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Salam Angkasa,

MAKIN MODERN, MAKIN TANGGUH 

Rencana Strategis (Renstra) Kementrian Pertahanan 2010 – 2014 
dalam membangun matra udara, kini mulai dapat dirasakan 

hasilnya. Datangnya berbagai macam Alutsista TNI AU, baik pesawat terbang 
(yang terbaru adalah pesawat tempur T-50i Golden Eagle) maupun menjadi 
bukti keseriusan bangsa ini dalam meningkatkan kemampuan TNI AU dalam 
menjaga keutuhan dan menegakkan kedaulatan wilayah udara nasional. Hal 
ini tentunya patut diapresiasi secara positif, tidak saja oleh jajaran TNI AU, 
tetapi juga oleh seluruh masyarakat Indonesia. 

Keseriusan itu paling tidak dapat memberikan gambaran kepada 
masyarakat akan masa depan TNI AU yang lebih baik. Tentunya menjadi kabar 
yang membanggakan kita semua, karena pembangunan kekuatan matra 
udara mulai menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sehingga kabar itu 
tak ubahnya kado buat TNI AU, dimana tepat disaat merayakan hari jadinya 
yang ke-68, performa TNI AU makin moderen dan tangguh.

Terkait dengan hal itu, redaksi mencoba menggali pandangan dan 
pendapat mantan Kasau periode 2002 – 2005 Marsekal TNI (Purn) Chappy 
Hakim sebagai laporan khusus. Dari pandangan alumnus AAU 1971 ini, kita 
berharap akan muncul inspirasi baru yang dapat menjadi bekal generasi 
sekarang dalam membangun masa depan TNI AU yang lebih baik. Redaksi 
juga mengangkat momentum penyerahan resmi pesawat tempur terbaru 
TNI AU T-50i Golden Eagle dari Korea Selatan kepada Pemerintah Indonesia 
sebagai berita utama.

Dalam rubrik manajemen, redaksi menurunkan tulisan tentang 
kebijakan pengelolaan baru mengenai Program Tabungan Wajib Perumahan 
(TWP) Prajurit TNI AU. 

 Belum lengkap rasanya bila kita juga tidak ikuti rubrik-rubrik lain yang 
menarik pada edisi ini. Pembaca dapat simak Rubrik Iptek, dan dari rubrik 
Opsdiklat, pembaca dapat menyimak peran Prajurit TNI AU dalam mendukung 
pelaksanaan pemadaman bencana kebakaran hutan dan asap di Riau. Untuk 
rubrik sejarah dapat disimak tentang makna sejarah kelahiran TNI AU .

Selain rubrik-rubrik tersebut, tidak kalah penting untuk disimak adalah 
profil Lanud Wiriadinata Tasikmalaya, yang kini tampil lebih smart. Untuk 
menambah informasi dari daerah dan mutasi pejabat TNI AU, pembaca juga 
dapat menyimak rubrik berita daerah dan rubrik Sertijab. Jangan lewatkan 
juga rubrik lainnya, seperti Cerpen, Bintal, Hukum, kesehatan serta Psikologi. 

Akhirnya redaksi mengucapkan selamat membaca dan Dirgahayu 
TNI AU ke-68. Semoga semangat ulang tahun kali ini, akan selalu menjadi 
inspirasi kita untuk terus memajukan TNI AU yang sangat kita cintai dan 
banggakan bersama.
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Terima Kasau Korsel Bertempat di Mabesau, Jakarta, Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia 
menerima kunjungan kehormatan Kasau Korea Selatan Jenderal Sung Il Hwan, melalui upacara jajar 
kehormatan, beberapa waktu lalu. Kunjungan kehormatan tersebut dalam rangka penyerahan pesawat 
T-50i Golden Eagle dari pemerintah Korea Selatan kepada pemerintah Indonesia dan diskusi tentang 
perkembangan kemungkinan kerjasama militer antara Indonesia dan Korea Selatan kedepan.*

Wapres Boediono sidak ke Bandara Halim Perdanakusuma
Wakil Presiden Boediono melakukan 
inspeksi mendadak (sidak) ke Bandara 
Halim Perdanakusuma, beberapa waktu 
lalu, untuk meninjau langsung proyek 
renovasi bandara tersebut. Wapres melihat 
dari dekat perkembangan renovasi 
Bandara Halim Perdanakusuma yang 
digunakan sebagai Bandara komersial 
terhitung mulai tanggal 10 Januari 2014. 
Pada kesempatan itu Wapres disambut 
oleh Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia, 
Dirjen Hubud Herry Bakti S Gumay, GM 
Bandara Halim Perdanakusuma Iwan 
Krishadianto, Komandan Lanud Halim 
Perdanakusuma Marsma TNI Sri Pulung 
D., SE., MMgt., Stud., para pejabat 
Bandara, serta pejabat TNI lainnya.*

Kasau Dalam Kegiatan 
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Kasau di Lanud Sultan Hasanuddin 
Di Hanggar Skadron Teknik 044, Skadron 
Udara 5 Wing 5, Lanud Sultan Hasanuddin, 
Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia 
dan rombongan menerima penjelasan dari 
Pangkoopsau II Marsda TNI Agus Supriatna 
(sekarang Wairjen TNI) tentang Skadron 
Udara 5 khususnya, dalam menjalankan 
tugas pokoknya. Kegiatan ini merupakan 
rangkaian kunjungan kerja Kasau dan 
rombongan di Lanud Sultan Hasanuddin, 
beberapa waktu lalu. Dalam kunjungan 
ini Kasau juga menyempatkan diri 
bersilaturahmi dengan pejabat Muspida 
Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan.* (Pentak 
Lanud Hnd)

Tinjau Runway  Kasau Marsekal TNI Ida 
Bagus Putu Dunia didampingi Danlanud 
Iswahjudi Marsma TNI Yuyu Sutisna, S.E., 
meninjau kondisi Runway Lanud Iswahjudi 
yang tertutup pasir dan debu, dampak 
dari erupsi Gunung Kelud, pertengahan 
Februari. Dengan mengerahkan seluruh 
anggota Lanud, pasir dan debu segera 
dibersihkan, mengingat Lanud Iswahjudi 
sebagai pangkalan operasional TNI AU yang 
harus siap setiap saat untuk operasi maupun 
latihan penerbangan.* (Pentak Lanud Iwy)

Kasau dan Menkopolhukam  Menteri 
Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan 
(Menkopolhukam) RI Marsekal TNI (Purn) 
Djoko Suyanto dan Kasau Marsekal TNI 
Ida Bagus Putu Dunia sebelum terbang 
menggunakan pesawat tempur T- 50i Eagle 
Skadron Udara 15 Wing 3 Lanud Iswahjudi 
foto bersama di depan pesawat. Penerbangan 
mantan Kasau dan Kasau ini pada 
pertengahan Februari ini menggunakan call 
sign Golden Flight. Menkopolhukam terbang 
bersama dengan Komandan Skadron Udara 
15 Letkol Pnb Wastum dengan pesawat 
TT 5004, sedangkan Kasau menggunakan 
pesawat TT 5008 diterbangkan Mayor Pnb 
Hendra Supryadi. Rute penerbangan Lanud 
Halim Perdanakusuma – Pelabuhan Ratu 
kembali ke Lanud Halim Perdanakusuma.*4 suara ANGKASA Edisi April 2014



Kasau ke Lanud El Tari  Kasau Marsekal TNI 
Ida Bagus Putu Dunia beserta Ketua Umum 
PIA AG didampingi sejumlah pejabat TNI AU 
melaksanakan kunjungan kerja ke Lanud El Tari 
yang disambut oleh Danlanud El Tari Kolonel 
Pnb Eko Dono Indarto S.IP, belum lama ini.  
beserta Gubernur, pejabat dari jajaran TNI/Polri 
dan Forkompimda NTT, belum lama ini. Selain 
memberikan arahan Kasau dan rombongan juga 
meninjau pembangunan perumahan terpusat, 
rumah dinas Paskhas dan rumah dinas Lanud El 
Tari.* (Pentak Lanud Eli)

Kunjungan ke Lanud Timika  Dalam 
kunjungan kerja ke Lanud Timika Kasau 
Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia diterima 
oleh Danlanud Timika Letkol Pnb Untung 
Suropati, beberapa waktu lalu. Kasau 
didampingi Ketua Umum PIA Ardhya Garini 
Ny Ida Bagus Putu Dunia dan pengurus PIA, 
Asrena Kasau Marsda TNI Mawardi, Asops 
Marsda TNI Bagus Puruhito, Aslog Marsda TNI 
Ida Bagus Anom Manuaba, Pangkohanudnas 
Marsda TNI Hadiyan Sumintaatmadja, 
Pangkoopsau II Marsda TNI Agus Supriatna, 
Dankorpaskhas Marsda TNI Harpin Ondeh 
dan para Kadis. Rombongan selanjutnya 
melaksanakan serangkaian kunjungan ke 
Satrad 243.* (Pentak Lanud Tmi)
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Wing Penerbang Kehormatan 
Kasau Marsekal TNI Ida Bagus 
Putu Dunia menyematkan Wing 
Penerbang Kehormatan kepada 
Panglima Tentara Udara Diraja 
Brunei (PTUDB) Brigadier Jenderal 
(U) Haji Wardi bin Haji Abd. Latip 
pada kunjungannya ke Mabesau, 
belum lama ini. Kunjungan ini 
merupakan perkenalan Brigadier 
Jenderal (U) Haji Wardi bin Haji 
Abd. Latip sebagai Panglima 
Tentara Udara Diraja Brunei 
(PTUDB) yang baru.*

Kunjungi Lanud Soewondo dan Maimun Saleh    Kasau Marsekal TNI Ida Bagus 
Putu Dunia melakukan kunjungan kerja ke Lanud Soewondo, Medan dan Lanud 
Maimun Saleh, Pulau Weh Sabang, belum lama ini. Di Lanud Maimun Saleh Kasau 
menerima Laporan dari Komandan 
Lanud Maimun Saleh Letkol Pnb. Imam 
Subekti serta Danlanud Sultan Iskandar 
Muda Banda Aceh Kolonel Pnb. Basuki 
Rachmat, yang dilanjutkan dengan 
peninjauan fasilitas Lanud dan meninjau 
Satuan Radar (Satrad) 233 Sabang. 
Di Medan Kasau melihat fasilitas eks 
Bandara Polonia yang saat ini sudah 
dioperasionalkan pemanfaatannya oleh 
TNI AU. Dengan memanfaatkan fasilitas 
eks bandara, maka tugas dukungan 
operasi penerbangan TNI AU akan 
lebih maksimal, seperti parkir pesawat 
dapat menampung lebih banyak, dan 
kedepan TNI AU akan menempatkan 

Skadron Intai 
Maritim di Lanud Soewondo.* 

, g g
operasi penerbangan TNI AU akan 
lebih maksimal, seperti parkir pesawat 
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kedepan TNI AU akan menempatkan 

Skadron Intai 
Maritim di Lanud Soewondo.*



Kuker di POS TNI AU Batam   Kasau Marsekal TNI I.B. Putu Dunia melanjutkan kunjungan 
kerja ke POS TNI AU Batam setelah kunjungan dari Lanud Pontianak. Kedatangan rombongan 
disambut oleh Danlanud Tanjungpinang, Letkol Pnb Hendrayansyah S.Sos. Selanjutnya 
Kasau menerima laporan Danlanud 
tentang kesiapan Pangkalan TNI AU 
Tanjungpinang dan Pos Batam sebagai 
pangkalan udara pendukung operasi 
penerbangan dengan segala aspek 
pendukungnya serta permasalahan 
pembebasan aset tanah TNI AU yang 
berada di Kecamatan Nongsa Batam. 
Sementara itu dalam arahannya Kasau 
mengharapkan program penanganan 
dan pengamanan aset tanah di Nongsa 
Batam yang sudah berjalan tetap 
dilanjutkan. Kasau Marsekal TNI I.B. 
Putu Dunia melanjutkan kunjungan 
kerja dengan meninjau aset tanah dan 
mess Nongsa di Batam, didampingi 
Komandan Lanud Tanjungpinang Letkol 
Pnb Hendrayansyah S.Sos.* 

Tinjau Kesiapan Pesawat  Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia meninjau kesiapan 
Skadron Udara 1 Lanud Supadio Pontianak didampingi Danlanud Pontianak Kolonel Pnb. Ir. Novyan 
Samyoga serta Danskadron Udara 1 Letkol Pnb. Radar Suharsono, pertengahan Maret. Kunjungan Kasau 
ke Pontianak ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Kasau ke Pos TNI AU Batam dan Lanud Soewondo, 
Medan.  Kasau menegaskan, Lanud Supadio, Pos TNI AU Batam maupun Lanud Medan mempunyai nilai 
sangat strategis  yang berbatasan langsung dengan beberapa negara, oleh karena itu harus selalu siap dalam 
segala kemungkinan yang bisa terjadi.* (Pentak Lanud Spo)
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Tinjau kesiapan Skadron F-16  
Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia dan 
rombongan meninjau pembangunan 
hanggar, shelter dan fasilitas Skadron 
Udara 16 di Lanud Roesmin Nurjadin, 
Pekanbaru, belum lama ini. Skadron 
Udara 16 rencananya akan ditempati 
pesawat F-16 dan diperkirakan datang 
delapan pesawat sebelum 5 0ktober 2014  
secara bertahap. Terkait pengamanan 
aset,  kepada Danlanud Roesmin 
Nurjadin Kolonel Pnb Andyawan. M.P, 
S.IP, Kasau menegaskan agar yang sudah 
sertifikat dapat segera dimanfaatkan, 
baik dikerjasamakan maupun kelola 
sendiri. Sedangkan yang masih dikuasai 
masyarakat  dapat diselesaikan dengan 
baik melalui kerohiman maupun melalui 
jalur hukum dan jangan membuat 
permasalahan baru.* (Pentak Lanud Rsn) 

Kasau tinjau Detasemen Raci  Kasau Marsekal TNI I.B Putu Dunia didampingi Komandan Lanud 
Surabaya Kolonel Pnb Mujianto, S.T., meninjau aset  di Detasemen TNI AU Raci, Pasuruan, Jawa Timur, 
beberapa waktu lalu.  Detasemen Raci merupakan aset TNI AU yang keberadaannya dibawah Lanud 
Surabaya, dengan lahan seluas 168,441 hektar yang dipimpin oleh seorang komandan detasemen dan 
diawaki oleh beberapa anggota dari kesatuan Lanud Surabaya.*
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Kasau di Tarakan   Kasau Marsekal TNI Ida Bagus 
Putu Dunia didampingi pejabat Mabesau dan 
Ketua Umum PIA Ardhya Garini Ny. Dewi IB Putu 
Dunia, melakukan kunjungan kerja ke Lanud 
Tarakan dan Satrad 225 Tarakan, akhir Maret lalu. 
Dalam kunjungan tersebut Kasau meninjau fasilitas 
yang berada di Lanud Tarakan seperti apron yang 
dapat menampung kegiatan pesawat militer, mess 
dan perumahan dinas serta kesiapan operasional 
Satuan Radar 225 dalam mengawasi pelanggaran 
kedaulatan wilayah NKRI. Kasau dan rombongan 
disambut Danlanud Tarakan Letkol Pnb. Bambang 
Juniarto serta para pejabat yang tergabung dalam 
FKPD Tarakan.* (Pentak Lanud Trk)

Kasau terima Gubernur  Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia beserta rombongan 
pada kunjungannya ke Lanud Palembang menerima kunjungan Gubernur Sumsel Ir.Alex 
Noerdin,didampingi Danlanud Palembang Letkol Pnb Ramot Sinaga, beberapa waktu lalu. 
Kunjungan Gubernur dan rombongan ini untuk menjalin silaturahmi yang semakin erat antara 
TNI AU dan Pemda Sumatera Selatan khususnya. Sementara, pada kunjungan kerja di Lanud 
Palembang, Kasau menegaskan urgensinya pengamanan aset TNI AU dan pentingnya netralitas 
setiap anggota TNI AU dimanapun berada, pada Pemilu 2014 ini.*(Pentak Lanud Plg)
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Penempur T-50i berlabuh,ppp ,

TNI AU 
BERTAMBAH 
TANGGUH

Modernisasi Alutsista

Berita Utama

Alat utama sistem senjata 
(Alutsista) TNI AU makin lengkap, 
setelah pada pertengahan Februari 
2014 lalu, sebanyak 16 unit (satu 
skadron) pesawat tempur latih 
T-50i Golden Eagle yang dibeli 
pemerintah Indonesia dari Korea 
Selatan resmi memperkuat jajaran 
TNI AU. Pesawat-pesawat buatan 
Korean Aerospace Industries (KAI) 
itu diterima Indonesia dalam 
beberapa tahap pengiriman sejak 
tahun 2013 lalu. Prosesi penyerahan 
dari pemerintah Korea Selatan 
kepada pemerinah Indonesia, 
dilaksanakan dalam sebuah 
seremoni lumayan meriah, di Lanud 
Halim Perdanakusuma, Jakarta, 
Kamis (13/2). 
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Ikut menyaksikan penyerahan pesawat, 
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, Menteri 
Pertahanan (Menhan) Purnomo Yusgiantoro, 
Menkopolhukam Marsekal TNI (Purn) Djoko 
Suyanto, Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal 
TNI Ida Bagus Putu Dunia, Kasad Jenderal TNI 
Budiman, Kasal Laksamana TNI DR. Marsetio 
serta beberapa pejabat sipil dan militer lainnya. 
Sementara dari Korea Selatan tampak hadir 
Presiden Direktur KAI Park Sung Yong, Kepala 
Staf AU Korea Selatan Jenderal Sung Il Hwan dan 
Dubes Korea untuk Indonesia Kim Young-Sun.

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro 
ketika itu mengatakan, pembelian satu skadron 
pesawat T-50i Golden Eagle merupakan realisasi 
dari Renstra (Rencana Strategis) Kemhan tahun 
2010-2014 untuk meningkatkan pembangunan 
kekuatan matra udara melalui modernisasi 
Alutsista strategis. Modernisasi ini dimaksudkan 
untuk lebih meningkatkan kemampuan TNI/TNI 
AU dalam menjaga keutuhan dan menegakkan 
kedaulatan wilayah udara nasional. 

“Dengan kedatangan pesawat T-50i Golden 
Eagle maka status pembangunan kekuatan matra 
udara pada Renstra 2010 – 2014 dalam rangka 
modernisasi Alutsista udara makin lengkap. 

Pesawat T-50i Golden Eagle akan meningkatkan 
peran TNI dalam mengemban tugas yang lebih 
besar dalam menghadapi tantangan bangsa yang 
makin kompleks di masa depan” kata Menhan 
Purnomo Yusgiantoro

Dijelaskan, untuk mendatangkan pesawat 
T-50i Golden Eagle, pemerintah (Kemenhan) 
telah menandatangani kontrak pembelian 16 
unit pesawat T-50i Golden Eagle lengkap beserta 
peralatan pendukungnya dengan pihak KAI pada 
Mei 2011, dengan nilai kontrak sebesar 400 juta 
dolar Amerika Serikat. 

Sementara Kasau Marsekal TNI Ida Bagus 
Putu Dunia mengungkapkan pesawat tempur T-50i 
Golden Eagle akan digunakan sebagai pengganti 
pesawat latih lanjut Hawk MK-53 yang ber-home 
base di Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi, 
Madiun di bawah Komando Operasi Angkatan 
Udara (Koopsau) II, Makassar.

“Pesawat ini akan digunakan sebagai fighter 
lead in trainer atau melatih calon penerbang 
tempur, ini untuk mengoptimalkan latihan tempur 
penerbang-penerbang tempur TNI Angkatan 
Udara” Kata Kasau. Dari 16 pesawat T-50i Golden 
Eagle yang sudah didatangkan, menurut Kasau 
delapan di antaranya berwarna biru strip kuning, 
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khas tim aerobik legendaris TNI AU, “Elang 
Biru” dan delapan unit lainnya berwarna 
kamuflase loreg hijau – abu-abu yang dapat 
digunakan untuk misi tempur.

Pesawat Generasi Keempat
Dalam urusan teknologi yang diusung, 

pesawat T-50i Golden Eagle yang merupakan 
produk bersama Korea Selatan (KAI) dan Amerika 
Serikat (Locheed Martin) masuk dalam varian 
generasi keempat (moderen). Desain pesawat 
generasi keempat sangat dipengaruhi dari 
beberapa fitur yang menyertainya, yaitu meliputi 
kemampuan manuver yang jauh lebih baik karena 
stabilitas statis yang rendah, juga kecanggihan 
dalam komputer digital dan teknik integrasi sistem 
serta up grade sistem radar seperti AESA (actively 
electronic scanned array), digital avionics buses 
dan IRST (Infra Red Search & Tracking). 

T-50i Golden Eagle ditenagai mesin General 
Electric F404-GE-102 yang mampu menghasilkan 
daya dorong 17.700 pounds dengan after burner 
dan 11.000 pounds. Bila dibutuhkan, maka 
kecepatan maksimal pesawat bisa mencapai 1,5 
mach atau 1,5 kali kecepatan suara (1.600 km/
jam). Konfigurasi lengkap pada bobot maksimal 
27.322 pounds (14 ton), pesawat ini mampu 
dengan mudah menanjak hingga ketinggian 
maksimal 55.000 kaki (16,76 km) dari permukaan 
bumi. Pesawat dapat dilengkapi peralatan tempur 
dan radar sehingga juga dapat menjalankan 
peran sebagai pesawat tempur yang ditempatkan 
di garis depan. 

Jika dilihat sekilas, maka tampilan T-50i 
mirip dengan pesawat F-16. Bedanya, dua 
lubang masuk jet Golden Eagle T-50i berada di 
bawah sayap, bukan terletak di perut seperti 
F-16. Kemiripan lainya adalah keduanya sama 
memiliki bubble canopy, wing, dan fuselage yang 
saling menyatu serta beberapa kemiripan lainnya, 
sehingga sering disebut ‘Baby Falcon’. Sebagai 
pesawat tempur, T-50i memiliki kelincahan, 
kepraktisan, dan kemampuan persenjataan 
untuk digunakan dalam misi multirole. Pesawat 

yang dikembangkan Korean Aerospace Industries 
(KAI) ini, sanggup bertempur di udara dan cukup 
mematikan untuk sasaran bawah. Total kapasitas 
angkut persenjataan sekitar 5 ton. Selain itu, 
T-50i Golden Eagle sudah dilengkapi dengan 
persenjataan untuk berbagai misi. Pesawat ini 
dilengkapi kanon gatling internal tiga laras General 
Dynamics 20 mm yang mampu memuntahkan 
2.000 peluru per menit.

Canon ini ditempatkan di sisi kiri kokpit, 
tepat di leading edge extension pesawat. Ada lima 
external station pada bagian under fuselage, dan 
under wing, serta dua missile launcher rail pada 
wing tip untuk membawa semua jenis bom, rudal, 
ataupun roket. 

T-50i Golden Eagle memiliki panjang 43 
kaki (13,106 meter) serta lebar sayap 31 kaki 
(9,448 meter), dan tinggi 16 kaki (4,87 meter). 
Rencananya, T 50i akan dilengkapi radar udara 
sehingga mampu mengubah misi, dari jet latih, 
langsung menjadi misi semua operasi, yakni 
menyerang dari udara ke udara, atau dari udara 
ke darat, baik siang maupun malam hari, dalam 
segala kondisi cuaca.

Di kalangan penerbangan tempur, T-50i 
Golden Eagle sekelas dengan kompetitor 
utamanya, Yakovlev Yak-130 Mitten (Rusia), 
Aermacchi M-346 (Italia), atau L-159 buatan Ceko. 
Semula kabarnya Indonesia sempat "kesengsem" 
juga dengan Mitten yang kinerja dan unjuk 
kemampuan tempurnya lebih mumpuni dan 



trengginas namun menjelang keputusan akhir, 
pilihan final jatuh kepada T-50i Golden Eagle. 
Huruf "i" di belakang T-50 merupakan penanda seri 
ini telah ditingkatkan spesifikasi dan meningkat 
setara dengan spesifikasi pesawat tempur FA-50 
tanpa radar udara aktif (AESA/actively electronic 
scanned array radar). 

Makin maju dan modern
Dalam laporannya kepada Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono, saat penyerahan 
pesawat T-50i Golden Eagle di Lanud Halim 
Perdanakusuma, Jakarta (13/2) Menhan Purnomo 
Yusgiantoro mengatakan, memasuki akhir 
Renstra 2010 – 2014, secara umum pembangunan 
kekuatan matra udara sudah makin meningkat. 
Menurutnya, skadron pesawat tempur strategis 
Sukhoi saat ini sudah lengkap dengan 16 unit 
pesawat. Tahun ini juga akan datang pesawat 
tempur F-16 fighting falcon yang setara blok 52 
dari Amerika Serikat sebanyak 24 unit. Selanjutnya 
pada awal semester dua tahun ini juga akan hadir 
16 pesawat tempur ringan Super Tucano yang 
akan melengkapi satu Skadron 21 Lanud Abdul 
Rahman Saleh, Malang. Selain itu, pada tahun 
ini juga akan datang UAV (pesawat terbang tanpa 
awak) untuk mengisi Skadron UAV dalam rangka 
memperkuat operasi pemantauan perbatasan 
yang dipusatkan di Lanud Supadio Pontianak.

Untuk pesawat angkut sedang, secara 

berurutan telah datang di indonesia 5 unit pesawat 
CN-295 yang merupakan hasil kerjasama produksi 
antara PT. DI dengan Airbus Miltary Spanyol yang 
rencananya akan terus ditambah menjadi satu 
Skadron. Selain itu juga akan datang 2 unit CN-
235 dan 1 unit C-212 Cassa untuk angkut ringan.

Dalam rangka mendukung kegiatan airlift 
dan OMSP, telah dilakukan penambahan kekuatan 
sebanyak 9 unit pesawat C-130 Hercules tipe “H” 
yang sudah tiba secara bertahap. TNI AU juga sudah 
menerima dan mengoperasikan pesawat latih 
lanjut KT-1B Wong Bee buatan Korea Selatan yang 
digunakan oleh tim aerobatik TNI AU Jupiters. Selain 
itu peremajaan dan modernisasi pesawat-pesawat 
latih dasar TNI AU juga telah dilakukan dengan 
mengganti pesawat T-34 Charlie dan AS-202 Bravo 
dengan pesawat latih generasi baru yaitu Grob 
G-120 TP buatan Jerman sebanyak 18 unit yang 
rencananya akan ditingkatkan menjadi 24 unit.

Untuk armada rotary wing (Helikopter) telah 
ditambah beberapa jenis Helikopter yaitu Super 
Puma NAS-332 sebanyak 3 unit dan Helikopter 
full Combat SAR EC-725 Cougar dari euro copter 
Perancis sebanyak 6 unit. Demikian juga untuk 
Hanud telah diperkuat dengan pengadaan PSU 
(Penangkis Serangan Udara) sebanyak 3 baterai 
/6 firing unit buatan Reinmetal Air Defence 
Switserland untuk satuan-satuan di Korpaskhas 
dan 7 unit radar canggih yang telah tergelar di 
beberapa lokasi seperti di Merauke, Saumlaki, 
Timika dan Morotai. (Soen)
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Laporan Khusus

Refl eksi 68 Thn TNI Angkatan Udara

Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim :

Sebagai mantan orang nomor satu di TNI AU, 
Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim sangat paham 
apa kira-kira yang kini harus diperbuat institusi TNI 

AU, agar eksistensinya dapat “dipandang dan dirasakan” 
oleh masyarakat. Meskipun sudah hampir sepuluh 

tahun menjalani hidup sebagai purnawirawan, 
namun alumnus AAU tahun 1971 yang 

penerbang pesawat C-130 Hercules ini 

gg

“Organisasi perang itu 
harus punya nyawa, 

harus punya  kebanggaan, 
agar eksistensinya dilihat 

dan dirasakan orang”



begitu bersemangat bila diajak bicara soal masa 
depan TNI AU. 

Oleh karena itu, ketika mendapat kesempatan 
untuk bincang-bincang, redaksi Suara Angkasa tidak 
menyia-nyiakannya. Ditemui di kantor “Charta 
Politica” di jalan Cipaku II nomor 18, Kebayoran 
Baru, Jakarta Pusat, awal Maret 2014 lalu, Marsekal 
TNI (Purn) Chappy Hakim bicara panjang lebar 
tentang masa depan TNI AU. Purnawirawan yang 
saat menjabat Kasau akrab dengan slogan “Disiplin, 
Tepat Waktu dan Bersih” itu menerima redaksi Suara 
Angkasa dengan penuh akrab.

“Organisasi, apalagi angkatan perang itu 
harus punya nyawa, harus punya kebanggaan, 
agar eksistensinya dapat terlihat dan dirasakan 
orang” demikian Marsekal TNI (Purn) Chappy 
Hakim membuka perbincangan dengan Suara 
Angkasa.

Menurut Kasau periode 2003 – 2005 ini, 
kebesaran dan kebanggaan organisasi tidak bisa 
lepas dari “nyawa” yang ada di dalam institusi, dan 
yang berperan menciptakan adalah orang-orang 
yang mengawaki organisasi. Artinya, kebanggaan, 
kejayaan dan kebesaran organisasi, akan sangat 
dipengaruhi oleh seberapa kreatif dan inovatifnya 
orang-orang yang ada di dalamnya, dalam 
konteks TNI AU tentunya semua akan kembali 
kepada attitude prajurit TNI AU. 

 Ditambahkan, peringatan ulang tahun ke-
68 (9 April 2014), merupakan momentum yang 
tepat bagi TNI AU untuk mengangkat kembali 
heroisme dan kebesaran TNI AU yang pernah 
ditunjukkan para pelopor dan perintis TNI AU 
di era 50-an sampai 60-an. Menurutnya, sikap 
seperti itu penting, tidak saja untuk membangun 
espirit de corps, tetapi juga untuk mengembalikan 
kebesaran dan kebanggaan prajurit TNI AU.

 “Sejarah kehebatan TNI AU pada masa lalu 
merupakan akar yang akan sangat menentukan 
masa depan TNI AU. Kita harus tahu dari mana kita 
berangkat, biar ada kebanggaan. Saya ingin agar 
eksistensi TNI AU dilihat orang,” kata Marsekal TNI 
(Purn) Chappy Hakim bersemangat.

Attitude dan Kreativitas Prajurit 
Promosi dan publikasi tentang sejarah 

“keemasan” TNI AU dimasa lalu merupakan salah 
satu upaya yang dapat ditempuh, dan peran Dinas 
Penerangan TNI AU menjadi mengemuka. Hal 

mendasar yang juga perlu dibangun adalah yang 
menyangkut attitude prajurit TNI AU. Oleh karena 
itu, mantan Kasau yang punya hobi meniup 
saxophone dan bermain musik ini mengajak 
institusi TNI AU untuk terus berinovasi dan 
berkreasi sehingga akan menghasilkan attitude 
prajurit yang positif. 

“Tunjukkan sikap melalui kemampuan dan 
kualitas kita, biar nanti masyarakat yang menilai, 
kita harus bersikap, tetapi jangan menyalahkan 
orang lain, mawaslah ke dalam diri sendiri “ ajak 
Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim. 

Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim sangat 
apreciate dengan beberapa Lanud yang dalam 
waktu belakangan, getol menggelar kegiatan 
air show. Meskipun dalam skala kecil, tetapi hal 
itu menurutnya menjadi indikasi kreatifitas dan 
inovatifnya para Komandan dan staf Lanud. 
Demikian juga kreatifitas beberapa Lanud yang 
telah membangun heritage sejarah satuan, 
bisa menjadi gerakan awal yang bagus untuk 
menunjukkan eksistensi dan heroisme TNI AU 
tempo dulu. 

“Dalam konteks, membangun eksistensi dan 
citra organisasi TNI AU, apa yang sudah diakukan 
Lanud sudah bagus, dan ini perlu ditindak lanjuti 
dengan kegiatan promosi. Disinilah diperlukan 
peran dari Dispenau untuk lebih mempromosikan 
dan membumikan TNI AU kepada masyarakat, 
agar makin dikenal”, tambah Marsekal TNI (Purn) 
Chappy Hakim.

Dalam pandangan Marsekal TNI (Purn) 
Chappy Hakim, TNI Angkatan Udara mempunyai 
kesempatan banyak agar makin dikenal dan dilihat 
orang. Menurutnya, kegiatan air show, seminar 
atau menerbitkan buku serial kepahlawanan 
Angkatan Udara, merupakan bentuk kreatifitas 
yang sangat efektif untuk membangkitkan 
kembali heroisme TNI AU. Dari kegiatan-kegiatan 
semacam itu akan banyak orang yang melihat 
eksistensi TNI AU. 

Di lingkungan TNI AU banyak cerita heroik 
kepahlawanan yang dapat diangkat kembali setiap 
tahun. Seperti insiden tertembaknya pesawat 
Dacota VT-CLA, pengeboman tiga orang Kadet, 
peran pesawat Hercules dalam operasi Dwikora, 
Trikora, kehebatan prajurit PGT (Paskhas) dalam 
operasi Trikora, heroisme AU dalam PRRI/
Permesta, atau juga para tokoh TNI AU yang begitu 
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kebesaran angkatan udara supaya dihargai dan 
disegani.

“Tidak ada gunanya mengerjakan yang lain-
lain, sebelum kita mampu membangun kepercayaan 
diri, kebanggaan diri dan menunjukkan kualitas 
angkatan udara, saya ingin mengajak angkatan 
udara menjadi lebih bagus” kata Marsekal TNI 
(Purn) Chappy Hakim bersemangat.

Dalam pandangan Marsekal TNI (Purn) 
Chappy Hakim, semangat membangkitkan 
heroisme dan kembanggaan Angkatan Udara 
dikalangan prajurit merupakan hal mendasar 
dan penting. Dari sejarahnya, Angkatan Udara 
punya reputasi bagus. Dalam kancah sejarah 
angkatan udara dunia, Angkatan Udara memang 
merupakan angkatan yang lahir terakhir, (abad 
19--red), sementara AD dan AL sudah ribuan 
tahun lahir, tetapi meski paling muda, tetapi 
dalam perkembangan selanjutnya, Angkatan 
Udara justru sangat menentukan kemenangan 
perang. Oleh karena itu jangan heran mengapa 
setiap negara sekarang selalu punya Angkatan 
Udara, karena mereka punya harapan untuk 
dapat memenangkan perang. (soen).

besar jasanya kepada negara, seperti 
Adisutjipto, Abdulrachman Saleh, Halim 
Perdanakusuma, Iswahjudi, Suryadarma (Kasau 
Pertama), Omar Dani, Dewanto serta tokoh-tokoh 
TNI AU lainnya.

“Selama tidak ada kebanggaan dan heroisme 
untuk tampil, semua tidak ada gunanya. Lupakan 
saja tentang alutsista dan pertahanan, kalau 
attitude prajurit belum mampu membangkitkan 
heroisme dan kebanggaan institusi”, ucap 
Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim. 

Terkait dengan peran TNI AU dalam 
pertahanan negara (Hanneg), Marsekal TNI (Purn) 
Chappy Hakim menyatakan betapa strategis 
posisi TNI AU. Dijelaskan, dalam melihat Hanneg, 
negara harus dapat menentukan titik kritis yang 
berpotensi terjadinya konflik. Di Indonesia saat ini 
sedikitnya terdapat dua titik kritis, yaitu di Selat 
Malaka (Wilayah Barat) dan di wilayah tenggara 
yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. 
Di wilayah kritis tersebut, negara perlu membuat 
“pagar” agar kedaulatan Indonesia tetap terjaga 
dan tidak di ganggu negara lain. 

Dalam konteks negara kepulauan yang 
wilayahnya mayoritas laut, maka “pagar” 
negara adalah angkatan laut yang kuat, tetapi 
tanpa adanya keunggulan kekuatan udara 
(air superiority) di atas laut, kekuatan laut 
juga kurang efektif. Disinilah penting dan 
strategisnya keberadaan Angkatan Udara mulai 
diperhitungkan. 

“Kalau kekuatan TNI AU menjadi angkatan 
yang disegani/dipandang, maka nantinya orang 
akan berharap dengan TNI AU, disinilah peran 
TNI AU mulai nampak”, kata Marsekal TNI (Purn) 
Chappy Hakim. 

Untuk membangun Angkatan 
Udara yang disegani dan “dilihat” orang, 
bisa diawali dengan membangun attitude 
prajurit. Dari sini akan menentukan 
eksistensi organisasi. Eksistensi 
organisasi perang itu harus ada fighting 
spirit, yaitu espirit de corps, yg berupa 
caracter building. Sekaranglah saatnya 
untuk berubah, prajurit TNI AU harus 
bersikap, berbuat dan bangga akan diri 
sendiri, karena itu sebenarya refleksi 
dari menghargai orang lain, untuk dapat 
membangun kembai heroisme dan 
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5 Tantangan TNI AU 
ter-Up todate 

versi Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim

Untuk kita renungkan,

Membangun Angkatan Udara agar disegani dan “dilihat” 
orang, dapat diawali dengan membangun attitude prajurit. 
Attitude prajurit yang positif, akan mendorong kreatifitas dan 
inovasi institusi yang pada akhirnya akan mengangkat eksistensi 
Angkatan Udara.

Eksistensi Angkatan Udara sebagai organisasi perang 
akan tampak jika memiliki fighting spirit. Selain itu juga 
perlu dibangun tingkat espirit de corps yang tinggi, yang akan 
melahirkan kebanggaan diri sebagai pajurit TNI Angkatan Udara. 

Sekaranglah saatnya untuk berubah, prajurit TNI AU 
harus bersikap, berbuat dan bangga akan dirinya, karena itu 
sebenarnya merupakan modal untuk dapat membangun 
kembali heroisme, kebesaran dan kebanggaan angkatan udara 
supaya dihargai dan disegani.

Dalam beberapa kurun waktu belakangan, kebanggaan 
sebagai Angkatan Udara terasa sedikit luntur. Mengapa kita 
tidak bersikap terhadap lima hal berikut ini ?

1. Tanggal 9 April 2014 dijadikan sebagai hari Pemilu.

2. Warna dan motif PDH TNI Angkatan Udara juga dikenakan 
oleh institusi lain (petugas lembaga pemasyarakatan).

3. Tidak bergulirnya jabatan Panglima TNI.

4. Tindakan Angkasa Pura II di Lanud Halim Perdanakusuma.

5. Kerjasama pembuatan pesawat tempur dengan negara 
yang sedang berperang



Tasikmalaya Air Show and Expo 2014
Hari itu, ribuan warga memadati apron 

Lanud Wiriadinata, Tasikmalaya, menyaksikan 
pesawat-pesawat langsung dari dekat, bisa 
menyentuhnya, naik dan bertanya-tanya hal-
hal yang ingin diketahui. Menyenangkan sekali, 
karena selama ini masyarakat hanya melihat dari 
bawah saja ketika pesawat-pesawat itu melintas di 
atas atap rumah mereka.

Ternyata tidak hanya itu, mereka juga 
disuguhi tontonan “langka” yang mendebarkan 
sekaligus mengasyikkan. Penampilan para 

penerjun payung dari Federasi Aero Sport 
Indonesia Jawa Barat dan Paskhas membuat 
suasana sangat meriah. Berikutnya tampil juga 
anggota Wing I Paskhasau aksi Jungar (terjun 
penyegaran) statik dan free fall. Aksi pasukan 
Baret Jingga ini membuat puluhan ribu pasang 
mata warga masyarakat Priangan Timur enggan 
berkedip. Decak kagum keluar dari mulut 
mereka, apalagi saat menyaksikan sepuluh orang 
Wanita Angkatan Udara (Wara) meliuk-liukkan 
parasutnya untuk bisa mendarat menginjak “titik 
zero”. Pesawat helikopter jenis Puma dan Colibri 

Ordirga

Beberapa tahun terakhir ini, kegiatan kedirgantaraan Lanud-Lanud di jajaran 
Angkatan Udara nampak lebih semarak. Beberapa even yang digelar mendapat 
respon positif dari masyarakat. Setidaknya ada Lanud Ngurah Rai, Lanud Wiriadinata 
Tasikmalaya, Lanud Supadio Pontianak, Lanud Adisutjipto Yogyakarta, Lanud 
Rembiga Mataram, Lanud Wirasaba dan Lanud Palembang yang sudah menggelar 
beberapa kegiatan kedirgantaraan seperti static show, terjun payung, joy flight, 
olahraga dirgantara dan sebagainya yang terangkum dalam “air show”. Kegiatan 
ini tidak saja menghibur tetapi sekaligus memberi informasi dan edukasi kepada 
masyarakat tentang kedirgantaraan dan Angkatan Udara. Dalam istilah populer, 
bisa dikatakan sebagai edutainment. Secara umum, kegiatan ini menjadi wadah 
guna meningkatkan minat dirgantara dan membina potensi dalam meningkatkan 
kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa. Tidak hanya itu, dengan kegiatan 
semacam ini keberadaan Angkatan Udara di suatu daerah juga lebih dikenal oleh 
masyarakat. Bagaimana gebyar dan semaraknya air show-air show ini, berikut 
laporannya.

Dari Air Show 
ke Air Show
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tampil dengan atraksi udaranya yang memukau. 
Pesawat ini juga membawa para pejabat Pemda 
Tasikmalaya melihat kota dari atas. 

Beragam atraksi kedirgantaraan di atas 
dikemas dalam even Tasikmalaya Airshow 
dan Expo 2014 yang digelar selama dua hari di 
Tasikmalaya, Jawa Barat, pada pertengahan 
Februari lalu. Dari FASIDA Prov Jabar ada demo 
aeromodelling dan trike. Selain ragam kegiatan 
kedirgantaraan tersebut, digelar juga drumb band 
dari SD Galunggung, rampak kendang dari prajurit 
Lanud Wiriadinata, dan panggung hiburan.

Bali Aerosport
Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) untuk 

pertama kalinya menggelar even internasional di 
Bali, Bali Aero Sport Festival (BASF) selama dua hari 
pada akhir Februari. Kegiatan yang meliputi terjun 
payung, gantole, paramotor dan aeromodelling di 
pusatkan di Pantai Legian, Kuta. BASF diharapkan 
bisa lebih memajukan kepariwisataan Bali dan 
mampu menjadi ajang yang turut memeriahkan 
pekan kebudayaan pesta rakyat di Bali. Oleh 
karenanya, PB FASI berharap agar event BASF 
ini tidak akan terhenti sampai disini, tetapi dapat 
terus terlaksana pada tahun-tahun berikutnya. 

Pertunjukan yang sangat luar biasa ini 
dihadiri oleh Kepala Staf Angkatan Udara, 
Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia yang juga 
menjabat sebagai Ketua Umum FASI. Masyarakat 
Bali, para wisatawan lokal dan manca negara 
sangat terhibur dengan kegiatan atraksi 
dirgantara ini, terutama aksi 20 penerjun free fall 
para atlet yang sebagian dari mereka merupakan 
gabungan dari personel TNI Angkatan Udara. 
Colorful parachute yang dipersembahkan oleh 47 
atlet paramotor pun tampak menarik perhatian 
dan sangat memukau. Pemecahan rekor muri 
tercetak dengan terbang bersama atlet paramotor 
sebanyak 20 orang. Di cabang aeromodelling 
tampil 15 peserta, yang salah satu diantaranya 
adalah berkewarganegaraan Amerika Serikat.
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Pontianak Air Show
Bertepatan dengan peringatan hari jadi 

ke-57 provinsi Kalimantan Barat sekaligus 
mengenalkan dunia kedirgantaraaan, Lanud 
Supadio mengadakan acara Pontianak Air Show 
yang digelar selama empat hari berturut-turut, 
akhir Februari. Danlanud Supadio Kolonel Pnb Ir. 
Novyan Samyoga secara resmi membuka acara 
tersebut didampingi Gubernur Kalimantan Barat 
Cornelis M.H, Pangdam XII Tanjungpura Mayjen 
TNI Ibrahim Saleh, Kadispotdirga AU Marsma 
TNI Nil Hendry, dan Kapolda Kalbar Brigjen Pol. 
Drs. Arie Sulistyo. Setelah pembukaan, air show 
diawali dengan pertunjukan pesawat Hawk 
100/200 dari Skadron Udara 1, dilanjutkan atraksi 
repling dan terjun payung dari Batalyon 465 
Paskhas yang bekerjasama dengan Fasida Kalbar.

Pontianak Air Show yang digelar di Lanud 
Supadio ini mampu menyedot ribuan pengunjung 
baik dari wilayah Kalimantan Barat dan sekitarnya. 
Mereka sangat antusias melihat kelihaian para 
penerbang bermanuver dengan burung-burung 

besi dari Skadron Udara 1 Lanud Supadio. Tiga 
pesawat Hawk 100/200 yang diawaki Mayor Pnb 
Adi Brata, Kapten Pnb Amri, Lettu Pnb Ari Widodo, 
dan Lettu Pnb Jati Waluyo melesat membentuk 
formasi dan berulang kali menghempas penonton 
dari segala arah. Beberapa saat kemudian, pesawat 
kembali dan mendarat di hadapan penonton. 
Momen langka ini benar-benar dimanfaatkan 
pengunjung untuk berfoto bersama di depan 
pesawat dan berjabat tangan.

Dari olahraga kedirgantaraan tampil 
para atlet aeromodelling, paramotor dan terjun 
payung yang unjuk kebolehan dihadapan ribuan 
penonton di area pameran.Yang tidak kalah seru 
adalah lomba mewarnai untuk anak TK dan SD. 
Kegiatan ini bahkan diikuti tidak kurang dari 
234 orang peserta. “Pontianak Air Show 2014 
ini memang baru yang pertama kali, ke depan 
direncanakan dua tahun sekali,” jelas Danlanud 
Supadio Kolonel Pnb Ir. Novyan Samyoga di 
tengah-tengah penutupan air show.*
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Jogja Air Show 2014 pecahkan 
dua rekor Muri

Lain Yogya lain pula Tasikmalaya. Gelaran 
Jogja Air Show (JAS) 2014, kali ini menorehkan 
catatan tersendiri, karena jumlah pesertanya yang 
membludak dan ada dua prestasi pemecahan 
rekor Museum Rekor Indonesia (Muri). Sebanyak 
1328 peserta terdiri dari 19 Fasida dan perwakilan 
dari negara tetangga seperti Malaysia, Philipina, 
Korea Selatan, Thailand ikut memeriahkan JAS 
2014. Bersamaan dengan itu diresmikan juga 
Indonesian Aerosport Center oleh Menpora KRMT 
Roy Suryo, di wilayah Pantai Depok, Parang Tritis, 
dan Parang Kusumo.

Even Jogja Air Show 2014 atau yang 
kesembilan ini mengambil tema “Pelangi 
Nusantara”. Pelangi, karena beraneka warna 
kegiatan ada di perhelatan ini, tidak hanya 
menggelar olahraga dirgantara saja tetapi ada 
olahraga umum, kegiatan sosial, dan yang pasti 
seni dan budaya, karena Yogya sebagai kota 
wisata yang berkepentingan untuk menarik 
wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Dari 
tahun ke tahun Jogja Air Show terus mengalami 
peningkatan. Tahun 2014 ini terdapat perbaikan 
fasilitas berupa penambahan landasan pacu 
pesawat di Pantai Depok sepanjang 800 meter 
sehingga memungkinkan pesawat untuk terbang 
dan mendarat lebih aman.

Catatan pemecahan rekor Muri Penerjun 
Pita Terpanjang, yakni terjun payung dengan 
menarik pita di udara sepanjang satu kilometer 
diukir oleh Letkol Kes Dr Yulianto Hadi, MM, 
perwira Lanud Adisutjipto.Tidak seperti biasanya, 
atraksi terjun payung kali ini mengunakan pesawat 
helikopter. Selain itu, juga ada pemecahan rekor 
penerbangan pesawat aeromodeling jenis chuck 
glider sebanyak 786 pesawat yang diterbangkan 

secara serentak. Olahraga dirgantara dan kegiatan 
lain yang digelar dalam even ini adalah terjun 
payung, terbang layang, aeromodelling, gantole, 
paralayang, paramotor, microlight, pesawat 
swayasa, sepatu roda, lomba foto, aerobatic JAT 
dan Mustang serta pengobatan massal. Selain 
penampilan JAT, yang tak kalah mendebarkan 
adalah manuver pesawat legendaris Mustang PK-
SEH oleh Marsdya TNI (Purn) Erris Heryanto.

Yogyakarta Air Show kali ini juga terasa 
istimewa karena kehadiran Menpora Roy Suryo. 
Pada kesempatan itu Menpora menegaskan, 
pemerintah sangat mendukung kegiatan per-
kembangan dan kemajuan olahraga dirgantara ini 
dan Indonesia Aero Sport Centre yang diresmikan 
pada hari itu menjadi salah satu kebanggaan 
masyarakat DIY, dan rakyat Indonesia, umumnya. 
Di sisi lain, even seperti ini juga bernilai positif dari 
sisi ekonomi, seperti dikatakan oleh Danlanud 
Adisutjipto Marsma TNI Agus Munandar, SE.“Selain 
memberikan wadah kepada olahragawan 
dirgantara, Yogya Air Show juga untuk membantu 
meningkatkan roda perekonomian masyarakat 
Yogyakarta.”
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Profi l Satuan

Lanud Wiriadinata merupakan salah satu 
Lanud peninggalan kolonial Belanda 
berlokasi di Kecamatan Cibeureum, 

Tasikmalaya, Jawa Barat. Secara organisatoris 
Lanud tipe C ini berkedudukan di Komando 
Operasi TNI AU I (Koopsau I). Saat ini Lanud 
Wiriadinata dipimpin oleh Letnan Kolonel 
Penerbang Indan Gilang Buldansyah S.Sos yang 
merupakan komandan ke-28. Indan Gilang adalah 
lulusan AAU tahun 1995 dengan kualifikasi sebagai 
penerbang helikopter. 

Di Lanud ini terdapat dua objek vital nasional 
(Obvitnas) yaitu PT Dahana dan PT Dirgantara 
Indonesia (PT DI). Keberadaan PT Dahana di area 
ini sudah sejak tahun 1966 ketika diluncurkannya 
Proyek Menang yaitu suatu proyek untuk 
memproduksi kebutuhan amunisi untuk militer 

dalam negeri. Namun, sesuai rencana, PT Dahana 
akan dipindah secara total ke wilayah Subang, 
tahun 2015, karena lokasi di Lanud Wiriadinata 
tidak memungkinkan untuk perluasan prasarana 
industri, juga karena semakin dekatnya dengan 
perkampungan penduduk yang secara otomatis 
membahayakan mereka. 

PT. DI yang ada di kawasan Lanud ini adalah 
KP III (Kawasan Produksi III ) yaitu bagian yang 
memproduksi/assembling roket MK-4 FAR. Tahun 
2013 lalu, di Lanud ini juga dibangun sekolah 
penerbang sipil dengan nama Dirgantara Pilot 
School Tasikmalya (DPST) milik PT Deraya Aviation 
Engineering (DAE).

Nishikoren dan Cukiu
Lanud Wiriadinata pada awalnya bernama 

LANUD WIRIADINATA
Pertama Kali Air Show Digelar
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Lapangan Udara / Lanud Cibeureum karena letaknya 
di Cibeureum. Lanud ini merupakan peninggalan 
penjajahan Belanda dan dipergunakan sebagai 
tempat landing serta take off pesawat-pesawat 
militer Belanda. Ketika Jepang berhasil mengusir 
Belanda, tahun 1942 Lanud Cibeureum digunakan 
untuk kepentingan militer udara Jepang. 

Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, 
tepatnya awal September 1945 Lanud Cibeureum 
dan beberapa pesawat Jepang berhasil dikuasai 
oleh para pemuda dan rakyat Tasikmalaya. 
Mendengar berita itu maka pada tanggal 15 
September 1945 sebanyak 18 orang teknisi pesawat 
terbang di Lanud Andir Bandung yang dikoordinir 
oleh Toeloes Martoatmodjo berangkat dari 
Bandung menuju Tasikmalaya. Mereka adalah 
Toeloes  Martoatmodjo,  M. Jacoeb, Agoes 
Rasjidi, Abdoel Gaffar, Karmoes S., Tatang Endi, 
Hassan, Asep Rosadi, Wikayat, Machmoed, 
Abdoelrachman, Endang Adjesan, Sanoesi, 
Samsoe, Didi Samsoedin, Soedarso, Maskanan dan 
Soeherman.

Di Lanud Cibeureum mereka menemukan 
beberapa pesawat jenis Nishikoren dan Cukiu. 

Sesuai dengan permintaan KNI Tasikmalaya, 
dalam tujuh hari mereka berhasil memperbaiki 
dua pesawat yaitu Nishikoren dan Cukiu. Badan 
kedua pesawat tersebut diberi identitas merah 
putih. Namun kedua pesawat tersebut tidak bisa 
diterbangkan karena tidak ada penerbangnya. 
Tanggal 25 September semua teknisi kembali ke 
Andir Bandung.

Informasi tentang telah diperbaikinya dua 
pesawat terbang peninggalan Jepang sampai ke 
perintis TNI AU di Yogyakarta. Tanggal 2 November 
1945 Adisutjipto, Basyir Surya dan Tarsono Rudjito 
berangkat ke Pangkalan Udara Cibeureum. Setelah 
mereka mengecek kondisi pesawat yang sudah 
diperbaiki ternyata masih ditemukan kerusakan 
sehingga tidak bisa diterbangkan. Keadaan ini 
kemudian diinformasikan kembali kepada teknisi 
yang berada di Bandung. Empat hari kemudian 
Toeloes Martoatmodjo bersama tujuh orang teknisi 
kembali berangkat ke Lanud Cibeureum dan 
langsung melakukan pengecekan dan perbaikan 
seperlunya. Besoknya dilaksanakan percobaan 
terbang mengelilingi Tasikmalaya selama 30 menit 
oleh Adisutjipto didampingi Basyir Surya. Tanggal 
9 November 1945, Adi Sutjipto didampingi Tarsono 
Rudjito terbang menuju Maguwo. 

Air show pertama
Setelah Lanud dan kekuatannya kembali 

menjadi aset negara Indonesia yang 
merdeka, terpikir oleh para perintis 
Angkatan Udara meng-kampanyekan 
eksistensi Angkatan Udara di wilayah 

Jawa Barat ini, terutama bagi rakyat 
Indonesia sendiri yang saat itu baru 
saja lepas dari tangan penjajah. Bulan 

April 1946, tepatnya mulai tanggal 13 
April 1946, digelar pekan dan 

pameran kedirgantaraan (air 
show) di Lanud Cibeureum. 

Pekan dan pameran 
k e d i r g a n t a r a a n 

dilaksanakan oleh 
Bagian Propaganda 

MT AURI yang 
dipimpin oleh 
Opsir Oedara 
III J. Salatun 
dalam rangka 
p e m b u k a a n 

menjadi aset negara In
memerdrdekekaa, t tererpipikikirr ololeheh
Angkatan Udara meng
eksistensi Angkatan U

Jawa Barat ini, teruta
Indonesia sendiri yan
saja lepas dari tangan 

April 1946, tepatnya m
April 1946, dige

papamemerarann kekedd
show) di Law

Pekan 
k e d i r

dilak
Bagi

MT
d
O
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Lanud Cibeureum Tasikmalaya.  Pameran 
kedirgantaraan ini merupakan air show pertama 
di alam kemerdekaan RI yang dilaksanakan oleh 
TNI Angkatan Udara tepatnya empat hari setelah 
TNI AU dibentuk secara resmi. 

Salah satu kegiatan yang paling 
menarik dalam air show tersebut 
adalah penerbangan formasi 
dengan  ru te  Yogyakar ta -
Tasikmalaya-Wirasaba-Salatiga-
Madiun-Malang pada tanggal 
15 April 1946. Para penerbang 
yang ambil bagian dalam 
kegiatan tersebut adalah 
Husein Sastranegara,Tugiyo, 
Santoso dan Wim Prajitno. 
P e n e r b a n g a n  f o r m a s i 
selanjutnya tanggal 10 Juni 
1946 dengan 5 pesawat 
Cureng dari Pangkalan Udara 
Maguwo menuju Pangkalan 
Udara Cibeureum dipimpin oleh 
Komodor Muda Udara A. Adisoetjipto 
dengan 9 orang penerbang lainnya yaitu 
Opsir Udara II Husein Sastranegara, Komodor 
Muda Udara Prof. Dr Abdulrachman Saleh, 
OMU III Toeloes Martoatmodjo, Opsir Udara II 
H. Sujono, OMU III Kaswan, Opsir Udara II Iman 
Suwongso Wirjosaputro, Opsir Udara III Sunarjo, 
Opsir Udara II Iswahjudi dan Opsir Udara III 
Makmur Suhodo.

Kegiatan yang sama kemudian dilaksanakan 
di Lanud Maospati pada bulan Mei di Lanud 
Panasan Solo, dan Lanud Wirasaba,Purbalingga. 
Event yang sama dengan skala yang lebih juga 
diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 22 – 24 
Agustus 1946 dalam rangka peringatan HUT ke-satu 
kemerdekaan RI.

Prospek ke depan
Lanud Wiriadinata menyimpan banyak 

potensi kedirgantaraan, seperti disebutkan di 
atas, ada PT DI, PT Dahana, dan sekolah pilot. 
Tidak hanya itu posisinya yang tidak terlalu jauh 
dengan wilayah teritori Australia mengandung 
potensi ancaman tersendiri. Menurut Danlanud 
Wiriadinata Letkol Pnb Indan Gilang Buldansyah, 
S.Sos, sebagaimana disampaikan kepada tim 
redaksi Suara Angkasa, dalam Rencana Tata Ruang 

Wilayah Pertahanan Koopsau I, diidentifikasi 
ancaman dari selatan yaitu Pulau Cocos dan Pulau 
Christmas (Pulau Natal) yang merupakan teritori 
Australia. Di Pulau Cocos yang hanya berjarak 

1270 km dari Jakarta, Amerika Serikat telah 
membangun pangkalan militer dengan 

kekuatan 2500 prajurit Marinir. Bahkan 
AS berencana menambah pasukan 

di Pulau Cocos menjadi 4000 
Marinir. Jika pasukan di pulau itu 
hendak melakukan serangan 
ke Jakarta, hanya dibutuhkan 
waktu puluhan menit saja.

Pulau Christmas atau 
Pulau Natal dengan luasnya 
135 km2 terletak di sebelah 
barat daya Pulau Jawa yakni 

diantara Pulau Cocos dan 
Pulau Jawa. Pulau Cocos 

dengan  Pu lau  Chr i s tmas 
berjarak 975 km (606 mil ) , 

sedangkan jarak Pulau Christmas 
dengan Pulau Jawa hanya berjarak 

500 km (310 mil pantai) dari Jakarta dan 
lebih dekat lagi ke Lanud Wiriadinata. Menurut 
beberapa laporan sering terjadii black flight di 
wilayah udara barat daya Pulau Jawa ini. “Untuk 
mengantisipasi kemungkinan tersebut, mestinya 
ada pangkalan tempur di sini, sehingga kapasitas 
operasi Lanud Wiriadinata perlu ditingkatkan. 
Artinya sekarang runway 1200 meter hanya bisa 
mengakomodasi pesawat-pesawat kecil seperti 
helikopter, pesawat angkut ringan (CN-295), tidak 
bisa untuk pesawat Hercules, pesawat intai (Boeing) 
apa lagi pesawat tempur. Kalaupun pesawat 
tempur mungkin hanya Super Tucano. Dilihat 
dari tugas pertahanan itu tidak berimbang dengan 
kemampuan pangkalan. Oleh dasar pemikiran 
itu perlu peningkatan daya dukung operasi di sini 
yaitu peningkatan fasilitas penerbangan”, jelas 
Danlanud. 

Pertimbangan lain adalah kondisi/bencana 
alam. Sesuai undang-undang TNI mempunyai 
tugas operasi militer selain perang, yaitu tugas-
tugas kemanusiaan dalam menanggulangi akibat 
bencana alam. Mengantisipasi hal ini Danlanud 
menjelaskan, wilayah Priangan Timur merupakan 
salah satu wilayah rentan bencana alam. Tahun 
2006 pernah terjadi tsunami di Pantai Selatan 
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(Cipatujah dan Pangandaran), tahun 1982 terjadi 
letusan Gunung Galunggung. Untuk itu perlu akses 
yang cepat untuk meresponnya, salah satunya 
melalui udara. Namun dengan kondisi Lanud 
sekarang menjadi tidak ideal. 

Berangkat dari pemikiran ancaman dan 
bencana alam tersebut maka dipandang perlu 
kehadiran skadron udara di Lanud ini. Keberadaan 
skadron udara yang didukung dengan fasilitas 
penerbangan yang memadai, training area, 
ruang udara yang cukup ideal untuk training bisa 
diwujudkan di Lanud wiriadinata. Terlebih lagi 
menurut Komandan, tahun 2015, PT Dahana akan 
pindah ke Kalijati, sehingga ada aset (bangunan) 
yang bisa digunakan untuk satuan TNI AU misalnya 
skadron udara, skadron Paskhas atau Sathar 
Depo Senjata. “Kalau ada skadron udara maka 
kehadiran TNI Angkatan Udara akan lebih terasa di 
Tasikmalaya”, tegasnya.

Potensi lain yang masih terus akan 
dikembangkan di Lanud ini adalah kemungkinan 
dibukanya bandara sipil. Pemda Tasikmalaya 
dan warga bahkan sudah berkoordinasi dengan 
Danlanud. Ditingkat pemerintah daerah maupun 
ditingkat kementerian perhubungan rencana ini 

sudah clear. Hanya menunggu persetujuan dari 
TNI AU sendiri. Permintaan ini sudah dibahas 
di Mabesau oleh dinas terkait yaitu Disbangops, 
Diskum, Disfaskonau, Dislog. 

Menurut Danlanud keberadaan bandara di 
Tasikmalaya secara umum akan menguntungkan 
TNI Angkatan Udara baik dari aspek operasional, 
pemberdayaan wilayah serta dukungan logistik. Dari 
aspek operasi penerbangan TNI AU di Tasikmalaya 
akan terbantu karena pemerintah daerah tentunya 
memperbaiki fasilitas penerbangan seperti 
landasan (runway). Dari aspek pemberdayaan 
wilayah, TNI AU akan mendapatkan pandangan 
positif dari masyarakat.

Selain itu Lanud Wiriadinata juga berpotensi 
sebagai Center Flying School, artinya selain 
sekolah pilot yang sudah ada, masih bisa dua atau 
tiga sekolah penerbangan lagi dibangun di sini. 
“Inilah sebenarnya bentuk dari pemberdayaan 
wilayah. Secara umum kita ikut bertanggung 
jawab menciptakan pilot. Semakin banyak 
warga Indonesia yang jadi pilot maka semakin 
bagus untuk pembangunan air power”, ungkap 
Komandan menutup wawancara dengan redaksi.*
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Profi l Prajurit

Setamat SMA tahun 1986, Yulianto 
Hadi berhasil menembus bangku 
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada 
program studi Pendidikan Olahraga 
dan Kesehatan Universitas Negeri 
Sebelas Maret (UNS) Surakarta. 
Pada masa itu, keberhasilannya y

Pepatah Jawa yang mengatakan Jer Basuki Mawa Bea, 
(untuk bahagia perlu usaha--red) nampaknya benar-
benar dipegang dan dijalani oleh Letkol Kes DR. 

Yulianto Hadi. Perwira Menengah (Pamen) TNI AU yang saat ini 
menjabat sebagai Kasi Binpotdirga Lanud Adisutjipto, Yogyakarta 
ini, merasakan apa yang diraih dan dialami saat ini berkat kerja 
keras dan usaha tak kenal lelah yang dijalani selama hidupnya.

Terlahir dari keluarga sederhana di pedesaan pinggiran 
waduk Mulur (bendungan--red), Kabupaten Sukoharjo, 
Jawa Tegah, sewaktu kecilnya, Yulianto Hadi termasuk 
orang yang “susah”. Dalam urusan pendidikan, 
agar dapat sekolah sampai tingkat SMA, Yulianto Hadi 
harus “berjuang keras” membantu usaha keluarganya 
(dagang kecil-kecilan di pasar tradisional dekat kampungnya-
-red). Situasi itu, membuat peluangnya untuk bisa mengenyam 
pendidikan memang menjadi berat. Sejak kecil berkutat dengan 
sawah dan kehidupan pasar, menjadikan dirinya sadar betapa 
berat untuk dapat melanjutkan pendidikan, baik level menengah 
maupun pendidikan tinggi. . 

“Setiap pagi sebelum subuh, bersama kedua kakak laki-
laki, saya wajib lari pagi lebih dari 4 km, kami ditunggui bapak. 
Setelah subuh kami harus segera ke pasar untuk membantu ibu 
menyiapkan barang dagangan” kata Letkol Kes DR Yulianto 
Hadi mengenang masa kecilnya.

Kondisi ini membuat Yulianto Hadi kecil terpacu 
untuk mengubah nasib keluarganya. Tekad serta 
kemantapan hati yang kuat disertai semangat 
belajar yang tinggi, akhirnya membuahkan hasil. 

Lebih dekat dengan 
Letkol Kes DR. Yulianto Hadi, 
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menembus PTN, tergolong prestasi hebat, mengingat sangat 
jarang/sedikit sekali pemuda di kampungnya waktu itu yang 
mampu menembus bangku PTN. 

Meskipun anak kampung, ternyata Yulianto Hadi termasuk 
mahasiswa yang cerdas dengan banyak prestasi, terbukti 
dengan berhasilnya menyelesaikan pendidikan tercepat (empat 
tahun) di jurusan dan lifting-nya. Hasil didikan keluarga yang 
menerapkan disiplin ketat (Orang tua berlatar belakang militer—
red), dibarengi dengan kesadaran tinggi, membuat Yulianto Hadi 
tumbuh menjadi sarjana yang tegas dan disiplin tinggi. Kondisi 
ini membuat Mabes ABRI waktu itu (sekarang Mabes TNI--red) 
melirik Yulianto Hadi untuk dididik menjadi seorang Perwira TNI 
melalui jalur Wajib Milter (Wamil). 

Pecahkan Rekor MURI
Sebagai Perwira Jasmil di lingkungan TNI AU, lulusan Wamil 

tahun 1991 ini terus menambah wawasan dan mengembangkan 
kemampuannya dibidang olahraga dirgantara (Ordirga), 
khususnya cabang terjun payung. Aktifitas pada cabang olahraga 
terjun payung diawali dengan mengikuti pendidikan PLO/ Free 
Fall tahun 1992. 

Selanjutnya, lulusan terbaik Wamil 1991 ini terus intensif 
mengikuti kegiatan terjun payung, dan banyak mengukir 
prestasi. Yang paling monumental adalah tahun 2011 ketika ia 
mampu mencatatkan rekor MURI (Museum Rekor Indonesia—
red) untuk kategori terjun membawa pita terpanjang (860 m) 
di Makassar Sulawesi Selatan. Prestasi itu kemudian berhasil 
ia perbaiki (pecahkan) dan kembali tercatat sebagai rekor baru 
MURI dengan panjang pita 1000 m, yang dilakukan di ajang Jogja 
Airshow awal tahun 2014 lalu.

Atas seijin pimpinan, semasa dinas di Diskesau tahun 1998 
hingga akhir tahun 1999, Pamen yang juga punya 

hobi baca ini juga aktif sebagai 
peneliti di Pusat Pengkajian Ilmu 
dan Teknologi Olahraga (PPITOR) 
Departemen Pemuda dan Olahraga.

Kecintaan pada dunia 
olahraga, sudah nampak sejak 
masa kecil di kampungnya. 
Bersama kedua kakaknya, Yulianto 
Hadi adalah atlet yang selalu 
menjadi langganan masuk tim 
bola voli kabupaten Sukoharjo. 
Demikian juga saat remaja, putra 
Sukoharjo 45 tahun lalu ini juga 
selalu langganan meraih prestasi 
olahraga, baik cabang atletik 
mapun bola voli. Tidak heran 
beberapa prestasi dan piala pun 
kini banyak menghiasi rumahnya. 
Setelah menjadi perwira TNI AU, 
prestasi lulusan Seskoau tahun 
2006 dibidang olahraga makin 
bersinar. Dibidang olahraga umum, 
Yuianto Hadi pernah memperkuat 
tim tenis lapangan Mabesau dan 
berhasil membawa tim Mabesau 
juara Kasau Cup tahun 1999. 

Ada pengalaman yang 
lumayan menegangkan yang di-
alami Letkol Kes Yulianto Hadi 
ketika terjun membawa pita 
terpanjang di Makassar. Pada 
saat penerjunan trial and error 
kedua, tas ransel yang digunakan 

membawa pi ta ,  terbakar 
akibat panas gesekan pita 
dan tas. Meskipun tas sudah 
dirancang dan diberi penahan 
gesekan dan meredam panas, 
namun tetap meleleh dan 
menyebabkan pita putus. 

“Sewaktu mencoba me-
ngibarkan pita sepanjang 860 
meter, tas ransel yang saya 
gunakan sebagai tempat pita 
terbakar terbelah dua, Meskipun 
tas sudah dirancang dan diberi 
penahan gesekan dan peredam 
panas, namun tetap meleleh dan 
menyebabkan pita putus, tetapi 
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syukur alhamdulillan saya masih dilindungi Tuhan, sehingga 
semua proses penerjunan dapat diselesaikan dengan lancar dan 
selamat” kenang Letkol Kes DR. Yulianto Hadi.

Belajar dari kejadian di Makassar, akhirnya beserta rekan-
rekan Pordirga Terjun Payung DIY, ia mampu mengembangkan 
sistem pelipatan pita yang aman dan dapat dibuktikan saat 
ajang Jogja Airshow. Meskipun pita lebih panjang, dengan sistem 
pelipatan, packing serta releas- baru, semua dapat diselesaikan 
dengan cepat, dan penerjunan yang aman. Pelipatan pita --lebar 
15 cm sepanjang 1.000 m- dikerjakan empat orang secara 
bergantian selama hampir enam jam. 

“ini juga menjadi rekor melipat pita terpanjang di dunia” 
ucap Yulianto Hadi dengan seyum simpul. 

Prestasinya dibidang Ordirga Terjun Payung terus bersinar, 
setelah malang melintang sebagai atlet, Yulianto Hadi mulai 
melirik profesi sebagai yuri dan wasit terjun payung. Untuk 
membekali diri, lulusan Auditor QMS ISO 9001-2008 TUV 
Rheindland 2012 itu pernah mengikuti pendidikan Manajemen 
Kepelatihan Nasional 1994. Aktifitasnya pada kegiatan terjun 
payung dan organisasi Fasi/Fasida DIY, mengantarkan Letkol Kes 

DR. Yulianto Hadi tercatat sebagai 
yuri dan wasit Terjun Payung 
Nasional. Seiring bertambahnya 
pengalaman, akhirnya kualifikasi 
sebagai yuri dan wasit terjun 
payung tingkat internasional juga 
behasil disandangnya.

Hinga kini, peraih Master 
(S-2) pada ilmu Manajemen tahun 
2006 dan peraih Doktor (S-3) 
pada program Ilmu Pendidikan 
di Universitas Negeri Yogyakarta 
(UNY) tahun 2013 itu, tercatat 
sebagai satu-satunya orang di Asia 
yang memiliki tiga kualifikasi CPC 
(Cism Parachuting Committe) Judge 
versi CISM (Council International 
du Sport Military).
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Selain di dunia terjun payung, saat ini DR. Yulianto Hadi 
juga dipercaya sebagai Kepala Sekolah SMK Penerbangan AAG 
Yogyakarta. Selain itu juga tercatat sebagai dosen di STTA, AAU 
dan Auditor SMM ISO 9001-2008. Pengalaman sebagai yuri dan 
wasit terjun payung internasional telah mengantarkannya untuk 
menjadi yuri & wasit perwakilan Indonesia pada ajang terjun 
payung dunia. Beberapa event terjun payung internasional 
seperti di Malaysia, Singapura, Brunei, Oman, Arab Saudi, UEA, 
China dan Brasil tidak luput dari peran nya sebagai yuri & wasit. 
Letkol Kes DR. Yulianto Hadi kini juga tercatat sebagai orang 
pertama Indonesia yang mewasiti ajang olimpiade olahraga 
militer di Brazil. 

Bersama istrinya Wahju Windusari Setyawati, S.H. yang 
seorang Notaris PPAT, Letkol Kes DR. Yulianto Hadi telah dikaruniai 
tiga putra/putri dan kini tinggal di daerah Kalibening, Kalasan, 
Sleman, Yogyakarta. Sejak bergabung di TNI AU tahun 1991, perwira 

yang dalam hidupnya punya filosofi 
“Luhuring budi lan utamaning 
laku iku linambaran ngelmu kang 
utama, kudu tansah eling marang 
gusti  lan waspada sadyaning 
dumadi bakal sirno, menyatakan 
akan terus memperkuat tekadnya 
untuk memberikan pengabdian 
terbaik kepada Angkatan Udara.

“Tugas apapun saya kerjakan 
dengan ikhlas dan serius, luangkan 
waktu untuk terus menambah 
wawasan dan pengetahuan, agar 
hidup menjadi lebih bermakna” 
ujarnya penuh bijak kepada Suara 
Angkasa. (Soen).
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Opsdiklat

K
ebijakan Gubernur Riau H Annas Maamun 
menetapkan status darurat pada Selasa 
(25/2) menyusul pernyataan tujuh bupati/

walikota di Riau terkait semakin parahnya kabut 
asap yang melanda wilayah propinsi itu, telah 
mengawali babak baru tentang tanggap darurat 
penanggulangan bencana asap Riau. 

Mengintip,
JIBAKU 
PRAJURIT TNI AU 
“MELAWAN” 
KABUT ASAP RIAU 

Untuk melaksanakan 
kegiatan, segera dibentuk 
Satuan Tugas Penanggulangan 
Bencana  Asap  Prov ins i 
Riau yang dibagi pada tiga 
fungsi utama operasi, yaitu 
operasi udara, darat dan 
kesehatan, yang semua di 
bawah koordinasi Badan 
Penanggulangan Bencana 
Daerah  (BPBD)  Prov ins i 
R iau .  Se luruh  keg ia tan 
satgas ini, secara hirarki juga 

mendapat supervisi penuh dari Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana (BNPB).

Dengan pertimbangan efektivitas dan 
efisiensi, Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin 
Pekanbaru, ditunjuk sebagai Posko Utama 
Satgas Penanggulangan Bencana Kabut & Asap 
Provinsi Riau. Sangat beralasan, mengingat 
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hampir seluruh kegiatan operasi, menggunakan 
fasilitas yang dimiliki dan menjadi bagian pokok 
dari keseharian di pangkalan ini. Mulai dari data 
metereologi, navigasi udara, rentang koordinasi 
hingga pengaturan penerbangan. 

“Sebagai prajurit dan bagian masyarakat 
Riau, kepercayaan ini tentunya menjadi tantangan 
kami keluarga besar Lanud Roesmin Nurjadin 
dan kami berkomitmen untuk memberikan 
pengabdian nyata bagi kemaslahatan kehidupan 
bangsa dan negara. Inilah saatnya kami tunjukkan 
dharma bakti itu”, kata Komandan Lanud Roesmin 
Nurjadin, Kol Pnb Andyawan SIP di sela-sela 
persiapan seluruh satuan, Rabu (26/3) dinihari.

Target dan rentang waktu operasi telah 
ditentukan, yakni Rabu (26/3) tepat pada jam 
08.00 WIB seluruh unsur yang terlibat dalam 
penanggulangan bencana asap melaksanakan 
briefing perdana, sekaligus menandai dimulainya 
respon atas masa tanggap darurat. Dalam waktu 
yang relatif singkat, seluruh satuan di Lanud 
Roesmin Nurjadin harus merampungkan seluruh 
persiapan dengan seluruh unsur pendukung yang 
terlibat dalam operasi ini. 

Tantangan ini ternyata mampu dijawab 
dengan hasil sempurna, dibawah koordinator 
langsung Danlanud Roesmin Nurjadin Kolonel 
Pnb Andyawan MP beserta seluruh jajaran 
pimpinan satuan, briefing perdana berjalan 
dengan lancar. Langkah ini mendapat respon 
positif dari banyak pihak. Baseops Lanud yang 
semula digunakan untuk kegiatan internal, dalam 
semalam kemudian “disulap” menjadi koridor 
sentral informasi kegiatan Satgas. Bahkan, seluruh 
perangkat komunikasi instansi yang terlibat dalam 
operasi, sudah tertata rapi dalam bentuk stand dan 
panel data. Persiapan yang dilaksanakan jajaran 
Lanud mempersiapkan posko patut diapresiasi.

“Sistem kerja yang taktis dan cepat, 
membuat kita bangga, dan ini menunjukkan 
kualitas prajurit TNI AU yang sesungguhnya” puji 
Asisten I Setdaprov Riau, Abdul Latif.

Kerja Berat
Satu persatu alur dan tahapan operasi ditata 

dengan baik, prinsip utamanya apa yang menjadi 
instruksi pimpinan tentang penanggulangan 
bencana asap Riau dapat segera diatasi. Lebih dari 
itu, agar jangan sampai ada pihak yang kecewa 

dengan pelayanan jajarannya. Dengan semangat 
tinggi dan kerja tak kenal lelah, seluruh prajurit 
Lanud Roesmin Nurjadin terus bekerja dan 
bekerja. 

“Sebagai prajurit, kami harus optimal dalam 
menjalankan tugas. Apalagi tugas ini diamanahkan 
oleh negara, tentunya menjadi sebuah pertaruhan 
besar. Kondisi kabut asap yang demikian luar biasa, 
menyengsarakan masyarakat. Kami akan selalu 
berada di garis terdepan untuk menuntaskan 
bencana asap ini bersama seluruh unsur yang 
terlibat”, tegas Kolonel Pnb Andyawan MP.

Seluruh lini instansi pertahanan negeri 
inipun menggeliat, bak tersengat lebah hanya 
untuk satu tujuan. Dukungan penuh untuk 
kelancaran kegiatan operasi yang dilaksanakan 
satgas, tanpa batas. Semua satuan diberdayakan, 
meski sejumlah agenda internal Lanud Roesmin 
Nurjadin juga mendesak untuk dilaksanakan.

Kehadiran posko satgas sama sekali tidak 
mengganggu rutinitas serta agenda kegiatan yang 
telah dijadwalkan Lanud. Semua berjalan dengan 
baik dan lancar, karena semua lini tetap fokus 
pada tugas pokok dan fungsi masing-masing 
kesatuan, sehingga kesibukan menyiapkan Satgas 
justru menjadi dorongan khusus bagi kegiatan 
internal di Lanud.

Seperti latihan rutin Bido Gesit 2014 dan 
agenda kedatangan Kepala Staf Angkatan Udara 
Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia. Semua 
berjalan dengan baik dan lancar. Bahkan, awak 
media yang bertugas melakukan peliputan di 
posko satgas, berkesempatan mengabadikan 
moment tersebut dalam bentuk karya jurnalistik, 
seperti pemberitaan di media cetak, elektronik, 
visual dan audio visual.

“Ini kesempatan mahal bagi jurnalis, dapat 
mengabadikan kegiatan latihan ini. Momentnya 
sangat langka, nilai karya jurnalistiknya sangat 
tinggi. Jarang sekali wartawan mendapatkan 
moment seperti ini. Tapi yang hebatnya, kegiatan 
latihan tetap maksimal walau kesibukan diposko 
tak kalah sibuknya”, ungkap Dhani, cameraman 
stasiun TV Lokal RTV dengan puasnya.

Siasati Cuaca
Alam berkehendak tak bisa diprediksi, 

asap pekat yang menyelimuti hampir diseluruh 
wilayah provinsi Riau pada dua minggu pertama, 
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membuat sejumlah operasi udara terkendala, 
terutama pelaksanaan Water Bombing yang 
dilaksanakan oleh Helikopter. Kepekatan kabut 
asap, telah memperpendek jarak pandang 
(Visibility) di Lanud Roesmin Nurjadin. Bahkan, 
Menteri Kehutanan RI Zulkifli Hasan urung 
memimpin apel siaga bencana, Rabu, (5/3), karena 
pesawat yang akan membawanya dari Jakarta 
mengalami penundaan hingga siang hari. 

Sebelumnya rencana Incident Commander 
Satgas Brigjen TNI Prihadi Agus Irianto, untuk 
memantau langsung titik kebakaran lahan yang 
terjadi di areal Cagar Biosfir Giam Siak Kecil, 
Kabupaten Bengkalis, batal dilaksanakan. Karena 
helikopter yang membawanya tak mampu 
menembus ketebalan kabut asap. Hal ini berulang 
hingga tiga hari berturut-turut.

“Pemandangan yang terlihat hanya gelap, 
tak sedikitpun ruang bagi kami untuk menembus 
kabut. Perjalanan terpaksa ditunda, menunggu 
jarak pandang mulai terbuka”, jelas Brigjen TNI 
Prihadi Agus Irianto, begitu mendarat kembali di 
Lanud Roesmin Nurjadin.

Ketebalan kabut asap menghantui 
pergerakan operasi udara, namun tidak demikian 
halnya bagi Danlanud Kol Pnb Andyawan. Operasi 
ternyata tetap berjalan, walau hanya dalam 
skala kecil, namun upaya dan kerja keras untuk 
menyiasati ketebalan kabut yang berfluktuatif 
mulai menunjukkan grafik peningkatan. Lima 
pesawat helikopter yang di “BKO” kan ke Satgas 
Udara meliputi, satu pesawat Cassa BPPT, satu 
Hely BNPB, dua hely jenis Eurocopter dari PT Sinar 
Mas dan dua Hely jenis Eurocopter perbantuan 

dari PT RAPP serta satu Hely TNI AU jenis Colibry 
untuk Standby SAR. Kekuatan inipun dikerahkan 
secara optimal untuk memadamkan titik api 
dan asap melalui udara. semakin meningkatnya 
jumlah titik api yang mengakibatkan bencana 
asap di provinsi Riau, BNPB selaku komando 
utama pelaksanaan operasi menambah kekuatan 
dua helikopter yakni jenis Sikorsky dan Camov 
dengan kemampuan yang lebih besar yakni 4 Ton 
air dalam sekali penyiraman. 

“Untuk heli jenis eurocopter memang 
pergerakan maupun kapasitas pengangkutan 
air sangat terbatas, tapi Satgas masih memiliki 
Sikorsky dan Camov bantuan dari BNPB. Sesuai 
dengan data cuaca yang diberikan BMKG, 
seluruh helikopter tetap mampu melakukan 
water bombing di areal kebakaran di sekitar 
Dumai, dengan intensitas tinggi, Sikorsky dan 
Camov mampu membawa sekitar 4 ton air setiap 
pemboman sedangkan heli lainnya 500 Kilo liter 
air”, jelas Kolonel Pnb Andyawan MP. 

Pihak TNI AU, khususnya Lanud Roesmin 
Nurjadin juga memanfaatkan alutsista pesawat 
tempur Hawk untuk memantau sejumlah titik 
api dan asap, hasil pantauan tersebut disajikan ke 
Satgas, dalam bentuk foto udara yang dilengkapi 
dengan koordinat lokasi bencana, hal ini sangat 
membantu Satgas dalam melaksanakan operasi 
pemadaman.

Pengaturan lalu lintas operasi udara yang 
didukung dengan informasi kondisi cuaca 
terbaru setiap menitnya, serta pemetaan titik 
sasaran pemboman berdasarkan data pantauan 
satelit. Ranah tugas yang harus dilaksanakan 
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satgas udara, yang diperkuat 6 unit heli untuk 
water bombing, 1 unit cassa 212 untuk TMC dan 
sejumlah pesawat tempur Hawk 100/200 untuk 
survey udara. Terakhir 2 hercules TNI AU C-130 
diterbangkan dari Skadron Udara 31, Lanud Halim 
PK, Jakarta untuk memperkuat operasi Teknologi 
Modifikasi Cuaca (TMC). 

Sambut Presiden RI
Seiring dengan semakin berlarutnya 

persoalan kabut asap, Pemerintah Provinsi Riau 
akhirnya memperpanjang masa tanggap darurat 
untuk 15 hari kedua. Kebijakan ini merespon 
makin mengkhawatirkannya kualitas udara dan 
keresahan masyarakat Riau yang sudah terkepung 
oleh asap. Terlebih, status kualitas udara wilayah 
sudah berada pada level berbahaya, sehingga 
keselamatan masyarakat menjadi prioritas 
pemerintah pusat.

Ketebalan kabut asap yang menyelimuti 
Lanud Roesmin Nurjadin sejak pagi, memang 
membuat banyak pihak ragu. Harapan agar kabut 
berlalu makin kecil, mengingat jumlah titik api 
yang menjadi indikator kebakaran lahan pada 
saat itu menunjukkan angka fantastis, mencapai 4 
digit. Jarak pandang dilandasan pacu yang sangat 
terbatas, membuat pesawat yang membawa 
rombongan Presiden ke Lanud Roesmin Nurjadin 
belum ada kepastian bisa mendarat apa tidak 
namun ternyata kenyataan mengatakan lain, 
beberapa jam sebelum kedatangan Presiden, 
pesawat TNI AU yang membawa rombongan 
Panglima TNI ternyata mampu melakukan 
pendaratan dengan mulus, di Lanud Roesmin 
Nurjadin, meski jarak pandang dilandasan pacu 
saat itu minus 600 meter. 

Meskipun dalam skenario penyambutan 
Presiden, tidak disinggung sama sekali kedatangan 
melalui Lanud Roesmin Nurjadin, namun 

kedatangan Panglima TNI dengan pesawat Boeing 
737 TNI AU, telah memberi sinyal, bahwa pesawat 
kepresidenan sudah hampir dipastikan akan 
mendarat di Lanud Roesmin Nurjadin. Akhirnya, 
hanya dalam hitungan jam, usai teleconference 
dengan unsur Muspida Riau di Mapolda Riau, 
Jumat (14/3) akhirnya Presiden memang benar 
memutuskan untuk mendarat di Lanud Roesmin 
Nurjadin, setelah sehari sebelumnya rapat persiapan 
kedatangan Presiden merekomendasi mendarat di 
Bandara Minangkabau, Sumatera Barat.

Persiapan luar biasa untuk pengaman VVIP, 
membuat kesibukan luar biasa. Dedikasi, loyalitas 
serta pengabdian jajaran Lanud Roesmin Nurjadin 
menyambut kehadiran RI 1 inilah yang layak 
diapresiasi. Karena skenario kedatangan RI 1 ini, 
sama sekali tidak pernah menjadi pembahasan. 
Sebagai prajurit, seluruh persoel Lanud Roesmin 
Nurjadin selalu siap dalam situasi apapun. 

“Kami segera dan terus melakukan 
koordinasi secara cermat, dengan semua pihak 
yang terkait dengan pengamanan kedatangan 
Presiden, termasuk menginformasikan kondisi 
cuaca di Pekanbaru untuk menjamin keselamatan 
penerbangan Bapak Presiden,” jelas Kolonel Pnb 
Andyawan.

Melalui sinergi semua satuan di Lanud 
Roesmin Nurjadin dan instansi terkait lainnya, 
akhirnya prosesi penyambutan VVIP di Lanud 
Roesmin Nurjadin dapat berjalan dengan lancar. 
“Semua bekerja keras, seakan tidak ada lagi 
tanggal merah dalam kalender. Sinergitas antar 
kesatuan, seluruh personil di lingkungan Lanud 
harus saya akui berjalan luar biasa. semua 
berusaha memberikan yang terbaik dari yang 
mereka miliki, untuk kelancaran seluruh kegiatan 
kunjungan kerja Presiden RI,” ungkapnya penuh 
bangga.(Fil/Soen).
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Mancanegara

MENGINTIP THE JUPITERS 
MENARI DI ATAS SINGAPURA

Singapore Airshow 2014,

M enghangatnya hubungan 
Indonesia-Singapura pasca 
selisih paham soal penamaan 

KRI Usman-Harun beberapa waktu lalu, 
ternyata tidak menyurutkan semangat tim 
aerobatik kebanggaan TNI AU The Jupiter 
untuk tetap “menari” di langit Singapura. 

Sebagai duta bangsa dan atas 
permohonan Chief of Air Force Republic 
of Singapore Air Force, The Jupiter tidak 
terpengaruh isu itu, sebaliknya tim yang 
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dipandegani para “juru pendidik terbang” Skadik 
102 Lanud Adisutjipto, Yogyakarta itu mampu 
menoreh sukses dengan tampil fantastik sekaligus 
menyedot perhatian ribuan pasang mata 
pengunjung yang memadati ajang Singapore 
Airshow 2014.

Komandan Lanud Adisutjipto, Marsekal 
Pertama (Marsma) TNI Agus Munandar, SE selaku 
supervisor The Jupiters memimpin langsung 
pergerakan tim Jupiter ke Singapura. Para duta 
bangsa ini bertolak dari home base-nya di Lanud 

Adisutjipto Yogyakarta menuju Singapura secara 
bertahap, pada tanggal 3 dan 18 Januari 2014. The 
Jupiters tampil dalam sesi pembukaan Singapore 
Airshow yang dihadiri para petinggi Singapura 
dan para petinggi negara peserta maupun para 
pebisnis Internasional. 

Awak Jupiter dipimpin oleh Mayor Pnb Feri 
Yunaldi sebagai Flight Leader (Jupiter 1), Kapten 
Pnb Ripdho Utomo sebagai Wing Right (Jupiter 
2), Kapten Pnb Apri Arfianto sebagai Wing Left 
(Jupiter 3), Mayor Pnb Ari Susiono sebagai Slot 
(Jupiter 4), Mayor Pnb Sri Raharjo sebagai Lead 
Synchro (Jupiter 5), dan Mayor Pnb Marcellinus 
Dirgantara sebagai Synchro (Jupiter 6). 

Dalam perhelatan airshow yang digelar 
di Changi Exhibition Center, dari 11-16 Februari 
2014 itu, The Jupiters menampilkan 14 manuver 
aerobatik. Manuver yang diperagakan adalah 
jupiter roll, arrow head loop-break off, half 
cuban-jupiter wheel, tanggo to diamond, mirror, 
screw roll, heart, roll slide, solo spin, five cards 
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loop, jupiter roll back, dan loop and dive boom 
burst. Dengan kekuatan 6 pesawat KT-1 Wong Bee, 
penampilan The Jupiters demikian sempurna, 
serta mendapat aplaus ribuan pasang mata yang 
menyaksikan.

Kagumi Performa Jupiter 
Ada tiga tim aerobatik yang tampil pada 

ajang pameran kedirgantaraan dua tahunan 
terbesar di Asia tersebut. Selain The Jupiter TNI 
AU yang menggunakan pesawat KT-1B Wong Bee, 
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juga tampil tim Black Night - Royal of Singapore 
Air Force (RSAF) yang menggunakan F-16D dan 
Black Eagle dari Royal Korea Air Force (Rokaf) yang 
menggunakan pesawat T-50i Golden Eagle.

Pada solo aerobatik, tampil “Rhino 
1” dari Royal Australia Air Force (RAAF) yang 
menggunakan pesawat F-18 Super Hornet, “Jest” 
USAF menggunakan F-16 dan YAK-130 dari Rusia. 
Untuk armada angkut berat, tampil C-17 Globe 
Master III dan V-22 Osprey yang melalukan fly pass. 
Sedangkan pada penerbangan sipil dimonopoli 
dua pabrikan raksasa penerbangan komersial yaitu 
Boeing dan Airbus. 

President  K AI & CEO, Sung Yong 
menyaksikan langsung atraksi udara The jupiters 
yang menggunakan pesawat pabrikannya. 
Usai penampilan Jupiter, Sung Yong langsung 
mendatangi para penerbang tim Jupiters. Sung 
Yong mengagumi performance para penerbang 
Jupiters yang menggunakan pesawat KT-1B 
pabrikan KAI. Apresiasi Sung Yong langsung 
disampaikan kepada Komandan Lanud Adi 
Sutjipto Marsma TNI Agus Munandar dan para 
penerbangnya.

Tidak ketinggalan, Dubes RI untuk Singapura 
Andri Hadi, SH. LLM juga memberikan apresiasi 

positifnya terhadap penampilan Jupiters. Dubes 
Andri Hadi menambahkan, penampilan The Jupiters 
layak mendapat apresiasi . Meskipun suhu politik 
kedua negara sempat memanas, ternyata tidak 
mempengaruhi penampilan duta Indonesia itu. 

“Saya bangga pada kalian dapat tampil 
sempurna di Singapura Airshow, kalian adalah 
pahlawan diplomasi”, ujarnya saat mengunjungi 
para penerbang dan crew Jupiters di Changi Air Base. 
Pada kesempatan tesebut Dubes RI berkesempatan 
menempelkan bendera Singapura pada pesawat 
The Jupiters sebagai tanda bahwa The Jupiters 
pernah dan telah tampil di Singapura. 

Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, The 
Jupiters memang banyak mengukir prestasi, tidak 
hanya di Indonesia, tapi juga di ajang internasional. 
Beberapa ajang airshow internasional yang 
pernah dilakoni The Jupter adalah, Centervial of 
RTAF Founding Fathers Aviation atau 100 tahun 
penerbangan Thailand tahun 2012, Langkawi 
International Maritime and Aerospace Exhibition 
2013 (LIMA’13) di Malaysia dan terakhir Brunei 
Darussalam International Defence Exhibition 2013 
(Bridex’13) pertengahan Desember 2013. 



Iptek

Guna mendukung tugas-tugas operasi milter untuk perang (OMP) 
maupun operasi militer selain perang (OMSP), maka TNI AU 
terus mengembangkan kekuatan dan kemampuannya dalam 

berbagai bidang. Belum lama ini TNI AU, dalam hal ini Dislitbangau 
telah berhasil menciptakan suatu alat yang sangat bermanfaat 
sebagai alat angkut untuk daerah-daerah yang sulit di jangkau, Air 
Tep (Airbone Tactical Extraction Platform) dan Heli Basket (Keranjang 
Heli). Kedua alat ini menjawab kebutuhan akan alat pengangkut 
taktis pada pesawat helikopter Puma / Super Puma TNI AU yang 
sangat berguna untuk operasi pasukan khusus dan misi SAR (search 
and rescue).

Air TEP (Airborne Tactical Extraction Platform) adalah wahana 
mirip rangka payung terbalik dengan jaring kain yang dapat dilipat 

seperti payung berdiameter 260 
cm, tinggi 152 cm dan berat 35 
kg. Wahana ini dirancang mampu 
digantung di bawah pesawat 
helikopter dengan mengangkut 
beban seberat 1500 kg. Alat ini 
bermanfaat untuk memudahkan 
helikopter Puma / Super Puma 
untuk mengevakuasi personel 
atau korban di daerah yang 
sulit didarati. Alat ini sangat pas 
untuk mobilisasi personil dan 
barang secara efisien, aman dan 
cepat, termasuk untuk operasi 
penyelamatan atau serbuan di 
seluruh jenis medan termasuk 
pegunungan, perairan serta di 
atap gedung tinggi hingga lokasi 
sempit perkotaan.

TNI AU Kembangkan 
Wahana Angkut 
Helikopter
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Heli Basket (Keranjang Heli) adalah wahana berbentuk 
keranjang kotak segi empat berbahan alluminium alloy seberat 180 
kg dengan dimensi 90 cm x 200 cm dan tinggi 110-200 cm. Alat ini bisa 
digantung di bawah atau dimasukkan dalam kabin helikopter 
Puma / Super Puma dengan ketinggiannya bisa distel menjadi hanya 
120 cm. Alat ini mampu membawa beban hingga 1500 kg. 
Namun demi keselamatan, hanya digunakan untuk beban 100 
kg atau 10 orang personel. Wahana ini bermanfaat untuk membantu 
helikopter Puma / Super Puma TNI AU mengevakuasi personel / 
korban di daerah yang sulit didarati, serta mobilisasi/pergerakan 
personel dan barang dengan efisien, aman dan cepat, baik di daerah 
pegunungan, perairan dan perkotaan.

Kedua alat sudah diuji coba secara statis dan dinamis di Lanud 
Atang Sendjaja, Bogor. Uji statis dilaksanakan di dalam hanggar 
Skadron Teknik 024 Lanud Atang Senjaya, meliputi pengujian beban 
dummy seberat hingga 1100 kg dan dinaiki 10 personel dengan 
diputar dan digerakkan untuk mennyimulasikan gerakan saat 
digantung di helikopter. 

Uji dinamis dengan memberikan beban dummy seberat 
850 kg dan simulasi beban personel sebanyak 5 orang (400 kg). Uji 

dinamis meliputi uji pemasangan 
dan pelepasan wahana saat 
digantung dibawah helikopter 
termasuk uji coba tinggal landas 
dan pendaratan serta hovering 
(mengambang di udara). 

Selain kedua alat tersebut, 
guna mendukung pemeliharaan 
dan mengatasi trouble shooting  
p a d a  p e s a w a t  h e l i k o p t e r, 
Dislitbangau juga membuat static 
balancer tail rotor blade dan 
hoisting sling engine Makila, main 
rotor head dan main gear box 
pesawat NAS-332. Static Balancer 
Tail Rotor Blade adalah alat yang 
berfungsi mem-balance tail rotor 
blade pesawat Puma/Super Puma 
sebelum dipasang di pesawat 
untuk mendukung kegiatan 
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Hoisting sling engine Makila

Komponen Sati k Balancer

Static  balancer tail rotor blade

pemeliharaan dan trouble shooting. Komponen utama Static Balancer 
Tail Rotor Blade terlukis dibawah ini:

Sedangkan hoisting Sling adalah alat yang terintegrasi dengan 
sling cable yang berfungsi sebagai adapter untuk mengangkat 
engine/main rotor head/ main gear box pesawat Super Puma.
Komponen utama hoisting sling seperti berikut.

Dalam pengujian di Lanud Atang Sendjaya dilakukan analisis 
terhadap hoisting sling engine Makila, main rotor head & main gear 
box NAS-332 dan static balancer yang meliputi uji kemampuan dan 
uji aspek kelancaran kerja yang dimulai dari uji laboratorium 
terhadap uji kekuatan struktur dengan cara melakukan uji 
konstruksi dan kelengkapannya. Uji ini digunakan metode elemen 
hingga (finite element) yang merupakan software simulasi secara 
numerik dalam ilmu rekayasa dan matematika fisik berupa analisis 
struktur, transfer panas, aliran fluida, transportasi massa dan potensial 

elektromagnetik. Dalam uji ini 
juga diketahui critical area dan 
factor of safety pada critical area 
tersebut.

Uji fungsi/uji dinamis pada 
hoisting sling dilakukan dengan 
cara memberi pembebanan 
sebesar 5 ton selama 30 menit dan 
menganalisis hasil perhitungan 
safety factor dari simulasi dan 
membuktikannya dari segi aspek 
kemampuan dan kelancaran 
kerja seperti terlihat pada gambar 
berikut :
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Hukum

L
anud Astra Ksetra Lampung yang terletak 
di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang 
Bawang Lampung, dulunya menguasai 

lahan kurang lebih 133.000 hektar. Bisa kita 
bayangkan alangkah luasnya areal untuk latihan 
militer khususnya TNI Angkatan Udara. Adapun 
alas hak penguasaan tersebut adalah Peraturan 
Kepala Staf Angkatan Udara Selaku Penguasa 
Perang Pusat AURI nomor 36/Peperpu/AU/195858 
dan nomor 02/Peperpu/AU/1959. 

Sesuai dengan perkembangan tata kota, 
tata ruang daerah dan perkembangan penduduk 
serta pertumbuhan ekonomi maka Lanud 
Astra Ksetra juga mengalami perubahan yang 
signifikan terutama luas tanah, yang tercantum 
dalam IKN (inventaris kekayaan negara). Semua 
harus dilaksanakan validasi atau perubahan yang 
disesuaikan dengan fakta yang ada sekarang. 
Sehingga di kemudian hari apabila terjadi 
gugatan akan mengalami kesulitan khususnya 
bagi penasehat hukum yang terjun langsung 
sidang di pengadilan. Apabila terjadi kekalahan 
di dalam persidangan penasehat hukum terkesan 
kurang pandai, tidak profesional, dan lain-lain. 
Padahal yang menjadi inti kekuatan di pengadilan 
adalah bukti-bukti yuridis, serta secara fisik yang 
dikuasai. Disamping itu sangat mungkin timbul 
koflik agraria di masa datang. 

ALAS HAK KEPEMILIKAN TANAH 
LANUD ASTRA KSETRA LAMPUNG 
GUNA MENGANTISIPASI GUGATAN 
DI MASA DATANG
( Analisis Hukum) 
Oleh Mayor Sus Bambang Siswoko, SH
Kasi Bankumblikorps Subdisbankum Diskumau

Sebelum membahas lebih lanjut tulisan ini, 
sebagai contoh, ada gugatan tanah di beberapa 
Lanud di jajaran TNI AU dan sampai saat ini pada 
posisi kalah. Memang tidak dapat kita pungkiri 
lagi hal tersebut bahwa alat bukti kepemilikan 
kita yang masih lemah, namun disisi lain masuk 
daftar IKN. Hal inilah yang menarik penulis untuk 
membahas masalah ini di majalah Suara Angkasa.

Sepengetahuan penulis Lanud Astra Ksetra 
secara de fakto dan de jure memiliki lahan 4.407 
hektar dengan sertifikat hak pakai nomor 1 tanggal 
8 Maret 1996, adalah bagian dari 133.000 hektar 
yang didasarkan pada alat bukti hak penguasaan 
pada Peraturan Penguasa Perang Pusat yaitu:

a. Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara Selaku 
Penguasa Perang Pusat AURI Nomor 36/
Peperpu/AU/58 tentang Peraturan mengenai 
Penguasaan Atas dan Larangan untuk 
Memasuki atau Memakai Sebagian dari 
Daerah Kabupaten Lampung Utara (Kota 
Bumi) Karesidenan Lampung di Propinsi 
Sumatera Selatan. 

b. Kemudian peraturan tersebut diubah dengan 
Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor 02/
Peperpu/ 1959 tentang Perubahan Peraturan 
mengenai Penguasaan Atas dan Larangan 
untuk Memasuki atau Memakai Sebagian 
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dari Daerah Kabupaten Lampung Utara (Kota 
Bumi) Karesidenan Lampung di Propinsi 
Sumatera Selatan. 

c. Dalam Peperpu tersebut Pasal 4 menyebutkan :
(1) Setiap hak milik yang dikuasai oleh Negara 

sesuai dengan Peraturan Penguasa Perang 
Pusat ini pemiliknya akan mendapat 
kerugian yang akan diatur kemudian. 

(2) Setiap kepala keluarga yang termasuk 
penduduk yang tempat tinggalnya dikuasai, 
akan ditampung ditempat lain yang akan 
ditunjuk serta diatur penempatannya. 

Analisis hukum
Dengan dasar kepemilikan tersebut, timbul 

pertanyaan apakah dua peraturan tersebut 
menpunyai kekuatan hukum, kalau ditinjau 
keadaan tata negara waktu itu. Kepala Staf 
Angkatan Udara, berwenang mengeluarkan 
peraturan untuk kepentingan TNI AU, karena 
posisi pada waktu itu sebagai Menteri Panglima 
Angkatan Udara. Sehingga penguasaan lahan 
untuk latihan Angkatan Udara, sah. Kemudian 
ditindak lanjuti oleh SE mendagri nomor 593/4297/
Agr tanggal 28 juni 1984, yang ditujukan kepada 
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung 
tentang Tanah Latihan TNI AU Menggala, daerah 
tingkat I Lampung Utara untuk diamankan 
tanah seluas 133.000 hektar. Penguasaan tersebut 
tercatat IKN TNI AU, namun kepemilikan belum 
diselesaikan secara tuntas. 

Sesuai dengan perkembangannya dari luas 
tanah kurang lebih 133.000 hektar, telah menjadi 
HGU (hak guna usaha) PT. Sweet Indo Lampung 
seluas 124.000 hektar masih tercatat IKN TNI 
– AU nomor registrasi, 50515002. Lahan seluas 
5000 ha. yang dulunya HPL PT. Kapuan Kencana 
Sejati pengelolaannya juga sudah dicabut oleh 
Gubernur Lampung berdasarkan surat keputusan 
gubernur nomor SK G/288/BPN/HK/1994 tanggal 
13 Juli 1994 namun masih juga tercatat IKN TNI 
AU nomor registrasi, 50515003 dan 50515004 yang 
dikenal dengan areal 700 dan areal 200. Secara 
fisik lahan tersebut dikuasai oleh purnawirawan 
TNI AU, pensiunan PNS TNI AU, prajurit juga PNS 
aktif Lanud Astra Ksetra, penduduk Desa Astra 
Ksetra, ( Suku Asli yang terkenal dengan umbul 
Cempaka, penduduk pendatang, dll yang dikenal 
masyarakat Desa Astra Ksetra).

Menurut penulis jika IKN tidak segera di 
validasi, ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, 
pertama berdasarkan PP 6 tahun 2006 pasal 32 
yang berbunyi “ Pengelola barang, pengguna 
barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib 
melakukan pengamanan barang milik negara/
daerah yang berada dalam penguasaannya.“ 
Pengamanan dimaksud adalah pengamanan 
fisik, administrasi dan yuridis, dengan kata wajib 
berarti ada sangsi hukum, dan berkaitan dengan 
Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara. 

Kedua apabila terjadi gugatan di pengadilan, 
alat bukti yang kita miliki sangat lemah karena 
hanya tercantum dalam IKN TNI AU, dan kalau 
kita menganalisis Peperpu 58 maupun Peperpu 59, 
pasal 4 ayat 1 dan 2. Apakah bukti (arsip ganti rugi) 
masih ada bahkan mungkin belum dilaksanakan, 
kecuali yang dikuasai dan dimiliki secara defakto 
dan de jure yaitu yang digunakan Lanud Astra 
Ksetra, seluas 4.407 hektar; bukti sertifikat hak 
pakai nomor 1 tahun 1996. Majelis hakim dalam 
memutus perkara perdata lebih mengutamakan 
bukti kepemilikan dari pada bukti penguasaan. 

Ketiga, adanya purnawirawan dan pen-
siunan PNS Astra Ksetra yang menguasai lahan dua 
hektar, lima hingga sepuluh hektar dan mungkin 
lebih sulit bahkan cenderung tidak mengakui 
bahwa tanah tersebut adalah IKN TNI AU. Belum 
lagi masyarakat pendatang, masyarakat suku asli, 
yang juga menguasai lahan tersebut sehingga di 
masa datang sangat memungkinkan terjadinya 
konflik agraria. 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan, 
jika administrasi penguasaan lahan seluas 133.000 
hektar tidak segera divalidasi dan ditata dengan 
instansi terkait akan membebani kuasa pengguna 
barang milik negara untuk mengamankannya. 
Lahan mana yang harus diamankan, sesuai 
daftar IKN atau yang dikuasai dan dimiliki saja 
yang diamankan. Suatu ketika akan menjadi 
beban juga bagi kuasa hukum jika terjadi gugatan 
untuk menpertahankan barang milik negara 
yang tercantum dalam IKN tersebut. Untuk 
mempertahankan dipersidangan akan mengalami 
kesulitan, dan bahkan dapat dipastikan kalah. 
Ke depan, kita harus siap menghadapi berbagai 
gugatan di pengadilan terkait masalah lahan atau 
tanah aset TNI AU.*
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vulkanik yang demikian kecil dan lembut 
dapat menggangu mesin jet pesawat yang 
bertenaga super besar, bukankah pesawat 
ketika terbang dapat menghindar/berbelok 
mencari ruang udara yang tidak ada abu 
vulkaniknya, apa sebenarnya abu vulkanik 
dan mengapa begitu berbahaya bagi 
dunia penerbangan? Demikian sebagian 
pertanyaan yang sering kita dengar dari 
masyarakat.

Sebagian masyarakat yang ingin mengadakan perjalanan 
menggunakan jasa transportasi pesawat udara pun 
banyak yang bertanya, mengapa penerbangan harus 

dihentikan, toh lokasi meletusnya Kelud jauh dari bandar 
udara dan rute penerbangan yang dilalui. Masyarakat, 
khususnya para pelaku bisnis yang merasa terganggu 
kegiatannya, lantas menyalahkan maskapai penerbangan.

Merekapun bertanya, sudah demikian bahayakah 
dampak abu vulkanik bagi dunia penerbangan, mengapa abu 

BAHAYA 
ABU VULKANIK 
BAGI PENERBANGAN
Oleh : Kpt Pnb Oktoberiandi

Erupsi gunung Kelud, di Kabupaten Kediri Jawa Timur pada pertengahan 
Februari 2014 lalu, membuat dunia penerbangan,  baik sipil maupun militer 

di sebagian wilayah  pulau Jawa yang terdampak terhenti . Abu vulkanik yang 
menyebar sampai sebagian wilayah di Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Daerah Isti mewa Yogyakarta dan Jawa Barat  membuat 
dunia penerbangan seolah tak berkuti k. 

Lambangja
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Insiden British Airways
Pada 5 April 1982, gunung Galunggung di 

Tasikmalaya, Jawa Barat, meletus, menyemburkan 
abu vulkanik yang menggelapkan Kota Tasikmalaya, 
Bandung, Bogor, hingga Jakarta. Beberapa bulan 
setelahnya, pada 24 Juni 1982, pesawat British 
Airways B-747-236B rute penerbangan London 
Inggris - Auckland Selandia Baru tengah melintas di 
atas Jakarta, dengan beberapa lokasi transit, Keempat 
mesinnya tiba-tiba mati. Namun alhamdulillah, 
atas izin Allah SWT pesawat yang membawa 225 
penumpang ini berhasil mendarat darurat dengan 
selamat di Bandara Halim Perdana Kusuma.

Dalam penyelidikan atas insiden tersebut, 
Senior First Officer Roger Greaves dan Senior 
Engineer Officer Barry Townley-Freeman 
mengungkapkan bahwa mereka melihat adanya 
kilatan api di depan kaca. Fenomena tersebut 
mulai terlihat oleh mereka ketika kapten pilot, Eric 
Moody, sedang ke toilet. Saat Moody kembali ke 
kokpit, kilatan cahaya itu masih ada. 

Pada saat yang bersamaan, kabin dan 
kokpit sempat diselimuti asap pekat berbau 
belerang, namun penumpang sempat mengira itu 
merupakan asap rokok salah satu penumpang. 
Insiden ini terjadi pada era belum berlakunya 
larangan merokok di dalam kabin pesawat. 

Penumpang yang duduk 
di sisi jendela melaporkan 
penutup keempat mesin 
pesawat tiba-tiba bercahaya 
terang, dengan kilatan cahaya 
memancar dari mesin jet 
pesawat Boeing 747-236B 
itu. Kapten pilot dan co-
pilot melakukan reaksi 
cepat dengan mengaktifkan 
sistem pemadam kebakaran, 
menghentikan aliran bahan 
bakar ke mesin. Akibatnya, 
mesin seolah mengeluarkan 
bunyi ledakan dan mendadak 
mati total. Pada ketinggian 
37.000 kaki, setara 11.278 
meter, di atas permukaan 
laut, pesawat melayang bebas 
(gliding) tanpa daya dorong 
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mesin. Setiap jarak 15 kilometer terlewati, 
ketinggian pesawat berkurang satu kilometer. 
Dalam kondisi emergency tersebut, Kapten pilot 
pun memutuskan mengaktifkan frekuensi 
radio darurat. Penerbangan 169 kilometer 
ditempuh dalam waktu 23 menit, dengan 
mesin dapat dinyalakan pada saat-saat terakhir. 
Pesawat selamat mendarat di Bandara Halim 
Perdana Kusuma

Dari penyelidikan terhadap insiden tersebut, 
terungkap bahwa radar penerbangan tak mampu 
melacak abu vulkanik yang menjadi ancaman 
serius untuk penerbangan di jalur yang dilintasi 
pesawat itu. Penyelidikan berikutnya didapatkan 
fakta, abu vulkanik yang bersifat kering tak 
terdeteksi radar yang dirancang membaca partikel 
basah dari awan dengan kandungan uap air. 

Pilot dan kru City of Edinburgh pun tak bisa 
membedakan asap yang muncul di kabinnya, 
karena bau belerang tak banyak beda dengan 
sisa pembakaran lain. Apalagi sesaat sebelum 
fenomena asap itu, terlihat kilatan api baik di depan 
kokpit maupun dari mesin. Karena abu vulkanik 
yang lolos melewati bilah mesin jet masuk lebih 
dalam ke ruang pembakaran yang mencampurkan 
oksigen dan bahan bakar, memunculkan semacam 
campuran leleh berkandungan abu vulkanik yang 
akan masuk semakin dalam ke sistem pembakaran 
dan pembangkitan tenaga pesawat. 

Pada kondisi tersebut, uap yang terbentuk 
dari campuran abu vulkanik, oksigen, dan bahan 
bakar, bisa didorong keluar dari seluruh sistem 
mesin pesawat. Campuran leleh tersebut juga bisa 
menjadi lapisan keramik abrasif yang mengubah 
performa aerodinamika bilah-bilah mesin jet yang 

bisa merontokkan bilah-bilah mesin jet itu 
akibat momentum gaya yang terjadi pada 
saat mesin berputar dengan kecepatan 
ekstra tinggi. Mesin bisa meledak di udara, 
bila gesekan berkecepatan tinggi itu terus 
berlanjut.

Kejadian seperti yang dialami British 
Airways B-747-236B juga menimpa Boeing 
747-400 KLM 867 rute Amsterdam-Tokyo. 
Bahkan lebih tragis karena pesawat yang 
terbang sehari pasca meletusnya gunung 
Rodoubt di Alaska pada 15 Desember 1989 

itu, akhirnya jatuh di Alaska dan menewaskan 
ratusan penumpang dan belasan awak pesawat, 
padahal umur pesawat tergolong masih sangat 
gres, yaitu baru enam bulan keluar dari pabrik. 

Berbahan silika nan tajam
Dalam makalahnya yang berjudul Volcanic 

Ash and Airports, Thomas J Casadevall menuliskan 
bahwa abu vulkanik terdiri atas batuan halus, 
mineral, dan partikel padat yang berdiameter 
kurang dari 2 milimeter, saking halusnya diameter 
abu hanya 0,063 milimeter. Semakin jauh jarak 
lontarannya dari gunung api, ukuran material 
semakin mengecil. Bila dilihat menggunakan 
mikroskop, abu vulkanik berbahan dasar silika. 
Permukaannya memiliki sudut yang tajam, dengan 
tingkat ketajaman hanya sedikit di bawah intan. 

Dalam jumlah kecil saja, apalagi jumlah 
besar, gesekan partikel vulkanik dengan logam, 
tidak terkecuali mesin pesawat terbang, akan 
menimbukan keausan logam, karena sifatnya 
yang abrasif dan menggerus. Itulah sebabnya 
komunitas penerbangan selalu menghindari 
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terjadinya kontak antara pesawat terbang dengan 
abu vulkanik. 

Ukuran partikel abu vulkanik sangat halus, 
jauh lebih halus dibandingkan tepung terigu. 
Karenanya, abu vulkanik sangat ringan dan bisa 
melayang di udara dalam waktu lama. Penjelasan 
ini pun dapat menerangkan bagaimana abu 
vulkanik dari letusan Gunung Krakatau pada 
1883 bisa sampai ke Eropa meski sudah lewat 
berbulan-bulan. 

Di sebuah bandar udara, tebaran abu 
vulkanik dapat menyebabkan jalan pesawat 
menyimpang dan mengganggu sistem kelistrikan 
pesawat. Hal itu disebabkan karena abu vulkanik 
yang disemburkan gunung api juga dapat 
membawa aliran listrik statis. 

Aturan keselamatan penerbangan
Untuk mencegah terulangnya insiden 

mati mesin pesawat saat terbang karena abu 
vulkanik, pada tahun 1991 Industri penerbangan 
dunia kini sudah membentuk Pusat Saran Debu 
Vulkanis (VAAC). Beberapa tenaga ahli lintas 
ilmu dilibatkan, seperti ahli penerbangan, ahli 
meteorologi, ahli vulkanologi, dan beberapa 
disiplin ilmu lain. Namun, hingga 2010, pabrik 

mesin pesawat terbang belum menentukan batas 
tingkatan pasti kandungan partikel abu vulkanik 
yang bisa membahayakan mesin.

Baru pada April 2010, badan regulasi 
penerbangan di Inggris menetapkan batas 
kandungan debu vulkanik yang masih aman 
untuk penerbangan pesawat bermesin jet dan 
propeler. Batas maksimal yang diizinkan adalah 
2 miligram per meter kubik ruang udara. Angka 
ini kemudian dinaikkan menjadi 4 milimeter per 
kubik ruang udara pada Mei 2010.

Tentunya aturan ini juga berlaku bagi 
penerbangan di Indonesia, karena setiap kali 
terjadi peristiwa gunung meletus, penerbangan 
di Indonesia menghentikan operasionalnya. 
Seperti yang terjadi pada saat letusan gunung 
Kelud tempo hari. Beberapa bandara di pulau 
Jawa menghentikan sementara operasional 
penerbangan, akibat letusan gunung yang 
berlokasi di perbatasan Kabupaten Kediri, Malang, 
dan Blitar itu. Bandara yang ditutup masing-
masing berlokasi di Jawa Timur (Juanda Surabaya 
dan Abdulrachman Saleh Malang), Jawa Tengah 
(Adisumarmo Solo, Akhmad Yani Semarang) dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta (Adisutjipto).
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Psikologi

Keyakinan bahwa seseorang dapat menyelesaikan 
tugas tidak dengan sendirinya menggugurkan 
kesul i tan-kesul i tan atau kemustahi lan-

kemustahilan. Akan tetapi keyakinan diri itu mendorong usaha 
lebih keras untuk mengatasi semua kesulitan dan membuat 
semua yang mustahil jadi serba mungkin, dan memampukannya 
memecahkan masalah tanpa emosional. Pertimbangan akan 
kemampuan diri sendiri dengan tepat merupakan keuntungan 
yang besar dan sering kali merupakan fungsi dasar yang efektif. 
Sehingga individu itu tidak perlu merasa pesimis jika apa 
yang dikerjakannya tidak berhasil, namun individu tersebut 
seharusnya memikirkan sisi baik dari kegagalan tersebut. 
(Watson & Trap, 1991)

Menurut Bandura, orang yang memiliki penilaian yang 
baik terhadap kemampuan yang dimiliki akan senantiasa 
memiliki pikiran positif pula pada dirinya. (Bandura, 1991). Maka 
dalam setiap aktivitas yang dilakukannya, ia selalu bersikap 
optimis akan hasil yang diraihnya. Namun, jika individu itu tidak 
yakin akan kemampuan yang dimiliki maka dalam menjalani 
kehidupannya tidak akan pernah menemukan kepuasan akan 
hasil yang diraihnya dan ia akan selalu memikirkan segi negatif 
dari usaha yang telah dilakukannya.

Seorang individu dengan pemikiran positif mempunyai 
keyakinan bahwa dirinya bernilai dan mampu menghadapi 
peristiwa-peristiwa yang dialami dengan baik, sehingga 
kegagalan yang dialaminya tidak pernah menyurutkan 
rasa percaya diri, melainkan dengan pasti individu tersebut 
akan menambah kesadaran tentang pembangunan dirinya. 

Kepuasan Diri dan Kepuasan Diri dan 
Berpikir PositifBerpikir Positif

Keyakinan diri dan proses berpikir 
seseorang yang posit i f  akan 
mengantarkan individu itu pada 
sikap optimis untuk meraih suatu 
kesuksesan dan keberhasilan. Orang 
yang mempunyai keyakinan diri 
tinggi senantiasa optimis untuk 
meraih suatu tujuannya. Mereka 
tidak pernah putus asa dan pantang 
menyerah dalam usahanya mencapai 
tujuan. (Peale, 1996)

Seseorang yang memiliki 
keyakinan diri akan bertindak 
mandiri, dengan membuat pilihan dan 
mengambil keputusan sendiri seperti 
menjalani relasi dengan orang lain, 
memiliki tanggung jawab di mana 
orang tersebut mampu bertindak 
segera dengan penuh keyakinnan dan 
memiliki pikiran yang positif sehingga 
akan membuatnya merasa bangga atas 
prestasi yang dicapainya. Ia mampu 
mendekati tantangan baru dengan 
penuh antusias, dan mau melibatkan 
diri dengan lingkungan yang luas, 
dengan mengungkapkan kasih secara 
spontan, serta mampu mempengaruhi 
orang lain. (Meistasari, 1995)
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Kepuasan Diri dan 
Berpikir Positif

Mereka yang meragukan kemampuan 
dirinya dan tidak yakin dengan kemampuan 
serta penerimaan dirinya adalah orang yang 
selalu berpikiran negatif akan dirinya sendiri. 
Karena orang yang meragukan dirinya atau 
tidak yakin dengan kemampuan dirinya selalu 
mengkhawatirkan apa yang telah dilakukannya 
dan selalu memikirkan akan kegagalan yang 
diraihnya dalam setiap kegiatan. (Ika, 2003)

Orang yang berpikiran positif selalu 
memandang segala sesuatu dari sisi pandang 
kebaikannya. Individu yang berpikir positif 
dalam memandang keterbatasan kemampuannya 
bukanlah merupakan suatu kebodohan yang 
menimbulkan berbagai kesialan, tetapi ia 
memandang sebagai suatu tantangan yang 
amat nikmat untuk diatasi dan yakin ia mampu 
melakukan sesuatu yang dalam kehidupannya. 
(Firman, 2006)

Seseorang yang pesimis akan melihat 
gambar di atas terfokus pada noda hitam yang jadi 
perhatiannya. Melihat dengan pemikiran negatif, 
noktah hitam sebagai masalah, sedangkan orang 
optimis akan melihat bidang putih sebagai fokus. 
Melihat bidang putih dengan pikiran positif, karena 
bidangnya cukup luas, memberi makna lebih 
dibandingkan dengan noktah hitam yang ada.

Menurut Ulupi, seseorang yang senantiasa 
berpikir positif akan mampu menghadapi masalah 
yang menimpanya dan selalu memiliki jalan keluar 
yang baik bagi masalah tersebut (Ulupi, 1995). 
Dengan pemikirannya yang positif dan keyakinan 
diri yang besar, ia akan dapat mengatasi cobaan, 
rintangan yang dihadapi dalam kehidupannya. 
Menurut Rini (2006), orang dengan keyakinan diri 
yang besar adalah orang yang selalu optimis untuk  
oleh penilaian dan cara berpikir yang positif 
dalam setiap kegiatan yang dilakukannya dan ia 
akan selalu yakin dengan hasil yang diraihnya 
sesuai kemampuan yang ada dalam dirinya.

Semakin potensial seseorang, semakin 
besar dampak pemberdayaannya apabila cara 
berpikir positif, dan semakin besar dampak 
perusakannya apabila cara berpikir orang tersebut 
negatif. (Atmosoeprapto, 2003). Dengan keyakinan 
diri yang besar, individu akan dapat menjalankan 

kehidupannya dengan baik. Selain itu juga harus 
didukung dengan cara berpikir yang positif. 
Meskipun individu tersebut memiliki keyakinan 
yang besar akan kemampuan yang dimilikinya, 
tetapi ia tidak pernah memikirkan hal-hal yang 
positif terhadap segala yang dilakukannya maka 
hasil yang diraihnya pun tidak akan pernah 
memuaskan dan berharga bagi dirinya.

Seseorang yang kurang percaya diri atau 
kurang yakin akan kemampuan pada status 
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mereka dalam kelompok cenderung melakukan 
penyesuaian diri secara berlebihan. Begitu juga 
dengan seseorang yang tadinya sangat yakin 
pada status mereka dalam kelompok juga akan 
melakukan penyesuaian diri secara berlebih. 
Seseorang yang tadinya sangat yakin pada dirinya 
sendiri menjadi kurang yakin dan takut akan 
kegagalan karena adanya kritik terus-menerus 
yang datang orang tua dan teman-temannya. 
Sehingga dengan hilangnya keyakinan pada 
dirinya sendiri mengakibatkan anak senantiasa 
berpikir negatif akan kemampuan yang ada pada 
dirinya sendiri. (Hurlock, 1994)

Jika Anda sering berpikir secara negatif 
terhadap orang lain ataupun terhadap situasi yang 
berat, bukan berarti Anda tidak dapat berpikir 
positif. Anda dapat mengubah cara berpikir 
negatif menjadi positif. Tidaklah sulit untuk 
melakukannya, namun membutuhkan waktu dan 
latihan untuk membuat kebiasaan baru tersebut.

Berikut ini beberapa cara untuk lebih optimis 
dan memiliki pikiran serta sikap yang positif:

Periksa diri Anda dan jangan jauhkan diri dari 
kebesaran Tuhan, Sewaktu Anda berpikir bahwa 
Anda tidak akan bisa menikmati suatu peristiwa 
buruk atau tidak akan sukses dalam melakukan 
suatu tugas, segera singkirkan pikiran itu. Fokuskan 
pada hal positif yang akan dihasilkan dengan:
1. Melakukan pemeriksaan secara berulang. 

Jika pikiran negatif lebih banyak, maka 
segera alihkan dengan pikiran positif dengan 
cara memohon pertolongan Tuhan. Dengan 
bergantung kepadaNya, maka harapan, 
iman dan suka cita akan bertambah sebagai 
semangat dalam menjalani kehidupan 
karena menjadi memiliki makna hidup.

2. Ikuti pola hidup sehat. Berolah raga setiap 

hari dapat mengubah suasana hati menjadi 
positif dan mengurangi stres. Pola makan 
yang sehat juga akan mempengaruhi pikiran 
dan tubuh. Belajarlah untuk mengelola stres 
Anda.

3. Nikmati pelajaran. Berupayalah me-
nikmati pekerjaan Anda. Tidak soal apa 
pekerjaan Anda, tetapi carilah aspek yang 
menyenangkan dari pekerjaan itu.

4. Cari teman yang positif. Carilah teman-
teman yang memandang kehidupan secara 
positif dan bergaullah dengan mereka. 
Orang-orang demikian adalah orang-orang 
yang optimis dan selalu mendukung Anda 
memberikan saran yang baik. Sebaliknya 
jika Anda dikelilingi orang yang pesimis, 
akan meningkatkan stres Anda bahkan 
membuat Anda Ragu untuk mengelola stres 
dengan cara yang sehat.

5. Hadapi dan terima. Hadapilah situasi yang 
dapat  A nda kendal ikan,  ber upayalah 
menerima situasi yang tidak dapat Anda 
kendalikan.

6. Miliki rasa humor. Cobalah untuk tersenyum 
dan tertawa khususnya saat menghadapi 
s ituasi  sul it .  Car i lah kejadian yang 
mengundang tawa dalam kegiatan sehari-
hari. Rasa humor yang baik membantu 
seseorang memiliki pikiran, emosi, dan 
perilaku yang lebih positif.

7. Catat hal baik. Setiap hari catatlah tiga 
hal baik yang Anda alami. Di samping itu 
jangan katakan apapun kepada diri Anda 
sesuatu yang tidak ingin Anda katakan pada 
orang lain.

Memang untuk bersikap optimis tidak 
mudah. Bencana alam, beban hidup, dan juga 
musibah bisa terjadi yang membuat orang merasa 
sulit untuk berpikiran positif. Namun dengan 
upaya bersikap optimis dan berpikir positif akan 
menghasilkan kehidupan yang lebih sehat dan 
lebih memuaskan. Jangan menyerah.*
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Bintal

Hari Raya Nyepi adalah perayaan tahun 
baru Saka yang jatuh pada penanggal 
apisan sasih Kedasa (eka sukla paksa 

Waisak) sehari setelah tilem Kesanga (panca dasi 
Kresna Paksa Caitra).Hakikat penyucian bhuwana 
agung dan bhuwana alit (makrokosmos dan 
mikrokosmos) untuk mewujudkan kesejahteraan 
dan kebahagiaan lahir batin (jagadhita dan moksa), 
terbinanya kehidupan yang berlandaskan satyam 
(kebenaran), siwam (kesucian), dan sundaram 
(keharmonisan/keindahan).Berdasarkan kesatuan 
tafsir aspek - aspek agama Hindu tahun 1988. 

Latar belakang lahirnyaHari Raya Nyepi/
eksistensi Tahun Saka di India merupakan 
tonggak sejarah yang menutup permusuhan antar 
suku bangsa di India. Sebelum lahirnya Tahun 
Saka, suku bangsa di India dilanda permusuhan 
yang berkepanjangan. Adapun suku-suku bangsa 
tersebut antara lain Pahlawa, Yuehchi, Yuwana, 
Malawa dan Saka. Suku-suku bangsa tersebut silih 
berganti naik tahta menundukkan suku-suku yang 
lain. Suku bangsa Saka benar-benar bosan dengan 
keadaan permusuhan itu. Arah perjuangannya 
kemudian dialihkan, dari perjuangan politik 
dan militer untuk merebut kekuasaan menjadi 
perjuangan kebudayaan dan kesejahteraan. 
Karena perjuangannya itu cukup berhasil, maka 
suku Bangsa Saka dan kebudayaannya benar-
benar memasyarakat.

Hari Raya Nyepi, 
sejarah dan makna
yang terkandung

Oleh Mayor Sus I Wayan WeraspatianaOleh Mayor Sus I Wayan Weraspatiana
Kasubsi Binrohindu Subdisbintal  DiswatpersauKasubsi Binrohindu Subdisbintal  Diswatpersau

Tahun 125 SM dinasti Kushana dari suku 
bangsa Yuehchi memegang tampuk kekuasaan 
di India. Tampaknya, dinasti Kushana ini 
terketuk oleh perubahan arah perjuangan suku 
bangsa Saka yang tidak lagi haus kekuasaan itu. 
Kekuasaan yang dipegangnya bukan dipakai 
untuk menghancurkan suku bangsa lainnya, 
namun kekuasaan itu dipergunakan untuk 
merangkul semua suku bangsa yang ada di India 
dengan mengambil puncak kebudayaan tiap-tiap 
suku menjadi kebudayaan kerajaan (negara).

Pada tahun 78 Masehi, Raja Kaniska I 
dari dinasti Kushana dan suku bangsa Yuehchi 
mengangkat sistem kalender Saka menjadi 
kalender kerajaan. Sejak itu, bangkitlah toleransi 
antar suku bangsa di India untuk bersatu padu 
membangun masyarakat sejahtera (Dharma Siddhi 
Yatra). Akibat toleransi dan persatuan itu, sistem 
kalender Saka semakin berkembang mengikuti 
penyebaran agama Hindu.

Pada abad ke-4 Masehi agama Hindu telah 
berkembang di Indonesia. Sistem penanggalan 
Saka pun telah berkembang pula di Indonesia. Hal 
itu dibawa oleh seorang pendeta bangsa Saka yang 
bergelar Aji Saka dari Kshatrapa Gujarat (India) 
yang mendarat di Kabupaten Rembang, Jawa 
Tengah, pada tahun 456 Masehi. Disebutkan Aji 
Saka berasal dari Bumi Majeti. Bumi Majeti sendiri 
adalah berasal dari Jambudwipa (India) dari suku 
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Shaka (Scythia), karena itulah ia bernama Aji 
Saka (Raja Shaka). Legenda ini melambangkan 
kedatangan dharma (ajaran dan peradaban Hindu-
Buddha) ke pulau Jawa. Akan tetapi penafsiran lain 
beranggapan bahwa kata Saka adalah berasal dari 
istilah dalam bahasa Jawa saka atau soko yang 
berarti penting, pangkal, atau asal-mula, maka 
namanya bermakna "raja asal-mula" atau "raja 
pertama". 

Mitos ini mengisahkan kedatangan seorang 
pahlawan yang membawa peradaban, tata tertib 
dan keteraturan ke Jawa dengan mengalahkan 
raja raksasa jahat (Prabu Dewata Cengkar) yang 
menguasai pulau ini. Legenda ini juga menyebutkan 
bahwa Aji Saka adalah pencipta tarikh Tahun 
Saka, atau setidak-tidaknya raja pertama yang 
menerapkan sistem kalender Hindu di Jawa. 
Kerajaan Medang Kamulan mungkin merupakan 
kerajaan pendahulu atau dikaitkan dengan Kerajaan 
Medang dalam catatan sejarah. Sementara setelah 
Aji Saka memerintah di Medang Kamulan, Aji Saka 
mengirim utusan pulang ke rumahnya di Bumi 
Majeti untuk mengabarkan kepada abdinya yang 
setia Dora and Sembodo, untuk mengantarkan 
pusakanya ke Jawa. Utusan itu bertemu Dora dan 
mengabarkan pesan Aji Saka. Maka Dora pun 
mendatangi Sembodo untuk memberitahukan 
perintah Aji Saka. Sembodo menolak memberikan 
pusaka itu karena ia ingat pesan Aji Saka: tidak ada 
seorangpun kecuali Aji Saka sendiri yang boleh 
mengambil pusaka itu. Dora dan Sembodo saling 
mencurigai bahwa masing-masing pihak ingin 
mencuri pusaka tersebut. 

Akhirnya mereka bertarung, dan karena 
kedigjayaan keduanya sama maka mereka sama-
sama mati. Aji Saka heran mengapa pusaka itu 
setelah sekian lama belum datang juga, maka 
ia pun pulang ke Bumi Majeti. Aji saka terkejut 
menemukan mayat kedua abdi setianya dan 
akhirnya menyadari kesalahpahaman antara 
keduanya berujung kepada tragedi ini. Untuk 
mengenang kesetiaan kedua abdinya maka Aji 
Saka besemedi mendapat pawisik menciptakan 
sebuah huruf aksara hanacaraka. Susunan alfabet 
aksara Jawa yang diterjemahkan sebagai berikut.
Hana caraka (ada utusan), data sawala (mereka 
bertengkar), padha jayanya (mereka sama kuat 
dalam perkelahian), maga bathanga mayat (sama 
–sama meninggal).

Dengan demikian pada kejadian itu 
diperingati sebagai awal mula perkembangan 
Tahun Saka di Jawa/ Indonesia. Pada zaman 
Majapahit, Tahun Saka benar-benar telah eksis 
menjadi kalender kerajaan. Di Kerajaan Majapahit 
pada setiap bulan Caitra (Maret), Tahun Saka 
diperingati dengan upacara keagamaan. Di alun-
alun Majapahit, berkumpul seluruh kepala desa, 
prajurit, para sarjana, Pendeta Siwa, Budha dan 
Sri Baginda Raja. Topik yang dibahas dalam 
pertemuan itu adalah tentang peningkatan moral 
masyarakat.

Perayaan Tahun Saka pada bulan Caitra ini 
dijelaskan dalam Kakawin Negara Kertagama oleh 
Rakawi Prapanca pada Pupuh VIII, XII, LXXXV, 
LXXXVI - XCII. Di Bali, perayaan Tahun Saka ini 
dirayakan dengan Hari Raya Nyepi berdasarkan 
petunjuk Lontar Sundarigama dan Sanghyang Aji 
Swamandala. Hari Raya Nyepi ini dirayakan pada 
Sasih Kesanga setiap tahun biasanya pada bulan 
Maret atau April. Selisih dengan tahun masehi 
adalah 78 jadi tahun 2014 kurang 78 jadilah tahun 
baru saka 1936 oleh karena itu tahun baru umat 
hindu adalah tahun baru saka tepatnya pada hari 
raya nyepi pada penanggal apisan sasih Kedasa 
(eka sukla paksa Waisak) sehari setelah tilem 
Kesanga (panca dasi Kresna Paksa Caitra).

Upacara Melasti dilaksanakan H-2 atau 
H-3 sebelum hari Raya Nyepi, diadakan upacara 
melasti/mekiyis pada hari ini seluruh perlengkapan 
persembahyangan yang ada di pura diarak ke 
tempat yang mengalirkan dan mengandung air 
seperti laut, danau dan sungai. Karena laut, danau 
dan sungai adalah sumber air suci (tirta amerta) 
bisa membersihkan serta menyucikan dari segala 
kotoran yang ada di dalam diri manusia dan 
alam. Sebelum hari Raya Nyepi diadakan upacara 
Bhuta Yajna yaitu Tawur atau pecaruan sendiri 
merupakan penyucian/pemarisuda Buta Kala, 
dan segala leteh (kekotoran) diharapkan sirna 
semuanya. 

Caru yang dilaksanakan di rumah masing-
masing terdiri dari nasi manca (lima) warna 
berjumlah 9 tanding/paket beserta lauk pauknya, 
seperti ayam brumbun (berwarna-warni) disertai 
tetabuhan arak/tuak. Buta Yadnya ini ditujukan 
kepada Sang Buta Raja, Buta Kala dan Batara 
Kala, dengan memohon supaya mereka tidak 
mengganggu umat manusia.Mecaru diikuti oleh 
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upacara pengerupukan, yaitu menyebar-nyebar 
nasi tawur, mengobori-obori rumah dan seluruh 
pekarangan, menyemburi rumah dan pekarangan 
dengan mesui, serta memukul benda-benda apa 
saja (biasanya kentongan) hingga bersuara ramai/
gaduh. Tahapan ini dilakukan untuk mengusir 
Buta Kala dari lingkungan rumah, pekarangan, 
dan lingkungan sekitar. 

Di Bali berkembang dengan membuat 
hiasan atau patung yang berbentuk atau 
menggambarkan buta kala (raksasa jahat) 
dalam bahasa Bali nya disebut ogoh-ogoh, lalu 
ogoh-ogoh yang menggambarkan buta kala 
ini yang diusung dan diarak secara beramai 
ramai oleh masyarakat dengan membawa obor 
diiringi tetabuhan.Upacara ini kira-kira mulai 
di laksanakan dari petang hari jam enam sore 
sampai paling lambat jam dua belas malam. 
Setelah upacara ini selesai ogoh -ogoh tersebut 
dibakar. Hal ini semua bermakna bahwa seluruh 
roh jahat yang ada sudah diusir dan dimusnahkan 
termasuk sifat -sifat keraksaan yang ada pada diri 
individu atau pribadi diusir sehingga muncul sifat- 
sifat kedewataan seperti, pemaaf, penderma,suka 
berbuat baik, 

Saat Hari Raya Nyepi, umat Hindu yang ada 
diwajibkan melakukan catur brata penyepian. 
Ada empat catur brata yang menjadi larangan 
dan harus di jalankan. Amati geni, arti secara 
lahiriah tidak menyalakan api, arti secara 
spiritual tidak mengobarkan hawa nafsu,sex 
maupun keduniawian lainnya. Amati karya, tidak 
melakukan kegiatan kerja jasmani, melainkan 
meningkatkan kegiatan menyucikan rohani.
Amati lelungan, tidak berpergian melainkan 
mawas diri,sejenak merenung diri tentang 
segala sesuatu yang kita lakukan saat tahun 
kemarin , hari ini dan tahun akan datang.
Amati lelanguan, tidak mencari hiburan atau 
kesenangan melainkan melakukan pemusatan 
pikiran (meditasi) terhadap Sang Hyang Widhi. 
Brata ini mulai dilakukan pada saat matahari fajar 
menyingsing sampai fajar menyingsing kembali 
keesokan harinya, selama (24) jam, atau mulainya 
pagi hari selesainya pagi hari berikutnya

Upacara Hari Ngembak Geni berlangsung 
setelah Hari Raya Nyepi berakhirnya (brata Nyepi). 
Pada esok harinya dipergunakan melaksanakan 
Dharma Shanty, saling berkunjung dan maaf 

memaafkan sehingga umat Hindu khususnya bisa 
memulai tahun baru Caka dengan hal-hal baru 
yang positif,baik di lingkungan keluarga maupun 
di masyarakat. sehingga terbinanya kerukunan 
dan perdamaian yang abadi.

Menurut tradisi, pada Hari Nyepi ini 
semua orang tinggal dirumah untuk melakukan 
puasa, meditasi dan bersembahyang, serta 
menyimpulkan menilai kwalitas pribadi diri 
sendiri. Di hari ini pula umat Hindu khususnya 
mengevaluasi dirinya, seberapa jauhkah 
tingkat pendekatan rohani yang telah dicapai, 
dan sudahkah lebih mengerti pada hakekat 
tujuan kehidupan di dunia ini.Apakah semakin 
terikat pada harta,tahta dan wanita atau mulai 
mengurangi dan tidak terikat pada harta ,tahta 
dan wanita karena hidup adalah belajar untuk 
menuju ketidak terikatan pada benda-benda 
duniawi. Oleh karena itu tujuan dari agama 
Hindu adalah moksatam jagadhita ya ca iti 
dharma atau kebahagian yang abadi menyatunya 
atman dengan barahman.

Selanjutnya, setelah perayaan Nyepi 
diadakan dharma santhi. Inti dharma santi 
adalah filsafat tattwamasi yang memandang 
bahwa dia adalah aku dan aku adalah dia 
menyakiti, menghina yang lain sama dengan 
menyakiti atau menghina diri sendiri.Jadi semua 
manusia di seluruh penjuru bumi sebagai ciptaan 
Ida Sanghyang Widhi Wasa hendaknya saling 
menyayangi satu dengan yang lain, memaafkan 
segala kesalahan dan kekeliruan. Hidup di dalam 
kerukunan dan damai.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan 
bahwa makna Nyepi itu sendiri adalah manusia 
diajarkan untuk mawas diri, merenung sejenak 
dengan apa yang telah kita perbuat. dimasa 
lalu, saat ini dan merencanakan yang lebih baik 
dimasa yang akan datang dengan tidak lupa selalu 
bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh 
Sang Pencipta. Bagi yang sibuk dengan pekerjaan 
dan rutinitas yang begitu padat maka ingatlah 
bahwa tujuan hidup kita untuk mencapai moksa 
menyatunya atman dengan barahman.Supaya 
tidak lahir kembali (reinkarnasi) mari bersama 
mohon petunjuk dan bimbingan dari Tuhan/Ida 
Sang Hyang Widhi Wasa.*
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Manajemen

Keinginan, keluarga kecil ini dan keluarga-
keluarga TNI AU lainnya untuk punya 
rumah sepertinya bisa terwujud dalam 

waktu yang tidak lama lagi. Pimpinan TNI AU 
sudah membuat keputusan untuk membantu 
anggota memiliki rumah sendiri/nondinas dengan 
mudah melalui, perubahan sistem dan manajemen 
pengelolaan TWP yang tertuang dalam Peraturan 
Kepala Staf Angkatan Udara (Perkasau) Nomor 
4 Tahun 2014 tanggal 7 Maret 2014 tentang Sistem 
dan Manajemen Pengelolaan Tabungan Wajib 
Perumahan TNI Angkatan Udara. Sesuai Perkasau 
ini, pengelolaan TWP berada di luar struktur TNI 
AU yaitu dikelola oleh Badan Pengelola (BP) TWP, 
tidak di Diskuau lagi. 

Redaksi, berkesempatan menggali informasi 
tentang pengelolaan TWP dengan sistem dan 
manajemen yang baru ini dengan Kasubdisbinjahril 
Kolonel Tek Waluya. Menurutnya, beberapa 
hal yang menjadi dasar perubahan sistem dan 
manajemen pengelolaan TWP ini adalah: satu, 
dana TWP semakin besar. Dua, pimpinan TNI AU 
memerintahkan agar dana TWP tersebut dikelola 
lebih profesional, transparan, dan akuntabel. Tiga, 
tuntutan transparansi pengelolaan dana TWP dari 
personel TNI AU. Empat, alokasi BUM dan dana 
dari YKPP (Yayasan Kesejahteraan Pendidikan 
dan Perumahan) Kemhan RI untuk bantuan KPR 
sangat sedikit, tidak sebanding dengan kebutuhan 
perumahan personel. Lima, dana TWP yang 
ada lebih bermanfaat bagi personel TNI AU, jika 
dipinjamkan untuk KPR dengan bunga rendah, 
karena bunga untuk KPR cukup tinggi dan selalu 
naik dari waktu ke waktu. Selanjutnya, dana TWP 
yang ada, saat ini lebih kurang 200 milyar, tetap 
diwujudkan dalam bentuk deposito/tabungan plus 
diberikan pinjaman pemilikan rumah nondinas 
(PPRN) kepada semua peserta.

“Di samping diberikan pinjaman, PPRN 
sebesar Rp. 150 juta, dengan sistem dan manajemen 
pengelolaan TWP yang baru ini, peserta bisa 
melihat/mengecek berapa tabungan pokok, bunga 
tabungan dan pinjaman kredit rumah secara on 
line”, lanjut Kasubdis Binjahril. Selain itu, peserta 
TWP nantinya juga dapat mengetahui tabungan 
pokok dan bunga tabungan pada lembar daftar 
gaji masing-masing. 

Saatnya Saatnya 
Punya Rumah Sendiri, Punya Rumah Sendiri, 
SekarangSekarang
“Pa, sepertinya kita sudah harus 
punya rumah sendiri”, kata Rina 
kepada Antok suaminya yang anggota 
TNI AU itu. “Yaaa”, jawab Antok 
enteng. Tak urung permintaan 
istrinya itu membuat Antok berpikir 
semalaman, bagaimana ini caranya 
punya rumah sendiri, sedangkan 
jadi tentara juga baru mau enam 
tahun. Mereka selama ini ti nggal di 
rumah orang tua, karena Rina anak 
satu-satunya perempuan. Tetapi, 
bukan karena orang tua ti dak sayang, 
mereka merasa perlu rumah sendiri, 
karena anak bati ta mereka sebentar 
lagi juga perlu kamar tersendiri.
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Tabungan Wajib Perumahan (TWP) selama 
ini hanya disimpan di beberapa bank dalam bentuk 
deposito/tabungan. Pemanfaatan dana tersebut 
terbatas untuk pengembalian tabungan/iuran 
anggota yang pensiun/berhenti dengan tambahan 
bantuan uang muka (BUM) bagi yang mengajukan 
kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar tujuh juta 
limaratus ribu rupiah. Dana tersebut bersumber dari 
bunga deposito secara keseluruhan dan dibagikan 
kepada personel/peserta yang mengajukan KPR 
maupun yang pensiun/berhenti.

BP TWP berkedudukan dan berkantor di 
Mabes TNI AU. Hasil pengelolaan seluruh dana TWP 
oleh BP TWP TNI AU hanya diperuntukkan bagi 
kesejahteraan personel TNI AU khususnya untuk 
pengadaan rumah nondinas. 

Wawancara redaksi dengan Kasubdisbinjahril 
selengkapnya sebagai berikut: 

Tanya (T): Apakah semua peserta TWP bisa 
diberikan pinjaman sebesar Rp. 150 juta?

Jawab (J): Ya, dengan syarat memiliki masa 
dinas minimal 5 tahun atau sudah menikah dan 
masih memiliki sisa masa kerja minimal lima tahun 
dan atau sanggup melunasi angsuran/cicilan KPR 
sebelum pensiun. Untuk tahap awal akan diberikan 
kuota 400 untuk anggota.

T: Berapa lama anggota harus mengangsur?
J: Maksimal 15 tahun dan besarnya cicilan 

maksimal sepertiga dari gaji. Angsuran langsung 
dipotong juru bayar tiap-tiap Satker yang 
selanjutnya disetor ke BP TWP, jadi peserta tidak 
mengangsur lagi melalui bank.

T: Berapa bunga pinjamannya?
J: Lima persen flat. Bunga ini diberikan kembali 

ke peserta dan masuk dalam tabungan peserta. Ini 
yang membedakan TWP dengan KPR lainnya.

T: Bagaimana dengan anggota yang sudah 
punya rumah, apakah bisa pinjam untuk perbaikan 
atau membeli tanah, atau pinjam uang saja?

J: Tidak bisa, agar tidak menyimpang dari 
tujuan, dana TWP dipinjamkan tetap sebagai 
bantuan untuk kepemilikan rumah sebagaimana 
disebut dalam Perkasau bahwa pemanfaatan TWP 
untuk meningkatkan kesejahteraan peserta guna 
memiliki rumah pribadi dan memberikan jasa yang 
menguntungkan bagi peserta.

T: Bagaimana prosesnya?
J: Berbeda dengan proses pengelolaan TWP 

yang lalu, pada proses kepemilikan rumah kali ini 
hanya diperlukan perjanjian bipartit yaitu antara 
pengembang dan TNI AU, dalam hal ini BP TWP. 

T: Bagaimana kalau pemilik rumah itu 
perorangan?

J: Bisa, dengan catatan, prosedur yang 
dilewati tetap sama seperti yang diatur dalam 
Perkasau. 

T: Bagaimana dengan peserta yang sudah 
mengambil TWP dan sudah mendapat BUM?

J: Bagi peserta yang sudah mendapatkan 
BUM KPR dan sudah pensiun, BUM KPR dianggap 
hangus dan tidak wajib untuk mengembalikannya. 
Kedua, bagi peserta yang sudah mendapatkan 
BUM dan belum pensiun, BUM KPR diperhitungkan 
sampai dengan masa pensiun serta apabila bunga 
tabungan tidak mencapai nilai BUM KPR maka 
sisanya dianggap hangus dan tidak wajib untuk 
mengembalikan. Bagi peserta tersebut, hanya 
mendapatkan tabungan pokok selama masa dinas. 
Ketiga, bagi peserta yang sebelum masa pensiun 
sudah mendapatkan BUM KPR, pada saat pensiun 
hanya akan mendapatkan tabungan pokoknya, 
kecuali jika jumlah bunga tabungan melebihi 
nilai BUM KPR (saat diterima) maka sisanya akan 
diberikan kepada yang bersangkutan. Keempat, 
bagi peserta yang pensiun dan masa dinasnya 
berakhir sebelum pensiun, maka mendapatkan 
tabungan pokok dan bunga tabungannya.

T: Dengan jumlah PPRN sebesar Rp 150 juta, 
bagi anggota/peserta yang tinggal di Jakarta dan 
sekitarnya sepertinya sulit untuk mendapatkan 
rumah pribadi. Apakah bisa ditambah jumlah 
PPRN?

J: Tidak bisa. Kebijakan pimpinan memberikan 
pinjaman Rp. 150 juta dengan pertimbangan 
anggota masih punya sisa gaji untuk keperluan 
lainnya.

T: Bagaimana dengan anggota yang tidak 
mengambil BUM maupun PPRN sampai tiba waktu 
pensiun?

J: Secara bertahap BUM akan dihilangkan 
karena sudah diganti dengan PPRN. Bagi anggota 
yang belum/tidak mengambil salah satunya 
hingga pensiun, pada saat pensiun akan diberikan 
tabungan pokok dan bunga tabungan.

T: Kapan pengelolaan TWP yang baru ini 
dilaksanakan? 

J: Sistem dan manajemen pengelolaan 
TWP ini, sesuai arahan Pimpinan TNI AU akan 
diresmikan pada waktu yang tepat dan bersejarah 
(mungkin 9 April 2014). Saat ini sedang disusun 
pengawakan organisasi serta kantor BP TWP.*
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Kesehatan

1. Setelah merebus mie sampai matang, 
buang dahulu air bekas merebus mie 
tadi dan siram lagi air panas untuk 
membilas sekali lagi mie tersebut 
sebelum menambahkan bumbu dan 
menggorengnya.

2. Untuk mie instan berkuah yang benar 
yaitu setelah merebus mie dengan 
matang, buang dahulu air bekas merebus 
mie tadi dan beri kuah dengan air panas 
yang baru, kemudian tambahkan bumbu-bumbunya yang sudah disediakan didalam kemasannya.

3. Mengurangi konsumsi bumbu-bumbu dari mie instan yang ada lebih baik, kemudian ganti dengan 
bumbu sendiri yang lebih alami seperti bawang putih, merica, kemiri,  dan cabe rawit.

4. Usahakan tidak memberi makan anak-anak dengan mie instan. Anak tidak dianjurkan makan 
garam atau gula berlebihan. Sebab begitu anak tahu rasa enak dari makanan yang banyak garam 

Tetap Aman 
Mengkonsumsi 

Mie Instan

Mie instan, jenis makanan ini banyak digemari 
masyarakat Indonesia, baik tua maupun muda 
bahkan anan-anak. Tak bisa dipungkiri, karena 

praktis, cepat cara penyajiannya, enak dan juga cukup gizi kalau 
pintar memasaknya. Mie instan adalah sumber karbohidrat 
yang bukan komplek. Bahannya terbuat dari terigu, tepung 
yang diproses. Makin diproses, sumber karbohidrat jadi makin 
kurang sehat. Dalam kemasan mie instan terdapat bumbu dan 
minyak. Bumbu dan minyak inilah, menurut seorang ahli gizi, 
yang membuat mie instan itu menjadi enak karena mengandung 
banyak garam, penyedap, juga minyak/lemak. Kebanyakan 
garam, penyedap, dan lemak tentunya akan merugikan 
kesehatan. Terlalu banyak bumbu mie instan dan penyedap yang 
masuk dalam tubuh bisa membahayakan tekanan darah karena 
keduanya sama-sama sumber natrium. Kebanyakan lemak bisa 
membahayakan kesehatan jantung.

Makanan ini seolah menjadi 
pilihan “wajib” bagi anak-anak 
kos bahkan ibu rumah tangga, 
juga banyak yang menjadikannya 
menu pilihan bagi anak-anak 
karena praktis dan disukai. Tetapi 
dibalik semuanya, mengkonsumsi 
makanan ini dengan frekwensi 
yang sering akan berakibat kurang 
baik untuk kesehatan. Bagaimana 
memasak dan mengkonsumsi 
mie instan yang proporsional agar 
terhindar dari dampak negatif 
yang bisa merusak kesehatan. 
Berikut ini tips memasak mie 
instan yang benar :
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Bahaya mie instan

Melarang makan mie rasanya tidak mungkin, 
apalagi pada saat-saat terjadi bencana seperti 
banjir, longsor, gunung meletus, dan gempa 
dimana banyak sekali korban yang mengungsi. 
Hampir bisa dipastikan di sana ada mie instan 
sebagai salah satu bahan makanan pokok. Sebagai 
rambu, tidak ada salahnya kita mengetahui 
beberapa penyakit yang ditengarai karena 
konsumsi makanan instan yang berlebihan

•  Penyebab kanker
Mie instan yang beredar saat ini, banyak 

mengandung pengawet.  Jika zat  ini  terus 
menumpuk dalam tubuh, kemungkinan kita 
untuk terkena penyakit kanker sangatlah tinggi. 
Misalnya, kanker hati, usus, atau leukimia. Tak 
hanya itu, bumbu yang mengandung banyak zat 

adiktif seperti MSG bisa menjadi pemicu kanker 
dalam tubuh. Banyak kasus nyata tentang orang 
yang sakit dan diduga disebabkan karena terlalu 
banyak mengkonsumsi mie instan. Karena 
itu, sebaiknya Anda pun mulai mengurangi 
mengkonsumsi makanan ini

•  Chinese restaurant syndrome
Bahaya makan mie instan yang satu ini 

lebih mirip keracunan. Hal ini disebabkan oleh 
MSG yang terdapat pada bumbu mie instan. Ada 
beberapa orang yang tidak tahan dengan MSG, 
yang mengakibatkan pusing dan sesak napas. 
Namun penyakit ini tidak terlalu fatal, karena akan 
sembuh setelah 2-3 jam kemudian.

• Kerusakan jaringan otak
Mengkonsumsi mie instan terus-menerus 

sama dengan menumpuk zat-zat kimia berbahaya 
dalam tubuh dan efeknya bisa merusakkan sel-sel 
jaringan otak. Akibatnya, akan terjadi penurunan 
transmisi sinyal dalam otak. Selain itu, kerusakan 
jaringan sel otak ini juga akan memicu penyakit-
penyakit lain seperti stroke atau kelumpuhan.* 
(Berbagai sumber)

dan penyedap, dia tak mau lagi makanan yang kurang asin. Beda dengan orang dewasa yang sudah 
punya nalar dan memilih makanan sehat.

5. Tambahkan nilai gizi yang lain sehingga memenuhi asupan gizi yang komplit untuk tubuh, seperti 
sayur-sayuran ( sawi, kol, bayam, tomat, mentimun, tauge, selada, brokoli, wortel, kembang kol dsb). 
Tambahkan sumber protein dari telur, ayam, bisa juga daging. Komposisi yang ideal untuk tubuh 60 
persen karbohidrat, 15-20 persen protein, dan 30 persen lemak. 

6. Jangan mencampur bumbu ketika masih proses memasak. Pada bumbu mie instan terdapat 
kandungan berbahaya yang akan semakin aktif ketika dimasak dalam suhu yang tinggi. Untuk 
mengurangi bahayanya,campur bumbu ketika mie instan sudah diangkat dari kompor. 

7. Sebisa mungkin tidak mengkonsumsi mie instan secara rutin. Beri jangka waktu, sebaiknya jangan 
setiap hari memakannya. Setelah makan mie instan, beri jangka waktu sekitar tiga hari bila ingin 
memakannya lagi.

8. Tidak menjadikan mie sebagai lauk makan nasi karena kandungan kalori pada mie instan sudah 
cukup tinggi, yaitu berkisar antara 300 - 400 kalori tiap bungkus. 

9. Biasakan memasak mie instan sampai matang. Kerja organ pencernaan akan lebih berat jika kita 
mengkonsumsi mie instan dalam kondisi setengah matang. 

10. Untuk semua jenis makanan kemasan, termasuk mie instan, biasakan membaca label kemasan 
untuk mengetahui kandungan nutrisi yang ada di dalamnya, cara masak, juga masa kadaluarsa. Pada 
mie instan jika kita jeli dan teliti, terdapat panduan cara memasak termasuk dalam pencampuran 
bumbu ketika mie instan sudah ditiriskan atau sudah diangkat dari kompor. Oleh sebab itu, ikutilah 
petunjuk pemakaian setiap produk yang dibeli.

y y g g g y
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Sejarah

BANGGA MENJADI 
ANGKATAN UDARA

G lobalisasi dengan berbagai 
karakternya, selain memberikan 
manfaat ternyata juga sering 

berdampak pada lunturnya nilai-nilai 
sosial, yang terkadang membuat kita 
lupa akan akar sejarah bangsa. Dalam 
kondisi seperti itu, dibutuhkan pribadi-
pribadi yang tangguh, yang mempunyai 
orientasi kebangsaan kuat, sehingga 
mampu menahan segala bentuk serbuan 
budaya asing. Disiniah diperlukan 
pemahaman yang lengkap akan akar 
sejarah (historical roots) bangsa secara 
utuh.

Sejarah memang mengajarkan 
banyak hal, mulai dari soal politik, sistem 
ekonomi, nilai-nilai dan pandangan 
sosial budaya sampai masalah per-
adaban dan teknologi yang pernah 
ada sepanjang zaman. Dalam konteks 
caracter building, maka pemahaman 
sejarah penting diberikan sejak dini, 
baik secara formal maupun nonformal, 
sehingga makna dari peristiwa masa 
lampau dapat diketahui dan dipahami 
generasi sekarang sebagai landasan sikap 
hidup dalam menghadapi kenyataan 
dalam mengatasi berbagai persoalan 
bangsa. Dengan demikian, terwujudnya 
cita-cita suatu masyarakat bangsa sangat 
ditentukan oleh generasi penerus yang 
mampu memahami sejarah masyarakat 
atau bangsanya dengan baik.

Dalam konteks kelahiran TNI 
Angkatan Udara, dari aspek sejarah 
tentunya peristiwa 68 tahun yang 
lalu, mempunyai makna penting yang 

Penyerahan panji panji TNI AU dari Presiden Soekarno 
kepada Kasau Marsekal TNI R. Soerjadi Soerjadarma

Memaknai Sejarah Kelahiran TNI AU,
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patut diketahui dan dipahami generasi Angkatan 
Udara masa sekarang. Sebagai peristiwa sejarah, 
penetapan pembentukan Angkatan Udara 
sebagai salah satu komponen pertahanan negara 
oleh Presiden Republik Indonesia pada 9 April 
tahun 1946, perlu kita maknai untuk diambil 
hikmahnya. Peristiwa yang ditandai dengan 
keluarnya Penetapan Pemerintah 1946, No : 6/S.D 
itu, setidaknya memiliki tiga point penting bagi 
perkembangan Angkatan Udara. :

Pertama, dengan keluarnya pernyataan 
resmi dari Pemerintah RI tentang berdirinya TNI 
Angkatan Udara, maka secara legal TNI Angkatan 
Udara telah mempunyai kekuatan hukum yang 
kuat. Tahap ini menjadi penting, selain sebagai 
puncak dari upaya para pendahulu/perintis 
TNI Angkatan Udara dalam memperjuangkan 
berdirinya Angkatan Udara yang sarat dengan 
heroisme, juga sekaligus sebagai wujud 
pengakuan negara dan masyarakat Indonesia 
untuk membentuk unsur pertahanan negara 
matra udara. 

Kedua, keluarnya perintah agar Angkatan 
Udara segera menyusun organisasinya, 
mengandung makna bahwa sebagai komponen 
utama pertahanan negara di udara, TNI Angkatan 

Udara memang harus memiliki organisasi yang 
terstruktur secara baik. Hal ini mengisyaratkan 
bahwa pelaksanaan tugas dan tangung jawab TNI 
Angkatan Udara akan lebih efektif dengan adanya 
struktur organisasi yang jelas. Meskipun pada awal 
berdirinya, TNI Angkatan Udara dihadapkan pada 
keterbatasan peralatan dan personel, namun itu 
semua bukan menjadi hambatan, justru menjadi 
tantangan para perintis TNI Angkatan Udara 
dalam membangun eksistensi organisasi. Hal ini 
dibuktikan, meskipun dalam usia yang sangat 
muda waktu itu, TNI Angkatan Udara mampu 
melaksanakan operasi udara pada 29 Juli 1947, 
yakni pengeboman tangsi-tangsi pertahanan 
penjajah Belanda di kota Semarang, Ambarawa 
dan Salatiga. 

Marsekal TNI R. Soerjadi SoerjadarmaMars kal TNI R So rjadi So rjadarma
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Ketiga, dengan ditetapkannya Bapak R. 
Soerjadi Soerjadarma sebagai Panglima Besar 
Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara 
sekaligus sebagai Kepala Staf TNI AU (Kasau) 
pertama dan diangkatnya Bapak R. Soekarnaen 
Martokoesoemo sebagai Wakil Kepala Staf Tentara 
Republik Indonesia Angkatan Udara I, dan Bapak 
Adi Soetjipto sebagai Wakil Kepala Staf Tentara 
Republik Indonesia Angkatan Udara II waktu itu, 
mengandung makna TNI Angkatan Udara yang 
baru terbentuk pada akhirnya telah menjadi 
organisasi perang yang terorganisir dengan 
memiliki Panglima/Kepala Staf dan Wakilnya 
sehingga akan semakin memudahkan dalam gerak 
tali komando, yang tentu saja sangat diperlukan 
pada waktu itu seiring dengan tuntutan mendesak 
ditengah masa perjuangan mempertahankan 
kemerdekaan Indonesia. 

Dari BKRO hingga TRI Angkatan Udara
Terbitnya Penetapan Pemerintah 1946 

No : 6/S.D dilatar belakangi oleh pembentukan 
Badan Keamanan Rakyat Oedara (BKRO) oleh 
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) 
dalam sidangnya pada 23 Agustus 1945. Dalam 
sidang itu, diputuskan untuk dapat terwujud dan 
terjaminnya keamanan dan ketertiban umum di 
daerah-daerah pangkalan atau pusat-pusat unsur 
penerbangan setelah berhasil dikuasai pejuang 

Indonesia dari  pendudukan Jepang. BKRO 
bukanlah sebagai institusi militer, tetapi sebagai 
korps pejuang bersenjata yang melaksanakan 
tugas-tugas kemiliteran.

Sejalan dengan perkembangan perjuangan 
bangsa Indonesia, pada 5 Oktober 1945, pemerintah 
mengeluarkan dekrit tentang pembentukan TKR 
yang berkedudukan di Yogyakarta. Selanjutnya 
pada 12 Nopember 1945, TKR melaksanakan 
konferensi di Yogyakarta, yang membahas pula 
tentang kekuatan udara di Indonesia. Dalam 
konferensi tersebut, para peserta sepakat untuk 
mengembangkan kekuatan udara secepatnya. 
Terkait hal ini Kepala Staf Umum TKR waktu itu, 
Letnan Jenderal Urip Sumohardjo menyatakan 
tiga poin penting, yaitu :

Pertama, dibentuk bagian penerbangan dari 
Markas Tinggi (MT) TKR.

Kedua,  sejak 10 Desember 1945, semua 
bagian penerbangan di Indonesia, 
termasuk prajurit, pegawai dan 
pangkalan serta peralatannya 
ditempatkan di bawah kepala 
penerbang.

Ketiga, Kepala Penerbang berkedudukan di 
Markas Besar Umum.

Komodor Muda 
Udara A. Adisutjipto

Komodor Udara 
R. Soerkarnaen Martokoesoemo
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ISI PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA PADA 9 APRIL 1946 
TENTANG PEMBENTUKAN ANGKATAN UDARA :

 
1. Membentuk Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara.

2. Memerintahkan kepada Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara 
untuk membentuk susunannya sendiri.

3. Menetapkan Panglima Besar Tentara Republik Indonesia menjadi 
pimpinan tertinggi Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara.

4. Mengangkat R. Soerjadi Surjadarma sebagai Kepala Staf Tentara 
Republik Indonesia Angkatan Udara, dengan pangkat Komodor Udara 
(Jenderal Mayor)

5. Mengangkat R. Soekarnaen Martokoesoemo sebagai Wakil Kepala Staf 
Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara pertama dengan pangkat 
Komodor Udara (Jenderal Mayor) dan Adi Soetjipto sebagai Wakil 
Kepala Staf Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara kedua dengan 
pangkat Komodor Muda Udara (Kolonel).

Sejak saat itu pangkalan-pangkalan 
udara yang semula dikuasai Panglima Divisi 
diserahkan kepada MT TKR dan selanjutnya 
diserahkan kepada TKR Jawatan Penerbangan, 
yang bermarkas di Jalan Terban Taman No. 1 
Yogyakarta, berseberangan dengan letak Markas 
Besar TKR. Selanjutnya pada 24 Januari 1946 
Presiden Soekarno mendekritkan kembali 
perubahan nama TKR menjadi TRI, dan TRI 
Angkatan Udara ditetapkan tersendiri melalui 
Penetapan Pemerintah No : 6/S.D tanggal 9 April 
1946.

Peristiwa keluarnya Penetapan Pemerintah 
No : 6/S.D tanggal 9 April 1946, maka telah 
menandai lahirnya TNI Angkatan Udara yang 
secara resmi eksistensinya berdiri sejajar dengan 
matra lain (Angkatan Darat dan Angkatan Laut) , 

sebagai salah satu komponen utama pertahanan 
negara Indonesia. Oleh sebab itu, tanggal 9 April 
merupakan momen penting bagi TNI Angkatan 
Udara, karena kelahiran atau terbentuknya 
TNI Angkatan Udara ternyata melalui proses 
perjuangan yang tidak ringan oleh para perintis 
Angkatan Udara. Sebagai bagian dari hasil 
perjuangan bangsa Indonesia dalam menjaga 
keutuhan dan kedaulatan serta pengawal NKRI, 
maka sudah selayaknya generasi Angkatan Udara 
sekarang memahami akan peristiwa sejarah 
tersebut. Dari sejarah itu, sudah selayaknya 
pula generasi sekarang punya kebanggaan 
terhadap para tokoh dan perintis yang telah 
memperjuangkan berdirinya TNI Angkatan Udara 
dan sekaligus juga meneladani akan sikap dan 
jiwa patriotiknya. (Redaksi)
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Dengan kostum itu, ia terlihat gagah dan 
ganteng. Dari kejauhan aku perhatikan dia. Terus 
terang aku sangat kagum, kok ada seorang pria 
wajahnya begitu tampan, hingga membuatku 
terpesona.

Karena penasaran, aku mencoba mendekati 
barisan itu. Setelah dekat, tanpa sengaja wajahnya 
menoleh kearahku. Aku tertegun ketika mataku 
beradu pandang dengannya.

Darahku serasa berhenti mengalir, jantungku 
berdebar-debar. Senyum manis tersungging dari 
bibirnya, hingga membuat jantungku semakin 
nggak karuan. Kulihat pipinya memerah dan 
iapun tertunduk malu.

Aku merasa heran, pria itu menunduk 
tersipu malu setelah beradu pandang denganku. 
Aku sendiri juga merasa heran, kenapa setelah 
bertatapan mata dengannya jantungku berdebar-
debar, seolah aku melihat wanita cantik.

Kuikuti terus langkahnya sampai tepat 
ia berada di sampingku. Kulihat ia mencuri 
pandang ke arahku. Melihat lirikan matanya yang 
menawan, hatiku semakin tertarik dan penasaran.

Karena penasaran, terbersit dalam hatiku 
untuk mengetahui siapa sebenarnya pria itu. 

Selamat Jalan 

Bidadariku
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Siang itu, angin berhembus sepoi-sepoi. Daun-daun pisang, mangga dan yang lainnya semuanya bergoyang-goyang mengikuti irama hembusan angin. Terdengar suara gemerisik lembut mendayu dari gesekan ranting dan dedaunan menambah romantis suasana.

Dalam kesendirian, anganku melayang 
jauh kemasa silam saat pertama kali 

bertemu dengan Sri Ekowati istriku tercinta. Kala 
itu ia masih kelas dua SMP, sedangkan aku kelas 
satu STM.

Pertama kali aku melihatnya ketika ia 
mengikuti karnaval dalam rangka kampanye 
pemilu. Ia berada di barisan tengah paling depan. 
Saat itu ia mengenakan pakaian pendekar silat 
pria dengan goresan kumis tipis.

Oleh : Mayor Sus A. Muhsin

Cerpen
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Ketika malam hari sudah larut, mataku tak mau 
kupejamkan barang sekejabpun. Di pelupuk 
mataku masih terbayang wajahnya yang menawan.

Sempat aku berpikir, apakah aku jatuh cinta 
padanya. Tapi pikiran itu kubantah sendiri, tidak 
mungkin aku cinta padanya karena ia seorang pria.

Keesokan harinya aku berusaha menemui 
Ninit kenalanku yang kebetulan waktu karnaval 
ia berada di sebelah kanan pria ganteng yang 
mampu menggetarkan hatiku itu.

“Nit, siapa sih cowok cakep yang ada di 
barisan depan kemarin,” tanyaku pada Ninit.

“Cowok yang mana? kata Ninit balik bertanya.
“Itu lho, cowok ganteng pakai seragam 

pendekar silat yang berada di sebelah kirimu.”
Mendengar penuturanku, Ninit tertawa 

terbahak-bahak. “Lho kamu kenapa 
kok malah ketawa seperti itu,” tanyaku 

heran.
“Gimana aku nggak ketawa, 

kalau yang kamu maksud orang yang 
berada di sebelah kiriku waktu 
karnaval kemarin itu bukan cowok 
Sin !”

Mendengar penuturan Ninit, 
aku semakin bingung. “Bukan 
cowok bagaimana maksudmu!” 
kataku penasaran.

“Lha iya Sin, Muhsin, kemarin 
yang ada di sebelah kiriku itu cewek, 
bukan cowok.”

“Cewek ? Kalau begitu cantik 
dong orangnya. Soalnya pakai pakaian 
pendekar silat kemarin ganteng banget,” kataku 
terheran-heran.

“Memang cantik, dia kan bunga desa Karangsono 
yang jadi rebutan para pria sekampungnya.”

“Siapa, siapa namanya,” tanyaku sambil 
mengguncang-ngguncang tangan Ninit.

“Naksir ya,” goda Ninit.
“Cepetan, siapa namanya ?”
“Ih, ngebet amat. Itu temenku, namanya Sri 

Ekowati dan biasa dipanggil Eko,”
“Kenalin dong,” aku merengek.
“Iya, iya besok aku kenalin.”
“Terima kasih, terima kasih.” jawabku 

dengan raut wajah sumringah.
Keesokan harinya Ninit benar-benar 

mengenalkan aku dengan Sri Ekowati. Saat 
pertama kali aku diperkenalkan, rasanya dunia ini 

tawawaw ,, 
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penuh dengan bunga-bunga yang sedang mekar, 
hingga membuatku limbung.

Sejak itu aku secara rutin berkunjung ke 
rumahnya untuk menarik simpatinya. Segala 
cara aku tempuh agar ia tertarik padaku. Namun 
sayangnya, setiap kali aku bertemu dengannya tak 
sepatah katapun mampu kuucapkan.

Terus terang aku merasa minder jika bertemu 
dengannya. Maklum, aku orangnya kuper dan 
jarang bergaul, apalagi dengan wanita. Namun, 
aku tetap berusaha untuk bisa dekat dengannya.

Setelah aku kelas tiga STM dan dia 
duduk dibangku kelas satu SPG, barulah aku 
berani mendekatinya, meski belum juga berani 
mengutarakan isi hatiku. Setiap hari Sabtu aku 
selalu menjemput ia pulang dari sekolah.

Lulus STM, aku tak berani lagi berjumpa 
dengannya. Lagi-lagi hal itu disebabkan oleh 

keminderanku, karena aku sudah tak 
bersekolah, sedangkan ia masih sekolah. 

Sejak lulus sekolah, praktis aku tak 
pernah lagi bertemu dengannya.

Yang bisa kulakukan saat itu 
hanyalah melihat ia dari kejauhan. 
Hatiku terasa terbakar kalau 
melihat ia berboncengan dengan 
teman prianya, namun aku tak bisa 
berbuat apa-apa karena memang 

aku bukan apa-apanya.
Waktu terus berlalu, hingga 

akhirnya ia lulus SPG dan menjadi 
seorang guru, sedangkan aku sendiri 

alhamdulillah diterima sebagai anggota 
TNI AU. Selesai mengikuti pendidikan aku 
ditugaskan di Mabesau Jakarta.

Suatu sore, saat masih di gedung olah raga 
sebagai penampungan sementara 

sebelum masuk mess, tanpa kusadari aku 
ingat kepadanya dan membayangkan wajahnya 
yang cantik jelita.

Terbersit dalam hatiku ingin bertemu 
dengannya. Kuputuskan setelah aku mendapat ijin 
cuti, aku akan menemuinya untuk menyampaikan 
isi hatiku yang sudah aku simpan beberapa tahun 
lamanya sejak pertama kali aku melihatnya.

Benar saja, saat pulang cuti aku benar-benar 
punya keberanian untuk datang ke rumahnya. 
Pertemuanku saat itu kembali membangkitkan 
getar-getar dalam hati sanubari, persis seperti sejak 
pertama lali melihat wajahnya.
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mau jadi pacarku ?”
Kembali dik Eko hanya menganggukkan 

kepala dan tersenyum manis padaku. Tanpa 
kusadari kudekap dia erat-erat. “Terima kasih, 
terima kasih, dik Eko mau menerima cinta dan 
mau jadi pacarku.”

“Iya, iya tapi tolong lepaskan dekapannya, 
nggak bisa bernapas nih,” katanya mengingatkanku.

“Oh, maaf, maaf, saking senengnya.”
Sejak itu aku berpacaran dengannya. Awal 

tahun 1983 aku melamarnya untuk menjadi 
istriku dan pertengahan tahun aku dan dik Eko 
melangsungkan pernikahan.

Pernikahanku cukup meriah. Akhir tahun 
1983 aku boyong istriku dan kupindahkan dia untuk 
mengajar di Jakarta. Suka dan duka dalam mengarungi 
bahtera rumah tangga dapat kulalui bersama.

Aku dan dik Eko mulai dari nol. Hanya 
selembar tikar yang aku punya kala itu. Sedikit 
demi sedikit perabotan hingga rumah dan 
kendaraan roda dua atau empat alhamdulillah 
aku punya.

Aku dikaruniai dua orang anak laki-laki, 
namun sayang anak keduaku dipanggil Allah 
SWT ketika berumur lima tahun. Semenjak anak 
keduaku telah tiada, istriku mulai menurun 
kesehatannya.

Syukur alhamdulillah, beberapa tahun 
kemudian istriku mulai tegar dan mulai 
mencurahkan kasih sayangnya kepada anak 
pertamaku. Alhamdulillah pula anak semata 
wayangku tidak manja tapi mandiri, hingga 
akhirnya ia menemukan jodohnya.

Tahun 2008 anakku menikah dan hingga 
kini aku telah dikaruniai seorang cucu laki-laki 
yang ngganteng dan dua orang putri yang cantik. 
Aku dan istriku merasa bahagia.

Kuajak ia jalan-jalan ke Sarangan tempat 
wisata yang ada di lereng gunung Lawu. Aku ajak 
dia duduk di bawah pohon rindang di kawasan 
pinggir danau Sarangan. Beberapa saat aku dan 
dia saling membisu tak tahu harus bicara apa.

Aku dan dia saling diam membisu dibawa 
oleh angan masing-masing. Setelah beberapa 
saat diam, aku menarik nafas dalam-dalam untuk 
menenangkan pikiran dan detak jantungku yang 
mulai berdebar-debar.

Akhirnya aku memberanikan diri untuk 
menyampaikan isi hatiku. Tanpa ragu aku 
sampaikan, meski dengan penuh kehati-hatian. 
“Dik Eko, maafkan aku ya,” kataku memecah 
keheningan.

“Maaf untuk apa,” kata dik Eko balik 
bertanya.

“Tapi dik Eko jangan marah ya.”
“Nggak, nggak marah, memangnya kenapa 

saya harus marah.”
“Begini dik,  sebetulnya aku ingin 

menyampaikan hal ini sudah lama, sejak pertama 
kali aku melihat dik Eko waktu karnaval dulu,” 
kataku tak melanjutkan kata-kata.

“Iya, tapi apa yang sebenarnya ingin mas 
katakan,” tanya dik Eko melirik kearahku. 

Kembali hatiku berdebar-debar. Dengan 
sekuat tenaga dan keberanian yang bulat, akhirnya 
aku berani menyampaikan isi hatiku. “Dik Eko, 
sejak pertama kali melihatmu aku sudah jatuh 
cinta dan baru saat ini berani menyampaikannya,” 
kataku dengan suara sedikit agak gemetar.

“Apa yang sudah aku simpan dalam hati 
selama beberapa tahun ini sudah aku sampaikan, 
aku berharap dik Eko mau jadi pacarku,” kataku 
harap-harap cemas.

Mendengar penuturanku, ia tidak segera 
menjawab. Aku mencoba mencuri pandang. 
Kulihat ia tertunduk malu dan pipinya terlihat 
merona merah. Entah apa yang ada dalam 
pikirannya.

Setelah agak lama tak ada jawaban, kembali 
aku mengulangi kata-kataku. “Bagaimana dik 
Eko, apakah mau menerima cintaku dan mau 
jadi pacarku,” tanyaku agak tegang menunggu 
jawabannya.

Tetap saja tak ada jawaban menerima atau 
menolak dari mulut mungil gadis pujaanku itu. 
Namun kulihat ia menganggukkan kepala tanda 
setuju. Karena aku belum yakin, kupegang kedua 
lengannya dan kutatap matanya. “Benar dik Eko 

Selama di UGD aku merasa 
terenyuh melihat wajahnya 

yang memelas menahan rasa 
sakitnya. Tepat jam empat sore 
istriku dibawa ke ICU. Entah apa 

sakitnya aku sendiri tak tahu.
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Kebahagiaan istriku semakin lengkap. 
Ketika pertengahan bulan, tepatnya tanggal 13 
Desember 2013, pada hari ulang tahunnya aku 
rayakan secara spesial di sekolahnya. Namun 
sayang, diakhir bulan Desember pula kejadian 
beruntun aku saksikan dan aku alami sendiri.

Pada hari Jumat malam adik dan anak 
serta cucu-cuku berkumpul di rumah. Sabtu dini 
hari kira-kira jam dua malam aku dibangunkan 
anakku, katanya aku adzan sambil menangis.

Minggu sore teman-teman seperjuanganku 
datang ke rumah bersama istri-istri mereka. Saat 
kumpul itulah satu-persatu temanku dipanggil dan 
istriku minta maaf. Terakhir dik Eko memanggilku 
dan berpesan kepadaku. “Pak, nanti kalau aku 
sudah nggak ada tolong aku dibawa ke Madiun 
biar dekat Bapak dan Ibu,” katanya padaku.

Mendengar permintaan itu aku terpana. Aku 
buru-buru keluar kamar dan menangis karena tak 
kuasa mendengar permintaannya. Tidak seperti 
biasanya, pada hari Senin pagi sebelum berangkat 
ke kantor ia minta disuapin dan siang harinya 
kira-kira pukul sepuluh minta ditemani mandi. 

Masih menggunakan pakaian dinas aku 
menemani istriku mandi. Selesai mandi istriku 
minta diambilkan baju pemberian anak dan 
minta diambilkan kerudung warna merah. Selesai 
berdandan, ia segera mengajakku berangkat ke 
rumah sakit untuk kontrol seperti biasa.

Dalam perjalanan, kami berdua dan adikku 
masih ngobrol tentang berbagai hal. Sesampainya di 
rumah sakit tiba-tiba dik Eko mengeluh kepalanya 
sakit. Oleh dokter ia dianjurkan untuk ke UGD saja.

Selama di UGD aku merasa terenyuh 
melihat wajahnya yang memelas menahan rasa 
sakitnya. Tepat jam empat sore istriku dibawa ke 
ICU. Entah apa sakitnya aku sendiri tak tahu.

Kondisi tubuhnya semakin melemah. 
Aku tak tega melihat kondisi Bidadariku dan 
terus berdoa semoga segera diberi kesembuhan. 
Namun apa mau dikata dan tak pernah aku 
sangka sebelumnya.

Akhirnya, dipenghujung tahun 2013 
Bidadariku dipanggil Allah SWT meninggalkan 
aku, anak, cucu dan semuanya untuk selama-
lamanya. Selamat Jalan Bidadariku, semoga 
engkau bahagia di sisi Allah SWT. Amin.



KORPRI

Melalui Musyawarah Unit Korpri TNI AU 
tahun 2013, dengan agenda pemilihan 
Ketua Dewan Pengurus Korpri Unit TNI 

AU, terpilih A. Syaiful Uyun, S. Ag sebagai ketua 
menggantikan Drs. Agus Sholehudin. Selanjutnya 
kepengurusan selengkapnya dikukuhkan dalam 
Keputusan Dewan Pengurus Korpri TNI Nomor: 
Kep /17/II/2014 tentang Pengukuhan Dalam Jabatan 
Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AU Periode 2013-

2018. Serah terima jabatan dilaksanakan beberapa 
waktu lalu di Mabesau, dipimpin oleh Waaspers 
Kasau Marsma TNI Sugihardjo. Usai serah terima 
jabatan, Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AU 
dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pengurus Korpri 
TNI Dr Herianto Sidik Iriansyah, M.Si. Susunan 
Pengurus Dewan Pengurus Korpri Unit TNI AU 
periode 2013-2018 selengkapnya adalah:
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  1. Ketua : Penata Tk I III/d A. Syaiful Uyun, S. Ag 
 NIP 1971102011998031001, Denma Mabesau
  2. Wakil Ketua I : Penata Tk. I III/d Tino Bhuana S., SE 
 NIP 197105231999031001, Puskodalau
  3. Wakil Ketua II : Penata Tk. I III/d Dwi Yuliastuti, S. Kom 
 NIP 197407311999032001, Diskomlekau
  4. Wakil Ketua III : Penata Tk I III/d Drs. Sutrisno 
 NIP 196706091998031004, Koopsau I
  5. Sekretaris I : Penata Tk. I III/d Hendra Prasetya, S. Kom 
 NIP 197406291999031009, Setumau
  6. Sekretaris II : Pengatur II/c Karsin, Spd. I 
 NIP 197510221998021001, Dispenau
  7. Bendahara I : Pengatur Tk. I II/d Dani 
 NIP 198305252003122001, Denma Mabesau
  8. Bendahara II : Pengatur II/c Krit Nawa Rekna 
 NIP 197711222010122001, Denma Mabesau
  9. Sie Bidang Organisasi Kelembagaan Dan Korps I : Penata Muda Tk. I III/b Subari 
 NIP 196009151987031002, Denma Mabesau
10. Sie Bidang Organisasi Kelembagaan dan Korps II : Penata Muda Tk. I III/b Erlangga 
 NIP 197411291999031002, Disadaau
11. Sie Bidang Bankum dan Perlindungan I : Pengatur II/c Budi Santoso 
 NIP 196907062003121001, Disminpersau
12. Sie Bidang Bankum dan Perlindungan II : Pengatur Tk. I II/d Rina Nurmalis T. 
 NIP 197210291998032005, Diskumau
13. Sie Bidang Juang, Korps dan SDM I : Penata TK. I II/d Viktor Toga S., ST 
 NIP 197102031999031003, Disfaskoau
14. Sie Bidang Juang, Korps dan SDM II : Penata Muda III/a Achmad Setyanto 
 NIP 197709022003121004
15. Sie Bidang Kerjasama dan Pengabdian Masyarakat : Penata Tk. I III/d dr. Yany Kusumawati 
 NIP 198101212007122001, Denma Mabesau
16. Sie Bidang Info Seni dan Budaya I : Penata Muda Tk. I III/b Yulia Himawati, A. Md 
 NIP 197507161999032001, Dispenau
17. Sie Bidang Info Seni dan Budaya II : Pengatur Tk. I II/d Ruli Kurniawati 
 NIP 197609082007122001,
18. Sie Bidang Usaha dan Kesejahteraan I : Penata Muda III/a Asep Hidayatullah 
 NIP 196210081994031002, Disdikau
19. Sie Bidang Usaha dan Kesejahteraan II : Pengatur Tk. I II/d Rahmad, A. Md 
 NIP 197505222009121001, Disadaau
20. Sie Bidang Bela Negara I : Penata III/c Wawan Kuswara, S. Si 
 NIP 197706172008121001, Spersau
21. Sie Bidang Bela Negara II : Penata Muda III/a Ramdhani Kurniawan, A. Md 
 NIP 197410141999031006, Disminpersau
22. Sie Bidang Olahraga : Penata Muda III/a Ratam 
 NIP 196411171993011001, Disminpersau
23. Sie Bidang Rohani : Penata Muda Tk. I III/b H. Nasiban, S. Pd. I, Denma Mabesau.
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Berita Daerah

BERSIHKAN LANDASAN. Anggota Lanud 
Iswahjudi membersihkan pasir dan debu 
yang menutupi landasan pacu, taxi way, 
dan main appron Lanud Iswahjudi. Hujan 
pasir dan debu ini merupakan dampak 
dari erupsi Gunung Kelud yang terjadi 
pada pertengahan Februari. Meskipun 
tidak ada kerusakan yang berarti, 
akibat hujan pasir dan abu ini sangat 
mengganggu aktivitas penerbangan 
dan latihan yang sudah dijadwalkan 
Lanud Iswahjudi. Kegiatan ini dipimpin 
langsung oleh Komandan Wing 3 
Lanud Iswahjudi Kolonel Pnb Minggit 
Tribowo, S.IP.* (Pentak Lanud Iwj)

SESKOAU, YASAU DAN UNNUR.  
Danseskoau Marsda TNI Sudipo Handoyo, 
S.E., menandatangani nota kesepahaman 
antara Seskoau, Yasau, dan Universitas 
Nurtanio disaksikan Ketua Yayasan 
Adi Upaya (Yasau) Marsda TNI (Purn) 
Sudjadijono, S.E.,M.M., Rektor Universitas 
Nurtanio Marsma TNI (Purn) Tarsila, 
Asrena Kasau Marsda TNI Mawardi, Aspers 
Kasau Marsda TNI Herry Wibowo Eslah 
dan Kadisdikau Marsma TNI Supriyanto 
Basuki di Bangsal Srutasala Seskoau, 
Lembang, Bandung, belum lama ini. 
Nota kesepahaman ini berkaitan dengan 
program pascasarjana bagi para Pamen 
Angkatan Udara, di Universitas Nurtanio, 
Bandung.* (Pen Seskoau) 

SAMBUT PANGLIMA MYANMAR. Danlanud 
Husein Sastranegara Kolonel Pnb I Nyoman 
Trisantosa. S.IP menyambut kedatangan 
Panglima Tentara Myanmar, Senior General Min 
Aung Hlain beserta rombongan, di Bandung, 
beberapa waktu lalu. Panglima Tentara Myanmar 
dan rombongan melakukan kunjungan kerja 
ke PT. Dirgantara Indonesia dan PT. Pindad. 
Kunjungan ini diharapkan dapat meningkatkan 
kerjasama Indonesia dan Myanmar terutama 
bidang pertahanan.* (Pentak Lanud Hsn)
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TERJUN PENYEGARAN. Belum lama 
ini anggota Wing II Paskhas dan batalyon 
Komando 466 Paskhas dan Detasemen 
Hanud 472 Paskhas melaksanakan terjun 
penyegaran, terjun static dan freefall. Terjun 
penyegaran (Jungar) ini melibatkan 211 orang 
peterjun masing-masing 203 peterjun static 
dan delapan orang peterjun freefall. Kegiatan 
tersebut menggunakan pesawat C-130 dari 
Skadron Udara 31 dengan tim jumping master 
dari Detasemen Matra 1 yang berkedudukan 
di Jakarta serta menggunakan area droping  
zonedi runway 13 – 31 Lanud Sultan 
Hasanuddin, Makassar.* (Pentak Lanud Hnd)

STUDI LAPANGAN ELEKTRONIKA. 
Sebanyak 55 mahasiswa fakultas teknik 
jurusan elektro dari Universitas Pakuan 
Bogor, melaksanakan kegiatan studi 
lapangan selama satu hari penuh di jajaran 
Sentral Komunikasi (Senkom) Lanud Atang 
Sendjaja, akhir Februari. Rombongan 
mahasiswa dengan dosen pembimbing Ibu 
Evyta Wismiana, ET. MT disambut Kepala 
Seksi Sentral Komunikasi (Kasenkom) 
Lanud Atang Sendjaja Mayor Lek Susilo 
Hermawan, ST beserta staf mewakili 
Danlanud Marsma TNI Eko Supriyanto. 
Selanjutnya para mahasiswa belajar 
tentang sistem peralatan komunikasi yang 
ada di Lanud Atang Sendjaja, dengan 
penjelasan yang lengkap dari Kasenkom.* 
(Pentak Lanud Ats)

MENJADI REPORTER. Rumah Pintar Lanud Abdulrachman 
Saleh, belum lama ini diserbu anak-anak TK “Belia Ceria” 
Kepanjen, Malang.  Bak seorang jurnalis profesional, mereka 
membawa mikrofon dan video terbuat dari bahan plastik 
serta kardus, untuk mengajukan pertanyaan kepada seorang 
anggota Wara yang sedang jaga di Rumah Pintar tersebut.  
Rumah Pintar Lanud abdulrachman Saleh dipilih sebagai 
tujuan anak-anak ini belajar jurnalistik sekaligus mengenal 
kedirgantaraan. Menurut salah seorang guru, anak-anak 
TK “Belia Ceria” memang diajari belajar jurnalistik, untuk 
menggali potensi dan kecerdasan anak sekaligus melatih 
keberanian untuk berhadapan dengan orang banyak serta 
bisa membuka wawasan akan berbagai profesi yang ada.* 
(Pentak Lanud Abd Saleh)
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LATIHAN MENEMBAK. Sebagai upaya 
memupuk dan meningkatkan keahlian 
dalam pelaksanaan menembak, seluruh 
perwira, bintara dan tamtama Lanud Astra 
Ksetra, melaksanakan lomba menembak 
laras panjang bertempat di lapangan 
tembak Lanud Astra Ksetra, beberapa waktu 
lalu. Kegiatan ini merupakan program 
kerja dan latihan triwulan pertama tahun 
2014, sekaligus memeriahkan peringatan 
ke 68 HUT TNI Angkatan Udara. Dalam 
pelaksanaannya, dibentuk tim dengan tujuh 
petembak setiap Satker.* (Pentak Lanud Atk)

LATIHAN PENGAMANAN PEMILU. Lanud 
Padang dijadikan pusat latihan pengamanan Pemilu 
tahun 2014 oleh Polda Sumatera Barat, beberapa 
waktu lalu. Latihan meliputi pengamanan dalam 
menghadapi pengacau pemilu, pengamanan 
logistik dan pendistribusiannya, termasuk juga di 
TPS pada hari H pelaksanaan pemilu. Simulasi ini 
mengerahkan 1.500 lebih personel Polda Sumbar 
dan jajarannya. Dalam latihan ini Polda Sumbar 
menerjukan berbagai peralatan berat seperti 
kendaraan taktis (Rantis) Barakuda, Mobil Water 
Canon, Jihandak, pasukan pengendali masa 
(Dalmas), pasukan pengurai masa, tim Dvi, dan 
anjing pelacak K-9.* (Pentak Lanud Pdg)

KUNJUNGI AAU. Akademi Angkatan Udara 
(AAU) menerima kunjungan siswa-siswi 
SMA Negeri 8 Pasundan dan SMA Negeri 
1 Jatiwangi, Majalengka yang sedang 
mengadakan study tour di Yogyakarta, 
akhir Februari. Rombongan diterima oleh 
Palakhar Kapen Mayor Sus Sugiyanto. Para 
siswa diberikan kesempatan untuk bertanya 
langsung dengan Karbol tentang kehidupan 
kemiliteran di kampus AAU. Kepala Sekolah 
SMAN 8 Pasundan yang ikut mendampingi 
para siswa berharap kedepan, ada diantara 
siswanya yang bisa masuk menjadi taruna.* 
(Pen AAU)
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KUNJUNGAN KOMISI I. Pangkoopsau II Marsda TNI Agus Supriatna didampingi Danlanud Sultan 
Hasanuddin Marsma TNI TNI Dody Trisunu menerima kunjungan kerja spesifik tim Komisi I DPR RI yang 
dipimpin oleh M. Basri Sidehabi, S.IP, MBA, beberapa waktu lalu. Komisi I DPR RI ini meninjau kesiapan 
Lanud Sultan Hasanuddin Makassar dan perkuatannya dalam mendukung kesiapan operasional TNI AU 
mengawal wilayah udara NKRI serta kesiapan dalam mendukung pengamanan Pemilu 2014. Rombongan 
yang berjumlah 18 orang tersebut, juga meninjau beberapa satuan jajaran Lanud Sultan Hasanuddin 
diantaranya Skadron Udara 11 Wing 5 sebagai home basenya pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2 dan 
SU-27 SKM.* (Pentak Lanud Hnd)

KUNJUNGAN KE PROVINSI JAMBI. Danlanud Palembang Letkol Pnb Ramot Sinaga menerima 
cendera mata dari pemerintah provinsi Jambi yang diserahkan oleh Asisten I Gubernur Jambi, beberapa 

waktu lalu. Danlanud mengadakan 
kunjungan kerja ke provinsi Jambi 
dan diterima oleh Asisten I Gubernur 
mewakili Gubernur Jambi Hasan 
Basri Agus, beserta pimpinan SKPD 
lainnya. Menurut Asisten Gubernur, 
provinsi Jambi jarang sekali dikunjungi 
Angkatan Udara.  Oleh sebab i tu, 
kunjungan Danlanud ini sangat berarti 
dan diharapkan bisa lebih mempererat 
silaturahmi kedua institusi. Ke depan, 
Asisten berharap ada unsur satuan TNI 
AU yang bermarkas tetap di provinsi 
Jambi, karena selama ini belum ada 
unsur TNI AU di provinsi tersebut.* 
(Pentak Lanud Plg)
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KUNJUNGI REDAKSI.  Dan lanud 
Wirasaba Mayor Pnb Andreas A. Dhewo, 
M.Sc., M.Si (Han) mengunjungi kantor 
redaksi Harian Radar Banyumas dan Satelit 
Pos dengan di temani oleh Kapentak 
Lanud Wirasaba Lettu Sus Anak Agung 
Gede Swastika SH., beberapa waktu lalu. 
Kunjungan ini untuk tetap mempererat 
silaturahmi dan menjaga hubungan baik 
antara Lanud Wirasaba dan Harian Radar 
Banyumas yang sudah terjalin selama ini.* 
(Pentak Lanud Wsa)

JUNIOR EXCHANGE VISIT RTAF KE LANUD 
HALIM PERDANAKUSUMA. Bertempat di Jakarta, 
Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Sri 
Pulung D., SE., MMgt., Stud., menerima delegasi 
Royal Thailand Air Force (RTAF) yang dipimpin Gp 
Capt. Terapun Bussai. Delegasi  RTAF berjumlah 15 
orang datang ke Indonesia selama seminggu, pada 
pertengahan Maret, untuk melaksanakan kunjungan 
ke berbagai satuan TNI AU dalam program Junior 
Officers Exchange Visit Program TNI AU – RTAF. Pada 
kesempatan itu Danlanud Halim Perdanakusuma  
Marsma TNI Sri Pulung D., SE., MMgt., Stud., dan 
pimpinan rombongan Gp Capt. Terapun Bussai 
saling bertukar cendera mata.* (Pentak Lanud Halim P)

LATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN. 
Kepedulian Lanud Tarakan dalam 
membina generasi muda, direalisasikan 
dalam kegiatan bertema Latihan Dasar 
Kepemimpinan (LDK) bagi siswa-siswa  
SMAN 1 Tarakan. Sebanyak 67 orang 
(36 putra, 31 putri), pada pertengahan 
Maret lalu, selama dua hari mengikuti 
latihan ini yang dipandu oleh anggota 
Lanud Tarakan. Peserta diberikan materi 
kelas dan lapangan. Materi kelas berupa 
pelatihan pembuatan produk administrasi 
OSIS, teori kepemimpinan, empat pilar 
kebangsaan. Sedangkan materi lapangan 
terdiri dari baris berbaris, base rescue, renungan malam, halang rintang, serta psikologi lapangan. 
Menurut Danlanud Tarakan Letkol Pnb Bambang Juniar D,S.Sos. tujuan pelatihan ini untuk membentuk 
mental, karakter, kedisiplinan dan kepemimpinan kepada para calon pemimpin Bangsa Indonesia di 
masa yang akan datang.* (Pentak Lanud Trk)
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KUNJUNGAN PANGARMABAR 
KE NATUNA. Danlanud Ranai 
Letkol Pnb Andri Gandhy, M.Sc 
menerima kunjungan Panglima 
Komando Armada RI Kawasan 
Barat (Pangarmabar) Laksamana 
Muda TNI Arief Rudianto, SE dan 
rombongan di Base Ops Lanud 
Ranai, baru-baru ini. Kedatangan 
Pangarmabar ke Natuna meng-
gunakan pesawat Cassa 212 /U-618 
dari Skadron 600 TNI Angkatan 
Laut. Selanjutnya rombongan me-
laksanakan kunjungan kerja ke Desa 
Sabang Mawang, Kecamatan Pulau 
Tiga Natuna. Turut menjemput 
kedatangan Pangarmabar Danlanal 
Natuna, Kasdim 0318 Natuna, 
Kapolres Natuna dan para perwira 
staf.* (Pentak Lanud Rni)

SISWA SMA TARUNA IKUTI JOY FLIGHT.  Seorang siswa SMA Taruna Nusantara sedang melaksanakan 
joy flight bersama penerbang TNI AU menggunakan pesawat latih terbaru TNI AU TP-120 Grob. Beberapa 
waktu lalu, sebanyak 346 siswa-siswi SMA Taruna Nusantara Magelang dan 46 pendamping, mengunjungi 
Lanud Adisutjipto dan Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala. Pada kunjungan ke Lanud Adisutjipto ini, 
rombongan siswa juga mendapat kesempatan melihat langsung Jupiter Aerobatic Team yang beraksi khusus 
untuk para siswa SMA Taruna Nusantara. Selesai melihat Jupiter Aerobatic Team beraksi, rombongan menuju 
Skadik 104 melihat simulator pesawat, serta menuju shelter pesawat Grob dan pesawat KT-1 Wong Bee. Lima 
orang siswa mendapat kesempatan joy flight dengan menggunakan pesawat Grob.* (Pentak Lanud Adi)
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PENATARAN BENDAHARA PENGELUARAN 
PEMBANTU. Kadiskuau Marsma TNI Sutedjo 
menyematkan tanda peserta kepada perwakilan 
penataran Letkol Adm Agung Tri S pada 
acara Pembukaaan Penataran Bendahara 
Pengeluaran Pembantu Tahun Anggaran 2014 
di Aula Leo Wattimena Makohanudnas Halim 
Perdanakusuma, Jakarta, beberapa waktu lalu. 
Menurut Kadisku, penataran ini merupakan 
salah satu pembekalan dalam rangkaian 
pembinaan personel untuk mempersiapkan dan 
meningkatkan kemampuan teknis administrasi 
keuangan Angkatan Udara yang profesional 
dalam menghadapi tugas-tugas dimasa yang 
akan datang. Pendidikan ini juga sebagai tindak 
lanjut diberlakukannya Peraturan Bersama 
Menteri Keuangan dan Menteri Pertahanan RI 
Nomor 67/PMK.05/2013 dan Nomor 15 Tahun 
2013 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran 

Belanja Negara dilingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia. Penataran 
yang dilaksanakan dua hari ini diikuti oleh para Pekas seluruh jajaran TNI Angkatan Udara.* (Pen 
Kohanudnas)

KUNJUNGI STAND TNI AU. Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono didampingi 
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro mengunjungi stand TNI Angkatan Udara pada 
Pameran Asia Pacifik Security and Defence Expo (APSDEX) di Jakarta Convention Centre, 
baru-baru ini. Pameran ini merupakan pameran industri pertahanan dan keamanan 
dengan tema Driving Indonesian Industries and Partnerships in Support Of Regional 
Maritim Collaborations. APSDEX yang dilaksanakan selama dua hari dan diikuti lembaga 
pemerintah maupun perusahaan-perusahan swasta nasional bidang pertahanan.*
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DONOR DARAH. Dalam rangka menyambut HUT ke-68 TNI Angkatan Udara, Lanud Sam Ratulangi, 
Manado bekerja sama dengan PMI Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan kegiatan donor darah di 
Rumkit Lanud Sam Ratulangi, pertengahan Maret. Kegiatan donor darah diikuti anggota Lanud Sam 

Ratulangi dan ibu-ibu anggota 
PIA Ardhya Garini, juga satuan 
samping diantaranya Batalyon 
712 Wirabuana, Lantamal VIII 
serta Lanudal Manado. Menurut 
Kepala Dinas Operasi Letkol 
Psk Sujatmiko yang didampingi 
Karumkit Mayor Kes dr. Budhi 
Pranowo. Sp.A, ketika meninjau 
kegiatan ini. kegiatan donor 
darah ini merupakan wujud 
kepedulian Lanud Sam Ratulangi 
terhadap masyarakat sekitarnya 
yang sangat  membutuhkan 
bantuan darah. Pada kegiatan ini 
terkumpul 75 kantong darah.* 
(Pentak Lanud Sri)

TRADISI TERBANG SOLO. Danlanud 
Lanud Adisutjipto Marsma TNI Agus 
Munandar, SE. melakukan potong 
rambut, sebagai upacara tradisi, kepada 
siswa Sekbangau Angkatan ke-87 yang 
telah berhasil terbang solo, beberapa 
waktu lalu. Letda Lek Dimas Prasetya 
Jati telah berhasil melalui tahapan 
awal kemampuan terbang dengan 
menggunakan pesawat latih dasar AS-
202-BRAVO. Komandan Lanud Adisutjipto 
dalam amanatnya mengatakan, tujuan 
dari upacara ini sebagai ungkapan rasa 
syukur kepada Tuhan YME karena para 
siswa telah berhasil melaksanakan tugas 
tahap awal terbangnya dengan baik.* 
(Pentak Lanud Adi)
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OPERASI TMC. Pelaksanaan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) berupa pembuatan hujan buatan 
dengan menaburkan lebih kurang 40 ton NaCl (Garam) yang ditebar oleh pesawat Hercules C-130 

Skadron Udara 31, Lanud Halim 
PK dan Pesawat Cassa C-212 BPPT 
sejak digelarnya operasi tanggap 
Darurat Bencana Asap provinsi 
Riau, akibat pembakaran hutan 
telah membuahkan hasil. Selama 
tiga hari, pada pertengahan Maret, 
hujan mulai mengguyur sejumlah 
wilayah di provinsi Riau. Kondisi 
ini berdampak positif terhadap 
kondisi cuaca di sejumlah kota dan 
kabupaten provinsi Riau. Dari tabel 
data Indeks Standar Pencemar 
Udara (ISPU) tanggal 17 Maret 
2014, kota Pekanbaru, Rumbai, 
Duri, Dumai, Bangko dan Libo 
berkategori Sedang, sedangkan 
wilayah Duri Camp dan Petapahan 
menunjukkan kategori Baik. 

Wilayah Siak dan Kandis masih kategori Tidak Sehat dan daerah Perawang masih kategori Berbahaya. 
Selanjutnya untuk Satgas udara terus mengoptimalkan pelaksanaan water bombing dan TMC.

CAPAI 1000 JAM TERBANG. Letkol 
Pnb Tony Haryono, penerbang pesawat 
tempur Sukhoi 30/27, alumnus AAU 
Tahun 1993 yang saat ini menjabat 
Kepala Dinas Operasi Lanud Sultan 
Hasanuddin, pada pertengahan Maret 
lalu berhasil membukukan 1000 jam 
terbang pesawat Sukhoi. Prestasi ini 
dirayakan dengan upacara tradisi di 
Shelter Skadron Udara 11, berupa 
penyiraman air bunga dan penyematan 
Badge 1000 Jam terbang Sukhoi oleh 
Komandan Lanud Sultan Hasanuddin 
Marsma TNI Dody Trisunu.  Letkol 
Pnb Tony “Racoon” Haryono pernah 
menjabat sebagai Komandan Skadron 
Udara 11 Wing 5,  tempat di mana 
Sukhoi bermarkas.*(Pentak Lanud Hnd)
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PENEGAKAN DISIPLIN. Wingdikum menggelar Bulan Disiplin sebagai rangkaian kegiatan 
memperingati Hari Jadi ke-68 Angkatan Udara. Satuan Polisi Militer Angkatan Udara (Satpomau) 
Lanud Atang Sendjaja mengadakan sweeping kendaraan baik roda empat maupun roda dua di pintu 
masuk dan keluar markas Wingdikum, sebelum pelaksanaan apel pagi. Sweeping dilaksanakan bukan 
untuk mencari kesalahan bagi anggota, akan tetapi untuk menciptakan ketertiban dan kedisiplinan 
personel, juga sebagai sarana monitoring untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesadaran personel 
dalam hal ketaatan terhadap aturan-aturan berlalu lintas dan ketaatan terhadap peraturan lainnya.* 
(Pentak Wdu)

MELIHAT PESAWAT DARI DEKAT. Sebagai upaya pembinaan potensi dirgantara, Danlanud Palembang 
Letkol Pnb. Ramot Sinaga memberikan kesempatan kepada siswa-siswi TK, SD, SMP, SMA sekitar 
Lanud Palembang untuk menyaksikan dari dekat keberadaan pesawat tempur F-16 Fighting Falcon 
dari Skadron Udara 3 Lanud Iswahyudi yang “mampir” di Lanud Palembang, pada pertengahan Maret.   
Kehadiran pesawat-pesawat tersebut dalam operasi ferry flight sekaligus untuk latihan profesional bagi 
para penerbang yang mengawakinya sekaligus refuel di Lanud Palembang. Pesawat-pesawat tersebut 
selanjutnya menuju  Lanud Soewondo. Kesempatan ini tidak disia-siakan bahkam masyarakat umum 
banyak juga yang datang. Mereka terlihat sangat antusias bisa berinteraksi langsung dengan para 
penerbang hingga foto bersama sebagai kenang-kenangan.*(Pentak Lanud Plg)
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KENAIKAN PANGKAT. Komandan Lanud 
Adi Soemarmo Kolonel Pnb Agus Radar 
Sucahyo menyematkan tanda pangkat 
kepada perwakilan bintara, tamtama dan 
PNS yang mendapat kenaikan pangkat. Pada 
periode April ini ada 112 personel Lanud Adi 
Soemarmo yang memperoleh kenaikan 
pangkat setingkat lebih tinggi terdiri  dari 
dari 30 perwira, 25 bintara, 13 tamtama 
dan 44 PNS. Laporan kenaikan pangkat 
perwira dilaksanakan di Graha Dirgantara 
Lanud Adi Soemarmo dilanjutkan upacara 
kenaikan pangkat bintara, tamtama dan PNS 
di Lapangan Dirgantara Lanud Adi Soemarmo. 
Upacara dipimpin oleh Komandan Lanud 
Adi Soemarmo Kolonel Pnb Agus Radar 
Sucahyo.*(Pentak Lanud Smo)   

TUTUP PENDIDIKAN SEJURSARTA. Danwingdiktekkal Kolonel Tek A.Tavianta, S.IP 
memberikan ucapan selamat kepada siswa terbaik pada upacara penutupan pendidikan tujuh 
sekolah Sejursarta Teknik dan Pembekalan, di Mawingdiktekkal, Bandung, beberapa 
waktu lalu. Ketujuh pendidikan itu adalah Sejursarta PK angkatan ke-4, Sejursarta Angkutan 
angkatan ke-12, Sejursarta BMP angkatan ke-12, Sejursarta MC angkatan ke-18, Sejursarta 
Ranmor angkatan ke-21, Sejursarta Fasint angkatan ke-23 dan Sejursarta Motor pesawat terbang 
angkatan ke-31.* (Pentak Wdt)
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2000 JAM TERBANG. Danlanud Supadio Kolonel Pnb Ir. Novyan Samyoga foto bersama Danskadron 
Udara 1 Letkol Pnb Radar ”Skyfin” Suharsono dan Lettu Pnb Binggi ”Rayden” Nobel. Letkol Pnb Radar 
”Skyfin” Suharsono berhasil mencapai 2000 jam terbang dan Lettu Pnb Binggi ”Rayden” Nobel mencapai 
1000 jam terbang untuk pesawat Hawk 100/200. Keduanya juga menjalani upacara tradisi dan disemati 
badge oleh Danlanud yang dihadiri para pejabat di lingkungan Lanud Supadio, Danyon 465 Paskhas, 
Dandenhanud 473, dan personel Skadron Udara 1.* (Pentak Lanud Spo)

SAMBUT PRESIDEN RI. Danlanud Ngurah Rai Kolonel Pnb Sugiharto Prapto W bersama dengan para 
unsur dan Muspida, belum lama ini menyambut kedatangan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di 
bandara internasional Ngurah Rai, Bali. Kunjungan Presiden Republik Indonesia yang didampingi Ibu 
Negara beserta rombongan ke Bali dalam rangka penganugerahan piagam kepada keluarga pejuang di 
Margarana dan penganugerahan tamu kehormatan warga Tampak Siring yang merupakan flashback 
sejarah penting tonggak perjuangan rakyat Indonesia melawan kolonial Belanda. * (Pentak Lanud Rai)
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MEGATHRUST DIREX EXERCISE. Sebelas pesawat terbang militer tergabung dalam latihan 
penanggulangan bencana Mentawai Megathrust Direx Exercise tahun 2014 yakni dari TNI-AD, dua unit 
helikopter Bell 412 Skadron 11/Serbu Semarang dan Skadron 12/Serbu Waytuba, Lampung. Sementara 
TNI-AL mengirimkan 1unit Bell 412 dari Lanudal Juanda, Surabaya, Sedangkan TNI-AU mengerahkan 
1unit B-737/VIP skadron udara 17 Lanud Halim Perdanakusuma, dua pesawat angkut berat C-130 
Hercules dari Skadron Udara 31 Lanud Halim Perdanakusuma, satu unit CN-295 Skadron Udara 2 Lanud 
Halim Perdanakusuma,1 unit C-212 Cassa Skadron Udara 4 Lanud Abdulrachman Saleh Malang, 1 unit 
Helikopter SA-330 Skadron Udara 8 Lanud Atang Senjaya Bogor, 1 unit EC-120 Colibri Skadron Udara 7 
Lanud Kalijati, 1 unit NBO-105 Skadron Udara Polairud Pondok Cabe Jakarta, dan 1 unit NBO-105 Basarnas 
Jakarta. Seluruh armada tersebut bergabung dalam latihan penanggulangan bencana yang meliputi 
operasi air SAR, air transports, air lift, air dropping, air assessent/air photo, air medical evacuation, air 
evacuation, air traffic control, communications, air combat control team, air base maintenance unit, dan 
air field command post, di Lanud Padang, belum lama ini.* (Pentak Lanud PDG)

LAWAN SFC. Tim sepak bola Garuda Baru Anjal (Anak Jalanan) asuhan pelatih kepala Peltu Rasiman 
dari Angkatan Udara, jajal kemampuan melawan tim Selebriti Football Club (SFC) sebelum berangkat 
ke Brazil, belum lama ini di Mabesau. Rencananya tim Garuda Baru Anjal akan mengikuti pertandingan 
sepak bola piala dunia antar Anjal ke-2 di Brazil. Artis kondang Yuni Sara yang merupakan salah satu 
pelopor terbentuknya tim Garuda Baru Anjal ini turut hadir pada pertandingan itu. Garuda Baru Anjal 
berasal dari tujuh kota yaitu 
Jakarta, Bandung, Palembang, 
Medan, Yogyakarta, Surabaya 
dan Makassar. Saat ini tim 
berjumlah 29 orang usia dari 
12 - 17 tahun, terdiri dari 18 
putera dan 11 puteri. Pada 
pertandingan yang dilakukan 
dua kali tersebut, dalam 
lapangan kecil 2x10 menit 
tim Garuda Baru Anjal unggul 
dengan 2-0 dari tim SFC yang 
motori Rico Ceper dan kawan-
kawannya. Akan tetapi dalam 
pertandingan lapangan besar 2x 
20 menit tim Garuda Baru Anjal 
kalah.* 
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SABET SABUK EMAS WALIKOTA. 
Sersan Dua Agus Kustiawan 
anggota Bintara Dinas Pengamanan 
dan Sandi TNI Angkatan Udara 
(Dispamsanau) yang tergabung 
dalam sasana Dirgantara BC TNI AU 
Jakarta berhasil menjuarai kejuaraan 
tinju yang memperebutkan Sabuk 
Emas Walikota Pangkal Pinang, 
Bangka Belitung, baru-baru ini. 
Agus Kustiawan menghempaskan 
perlawanan Sandy Korga dari 
sasana Telkom Sumbar BC Padang 
dalam pertandingan delapan 
ronde dengan kemenangan angka 
mutlak. Kejuaraan ini merupakan 
kejuaraan nasional, yaitu Kejuaraan 
Nasional Tinju Ampro (amatir dan 
profesional) Komisi Tinju Indonesia 
memperebutkan Sabuk Emas 
Gubernur Bangka Belitung, Sabuk 
Emas Walikota Pangkal Pinang 
Bangka Belitung, dan Sabuk Emas 
Danrem 045 Garuda Jaya Babel di 
GOR Depati Amir, Pangkal Pinang.* 
(Pentak Lanud Ash)

KUKER DANKORPASKHAS. Pertengahan Maret, Dankorpaskhasau Marsda TNI M. Harpin Ondeh, SH. 
memeriksa senjata dan alat perlengkapan pada kunjungan kerjanya di Batalyon Komando 465 Paskhas 
dan Denhanud 473 Paskhas. Pada kesempatan itu Dankorpaskhas juga memberikan pengarahan kepada 
seluruh anggota beserta istri diantaranya agar tetap loyal terhadap atasan baik itu langsung maupun 
tidak langsung, sebagai prajurit Korpaskhas, harus tidak pernah memperhitungkan untung rugi di dalam 
melaksanakan tugas apapun dan dimanapun, profesional dan dekat dengan rakyat, khususnya warga 
Kalbar. * (Pen Korpaskhas)
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LATIHAN PERORANGAN. Detasemen Hanud 
(Pertahanan Udara) 472 Paskhas selama sebelas 
hari melaksanakan latihan perorangan di 
lapangan apel Detasemen Hanud 472, Lanud 
Sultan Hasanuddin, beberapa waktu lalu. 
Latihan meliputi rappeling, mountenering, fast 
rope, hanmars, speedmars, halang rintang, 
renang militer, lempar sangkur, menembak, 
pioner, sanjak, survival, PKT/PKM, praktik 
intelpur, gerakan perorangan, IMPK/GPS dan 
lintas medan. Menurut Komandan Detasemen 
Hanud 472 Letkol Psk Iwan Setiawan latihan ini 
bertujuan untuk memantapkan kemampuan, 
keterampilan dan ketahanan fisik perorangan 
dalam menghadapi tugas-tugas kedepan baik 
tugas operasi militer perang maupun tugas 
operasi militer selain perang. Detasemen Hanud 472 Paskhas merupakan satuan baru yang resmi berdiri 
pada tanggal 17 Oktober 2013 berdasarkan Peraturan Kepala Staf Angkatan Udara No. 14 Tahun 2013 
tanggal 25 Juni 2013 Tentang Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur Detasemen Hanud Paskhas.*

MENERIMA KENANG-KENANGAN. Komandan Sekkau Kolonel Pnb. Hari Widodo menerima kenang-
kenangan berupa plakat dari Siswa Suspajemen 
A-8 yang disampaikan oleh Ketua Senat Pasis 
Suspajemen A-8, Kapten Tek Hadi Hudaya. Acara 
ini dilaksanakan setelah para Perwira Siswa (Pasis) 
Kursus Perwira Manajemen (Suspajemen) beserta 
pejabat dan anggota Sekkau di Ksatrian Sekkau 
melaksanakan olahraga bersama, di Jakarta, 
beberapa waktu lalu. Olahraga dan silahturahmi 
yang digelar dalam rangka akhir pendidikan 
Suspajemen A-8 ini bertujuan sebagai sarana 
pengikat dan penghubung bagi dan anggota 
Sekkau, sehingga meskipun pendidikan telah usai 
tetap dapat terjalin komunikasi.* (Pentak Sekkau)

I LOVE MALANG RAYA. Komandan Skatek 
022 Lanud Abdulrachman Saleh Letkol Tek Sudi 
Andoyo Bangkit didampingi Mayor Tek Syaifudin 
Zuhri saat di wawancarai Host Agropolitan TV 
(ATV) Batu Malang dalam acara Talk Show “I Love 
Malang Raya” di Studio Stasiun Televisi ATV Batu 
Malang, beberapa waktu lalu. Acara ini mendapat 
sambutan hangat dari warga Malang terbukti 
banyak yang telepon masuk yang diterima. Live 
talk show yang dilaksanakan oleh ATV ini sudah di 
rancang sebelumnya oleh pihak ATV Batu Malang 
bersama Staf Penerangan Lanud Abd Saleh untuk 
menampilkan profil-profil satuan Jajaran Lanud 
Abd Saleh yang dilaksanakan setiap hari Rabu. Acara yang berdurasi selama setengah jam ini di pandu oleh 
Host ATV membahas tentang tugas pokok Lanud Abd Saleh utamanya Skadron Teknik 022.
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TES KESEMAPTAAN JASMANI. Tim Binjas Lanud Husein Sastranegara menguji kemampuan 
kesemaptaan jasmani para calon Bintara TNI Angkatan Udara se-wilayah Jabar di Gelanggang Olahraga 
Kampus UPI Bandung, beberapa waktu 
lalu. Sebelumnya, seluruh peserta 
menjalani tes postur di Kantor Binjas 
Lanud Husein Sastranegara. Tercatat ada 
210 peserta, 47 diantaranya adalah calon 
Wara. Tes Kesemaptaan ini dilaksanakan 
secara dua tahap, yakni Semapta A, 
mulai dari lari 12 menit, pull-up, push-
up, sit-up, shutle run dan Semapta B 
yakni renang. Tes fisik ini dilaksanakan 
guna mengetahui kemampuan pribadi 
serta kekuatan fisik tiap-tiap calon 
sesuai kebutuhan dan ketentuan yang 
sudah ditentukan.* (Pentak Lanud Hsn)

TUAN RUMAH OLAHRAGA BERSAMA. Lanud Sugiri Sukani mejadi tuan rumah kegiatan olahraga 
bersama sepeda gembira se wilayah Majalengka, beberapa waktu lalu. Kegiatan sepeda gembira diikuti 
oleh Kodim 0617 Majalengka, Batalyon 321 Raja Galuh, Lanud S. Sukani, Polres Majalengka serta jajaran 
Pemda Kabupaten Majalengka. 
Tujuannya, untuk mempererat 
kerjasama dan sinergitas antar 
instansi TNI, Polri di wilayah 
Kabupaten Majalengka. Tim 
Fun Bike Lanud S. Sukani 
dipimpin langsung oleh 
Komandan Lanud S. Sukani 
Mayor Psk Y. Made Suarsono 
dan diikuti para perwira serta 
seluruh anggota Lanud S. 
Sukani.* (Pentak Lanud Ski)

GEBYAR DIRGANTARA. Lomba melukis, adalah salah 
satu kegiatan yang digelar pada acara Gebyar Dirgantara 
Lanud Manuhua yang dilaksanakan selama tiga hari 
pada awal Maret. Kegiatan Gebyar Dirgantara kali ini 
merupakan momen yang tepat karena bertepatan 
dengan kegiatan Operasi dan Latihan KILAT, dan Cakra 
D-14 yang diselenggarakan oleh Kosek Hanudnas IV, 
sehingga bisa terselenggara static show pesawat tempur 
Sukhoi. Tak pelak acara ini mendapat sambutan hangat 
dari masyarakat. Mereka ramai-ramai memadati Lanud 
bahkan rela berdesak-desakan untuk melihat pesawat 
dari dekat. Menurut Danlanud Manuhua Kolonel Pnb F. 
Indrajaya kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan 

minat serta membina potensi dirgantara, menggugah kesadaran generasi muda, warga masyarakat 
terhadap potensi dirgantara.* (Pentak Lanud Mna)

89 suara ANGKASA Edisi April 2014



HERKY NUMBER. Setelah melalui 
berbagai pentahapan baik berupa 
pelat ihan,  pendidikan maupun 
pengalaman operasi penerbangan, 
akhirnya dua penerbang Skadron 
udara 32 Lanud Abd Saleh berhasil 
mencapai  capta in  p i lot .  Yakni 
suatu kualifikafi bagi penerbang 
pesawat transpor militer yang telah 
dinyatakan mampu melaksanakan 
tugas penerbangan secara professional 
dengan berbagai kendala yang 
dihadapi selama proses penerbangan 
dilaksanakan. Atas keberhasilannya 
mencapai kualifikasi tersebut, dua 
penerbang Skadron Udara 32, atas 
nama Kapten Pnb Sandi Permana dan 
Kapten Pnb Muhammad Ebor Subarkat, 
mendapat penghargaan berupa herky 
number,. Setiap penerbang pesawat C-130 Hercules, herky number merupakan kebanggaan 
sebagai bukti prestasi atas kerja kerasnya dalam pelaksanaan tugas operasi penerbangan. Usai 
upacara penyematan herky number, Komandan Lanud Abd Saleh, Marsma TNI Gutomo, S.IP. 
melaksanakan acara tradisi berupa siraman air kembang setaman kepada kedua captain pilot.* 
(Pentak Lanud Abd Saleh)

LATIHAN SURVIVAL. Para awak pesawat Lanud 
Iswahjudi melaksanakan latihan survival dasar 
di Telaga Sarangan, Jawa Timur, selama tiga hari, 
beberapa waktu silam. Latihan survival dasar ini 
untuk memberikan pengetahuan dasar, melatih 
dan menambah pengetahun para awak pesawat, 
tentang cara-cara bertahan hidup (survive) dari 
kesulitan yang ditemui, baik didarat maupun di 
air. Salah satunya adalah bertahan hidup di air 
dengan menggunakan dinghy-one-man. Metode 
latihan dibagi menjadi dua yaitu bina kelas/
ground school dasar SERE (survival, evasion, 
resistance, dan escape) serta praktik lapangan 
berupa jungle survival dan sea survival.* (Pentak 
Lanud Iwy)
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SIDANG DISIPLIN PRAJURIT. 
Panglima Kohanudnas Marsda TNI 
Hadiyan Sumintaatmadja bertindak 
sebagai hakim disiplin pada Sidang 
Disiplin Prajurit terhadap salah 
seorang tamtama pembekalan 
Subsiyanpers Denma Kohanudnas, 
yang dihadiri oleh para pejabat 
Kohanudnas serta seluruh prajurit 
Kohanudnas, di Jakarta, beberapa 
waktu silam. Anggota tamtama 
tersebut dikualifikasikan melanggar 
dis ipl in murni ,  sebagaimana 
yang diatur dalam pasal 5 ayat 2 
UU Nomor 26 Tahun 1997 tentang Disiplin Prajurit yang berbunyi “Pelanggaran hukum disiplin murni 
merupakan setiap perbuatan yang bukan tindak pidana, tetapi bertentangan dengan perintah kedinasan 
atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit dan 
melanggar Keputusan Panglima TNI Nomor 22/VIII/2005 tanggal 10 Agustus 2005 tentang Disiplin Prajurit 
TNI Pasal 13 huruf h yang berbunyi, setiap Prajurit dilarang minum-minuman keras dan sejenisnya serta 
mabuk-mabukan.* (Penkohanudnas) 

PERTAHANAN PANGKALAN. Atas perintah 
Komandan Lanud Sjamsudin Noor Letkol Pnb 
Esron S.B. Sinaga, S.Sos., pasukan yang terdiri 
dari satu peleton perwira, dua peleton bintara 
dan tamtama beserta satu peleton PNS yang 
dipimpin oleh Kadisops Lanud Samratulangi 
Mayor Lek Petrus Prihatin, melakukan 
longmars menuju ke lokasi Lapangan Tembak 
Lanud. Kegiatan yang dilaksanakan pada awal 
Maret ini merupakan pelaksanaan operasi 
pengamanan wilayah aset Lanud Samratulangi 
guna menjaga keutuhan dan keamanan aset 
Lanud dari tindakan-tindakan yang tidak 
bertanggung jawab.* (Pentak Lanud Sam)

OPERASI GAKTIPLIN. Satuan Polisi 
Militer Angkatan Udara (Satpomau) 
Lanud Tanjung Pinang melaksanakan 
Operasi Penegakan Tata tertib Disiplin 
dan Lalulintas (Gaktibplinlalin) bagi 
seluruh personel Lanud Tanjung 
Pinang, khususnya pemilik kenderaan 
bermotor, beberapa waktu silam. 
Kegiatan sweeping untuk menegakkan 
disiplin bagi seluruh personel dan 
meningkatkan keamanan khususnya 
bagi pengguna kendaraan bermotor. 
Kelengkapan keselamatan berkendara dan kelengkapan surat-surat merupakan bagian-bagian yang 
diperiksa.* (PentakTpi)

gg
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Sertijab Pangkoopsau II

Sertijab

Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia melakukan salam komando dengan pejabat lama dan 
pejabat  baru Pangkoopsau II, setelah meminpin upacara serah terima jabatan Pangkoopsau 
II di Makassar, akhir Maret. Jabatan Pangkoopsau II diserahterimakan dari Marsda TNI 
Agus Supriatna kepada Marsma TNI Abdul Muis. Pejabat lama, Marsda TNI Agus Supriatna 
merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara tahun 1983 selanjutnya menduduki jabatan 
baru sebagai Wairjen TNI Mabes TNI Jakarta, sedangkan Marsma TNI Abdul Muis alumnus 
AAU tahun 1985, sebelumnya menjabat sebagai Waasops Kasau Sopsau Mabesau Jakarta.*

Sertijab Wadan Seskoau

Danseskoau Marsda TNI Sudipo Handoyo, 
S.E menyematkan tanda jabatan kepada 
Marsma TNI Warsono sebagai Wadan 
Seskoau pada acara penyerahan jabatan 
Wadan Seskoau di Bandung, beberapa 
waktu lalu. Dalam sambutannya Danseskoau 
mengatakan jabatan Wadan Seskoau 
merupakan pembantu dan penasihat 
utama Danseskoau dalam melaksanakan 
fungsi staf di bidang pendidikan. Selain 
itu Wadan Seskoau mempunyai tugas 
kewajiban mengkoordinasikan penyusunan 
rencana dan mengawasi pelaksanaan 
program kerja dan anggaran Seskoau, 
serta mengkoordinasikan, mengawasi, 
mengendalikan dan mengembangkan 
kegiatan staf dan administrasi di lingkungan 
Seskoau.*
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Sebanyak 21 perwira tinggi dan perwira 
menengah TNI AU mendapat mutasi, dan empat 
diantaranya menerima jabatan promosi sesuai 
Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/134/
II/2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan 
Dalam Jabatan di lingkungan TNI. Keempat pejabat 
TNI AU yang mendapat jabatan promosi adalah 
Marsma TNI Abdul Muis (Waasops Kasau) mendapat 
promosi menjabat Pangkoopsau II, Kolonel Pnb. 
Suwandi Mihardja MD (Sesdisminpersau) menjadi 
Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan 
Negara Kemenko Polhukam, Kolonel Nav Yoyok 
Yekti Setiyono (Pamen Srenaau) menjadi Karoren 
dan Ku Settama Lemhannas serta Kolonel Pom. 
Zapanta Boes, SH., (Paban V/Watpers Spersau) 
menjadi Danpuspomau.

Sedangkan 12 Pati yang mendapat alih tugas 
diantaranya Marsda TNI Bambang Agus Margono, 
SE., (Wairjen TNI) menjadi Askomlek Panglima 
TNI, Marsda TNI Agus Supriatna (Pangkoopsau 
II) Wairjen TNI, Marsma TNI Tri Budi Satriyo 
(Pangkosek Hanudnas I) Waasops Kasau, Marsma 
TNI Fahru Zaini I., SH, M,DS., (Asdep Koordinator 
Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara Kemenko 

Kas Kohanudnas Marsma TNI Bonar 
Hutagaol melakukan salam komando 
dengan Pangkosekhanudnas I yang 
lama Marsma TNI Tri Budi Satrio 
S.IP, MM dan Pangkosekhanudnas I 
yang baru Marsma TNI Fahru Zaini 
Isnanto, SH, pada upacara Sertijab 
Pangkosekhanudnas I di lapangan Apel 
Kosekhanudnas I Halim Perdanakusuma 
Jakarta Timur, akhir Maret. Sebelum 
menjabat Pangkosekhanudnas I Marsma 
TNI Fahru Zaini Isnanto, SH, yang 
merupakan alumnus AAU tahun 1986 
menjabat sebagai Asdep Koordinator 
Doktrin dan Strategi Pertahanan Negara 
Kemenkopolhukam.* (Pen Kohanudnas)

Sertijab Pangkosekhanudnas 1

Polhukam) Pangkosek Hanudnas I, Marsma TNI 
Eddy Yuwono (Waaslog Kasau) TA Pengkaji Bidang 
Ideologi Lemhannas, Marsma TNI Nugroho Prang 
Sumadi (Wadan Koharmatau) Waaslog Kasau.

Marsma TNI Tanto Suryanto (Kapuskodifikasi 
Kemhan) Wadan Koharmatau, Marsma TNI Ir. 
Hartono W.S. (Pati Mabesau) Kapuskodifikasi 
Kemhan, Marsma TNI Muh. Yunus (Kapusinfolahta 
TNI) TA. Pengkaji Bidang Demografi Lemhannas, 
Marsma TNI Ir. M. Agus Mustofa, M.Sc., (Karoren 
dan Ku Settama Lemhannas) Kapusinfolahta 
TNI, Marsma TNI Dwi Djatmiko S.B, SE., (Wadan 
Seskoau) TA Pengajar Bid. Sismenas Lemhannas, 
Marsma TNI Warsono (Waasintel Panglima TNI) 
Wadan Seskoau, dan Marsma TNI Anastasius 
Sumadi (Danpuspomau) Kadisminpersau.

Sedangkan yang akan purna tugas adalah 
Marsda TNI Bambang Wahyudi, S,IP., (Aspers 
Panglima TNI) Pati Mabesau dalam rangka 
pensiun, Marsda TNI L. Tony Susanto (TA Pengkaji 
Bid. Ideologi Lemhannas), Marsda TNI Syahrul 
Ansyory (Deputi Bid. Pendidikan Pimpinan Tingkat 
Nasional Lemhannas dan Marsma TNI Yaya Aspiadi 
(Kadisminpersau).*

Empat Perwira TNI AU 
Mendapat Jabatan Promosi
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Komandan Depohar 50 Kolonel Lek Kotot Sutopo Adji, Msi. (Han) menyaksikan 
penandatanganan berita acara serah terima jabatan Kadisrendalhar Depohar 50 di Lanud Adi 
Sumarmo, pertengahan Maret, sekaligus memimpin upacara serah terima jabatan.  Jabatan 
Kadisrendalhar Depohar 50 ini diserahterimakan dari Letkol Lek Ellyada Chrisdianta kepada 
penggantinya Letkol Lek Untung Kus Hermiandono. Letkol Lek Untung Kus Hermiandono 
alumnus  AAU tahun 1993 yang sebelumnya menjabat sebagai Kadisbin Depohar 50, 
sedangkan Letkol Lek Ellyada Chrisdianta alumnus  AAU tahun 1992, selanjutnya menduduki 
jabatan baru sebagai Askomlek Kosek Hanudnas IV Biak.* (Pentak Lanud Smo)

Sertijab Kadisrendalhar

Sertijab Irkohanudnas

Panglima Kohanudnas Marsda 
TNI Hadiyan Sumintaatmadja 
menyematkan tanda jabatan 
kepada Inspektur  Kohanudnas 
(Irkohanudnas) yang baru Kolonel 
Pnb BPL Tobing pada acara 
Pelantikan Ir Leo Wattimena di 
Aula Kohanudnas Makohanudnas 
Halim Perdanakusuma Jakarta, 
beberapa waktu lalu. Kolonel 
Pnb Binsar P Lumban Tobing 
merupakan alumnus AAU tahun 
1985, Sekbang Angkatan 34, dan 
sebelumnya menjabat sebagai 
Pamen Spersau PPRA A-50.* 
(Penkohanudnas)
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Pangkoopsau II Marsma TNI Abdul Muis bertindak selaku pimpinan acara Penerimaan tugas 
wewenang dan tanggung jawab jabatan Asops Kaskoopsau II kepada Kolonel Pnb Ekodono I, 
S.IP dan serah terima jabatan Kalambangja Koopsau II dari Kolonel Pnb Widyargo Ikoputra, SE 
kepada penggantinya Letkol Pnb Muhamad Untung Suropati, di Markas Koopsau II, Makassar, 
akhir Maret. Asops Kaskoopsau II Kolonel Pnb Ekodono I, S.IP sebelumnya bertugas sebagai  
Komandan Lanud El Tari Kupang. Kalambangja Koopsau II Letkol Pnb Muhamad Untung 
Suropati sebelumnya sebagai Komandan Lanud Timika.* (Penkoopsau II)

Komandan Lanud Iswahjudi 
Marsma TNI Yuyu Sutisna, S.E.  
memimpin serah terima jabatan 
Kepala Dinas Operasi dari Kolonel 
Pnb Djoko Hadipurwanto kepada 
Letkol Pnb Ian Fuady dan Kepala 
Dinas Personel dari Letkol Pnb 
Ian Fuady kepada Letkol Pnb 
Budi Achmadi di ruang rapat 
Markas Lanud Iswahjudi, Madiun, 
akhir Maret. Serah terima jabatan 
ditandai dengan penyematan 
tanda jabatan oleh Komandan 
Lanud.* (Pentak Lanud Iwj)

Sertijab Asops dan Kalambangja

Sertijab Kadisops dan Kadispers
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