tempur sergap agar mampu 
melaksanakan penuntunan dan penyergapan 
pesawat tempur sergap ke sasaran (air intercept 
maupun air combat tactic). 

b. Latihan Hanud Cakra A. Latihan kesiapan 
satuan untuk melatih kemampuan dan kesiap 

siagaan unsur hanud jajaran Kosekhanudnas I.

c) Latihan Hanud Perkasa A. Latihan kesiagaan 
antar satuan untuk menguji doktrin, prosedur dan 
sistem kodal pertahanan udara sehingga terjamin 
kesiapsiagaan Kosekhanudnas beserta unsur-
unsur Hanud TNI AU, Hanud TNI AD, Hanud TNI 
AL dan unsur sipil yang berkemampuan hanud 
dalam sistem hanudnas.

d) Latihan Hanud Tutuka. Latihan kesiagaan 
komando untuk mengukur kemampuan dan 
kesiagaan Kosekhanudnas dalam pelaksanaan 
mekanisme operasi Hanud serta kemampuan 
komando pengendalian dan koordinasi unsur-
unsur Hanud di bawahnya. 

e) Latihan Angkasa Yudha. Latihan kesiapan 
antar komando untuk melatih kerja sama antar 
satuan Kotama dan antar Kotama di jajaran 
TNI AU dan Kohanudnas melaksanakan dalam 
melaksanakan tugas-tugas operasi udara secara 
terkoordinasi dan teritegrasi. 

f) Latihan Gabungan TNI. Latihan ini 
dilaksanakan untuk memelihara dan meningkatkan 
kemampuan tempur TNI dengan segala aspek 
pendukungnya.

Latihan-latihan yang dilaksanakan untuk 
melatih kesiapan perorangan meliputi:

a) Profesiensi GCI Controller, untuk meningkatkan 
kemampuan perorangan GCI Controller Satrad 216 
melalui simulasi. 

b) Profesiensi radar operator. Radar operator 
(PLLU) pada saat ini berjumlah 2 personel 
melaksanakan latihan profesiensi perorangan 
untuk meningkatkan kemampuan bersamaan 
pada saat kegiatan operasi.

c) Profesiensi radio operator. Profesiensi 
personel radio operator disesuaikan dengan 
Sasbinpuan yang ingin dicapai dan dilaksanakan 
bersamaan penyelenggaraan komunikasi pada 
saat operasi Matud, yaitu mengirim dan menerima 
berita Adminlog.

d) Profesiensi mekanik radar, radio, genset 
dan ancillaries.Kegiatan profesiensi mekanik 
radar, radio, genset dan ancillaries dilaksanakan 
bersamaan dengan kegiatan operasi.* (Soen)
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Profi l Prajurit

Serda Trisnarmanto, Danru Komob Komlek Kima Pusdiklat Paskhas, 
Bandung ini mengaku “gatal” tangannya tiap kali mendengar 
suara tembakan. Dibesarkan di lingkungan militer membuat 

Trisnarmanto kecil sudah sangat familier dengan dunia menembak. 
Ayahnyalah yang memperkenalkan dengan dunia menembak. 
Meskipun demikian, ketika itu tidak pernah sedikit pun ia bercita-cita 
atau berkeinginan untuk menjadi prajurit TNI. Trisnarmanto kecil justru 
ingin menjadi seorang arsitek atau ahli bangunan. Nasib berkata lain. 
Setelah tamat Sekolah Menengah Kejuruan jurusan bangunan, bukan 
kuliah jurusan teknik arsitektur yang dilakoni, tetapi oleh orang tuanya 
diarahkan menjadi anggota TNI.

Trisnarmanto pun mengikuti apa yang dikehendaki orang tuanya, 
walau dalam hati kecilnya dia sendiri tidak yakin bisa diterima menjadi anggota 
TNI karena posturnya yang kurus kecil. Dengan tinggi 163 dan berat (saat ini) 56 

kg. Dia mendaftar melalui jalur bintara prajurit karir. Kesempatan pertama gagal, 
kemudian diulang kembali pada tahun berikutnya, dengan memegang “ticket 
holder” tetapi melalui jalur berbeda yaitu penerimaan tamtama prajurit karir. 
Dengan bekal yang sudah matang ditambah postur yang sudah memenuhi 

syarat, tidak kurang berat badan lagi, bergabunglah dia menjadi anggota Angkatan 
Udara, tepatnya pada tahun 2001.

Setelah menjadi prajurit Angkatan Udara, apalagi anggota Paskhas, 
bakat menembaknya kian menjadi. Kalau, sewaktu kecil oleh orang tuanya 

ditarget bisa menembak/menjatuhkan jambu lewat batangnya, baru 
dapat tambahan uang jajan, setelah menjadi anggota Paskhas, piala dan 
medali dari berbagai even perlombaan dalam dan luar negeri itu dia 
kumpulkan. Tidak kurang dari 35 medali/piala tertata rapi memenuhi 
ruang tamu rumahnya duapuluh lima diantaranya penghargaan dari 
even di luar negeri. 

Kejuaraan-kejuaraan yang pernah diikuti dan membawanya 
menjadi juara satu antara lain Panglima TNI Cup tahun 2007, 
Dankorpaskhas Cup tahun 2009 nomor presisi 100 m, Kapolri Cup 
tahun 2011 (metal silhouette 300 m), Dankorpaskhas Cup tahun 
2013 (presisi tiga sikap 300 m), Dankorpaskhas Cup tahun 2013 
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(500 m versi KOMI), juara overall individual rifle 
match BISAM 2008, match 2 dato BISAM 2008, 
match 4 cheteria Bisam 2008. Ketika bergabung 
menjadi bagian dari UNIFIL, Lebanon, ada dua 
even yaitu Intercontingen UNIFIL sector east juara 
satu perorangan dan beregu, sedangkan untuk 
UNIFIL Intercontingen juara dua perorangan dan 
juara satu beregu.

Dari sekian kejuaraan ada satu even yang 
menurut ayah dua anak ini paling berkesan yaitu 
menjadi juara umum perorangan di Brunei tahun 
2008 tepatnya pada kejuaraan BISAM (Brunei 
International Skill at Arm Meet) IX tahun 2008. Dari 
lima materi perorangan yang dilombakan dia berhasil 
memboyong tiga emas, satu perak dan satu perunggu. 
Even internasional yang cukup bergengsi ini diikuti 
oleh sepuluh negara yaitu Brunei Darussalam, 
Indonesia, Malaysia, Kamboja, Singapura, 
Inggris, Australia, Yordania, Pakistan, dan Oman. 

“Kesempatan mengikuti BISAM Brunei 
itu adalah kesempatan pertama bertanding di 
luar negeri dan langsung meraih juara umum 
perorangan. Padahal untuk dapat masuk tim ini 
saja, untuk seleksi di dalam negeri, saingannya 
sangat banyak. Setelah diseleksi akhirnya sampai 
terpilih hanya enam orang dari tiga Angkatan 
dan saya satu-satunya perwakilan TNI AU untuk 
atletnya,” papar Tris bangga. 

Menyenangkan, hobi menembak itu pada 
akhirnya menjadi pekerjaan yang dicintai dan 
ditekuni serius. Tidak mudah jalan menuju ke 
sana. Hari-hari adalah latihan dan latihan bahkan 
sampai malam, serius dan memakai rasa serta 
hati. Tidak cukup teknik saja, tetapi menembak 
juga harus dengan hati, meskipun menembak itu 
identik dengan dunia militer. 

“Menembak itu harus sensitif, bisa mengenali 
rasa dari menembak itu. Rasa di sini seperti kita 
merasakan makanan, kurang asin atau terlalu 
asin. Jadi pada saat menembak, kita harus sensitif 
terhadap sikap dan teknik kita, misalnya cara 
memegang senjata yang kurang atau terlalu kuat, 
tarikan terhadap picu yang kurang halus, atau 
napas kita terlalu buru-buru. Selalu mengevaluasi 
setiap kesalahan yang terjadi dan mencari solusi 
agar tidak terjadi lagi saat menembak selanjutnya, 
sehingga hasil berikutnya akan lebih baik,” jelasnya 
tentang teknik menembak yang baik.

“Satu yang tidak kalah penting, selain 

penguasaan teknik kita juga harus dapat 
mengendalikan hati dan pikiran kita. Tiga unsur 
ini selalu terkait, teknik baik, hati nyaman, pikiran 
kita penuh ambisi untuk menang atau takut jelek 
hasil menembaknya, hasil yang didapat tidak 
akan baik, maka ketiga unsur tersebut harus kita 
padukan dengan baik dengan berlatih mengontrol 
emosi,” tambahnya. Itulah mengapa dia menyebut 
menembak itu olahraga yang unik. “Menembak 
itu olahraga unik. Sedikit beda dengan olahraga 
lainnya, sepak bola misalnya, meskipun tetap 
butuh stamina yang prima tetapi tidak seperti 
primanya fisik olahraga sepak bola. Kita juga 
harus memadukan antara teknik, hati dan pikiran. 
Teknik baik, hati nyaman, tetapi pikiran kita 
ambisius untuk menang, hasilnya kurang baik,” 
paparnya menjelaskan. 

Berkat bimbingan para seniornya di Pusdiklat 
Paskhas, kemahiran menembak Trisnarmanto 
terus berkembang. Tidak hanya menembak versi 
militer saja, tetapi sudah mulai merambah ke 
olahraga menembak versi sipil. Menurutnya ada 
sedikit perbedaan olahraga menembak versi sipil 
dan militer, karena jenis senjata yang digunakan. 
Untuk itu dia tidak segan-segan bertanya dan 
berdiskusi dengan penembak sipil juga belajar 
lewat buku maupun browsing lewat internet, juga 
belajar dari para seniornya di Pusdiklat Paskhas.

Awal tahun ini, setelah melalui seleksi, dia 
bergabung dengan tim menembak kota Bandung 
dalam menghadapi Pekan Olahtaga Daerah (Porda) 
Jabar 2014 yang rencananya digelar bulan November. 
Sebagai pemanasan akhir September dia mengikuti 
Awang Farouk Cup di Kalimantan yang merupakan 
babak kualifikasi PON 2016 dan mendapatkan medali 
perunggu untuk nomor individu/perseorangan.

Menembak sudah menjadi bagian tak 
terpisahkan dari kehidupan Trisnarmanto, bahkan 
sampai kapanpun, karena kemahiran menembak 
tidak kenal pensiun. “Semakin banyak jam 
terbang, semakin tajam kemampuan yang kita 
miliki dan selama masih mampu menembak 
saya akan terus menekuni olahraga ini. Apalagi 
sebagai anggota militer, menembak merupakan 
suatu kewajiban dan kebanggaan, bisa dikatakan 
olahraga bergengsinya militer,” pungkas jagoan 
menembak dengan senjata laras panjang api 
maupun senapan angin match ini mengakhiri 
wawancara dengan redaksi SA.* (Hat)
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Opsdiklat

L atihan Perkasa merupakan latihan 
kesiagaan antar satuan untuk menguji 
doktrin, prosedur dan sistem komando 

dan pengendalian (kodal) pertahanan udara 
sehingga terjamin kesiapsiagaan Kosekhanudnas 
beserta unsur-unsur Hanud TNI AU, unsur Hanud 
TNI AD, unsur Hanud TNI AL dan unsur sipil yang 
berkemampuan Hanud dalam sistem pertahanan 
udara nasional. Tujuannya untuk mewujudkan 
sistem pengamatan dan penangkalan yang andal 
terhadap setiap bentuk ancaman kekuatan udara 
asing di wilayah yuridiksi nasional, menguji 
kesiapan Kosekhanudnas beserta unsur operasional 
dalam jajarannya dalam menghadapi kontijensi di 

wilayah udara nasional dan mewujudkan sistem penangkalan serta penindakan yang andal di wilayah 
tanggung jawab Kosekhanudnas. Latihan ini menggunakan metode simulasi dan geladi lapangan 
ser ta melibatkan Kosekhanudnas I, II, III, dan IV beserta unsur-unsur Hanud TNI AU, Hanud TNI AD 
dan TNI AL.

Pada tahun anggaran 2014, Latihan Perkasa dilaksanakan di wilayah Kosekhanudnas III Medan 
dengan sebutan Latihan Perkasa C dan di wilayah Kosekhanudnas IV Biak dengan sebutan Latihan 
Perkasa D. Latihan Perkasa C dan D dilaksanakan pada bulan Juli dan Agustus 2014 yang 
lalu dan dibuka oleh Panglima Kohanudnas Marsda TNI Hadiyan Sumintaatmadja selaku Direktur 
Latihan melalui video conference di ruang Yudha Popunas Makohanudnas Halim Perdanakusuma. 
Latihan Perkasa ini dilaksanakan untuk mewujudkan kesiapsiagaan Kosekhanudnas beserta 
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unsur operasional jajarannya dalam menghadapi 
kontijensi di wilayah masing-masing dengan 
tema “Kosekhanudnas melaksanakan operasi 
pengamanan udara secara terpadu dalam rangka 
OMP/OMSP untuk menegakkan kedaulatan dan 
hukum di wilayah udara NKRI”.

Sasaran dan Materi
Secara umum sasaran yang diharapkan 

pada latihan ini adalah terwujudnya sistem 
penangkalan yang dapat memberikan efek 
tangkal penindakan terhadap niat lawan 
yang akan melakukan penyerangan dan sistem 
penindakan jika lawan memaksakan untuk 
melakukan serangan,  secara  terbatas 
maupun konvensional ke wilayah Kosekhanudnas. 
Secara khusus meningkatnya kemampuan 
perorangan maupun satuan yang tergabung dalam 
Kosekhanudnas guna mengaplikasikan dan 
menerapkan Doktrin Operasi Gabungan, Doktrin 
Operasi Hanud dan doktrin-doktrin terkait dalam 
rangka menyusun rencana operasi yang disiapkan 

berdasarkan analisa kontijensi yang diperkirakan 
akan terjadi. Terujinya pula Protap Hanud di 
Kosekhanudnas beserta lampirannya melalui 
geladi lapangan dan siap sewaktu-waktu untuk 
digunakan dalam menghadapi berbagai kontijensi 
nyata di lapangan serta meningkatnya keterpaduan 
penyelenggaraan pertahanan udara. Materi 
yang dikembangkan yaitu penyerahan sasaran 
antar satuan radar di wilayah Kosekhanudnas, 
pelaksanaan intercept (identifikasi) visual di 
ketinggian rendah, pengembangan taktik dan 
teknik penanggulangan gangguan dan serangan 
udara oleh setiap unsur Hanud dan penentuan 
tingkat kesiapan tempur dan pengambilan 
keputusan dalam penindakan. 

Skenario Latihan
Hasil pengamatan radar dan pos pengamat 

visual melaporkan kerawanan di wilayah udara 
nasional dan meningkatnya aktivitas penerbangan 
gelap khususnya di wilayah Kosekhanudnas III 
dan IV. Dengan cara melakukan pengintaian 
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udara di sekitar obyek vital nasional,mereka juga 
berhasil menyusup masuk dan menerobos wilayah 
yuridiksi Nasional dengan memanfaatkan“ blank 
area” dan “gap area”,maupun jalur penerbangan 
internasional untuk menghindari tangkapan radar 
Hanud yang telah digelar sehingga memudahkan 
pergerakan satuan-satuan tempur mereka dalam 
melaksanakan upaya pengamatan maupun 
penghancuran terhadap sasaran-sasaran strategis 
berupa objek vital nasional. Hasil analisa terhadap 
berbagai sumber, diperoleh informasi bahwa 
penerbangan gelap tersebut dilakukan oleh 
pesawat-pesawat sipil dan militer, baik dari jenis 
pengintai, pengangkut maupun tempur sergap. 

Pada Latihan Perkasa C, diskenariokan 
ancaman datang dari arah utara melalui jalur 
penerbangan internasional (airways di Selat 
Malaka) menuju objek vital nasional yang berada 
di wilayah Kosekhanudnas III Medan. Untuk 
mencegah dan menanggulangi kerawanan wilayah 
udara nasional dan terjadinya upaya menggunakan 
wahana udara sebagai sarana untuk melakukan 
penggalangan terhadap rakyat di perbatasan 
serta upaya penghancuran objek vital nasional, 
Panglima TNI memerintahkan Pangkohanudnas 
untuk melaksanakan operasi Pertahanan Udara 
“Perkasa C-14” dalam menghadapi setiap bentuk 
ancaman yang menggunakan media udara yang 
dapat mengganggu kedaulatan NKRI. 

Sedangkan latihan Perkasa D, diskenariokan 
bahwa pesawat tidak dikenal (Lasa X) terbang 
di Laut Arafuru menuju ALKI III dan mengarah 

ke objek vital Nasional dan mereka 
melakukan provokasi serta pengintaian 
disepanjang rute yang ditempuhnya. 
Penerbangan ini kemudian berhasil 
ditangkap oleh Satuan Radar 242/Tjw , 
243/Tmk, 244/Mre dan 245/Sli. Pesawat 
tidak dikenal tersebut seringkali 
menerobos wilayah udara nasional 
dan melakukan jamming dan terbang 
sangat rendah menghindari tangkapan 
radar. Tindakan yang dilakukan ini 
tentunya menjadi ancaman bagi 
kedaulatan NKRI, kemudian Panglima 
TNI memerintahkan Kohanudnas 
menaikkan eskalasi tingkat siaga 
menjadi siaga 1 dan selalu waspada 
akan adanya pelanggaran wilayah 

udara di Kosekhanudnas IV. Kosekhanudnas IV 
menindaklanjuti dengan menggelar unsur-unsur 
Hanud di daerah Biak, Timika dan daerah Samudra 
Pasifik. 

Unsur-unsur yang dilibatkan pada Latihan 
Perkasa C; 1 flight F-16 sebagai unsur Tempur 
Sergap, C-130 Hercules dan pesawat Hawk 100/200 
sebagai Bulsi, pesawat Boeing Intai 737, EC-120 
Colibri, NAS 332 Super Puma sebagai unsur Low 
Speed, Satrad 231, 232, Denhanud 471 Paskhas, Yon 
Arhanudse 11 Kodam I Bukit Barisan, KRI Sultan 
Iskandar Muda dan PT. Inalum. Sedangkan unsur-
unsur yang dilibatkan pada Latihan Perkasa D; satu 
flight pesawat Tempur Sergap SU 27/30 Skadron 
Udara 11, satu flight pesawat T-50i Golden Eagle 
Skadron Udara 15, Helly NAS 332 Super Puma, 
Helly Puma SA 330, pesawat Boeing 737 Skadron 
Udara 5, Satrad 242, 243, 244, 245, 1 Batteray QW-3 
Denhanud 471 Paskhas, Kodim dan Koramil jajaran 
Kodam XVII Cendrawasih, KRI Sultan Hasanuddin 
366 dan MCC Frans Kaisepo Biak.*
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Hukum

Tugas TNI AU sesuai amanat UU TNI diantaranya 
menegakkan hukum dan menjaga keamanan 
di wilayah udara yurisdiksi nasional. Untuk 

dapat melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan 
sisi darat sebagai tumpuan udara (pangkalan 
udara) untuk penggelaran Alutsista udara sesuai 
dengan dinamika dalam ruang dan waktu tertentu 
berdasarkan kebutuhan dan tuntutan tugas 
pertahanan matra udara.

 Pasca Reformasi 1998 TNI termasuk TNI 
AU banyak menghadapi gugatan perdata tanah 
sebagai Barang Milik Negara (BMN) di pengadilan 
oleh pihak-pihak baik perorangan maupun 
persekutuan hukum adat dan subyek hukum 
lainnya. Pada periode tahun 2013-2014 saja lebih 
dari 10 tanah TNI AU (Lanud) yang memiliki nilai 
strategis pertahanan telah menjadi objek gugatan 
di pengadilan (secara litigasi), dan selain itu cukup 
banyak tanah TNI AU lainnya juga menjadi objek 

Membebaskan Sisi Darat Tumpuan UdaraMembebaskan Sisi Darat Tumpuan Udara
Dari Sengketa Hukum untuk MenyiapkanDari Sengketa Hukum untuk Menyiapkan
Gelar Alutsista Udara Secara ProgresifGelar Alutsista Udara Secara Progresif
Oleh Kolonel Sus Sujono,S.H.M.H.
Kasubdis Bankum Diskumau permasalahan penguasaan sepihak masyarakat 

(okupasi) dengan penyelesaian melalui mediasi 
(secara non litigasi) yang kesemuanya dapat 
menyita sumber daya TNI AU dan dapat 
menghambat pelaksanaan tugas serta penggelaran 
Alutsista Udara sesuai dinamika ancaman dan 
kebutuhan pertahanan matra udara. 

Oleh sebab itu diperlukan langkah-langkah 
yang sistematis dan terintegratif dalam penyelesaian 
menghadapi sengketa atau gugatan hukum dalam 
jangka pendek, jangka menengah dan jangka 
panjang agar kedaulatan negara secara nasional 
eksistensinya dapat terealisasi terlebih dahulu 
dalam rangka mewujudkan hakekat eksistensi 
kedaulatan negara secara internasional (ke dunia 
luar) melalui penggelaran Alutsista Udara.

Doktrin dan Normatif – Yuridis Terkait 
Penyiapan Sisi Darat Sebagai Tumpuan Udara

James Clavell Penulis Buku “The Art of 
War Sun Tzu” menyatakan seni perang mengenal 
sembilan jenis tanah atau wilayah di antaranya 
adalah tanah dispersif (dispersive ground) yang 
artinya berperang di tanah atau wilayahnya 
sendiri dapat memberikan keuntungan baik dari 
aspek psikologis maupun taktik. Selanjutnya 
dalam doktrin Air Power disebutkan bahwa 
kekuatan udara memiliki daya kemampuan besar 
dan menentukan, akan tetapi memiliki limitasi-
limitasi di antaranya “tidak permanen”, dan 
“ketergantungan kepada pangkalan udara”, artinya 
kekuatan udara tidak dapat pemanen di udara 
meskipun memiliki kemampuan mengisi bahan 
bakar di udara atau dengan kata lain sisi darat 
tumpuan udara memiliki peran strategis untuk 
mengoperasionalkan kekuatan udara. Menurut 
Hakim Huber dalam sengketa “ Island of Palma” 
menyebutkan bahwa kedaulatan mempunyai dua 

Pemeriksaan setempat gugatan tanah Lanud Pattimura
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ciri yang sangat penting yang dimiliki oleh suatu 
negara diantaranya bahwa kedaulatan merupakan 
suatu prasyarat hukum untuk adanya suatu negara. 
Terkait dengan tulisan ini konkrit dari kedaulatan 
adalah yurisdiksi eksklusif di wilayah teritorial 
Indonesia yakni dalam menggunakan wilayah 
untuk menggelar kekuatan pertahanan negara

Peraturan perundang-undangan nasional baik 
yang langsung maupun tidak langsung terkait dalam 
menyiapkan wilayah pertahanan negara yaitu:

1. Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan Negara yang 
isinya bahwa Pengguna Barang dan/atau 
Kuasa Pengguna Barang Milik Negara wajib 
mengelola dan menatausahakan BMN yang 
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-
baiknya.

2. PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah mengamanatkan 
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna BMN wajib 
mengamankan secara hukum, administrasi 
dan fisik terhadap BMN dalam penguasaannya.

3. Pasal 20 Ayat 3 UU tentang Pertahanan 
Negara menyebutkan bahwa pembangunan 
di daerah harus memperhatikan pembinaan 
kemampuan pertahanan, yang selanjutnya 
diatur dalam PP.

4. Pasal 22 Ayat (2) UU tentang Pertahanan 
Negara menyebutkan wilayah yang digunakan 
sebagai instalasi militer dan latihan militer yang 
strategis dan permanen ditetapkan dengan PP.

Demoralisasi Bangsa Mengancam Sisi Darat 
Tumpuan Udara Pertahanan Matra Udara

Gerakan Reformasi 1998 yang menuntut 
demokratisasi, dari sisi hukum telah mendatangkan 
dampak negatif di antaranya perilaku liberal yang 
mengedepankan hak dibanding kewajiban. Sikap 
dan perilaku demikian tentu saja semakin jauh 
dari nilai-nilai ideologi Bangsa Indonesia yaitu 
Pancasila atau telah terjadi demoralisasi. Hal ini 
terefleksi dengan banyaknya masyarakat yang 
lebih senang memilih jalur pengadilan (litigasi) 
sampai tingkat kasasi untuk mengurus haknya 
“tanpa” memiliki alasan moral dan hukum yang 
memadai dan cenderung hanya tergoda karena 
keuntungan materi atau kebendaan saja. Mereka 

tidak lagi berpikir dan ingat “dosa atau tidak” (nilai 
Sila Pertama Pancasila) dalam mengurus haknya 
yang tanpa memiliki alas hak yang sah atau halal, 
dan telah meninggalkan musyawarah dalam 
penyelesaian sengketa (nilai Sila Keempat Pancasila) 
sehingga lebih memilih jalur hukum di pengadilan 
sampai tingkat kasasi, yang berakibat menumpuknya 
perkara di Mahkamah Agung hingga terdapat 
ketentuan yang membatasi upaya hukum kasasi.

Diskusi-diskusi di lingkungan dunia akademik 
terdapat pendapat bahwa perilaku masyarakat 
yang senang memilihi penyelesaian sengketa 
melalui jalur hukum di pengadilan tanpa memiliki 
alasan hukum yang kuat dikarenakan rendahnya 
integritas aparat penegak hukum. Tidak adanya 
kepastian hukum itu justru sebagai peluang bagi 
sebagian masyarakat yang ingin mengurus haknya 
dengan alas hak yang tipis bahkan sering tidak jelas, 
akan tetapi mereka merasa memiliki peluang besar 
untuk memenangkan sengketa melalui mobilisasi 
sumber dayanya. 

Pada periode tahun 2013-2014 lebih dari 
sepuluh tanah sebagai tumpuan udara atau 
pangkalan udara di lingkungan TNI AU telah 
menghadapi gugatan perdata (terdapat juga 
gugatan Tata Usaha Negara/TUN). Sebagian besar 
gugatan diajukan oleh pihak-pihak yang tidak 
menguasai objek tanah lebih dari 65 tahun dan 
mereka mengaku sebagai keturunan atau ahli waris 
dari pemilik sebelumnya atau sebagai persekutuan 
hukum adat yang berhak atas tanah TNI AU. 
Sedangkan tanah-tanah tumpuan udara (Lanud) 
dalam penguasaan pemerintah RI dalam hal ini 
TNI Angkatan Udara tersebut pada umumnya 
merupakan bekas lapangan terbang yang dibangun 
oleh dan pada masa pemerintahan pendudukan 
Belanda dan Jepang, artinya bahwa tanah-tanah 
lapangan terbang sebagai tumpuan udara tersebut 
telah diselesaikan oleh pemerintahan pendudukan 
Belanda dan Jepang. 

Bahwa pengujian kepemilikan tanah di 
pengadilan yang diajukan oleh pihak yang tidak 
memiliki hubungan fisik (penguasaan) dan 
hukum langsung terhadap objek tanah serta tidak 
didukung dengan bukti surat yang memadai 
(bahkan sering disertai dengan pemalsuan surat) 
membutuhkan pemahaman dan penguasaan 
hukum yang cukup mendalam dan komprehensip 
oleh para hakim sebagai Sang Pemutus Perkara 
untuk menghindari kesalahan dalam putusan. 
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Akan tetapi kondisi demikian dalam praktik 
justru kadang menjadi “ruang” subyektivitas Sang 
Pemutus Perkara sehingga perkara yang secara 
substansial sama putusan bisa berbeda-beda. 

Banyaknya gugatan hukum demikian dapat 
menghambat dalam penyusunan master plan 
pertahanan matra udara, karena sebagian atau 
bahkan kadang keseluruhan tanah tumpuan udara 
telah menjadi objek gugatan dan penyelesaiannya 
jika sampai dengan putusan kasasi membutuhkan 
waktu relatif lama (tiga hingga lima tahun). Selain 
itu pembangunan dan pengembangan sisi darat 
sebagai tumpuan udara juga dapat menghadapi 
kendala karena para pihak selaku penggugat sering 
memobilisasi sumber daya yang dimilikinya mulai dari 
pengerahan massa untuk menekan institusi terkait 
penanganan perkara sampai dengan memobilisasi 
instrumen politik, sehingga tidak jarang akibatnya 
dapat sampai pada gangguan sisi udara melalui 
penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Daerah. 

Untuk membebaskan sisi darat tumpuan 
udara atau Lanud saat ini dan waktu mendatang 
agar dapat digunakan untuk penggelaran Alutsista 
Udara secara progresif sesuai dengan dinamika 
kebutuhan berdasar ancaman dan kemampuan 
negara diperlukan langkah-langkah penyelesaian 
secara paralel sebagai berikut:
1. Jangka pendek (sampai dengan dua tahun). 

Penelusuran dan pengumpulan dokumen-
dokumen tanah Lanud baik di internal maupun 
eksternal misal Kantor Desa/Lurah dan Kantor 
Pertanahan serta mengolah informasi dan data 
dari saksi-saksi hidup yang mengetahui historis 
pembangunan lapangan terbang oleh Belanda 
dan Jepang dalam bentuk surat pernyataan dan 
audio visual untuk bukti persidangan sebagai 
langkah preventif jika saksi-saksi tersebut tidak 
sanggup lagi menjadi saksi di persidangan atau 
meninggal dunia. Selain itu perlu penanganan 
menghadapi gugatan di pengadilan secara 
sistematis dan integratif dengan melibatkan 
satuan internal TNI AU terkait dan eksternal 
seperti Kemenkeu dan BPN.

 2. Jangka menengah (sampai dengan tiga 
tahun). Terwujudnya politik hukum tanah 
dalam tataran penyelesaian sengketa yaitu 
persamaan persepsi antara lembaga atau 
kementerian yang membidangi tanah sebagai 
BMN dan instansi bidang pertahanan dengan 
lembaga pemutus perkara bahwa tanah-tanah 

bekas peninggalan Pemerintah Pendudukan 
Belanda dan Jepang dimaknai secara hukum 
telah diselesaikan oleh penguasa pemerintahan 
waktu itu sehingga sah cara perolehannya dan 
sah menjadi barang milik negara. 

3. Jangka panjang (sampai dengan lima tahun). 
Terwujudnya kebijakan legislasi dan Keputusan 
Presiden yang memberi kepastian pada 
penataan wilayah pertahanan matra udara. 
Bahwa pembangunan ekonomi di daerah 
telah mendorong perkembangan kota yang 
memerlukan tambahan space tanah sehingga 
dapat mengancam sisi darat tumpuan udara 
(Lanud) padahal saat pembangunan Lanud 
dahulu telah berlokasi di pinggir atau tepi kota. 
Konflik demikian mendorong kekuatan pemilik 
modal yang mempunyai kepentingan sempit 
menggerakkan instrumen dan elemen yang ada 
di masyarakat untuk menekan terus berusaha 
menjadikan tumpuan udara pertahanan matra 
udara berubah fungsinya, diantaranya melalui 
gugatan hukum di pengadilan karena salah 
satu penyebab hapusnya BMN adalah karena 
putusan pengadilan. Untuk itu diperlukan 
kebijakan legislasi dan Keputusan Presiden 
pada tataran operasional (PP dan Perpres serta 
Kepres) yaitu:
a. PP sebagai tindak lanjut amanat Pasal 

20 ayat 3 UU Nomor 3 Tahun 2002 yang 
menyatakan bahwa “ pembangunan di 
daerah harus memperhatikan pembinaan 
kemampuan pertahanan”, dan Pasal 22 
Ayat (2) yang menyatakan wilayah yang 
digunakan sebagai instalasi militer dan 
latihan militer yang strategis dan permanen 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah”.

b. Melakukan inventarisasi sisi darat tumpuan 
udara yang strategis yang digunakan 
untuk instalasi militer dan latihan militer, 
selanjutnya ditetapkan dalam Keputusan 
Presiden agar tanah atau sisi darat yang 
digunakan untuk instalasi dan latihan 
militer tersebut tidak tergusur atau berubah 
fungsi oleh kepentingan sempit para 
pemilik modal. Dengan penetapan status 
tersebut maka sisi darat maupun udara 
pertahanan matra udara akan terjaga 
dari gangguan RUTR Daerah yang tidak 
memperhatikan kepentingan pertahanan 
matra udara.* 
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Bintal

RAHASIA-RAHASIA MALAM

Pesona malam 
Demi malam apabila menutupi (cahaya   

siang), dan siang apabila terang benderang. (QS 
Al-Lail: 1-2) Bintang yang paling dekat dengan 
kehidupan kita adalah matahari. Cahayanya 
demikian bersinar terang sehingga mata kita tidak 
sanggup untuk menatapnya secara langsung. 
Namun, hanya kepada malamlah matahari 
tunduk dan bertekuk lutut. Dalam bahasa Quran, 
malamlah yang menutupi cahaya matahari. 
Malamlah yang membatasi cahaya matahari 
untuk tidak bersinar dan kemudian karena malam 
pulalah matahari bersinar kembali. Bayangkan, 
seandainya malam tidak dibentangkan, maka 
matahari akan terus menerus bersinar dan 
cahayanya akan terus menerus menerpa bumi dan 
seisinya.

Tetapi apakah logika ini bisa dibalik, yakni kita 
mengandaikan malam berterima kasih kepada 
matahari, sebab tanpanya kita tidak akan mengenal 
hari. Bukankan boleh kita katakan bahwa 
karena mataharilah malam berubah menjadi 
siang, sehingga harus kita katakan bahwa malam 
itu tunduk dan bertekuk lutut kepada matahari? 
Kalau demikian, bukankah malam akan kehilangan 
pesonanya? Tunggu dulu!

Matahari tidak akan pernah bisa memberikan 
kegelapan (malam), sebab ketika terjadi gerhana 
matahari total sekalipun, maka kegelapan itu 
tidak bisa disebut malam. Sebaliknya, malam bisa 

memberikan cahaya, yakni yang berasal dari bulan 
dan bintang-bintang. Di samping itu, di tengah 
terangnya siang, misteri kehidupan lebih mudah 
diungkapkan, sedangkan di tengah kegelapan 
misteri kehidupan tampak seperti katub yang sulit 
untuk dibuka dan merangsang hati serta pikiran 
utnuk menguaknya. Matahari membuka selubung 
misteri tersebut, sedangkan malam menutupinya.

Kunci rahasia tirai malam dipegang 
olehNya. Malam telah menjadikan manusia pasrah 
sepasrah-pasrahnya terhadap kehendakNya. Dia 
telah menciptakan malam untuk istirahat dan 
siang untuk berkarya. Dalam alam pikiran kita, 
pergantian siang dan malam merupakan hal yang 
biasa. Pengetahuan kita yang terbatas, hanya 
mampu mengatakan bahwa yang disebut siang 
adalah waktu antara matahari terbit dan sampai 
matahari tenggelam. Waktu yang diluar itu kita sebut 
sebagai malam. Dibandingkan dengan siang, malam 
memiliki misteri dan pesona yang lebih memukau. 
Kisah-kisah ajaib, memukau, dan menarik hampir 
selalu terjadi pada malam hari. 

Kegelapan malam
Kegelapan malam merupakan salah satu 

tanda kekuasaan Allah. “Dan suatu tanda (kekuasaan 
Allah yang besar) bagi mereka adalah malam; Kami 
tanggalkan siang dari malam itu, maka dengan serta 
merta mereka berada dalam kegelapan. (QS. Yasin: 

Setiap hari adalah siang dan malam. Tidak tergerakkah kita untuk memahami rahasia 
pergantian waktu ini? Tidakkah kita tersindir oleh ayat Al-Quran berikut ini: Allah 

mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya yang demikian itu terdapat pelajaran 
yang besar bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan. (QS. An-Nuur:44) Rahasia 

malam di sini berkaitan dengan malam dan kehidupannya. Berdasarkan ayat-ayat 
Al-Quran Al Karim, kita dapati gambaran yang demikian mengagumkan sekaligus 

mengejutkan tentang malam dan rahasia-rahasianya. Setidaknya rahasia malam itu 
adalah pesona malam, kegelapan malam, keindahan malam, kejahatan malam, kekuatan 

malam, dan spiritualitas malam.
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37) Kuasa Allah lah yang mampu mengubah siang 
menjadi malam. Malam menciptakan kegelapan yang 
sering kali kita mengidentikkan kegelapan tersebut 
dengan bahaya, kengerian atau ketakutan. Akan 
tetapi, renungkanlah, tatkala kegelapan menyelimuti 
sekeliling kita, tatkala kegelapan tidak memungkinkan 
kita untuk beraktivitas, seakan-akan kegelapan itu 
mengatakan kepada kita, “Duhai manusia ... Allah 
SWT telah menciptakan siang bagimu untuk berkarya 
dan Allah mengetahui engkau hanyalah manusia 
yang memiliki keterbatasan dan kelemahan. Dirimu 
tidak bisa terus menerus bekerja selama dua puluh 
empat jam. Organ-organ tubuhmu butuh istirahat. 
Maka, jadikan malam harimu untuk tidurmu. Itulah 
rahmat Allah kepada seluruh makhluknya.

Kejahatan malam
Katakanlah: ”Aku berlindung kepada Tuhan 

Yang menguasai Subuh, dari kejahatan makhlukNya 
dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, 
dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang 
menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan 
pendengki bila ia dengki.” (QS. Al Falaq: 1-5)

Malam hari adalah waktu yang bisa 
dipergunakan untuk melakukan kejahatan. Yang 
dimaksud kejahatan di sini adalah kejahatan yang 
dilakukan oleh setan, jin, atau iblis yang menggoda 
hati dan pikiran manusia. Dalam keadaan malam 
rayuan-rayuan setan, iblis, atau jin yang terkutuk 
lebih dahsyat dari pada siang hari. Allah mengajarkan 
kita agar kita berlindung kepadaNya dari kejahatan 
malam. 

Kejahatan apabila gelap gulita seperti 
pencurian, kejahatan wanita tukang sihir dan 
kejahatan pendengki. Kejahatan wanita tukang 
sihir, mempunyai pengertian, bahwa sihir wanita 
adalah kecantikannya dan sihir kejahatan akan 
ilmu-ilmu gaib yang berterbangan pada malam hari 
seperti pelet, teluh, tenung, santet dan sebagainya. 
Ilmu yang demikian itu dengan bantuan iblis untuk 
mengirimnya pada malam hari. Kita renungkan 
ayat berikut: “Katakanlah: ”Siapakah yang dapat 
memelihara kamu di waktu malam dan siang hari 
dari (azab Allah) Yang Maha Pemurah?” Sebenarnya 
mereka adalah orang-orang yang berpaling dari 
mengingati Tuhan mereka. (QS. Al Anbiya:42) Saat 
kapan manusia benar-benar sebagai makhluk lemah 
dan tak berdaya? Jawabannya, saat tertidur lelap. 
Saat seperti ini manusia bisa dihancurkan dalam 
makna sehancur-hancurnya. 

Kekuatan malam
Kejahatan adalah satu diantara dua bentuk 

kekuatan. Satu bentuk kekuatan yang lain adalah 
kekuatan yang baik. Malam hari, selain bisa 
dipergunakan untuk melakukan kejahatan, bisa 
juga dipergunakan untuk menghasilkan kekuatan-
kekuatan yang baik. Energi positif malam hari 
merupakan bagian dari energi semesta, sementara 
bicara tentang energi semesta berarti bicara tentang 
energi yang sangat dahsyat. Energi semesta adalah 
energi kosmos. Dengan energi inilah orang-orang 
merasakan apabila meniadakan kegiatan di malam 
hari, mereka merasa memiliki kekuatan dan ketetapan 
hati yang lebih mantap, merasa memiliki power.

Kekuatan lain yang diberikan malam adalah, 
keheningan. Sekali Anda mengenal keheningan, 
Anda telah meloncat dan berada di dalamnya yang 
memberi perasaan damai dan suasana kesadaran 
yang syahdu. Berada dalam keheningan adalah 
meditasi, transformasi. Dalam keadaan demikian, 
bahasa tidak diperlukan lagi. Kita adalah bagian 
dari keheningan dan bersatu dengannya. Sejauh 
menyangkut perkataan dan buah pikiran, Anda 
adalah saksi, terpisah, dan kata-kata adalah yang 
lain. Akan tetapi , bila tidak ada kata-kata, Anda 
adalah keheningan.

Kekuatan berikutnya adalah fokus. Fokus 
merupakan salah satu kunci kesuksesan dan 
keberhasilan. Banyak pengalaman yang bisa 
diceritakan tentang kehebatan malam dalam 
mendatangkan fokus ini. Contoh sederhana. Ketika 
kita masih di bangku sekolah dulu. Berapa banyak 
siswa yang susah bisa berkonsentrasi belajar pada 
siang hari atau ketika kelas ramai. Lain halnya ketika 
kita duduk, membaca, mungkin juga menghafal , 
dan memahami pelajaran pada malam hari dalam 
suasana yang hening dan sepi. Apa yang kita pelajari 
akan lebih cepat masuk dan dimengerti kemudian 
terekam dalam memori otak kita.

Kekuatan introspeksi. Kekuatan yang juga 
diberikan oleh suasana malam ini adalah cara untuk 
menghisab diri sendiri. Yakni menghitung-hitung 
dan mengkalkulasi kesalahan-kesalahan diri sendiri, 
agar tidak terulang lagi. Semakin banyak melakukan 
introspeksi semakin terbuka hijab yang menutupi 
kesadaran dan ketercerahan jiwa. Rumus introspeksi 
itu terletak pada kesendirian bukan kebersamaan 
yang dilakukan dalam hening malam. Saat itulah saat 
tepat berdialog dengan diri sendiri, berdialog dengan 
kesalahan dan memutuskan hubungan dengan 
kesalahan tersebut.
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Spiritualitas malam
Kini, sampailah pada puncak rahasia malam, 

yakni spiritualitas. Yang dimaksud spiritualitas malam di 
sini adalah sesuatu yang bersifat rohaniah. Spiritualitas 
merupakan keadaan rohani dalam kaitannya dengan 
kedudukan kita sebagai manusia di hadapan Tuhan.  
Apabila kita menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah 
manusia biasa dan merupakan makhluk Allah, kita 
benar-benar bisa mencapai makfirat kepada Allah, 
maka keadaan spiritual kita berada pada posisi on line; 
spiritual kita menjadi tinggi. Tetapi sebaliknya, apabila 
kita tidak menyadari sepenuhnya kedudukan kita di 
hadapan Allah, kita abaikan kewajiban-kewajiban kita 
kepadaNya atau bahkan kita tidak bisa benar-benar 
bermakfirat kepadaNya, spiritualitas kita berada pada 
posisi off line. Makna spiritualitas dalam Islam adalah 
sebagai berikut:

1. Memahami dan merasakan keagungan 
Illahi. Memahami itu dengan akal, sedangkan 
merasakan itu dengan hati. Akal dan hati 
menyatu dengan makfirat, akibatnya diri ini 
merasa kecil di hadapan Yang Maha Agung. 
Orang yang cerdas secara spiritual adalah 
orang yang mampu menangkap sinyal-
sinyal keagungan Illahi, mampu merasakan 
kedahsyatan sifat-sifat jaliliah Illahi.

2. Memahami dan merasakan keindahan Illahi. 
Orang yang cerdas secara spiritual juga 
mampu merasakan keindahan Illahi. Segala 
sesuatu terlihat indah dan menjadi gambaran 
Illahi. Tak ada tempat yang tak ada Illahi, tak 
ada kecantikan selain kecantikan Illahi, tak 
ada kerinduan selain kerinduam kepada Illahi.

3. Larut dalam aturan main yang ditetapkan 
Illahi. Setelah keagungan dan keindahan Illahi 
didapat, maka sang penapak spiritual kemudian 
terbuka mata hatinya, terdengar suara hati 
nuraninya memenuhi langit-langit jiwanya. 
Jiwanya menjadi suci, dan selalu memiliki 
kecenderungan ke arah kesucian. Hasilnya, 
aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Sang 
Illahi menjadi keniscayaan untuk dilaksanakan 
secara suka rela.

4. Mencapai cinta Illahi. Akhirnya, yang ingin 
didapatkan oleh orang yang menapaki 
jalan spiritual adalah cinta Illahi, agar 
cinta tersebut tidak semata-mata menjadi 
klaimnya sebagai seorang manusia.* 
(Disarikan dari buku, Misteri Sholat Tahajjud, 
Muhammad Muhyidin)
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Sejarah

Kurang lebih 37 km arah selatan kota 
Yogyakarta, tepatnya di desa Banaran 
kecamatan Playen kabupaten Gunung 

Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
terdapat sebuah monumen bersejarah yang 
memiliki catatan penting dalam perjuangan 
bangsa Indonesia pasca Kemerdekaan Republik 
Indonesia 17 Agustus 1945. Monumen tersebut kini 
dikenal dengan nama Monumen Stasiun Radio 
PHB AURI PC-2 Playen. Monumen ini dibangun 
pada tahun 1982 oleh Yayasan 19 Desember 1948, 
dan diresmikan pada tanggal 10 Juli 1984 oleh 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan 
Hamengkubuwono IX.

Keberadaan dan aktivitas Stasiun Radio PHB 
AURI PC-2 Playen dimulai pada awal Januari 1949, 
ketika Opsir Udara III Boedihardjo dibantu Basir 
Surya dan Sersan Udara Soeroso, masing-masing 
Komandan dan Kepala Bagian PHB pangkalan 
udara Gading, Wonosari membangun sebuah 
stasiun radio rahasia di Dusun Banaran, Kecamatan 
Playen. Tipe radio pemancar yang dipakai saat itu 
adalah People Cooperation, dengan callsign PC-2. 

Pada awalnya radio PHB AURI ini di 
tempatkan di desa Bandung yang letaknya 

“Andai saja waktu itu tidak ada PHB AURI (PC-2 PLAYEN), maka 
eksistensi perjuangan Pemerintah Republik Indonesia mungkin tidak akan 

pernah diketahui oleh dunia internasional” (Mr. Sjafruddin Prawiranegara)

berdekatan dengan pangkalan udara Gading, 
Wonosari. Setelah kota Yogyakarta diduduki 
Belanda, seiring dengan kegiatan pergerakan 
politik, militer dan komunikasi dalam perjuangan, 
peralatan PHB AURI ini kemudian dipindahkan 
ke desa Banaran, Playen, Wonosari Gunungkidul. 
Pemilihan lokasi didapat berkat jasa SU Soeroso, 
yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala 
Bagian PHB Pangkalan Udara Gading. Stasiun ini 
berkedudukan di rumah ibu Prawirosetomo yang 
memiliki anak bernama Martono dan seorang 
gadis yang membantu para gerilyawan dalam 
menyelamatkan peralatan radio peninggalan 
Jepang ini dari serangan Belanda.

Di tempat baru ini penataan instalasi 
radio disesuaikan dengan kondisi setempat. 
Pembangkit listriknya disembunyikan di sebuah 
tungku tanah dan ditutupi kayu bakar, sedangkan 
antenanya dibentangkan antara dua batang 
pohon kelapa, dan dipasang hanya pada malam 
hari saat akan melakukan siaran. Pada pagi hari 
perlengkapan tersebut disembunyikan, sehingga 
aktivitas siaran ini tidak diketahui Belanda. 
Pemancar dan penerimanya diletakkan di dalam 
dapur dekat kandang sapi milik Prawirosoetomo. 

PERAN STASIUN RADIO PHB AURI PC-2 PLAYEN
DALAM MENOPANG EKSISTENSI PERJUANGAN 
PEMERINTAH RI Oleh M. Akbar Linggaprana
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Pembangkit listriknya disembunyikan di sebuah 
lubang dalam tanah dan ditutupi kayu bakar. 
Kamuflase yang dilakukan pada saat itu dianggap 
sudah mencukupi, dan yang paling mendukung 
aktivitas tersebut adalah kekompakan penduduk 
setempat dalam menyimpan rahasia atas 
keberadaan PHB AURI Playen, selama Yogyakarta 
diduduki Belanda. 

Kekompakan dan dukungan penduduk 
setempat dirasa sangat membantu tugas 
penyiaran dalam merahasiakan keberadaan 
stasiun radio PHB AURI PC-2 Playen. Terutama istri 
Pawirosetomo dan kedua anaknya, yang selalu 
membantu para gerilyawan dalam melakukan 
perjuangan. Kegiatan yang dilakukan PHB AURI 
dan para gerilyawan tersebut adalah melakukan 
pertukaran informasi tentang berbagai kegiatan 
perjuangan di Jawa maupun di Sumatera 
serta menyiarkan keberhasilan perjuangan ke 
luar negeri. Nota-nota yang sifatnya rahasia, 
pengirimannya disalin dengan huruf sandi. 
Dengan demikian, aktivitas perhubungan radio 
tetap dapat berlangsung secara aman dan lancar.

Aktivitas dan peranan radio PHB AURI ini 
berfungsi aktif saat para pejuang AURI mulai 
menggunakan dan menguasai beberapa mobile 
transmitter, yang secara terus-menerus melakukan 
monitoring jalannya perjuangan kemerdekaan. 
Alat perhubungan ini digunakan sebagai sarana 
untuk melakukan komunikasi antar gerilyawan 
dan pengiriman berita antara pemimpin dari 
daerah dengan pemerintah maupun komunikasi 
dengan dunia internasional. 

Stasiun Radio PHB AURI PC-2 yang berada 
di Playen ini memiliki peran strategis dalam 

catatan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. 
Melalui stasiun radio AURI itu, nota-nota dan 
radiogram berita-berita tentang perjuangan 
bangsa Indonesia, terutama radiogram Serangan 
Umum 1 Maret 1949 yang dikenal dengan “Enam 
Jam di Yogya” sampai ke perwakilan RI di New 
Delhi dan diterima PBB, sehingga Yogyakarta 
harus diserahkan kembali kepada Pemerintah RI. 

Melalui stasiun Radio PHB AURI yang 
mengudara dari rumah sederhana milik keluarga 
Pawirosetomo di Playen, eksistensi perjuangan 
bangsa Indonesia yang berhasil mengusir 
Belanda dari Yogyakarta tersiar ke manca negara. 
Sehingga dunia internasional mengetahui 
eksistensi Pemerintah Darurat Republik Indonesia 
(PDRI). Bahkan tokoh perjuangan Mr. Sjafruddin 
Prawiranegara pernah berkomentar : “Andai saja 
waktu itu tidak ada PHB AURI, maka eksistensi 
perjuangan Pemerintah Republik Indonesia 
mungkin tidak akan pernah diketahui dunia 
internasional”.

Terbentuknya PHB AURI PC-2 Playen
Pada tanggal 17 Desember 1945, Panglima 

Divisi III Yogyakarta secara resmi menyerahkan 
wewenang dan tanggung jawab bidang keudaraan 
kepada TKR Jawatan Penerbangan, sejak itu 
pula kegiatan dalam menghimpun kekuatan 
udara mulai meningkat. Urusan komunikasi 
dan personel dipercayakan kepada Sabar 
Wiryonomukti yang kemudian ia menghimpun 
teman-temannya yang berpengalaman di bidang 
radio komunikasi, di antaranya terdapat nama 
Opsir Udara III Boedihardjo yang diberi tugas 
menyiapkan sumber daya manusia, khususnya 
untuk Dinas Perhubungan atau PHB-AURI. 
Boedihardjo kemudian mengajak 16 siswa 

Sri Sultan Hamengkubuwono IX didampingi Paku Alam VIII 
dan Soekirman (salah satu anggota PHB AURI) pada saat 
peresmian monumen Stasiun Radio AU PC-2 di Playen pada 
10 Juli 1984.
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Sekolah Radio Telegrafis dari Bugis Malang, 
untuk dijadikan tenaga inti PHB-AURI. Dengan 
datangnya Adi Soemarmo Wirjokoesoemo, 
mantan Flight Radio Operator dari The Netherland 
East Indies Air Force (NIA), kinerja dan eksistensi 
PHB-AURI menjadi semakin baik.

Pada 9 April 1946, diterbitkan Penetapan 
Pemerintah Nomor 6 tentang Pembentukan 
Angkatan Udara, yang menetapkan Raden 
Surjadi Suryadarma sebagai Kepala Staf Angkatan 
Udara (Kasau) dengan dua orang wakil, yaitu R. 
Soekarnaen Martokoesoemo dan Adisoetjipto. 
Dua tahun kemudian, Opsir Udara III Boedihardjo 
diangkat menjadi Kepala Jawatan Perhubungan 
AURI.

Pada saat penyerbuan Belanda ke 
Yogyakarta, pada 19 Desember 1948, untuk 
menduduki ibukota negara serta menangkap 
pemimpin bangsa, Wakil Presiden Mohammad 
Hatta pernah mengirimkan sebuah pesan singkat 
berbentuk radiogram. Pesan tersebut kemudian 
disampaikan Sabar Wijoyomukti ke seluruh 
stasiun radio AURI yang ada di Indonesia, melalui 
stasiun radio AURI yang berada di Terban Taman 
Yogyakarta. Bunyi pesan tersebut adalah : 

“PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
DI YOGYA DIKEPUNG MUSUH DAN TIDAK 
DAPAT MELAKUKAN TUGAS KEWAJIBANNYA 
(KOMA) TETAPI PERSIAPAN TELAH DIADAKAN 

UNTUK MENERUSKAN PEMERINTAH REPUBLIK 
INDONESIA DI SUMATERA (TTK) APAPUN YANG 
TERJADI DENGAN ORANG-ORANG PEMERINTAH 
YANG ADA DI YOGYAKARTA (KOMA) 
PERJUANGAN DITERUSKAN (TTK HBS)”.

Selesai pengiriman radiogram berita 
tersebut, untuk menghilangkan jejak dan 
melindungi para pejuang dari serbuan Belanda, 
stasiun radio perhubungan AURI yang berada di 
Terban Taman Yogyakarta tersebut kemudian 
dihancurkan Opsir Udara III Boedihardjo. Para 
pejuang kemudian kembali bergerak ke luar 
kota menghimpun kekuatan untuk bergerilya 
melanjutkan perjuangan. 

Di desa Dekso, Kulonprogo, tempat para 
pejabat militer berkumpul dan berkoordinasi, 
didirikan Markas Besar Komando Djawa pimpinan 
Nasution, yang kemudian dikenal dengan sebutan 
MBKD. Sedangkan di Sumatra berdiri Markas 
Besar Komando Sumatra (MBKS) di bawah 
Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) 
yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara.

Setelah bergabung dalam MBKD, Opsir 
Udara III Boedihardjo yang saat itu menjabat 
sebagai Kepala Perhubungan AURI berusaha 
meyakinkan Pimpinan MBKD, bahwa ia dapat 
melakukan hubungan komunikasi dengan Markas 
Besar Komando Sumatra dan markas komando 
lainnya. Boedihardjo menyampaikan kepada 
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Nasution bahwa pada waktu itu AURI memiliki 
sekitar 39 stasiun radio perhubungan lain yang 
tersebar di berbagai tempat di Indonesia.

Radiogram Serangan Umum 1 Maret 1949 
Salah satu jasa radio PHB-AURI PC-2 Playen 

yang monumental adalah keberhasilannya dalam 
menyiarkan berita tentang Serangan Umum 1 
Maret 1949. Siaran berita itu dilaksanakan pada 
pukul 02.00 WIB tanggal 2 Maret 1949, ke seluruh 
jaringan radio AURI yang akhirnya sampai ke 
Perwakilan RI di New Delhi dan diterima PBB. 
Dengan adanya kerjasama yang baik antara 
Pemerintah RI dan Pemerintah India, nota-nota 
penting untuk perwakilan Indonesia di PBB 
pusat disalurkan melalui Kotaradja (sekarang 
Banda Aceh) ke India dan diteruskan ke Amerika. 
Sehingga perwakilan RI di PBB, LN Palar 
senantiasa dapat mengikuti perkembangan berita 
perjuangan di Indonesia. 

Dengan diterimanya radiogram berita yang 
berisi serbuan pasukan Indonesia di siang hari ke 
Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949, radiogram 
berita tersebut menjadi topik dalam kelanjutan 
diplomasi antara Republik Indonesia dan Belanda 
di PBB. Namun sampai dengan hari ini tidak 
banyak yang mengetahui pengirim radiogram 
berita, mengenai serbuan Pasukan Indonesia di 
Yogyakarata keluar negeri, yang akhinya sampai 
ke Perwakilan RI di New Delhi dan PBB. 

Radiogram berita Serangan Umum tersebut 
dikirimkan oleh Sersan Basukihardjo, seorang 
operator stasiun PHB AURI PC-2 Playen, dan 
diterima oleh Sersan Udara Kusnadi operator 
radio Bidar Alam. Keesokan harinya, pada 3 
Maret, berita tersebut dilaporkan Opsir Udara III 
Dick Tamimi dan Umar Said kepada Ketua PDRI 
Mr. Sjafruddin Prawiranegara. Berita tersebut 
segera diteruskan ke stasiun-stasiun radio “NBM” 
Tangse, “ZZ” Kototinggi. Melalui radio “NBM” 
Tangse berita dikirim ke stasiun radio “SMN” di 
Rangoon kemudian dilanjutkan ke New Delhi dan 
perwakilan RI di PBB di Washington, Amerika. 
Pejabat perwakilan RI di PBB membeberkan 
berita itu di depan sidang Dewan Keamanan PBB 
pada 7 Maret 1949, sehingga membuka mata 
dunia tentang eksistensi bangsa Indonesia dalam 
memperjuangkan kemerdekaannya.

Radiogram Serangan Umum Tentara 
Republik ke kota Yogyakarta yang diterima 

Stasiun Radio AURI "UDO" di Bidar Alam, dikirim 
oleh Opsir Udara III Dick Tamimi langsung kepada 
Ketua Menteri Syafruddin pada pagi hari 3 Maret 
1949. Setelah diterima dan dibaca, Ketua Menteri 
menginstruksikan agar radiogram tersebut segera 
dikirim ke New Delhi dan New York sesuai alamat. 
Bapak Danu Sekretaris PDRI dan Teuku Hassan 
Menteri Dalam Negeri kebetulan berada di rumah 
Ketua Menteri, sewaktu Tamimi menghadap Ketua. 

Radiogram berita tersebut diterima oleh 
Stasiun Radio "UDO" pada larut malam 3 Maret 
1949 menjelang pagi hari tanggal 4 Maret 1949. 
Telegrafis yang menerima adalah telegrafis 
Koesnadi. Radiogram tersebut dikirim dari Stasiun 
Radio PHB AURI PC-2 Playen, Yogyakarta oleh 
telegrafis Sersan Mayor Udara Basukiharjo. Seperti 
biasa radiogram-radiogram ke luar negeri dikirim 
melalui Stasiun Radio PHB AURI "NBM" Tangse. 
Radiogram mengenai 1 Maret 1949 tersebut di 
Tangse diterima oleh Sersan Udara Nurbaman. 

Radiogram Serangan Umum 1 Maret 1949 
tersebut dibuat MBKD Pusat oleh Pimpinan 
Angkatan Darat di Banaran. Radiogram tersebut 
dikirim dengan kurir ke Stasiun Radio "POP" PHB 
AD di desa Dukuh ± 3 Km dari Banaran. Pimpinan 
Stasiun Radio tersebut adalah Perwira Angkatan 
Darat bernama Koesoemo Dartojo. Radiogram 
lalu dikirim (istilahnya pada waktu itu diketok) ke 
Stasiun Radio PHB-AURI PC-2 Playen. Dari Stasiun 
Radio AURI tersebut radiogram seterusnya dikirim 
ke Bidar Alam nama sebuah desa yang ditempati 
Pimpinan Pusat PDRI, Mr. Syafruddin Perwira 
Negara melalui Stasiun Radio PHB AURI UDO dan 
selanjutnya dikirim ke luar negeri melalui jalur 
radio seperti diuraikan di atas. 

Berita-berita pertempuran disiarkan 
melalui Radio Siaran biasa, seperti halnya berita 
mengenai masuknya Tentara RI ke Yogyakarta, 
menjadi berita penting pula bagi Radio Siaran 
biasa. Radio Siaran Belanda misalnya, dengan 
versinya menyiarkan berita tersebut paling 
dahulu, kemudian Radio Siaran Luar Negeri yang 
biasanya mendahului Radio Siaran dalam negeri. 
Sedangkan RRI Jawa Tengah sebagai Radio Siaran 
RI tidak ketinggalan menyiarkan berita tersebut. 

Sedangkan Stasiun Radio AURI yang 
bukan merupakan Radio Siaran dan pada 
waktu itu melayani Pemerintah, baik di Jawa 
maupun di Sumatera bahkan ke luar negeri 
(Rangoon) mengirim berita 1 Maret dengan surat 
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radiogram resmi dari Pemerintahan Sipil Militer 
di Jawa ke Perwakilan RI baik yang berada di 
New Delhi maupun di PBB, sedangkan radio-
radio Siaran seperti Radio Siaran NICA di Jakarta, 
BBC di London, ABC di Australia, serta lain-lain 
menyiarkan warta berita melalui Radio Siaran 
lebih dahulu sebelum radiogram yang ditujukan 
ke suatu alamat, seperti halnya radiogram 
mengenai Serangan Umum 1 Maret 1949. 

Sebelum radiogram sampai di Perwakilan-
perwakilan RI di PBB atau New Delhi, kota-kota 
tersebut sudah mendengar terlebih dahulu berita 
mengenai Serangan Umum 1 Maret 1949 melalui 
berbagai radio siaran seperti tersebut di atas. 
Pejabat-pejabat RI di luar negeri baru mengambil 
aksi setelah menerima radiogram resmi yang 
dikirim oleh Pemerintah RI di Indonesia (Jawa/
Sumatera), dengan kata lain bukan bersumber 
dari berita Radio Siaran berupa warta berita. 
Radiogram mengenai Serangan Umum 1 Maret 
1949 yang dimaksud, dikirim dari Playen ke UDO 
PDRI Bidar Alam, dan melalui Stasiun Radio AURI 
di Tangse dan Kotaraja dikirim ke Rangoon dan 
dari Rangoon selanjutnya ke New Delhi dan PBB. 
Periksa gambar : Jaringan Komunikasi Stasiun 
Radio (STN RDO) AURI.

Menurut tulisan Aboe Bakar Lubis yang pada 
Perang Kemerdekaan RI II menjabat sebagai salah 
seorang Staf Penerangan Perwakilan Republik 
Indonesia di New Delhi dalam bukunya "Kilas 
Balik Revolusi" pada halaman 316 dan 318 tertulis 
sebagai berikut : 

Pertama, "Pendirian PDRI, diperoleh melalui 
radio yang diterima dari Rangoon dan diteruskan 
ke New Delhi yang kemudian diteruskan ke Paris 
tempat Dewan Keamanan berada dan kepada 
seluruh dunia. 

Kedua, "Satu hal yang perlu disebut, ialah 
bahwa hubungan radio dari daerah Yogyakarta/
Wonogiri ke Sumatera Barat dan Aceh dan 
seterusnya ke Rangoon terpelihara terus, sehingga 
yang berada di luar negeri juga mempunyai 
gambaran tentang perjuangan yang terjadi di tanah 
air, dan mereka segera dapat mempergunakan 
berita- berita dari Indonesia untuk kepentingan 
propaganda seperti berita tentang Serangan Umum 
di Yogya pada 1 maret 1949. PHB Radio ini dipelihara 
oleh kesatuan komunikasi AURI di Sumatera Barat 
yang pada waktu itu dipimpin Komodor Udara 
Soejono / KSAU AURI PDRI. Sedangkan pemancar-
pemancar berhasil diselundupkan oleh Dick 
Tamimi Kapten AURI dan seorang Perwira AURI 
bernama Dr. Senarjo.

Lain lagi dengan radiogram yang dikirim 
Ketua Menteri PDRI kepada Bung Karno di 
Bangka. Pada suatu hari Ketua Menteri Syafruddin 
memanggil Dick Tamimi dan menanyakan apakah 
Tamimi dapat mengirim radiogram kepada 
Bung Karno di Bangka, untuk mendapatkan 
informasi mengenai Konferensi Meja Bundar 
di negeri Belanda. Tamimi menyanggupi dan 
berusaha menghubungi melalui radio Bangka. la 
minta kepada telegrafis Koesnadi untuk mencari 
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hubungan yang dimaksud. Semalaman Koesnadi 
berupaya mencari gelombang radio yang berada 
di Bangka, akan tetapi hasilnya nihil. 

Keesokan harinya Tamimi minta agar 
Koesnadi mengadakan hubungan dengan 
Stasiun Radio Pangkalan Udara Royal Air Force 
di Butterworth Singapura. Gelombang Radio 
Butterworth telah diketahui oleh Tamimi, sehingga 
tidak ada kesulitan dalam berkomunikasi. 
Hubungan segera dapat terlaksana dan Koesnadi 
meminta agar radiogram yang dikirimnya dapat 
dikirimkan ke Bung Karno di Bangka. Telegrafis 
lawan yang kebetulan orang Melayu dan 
mengerti siapa Bung Karno, menyanggupinya. 
Bahkan telegrafis lawan tersebut, minta agar 
Koesnadi berhubungan kembali setelah kurang 
lebih tiga jam. Tiga jam kemudian telegrafis dari 
Butterworth memberitahukan, bahwa radiogram 
untuk Bung Karno telah diterima di Bangka. 

Berita tersebut oleh Tamimi diteruskan 
dilaporkan kepada Ketua Menteri. Ketua Menteri 
puas akan jawaban tersebut. Hanya setelah itu 
awak Stasiun Radio "UDO' berpikir barangkali itu 
hanya isapan jempol telegrafis Butterworth saja!", 
sebab hingga rombongan PDRI meninggalkan 
desa Bidar Alam, tidak ada reaksi dari Bangka 
khususnya dari Bung Karno.

Tanggal 10 Maret 1949, Belanda melakukan 
penerjunan besar-besaran di lapangan udara 
Gading untuk membersihkan daerah Wonosari 
yang dicurigai sebagai sarang pemancar gelap. 
Pihak Belanda mungkin menggambarkan 
bahwa daerah Wonosari merupakan pusat 
pemerintahan RI dengan pertahanan yang kuat, 
mengingat hijrahnya Pangsar Soedirman ke 
luar kota juga melalui Wonosari. Namun berkat 
pengalaman Opsir Udara III Boedihardjo beserta 
18 anggota PHB AURI dan 25 tenaga bantuan, 
perlengkapan radio tersebut berhasil diangkut 
secara beranting dan dipindahkan ke daerah 
Brosot, Wates (sebelah Barat Daya Sungai Progo), 
sehingga Belanda tidak lagi berhasil menemukan 
bekas-bekasnya.

Keberhasilan mengudara dan diterimanya 
radiogram berita Serangan Umum 1 Maret 
1949 di PBB membawa dampak positif dan 
sukses mencapai sasaran politik, militer dan 
psikologis. Semula inisiatif dan ofensif dipegang 
Belanda, tetapi lambat laun Belanda menjadi 

defensive dan akhirnya inisiatif beralih ke tangan 
TNI yang tetap siaga melakukan perang berlanjut. 
Keberhasilan serangan umum tersebut, telah 
membangkitkan kepercayaan rakyat kepada TNI, 
yang semula menurun akibat Agresi Militer Belanda 
II yang berhasil menduduki Yogyakarta. Dari aspek 
politik keberhasilan Serangan Umum 1 Maret 1949 
dapat mengungkap kebohongan Belanda di Forum 
Internasional (PBB) dan berhasil mengembalikan 
simpati dunia internasional kepada pemerintah RI.

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang 
diselenggarakan pada 23 Maret 1949 menerima usul 
Canada yang menugaskan kembali kepada Komisi 
PBB untuk Indonesia, dengan kewajiban membantu 
RI dan Belanda sampai dengan tercapainya Resolusi 
Dewan Keamanan PBB. Pihak Belanda yang terdesak 
kedudukannya, akhirnya bersedia kembali ke meja 
perundingan di bawah pengawasan Komisi PBB 
untuk Indonesia.



Cerpen

Siang itu aku pergi menuju arah Pondok 
Gede ke rumah Anita. Kepergianku kali ini 
dikarenakan kemarin sore ia menelponku. 

Katanya aku mau diajak pergi ke rumah pamannya 
yang ada di Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Aku kenal 
dengan Anita sudah cukup lama. Kalau dihitung-
hitung sampai sekarang kurang lebih sudah hampir 
tiga tahunan. Awalnya aku kenal dengannya sewaktu 
sama-sama naik kereta api. Ketika itu aku sedang 
melaksanakan cuti tahunan dan pulang kampung 
untuk menengok orang tua, sedangkan Anita yang 
kebetulan waktu itu duduk disebelahku akan pergi 
ke rumah neneknya di kampung yang kebetulan 
juga kampungnya bertetangga dengan kampungku.

Selama perjalanan, aku berdua ngobrol 
berbagai hal. Meski baru kenal, aku dan dia tampak 
akrab dan apa yang aku obrolkan selalu nyambung 
dan seru. Praktis selama perjalanan aku tidak bisa 
tidur, karena asyik bercanda ria. Sesampainya 
di stasiun Solo Balapan, aku dan Anita turun 
melanjutkan perjalanan naik angkutan umum. Untuk 
menuju rumah neneknya Anita harus menggunakan 
angkutan lain seperti becak atau delman. Tapi aku 
lebih memilih becak, karena angkutan ini lebih 
cepat sampai dibandingkan dengan delman yang 
harus menunggu penumpangnya penuh.

Tapi yang lebih penting dari itu, naik 
becak tentunya lebih asyik, karena aku bisa lebih 
berdekatan tempat duduknya. Selama perjalanan 
naik becak tak satu katapun keluar dari mulutku 
ataupun darinya. Entah kenapa hal itu bisa terjadi. 
Aku sendiri merasa heran, padahal sebelumnya di 
atas kereta aku dan dia bisa berbicara panjang lebar 
mengenai berbagai macam persoalan. Mulutku 
terasa berat untuk dibuka dan seolah terkunci rapat, 
hingga tak sanggup mengeluarkan sepatah katapun.

Di sisi lain hatiku terasa tergetar dan sedikit 
gelisah, entah karena apa aku sendiri tak tahu. 
Kurang lebih dua puluh lima menit sampailah aku 
di rumah neneknya Anita. Setelah Anita turun dan 
ketemu neneknya aku segera berpamitan pulang, 
meski sebetulnya aku masih ingin berlama-lama 
berada di dekatnya.

” Nek, maaf, saya langsung pulang dulu,” 
kataku pada neneknya Anita.

” Lho, nak, nggak mampir dulu,” katanya.
” Terima kasih nek, lain kali saja,” jawabku 

singkat.
” Eh, nak, rumahmu dimana to.” 
” Saya di desa Rejomulyo Nek.”
“ O, nggak begitu jauh. Ya sudah hati-hati, 

PACARKU 
CEREWET

Oleh  Mayor Sus A. Muhsin

Udara siang itu terasa panas menyengat. Apalagi sudah satu minggu lebih tidak turun 
hujan. Debu beterbangan tertiup angin, ditambah riuhnya kendaraan berlalu lalang 
dan mengeluarkan asap hingga membuat sesak napas. Meski udara terasa panas dan 
enggan untuk bepergian, namun hari itu aku terpaksa keluar rumah. Mengendarai 

sepeda motor Supra Fit warna merah, aku mulai menyusuri jalanan yang mulai macet.
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salam buat keluargamu,” pesannya.
“ Saya pulang dulu ya,” kataku pada Anita.
” Ya, silahkan, hati-hati di jalan,” kata Anita 

lembut.
Sepeninggalku dari rumah neneknya Anita, di 

telingaku masih terngiang kata-kata Anita ” Hati-hati 
di jalan.” yang tadi diucapkan.

Aku sendiri merasa heran akan perasaanku. 
Padahal neneknya tadi juga mengatakan hal yang 
sama dengan Anita, tapi kenapa kata-kata Anita 
menelusup kedalam hati dan membuatku bertanya 
tanya, ada apa denganku.

Pikiranku terus melayang terbang ke 
angkasa, membayangkan wajah nan cantik jelita. 
Meski baru saja kukenal, namun wajah Anita 
terus membayangiku. Malam itu mataku tak mau 
kupejamkan barang sekejabpun.

” Aduh, kenapa aku ini,” keluhku.
Mengapa wajah Anita selalu melekat dalam 

ingatanku, padahal dia bukan apa-apaku. Tapi itulah 
keadaan yang kualami, hingga membuatku selalu 
gelisah. Esok harinya aku berkeinginan main ke 
rumah neneknya Anita, tapi aku masih ragu.

Hari kedua perasaan ingin bertemu dengannya 
tak dapat kubendung. Aku memberanikan diri untuk 
mendatanginya, sekedar bisa melihat wajahnya yang 
memang ayu itu.

”Selamat pagi Nek,” sapaku sesampai di 
rumahnya.

”Selamat pagi,” jawabnya.
”Maaf Nek, Anita nya ada,” tanyaku sedikit 

agak gugup.
”O, Anita lagi ke pasar, silahkan tunggu, 

sebentar lagi juga datang,” kata neneknya 
mempersilahkan aku menunggu.

Aku duduk di teras. Sambil menunggu, aku 
mengambil majalah Kartini yang ada di kolong meja 
tamu. Meski majalah kubuka dan kubolak-balikkan 
halamannya, namun tak satupun yang kubaca. 
Aku tersentak kaget, karena tiba-tiba dari halaman 
majalah itu muncul bayangan wajah Anita yang lagi 
tersenyum padaku.

Anganku terus tertuju kepada wajah Anita. 
Selama menunggu terasa lama sekali. Sebentar aku 
berdiri, dan duduk kembali, tempat dudukku seolah 
tertancap duri, hingga aku tak betah duduk.

Setelah agak lama aku menunggu, muncullah 
Anita sambil membawa tas berisi barang belanjaan. 

Aku berdiri menyambut kedatangannya. ”He, kamu 
Her, sudah lama ?,” sapanya.

”Ah, enggak, baru saja,” jawabku berbohong.
”Ya, silahkan duduk dulu aku mau ke dalam,” 

katanya mempersilahkan.
”Ya, terima kasih,” jawabku. 
Sambil menunggu, hatiku mulai berdebar tak 

karuan. Tak berapa lama Anita muncul dari balik 
pintu sambil membawa secangkir minuman. ”Ayo 
diminum tehnya, mumpung masih hangat,” katanya 
sambil menyodorkan secangkir teh. 

” Wah ... uenak sekali tehnya,” kataku setelah 
menyeruput teh buatan Anita.

” Alah mosok sih Her, biasa aja kali.”
” Bener An, saya nggak bohong. Rasanya 

manis ... semanis orangnya.”
” Waduh ... mulai merayu nih.”
Aku sendiri kaget dengan ucapanku tadi. 

Hal itu diluar kemauanku. Rasanya kata-kata tadi 
meluncur begitu saja tanpa aku sadari. 

” Eh, maaf ya atas ucapanku tadi,” kataku 
takut Anita tidak senang.

” Ah, nggak apa-apa kok,” jawab Anita tersipu 
malu.

Dari roman muka Anita terlihat ada 
perubahan mendengar ucapanku tadi. Wajahnya 
sedikit memerah, terutama pipinya yang memang 
sudah merah membuatnya terlihat semakin cantik 
dan menggemaskan.

Tak kupungkiri, saat itu jantungku benar-benar 
berdebar-debar dan tak terasa peluhku menetes dari 
pelipis. Sambil tertunduk malu aku mencoba menata 
hatiku agar lebih tenang. Untuk beberapa saat aku 
kehilangan bahan pembicaraan, hingga aku dan dia 
sama-sama diam membisu.

Aku berusaha untuk tenang dan mereka-reka 
gerangan apa yang sedang dipikirkan Anita. ” Tadi 
dari mana to Her,” tanya Anita mengagetkan aku.

” Eh, ya dari rumah aja,” jawabku sedikit agak 
gugup.

Baru beberapa saat aku kembali bisa 
menguasai diri. Setelah hatiku dan mungkin hati 
Anita sama-sama tenang, barulah aku dan dia mulai 
mengobrol kesana-kemari tentang berbagai hal. 

” Em ... An, bagaimana kalau kita jalan-jalan 
yuk,” ajakku sedikit grogi.

” Kemana ?”

suara ANGKASA Edisi Oktober  2014 47



” Ya kemana aja, ke kota atau ke pematang 
sambil melihat pemandangan.”

” Bagaimana ya, emm ... bolehlah tapi saya 
bilang nenek dulu ya, boleh apa enggak.”

” Ya silahkan,” kataku sambil berdoa dalam 
hati semoga diijinkan.

” Oke, ayo kita jalan. Nenek mengijinkan kita 
pergi tapi pesannya jangan lama-lama.”

” Sebentar ya, saya ganti pakaian dulu,” kata 
Anita meninggalkan aku sendirian menuju kamar 
untuk ganti pakaian.

Selesai ganti pakaian, aku dan dia keluar rumah. 
Aku dan Anita sepakat untuk jalan-jalan di pematang 
saja. Jalan ke pematang menjadi pilihan karena kami 
ingin menikmati pemandangan desa yang masih alami 
belum tercemar polusi seperti di Jakarta.

Udara hari itu benar-benar sejuk dan 
menyegarkan. Setiap langkah kaki terasa kebahagiaan 
dalam hati. Meski baru pertama kali jalan bareng, namun 
aku sudah merasakan kebahagiaan yang luar biasa.

Pagi itu merupakan pagi yang sangat 
membahagiakan hatiku, betapa tidak, aku bisa jalan 
bareng seorang gadis yang cantik jelita bak bidadari 
yang turun dari langit. Tak mau menyia-nyiakan 
kesempatan yang ada, aku berusaha menarik 
simpatinya agar kelak mau jadi pacarku.

Tak terasa tahu-tahu hari sudah semakin 
siang. Aku dan Anita duduk dibawah pohon yang 
tumbuh di pinggir pematang. Semilirnya angin 
dapat mengurangi panasnya sinar matahari yang 
cukup menyengat hari itu. 

Kami ngobrol asyik sekali seolah sudah 
berkenalan cukup lama. Sangat menyenangkan 
ngobrol dengan Anita, selain materi pembicaraan 
selalu nyambung ternyata suaranyapun renyah, 
hingga membuat hatiku tenteram.

Berawal dari pertemuan itu aku terus 
berupaya menjalin hubungan dengannya. 
Pertemuan terus berlanjut dan kira-kira empat bulan 
kemudian Anita resmi menjadi pacarku hingga 
sekarang.

Semakin hari hubunganku semakin erat 
seolah susah untuk dipisahkan. Anita sendiri 
kelihatan sayang sekali kepadaku dan sedikit agak 
manja, memang. Namun aku merasa senang jika ia 
bermanja-manja kepadaku.

Awalnya aku merasa kalau Anita itu sangat 
sayang kepadaku. Itu terbukti ia selalu memberikan 
perhatian yang lebih kepadaku, disamping itu 

banyak sekali komentar-komentar tentang diriku.
Namun lama-lama aku merasa risih akan 

perhatiannya yang berlebihan kepadaku. Ternyata 
Anita cerewetnya nggak ketulungan. Bayangkan, 
apapun yang aku lakukan selalu dikomentari dan 
dikoreksi.

” Mas, jangan pakai baju warna itu dong, 
kayaknya kurang pantes gitu,” katanya setiap aku 
pakai baju yang kurang srek menurutnya.

” Mas, sudah makan belum, ayo segera makan, 
nanti sakit lho.”

” Mas, kemarin ke Bogor sama siapa. Hayo 
sama cewek nggak, awas ya kalau sampai jalan 
bareng cewek. Di dalam bus duduknya sama siapa, 
laki-laki apa perempuan, awas ya matanya jangan 
lirak-irik,” kata Anita suatu waktu ketika aku pulang 
dari Bogor.

Belum lagi kalau berboncengan naik sepeda 
motor, sejak dari awal pemberangkatan sampai 
finis, bisa dipastikan pacarku nggak akan berhenti 
mengomentari apapun yang dilihatnya dan apa 
yang aku lakukan.

”Awas, diklakson dong Mas.”

”Hati-hati, itu ada orang menyeberang. Lampu 
sennya sudah dinyalakan belum.”

”Awas-awas direm. Tuh, kan apa aku bilang, 
tadi disuruh ngerem nggak ngerem, jadinya aku 
hampir jatuh, kan,” terdengar suara Anita selama 
perjalanan.

Kalau sudah begitu, kepalaku rasanya pusing 
dan aku tambah grogi.

Itu baru sebagian kecerewetan pacarku. Dan 
masih banyak sekali kecerewetan-kecerewetan 
lainnya yang kadang-kadang membuatku pusing 
dan jenuh akan ulahnya itu.

Terus terang aku akui kalau Pacarku 
Cerewet nggak ketulungan, rasanya ingin aku 
meninggalkannya. Namun apa daya, jangankan 
untuk meninggalkan dia, untuk menghilangkan 
bayangan wajahnya dari anganku saja aku tak kuasa, 
karena aku sangat mencintainya. 

Entah sampai kapan aku mampu bertahan. 
Secara jujur aku selalu berdoa semoga hubunganku 
dengan Anita bisa berlangsung hingga ke jenjang 
pelaminan dan semoga Anita bisa berkurang 
cerewetnya atau kalau tidak, aku tetap betah 
mendengarkan kecerewetan Anita yang tiada 
bandingnya itu. Semoga saja.
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KORPRI

Pembinaan personel Pegawai Negeri Sipil 
(PNS) Kemhan yang bekerja di lingkungan TNI 
selalu berkaitan dengan permasalahan yang luas 
dan kompleks dalam jangka waktu yang cukup 
panjang, maka dalam penerapannya perlu adanya 
kesesuaian antara situasi dan kondisi dengan 
tugas pokok TNI.  Sementara pembinaannya harus 
didasarkan pada tujuan, sasaran, asas-asas dan 
kebijaksanaan dasar pembinaan PNS TNI. 

Berdasarkan Peraturan Panglima TNI 
(Perpang) Nomor Perpang/ 161/XII/2011 tanggal 
16 Desember 2011 tentang Petunjuk Administrasi 
Pembinaan Personel Pegawai Negeri Sipil TNI, 
pembinaan PNS TNI bertujuan untuk menyiapkan 
PNS TNI sebagai unsur aparatur negara yang 
profesional, berwawasan kebangsaan, disiplin, 
sejahtera, dan bertanggung jawab.

PNS TNI merupakan komplemen dari 
prajurit TNI, oleh karena itu PNS TNI dan prajurit 
TNI merupakan suatu kesatuan yang terpadu dan 
bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas 
pokok TNI. Keterpaduan itu harus tercermin 
dalam semua tingkat dan wajib memahami 
peranan masing-masing. Keterpaduan ini yang 
dimaksudkan dalam Perpang 161 itu harus 
tercermin dalam semua tingkat organisasi dan 

Oleh PNS IVA F. Pudiarto, S.Sos., M.M.

PEMBINAAN PNS TNI
SESUAI PERATURAN 
PANGLIMA TNI TAHUN 2011

wajib memahami peranan masing-masing.  Kalau 
sekarang ini PNS telah memiliki kesempatan yang 
sama sehingga sudah masuk dalam bagian integral 
TNI yang tidak terpisahkan. PNS dan TNI memiliki 
tugas dan resiko yang sama seperti yang harus 
ditanggung bersama dalam sebuah organisasi 
besar yang kita cintai.

Penggunaan PNS di lingkungan TNI 
telah dilakukan dengan pertimbangan adanya 
kebutuhan dan tuntutan tugas tertentu yang lebih 
efektif dan efisien apabila dijabat/diduduki oleh 
PNS TNI, sehingga dapat menjamin keberlanjutan 
pelaksanaan tugas pokok TNI.  PNS TNI sama 
kedudukannya dengan pegawai negeri sipil pada 
umumnya. Oleh karena itu dalam penyelenggaraan 
pembinaannya di samping berdasarkan pada 
ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku 
untuk pegawai negeri sipil pada umumnya juga 
berdasarkan pada ketentuan dan kebijakan yang 
dikeluarkan oleh Panglima TNI.  

Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/ 161/
XII/2011 tanggal 16 Desember 2011 tentang Petunjuk 
Administrasi Pembinaan Personel Pegawai Negeri 
Sipil TNI ini merupakan penyempurnaan dari 
peraturan sebelumnya yaitu Peraturan Panglima 
TNI Nomor Perpang/28/X/2007 tanggal 3 Oktober 
2007. Hal-hal yang diatur dalam Perpang 161 ini 
mulai dari pengadaan, pendidikan dan pelatihan, 
penggunaan, perawatan, dan pemisahan.

Tentang pengadaan. Alokasi pengadaan 
PNS TNI ditetapkan oleh Menteri Negara 
Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi atas dasar pengajuan Menteri 
Pertahanan. Jumlah pengadaan baik untuk Mabes 
TNI dan Angkatan didasarkan pada kebutuhan 
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Jenis dan bidang jabatan dalam organisasi 
TNI yang dapat diduduki oleh PNS TNI, sesuai 
Perpang 161 adalah kepala, pembantu pimpinan, 
pengawas, perencana, penasehat, guru, pelaksana, 
dan peneliti. Sedangkan bidang jabatannya 
meliputi bidang administrasi, teknik, pelayanan 
kesehatan, dan bidang khusus. Kesetaraan 
golongan dan eselon jabatan sesuai Perpang 161 
sebagai berikut: 

Perawatan. Perawatan PNS merupakan 
bagian yang tak terpisahkan dari sistem pembinaan 
Pegawai Negeri Sipil TNI, yang tujuannya untuk 
menjamin kesejahteraan jasmani dan rohani 
sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi 
setiap Pegawai Negeri Sipil beserta keluarganya 
agar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban 
dapat diarahkan sepenuhnya untuk kepentingan 
organisasi. Perawatan meliputi pembinaan jasmani, 
mental/rohani, disiplin, perawatan kesehatan, cuti, 
perkawinan/perceraian, penghasilan, tunjangan 
cacat, uang duka, biaya pemakaman, tanda 
penghargaan, santunan dan biaya personel.

Pemisahan. Pemisahan merupakan 
kegiatan akhir dari proses pembinaan PNS TNI, hal 
ini dilaksanakan untuk menjaga keseimbangan 
komposisi personel baik ditinjau dari segi 
kuantitas maupun kualitas dan memberikan 
kesempatan PNS TNI yang dipisahkan untuk 
melanjutkan pengabdian secara luas dalam 
masyarakat.*(putrabengawan@gmail.com)

organisasi sesuai dengan Renstra TNI. Sesuai 
Perpang ini, pengumuman pemerimaan calon 
PNS TNI diumumkan seluas-luasnya melalui 
internet, media massa yang tersedia dan lain-lain 
yang mungkin digunakan.

Pendidikan dan Pelatihan. Agar dapat 
mengawaki organisasi secara profesional, PNS TNI 
dibekali dan dipersiapkan melalui pendidikan dan 
pelatihan. Pendidikan dan pelatihan itu meliputi 
pendidikan dan pelatihan bela negara/Latsarmil, 
pendidikan dan pelatihan prajabatan, pembekalan 
alih golongan PNS TNI, serta pendidikan dan 
pelatihan dalam jabatan. Dari empat pendidikan 
dan pelatihan itu yang  relatif “baru atau 
merupakan penyempurnaan dari Perpang 
sebelumnya adalah” pendidikan dan pelatihan 
bela negara serta pembekalan alih golongan. 
Diklat bela negara/Latsarmil diselenggarakan 
untuk membentuk PNS TNI yang memiliki sikap 
mental, kesegaran jasmani dan disiplin sesuai 
dengan watak dan karakternya, serta merupakan 
salah satu syarat untuk kenaikan pangkat pertama.

Pembekalan alih golongan merupakan 
pembekalan yang diperuntukkan bagi PNS TNI 
yang akan beralih golongan dari Golongan II 
ke Golongan III. Tujuannya mempersiapkan 
pegawai yang memiliki kompetensi dan wawasan 
sehingga dapat mendukung pelaksanaan tugas 
dan kebutuhan organisasi termasuk penyediaan 
kader pimpinan dan staf. Maka dari itu kurikulum 
pembekalan ini menekankan pada materi 
pengetahuan manajerial, substansi organisasi TNI 
serta pemantapan sikap dan perilaku.

Penggunaan. Keberhasilan organisasi TNI 
dalam rangka melaksanakan tugas pokoknya 
salah satu diantaranya dipengaruhi oleh 
kemampuan PNS TNI dalam melaksanakan tugas 
dan tanggung jawab jabatannya.  Kemampuan itu 
hanya dapat dicapai melalui pembinaan personel 
dan pembinaan karier secara obyektif dan tepat, 
baik pengembangan maupun penempatannya 
sehingga diperoleh hasil yang optimal dari 
penggunaan setiap individu. Penggunaan PNS TNI 
dapat dicapai dengan baik apabila didukung oleh 
norma-norma yang mengatur tentang penempatan 
dalam jabatan yang tepat, kesempatan mengikuti 
pendidikan dan kenaikan pangkat.

No

1

1 I I A Letjen, Laksdya, 
Marsdya

IV/e - IV/e

2 II I B Mayjen, Laksda, 
Marsda

IV/d - IV/e

3 III II A Brigjen, Laksma, 
Marsma

IV/c - IV/d

4 IV II B Letkol-Kolonel IV/b - IV/c

5 V III A Mayor-Letkol IV/a - IV/b

6 VI III B Kapten-Mayor III/d - IV/a

7 VII IV A Lett u-Kapten III/c - III/d

8 VIII IV B Lett u III/b - III/c

8 IX V A Letda III/a - III/b

1 3 4 5

GOL
JAB

ESELON
JABATAN

PANGKAT
TNI

PERSYARATAN
PANGKAT PNS

(Terendah- 
Terti nggi)
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SAMBUT PRESIDEN DALAM RANGKA BDF VII. Danlanud Ngurah Rai Bali Kolonel Pnb Sugiharto P 
menyambut kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono 
beserta rombongan di Apron 1 Bandara Ngurah Rai, belum lama ini. Kedatangan Presiden ke Bali ini 
dalam rangka  pelaksanaan Bali Democracy Forum (BDF) VII. BDF VII kali ini mengusung tema “Envolving 
Regional Democratic Architecture: the Challenge of Political Development, Public Participation and 
Socio-Economic Progress in the 21st Century”, diikuti oleh 20 negara dan dibuka oleh Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono.* (Pentak Lanud Rai)

Berita Daerah

LULUS TRANSISI. Komandan 
Lanud Iswahjudi Marsma TNI Donny 
Ermawan T., M.D.S., memberikan 
ucapan selamat kepada Letda Pnb 
Febianto Dwi Nugroho, dan Letda Pnb 
Kustaman Dwi Lukman Prasetiadi, 
yang telah lulus pendidikan transisi, 
beberapa waktu lalu. Kedua penerbang 
muda tersebut sekaligus dilantik 
sebagai penerbang tempur pesawat 
tempur T-50i Golden Eagle Skadron 
Udara 15 Lanud Iswahjudi. Letda Pnb 
Febianto Dwi Nugroho, dan Letda Pnb 
Kustaman Dwi Lukman Prasetiadi, 
merupakan alumni Akademi Angkatan 
Udara tahun 2011, dan Sekbangau 
Angkatan 83. Pendidikan transisi 
pesawat tempur T-50i Golden Eagle ini 
merupakan angkatan yang pertama.* 
(Pentak Lanud Iwj)
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SAMBUT PRESIDEN RI. Danlanud Manuhua Kolonel Pnb A. Gustaf Brugman M.Si berjabat tangan 
dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika rombongan Presiden mendarat di apron 
Lanud Manuhua, beberapa waktu lalu. Kunjungan kerja Presiden ini dalam rangka membuka Sail 
Raja Ampat 2014 di Kabupaten Raja Ampat Papua Barat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
yang didampingi Ibu Ani Yudhoyono menginap di Wisma Gunadi Lanud Manuhua, Minggu (24/8). 
Sebelumnya pada hari Jumat tanggal 22 Agustus 2014 Presiden dan rombongan transit di Lanud 
Manuhua untuk ganti pesawat terbang menuju Sorong.* (Pentak Lanud Mna)

PILOT BAND TAMPIL DI MAL CIPUTRA. 
Memperingati ke-69 HUT Kemerdekaan 
Indonesia manajemen Mal Ciputra, Jakarta 
menyelenggarakan pameran bertajuk 
“Dirgantara Indonesiaku”, selama 12 hari 
di Jakarta. Pameran diikuti oleh beberapa 
institusi diantaranya Angkatan Udara, 
Universitas Nurtanio, dan bank BRI. Angkatan 
Udara disamping menampilkan stan yang 
bersifat pengetahuan termasuk demo 
keahlian Den Bravo dalam membebaskan 
sandera, juga menggelar hiburan untuk para 
pengunjung. Pilot Band Skadron Udara 31 
dan Jaguar Dance dari Skadron 45 dan Blue 
Angel Band (band dari Wanita Angkatan 
Udara/Wara) tampil memukau secara 
bergantian menghibur pengunjung.* 
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PENDIDIKAN CHARACTER BUILDING. Lanud 
Tarakan, belum lama ini menggelar pelatihan pendidikan 
karakter, “Character Building” yang diikuti oleh 482 siswa/
siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 2 Kota 
Tarakan, kelas satu dari kejuruan elektronika, bangunan, 
teknik otomotif dan teknik informatika. Pelatihan 
berlangsung selama tiga hari, diisi dengan materi kelas 
dan lapangan. Materi kelas diberikan pemahaman 
tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal 
Ika (empat pilar kebangsaan). Selain itu diberikan juga 
materi kepemimpinan, kedisiplinan, kerjasama dan 
kekompakan.  Menurut, Danlanud Tarakan Letkol Pnb 
Tiopan Hutapea, S.Sos sebagai generasi penerus, siswa-
siswi SMKN 2 harus memahami empat pilar kebangsaan 
sebagai ujung tombak di wilayah perbatasan. Pada 
kesempatan itu, peserta pelatihan juga diberikan 
pengetahuan tentang Angkatan Udara.* (Pentak Lanud Trk)

LEMPAR PISAU. Batalyon Komando (Yonko) 464 
Paskhas Lanud Abdulrachman Saleh melakukan latihan 
uji terampil perorangan (UTP) lempar pisau, beberapa 
waktu lalu. Lempar pisau termasuk seni, olahraga 
juga keterampilan yang sudah lama dikenal terutama 
dalam seni bela diri. Selain lempar pisau, dalam 
latihan uji terampil perorangan ini dilaksanakan juga 
menembak, halang rintang, renang militer dan OP3U 
(Operasi Perebutan Pengendalian Pangkalan Udara).
Tujuan latihan untuk memelihara dan meningkatkan 
kemampuan serta kesiapan operasional satuan. Latihan 
ini merupakan program satuan yang dilaksanakan 
secara berkesinambungan sebagai upaya pembinaan dan 
penyiapan prajurit profesional untuk melaksanakan tugas 
di daerah operasi.* (Pentak Lanud Abd Saleh)

PEMECATAN PRAJURIT. Pangkoopsau I Marsma TNI 
A. Dwi Putranto “mencopot pangkat” Serda Agus Riyadi. 
Pencopotan tersebut dilaksanakan dalam Apel Khusus di 
Lapangan Apel Makoopsau I, Jakarta, akhir Agustus.  Serda 
Agus Riyadi merupakan anggota Satprov Denma Koopsau I 
yang mendapatkan sanksi berupa Pemberhentian Dengan 
Tidak Hormat (PDTH) atau pemecatan dikarenakan 
melakukan poligami dan indisipliner. Pangkoopsau I 
menjelaskan pemberhentian tidak hormat Serda Agus 
Riyadi didasarkan pada Keputusan Kepala Staf Angkatan 
Udara Nomor: Kep/193-TV/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 
2014 tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat dari 
Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia. Proses 
pemberhentian ini telah melalui pertimbangan, baik dari 
segi yang meringankan maupun yang memberatkan.* (Pen 
Koopsau I)
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MENDUKUNG LATIHAN PERKASA. 
Danlanud Sultan Hasanuddin Marsma 
TNI Dody Trisunu berjalan meninggalkan 
pesawat didampingi Letkol Pnb Wastum 
usai mengecek kesiapan pesawat T-50i 
Golden Eagle. Pesawat ini diterbangkan 
oleh Danskadron Udara 15 Letkol Pnb 
Wastum dari Lanud Iswahyudi Madiun 
untuk mendukung manuver lapangan 
latihan Perkasa D yang dilaksanakan di 
wilayah Kosekhanudnas IV, beberapa 
waktu lalu. Latihan juga melibatkan 
pesawat tempur Sukhoi SU 30 MK dan 
SU-27 SKM yang ber-home base di 
Skadron Udara 11 Wing 5 Lanud Sultan 
Hasanuddin, Makassar serta didukung 
satu pesawat angkut C-130 Hercules 
dari Skadron Udara 32 Wing 2 Lanud 
Abdulrachman Saleh, Malang.* (Pentak 
Lanud Hnd)

KIRAB DRUMB BAND AAU “GITA DIRGANTARA”. Drumb Band AAU “Gita Dirgantara” saat 
menampilkan atraksi di jalan Kota Kendari bersamaan dengan di laksanakannya latihan wajib Cakra 
Wahana Paksa bagi Taruna tingkat IV di Makassar dan Kendari, pertengahan Oktober. Acara ini 
mendapat sambutan antusias dari warga terbukti dengan tumpah ruahnya masyarakat di jalan yang 
dilalui. Latihan Cakra Wahana Paksa sendiri bertujuan agar para Taruna memahami operasi dukungan 
udara, antara lain dengan praktik navigasi udara, pengaturan lalu lintas Udara (PLLU), meteo, peranan 
awak pesawat hingga peranan pangkalan udara.*
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“HORNET” RAIH 1000 JAM TERBANG. 
Saat melaksanakan differential training 
dengan pesawat tempur F-16 C/D, Blok 
52ID, Kapten Pnb Pandu “Hornet” Eka 
Prayoga  berhasil mencatat rekor 1000 
jam terbang, pertengahan Agustus. Atas 
prestasi ini Kapten Pnb Pandu “Hornet” Eka 
Prayoga  menerima tradisi penyematan 
badge 1000 jam terbang oleh Danlanud 
Iswahjudi Marsma TNI Donny Ermawan 
dan mandi air kembang. Suami dari Desy 
Anggraini ini saat ini menjabat sebagai Ps 
Dan flight Ops B Skadron Udara 3 Lanud 
Iswahjudi.* (Pentak Lanud Iwj)

DIALOG INTERAKTIF DI TVRI. Dalam rangka peringatan ke-51 HUT Wara, Lanud Sultan Iskandar Muda 
(SIM) mengadakan dialog interaktif dengan masyarakat Aceh khususnya melalui TVRI Aceh, beberapa 
waktu lalu. Kegiatan ini dikemas dalam acara “Keudee Kupi” dan dihadiri oleh 25 personel Lanud Sultan 
Iskandar Muda. Selain membahas kiprah Wara, pada kesempatan itu sekaligus dibahas juga pentingnya 
bandara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyambut “Visit Aceh”, hingga sekarang ini. Acara 
dipimpin oleh Kadispers Lanud Sultan Iskandar Muda Mayor Adm Marshall, M.Si.Usai acara anggota Lanud 
Sultan Iskandar Muda dan petugas TVRI Aceh bergambar bersama di studio TVRI Aceh.* (Pentak Lanud SIM)
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KUNJUNGAN PASIS SESKOAU. Danlanud Padang Letkol Pnb HKD Handaka, S.Sos, MM menerima 
kunjungan Pasis Seskoau A-51 yang dipimpin oleh Wadan Seskoau Marsma TNI Warsono, awal 
September. Pasis (perwira siswa) Seskoau melaksanakan kuliah kerja III / forum strategis di wilayah 
Padang. Selain itu para pasis juga mengunjungi beberapa lembaga terkait seperti Korem 032/WB, 
Lantamal II Teluk Bayur, Pemprov Sumbar, Pemko Padang dan PT Semen Padang. Rombongan 
disambut dengan tari pasambahan yang merupakan kekayaan budaya Minangkabau serta para Uda 
dan Uni yang menyuguhkan sekapur sirih sebagai simbol menerima kedatangan para tamu. Turut 
menyambut kedatangan rombongan Seskoau para Kadis, Dansatpom dan seluruh Perwira Lanud 
Padang serta Ketua PIA Ardhya Garini Lanud Padang.* (Pentak Lanud Pda)

WING PENERBANG KEHORMATAN 
TUDM. Lima pejabat TNI Angkatan 
Udara menerima Wing Penerbang 
kehormatan Tentera Udara Diraja 
Malaysia yang disematkan oleh Wakil 
Panglima TUDM Letjen Dato’ SRI Haji 
Roslan bin Saad di Kuantan Malaysia, 
Jumat (22/8). Kelima pejabat tersebut 
adalah Irjenau Marsda TNI J.F.P 
Sitompul, Koorsahli Kasau Marsda 
TNI Edi Sunarwondo, Asrena Kasau 
Marsda TNI Mawardi, Aspam Kasau 
Marsda TNI Zulhasymi dan Aslog 
Kasau Marsda TNI Ida Bagus Anom.*
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Belum lama ini, beberapa anggota dari Pengadilan Negeri Kupang, NTT serta pihak 
keamanan dari Kepolisian Kota Kupang yang dipimpin Panitera Sekretaris PN Kupang, 
Sulaiman Musu. SH, mendatangi lokasi tanah sengketa guna dilangsungkannya eksekusi 
terhadap putusan pengadilan kepada Saudara Telonan selaku tergugat. Danlanud El Tari 
Kolonel Pnb Andi Wijaya. S.Sos dan Ketua tim aset Lanud El Tari Mayor Tek Frank Life Son 
juga ikut serta di lokasi tanah tersebut.

Dalam permasalahan tersebut, pihak Lanud El Tari telah memberikan tenggang 
waktu cukup lama kepada tergugat untuk melaksanakan pengosongan rumah atau 
pembongkaran rumah secara sukarela sesuai dengan putusan pengadilan nomor 111/
PDT/G/2000/PN.KPG. Tetapi sampai batas waktu yang telah ditetapkan, tergugat belum 
melaksanakan hasil putusan. Dan karena tidak ada tindakan apapun maka Lanud El Tari 
mengajukan eksekusi ke PN Kupang, dengan putusan nomor 111/PDT/G/2000/PN.KPG. 
Berdasarkan putusan tersebut, eksekusi akhirnya dilaksanakan sesuai yang tercantum 
dalam putusan. Bangunan rumah serta pohon yang berada di lahan sengketa tersebut 
dirobohkan serta ditumbangkan menggunakan alat berat yang didatangkan oleh pihak 
Pengadilan Negeri Kupang. Atas pertimbangan kemanusiaan Danlanud El Tari memberikan 
jangka waktu dua hari untuk memanfaatkan sisa – sisa bangunan serta pohon yang masih 
bisa digunakan. Lanud El Tari berharap ini dapat dijadikan pengalaman dan pelajaran bagi 
siapapun untuk tidak ada lagi yang berusaha menginginkan tanah Negara yang dikuasakan 
kepada TNI AU, karena pasti tidak akan berhasil.* (Pentak Lanud El Tari)

Eksekusi Lahan di tanah TNI AU Lanud El Tari
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LATIHAN MENEMBAK. Anggota Lanud 
Sam Ratulangi melaksanakan latihan 
menembak dengan senjata laras panjang 
dan senjata laras pendek, beberapa waktu 
lalu di lapangan tembak Kompi Bantuan 
712 Lanud Sam Ratulangi, Manado. Latihan 
ini memakai peluru tajam, sehingga tetap 
mengutamakan faktor-faktor keamanan/
safety dalam arti selalu waspada, hati-hati 
dan tidak ceroboh selama memegang 
senjata. Masing-masing anggota dibekali 
dengan sepuluh peluru. Kegiatan 
menembak ini merupakan latihan rutin 
untuk memelihara dan meningkatkan 
kemampuan anggota. Selain anggota 
TNI AU latihan juga diikuti oleh beberapa 
personil dari Angkasa Pura dan Pertamina 
Sam Ratulangi, Manado.* (Pentak Lanud Sam 
Ratulangi)

PESERTA DIKLATPIM III. Kadisops Lanud Soewondo Mayor Psk Robert Manalu mewakili Komandan 
Lanud Soewondo Kolonel Pnb S. Chandra Siahaan S. IP,. Dipl of MDS menerima kunjungan peserta 
Pendidikan & Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat III, Angkatan I  Badan Pendidikan dan Latihan 
Provinsi Sumatra (Badiklat Provsu) di Lanud Soewondo, belum lama ini. Kunjungan ini dimaksudkan 
untuk pembelajaran peserta Diklatpim tentang wawasan kebangsaan dan integritas bangsa.* (Pentak 
Lanud Soewondo)
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STATIC SHOW DI LANUD 
REMBIGA. Bertempat di Bandara 
Selaparang, Mataram, Lombok, pada 
pertengahan September, ratusan 
murid sekolah binaan Lanud Rembiga 
seperti TK Angkasa dan Akademi 
Manajemen Perhubungan Udara 
(AMPU) Mataram berkesempatan 
melihat secara dekat pesawat 
helikopter TNI AU NAS-332 Super 
Puma dari Skadron Udara 6 Lanud 
Atang Sendjaya Bogor. Keberadaan 
helikopter di bandara Selaparang 
ini untuk membantu pemerintah 
daerah meramaikan kembali 
kejayaan Bandara Selaparang yang 
pada tanggal 6 Juni 2014 lalu kembali 
dibuka. Keesokan harinya pesawat 
bertolak ke Tambolaka, NTT untuk 
mendukung kegiatan kunjungan 

kerja Kasau. Menurut Danlanud Rembiga Letkol Pnb Ardi Syahri, ST.,MM.,MMA kegiatan static show ini 
sekaligus menumbuhkan cinta dirgantara di kalangan muda.* (Pentak Lanud Rba)

SAMBUT WAKIL PRESIDEN. Danlanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb I Nyoman Trisantosa, S.IP., 
M.Tr, (Han) menyambut kedatangan Wakil Presiden Republik Indonesia Budiono, bertempat di appron 
Lanud Husein Sastranegara, beberapa waktu lalu. Kedatangan Wapres ke Bandung ini untuk menghadiri 
peringatan Hari Konstitusi dan Hari Jadi ke 69 MPR RI yang digelar di Gedung Merdeka Jl Asia Afrika, 
Bandung. Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan pejabat teras provinsi Jabar lainnya juga ikut 
menyambut kedatangan Wapres dan rombongan.* (Pentak Lanud Hsn)
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INSPEKSI MENDADAK DI LANUD ATANG SENDJAJA. Pangkoopsau I Marsma TNI A. Dwi Putranto, 
saat melaksanakan pemeriksaan secara mendadak di Lanud Atang Sendjaja, awal September. Panglima 
meninjau seluruh satuan kerja hingga pos piket dan mess yang ditempati oleh para anggota, dan 
Skadron Udara 8 dan Skadron Udara 6, Panglima menanyakan operasional skadron-skadron mulai 
dari jam terbang, laporan mingguan, perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kendala-
kendala yang dihadapi selama ini, seterusnya dilaksanakan pengecekan perlengkapan terbang dan 
kerja.* (Pentak Lanud Ats)

LARI SIANG. Komandan Lanud Supadio Kolonel Pnb Tedi Rizalihadi, ST memimpin kegiatan lari siang 
personel Lanud Supadio baik perwira, bintara, dan tamtama, belum lama ini. Kegiatan ini untuk menjaga 
dan melatih kebugaran fisik sekaligus mengetahui sejauh mana tingkat stamina tiap-tiap personel. Komandan 
juga menegaskan lari siang ini juga dimaksudkan untuk membina fisik prajurit yang mempunyai jenjang 
karier pendidikan yang lebih tinggi sehingga mereka akan terbiasa dan siap apabila sewaktu-waktu ada 
panggilan untuk melaksanakan pendidikan. Prajurit yang berat badannya melebihi standar (kegemukan) 
diwajibkan untuk mengikuti lari siang ini.* (Pentak Lanud Spo) 
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Pelatihan psikologi kepemimpinan. 
Siswa Setukpa Angkatan ke-17 
tahun 2014 melaksanakan latihan 
kepemimpinan yang diberikan oleh para 
instruktur dari Dinas Psikologi Angkatan 
Udara (Dispsiau) beberapa waktu lalu di 
Skadik 401 Lanud Adi Sumarmo, Solo. 
Pelatihan kepemimpinan ini merupakan 
salah satu cara pengembangan mutu 
atau kompetensi seorang calon perwira 
yang akan mengawaki organisasi di 
satuannya masing-masing. Materi 
yang diberikan berhubungan dengan 
pengembangan kualitas sumber daya 
manusia seperti kerjasama, komunikasi 
dan kepemimpinan.* (Dispsiau)

KUNJUNGAN SISWA-SISWI SMAN I SEWON KE AAU. Komandan Wing Taruna (Danwingtar) 
AAU Kolonel Pnb Ronald L. Siregar menerima cinderamata dari Wakil Kepala Sekolah SMAN 1 Sewon, 
Endang Sudarmiyanti, M.Pd.,M.Si., sebagai kepala rombongan saat kunjungan di AAU, beberapa waktu 
lalu. Sebanyak 152 siswa-siswi kelas XII jurusan IPA SMA Negeri 1 Sewon Bantul dengan dua belas 
guru pendamping mengunjungi Akademi Angkatan Udara dalam rangka kegiatan study tour sekaligus 
menambah wawasan tentang Angkatan Udara. Pada kesempatan itu Danwingtar juga mengatakan, 
memang tak semua orang dapat menjadi taruna dan taruni AAU, namun apapun pilihannya selama 
dapat selalu bersikap disiplin, gigih, memiliki semangat tinggi dan berkemauan keras maka keberhasilan 
akan dapat diraih.*(Pen AAU)
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ANTREAN DONOR DARAH. Ratusan prajurit TNI mengantre untuk diambil darahnya pada acara 
donor darah dalam rangka memperingati ke 69 HUT TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta. Kegiatan ini 
dilaksanakan serentak di 34 propinsi dan 135 kota/lokasi di seluruh Indonesia dengan target pendonor 
3.020 orang. Peserta donor prajurit/PNS TNI dan anggota Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT), 
anggota Persit Kartika Candra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardhya Garini serta keluarga besar TNI di seluruh 
Komando Utama (Kotama) TNI. Rincian pendonor: Pati Mabes TNI 20 pendonor, Pati TNI AD 20 pendonor, 
Pati TNI AL 15 pendonor, Pati TNI AU 15 pendonor, prajurit Mabes TNI 100 pendonor, prajurit Mabes TNI 
AD 100 pendonor, prajurit Mabes TNI AL 100 pendonor, prajurit Mabes TNI AU 100 pendonor, prajurit 
Mabes Kodam Jaya 600 pendonor, prajurit Kostrad 400 pendonor, prajurit Kopassus 200 pendonor, 
prajurit Koarmabar 100 pendonor, prajurit Kolinlamil 100 pendonor, prajurit Marinir 300 pendonor, 
Prajurit Lantamal III Jkt 100 pendonor, Prajurit Paskhas 200 pendonor, Polri 200 pendonor, PNS TNI 
200 pendonor dan anggota Persit Kartika Candra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardhya Garini sebanyak 150 
pendonor.*

FLYING DENTIST. Tim flying dentist dari 
Lembaga Kesehatan Gigi dan Mulut (Lakesgilut) 
Mabesau mengunjungi Lanud Balikpapan dan 
menggelar perawatan gigi dan mulut bagi 
anggota Lanud Balikpapan dan keluarga, 
belum lama ini. Tim Lakesgilut dipimpin oleh 
Letkol Kes Drg. Hedis. H dan Drg. Aries.W 
serta satu orang anggota sebagai asisten. 
Danlanud Balikpapan Kolonel Pnb Ir Tri Bowo 
Budi Santoso M.M, mewakili warga Lanud 
menyambut baik digelarnya pengobatan ini 
dan bisa memanfaatkan sebaik mungkin agar 
anggota dan keluarganya bisa konsultasi serta  
menyampaikan keluhan yang berhubungan 
dengan gigi dan mulut.* (Pen Lanud Bpp)
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UJI FUNGSI RSCA. Inspektur Kohanudnas Kolonel Pnb BPL. Tobing, Asops Kas Kohanudnas Kolonel Pnb 
Kustono serta para pejabat Kohanudnas mengikuti pelaksanaan uji fungsi teknis dan operasional Radar 
Shadow Countour Analyzer (RSCA) di ruang Yudha Popunas Makohanudnas, baru-baru ini. Pelaksanaan 
uji fungsi dilanjutkan dengan evaluasi hasil uji fungsi yang dipimpin Panglima Kohanudnas Marsda TNI 
Hadiyan Sumintaatmaja di ruang rapat Makohanudnas. Pangkohanudnas berharap alat RSCA ini dapat 
membantu Kohanudnas dan satuan jajarannya dalam mendukung tugas-tugas operasi pertahanan 
udara. Oleh karena itu pemeliharaannya harus jelas dan perlu koordinasi secara berkesinambungan 
dengan pihak- pihak terkait sehingga alat ini dapat terus dikembangkan. Dengan adanya alat ini dapat 
diketahui countour dari pemancaran radar sehingga dapat diketahui pula adanya obstacle/halangan 
dari pemancaran radar.* (Pen Kohanudnas)

TUTUP PENDIDIKAN DAN PENYEMATAN 
WING. Komandan Wing Pendidikan Teknik 
dan Pembekalan (Wingdiktekkal) Kolonel 
Tek A.Tavianta,S.IP saat menyematkan Wing 
Kualifikasi Fasilitas dan Konstruksi kepada siswa 
terbaik Susjurlata Fasint Kopda Agus Sutarto, 
Anggota Tamtama Sarban Urdal Satrad 215 
Congot. Penyematan wing ini bersamaan dengan 
penutupan pendidikan Susba Lab BMP angkatan 
ke-9, Susba Inventory angkatan ke-9, Susjurlata 
MC angkatan ke-17 dan Susjurlata Fasint angkatan 
ke-19. Terpilih sebagai lulusan terbaik lainnya 
adalah Sertu Davief Beny Christiawan, mantan 
siswa Susba Lab BMP angkatan ke-9, Anggota 
Sie BMP Dislog Lanud ATS Bogor, Serda Angga 
Priatna, mantan siswa Susba Inventory angkatan 
ke-9 , Anggota Bandyakalmat Silo Kosek IV Biak. 
Praka Ali Sugianto, mantan Siswa Susjurlata MC 
angkatan ke-17, anggota Sie Yanpers Denma 
Kohanudnas.* (Pentak Wingdiktekkal)
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MUSPUSDIRLA JUARA UMUM FESTIVAL MUSEUM 2014. Museum Pusat TNI AU Dirgantara 
Mandala (Muspusdirla), untuk pertama kalinya,  menjadi juara umum pada Festival Museum DIY 2014, 
belum lama ini. Muspusdirla menyabet dua kategori juara yang dilombakan yaitu penampilan karnaval 
dan penampilan stand pameran. Dalam penampilan karnaval, Muspusdirla menampilkan aksi teatrikal 
pengibaran bendera merah putih pertama kali di Irian Barat. Sedangkan untuk stan menampilkan rudal 
SAM 75 buatan Uni Soviet panjang 10,841 M dengan berat 15, 348 kg, jarak tembak 36 km, parasut Alan 
Pope, pesawat glatik dan fishir, buku-buku, pakaian seragam TNI AU, dan audiovisual operasi udara. 
Festival yang mengambil tema “museum goes to school” merupakan even tahunan yang diselenggarakan 
oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Musyawarah Museum (Barahmus). 
Muspusdirla sudah sejak tahun 2009 mengikuti festival ini, dan baru tahun ini tampil sebagai juara 
umum, menyisihkan 34 museum dari Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jawa Tengah dan Jakarta.*

PERJUSAMI SAKA DIRGANTARA. 
Danlanud Ranai Letkol Pnb Andri 
Gandhy foto bersama salah satu 
anggota Saka Dirgantara yang 
berkebutuhan khusus, Veve, usai 
membuka Perkemahan Jumat, 
Sabtu, Minggu (Perjusami) pramuka 
Saka Dirgantara Lanud Ranai di 
Bumi Perkemahan Putera Angkasa, 
Lampung, beberapa waktu lalu. 
Kegiatan Perjusami ini diikuti oleh 
171 siswa dari dua sekolah yang 
berbeda, yaitu dari SMA 1 Bunguran 
Timur Laut dari Tanjung dan SMA 
1 Kecamatan Bunguran Barat dari 
Pulau Sedanau Kabupaten Natuna. 

Bahkan salah satu pesertanya, Veve, berkebutuhan khusus tetapi dengan semangat dan percaya diri 
yang tinggi dia tetap bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik.* (Pentak Lanud Rni)
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PERSIAPAN PANTHER FLIGHT DAN HAWK 
FLIGHT MENUJU MADIUN. Pada puncak 
peringatan ke-69 HUT TNI di Surabaya, Angkatan 
Udara mengerahkan setidaknya 138 pesawat 
tempur termasuk enam unit pesawat Hawk 
100/200 Skadron Udara 12 Lanud Roesmin 
Nurjadin yang bertolak dari Pekanbaru menuju 
Madiun, akhir September. Keberangkatan 
enam pesawat Hawk 100/200 Skadron Udara 12 
tersebut dilepas langsung oleh Danlanud Roesmin 
Nurjadin, Kolonel Pnb M. Khairil Lubis di Shelter 
Skadron Udara 12, terbagi dalam dua flight yakni 
“Panther Flight” dan “Hawk Flight” dan dipimpin 
langsung oleh Danskadron Udara 12, Letkol Pnb 
Reka “Ice Pack” Budiarsa.* (Pentak Lanud Rsn)

KUNJUNGAN KERJA ASOPS KASAU. Asops 
Kasau Marsda TNI Sudipo Handoyo, SIP, MM 
didampingi Kadispotdirgaau Marsma TNI Nilhandri 
dan Komandan Skadik 101 Letkol Pnb Andi Wijaya 
memeriksa kokpit pesawat Grob yang biasa 
digunakan untuk Sekolah Penerbang Angkatan 
Udara, di Yogyakarta, akhir Agustus. Selain 
Skadik 101, dalam kunjungan kerja ini Asops 
Kasau juga meninjau Skadik 104, Skatek 043, serta 
memberikan pembekalan kepada para instruktur 
penerbang dan siswa Sekbangau.* (Pentak Lanud Adi)

FLY PAST HUT KEMERDEKAAN. Formasi 
pesawat tempur T-50i Golden Eagle tengah 
melintas di atas langit Jakarta. Angkatan Udara 
mengerahkan 32 pesawat dalam fly past 
memeriahkan peringatan ke-69 HUT RI di atas 
Istana Negara dan Monumen Nasional (Monas) 
dengan dua formasi besar. Formasi pertama 
dipimpin oleh Letkol Pnb Wastum yang terdiri dari 
10 pesawat tempur latih supersonic T-50i Golden 
Eagle dari Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi 
Madiun dan 6 pesawat Hawk 100/200 dari Skadron 
Udara 1 Lanud Supadio Pontianak dan Skadron 
Udara 12 Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. 
Sedangkan formasi kedua dipimpin oleh 

Letkol.Pnb. Firman Dwicahyo yang terdiri dari  delapan pesawat F-16 dari Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi 
Madiun termasuk tiga pesawat F-16 C/D 52ID yang baru tiba dari Amerika Serikat serta delapan pesawat 
Sukhoi SU-27/30 Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar.
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JUARA MENEMBAK. Prajurit Korpaskhas yang 
tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda 
UNIFIL Lebanon 2014, Sertu Setiawan berhasil 
meraih juara pertama cabang pistol perorangan 
dalam UNIFIL Inter Contingent Shooting 
Championship 2014 yang diselenggarakan oleh 
India Batalyon (Sector East) pada pertengahan 
September.Kejuaraan ini diikuti oleh 10 kontingen 
dari Indonesia (Satgas FPC, Indo bat, dan FHQSU), 
Austria, Spanyol, Srilangka, Finlandia, Belgia, India, 
Irlandia dan Serbia. Materi lomba yaitu rapid pistol 
jarak 25 meter dan senapan jarak 100 meter. Selain 
Sertu Setiawan (Indo FPC), ada tiga prajurit lagi yang 
juga meraih juara yaitu juara 3 pistol perorangan atas 
nama Pratu Jupri Trianto (Indo bat) , juara 1 senapan 
perorangan atas nama Praka Wardono (Indo FPC), 
dan juara 3 senapan perorangan atas nama Kopda 
Tri Wantoro (Indo FPC).*

TIM SKADRON UDARA 7 KE SURABAYA. 
Komandan Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma 
Letkol Pnb Tubagus Hasan bersama Kadisops Letkol 
Pnb Agus Setiawan, ST memimpin tim Skadron Udara 
7 menuju Surabaya dalam rangka peringatan ke-69 
HUT TNI, belum lama ini. Tim terdiri dari 57  personel 
penerbang dan teknisi, 11 pesawat Helikopter G 47 
Soloy serta EC 120 Colibri. Keberangkatan diawali 
dua Helikopter G 47 Soloy dengan Kapten Pilot 
Mayor Pnb  Irdian Krisna Yogi, Co Pilot Lettu Pnb Sigit  
dan Kapten Pnb Antoni, Copilot Lettu Pnb Bangga 
take off menuju Surabaya. Sementara berikutnya di 
susul empat EC 120 Colibri dipimpin Dan Skadron 
dan Kadisops take off menuju Lanud Adi Soemarmo 
lanjut ke Surabaya. Secara keseluruhan rombongan 
dilepas oleh Danlanud Suryadarma Kolonel Pnb 
Tahyodi, S AP.* (Pentak Lanud Sdm)

UKUR BERAT BADAN. Untuk menjaga postur 
tubuh agar tetap ideal sebagai anggota militer, 
Lanud Astra Ksetra melaksanakan pengukuran 
tinggi dan berat badan bagi seluruh anggota. Bagi 
personel yang dinyatakan overweight, diwajibkan 
mengikuti program  lari siang secara rutin. Menurut 
Danlanud Astra Ksetra Letkol Pnb M Satriyo Utomo, 
S.H, program ini sangat baik dilaksanakan tidak 
hanya untuk anggota yang overwight saja, tetapi 
seluruh anggota nantinya wajib mengikuti lari siang 
agar jasmani kuat, rohani sehat, sehingga apapun 
tugas yang diberikan dalam kedinasan khususnya 
TNI AU, bisa dilaksanakan dengan baik.* (Pentak 
Lanud Atk)
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SATU JUTA SERATUS LIMA PULUH RIBU LUBANG BIOPORI. Pangkoopsau II Marsda TNI Abdul Muis 
memimpin pembuatan lubang resapan biopori (LRB) di lapangan Makoopsau II, belum lama ini. Kegiatan 
ini diikuti oleh satuan-satuan TNI di wilayah Sulawesi Selatan dan untuk wilayah Koopsau II sendiri dibuat 
1.150.000 LRB. Selanjutnya Pangkoopsau II melaporkan secara langsung pelaksanaan pembuatan lubang 
biopori ini kepada Panglima TNI melalui teleconference didampingi para pejabat TNI, Polri, pejabat Pemda, 
para rektor dan kepala dinas terkait.*(Pen Koopsau II)

SESKO AUSTRALIA KUNJUNGI SESKOAU. Komandan Seskoau Marsda TNI Potler Gultom, S.H., M.M. 
beserta staff foto bersama delegasi Air Command and Staff College (ACSC) Colin East Award (1), Australia. 
Delegasi ACSC yang dipimpin oleh Commander Grant Anthony O’Loughlan ini mengunjungi Seskoau, 
beberapa waktu lalu, untuk saling bertukar pengalaman, lebih meningkatkan kerjasama serta mempererat 
persahabatan. Dalam kunjungan ini disampaikan presentasi oleh Pasis Seskoau tentang perkembangan 
lingkungan regional saat ini.* (Pen Seskoau)
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REKOR MURI. Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko menerima sertifikat rekor Muri dari Direktur 
Museum Rekor Indonesia (MURI) Jaya Suprana, belum lama ini di Mabes TNI Jakarta. Rekor ini berkenaan 
dengan pembuatan lubang biopori di semua wilayah TNI di seluruh Indonesia. Ketika Panglima menerima 
sertifikat ini telah dibuat 10.311.981 lubang resapan biopori (LRB) dan akan terus dibuat untuk mencegah 
banjir sekaligus menyimpan air. Disamping kegiatan pembuatan LRB, Jenderal TNI Moeldoko juga melakukan 
gebrakan melalui donor darah secara massal yang dilakukan prajurit TNI di seluruh Indonesia pada tanggal 
2 September 2014 lalu.*

TES URIN. Anggota Lanud Wirasaba menjalani tes 
urine, belum lama ini. Tes urine dilakukan oleh tim 
dari Badan Narkotika Nasional 
Kabupaten (BNNK) Purbalingga. 
Tes dilakukan kepada seluruh 
anggota usai pelaksanaan apel 
pagi. Bahkan anggota yang 
akan lepas piket, diperintahkan 
untuk mengikuti tes dahulu 
sebelum turun. Tes dilakukan 
untuk memastikan anggota 
Lanud Wirasaba bebas dari 
narkoba. Hasilnya seluruh 
anggota baik militer maupun 
pegawai negeri sipil seluruhnya 
negatif. Danlanud Wirasaba  
Letkol Pnb Andreas A. Dhewo, 
M.Sc., M.Si (Han) juga mengikuti 
tes tersebut.* (Pentak Lanud Wsa)
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MAYOR PNB I GUSTI NGURAH SORGA CAPAI 1000 JAM TERBANG. Disela-sela latihan terbang untuk 
persiapan fly past dan demo udara pada acara puncak peringatan ke-69 HUT TNI di Koarmatim Surabaya, 
Mayor Pnb I Gusti Ngurah Sorga membukukan 1000 jam terbang dengan pesawat Sukhoi. Mayor Pnb I Gusti 
“Raptor” Ngurah lulusan AAU tahun 2001 dan saat ini menjabat sebagai Komandan Flight Operasi Skadron 
Udara 11 Lanud Sultan Hasanudin Makassar.*(Pentak Lanud Iwj)

MENINJAU DAN MEMBERI SEMANGAT. Komandan Korpaskhas Marsda TNI M Harpin Ondeh, 
S.H., dari dekat meninjau dan memberi semangat langsung kepada prajurit-prajurit Paskhas 
yang tengah berlatih defile di Dermaga Ujung Koarmatim, Surabaya, dalam rangka peringatan 
ke-69 HUT TNI. Pada kesempatan itu Dankorpaskhas sekaligus mendampingi Panglima TNI 
Jenderal TNI Dr. Moeldoko dan para Kepala Staf Angkatan.*
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LEPAS PESERTA FUN BIKE. Komandan Lanud Sulaiman Kolonel Pnb Djamaluddin, 
M.Si(Han)., melepas keberangkatan 1200 peserta fun bike gowes bersama TNI/POLRI di depan 
Mako Lanud Sulaiman, Margahayu, Kab. Bandung, akhir September. Para peserta fun bike 
tersebut terdiri dari anggota Lanud Sulaiman, Makorpaskhasau, Pusdiklat Paskhas, Depohar 40, 
Depohar 70, GPP III Sulaiman, Polri, dan Koramil yang ada di Kecamatan Margahayu serta 
warga masyarakat sekitar Lanud Sulaiman. Fun bike ini digelar dalam rangka memperingati ke-
69 Hari TNI dan juga sebagai salah satu upaya untuk menggiatkan olahraga bersepeda.* (Pentak 
Lanud Slm)   

ANJANGSANA KE PANTI ASUHAN. 
Komandan Lanud Jayapura Kolonel Pnb 
I Made Susila A, SH, S.IP memberikan 
bantuan secara simbolis kepada Kepala 
Panti Asuhan Sayap Kasih, Kampung 
Harapan, Sentani Timur, Jayapura  
dalam rangka HUT ke 69 Tentara 
Nasional Indonesia, baru-baru ini. Selain 
untuk bersilaturahmi, dan berbagi rasa 
kebahagiaan, kasih sayang dengan anak-
anak yatim piatu kunjungan ini juga 
untuk memotivasi mereka untuk terus 
giat belajar dan bergembira sehingga 
apa yang dicita-citakan dapat tercapai.* 
(Pentak Lanud Jap)
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RAIH 1000 JAM TERBANG PESAWAT 
SUKHOI. Letkol Pnb Vincentius “Hunter” Endy 
Hadi Putra berpose di depan pesawat Sukhoi, 
setelah meraih 1000 jam terbang, di Shelter 
Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi, awal 
Oktober. “Hunter” berhasil membukukan 
1000 jam terbang bersamaan dengan latihan 
fly past dalam rangka peringatan ke-69 HUT 
TNI. Alumnus AAU tahun 1997 dan Sekbangau 
Angkatan ke-58 ini sekarang menjabat sebagai 
Kaopslat Wing 5 Lanud Sultan Hasanudin 
Makassar. Total jam terbang yang telah dicapai 
“Hunter” 3139.10 jam, diantaranya dengan 
pesawat AS 202, T34 charly, KT-I Wong bee, SF 
Marchetti, Hawk MK-53, F-5 Tiger dan Sukhoi 
27/30.*(Pentak Lanud Iwj)

CityLofts Sudirman Building, 21st Floor 
Unit 27&29 Jl. KH. Mas Mansyur no.121 
Jakarta 10220 Indonesia
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Sertijab

SERTIJAB DANSESKO TNI. Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko bertindak sebagai Irup pada 
acara serah terima jabatan Komandan Sesko TNI, di Mabes TNI, Jakarta, beberapa waktu lalu. Jabatan 
Komandan Sesko TNI diserahterimakan dari Marsdya TNI Ismono Wijayanto kepada Mayjen TNI 
Sonny Widjaja. Marsdya TNI Ismono Wijayanto selanjutnya menjabat sebagai Irjen Kemhan RI, 
sedangkan Mayjen TNI Sonny Widjaja sebelumnya menjabat sebagai Asops Kasad.*

JABATAN KASKOOPSAU I DISERAH 
TERIMAKAN. Jabatan Kepala Staf Komando 
Operasi Angkatan Udara I (Kaskoopsau I) 
diserahterimakan dari Marsma TNI Dedy 
N. Komara, S.E kepada Marsma TNI Agus 
Munandar, S.E., beberapa waktu lalu. Acara 
serah terima jabatan dipimpin Pangkoopsau 
I Marsma TNI A. Dwi Putranto di Makoopsau 
I, Jakarta, ditandai dengan penyematan 
tanda jabatan kepada pejabat baru. Pejabat 
lama selanjutnya mengemban tugas sebagai 
Wakil Asisten Personel Kasau. Sedangkan 
pejabat baru sebelumnya menjabat sebagai 
Danlanud Adisutjipto, Yogyakarta.* (Pen 
Koopsau I)
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SERAH TERIMA JABATAN KASUBDISPENPAS.  Kadispenau Marsma TNI Hadi Tjahjanto, S.IP menyaksikan 
penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kasubdispenpas dari Kolonel Sus Sri Gustiningsih kepada 
Kolonel Sus Basuki Mindarwono, beberapa waktu lalu di Jakarta. Kolonel Sus Sri Gustiningsih selanjutnya 
menjabat sebagai Sesdispenau. Pada kesempatan yang sama diserahterimakan juga jabatan Kasubdisjarah 
dari Kolonel Sus Sudarno kepada Letkol Sus Lia Kuswelia.Pejabat lama Kasubdisjarah selanjutnya menjadi 
Kepala Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala (Kamuspusdirla) di Yogyakarta, yang sesuai validasi 
organisasi yang baru dijabat seorang perwira menengah berpangkat kolonel.*

SERTIJAB DANSKADRON 
UDARA 15.  Komandan 
Lanud Iswahjudi Marsma TNI 
Donny Ermawan, T., M.D.S., 
memimpin upacara serah 
terima jabatan Komandan 
Skadron Udara 15 Lanud 
Iswahjudi dari Letkol Pnb 
Wastum, S.E., MMP., kepada 
Letkol Pnb Marda Sarjono, 
akhir Oktober di Lanud 
Iswahjudi Madiun. Letkol 
Pnb Wastum “Conda” lulusan 
terbaik AAU tahun 1996 
selanjutnya menjabat sebagai 
Pabandyadalkual Paban IV/
Binprof Sopsau di Mabesau 
Jakarta, sedangkan Letkol Pnb 
Marda Sarjono, merupakan alumnus AAU tahun 1997, sebelumnya menjabat sebagai Kastandeval Wing 
3 Lanud Iswahjudi.Keduanya merupakan dua dari enam penerbang TNI Angkatan Udara yang dikirim 
ke Korea Selatan untuk belajar sekaligus membawa pesawat T-50i Golden Eagle, ke Indonesia yang saat 
ini telah menjadi kekuatan tempur TNI Angkatan Udara, di Skadron Udara 15 Wing 3 Lanud Iswahjudi.
Setelah upacara sertijab, ketiga pejabat melakukan salam komando.* (Pentak Lanud Iwj)
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SERTIJAB DUA DANSKADRON. 
Jabatan Komandan Skadron Udara 
2 diserahterimakan dari Letkol Pnb 
Destianto Nugroho Utomo kepada 
Letkol Pnb Lilik Eko Susanto, S.E., 
dan Jabatan Komandan Skadron 
Udara 45 diserahterimakan dari 
Letkol Pnb J.H Ginting kepada 
Letkol Pnb Abram Robert Argomeru 
Tumanduk, S.Sos. Upacara serah 
terima jabatan dipimpin oleh 
Danlanud Halim Perdanakusuma 
Marsma TNI Sri Pulung D.,S.E.,MMgt.
Stud di Lanud Halim Perdanakusuma 
pada pertengahan September. Letkol 
Pnb Destianto Nugroho Utomo 

selanjutnya menjadi salah satu Pabandya di Sops Mabesau, sedangkan Letkol Pnb Lilik Eko Susanto, S.E., 
sebelumnya menjabat Karuops Lanud Halim Perdanakusuma. Letkol Pnb J.H Ginting menjadi pejabat 
Pabandya di Sops Mabes TNI, adapun Letkol Pnb Abram Robert Argomeru Tumanduk S.Sos., sebelumnya 
menjabat Pabandya di Staf Operasi Kosekhanudnas I, Jakarta. Usai serah terima jabatan, para pejabat 
melakukan salam komando.* (Pentak Lanud Halim P)

SERTIJAB DANLANUD JAYAPURA. Jabatan Danlanud Jayapura diserahterimakan dari Kolonel Pnb 
Oka Prawira, M.Si (Han) kepada Kolonel Pnb I Made Susila Adnyana, S.IP, SH. Upacara dilaksanakan 
di Lapangan Upacara Lanud Jayapura dengan inspektur upacara Pangkoopsau II Marsda TNI Abdul 
Muis, akhir September. Kolonel Pnb Oka Prawira, M.Si (Han) adalah lulusan AAU 1989, selanjutnya 
menduduki pos baru sebagai Dosen Utama Seskoau. Sedangkan Kolonel Pnb I Made Susila Adnyana, 
S.IP, SH merupakan lulusan AAU 1990. Beberapa jabatan yang pernah diemban diantaranya Danskadik 
104 Windikterbang Lanud Adi Sutjipto, Danlanud Rembiga, dan Dirjianstratops Seskoau. Pangkoopsau 
II Marsda TNI Abdul Muis, pejabat lama dan pejabat baru Komandan Lanud Jayapura melakukan salam 
komando setelah pelaksanaan upacara Sertijab Danlanud Jayapura.* (Pentak Lanud Jap)
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SERAH TERIMA JABATAN KARUMKIT. Letkol Kes dr. Ari Putriani, Sp. PK. menjadi Kepala Rumah 
Sakit (Ka Rumkit) Lanud Abdulrachman Saleh yang baru menggantikan Letkol Kes dr. Budi Saptono, 
Sp. PD. Upacara serah terima jabatan dipimpin oleh Komandan Lanud Abdulrachman Saleh Marsma 
TNI Sungkono, S.E., M.Si., bertempat di Gedung Cakrawala Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, akhir 
September. Selanjutnya Letkol Kes dr Budi sebagai Kepala Kesehatan Kohanudnas Jakarta. Sedangkan 
Letkol Kes dr Ari Putriani sebelumnya bertugas sebagai Kepala Bagian Instal Jangklin RSPAU Dr. S. 
Hardjolukito Yogyakarta. Serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan berita acara 
sertijab.* (Pentak Lanud Abd. Saleh)

DUA JABATAN ASISTEN KOHANUDNAS DISERAHTERIMAKAN. Pangkohanudnas Marsda TNI 
Hadiyan Sumintaatmadja menyematkan tanda jabatan kepada Asren Kohanudnas Kolonel Pnb Andjar 
Sungkono, SE,M.SI (HAN) yang baru pada upacara sertijab di Aula Leo Watimena Makohanudnas, Jakarta, 
akhir September. Kolonel Pnb Anjar Sungkono menggantikan Kolonel Pnb Asep Dian Hermawan yang 
selanjutnya menjabat sebagai Irjen Kodikau. Pada kesempatan yang sama diserahterimakan juga jabatan 
Asisten Intelijen Kas Kohanudnas (Asintel Kohanudnas) dari Kolonel Pnb Akhmad Sajili kepada Kolonel Sus 
Eny Juwartini.* (Pen Kohanudnas)
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SERTIJAB ASKOMLEK. Pangkosekhanudnas III Marsma TNI Supriharsanto memimpin upacara serah 
terima jabatan Askomlek Kosekhanudnas III Medan, di Medan, akhir September. Jabatan Askomlek 
diserahterimakan dari Kolonel Lek Bambang Tetuko kepada Letkol Lek Agus Prijanto.Hadir pada upacara 
tersebut Komandan Pangkalan TNI AU Soewondo Kolonel Pnb S. Chandra Siahaan S. IP., Dipl of MDS, 
para Asisten Kosek III, para Komandan Satrad jajaran Kosek III, para kadis Lanud Soewondo dan seluruh 
personel Kosek III Medan.* (Pentak Lanud Swo)

SERTIJAB KOMANDAN SATRAD 215 DAN 214. Panglima Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I 
(Pangkosekhanudnas) Marsma TNI Fahru Zaini Isnanto, SH, MDS memimpin upacara serah terima jabatan 
Komandan Satuan Radar (Satrad) 214 Pemalang dari Mayor Lek Indra Aris Pujianto, S.T kepada Mayor 
Lek Dani Ekapria Gunawan, M.Eng. dan Komandan Satuan Radar 215 Congot, dari Mayor Lek Mochamad 
Fatih Amin kepada Mayor Lek Sugeng Prasetyono, baru-baru ini, di Pemalang dan Congot. Serah terima 
jabatan Komandan Satrad 215 ditandai dengan penyerahan tongkat komando kepada pejabat baru Mayor 
Lek Sugeng Prasetyono.* (Pen Kosek I)
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SERAH TERIMA JABATAN DANSATRAD 222 PLOSO DAN 224 KWANDANG. Panglima Kosekhanudnas 
II Marsma TNI Tatang Harlyansyah, S.E memimpin serah terima jabatan Komandan Satrad 222 Ploso dari 
Mayor Lek Dwi Anggoro Mayor Lek Ery Transito serta Komandan Satrad 224 Kwandang dari Letkol Lek 
Fajri Umar kepada Letkol Lek Devis Lebo, di Makassar, belum lama ini. Dalam sambutannya Panglima 
mengatakan peran Satuan Radar 222 dan Satuan Radar 224 sangat penting untuk menjaga stabilitas 
keamanan dengan operasi hanudnas yang merupakan kegiatan untuk menghadapi setiap ancaman 
yang menggunakan wahana dan media udara, guna menegakkan kedaulatan wilayah udara nasional. 
Setelah upacara serah terima jabatan Panglima serta para pejabat lama dan pejabat baru foto bersama.* 
(Pen Kosekhanudnas II)

SERTIJAB INSPEKTUR KODIKAU. Komandan Kodikau Marsda TNI M Nurullah, S.IP menyaksikan 
penandatanganan berita acara serah terima jabatan Inspektur Kodikau dari Kolonel Pnb. Emanuel 
Sugiarto kepada Kolonel Pnb. Asep Dian Hermawan. Serah terima jabatan ini dilaksanakan di 
Makodikau, dipimpin oleh Dankodikau Marsda TNI M Nurullah, S.IP, pada akhir September. Hadir 
dalam acara tersebut Wadan Kodikau Marsma TNI A. Adang Supriyadi, S.E., M.M., pejabat dan 
perwakilan perwira Kodikau.   Ir Kodikau yang baru Kolonel Pnb. Asep Dian Hermawan sebelumnya 
menjabat sebagai Asren Kohanudnas sedangkan Kolonel Pnb. Emanuel Sugiarto selanjutnya 
menjabat Paban III/Litbang Asro Srena Mabesau.* (Pen Kodikau)

suara ANGKASA Edisi Oktober  2014 79



MUTASI PEJABAT TNI AU
Guna mengoptimalkan tugas-tugas yang sangat dinamis dan semakin berat, TNI terus 
melakukan upaya peningkatan kinerja melalui mutasi dan promosi jabatan personel 
di tingkat perwira sehingga kinerja TNI kedepan lebih optimal. Berdasarkan Surat 
Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/693/IX/2014 tanggal 22 September 2014 tentang 
Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan dari lingkungan TNI ada enam 
perwira TNI AU mengalami mutasi. Enam perwira tersebut yaitu Marsma TNI Amiruddin 
Akhmad dari Kadislitbangau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun); 
Marsma TNI Subarno dari Kadiswatpersau menjadi Kadislitbangau; Marsma TNI Modjo 
Basuki dari Pati Sahli Kasau Bid. Kersalem menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka 
pensiun); Marsma TNI RM. Akbar Linggaprana, A.Md. dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati 
Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun); Kolonel Pnb Imran Baidirus, S.E dari Koorsmin 
Kasau menjadi Kadiswatpersau; Kolonel Adm Djoko Parijanto, S.E., M.M. dari Sesdiskuau 
menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Kersalem.*

TIGA JABATAN KOMANDAN LANUD DISERAHTERIMAKAN. Tiga jabatan Komandan Lanud di 
jajaran Koopsau I diserahterimakan di Makoopsau I, Jakarta, akhir September. Ketiga jabatan tersebut 
adalah Komandan Lanud (Danlanud) Padang, Danlanud Tanjung Pinang serta Komandan Lanud 
Ranai. Upacara serahterima jabatan (Sertijab) dipimpin oleh Panglima Komando Operasi TNI AU 
(Pangkoopsau) I Marsda TNI A. Dwi Putranto. Jabatan Danlanud Padang dari Letkol Pnb HKD Handaka, 
S.Sos, M.M diserah terimakan kepada Letkol Pnb Moch Apon, Komandan Lanud Ranai dari Letkol Pnb 
Andri Gandhy kepada Letkol Pnb Mohammad Nurdin dan Komandan Lanud Tanjung Pinang dari 
Letkol Pnb Hendrayansyah kepada Letkol Pnb I Ketut Wahyu Wijaya. Serah terima jabatan ditandai 
dengan penglepasan tanda jabatan pejabat lama, dan pemasangan tanda pangkat jabatan kepada 
pejabat baru.* (Pen Koopsau I)
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