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Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia menyaksikan Marsdya TNI  Sunaryo saat menandatangani 
naskah serah terima jabatan Wakasau di Mabesau Cilangkap, 

beberapa waktu lalu.

Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia melantik Marsdya TNI Sunaryo menjadi Wakasau menggantikan 
Marsdya TNI Boy Syahrir Qamar di Mabesau Cilangkap, beberapa waktu lalu. Sebelumnya Marsdya TNI 
Sunaryo menjabat Dansesko TNI sedangkan Marsdya TNI Boy Syahrir Qamar menjadi Kasum TNI. Pria 
kelahiran Bojonegoro, Jawa Timur ini memulai kariernya di Angkatan Udara sebagai penerbang di Wing 
Operasi 004 Kopatdara pada tahun 1982. Jabatan-jabatan strategis yang pernah diemban antara lain 
Komandan Skadron Udara 7 Wing 8 Lanud Suryadarma (2000), Dostun Golongan IV Seskoau (2001), 
Komandan Lanud Jayapura (2002), Paban VI/Binprof Sopsau (2004), Paban IV/Dukopslat Sopsau (2006), 
Paban I/Ren Sops TNI, Danlanud Atang Senjadja (2009), Wakil Gubernur AAU (2010), Pangkoopsau 
I (2011), Dirjen Renhan Kemhan RI (2012), serta Komandan Sesko TNI (2013). Pernikahannya dengan 
Ismiani, penerbang helikopter ini dikaruniai dua putri dan satu putra. Tanda kehormatan yang dimiliki 
antara lain Bintang Swa Bhuwana Paksa Nararya, Satyalancana Kesetiaan XVI Tahun, Satyalancana GOM 
VII (Aceh), Satyalancana GOM IX Raksaka Dharma (Papua), Satyalancana Seroja, Satyalancana Dwidya 
Sistha, Satyalancana Santi Dharma, dan The United Nations Medal.* 

Marsdya TNI Sunaryo 
Jabat Wakasau

Kasau Dalam
Kegiatan 
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Sertijab A spers,  A srena,  dan 
Kadispenau.  Kasau Marsekal TNI Ida 
Bagus Putu Dunia memimpin acara serah 
terima jabatan Asrena Kasau, Aspers Kasau, 
dan Kadispenau, beberapa waktu lalu, di 
Mabesau, Jakarta. Jabatan Asrena Kasau 
diserahterimakan dari Marsda TNI Ismono 
Wijayanto kepada Marsda TNI Mawardi, 
Aspers Kasau dari Marsda TNI Mawardi 
kepada Marsma (sekarang Marsda) 
TNI Herry Wibowo Eslah, sedangkan 
Kadispenau dari Marsma TNI Azman Yunus 
kepada Kolonel Pnb (sekarang Marsma 
TNI) SB Supriyadi. Menandai serah terima 
jabatan ini, Kasau Marsekal TNI Ida Bagus 
Putu Dunia menyematkan tanda jabatan 
kepada tiap-tiap pejabat baru. Tampak 
Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia 
menyematkan tanda jabatan kepada 
Kadispenau yang baru.*

Sertijab Kadismatau. Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia menyematkan tanda jabatan kepada Marsma TNI 
Robert Soter Marut sebagai Kepala Dinas Materiil Angkatan Udara (Kadismatau) yang baru menggantikan 
Marsma TNI Achmad Zainuri di Mabesau, beberapa waktu lalu. Upacara serah terima jabatan Kadismatau 
dipimpin oleh Kasau dan dihadiri Wakasau Marsdya TNI Sunaryo, para Asisten Kasau, serta pejabat TNI 
AU lainnya.* 
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Terima Dubes Perancis. Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia menerima kunjungan kehormatan 
Duta Besar Perancis, Mrs. Corinne Breyye dalam rangka perkenalan, di Mabesau beberapa waktu lalu. 
Kasau menyampaikan ucapan selamat atas jabatan sebagai Duta Besar Perancis di Indonesia, selanjutnya 
mengharapkan kerjasama yang sudah dirintis dengan baik selama ini dapat terus ditingkatkan.* 

Anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama. Berdasarkan Keputusan Presiden RI No 22 TK / tahun 
2013 tanggal 30 April 2013 Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia 
menerima anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa Utama. Penyematan penghargaan ini dilakukan oleh 
Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E, di Mabes TNI, pertengahan Juni.  Sepuluh perwira 
tinggi dari TNI AD dan TNI AL juga menerima penghargaan, termasuk Wagub Lemhannas Marsdya TNI 
Dede Rusamsi yang menerima Bintang Dharma.* 
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Terima Dubes Belarus.  Kasau 
Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia 
menerima kunjungan kehormatan 
Duta Besar Belarus Vladimir Lopato 
Yagorsky di Mabesau Cilangkap, akhir 
Mei. Kunjungan ini untuk membahas 
kemungkinan kerjasama antara TNI 
AU dengan Angkatan Udara Negara 
Belarus. 

Wakasau Terima Tamu RAAF.  Wakasau 
Marsdya TNI Sunaryo menerima 
kunjungan Air Commodore Antoni 
GPCP  dari Royal Australian Air 
Force (RAAF) di Mabesau Cilangkap, 
beberapa waktu lalu. Kunjungan yang 
dimaksudkan untuk meningkatkan 
kerjasama kedua angkatan udara 
tersebut berlangsung penuh keakraban 
dan diakhiri saling memberikan 
cenderamata.*

Tupdik dan wisuda AAU. Kasau Marsekal 
TNI Ida Bagus Putu Dunia mengalungkan 
medali kepada lulusan terbaik peraih 
Adhimakayasa yaitu Capaja I Putu Satrya 
Kedaton ketika menutup pendidikan 
sekaligus wisuda sarjana taruna AAU di 
Yogyakarta, pertengahan Juni. Kini, taruna 
Akademi TNI berhak menyandang gelar 
S.T. Han. AAU sendiri, pada tahun ini 
melahirkan 108 Capaja (calon perwira 
remaja) yang terdiri dari 39 taruna dari 
program studi (prodi) Teknik Aeronautika 
Pertahanan, 34 dari  prodi Teknik 
Elektronika Pertahanan dan 35 orang 
dari prodi Teknik Manajemen Industri 
Pertahanan.*
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Angkatan 
Udara
Gelar Baksos 
di Sumbawa

Angkatan 
Udara
Gelar Baksos 
di Sumbawa

Dalam rangkaian peringatan ke-66 Hari Bakti TNI 
Angkatan Udara tahun 2013, TNI AU menggelar 
bakti sosial (Baksos) dan karya bakti di Kabupaten 
Sumbawa, selama dua hari pada awal Juli. 
Baksos berupa pengobatan gratis itu digelar 
di RSU Provinsi Sumbawa meliputi pelayanan 
kesehatan umum, pemeriksaan dan pengobatan 
gigi, pembuatan gigi palsu, bedah minor, operasi 
bibir sumbing, pelayanan KB, sunatan massal, 
pemeriksaan mata, pembagian kaca mata baca 
dan operasi mata katarak. Sedangkan karya 
bakti berupa kegiatan fisik yaitu restorasi balai 

pertemuan dan kesenian, perbaikan jalan dan 
renovasi masjid di Dusun Pamulung, Desa Karang 
Dima Kecamatan Labuhan Badas, Sumbawa.

Dari PIA Ardhya Garini Pusat memberikan 
kursus keterampilan kepada, Persit Kartika, 
Jalasenastri, Bhayangkari dan Dharma Wanita 
Kabupaten Sumbawa, serta masyarakat berupa 
pembuatan abon daging kerbau, sapi dan ikan, 
menghias kardus bekas untuk bungkus kado dan 
membuat payet pada kain tenun khas Sumbawa 
serta pelatihan penanaman sayuran secara 
hidrophonik oleh Yasau. Khusus untuk pelayanan 
operasi katarak pelayanan diberikan hingga empat 
hari karena banyaknya pasien yang mengantre. 
Hingga hari terakhir pasien yang dilayani 
mencapai 4002 pasien, meliputi pelayanan umum 
671 pasien, gigi 430 (tambal 92, cabut 165, scalling 
53, periksa 20 dan gigi palsu 100), bedah minor 
135, bibir sumbing 11, katarak 155, kacamata baca 
2214, khitan 197 dan KB 189 (MOW 26, MOP 10, 
IUD 53 dan Implan 100). Kegiatan ini dibuka dan 
dihadiri Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia dan 
Ketua Umum PIA Ardhya Garini Ny. Dewi IB Putu 
Dunia.*

Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia memberikan penghargaan 
kepada Direktur RSU Provinsi Sumbawa, drg, T. Tri Waluyo. 
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Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia 
menyerahkan bantuan kaca mata

Antrian Pasien

Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia secara simbolis 
menyerahkan bantuan untuk kegiatan fisik 
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emikian juga dengan peringatan Hari 
Bakti TNI AU, kegiatan yang tahun 2013 ini 
puncaknya diselenggarakan dengan sebuah 

upacara militer di kesatrian Akademi Angkatan Udara 
(AAU) Yogyakarta pada 29 Juli 2013, intinya juga 
sebagai ajang sosialisasi nilai-nilai kejuangan dan 
nasionalisme. Melalui peringatan itu, tentunya TNI 
AU ingin mengenang dan membangkitkan kembali 
heroisme semangat perjuangan dan patriotisme 
para pendahulu TNI AU kepada generasi muda. 
Melalui peringatan itu, TNI AU juga sekaligus ingin 
mempublikasikan kepada masyarakat, bahwa 66 
tahun lalu TNI AU bersama rakyat pernah dan mampu 
melakukan gerakan perjuangan untuk melawan 
kesewenang-wenangan penjajah Belanda, meski 
dihadapkan dengan situasi yang sulit.

Sejarawan dan peneliti utama dari Lembaga 
Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Asvi 
Marwan Adam kepada redaksi Suara Angkasa 
mengungkapkan, apa yang dilakukan TNI AU 
dengan memperingati Hari Bakti setiap tahun 
sebagai sesuatu yang positif. Ada upaya untuk 
menanamkan nilai-nilai kejuangan kepada generasi 

Memperingati suatu 
peristiwa, ditinjau 
dari aspek sejarah 
selalu memberikan 
dua makna penting. 
Pertama sebagai 
sarana mengenang dan 
membangkitkan kembali 
semangat nasionalisme 
kepada generasi muda. 
Kedua, sebagai ajang 
sosialisasi bahwa 
sebuah pergerakan atau 
perjuangan rakyat dulu 
pernah dilakukan.

Refl eksi 66 TahunRefl eksi 66 Tahun Bakti TNI AU Bakti TNI AU
Bangkitkan Kembali HeroismeBangkitkan Kembali Heroisme

Elang MudaElang Muda

Laporan 
Utama

D
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muda (penerus TNI AU) sekaligus mensosialisasikan 
kepada masyarakat sebuah bentuk gerakan 
perjuangan melawan penjajah yang pernah 
dilakukan oleh para pendahulu TNI AU bersama 
rakyat enam puluh enam tahun lalu. 

“Ini (peringatan Hari Bakti-red) penting dan 
harus tetap dipelihara, nilai-nilai kejuangan itu 
yang perlu diwariskan kepada generasi penerus TNI 
AU. Masyarakat dan generasi muda perlu tahu kalau 
TNI AU penah berjuang bersama rakyat melawan 
penjajah Belanda” kata Dr. Asvi Marwan Adam 
kepada Suara Angkasa di kantornya, gedung LIPI 
Jakarta Selatan pertengahan Mei 2013 lalu.

Ahli peneliti utama pada Pusat Penelitian 
Politik LIPI itu, menambahkan, peristiwa bakti 
TNI AU 66 tahun lalu itu, telah memperlihatkan 
bahwa pejuang TNI AU dulu memiliki semangat rela 
berkorban yang tinggi, mereka rela mengorbankan 
jiwa dan raganya untuk mempertahankan 
kemerdeka an negaranya. Kondisi ini tentunya 
sebagai hal positif yang patut untuk diteladani 
para generasi penerus TNI AU, khususnya maupun 
masyarakat pada umumnya. 

“Upaya ini untuk mengingatkan kembali 
akan semangat dan nasionalisme yang menjadi 
modal utama, baik dalam melanjut kan perjuangan 
maupun mengisi kemerdeka an. Bila sosialisasi 
ini gagal, akan menjadi berat karena tantangan 
yang dihadapi TNI AU saat ini sangat kompleks, 
dimana godaan (tantangan) sosial dewasa ini 
cukup kuat, seperti persoalan uang, perempuan 
maupun narkotika”, kata Dr. Asvi Marwan Adam 
menambahkan. 

Bukan Aksi Bonek
Sejarawan Dr. Asvi Marwan Adam yang 

lulusan EHESS (Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales) Paris, Perancis tahun 1990 ini, melihat 
peristiwa 29 Juli 1947 sebagai bentuk heroisme. 
Menurutnya, aksi ini bukan sekadar keberanian 
semata, tetapi semangat yang dilandasi kesadaran 
tinggi untuk membela harkat dan martabat bangsa 
dari kesewenang-wenangan penjajah.

“Jadi ini bukan aksi bonek (bondo nekat = aksi 
nekat-red), ini merupakan bentuk keberanian dari 
kadet yang masih muda. Menurut saya itu suatu 
keberanian yang dilandasi “kemarahan” karena 
Belanda dengan sewenang-wenang melakukan 
penyerbuan ke banyak tempat di Indonesia” terang 
Dr. Asvi Marwan Adam. Ditambahkan aksi mereka 
patut diapresiasi mengingat mereka melawan 
dengan segala keter batasan, dengan jumlah 
pesawat yang terbatas dibandingkan dengan 
Belanda

Keberhasilan para kadet di pagi buta pada 29 
Juli 1947 dengan menyerang markas Belanda di 
Semarang, Salatiga dan Ambarawa memang harus 
dibayar mahal. Karena pada sore harinya tiga perintis 
TNI AU, yaitu Komodor Muda Udara A. Adisutjipto, 
Komodor Muda Udara Dr. Abdulrachman Saleh 
dan Opsir Muda Udara Adi Soemarmo harus 
gugur, karena pesawat yang ditumpanginya saat 
melaksanakan misi kemanusiaan membawa obat-
obatan ditembak jatuh oleh Belanda. 

Dikaitkan dengan tantangan yang dihadapi 
TNI AU sekarang, sejarawan kelahiran Bukit Tinggi 
Sumatera Barat 59 tahun lalu yang sudah banyak 
menulis buku sejarah ini mengingatkan, kalau 
tantangan sekarang tidak kalah berat dengan jaman 
dulu. Menurutnya sekarang tekanan yang datang 
bentuknya bukan lagi penyerangan secara fisik, 
bukan lagi operasi militer, tetapi penyerangan yang 
bersifat ekonomi.

Menurutnya, saat ini banyak kekuatan asing 
telah “menjajah” bangsa ini. Dicontohkan, bagaimana 
kekuatan asing itu mencoba menggerogoti 
melalui berbagai undang-undang yang cenderung 
menguntungkan pihak asing. Bagaimana modal-
modal asing itu menyerbu masuk ke Indonesia 
dengan memberikan keuntungan yang sangat 
sedikit kepada negara ini. 

“Jadi saya kira bentuk tantangan yang 
sekarang dihadapi bukan hanya yang sifatnya 
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militer, tetapi juga lebih banyak sosial, budaya 
dan ekonomi. Yang intinya kita harus tetap 
mempertahankan keutuhan negara kita, itu yang 
saya lihat dan perlu kita waspadai”, jelasnya.

Dr. Asvi Marwan Adam menggarisbawahi 
tentang pentingnya generasi penerus TNI AU 
saat ini untuk meneladani sikap dan nilai-nilai 
kejuangan (heroisme) para pendahulu AURI dulu. 
Hal ini penting sebagai alat untuk membentengi 
prajurit dari tantangan yang begitu kompleks, tidak 
saja menjaga militansi sikap setiap prajurit TNI AU 
tetapi juga sekaligus menghindarkan prajurit dari 
sikap-sikap yang kontra produktif, baik di saat ini 
maupun di masa mendatang. 

Fakta Baru
Dalam kontek peringatan Hari Bakti TNI 

AU, menurut Dr, Asvi Marwan Adam, selain dua 
peristiwa pada 29 Juli 1947, sebenarnya ada 
satu peristiwa penting lain yang layak untuk 
dijadikan sebagai momentum Hari Bakti TNI 
AU, yaitu gugurnya dua perintis TNI AU Halim 
Perdanakusuma dan Iswahyudi pada Desember 
1947. Peristiwa tersebut, sarat dengan nilai-nilai 
kejuangan, tidak saja semangat dua perintis 
TNI AU itu, tetapi juga semangat perjuangan 
dan perlawanan oleh rakyat Indonesia dalam 
melawan penjajah Belanda khususnya maupun 
mempertahan kan kemerdekaan Indonesia pada 
umumnya. 

Seperti diketahui dua perintis TNI AU tersebut 
gugur saat membawa pesawat bermesin ganda Avro 
Anson yang dibeli pemerintah Indonesia. Pesawat 
yang diterbangkan dari Bangkok (Thailand) 
menuju Jakarta (Indonesia) itu, dikabarkan jatuh 
di daerah Tanjung Hantu semenanjung Malaysia 
akibat cuaca buruk. Peristiwa ini sangat layak 
dijadikan momentum bakti TNI AU, karena 
faktanya pesawat tersebut memang dibeli dengan 
dukungan biaya dari kaum ibu di Sumatera Barat 
yang dengan kerelaan tinggi menyumbangkan 
perhiasannya untuk membantu perjuangan 
membeli pesawat terbang yang akan dijadikan 
sebagai alat perjuangan Indonesia dalam melawan 
penjajah Belanda.

“Ini bukti nyata adanya kerelaan berkorban 
rakyat untuk berjuang demi mempertahankan 

kemerdekaan Indonesia. Dan ini adalah bakti yang 
tulus dari masyarakat kita tehadap perjuangan 
bangsa ini, rakyat bersama TNI AU bahu membahu 
mempertahankan kemerdekaan bangsa ini”, kata 
Dr. Asvi Marwan Adam bersemangat 

Terkait dengan lokasi jatuhnya pesawat Avro 
Anson, Dr. Asvi Marwan Adam menyatakan, pada 
tahun 2003, ada informasi telah ditemukannya 
bangkai pesawat di pedalaman hutan Palalawan, 
propinsi Riau. Karena kesulitan biaya, masyarakat 
tidak meneruskan penelitian (pengecekan) tentang 
bangkai pesawat apa yang mereka temukan. 
Pengecekan dan pengujian secara detil akan 
keberadaan bangkai pesawat tersebut perlu 
dilakukan, untuk meyakinkan akan identitas 
pesawat, karena tidak menutup kemungkinan 
bangkai pesawat tersebut adalah Avro Anson 
yang diterbangkan Halim Perdanakusuma dan 
Iswahyudi. 

“Kita masih menganggap fakta sejarah 
pesawat Avro Anson jatuh di Tanjung Hantu 
Malaysia, pada Desember 1947. Tapi tahun 2003 
ada perkembangan baru bahwa masyarakat di 
kabupaten Palalawan Riau menemukan bangkai 
pesawat, itu perlu dikaji betul, kalau ternyata 
bukan di Tanjung Hantu jatuhnya itu harus ada 
investigasi yang lebih serius yang dilakukan TNI 
AU, untuk memastikan betul Jatuhnya itu di Riau 
atau di Malaysia” kata Dr. Asvi Marwan Adam 
menambahkan. 

Terkait dengan informasi tersebut, menurut 
Dr. Asvi Marwan Adam, maka ada tiga peristiwa 
yang dapat dijadikan sebagai momentum bakti TNI 
AU, selain dua peristiwa pada pagi dan sore hari 
29 Juli 1947, sebetulnya peristiwa jatuhya pesawat 
Avro Anson yang mengakibatkan gugurnya Halim 
Perdanakusuma dan Iswahyudi pada Desember 
1947 juga layak dijadikan sebagai bentuk bakti 
TNI AU. 

“Jadi menurut saya ada tiga peristiwa, 
bukan dua, selain pemboman pagi hari oleh 
para Kadet dan gugurnya tiga perintis TNI AU 
bersama Dacota VT-CLA pada sore hari, gugurnya 
Halim Perdanakusuma dan Iswahyudi dengan 
Avro Anson, pada Desember 1947 juga bisa 
menjadi pertimbangan”, kata Asvi Marwan Adam 
menjelaskan.
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Ikutkan Generasi Muda
Dr Asvi Marwan Adam menambahkan, 

layaknya roh prajurit, maka heroisme harus tetap 
dipelihara dan dipupuk secara terus menerus 
dikalangan prajurit TNI AU. Tanpa semangat 
kejuangan yang tinggi, mustahil berbagai tugas 
negara yang dipercayakan kepada TNI AU dapat 
dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, 
penanaman nilai-nilai kejuangan 
dan semangat Hari Bakti TNI AU di 
kalangan prajurit TNI AU harus terus 
digelorakan. Berbagai sosialisasi dan 
publikasi momentum Hari Bakti TNI AU 
juga perlu untuk terus disampaikan di 
kalangan masyarakat, khususnya para 
generasi muda. 

“Saya melihat sosialisasi tentang 
perjuangan mereka (pelaku 29 Juli 1947-
red) di kalangan pemuda itu penting 
dilakukan, misalnya pada saat Hari 
Bakti dengan mengundang masyarakat 
untuk ikut mendengarkan ceramah 
atau mengunjungi museum”, ucap Asvi 
Marwan Adam. 

Melalui kegiatan seperti itu, maka 
masyarakat dapat menghayati dan 
merasa kan bagaimana perjuangan itu. 
Generasi muda harus banyak diikutkan 
dalam kegiatan Hari Bakti TNI AU, 
sehingga mereka tahu apa itu Hari 
Bakti TNI AU. Kegiatan lain yang dapat 
dilakukan untuk menambah efektivitas 
sosialisasi adalah dengan membuat 
film dokumenter tentang tokoh-tokoh 
pelaku 29 Juli 1947. Cara itu diyakini 
akan sangat mengena dan cepat dikenal 
masyarakat. 

Meskipun dihadapkan dengan 
tantangan yang sangat berat, menurut 
Dr. Asvi Marwan Adam saat ini semangat 
kejuangan di kalang an prajurit TNI AU 
masih ada. Dirinya melihat semangat 
itu paralel dengan meningkatnya 
kesejahteraan prajurit dan Alutsistanya. 

“Jangan lupa sebelum tahun 1945, 
AURI itu Angkatan Udara terkuat di Asia 
Tenggara nomor dua setelah China. Kita 

bermimpi kapan lagi kejayaan itu akan muncul 
kembali. Apa yg pernah kita capai masa lalu itu 
pada tahun 60-an semoga bisa terwujud kembali, 
karena AURI itulah yang membentengi menjaga 
negara kita”, kata Dr. Asvi Marwan Adam mengakhiri 
perbincangan dengan Suara Angkasa. (soen).

Dr. Asvi Marwan Adam
Sejarawan LIPI
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Dua peristiwa bersejarah yang terjadi pada 29 Juli 1947, yaitu pengeboman 
oleh Kadet TNI AU atas daerah-daerah pendudukan Belanda, di Semarang, 
Ambarawa, dan Salatiga serta gugurnya tiga perintis TNI AU dalam insiden 
tertembaknya pesawat Dacota VT-CLA di Ngoto Yogyakarta, sejatinya 
merupakan peristiwa yang sarat dengan nilai-nilai kejuangan.

Laporan 
Khusus

Meskipun TNI AU waktu itu masih berusia 
belia (belum genap dua tahun-red), namun para 
kadet yang juga masih sangat muda bahkan 
belum punya pengalaman perang udara itu, telah 
menunjukkan sikap keberanian dan heroisme 
yang layak dicatat dengan tinta emas dalam 
lembaran sejarah bangsa ini. Demikian juga dalam 
insiden Dacota VT-CLA, ketiga perintis TNI AU telah 
menunjukkan sikap kejuangan yang luar biasa, 
karena berani menerobos blokade udara yang 
begitu ketat yang dilakukan Belanda.

Terlepas dari bagaimana hasil yang dicapai, 
nyatanya dua peristiwa itu mengandung nilai-
nilai kejuangan, keberanian, kedisiplinan dan 
patriotisme yang sangat tinggi, dan patut dipelihara 
serta diwariskan kepada generasi penerus TNI AU 
khususnya dan masyarakat pada umumnya. 

Oleh TNI AU, tanggal tersebut kemudian 
ditetapkan sebagai Hari Bakti, yang diperingati 
setiap tahun. Melalui peringatan itu, diharapkan 
nilai-nilai yang terkandung didalamnya akan 
terus terpelihara. Memperingati suatu peristiwa 

Menapaki Kembali Jejak 
Kepahlawanan 29 JULI 1947
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bersejarah sendiri, sejatinya bentuk dari refleksi 
diri dalam rangka mengambil makna satu nilai 
yang terkandung dalam peristiwa itu. Di situ 
terkandung makna kesediaan menerima apa 
yang disebut sebagai kegagalan, bukan hanya 
keberhasilan saja, serta menatap dan memperbaiki 
masa depan yang lebih baik. 

Kata “bakti” menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia mempunyai makna, “perbuatan yang 
menyatakan setia”. Dengan demikian, apa yang 
dilakukan para pelaku 29 Juli 1947 itu, merupakan 
bentuk kesetiaan mereka khususnya dan Angkatan 
Udara pada umumnya kepada bangsa dan Negara 
ini. 

Operasi udara yang telah dilakukan saat itu, 
tidak bisa dilihat hanya dari sisi fisik daya rusak 
saja, melainkan jauh lebih penting adalah akibat 
non fisik dari peristiwa itu yaitu daya kejut, aspek 
psikologis, dan semangat patriotisme di tengah 
arogannya pemerintah Belanda terhadap rakyat 
Indonesia. 

Kemudian bagaimana generasi Angkatan 
Udara sekarang melihat dan memaknai peristiwa 
tersebut? Untuk mengetahui sejauh mana 
pelestarian dan aplikasi nilai-nilai kejuangan 
peristiwa 29 Juli 1947 di kalangan prajurit 
TNI AU saat ini, redaksi menggali pendapat 
mantan Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Marsekal 
Madya (Marsdya) TNI (Purn) Daryatmo, S.IP dan 
mantan Deputi Bidang Potensi Basarnas (Badan 
SAR Nasional Marsekal Muda (Marsda) TNI 
(Purn) Sukarto. Dua nama ini dalam perjalanan 
dinasnya pernah “singgah” di Dispenau, sebagai 
Kadispenau dan Sesdispenau, dan tahun ini beliau 
berdua telah purna tugas dengan menjalankan 
kewajibannya sebagai prajurit TNI AU yang sukses. 
Bagaimana pandangan mereka berdua, berikut 
hasil wawancara dengan Suara Angkasa. 
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Perlu Keteladanan Dari Para Pemimpinnya
Ditemui di kediamannya di kawasan Legenda 

Wisata, Cibubur, Marsekal Madya (Marsdya) TNI 
(Purn) Daryatmo, S,IP melihat substansi peringatan 
hari bakti TNI AU adalah bentuk keteladanan. Di 
mata marsekal bintang tiga yang pernah menjabat 
sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI periode 
2012 -2013 ini, makna terpenting memperingati 
Hari Bakti adalah mengenang semangat juang yang 
meliputi kerelaan berkorban dan keteladanan 
para pelakunya. 

“Dua peristiwa penting yang terjadi pada 
tanggal 29 Juli enam puluh enam tahun lalu, 
tidak akan mungkin terlaksana dan tidak akan 
menjadi sejarah yang penting pula, bila di 
benak para pelaku tidak terpatri nilai-nilai 
kejuangan yang menyala yang melandasi apa yang 
akan dikerjakannya”, kata Marsdya TNI (Purn) 
Daryatmo, S.IP mengawali perbincangannya 
dengan Suara Angkasa.

Menurut putra Wonogiri, Jawa Tengah itu, 
aplikasi semangat dan nilai-nilai kejuangan harus 
terus menerus ditanamkan di kalangan prajurit 
di era sekarang dan nanti, meskipun setiap era 
tuntutan dan tantangannya berbeda-beda.

“Dulu pada jaman perang kemerdekaan, 
semangat perjuangan dengan rela berkorban, 
selalu saja dalam konteks melawan musuh, karena 
eranya memang menghadapi musuh. Namun 
era seperti sekarang ini, tentu berbeda, karena 
tidak sedang menghadapi musuh perang, tetapi 
nilai-nilai perjuangan para pelaku itu rasanya 
sangat relevan dan harus terus dihidupkan, yang 
aktualisasinya disesuaikan dengan era sekarang”, 
kata Marsdya TNI (Purn) Daryatmo, S.IP kepada 
Suara Angkasa . 

Sebagai contoh, bagaimana prajurit TNI AU, 
menjalankan tugas dengan penuh totalitas, tidak 
menghitung untung rugi untuk dirinya. Kalau 
nilai-nilai perjuangan itu teraktualisasikan dengan 
baik, maka tidak akan ada prajurit yang mengeluh. 
Kemampuan yang ada pada dirinya diorientasikan 
untuk kebaikan dan kemaslahatan Negara melalui 
TNI Angkatan Udara, bukan interes dirinya sendiri.

Tantangan jaman sekarang memang 
sangat kompleks, godaan yang berupa ekonomi 
begitu kuatnya. Kondisi ini, sering kali menjadi 
permasalahan serius di kalangan prajurit, dan 
sering menganggu pelaksanaan tugas prajurit 
TNI. Di sinilah pentingnya nilai-nilai kejuangan, 
walau tidak mudah mengaktualisasikan nilai-nilai 
perjuangan para pendahulu, namun berbagai 
upaya tetap harus dilakukan

 Oleh karena itu, setiap prajurit TNI AU 
khususnya para perwira dan lebih khusus lagi 
para pemimpinnya, harus mengerti, memahami 
dan menghayati, kemudian mengaktualisasikan 
sepenuhnya nilai-nilai perjuangan tersebut 
dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Kata kunci 
dari semua itu adalah keteladanan dari para 
pemimpinnya di semua strata.

“Harapan saya, peringatan Hari Bakti tidak 
hanya terbatas pada acara-acara seremonial 
saja, tetapi lebih penting adalah menjadikan 
peringatan Hari Bakti sebagai momentum untuk 
mengenang jasa pendahulu dan menumbuhkan 
tekad untuk meneruskan cita-citanya, sebagai 
bentuk penghargaan bagi para pendahulu. Salah 
satu caranya adalah ketauladanan dari para 
pemimpin”, ucap Marsdya TNI (Purn) Daryatmo 
penuh harap.

Marsdya TNI (Purn) Daryatmo, S.Ip
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Semangat Kejuangan Tempo Dulu Tidak Boleh 
Berhenti.

Ditemui redaksi di kediamannya, di daerah 
Bekasi, Jawa Barat, Marsekal Muda (Marsda) TNI 
(Purn) Sukarto mengatakan, makna terpenting 
yang perlu digarisbawahi dari peristiwa bakti 
TNI AU tanggal 29 Juli 1947 adalah semangat 
kejuangan. Semangat kejuangan itu laksana roh 
yang akan menggerakkan dan menghidupkan 
manusia, sehingga tidak boleh berhenti, harus 
terus menerus tetap ada.

Menurut putra Mojokerto Jawa Timur itu, 
semangat kejuangan tidak cukup dengan hanya 
menggelar kegiatan karya bakti sosial, yang lebih 
penting adalah bagaimana memberikan yang 
terbaik kepada bangsa dan Negara ini melalui 
tugas-tugas yang diberikan negara kepada prajurit 
TNI AU. Hal itu juga yang dicontohkan para pelaku 
serangan udara dan ketiga perintis TNI AU yang 
gugur dalam insiden tertembaknya Dacota VT-CLA 
pada waktu itu untuk bangsa dan negaranya.

Marsekal bintang dua yang mantan Deputi 
Bidang Potensi Basarnas periode 2011– 2013 
ini mengatakan, perkembangan teknologi 
yang canggih seperti apapun dengan berbagai 
dampaknya dewasa ini, tidak boleh mengurangi 
semangat kejuangan prajurit. Sebaliknya justru 
harus diambil manfaatnya untuk mendukung 
kelancaran tugas yang lebih baik lagi. 

“Apa yang menjadi tugas kita sebagai 
tentara Angkatan Udara, ya … itulah bakti 
kita kepada nusa dan bangsa. Semua 
prajurit harus melek teknologi, tidak 
Gaptek (gagap teknologi—red), tetapi 
tetap tidak meninggalkan jati diri dan 
budayanya sebagai prajurit dan bangsa 
Indonesia”, kata Marsda TNI (Purn) Sukarto 
menambahkan. 

Dalam kaitannya dengan pemahaman 
prajurit terhadap tugasnya, alumnus AAU 
tahun 1978 ini mencontohkan kata-kata 
yang sering diucapkan salah seorang 
komandannya saat dulu ia menjalani 
pendidikan. “Saya mengambil kata-kata 
komandan saya, dulu, kalau komandan 

bilang sapi, anak buah sudah tidak boleh tanya 
lagi di mana ekornya, kepalanya, kakinya”, terang 
Marsda TNI (Purn) Sukarto menirukan ucapan 
mantan komandannya. 

Maknanya adalah bahwa sebagai prajurit TNI 
AU, harus sudah tahu apa yang harus dikerjakan. 
Dalam konteks ini, hal terpenting yang harus 
dimiliki prajurit adalah semangat kejuangan, 
yaitu semangat untuk terus belajar dan memacu 
diri agar menjadi prajurit yang mumpuni, 
prajurit yang paham akan tugasnya sekaligus 
memiliki semangat juang dan dedikasi tinggi 
untuk organisasinya. Semangat juang seperti 
itulah yang enam puluh enam tahun lalu juga 
telah ditunjukkan oleh para pelaku peristiwa 29 
Juli 1947.

Ada sedikit keprihatinan Marsda TNI (Purn) 
Sukarto, bila melihat kondisi mental prajurit TNI 
AU saat ini. Menurut penerbang helikopter ini, 
saat ini ada kesan prajurit mulai luntur semangat 
kejuangannya. Menurutnya banyak prajurit dalam 
tugas sekadar meng-copy sejarah saja. 

“Saya melihat ada kesan kalau rasa empati 
prajurit sekarang sedikit berkurang, ini harus 
dibangkitkan kembali, saya melihat peringatan hari 
bakti TNI AU menjadi momen yang tepat sebagai 
media untuk mengingatkan dan menanamkan 
kembali nilai-nilai kejuangan yang terkandung 
di dalamnya”, kata Marsda TNI (Purn) Sukarto 
mengakhiri perbincangan dengan Suara Angkasa.*

Marsda TNI (Purn) Sukarto
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Selama tujuh windu sejak tahun 1957 
hingga 2013, Kontingen Garuda 

Indonesia (Konga) telah dipercaya sebagai 
pasukan internasional pembawa misi perdamaian 
Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di dunia. Misi 
perdamaian Konga merupakan pelaksanaan 
politik luar negeri bebas aktif Indonesia dalam 
turut mewujudkan perdamaian dunia juga refleksi 
pelaksanaan tujuan nasional keempat pada alinea 
ke-4 Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 
yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang 
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 
keadilan sosial”. 

Memasuki tahun 2011, tepatnya 19 
Desember  2011, eksistensi Konga telah mengalami 
finalisasi dengan diresmikannya fasilitas Pendidikan 
dan Latihan Pusat Pemeliharaan Perdamaian 
Indonesia (Indonesian Peace and Security Center 

(IPSC)) di Bukit Merah Putih Sentul, Bogor, Jawa 
Barat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 
(SBY). FinaIisasi diartikan, pengiriman Konga 
telah bermuara pada satu badan karena kini telah 
dikelola sepenuhnya oleh Pusat Misi Pemeliharaan 
Perdamaian (PMPP) TNI, beserta sarana dan fasilitas 
latihannya. 

Misi Perdamaian Indonesia
Sejak proklamasi Kemerdekaan Indonesia 

dikumandangkan, tanggal 17 Agustus 1945, 
Bangsa Indonesia berkomitmen untuk 
menempatkan dirinya sebagai bagian masyarakat 
dunia dan berusaha proaktif terhadap berbagai 
permasa lahannya .  Komi tmen te r sebut 
diimplementasikan dalam pelaksanaan politik 
luar negeri yang bebas aktif. Politik bebas aktif 
diartikan tidak memihak pada kepentingan 

Mancanegara

Finalisasi Misi Perdamaian 
Kontingen Garuda Melalui 
PMPP TNI
Mayor Sus Dodo Agusprio Susilo, SS.
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negara adidaya yang sedang berpengaruh dan 
aktif adalah tidak bersikap diam ataupun reaktif 
dalam menanggapi setiap isu yang terjadi, namun 
berupaya turut serta mencari solusi (Jurnal 
Pertahanan, Mei 2011 : 69).

Di era Presiden SBY, politik bebas aktif 
tetap dilaksanakan dengan beberapa kebijakan 
luar negeri baru berupa membuat gebrakan 
menyusun berbagai perjanjian baru dengan 
negara-negara lain untuk kepentingan nasional. 
Sejak 2004 pemerintah melalui Kementerian Luar 
Negeri, mengusung kebijakan politik luar negeri 
bebas aktif yang progresif yaitu all direction foreign 
policy (politik luar negeri ke segala arah) dengan 
slogan million friends and zero enemy (merangkul 
sebanyak-banyaknya kawan) (Tabloid Diplomasi, 
Kemenlu April 2012 : 3). Untuk merangkul kawan, 
bangsa Indonesia menggunakan strategi soft power 

sehingga meminimalisir kemungkinan adanya 
musuh. Soft power merupakan karakteristik 
positif sebagai nilai keunggulan bangsa Indonesia 
dibandingkan negara lain seperti sikap ramah, 
peduli dan sopan santun, sehingga memperkuat 
jalinan hubungan diplomasi. 

Di sinilah peran penting Konga sebagai 
kepanjangan tangan pemerintah dalam 
melaksanakan misi diplomatik. Pengiriman 
Konga sejak tahun 1957 terbukti memberikan 
kontribusi positif Pemerintah Indonesia pada 
dunia internasional yang tentu mendapat nilai 
plus PBB dan negara lain karena berpartisipasi 
memecahkan permasalahan global. Hingga tahun 
2013, Konga yang bertugas ke luar negeri berjumlah 
32 nomor kontingen atau dalam rekapitulasi PMPP 
TNI, sebanyak 562 kali pengiriman dalam tempo 
56 tahun. Sehingga rata-rata ada 10 pengiriman 
pasukan ke luar negeri. Suatu prestasi yang patut 
disyukuri dan diacungi jempol karena intensitas 
pengiriman Konga cukup tinggi tiap tahunnya. 

Walaupun kurang lebih selama tujuh tahun, 
sejak 1965-1972 Indonesia absen tidak aktif dalam 
pengiriman pasukan pemeliharaan perdamaian 
karena fokus dari pemerintah pada permasalahan 
domestik, tidak mengurangi semangat Indonesia 
untuk kembali mengirimkan Konga ke luar negeri 
setelah kondisi politik dalam negeri cukup stabil. 
Misi perdamaian Konga dikirimkan kembali pada 
Konga IV, V, VII dan VIII tahun 1972-1975 di bawah 
satu misi non-PBB di Vietnam (Jurnal Pertahanan, 
Mei 2011 : 83). Kevakuman Indonesia selama tujuh 
tahun tersebut, seolah-olah tertutupi dengan 
intensitas pengiriman Konga ke luar negeri sejak 
tahun 1975 hingga kini yang gencar dilaksanakan. 

Babak Baru Konga
Seperti disebut Konga telah mengalami 

finalisasi tugas pemeliharaan perdamaian ke 
dalam satu institusi bernama PMPP TNI atau 
sebagai peacekeeping training center Indonesia. 
PMPP TNI merupakan bagian dari lPSC sebagai 
organisasi baru di jajaran Mabes TNI. Dibentuk 
pada awal tahun 2007 berdasarkan Keputusan 
Panglima TNI Nomor : Kep/5/I/2007 tentang 
Pokok-pokok Organisasi dan Prosedur PMPP TNI. 
Saat itu markasnya masih menumpang di salah 
satu gedung di Mabes TNI Cilangkap. Kemudian 
secara bertahap dibangun Markas PMPP TNI di 
Sentul dan selesai tahun 2011. Area PMPP TNI 
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luasnya mencapai 261,712 hektar terletak di Desa 
Sukahati, Citeureup, Sentul, Bogor. Sebelum 
keberadaan PMPP TNI, pengiriman Konga selama 
55 tahun diurus sepenuhnya Staf Operasi Mabes 
TNI. 

PMPP TNI merupakan satu dari 19 Badan 
Pelaksana Pusat (Balakpus) Mabes TNI dengan tiga 
tugas, salah satunya menyelenggarakan kegiatan 
latihan serta memelihara kemampuan personel 

maupun satuan TNI yang dipersiapkan untuk 
operasi perdamaian (Patriot, Desember 2011: 33). 
Visinya menyiapkan personel TNI yang profesional 
dalam mengemban tugas misi pemeliharaan 
perdamaian, dengan berperan aktif mendukung 
misi pemeliharaan perdamaian dunia melalui 
penyelenggaraan kegiatan pembekalan, pelatihan 
dan pendidikan serta pertukaran informasi 
dalam rangka meningkatkan kualitas sumber 
daya manusia TNI. Sehingga PMPP TNI benar-
benar difokuskan mengelola Konga agar sukses 
melaksanakan misi perdamaian. 

Dibandingkan negara lain, Indonesia 
memang terlambat membangun peacekeeping 
training center (PKC). Dalam Jurnal Pertahanan 
Mei 2011 hal 85, Bangladesh membangun PKC 

sejak 1998, Philipina tahun 2002 dan Malaysia 
tahun 2006. Namun, hal itu tidak menyurutkan 
Indonesia untuk melembagakan PKC dalam 
melaksanakan misi diplomatik, agar terkelola 
dengan baik. Menurut Presiden SBY alasan 
pembangunan IPSC, pertama perwujudan amanah 
konstitusi dalam melaksanakan ketertiban dunia, 
kedua situasi keamanan dan perdamaian dunia 
hingga kini belum membaik, ketiga sebagai 

sarana bagi Prajurit TNI membekali diri dengan 
baik sebelum menjadi pasukan perdamaian 
yang profesional, keempat intensitas penugasan 
pasukan perdamaian Indonesia di dunia dinilai 
tinggi, kelima sarana bagi perwira TNI untuk lebih 
berperan sebagai pemimpin pasukan perdamaian 
dunia dan keenam untuk penyiap penambahan 
pasukan, apabila PBB menginginkan kuantitas 
kontingen ingin ditambah. (DMC, Kemhan, 19 
Desember 2011).

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-
bangsa Ban Ki-moon, memberikan apresiasi 
terhadap keberadaan PMPP TNI pada 20 
Maret 2012 dengan pidatonya berjudul “UN : 
Peacekeeping : Challenge and Opportunities for 
Indonesia”. Ia berkeyakinan PMPP TNI merupakan 
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langkah besar Indonesia sebagai pemimpin 
kawasan dalam mempersiapkan pelatihan kepada 
para prajurit untuk misi-misi pemeliharaan 
perdamaian di seluruh dunia. Demikian 
juga Australia melalui Panglima Angkatan 
Bersenjatanya, General David Hurley pada Maret 
2012 menyatakan dukungannya pada PMPP TNI, 
bahkan membantu pembangunan laboratorium 
bahasa Inggris (diresmikan September 2012), 
pertukaran instruktur pemeliharaan perdamaian, 
penerimaan siswa pada kursus di Pusat Pelatihan 
Pemeliharaan Perdamaian Australia dan pelatihan 
keterampilan praktis lainnya. (Ikahan : Kilas Balik 
2012 : 84)

Adanya PMPP TNI selama tiga tahun terakhir 
telah meningkatkan kuantitas Konga secara 
signifikan sebagai Pasukan Perdamaian. Menurut 
catatan UNDPKO 2001-2010 tahun 2001 dan 2002, 
Konga yang bertugas hanya 59 dan 34 personel. 
Jumlah tersebut terus bertambah menjadi ratusan 
personel pada 2003-2005. Menginjak 2006, 
kuantitasnya mencapai ribuan yaitu 1058 dan 
tahun 2011 berjumlah 1825. Kenaikan kuantitas 
pengiriman Konga tentu menguatkan kepercayaan 

pemerintah untuk tetap mempertahankan 
eksistensinya sebagai pembawa misi perdamaian 
Indonesia. Profesionalisme Konga ditandai antara 
lain dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan 
rumah Konferensi Regional PBB Maret 2011 dan 
Konferensi Komandan PKC se-Asia Pasifik, Juli 
2011 di Jakarta. Hal ini membuktikan kinerja 
baik PKC Indonesia. Segi lain yaitu pemberitaan 
mengenai keberhasilan Konga di Lebanon, Kongo 
dan lainnya (Patriot Desember 2011).

Akhirnya, harapan Presiden SBY membawa 
Indonesia masuk 10 besar negara pengirim 
pasukan perdamaian di bawah PBB dengan 
mengirim 10.000 personelnya akan dapat 
terwujud suatu saat (Pelita, 21 Maret 2012) dengan 
eksistensi, peran dan kinerja PMPP TNI sebagai 
satu-satunya milik bangsa Indonesia dan TNI yang 
khusus mengelola pasukan perdamaian Indonesia 
ke luar negeri. Melalui PMPP TNI, kontinuitas 
pengiriman Konga tentu akan terpelihara, 
sehingga misi perdamaian Indonesia tetap aktual 
sepanjang masa. Bravo Konga dan PMPP TNI.* 

Latihan Fisik di Bukit Sentul sebelum menjalankan misi ke luar negeri
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Gelar kesarjanaan memang bukan segala-
galanya, tetapi dalam dunia global yang penuh 
dengan kompetisi seperti sekarang ini, tanpa 
memiliki gelar itu, rasanya “nilai jual” seseorang 
dalam dunia kerja menjadi kurang kompetitif. 
Artinya, bila Anda bertitel maka Anda akan 
memiliki nilai jual lebih bila dibanding mereka 
yang tanpa titel. 

Pemahaman seperti itu nampaknya juga mulai 
diamini oleh para prajurit TNI tidak terkecuali TNI 
AU, khususnya pada level perwiranya. Hal ini sesuai 
dengan harapan pimpinan TNI, agar setiap perwira 
dapat menjadi perwira yang “plus” yaitu perwira 
yang memiliki kemampuan dan gelar akademis. 
Oleh karena itu tidak heran kalau sekarang banyak 

Profi l Satuan

Siap Antar Menjadi Perwira yang Sarjana

Gubernur AAU Marsda TNI Tabri Santoso, S.IP.
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perwira TNI AU menyandang gelar kesarjanaan, 
mulai dari strata satu (S-1) hingga strata tiga (S-3). 

Selama ini, para perwira TNI AU, khususnya 
yang bersumber dari AAU, bila ingin meraih gelar 
kesarjanaan strata satu (S-1), harus menunggu 
setelah selesai pendidikan di AAU dan menjadi 
perwira aktif, baru melanjutkan pendidikan 
S-1 di perguruan tinggi (PT). Dengan demikian, 
diperlukan persiapan yang tidak ringan, baik yang 
menyangkut waktu, pikiran, tenaga dan tentu saja 
adalah biaya. Artinya, ada dua tahapan yang harus 
dilalui, pertama menyelesaikan pendidikan perwira 
dan kedua melanjutkan kuliah di PT. 

Kondisi itu sangat berbeda dengan sekarang, 
bila Anda berkeinginan menjadi perwira TNI AU 
yang sekaligus memiliki gelar kesarjanaan, Anda 
cukup mengikuti pendidikan dalam satu tahap 
di AAU saja. Karena bedasarkan Surat Keputusan 
Menteri Pendidikan Nasional Nomor 246/D/O/2010 
tanggal 29 Desember 2010, pendidikan AAU resmi 
menjadi Pendidikan Tinggi Vokasi Diploma-4 (D-4) 
yang mempunyai kewenangan untuk memberikan 
gelar kesarjanaan kepada para lulusannya. Oleh 
karena itu semua lulusan AAU mulai lifting 2011, 
selain menyandang kepangkatan militer perwira 
(Letda) juga sekaligus resmi menyandang gelar 
Sarjana Sains Terapan Pertahanan (S.S.T.Han).

Perubahan kurikulum
Pada 26 Juli 1965, Kampus Akademi Angkatan 

Udara (AAU) beserta pusarannya diresmikan oleh 
Menteri Panglima Angkatan Udara. Tanggal inilah 
yang kemudian dinyatakan sebagai Hari jadi 
AAU. Sepanjang 48 tahun berdirinya, akademi ini 
sudah melahirkan pemimpin-pemimpin bagi TNI 
Angkatan Udara yang memberikan sumbangsih 
bagi perjalanan bangsa ini.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan yang 
menjadi front linenya TNI AU, lembaga yang saat 
ini dipimpin oleh Marsekal Muda (Marsda) TNI 
Tabri Santoso, S.IP ini memang terus berbenah. 
Berbagai perubahan, khususnya yang menyangkut 
kurikulum pendidikan terus digulirkan. Selain 
untuk memenuhi tuntutan perkembangan jaman, 
dinamika ini sebagai upaya untuk menjawab 
tuntutan akan kebutuhan perwira TNI AU yang 
berkualitas, yaitu perwira yang tanggap, tanggon 
dan trengginas.

Dalam sejarah perjalanannya sejak 48 tahun 
silam, perkembangan AAU memang tidak lepas dari 

dinamika dan kebijakan yang terjadi di tingkat Markas 
Komando (Mako) Akademi TNI. Sejalan dengan 
dinamika kebijakan di Akademi TNI, pada tahun 1970-
1985 pendidikan di Akademi TNI tidak terkecuali AAU 
berlangsung selama empat tahun, dimana satu tahun 
pendidikan integratif dilaksanakan di Akmil, Magelang 
dan tiga tahun di AAU. 

Selanjutnya pada tahun 1986 kembali terjadi 
penyesuaian kurikulum, dimana pendidikan 
kembali ke tiga tahun. Pada tahun ini diterapkan 
pola pendidikan 3-1. yang tersusun dalam program 
tiga tahun pendidikan di AAU dan satu tahun dasar 
kecabangan di kesatuan-kesatuan TNI AU. Pada 
tahun ini pula, AAU mulai menerapkan sistem 
kredit semester (SKS), serta menetapkan tiga 
program studi penyelenggaraan pendidikan, yaitu 
Aeronautika, Elektronika dan Administrasi. Untuk 
program studi pada tahun 1992 disesuaikan menjadi 
program studi Teknik Industri dan kemudian pada 
tahun 1999 diubah menjadi program studi Teknik 
Manajemen Industri. 

Kurikulum ini berlangsung hingga tahun 2002. 
Mengingat dalam kurikulum ini sistem pengaturan 
SKS nya masih belum mengacu pada peraturan 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan 
Nasional (Diknas) baru berjumlah 120 SKS maka 
pendidikan AAU masih setara dengan program 
Diploma III (D-III) sehingga para lulusannya belum 
berhak menyandang gelar kesarjanaan. 

Seiring dengan perubahan kebijakan, 
pada tahun 2008 kurikulum pendidikan Taruna 
Akademi TNI-termasuk AAU kembali mengalami 
penyesuaian. Waktu pendidikan integratif Taruna 
Akademi TNI yang semula lima bulan diubah 
menjadi satu tahun. Kebijakan ini didasarkan 

Latihan Wanatirta
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pada Keputusan Panglima TNI 
Nomor : Kep/56/V/2007 tanggal 11 
Mei 2007 tentang Perubahan Lama 
Waktu Pendidikan Integratif Taruna 
Akademi TNI dari lima bulan menjadi 
dua belas bulan. 

Dengan kebijakan ini maka 
pendidikan integratif di Akmil 
memilki bobot 30 SKS, dan bila 
ditambah dengan pendidikan di 
Akademi angkatan yang 120 SKS, 
maka total SKS yang di selesaikan 
oleh Taruna Akademi TNI berjumlah 
150 SKS. Jumlah tersebut setingkat 
dengan Pendidikan Tinggi Vokasi 
Diploma-IV (D-IV).

Dengan kebijakan tersebut, 
maka sejak tahun 2011, seluruh 
lulusan Taruna Akademi TNI, (Akmil, 
AAL dan AAU) setelah menyelesaikan 
pendidikan perwiranya, mereka juga 
sudah memiliki gelar kesarjanaan 
ya i tu  Sar jana  Sa ins  Terapan 
Pertahanan (S.S.T.Han), dan mulai 
tahun 2013 berubah menjadi Sarjana 
Terapan Bidang Pertahanan (S.T.Han). 

Dalam suasana memperingati 
ulang tahun yang ke-48, nampaknya 
kebijakan ini bisa menjadi sebuah 
kado yang layak dibanggakan oleh 
seluruh civitas AAU. Karena para 
lulusannya sekarang tidak saja 
menjadi perwira TNI AU, tetapi  
sekaligus berhak menyandang gelar 
Sarjana Terapan bidang Pertahanan 
(S.S.T.Han). Diharapkan ke depan 
status ini akan makin mendorong 
semangat belajar para perwira yang 
tengah menempuh pendidikan di 
AAU untuk dapat menjadi perwira 
“plus”, yaitu perwira yang tidak 
saja memiliki disiplin, moralitas 
dan kejuangan yang tinggi, tetapi 
juga memiliki intelektualitas dan 
pengetahuan yang luas. 

Guna menuju terakreditasinya 
lembaga, AAU telah melaksanakan 
berbagai perubah an diantaranya 
dengan membentuk lembaga-
lembaga pendukung penye lenggara-

Taruna melaksanakan latihan Paradasar

Fasilitas belajar Learning Management System

Persiapan terbang layang
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an pendidikan tinggi seperti LPM (Lembaga 
Penjaminan Mutu) dan LPPM (Lembaga Penelitian 
dan Pengabdian kepada Masyarakat).

Selain itu, para dosen AAU juga melaksanakan 
berbagai penelitian yang dipublikasikan ke dalam 
jurnal ilmiah, baik jurnal AAU ataupun jurnal di 
masing-masing program studi yang didistribusikan 
ke lingkungan AAU dan TNI AU.

Semua hal ini dilaksanakan sebagai langkah 
untuk pengembangan AAU guna memenuhi 
kebutuhan TNI Angkatan Udara dalam upaya 
mencapai the first class air force, selain itu juga 
guna mencapai status terakreditasi sebagai lembaga 
pendidikan di bawah payung sistem pendidikan 
nasional.* (Riz & Soen) 

UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 26 

Ayat  (3) berbunyi :
 Gelar vokasi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi.

Ayat 4 berbunyi :
Gelar vokasi terdiri atas:
a. ahli pratama;
b. ahli muda;
c. ahli madya;
d. sarjana terapan;
e. magister terapan; dan
f. doktor terapan.

Kemudian diperkuat lagi dengan terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 188/E/O/2012 tanggal 12 Mei 2012 tentang Pencabutan SK Mendiknas Nomor 
246/D/O/2010 dan penetapan kembali Program-Program Studi pada Akademi Angkatan Udara 
yaitu :
· Teknik Aeronautika Pertahanan jenjang program Diploma IV (D IV),
· Teknik Elektronika Pertahanan jenjang program Diploma IV (D IV),
· Teknik Manajemen Industri Pertahanan jenjang program Diploma IV (D IV).

Mengikuti penutupan pendidikan
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MENGENAL LEBIH DEKAT  

SATGAS INFO TNI AU

Opsdiklat

Munculnya fenomena cyber crime, opinion war, psy war serta 
aneka crime lainnya di dunia maya, termasuk di media massa, baik 
cetak maupun elektronik, seperti yang sering kita lihat dan rasakan 
dewasa ini, mengindikasikan adanya trend baru dalam perang, 
yang mana sasarannya bukan fisik manusia, tetapi berupa pikiran 
dan hati manusia. Meskipun sasaranya tidak terlihat, tetapi efeknya 
sangat terasa dan hasilnya sering kali sangat mengejutkan. 

Tumbangnya pemerintah beberapa negara di kawasan timur 
tengah, seperti Irak, Mesir dan Libya, sebenarnya bisa menjadi 
contoh, bagaimana pihak-pihak tertentu telah melaksanakan perang 
"smart power" melalui praktek-praktek "crime" (opinion, psikology, 
cyber) guna mencapai tujuan tertentu (menumbangkan presiden 
berkuasa). Apa yang terjadi di Irak, Mesir dan Libya membuktikan 
betapa dahsyatnya efek yang dtimbulkan oleh perang smart power 
ini. Efek dari perang model ini telah menimbulkan pengaruh yang 
begitu dahsyat, yaitu hancurya kredibilitas pemerintah. 

Dalam perang "smart power", kuncinya adalah pada 
pengelolaan informasi dan penguasaan IT, selain kualitas SDM 
tentunya. Melalui “kreatifitas” pengelolaan informasi dan pesan, 

Perkembangan 
teknologi komunikasi 
dan informasi (IT) yang 
begitu pesat dewasa 
ini, selain berdampak 
positif, ternyata juga 
melahirkan ekses 
negatif berupa aneka 
bentuk kejahatan 
(crime). Dalam literatur 
militer, kejahatan 
melalui IT ini kemudian 
juga dikenal dengan 
istilah perang gaya baru, 
yaitu perang dengan 
menggunakan teknik 
smart power. 
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mampu dibentuk opini massa, dan dalam kurun 
waktu tertentu menjadi amunisi ampuh untuk 
“menyerang”. Apa yang terjadi di Timur Tengah 
itu, sebenanya merupakan praktek sebuah operasi 
yang sekarang kita kenal dengan istilah operasi 
informasi. 

Pada contoh kasus di Irak, Mesir dan Libya, 
betapa aroma pengelolaan dan pengendalian 
informasi sebagai amunisi untuk mengalahkan 
lawan sangat terasa. Bahwa aksi-aksi kelompok 
masyarakat (pemberontak) yang dikemas 
dalam bentuk unjuk rasa pendukung demokrasi 
(demonstrasi), diawali dengan sebuah pesan 
singkat (SMS) dari satu orang ke orang lain, atau 
pembentukan opini publik di dunia maya, yang 
lama-lama membesar dan menjadi sebuah aksi 
gerakan massa. 

Fenomena tersebut, telah membuka 
mata dunia, bahwa publik dunia kini sedang 

mengembangkan taktik dan strategi perang 
gaya baru yang bersifat non fisik, dengan cara 
membentuk, membangun dan menyerang 
pikiran dan hati masyarakat melalui pengelolaan 
informasi dalam rangka menciptakan opini, baik 
yang ditujukan kepada lawan, kawan maupun 
masyarakat, yang tujuan akhirnya adalah 
memenangkan perang. 

Konsep operasi informasi di TNI AU sendiri 
sudah lama ada, seperti yang tertuang dalam 
doktrin TNI AU Swa Bhuana Paksa (SBP) dimana 
dari lima macam operasi udara, salah satunya 
adalah operasi informasi. Tetapi pengujian 
konsep, dalam gelar Satuan Tugas Infomasi 
(Satgas Info) pada Komando Tugas Udara 
Gabungan (Kogasudgab) baru dua tahun terakhir 
diperkenalkan. 

Satgas Info Kogasudgab pertama kali 
diperkenalkan dalam latihan posko (Latposko) 
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Angkasa Yudha (AYU) 2011 di Seskoau, Lembang 
Bandung. Saat itu keberadaan Satgas Info belum 
masuk dalam struktur organisasi Kogasudgab, 
tetapi masih bersifat eksibisi. Eksistensi Satgas 
Info yang lebih nyata baru nampak pada Latposko 
AYU 2012. Dalam latihan yang digelar di Seskoau 
Lembang Bandung itu, Satgas Info sudah masuk 
dalam struktur organisasi Satgasudgab, sejajar 
dengan Satgas-Satgas yang lain (Satgas Hanud, 
Satgas Tempur, Satgas Dukpur dan Satgas 
Paskhas). Tidak sekadar itu, Satgas Info juga 
sudah membuat produk staf (Renlibat dan Rentis) 
yang menjadi bagian lampiran dari produk 
Pangkogasudgab. Kiprah Satgas Info dalam gelar 
Gladi Latposko juga sempat diujikan pada Latgab 
TNI 2013 yang digelar di Markas Divisi I Kostrad, 
Cilodong, Bogor Jawa Barat, Mei 2013 lalu.

Perlu Penyempurnaan 
Bagi sebagian prajurit TNI AU, nama Satgas 

Info rasanya masih asing, jangankan mereka yang 
tidak berkecimpung dalam bidang operasi dan 
latihan, personil yang berkecimpung pada bidang 
operasi saja, nampaknya masih perlu membuka-
buka lagi berbagai referensi. 

Keterbatasan referensi dan pengalaman, 
memang menjadi faktor utama kenapa aplikasi 
Satgas Info menjadi “tertinggal” bila dibanding 
Satgas lainya. Padahal bila kita mengacu pada 
doktrin TNI AU SBP, sebetulnya sangat jelas bahwa 
Operasi Informasi lahir berbarengan dengan 
macam operasi udara lainnya (Operasi Hanud, 
OLUO, OSUS, dan Operasi Dukud). Artinya 
Operasi Informasi seharusnya juga dapat di 
ujikan dan diaplikasikan dalam tingkat Kogasud 
sama-sama dengan ke empat jenis operasi udara 
lainnya yang sudah lama di ujikan. 

Dalam doktrin TNI AU SBP memang sudah 
disebutkan bahwa, operasi informasi merupakan 
jenis operasi udara yang menggabungkan 
unsur-unsur Intelijen, Komunikasi Elektronika, 
Psikologi, Infolahta dan Penerangan. Tetapi untuk 
pelaksanaannya masih perlu penjelasan lebih 
lanjut dan itu yang menjadi tantangan kita sebagai 
prajurit TNI AU untuk dapat terus mengembangkan 
secara bertahap sekaligus menyempurnakan 
dan mengujinya dalam gelar komando latihan 
maupun operasi yang sesungguhnya. 

Gladi TAMG (Tactical Air Maneuver Games) Angkasa Yudha  2012
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Adalah Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP 
(Kasau periode 2009 – 2012) dalam sebuah 
kesempatan saat rapat kesiapan AYU 2011 di 
Mabesau, menyatakan perlunya operasi informasi 
yang nota bene sudah lama masuk dalam jenis 
operasi udara TNI AU untuk di aplikasikan 
dalam sebuah gelar operasi dan latihan. “Saya 
mengharapkan kita mulai bisa mengaplikasikan 
operasi informasi yang sudah lama menjadi 
bagian dari operasi udara TNI AU, namun belum 
pernah diujikan dalam bentuk gelar operasi dan 
latihan”, kata Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP 
waktu itu.

Struktur Organisasi dan Tugas
Dalam doktrin TNI AU SBP untuk aplikasi 

operasi Informasi memang tidak secara eksplisit 
disinggung tentang struktur organisasinya. Yang 
disebutkan secara jelas sebatas pada unsur-
unsurnya yaitu Intelijen, Komlek, Psikologi, 
Penerangan dan Infolahta. Demikian juga tentang 
kegiatan operasinya, dijelaskan bahwa operasi 
informasi melaksanakan kegiatan operasi yang 
bersifat ofensif dan defensif. 

Dengan demikian, maka aplikasi struktur 
organisasi Satgas Info merupakan penjabaran 
dari tugas dan fungsi kelima unsurnya, yaitu 
unsur intelijen, komlek, psikologi, infolahta dan 
penerangan. Demikian juga tugas dan fungsi 
Satgas info juga melaksanakan fungsi kelima 
kemampuan itu dalam rangka mendukung tugas 
Pangkogasudgab.

Merujuk Latposko AYU 2012 dan Latgab 
TNI 2013, maka Satgas Info Kogasudgab bertugas 
menyelenggarakan operasi Informasi dengan 
melaksanakan Operasi Informasi Ofensif dan 
Operasi Informasi Defensif untuk merebut 
dan mempertahankan keunggulan informasi 
yang meliputi kegiatan Public Affairs (unsur 
Penerangan), Kontra Opini (unsur Intelijen), 
Psy Ops (unsur Psikologi), Cyber Warfare (unsur 
Infolahta) dan Electronic Warfare (unsur Komlek). 

Masing-masing unsur menjalankan tugas 
sesuai fungsi dan perannya dalam Satgas. 
Tahap kegiatan dibagi dalam tiga tahap, yaitu 
tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap 
pengakhiran. Pada struktur organissi Satgas Info 
TNI AU yang sudah diaplikasikan pada tingkat 

Upacara pembukaan Lat Posko Angkasa Yudha 2012
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gladi posko, selain kelima unsur tadi, juga 
terdapat tiga staf lainnya, yaitu staf Administrasi 
dan Logistik (Adminlog), staf Media Center dan 
staf Pusat Kendali Informasi. 

Staf Adminlog dipimpin seorang Kepala 
dan membawahi semua urusan administrasi, 
personil, logistik dan dukungan kegiatan 
Satgasinfo. Staf Media Center dipimpin seorang 
Kepala dan membawahi kantor Media Center 
untuk memfasilitasi kebutuhan penyebaran 
berita dan informasi kepada media dan sebagai 
sarana interaksi dengan publik. Staf Pusat 
Kendali Informasi dipimpin seorang Kepala dan 
membawahi kantor Pusat Kendali Informasi 
dimana semua unsur Satgasinfo melakukan 
kegiatan secara bersama sesuai prinsip Kesatuan 
Komando dan kesatuan tujuan. Pusat kendali 
Informasi dilengkapi semua sarana informasi dan 
komunikasi sehingga Satgasinfo bisa mengetahui 
semua informasi terkini termasuk pemberitaan 
media online dan elektronik dan secepatnya 
melakukan pengambilan keputusan untuk 
mengantisipasi atau mengatasi permasalahan dan 
krisis informasi. Pusat kendali Informasi terhubung 
langsung dengan Pusat Komando Dan Kendali 
Komando Tugas Operasi Udara Gabungan serta 
mempunyai jalur koordinasi dengan Satgasinfo di 
level Kogab dan Kogasgab lainnya.

Unsur Public Affairs bertugas menjaga dan 
membentuk opini positif publik nasional dan 
internasional terhadap pasukan kawan melalui 
berbagai media massa, baik cetak, elekronik 
maupun online kawan / lawan, dalam mendukung 
terbentuknya citra positif terhadap pelaksanaan 
operasi, serta terhadap citra pasukan kawan. 
Kegiatan ini terutama menterjemahkan kebijakan, 
tujuan dan sasaran pemerintah dan Kogab 
dalam melaksanakan operasi agar mendapatkan 
dukungan publik nasional dan internasional 
disamping menegaskan pada lawan pesan dan 
kehendak kita dalam operasi ini. Kesadaran 
akan isu dengan menjaga sebagai berita utama 
membantu meningkatkan tekanan dalam negeri 
dan internasional pada lawan kita

Unsur Kontra Opini, yang juga disebut 
dengan Kontra Propaganda melaksanakan tugas 
menyerang, mengganggu, merusak, mengurangi 
dan menunda upaya penyebaran informasi dan 
propaganda lawan serta mempertahankan dan 

menjaga citra positif pemerintah dan pasukan 
kawan dengan memanfaatkan media cetak, 
media elektronik dan media online kawan / 
sendiri serta memanfaatkan jaringan media 
massa luar (nasional dan internasional). Kegiatan 
ini termasuk mengidentifikasi operasi perang 
psikologi lawan untuk mencegah keberhasilan 
lawan menyampaikan pesan-pesan yang bisa 
mempengaruhi masyarakat dan pasukan kawan

Unsur Psy Ops  (Operasi  Psikologi) 
melaksanakan perang urat syaraf lewat selebaran, 
berita atau iklan melalui jalur media elektronik 
(televisi, radio), media cetak dan media online 
(internet, social media) untuk melemahkan 
moril, rasa percaya diri serta keyakinan 
pemerintah, pasukan dan publik lawan. Psy Ops 
ditujukan pada sasaran non fisik yaitu benak 
atau pemikiran lawan. Psy Ops ditujukan untuk 
membujuk, mempengaruhi, atau memperkuat 
persepsi, sikap, alasan dan perilaku dari 
pemimpin, kelompok dan organisasi, kearah 
yang menguntungkan pencapaian sasaran 
operasi militer. Psy Ops menggunakan semua 
aset udara, media, dan kekuatan informasi lain 
dengan mengandalkan serangan berbasis effect 
(effect based targeting) untuk mengeksploitasi 
kerawanan psikologis lawan untuk menciptakan 
ketakutan, kebingungan dan keraguan sehingga 
melemahkan moril dan semangat juang lawan.

Unsur Cyber Warfare (Perang Cyber) 
bertugas menyadap, menganalisa, merusak 
dan mengubah isi berita, pesan dan makna 
serta perangkat lunak, situs dan media online 
lawan serta mengamankan dan melindungi isi 
berita, pesan dan makna dalam jaringan serta 
perangkat lunak, situs dan media online kawan. 
Kegiatan ini juga meliputi Serangan Jaringan 
Computer (Computer Network Attack) untuk 
merusak, menggagalkan, menghancurkan atau 
merubah informasi dalam komputer dan jaringan 
komputer atau terhadap komputer dan jaringan 
komputer lawan. Tujuannya agar mengganggu 
pengambilan keputusan pimpinan lawan. Disisi 
lain Cyber Warfare juga meliputi Pertahanan 
Jaringan Komputer (Computer Network Defense) 
untuk melindungi serangan oleh lawan pada 
sistem jaringan komputer kawan.

Unsur Perang Elektronika bertugas 
menyadap, merusak, mengubah atau menetralisir 
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STRUKTUR ORGANISASI SATGAS INFO
ANGKASA YUDHA 2013

DAN SATGAS
INFO

PANGKOGASGABUD

DANSUR
PUBLIC

AFFAIRS

DANSUR
KONTRA 

OPINI

DANSUR
PSY OPS

DANSUR
CYBER

WARFARE

DANSUR
PERNIKA

INFORMASI

ADMINLOG

MEDIA
CENTER

INFORMASI CONTROL CENTER
(PUSAT KENDALI OPS INFO)

AIR OPERATIONS CENTER
(PUSDIKLAT OPS UDARA

Perangkat Keras Jaringan Komunikasi Informasi 
Lawan (Pemancar dan repeater TV, Radio, 
Internet, Intranet) serta menggunakan pelindung 
elektronik untuk mengamankan dan melindungi 
perangkat keras jaringan komunikasi Informasi 
kawan dari gangguan lawan. Pertahanan terhadap 
Perang Elektronika lawan harus dilaksanakan 
untuk melindungi personel, fasilitas dan 
peralatan dari semua upaya pernika lawan yang 
bertujuan mengurangi, menetralisir atau merusak 
kemampuan tempur kawan.

Meskipun sudah dua kali di laksanakan, 
nampaknya kiprah dan eksistensi Satgas Info 
dalam organisasi Kogasudgab pada tingkat 

Latposko dari waktu ke waktu perlu terus 
disempurnakan dan ditingkatkan. Tidak saja 
menyangkut pertelaan tugas tiap-tiap unsur dan 
staf, untuk mencapai tataran yang sempurna. 

Terlepas dari berbagai kekurangan yang ada, 
keberanian TNI AU untuk mengujikan Satgas Info 
dalam sebuah Komando Tugas Udara Gabungan, 
patut diacungi jempol, betapa tidak, konsep yang 
sudah puluhan tahun dalam doktrin TNI AU itu 
akhirnya dapat diaplikasikan dan diujikan pada 
tingkat latposko. Kita berharap kedepan Satgas Info 
dapat diaplikaskan pada tingkat yang lebih aplikatif 
pada kegiatan manuver lapangan. (Soen).
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 EC-725, bentuknya lebih besar 
dari Super Puma

TNI AU TNI AU Bakal Operasikan Bakal Operasikan 
HelikopterHelikopter EC-725 COUGAREC-725 COUGAR

Keberadaan skadron udara helikopter di 
angkatan udara negara manapun, esensinya adalah 
menjalankan misi combat SAR (search and rescue), 
yaitu operasi dukungan udara untuk mencari 
dan menemukan kembali sekaligus memberikan 
pertolongan serta penyelamatan personel / materiil 
yang bernilai strategis yang hilang atau dikhawatirkan 
hilang di mandala operasi.

Demikian juga skadron helikopter yang ada 
di TNI AU, salah satu keberadaannya adalah 
menjalankan misi combat SAR. Oleh karena itu, 
skadron helikopter di TNI AU harus di perkuat dengan 
helikopter yang berkemampuan combat SAR. Saat 
ini kondisi skadron helikopter yang ada di TNI AU, 
khususnya Skadron Udara 8 dan 6 di Lanud Atang 
Sanjaya Bogor, kemampuannya perlu ditingkatkan, 
mengingat bila dihadapkan dengan tantangan tugas 
yang dihadapi dikaitkan dengan kesiapan Alutsista 
yang ada, nampaknya penambahan Alutsista di 
skadron ini merupakan prioritas. 

Sesuai rencana strategis (Renstra) TNI AU, 
dalam Renstra 2010 – 2014, TNI AU merencanakan 
menambah kekuatan armada helikopter, 
khususnya yang berkemampuan combat SAR. 
Setelah lama mengandalkan Helikopter NAS - 
332 Super Puma, TNI AU akan meningkatkan 
Alutsista dengan mendatangkan Helicopter EC-725 
MK II Cougar. Helikopter yang akan di produksi 
PT DI dengan lisensi dan desain Eurocopter 
Perancis, ini diharapkan pada 2014 mendatang 
sudah dioperasikan TNI AU sekaligus menambah 
kemampuan combat SAR Skadron helikopter. 

Salah satu pertimbangan yang menjadikan 
TNI AU memilih EC-725 adalah karena helikopter 
ini sangat tangguh untuk melaksanakan misi-misi 
combat SAR. Dari sisi perawatan, TNI AU juga 
tidak kesulitan karena EC-725 ini juga memiliki 
maintenance system yang tidak jauh berbeda 
dengan helikopter yang sudah dioperasikan TNI 
AU saat ini yaitu jenis NAS-332 Super Puma,

Iptek
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Si Bongsor yang Canggih
Helikopter EC-725 MK II Cougar merupakan 

helikopter versi terbaru milik Eurocopter dari 
pengembangan varian sebelumnya yaitu NAS 
332 Super Puma. EC-275 Cougar merupakan 
jenis helikopter pengangkut jarak jauh yang 
dikembangkan untuk kegunaan kemiliteran. 
Dibandingkan Super Puma dan Puma, EC-725 
memiliki tubuh lebih besar, tenaga lebih besar 
dengan dukungan mesin pesawat udara ganda, 
serta lima bilah baling-baling. 

Kabin memiliki kapasitas 29 personel 
dengan 2 crew (pilot dan co-pilot), tergantung 
pada permintaan. Helikopter ini dipasarkan 
untuk transportasi tim prajurit, transportasi SAR 
untuk kecelakaan, transfer kasualti, pencarian 
pertempuran dan tugas-tugas penyelamatan.

Bahan pesawat ini berupa bahan paduan 
ringan antara gabungan struktur menengah dan 
pelindung/penutup mesin dari baja. Rangka mesin 
diperkuat untuk mengantisipasi kecelakaan. Crew 
dan pasukan dilindungi oleh lapisan baju zirah. 
Perbedaan signifikan di airframe Super Puma dan 
seri “Cougar” baru ini lebih kepada prosentase 
aplikasi material komposit berbanding aluminium 
(di versi lama), jadi intinya untuk mengurangi 
bobot pesawat, tanpa mengurangi daya angkut dan 
kekuatan strukturnya.

Dengan demikian, peluang untuk aplikasi 
lebih banyak jenis dan muatan persenjataan 
dan / atau sistem elektronik akan lebih besar. 
Helikopter ini dilengkapi dengan sistem "dual 
hoist" dan memiliki kapasitas sling 5t. Helikopter ini 
dilengkapi dengan rotorheads utama dan ekor baru 
spheriflex. Diameter dari sistem rotor utama adalah 
16,2 m. Lima berbilah rotor utama sepenuhnya 
komposit, dengan tiang komposit, struktur kotak 
ganda dan tipcaps anhedral. Susunan lima pisau 
memberikan tingkat yang sangat rendah getaran. 
Rotor dan horizontal stabilizer dapat dilengkapi 
dengan sistem anti-icing dan de-icing. 

Multi Peran
Helikopter EC-725 Cougar dengan "twin-

engine" adalah evolusi dari keluarga helikopter 
Cougar yang dikembangkan oleh Eurocopter 
yang penggunaannya untuk kepentingan militer. 
Adapun penggunaan dalam versi sipilnya adalah 
helicopter EC- 225. Helikopter multi peran militer 
EC-725 Cougar ini adalah helikopter paling canggih 
di kelasnya, bentuknya lebih besar dari Super Puma 
sepintas malah mirip helikopter "anti submarine". 

Helikopter EC-725 Cougar dirancang untuk 
misi yang paling menuntut sebuah pertempuran 
helikopter dengan multi-peran. Diperkenalkan 
pada tahun 2005, EC-725 telah terlibat layanan 
tempur di seluruh dunia, termasuk di Afghanistan 
dan Lebanon. Helikopter EC-725 yang dapat 
dioperasikan dari kapal dan darat ini, merupakan 
aset militer yang serbaguna, baik di medan tempur 
ataupun dalam misi utamanya sebagai angkut 
militer dan combat SAR.

Helikopter ini menyelesaikan penerbangan 
pertama pada bulan November 2000 dan hingga 
sekarang telah melayani dan melengkapi armada 
tempur sepuluh negara di seluruh dunia. Ketika 
launching varian ini, Angkatan Udara Perancis 
menyatakan bahwa EC-725 Cougar adalah jenis 
helikopter paling canggih untuk digunakan dalam 
dukungan tempur ataupun misi pencarian dan 
penyelamatan (combat SAR). 

Helikopter EC-725 pertama dikerahkan pada 
tahun 2006 di Lebanon dan Afghanistan untuk 
membantu evakuasi personil. Dua helikopter telah 
ditempatkan di Kabul sejak awal tahun 2007, dalam 
mendukung pasukan keamanan internasional 
NATO. EC 725 digunakan untuk lebih dari 95% dari 
operasi di Kabul.* (Jat & Soen)
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Karakteristik EC-725 COUGAR
Helikopter EC-725 Cougar memiliki keunggulan karakteristik yang adaptif dan cocok 

untuk operasi di semua lingkungan, suhu dan cuaca dari - 45° C (- 49° F) sampai + 50° C (122 ° F).

Performance
 Kecepatan jelajah (MTOW) 262 km per jam / 141 kts dengan maksimum daya tahan 

6, 30 jam tidak termasuk air to air refuelling capability, jangkauan maksimum (5.000 
ft): 1.339 km / 723 nm.

Payload 
 Berat Kosong : 5.337 kg / £ 11.764,
 Berat kotor : 11.000 kg / £ 24.250
 Berat operasional maksimum dengan beban eksternal: 11.200 kg / £ 24.700
 Max beban kargo sling: 4.750 kg / £ 10.472
 Power Plant (Listrik), 2 turbomeca makila 2A1, maximum emergency power (O.E.I) 

: 1,776 kW / 2,382 shp
Cockpit / Kokpit

Teknologi cockpit pada EC-725 Cougar menggunakan system cockpit avionik yang 
berorientasi pada penyelesaian misi atau tugas dengan memiliki karakteristik yang modern 
dan canggih seperti : perlengkapan mesin kokpit yang ter-interface dengan pilot dan co-pilot. 
PIC 1.2 Cockpit EC-725 yang lengkap dan canggih. Full glass cockpit. LCD Multifunction 6 inc 
x 8 inc Displays

Sistem navigasi night vision goggle (NVG) yang terintegrasi dan kompetibel. One single 
Flight & Navigation Display (FND) provides all flight parameters at a glance (sistem navigasi yang 
menampilkan semua parameter penerbangan secara sekilas). Tampilan layar yang terintegrasi 
dengan peta digital dan electronic warfare The first limit indicator displays the available power 
in all situations (indikator batas ketersediaan power di segala situasi). Automatic flight control 
system (sistem pengendali otomatis). Sistem pengendali otomatis pada EC-725 didesain secara 
spesifik untuk digunakan pada pesawat jenis helikopter, AFCS pada Helikopter EC-725 Cougar 
meliputi : 

Sistem penghitungan komputerisasi yang otomatis untuk mengatasi masalah trans down, 
geographic waypoint, radar plot, map display mark.

Automatic hover dalam presisi 1 m.
Stabilitas yang tak tertandingi di ketinggian, baik ketika di permukaan bawah. Joystick 

in the cargo to track target
Mode Ground Speed untuk membantu bekerja diatas target yang bergerak.

Engines / Mesin 
Si bongsor canggih ini dilengkapi dengan dua mesin yang tangguh sebagai penunjang 

perfoma dan kegesitannya. Dual FADEC (full authority digital engine control) dengan sistem 
cadangan yang unik. Engine air intakes (mesin intake udara) dilengkapi dengan penyaring 
pasir dan kemampuan anti-icing. Mechanical over speed protection.

Equipment / Perlengkapan
Tidak ketinggalan, EC-725 Cougar memiliki perlengkapan pertahanan yang modern dan 

canggih guna menunjang terlaksananya tugas pokok. Peralatan tersebut adalah : Receiver akan 
peringatan deteksi radar (radar warning receiver) Missile approach warning system (sistem 
peringatan apabila ada misil lawan yang mendekat.) Detektor dini akan peringatan cahaya 
laser (Laser warning receiver) Chaff / flare dispensers
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Gear box / 
EC 725 MK II Cougar yang merupakan versi terbaru dari varian Cougar dilengkapi dengan 

gear box dengan kapabilitas dry run yaitu program yang dijalankan dengan feeding dry run, 
dengan karakteristik yang telah disempurnakan dari varian Cougar sebelumnya serta mampu 
berakselerasi melebihi persyaratan JAR 29 tanpa eksempsi dan mampu mencapai 52 menit 
dry run.

Monitoring / Pemantauan
Sistem monitoring yang digunakan dalam EC-725 terintegrasi dengan sistem A full health 

and usage monitoring atau pemantauan penggunaan penuh dan dilengkapi dengan parameter, 
akselometer dan sensor getaran, data perekam percakapan kokpit selama penerbangan.

Rotor / 
Pada helikopter EC 725 Cougar menggunakan rotor yang berteknologi Spheriflex 

karena memiliki banyak kelebihan, antara lain: no mechanical bearing, sederhana, mampu 
mengurangi inspeksi, PIC 1.6 pandangan dekat bagian rotor pada EC 725 Cougar MK II. 
Damage tolerant design atau desain toleransi pada kerusakan sesuai dengan JAR 29 (joint 
aviation requirements). 

Blades / baling-baling
Dibanding Super Puma yang hanya memiliki empat bilah baling-baling, EC-725 MK II 

Cougar memiliki satu bilah lebih banyak yaitu lima bilah baling-baling dengan kelebihan: 
terdiri dari berbagai bahan aplikasi material komposit, memiliki perlindungan dari sambaran 
petir, de-icing atau anti-icing sesuai dengan standar JAR 29 (joint aviation requirements), blade 
folding/ baling-baling yang dapat dilipat sesuai JAR 29.

Safety / Keselamatan
Untuk faktor keselamatan, EC-725 Cougar memilliki standar prosedur keselamatan yang 

tinggi melebihi versi sebelumnya terutama ketika dalam kondisi rentan, sehingga pilot heli dapat 
merasa aman dan nyaman. Dalam hal ini EC-725 memiliki kelebihan: perlindungan terhadap 
kondisi tanpa brownout dan ketika terjebak dalam pusaran badai, prosedur pemulihan dalam 
semua urutan penerbangan setelah kegagalan mesin dan perlindungan terhadap kecelakaan 
mesin listrik (AEO-OEI), serta pencegahan tabrakan dengan permukaan tanah.

Survivability / Kemampuan bertahan
Helikopter EC-725 Cougar sebagai pengganti generasi Super Puma yang lebih canggih 

dan memiliki kemampuan diatas Puma, telah dirancang dan dilengkapi dengan perlengkapan 
survivabilitas dan sistem proteksi yang tinggi di antaranya memiliki:

- Perlindungan terhadap serangan amunisi kaliber 7.62 atau 12.7 mm
- Crew kokpit dilindungi oleh seats lapis baja
- Kabin yang berlapis baja meliputi lantai, dan dinding ataupun perlengkapan pribadi. 
- Redundansi pada system utama untuk mempertahankan kedudukan dan fungsionalitas 

meskipun mengalami kerusakan yang cukup signifikan pada pertempuran.
- Sensor komputer dengan dual duplex AFCS
- Display (semua sistem multi fungsional)
- Mesin FADEC (dual FADEC beserta cadangan)

Integrated stand-by instrument (ISI) menampilkan hal yang sama seperti LCD utama.
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Banyak orang berpendapat bahwa Susno 
Duadji, Probosutedjo, Endin, Chariansjah dan Agus 
Condro sebagai whistleblower karena membuka 
tabir kejahatan, dan layak untuk memperoleh 
reward perlindungan hukum, tapi mereka tetap 
saja menghadapi proses peradilan pidana dan 
dijatuhi pidana oleh pengadilan karena terbukti 
melakukan suatu tindak pidana. 

Whistleblower memiliki arti “peniup peluit” 
dan menurut Prof Dr Indriyanto Seno Adji, 
whistleblower merupakan makna kriminologis 
bagi mereka yang memiliki keberanian 
membongkar suatu kejahatan yang berada 
di lingkungan kehidupan, profesi maupun 
sosialnya. Kerjasama antara pelaku kejahatan 
dengan penegak hukum untuk membongkar 
suatu kejahatan yang signifikan, sistematik 
dan terorganisir merupakan suatu kolaborasi 
ideal dalam pengungkapan sebuah perkara 
pidana. Karena selain mampu membongkar 
sebuah kejahatan, kolaborasi demikian dapat 
sebagai daya tangkal atau pencegahan untuk 
mengurangi kejahatan pada umumnya dan 
kejahatan tertentu, dan mampu memberikan 
pesan kepada publik bahwa dalam setiap 
kejahatan yang sistematis dan terorganisir telah 
sembunyi seorang “whistleblower”. Oleh sebab 
itu seorang whistleblower layak jika memperoleh 

reward perlindungan hukum yang dinamakan 
“protection of cooperating person”.

Sistem peradilan pidana Indonesia yang 
terefleksi melalui beberapa undang-undang 
pidana baik berupa hukum materiil (KUHP) 
maupun hukum formil (Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana/KUHAP) yang terkait 
dengan pelaksanaan peradilan pidana belum 
mengatur atau belum menormakan keberadaan 
“whistleblower” untuk memperoleh perlindungan 
hukum agar lepas dari tuntutan atau proses 
hukum, bahkan belum juga ada tanda-tanda akan 
lahir legislasi yang memberikan perlindungan 
hukum kepada “whistleblower”. Undang-undang 
hanya mengatur perlindungan hukum terhadap 
saksi atau pelapor yang bukan sebagai pelaku 
kejahatan. 

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia 
terdapat salah satu alasan yang dapat 
menghapuskan pidana seseorang meskipun yang 
bersangkutan terbukti telah melakukan tindak 
pidana, yaitu alasan karena melaksanakan suatu 
perintah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 
51 KUHP yang berbunyi; Ayat (1) Barang siapa 
melakukan perbuatan untuk melaksanakan 
perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa 
yang berwenang tidak dipidana, selanjutnya 
Ayat (2) perintah jabatan tanpa wewenang tidak 

Whistleblower Dalam Sistem 
Peradilan Pidana Indonesia
Oleh Kolonel Sus Sujono, S.H.M.H. Kasubdis Undang Diskumau

Hukum
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menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika 
yang diperintah dengan itikad baik mengira 
bahwa perintah diberikan dengan wewenang 
dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan 
pekerjaannya. 

Pasal 51 KUHP sering diterapkan pada 
institusi yang memiliki wewenang penyidikan, 
misalnya seorang anggota Polisi yang menyamar 
menjadi pembeli narkoba, dan seseorang 
yang memperoleh perintah dari pejabat yang 
berwenang untuk masuk atau menyusup pada 
suatu kelompok penjahat terorganisir sehingga 
menjadi bagian pelaku kejahatan yang dilakukan 
secara terorganisir dengan misi untuk melakukan 
penggalian informasi agar dapat membongkar 
kejahatan yang signifikan.

Yang membedakan antara “whistleblower” 
dengan pelaku pidana dalam melaksanakan 
perintah jabatan adalah, pada “whistleblower” 
perbuatan dilakukan dengan niat jahat atau 
kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk) yaitu akibat 
dari tindakan/perbuatan betul-betul sebagai 
perwujudan dari maksud pelaku, sedangkan pada 
pelaku yang melaksanakan perintah jabatan niat 
jahat demikian tidak ada.

Di negara-negara dengan sistem hukum 
anglo-saxon (Inggris dan Amerika) dan civil law 
(Perancis dan Belanda) dalam peradilan pidananya 
telah mengatur pemberian perlindungan hukum 
kepada “whistleblower” dalam penegakan hukum 
kejahatan–kejahatan khusus yang sistemik 
dan terorganisir seperti korupsi, narkotika, 
perdagangan anak dan wanita serta senjata.

Terdapat peluang hukum untuk memberikan 
perlindungan hukum secara terbatas (dalam tindak 
pidana tertentu misal korupsi dan terorisme) 
terhadap whistleblower dalam sistem peradilan 
pidana di Indonesia melalui perubahan legislasi 
dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

1. Indonesia telah meratifikasi United Nation 
Convention Against Corruption 2003 (Konvensi 
Anti Korupsi 2003/KAK 2003) melalui Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2006. Dalam KAK 
2003 diatur tentang protection of cooperating 
persons yang intinya memberikan perlindungan 
hukum kepada seseorang yang bekerja sama 
dengan penegak hukum berupa kekebalan dari 
penuntutan (immunity from prosection) dan 
pengurangan hukuman (migating of punishment). 

Menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah konsep 
perlindungan hukum demikian telah diterapkan di 
Belanda dan Italia dimana tersangka atau terdakwa 
yang dijadikan saksi membongkar kasus narkotika, 
korupsi dan terorisme dikeluarkan dari daftar 
tersangka atau terdakwa. 

2. Konsep penuntutan yang menganut asas 
oportunitas yaitu kewenangan kepada penuntut 
umum yang memperbolehkan untuk menuntut 
atau “tidak menuntut” baik dengan syarat atau 
tidak dengan syarat. Praktik mengesampingkan 
perkara demikian diterapkan di Belanda yang dapat 
dibedakan menjadi tiga kategori penyampingan 
yaitu pertama karena alasan kebijakan (policy) 
yaitu perkara ringan, umur terdakwa yang telah 
lanjut dan kerugian sudah diganti, kedua karena 
alasan teknis misal tidak cukup bukti dan lewat 
waktu, dan yang ketiga karena perkara digabung 
dengan perkara lain.

3. Dinamika global melahirkan kejahatan 
yang bersifat global atau transnasional, sistematis 
dan terorganisir yang menjadi musuh bersama 
masyarakat dunia atau international dan bersifat 
extra ordinary crime karena mengancam 
kepentingan yang sangat luas, misal korupsi, 
narkotika dan terorisme. Kejahatan-kejahatan 
demikian memerlukan penanganan yang 
lebih serius dan sistematis oleh para penegak 
hukum dan tidak boleh kalah dalam memerangi 
kejahatan-kejahatan global tersebut. Untuk 
itu diperlukan metode khusus yang luar biasa, 
diantaranya memberikan perlindungan hukum 
kepada seseorang pelaku kejahatan yang bersedia 
membongkar kejahatan tersebut pada saat 
kejahatan tersebut belum ditentukan statusnya 
oleh penyidik dalam status penyelidikan. 

Disimpulkan bahwa whistleblower belum 
diatur dalam sistem peradilan pidana di Indonesia 
dan untuk menghadapi kejahatan yang bersifat 
global atau transnasional khususnya korupsi, 
narkotika dan terorisme diperlukan metode 
yang khusus yang bersifat luar biasa diantaranya 
memberikan perlindungan hukum sebagai reward 
kepada whistleblower melalui perubahan legislasi 
bidang perundang-undangan pidana dengan 
mengacu kepada hukum baik nasional maupun 
internasional. Perlindungan hukum tersebut 
sebagai pesan luas kepada masyarakat bahwa 
tidak ada tempat yang aman untuk melakukan 
kejahatan.*

35 suara ANGKASA Edisi Juli 2013s



SEKELUMIT PENGETAHUAN SEKELUMIT PENGETAHUAN 
TENTANG HUMAN ERRORTENTANG HUMAN ERROR

Hanya selang sehari setelah pesawat terbang 
pertama berhasil diterbangkan oleh Wright 
bersaudara pada 18 Desember 1903, sebuah pesawat 
terbang mengalami kecelakaan, dan ini menjadi 
kecelakaan pesawat terbang untuk pertama kalinya 
di dunia. Sampai saat ini, mungkin sudah ribuan 
bahkan tak terhitung lagi jumlah kecelakaan 
pesawat terbang, tidak terkecuali di Indonesia. Fakta 
tersebut, menunjukkan kalau operasi penerbangan, 
baik sipil maupun militer merupakan kegiatan yang 
sarat resiko, karena dapat menimbulkan accident 
maupun incident.

Dalam setiap accident atau incident pesawat 
terbang, kita sering mendengar istilah human 
error. Seperti accident yang menimpa pesawat 
Hercules A-1325 di Magetan tahun 2009 silam. 
Dalam kecelakaan yang membawa korban lebih 
dari 100 orang tersebut, orang sering mengaitkan 
dengan masalah human error. Demikian juga media 
massa banyak menulis bahwa kecelakaan pesawat 
disebabkan oleh kesalahan pilot alias pilot error. 

Masyarakat pun sering bertanya, apa 
sebenarnya human error itu? Jika kita buka buku-
buku maupun literatur tentang penerbangan dan 
keselamatan penerbangan, tidak ada satupun 
konsensus yang memberikan satu pengertian yang 
sama tentang apa yang dimaksud dengan human 
error. Perbedaan cara pandang terhadap human 
error berdasarkan sudut keilmuan, nampaknya 
menjadi penyebab kenapa sampai saat ini belum 
ada kesamaan pemahaman itu. Namun secara 
sederhana, dapat dikatakan, bahwa human error 
merupakan kesalahan yang dilakukan oleh 
manusia, baik yang disebabkan oleh manusia itu 
sendiri, maupun faktor-faktor eksternal lainnya. 

Bukan tunggal
Bagaimana terjadinya human error memang 

akan selalu menjadi topik yang sangat menarik 
untuk dikaji. Hal ini tidak saja terkait dengan 
banyaknya jumlah korban (jiwa dan harta), tetapi 
juga sebagai solusi dan pencegahan agar kejadian 
serupa tidak terulang kembali di masa datang.

 Human error sebenarnya mempunyai 
banyak bentuk dan bukan sesuatu yang tunggal, 
tetapi terjadi atas berbagai sebab di belakangnya. 
Ada literatur yang mengatakan bahwa ada dua 
pandangan atas human error yang dijadikan 
pegangan bagi yang berkecimpung di dunia analisis 
kecelakaan. Yang pertama adalah human error 
merupakan sebab terjadinya kecelakaan, sebaliknya 
kelompok kedua memandang human error sebagai 
akibat dari suatu proses sebelum error terjadi.

H u m a n  e r r o r  s e n d i r i  u m u m n y a 
memperlihatkan adanya keterkaitan antara error 
yang satu dengan lainnya. Begitu juga adanya 
pengaruh-pengaruh dari luar si manusia itu sendiri, 
seperti aspek manajemen, organisasi serta institusi. 
Aspek-aspek tersebut biasanya sangat terkait 
dengan aspek psikologis. Untuk itu, ada baiknya 
terlebih dahulu kita kenal tiga level performanya, 
yang didasarkan pada psycological and situasional 
mode, yaitu skill based , rule based, dan knowledge-
based performance.

Skill-based performance merupakan 
performa seseorang atas suatu kondisi rutin. 
Kegiatan yang dilakukan secara rutin menjadikannya 
bisa berada pada level terbaiknya karena sudah 
terprogram dan dilakukan secara terus menerus.

Rule-based performance merupakan 
performa seseorang atas suatu kondisi yang 

Lambangja
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berada pada situasi antara rutin dan tidak. Di sini 
terkadang seseorang harus berhadapan pada situasi 
yang mengharuskan nya mengacu pada panduan-
panduan yang ada. Dalam menghadapi situasi 
ini seseorang akan melakukan suatu tindakan 
berdasarkan kondisi yang dialaminya yang 
disesuaikan dengan panduan yang ada. 

Knowledge-based performance merupakan 
performa seseorang atas suatu kondisi tidak rutin 
dan tidak ada panduan untuk mengatasinya. Kondisi 
ini menjadikan seseorang harus melakukan tindakan 
yang dia tidak mempunyai referensi sehingga bukan 
pada level terbaik performance-nya.

Ketiga kondisi tersebut, bisa saja terjadi sendiri-
sendiri, secara sekaligus atau juga bisa terjadi 
bersamaan. Dalam referensi “Threat and Error 
Management” ada beberapa kategori “error” yaitu 
lapses, slips, mistakes dan violations. 

Lapses. Kelompok ini diasosiasikan dengan 
error dalam kategori skills. Hal ini biasanya terjadi 
pada situasi rutin namun tindakan yang diambil tidak 
berjalan sesuai prosedur. Jenis error ini disebabkan 
oleh kondisi yang lebih pada internal seseorang, 
yakni berhubungan dengan memori atau ingatannya 
yang menyebabkan jenis error yang “tak disengaja” 
karena “lupa” tentang sesuatu atau tindakan.

Slips. Kelompok ini juga diasosiasikan dengan 
error dalam kategori keterampilan (skills) yang 
biasanya terjadi pada situasi rutin namun tindakan 
yang diambil tidak berjalan sesuai prosedur. Jenis 
error ini berhubungan dengan observasi dimana 
biasanya akan terjadi attentional or perceptual 
failures (kesalahan pengamatan atau persepsi). 
Di dalam ilmu keselamatan penerbangan, kedua 
“error” di atas harus ditindak lanjuti dengan “saling 
mengingatkan” antar semua pelaku penerbangan 
dan crew-nya agar terhindar dari terjadinya incident 
maupun accident.

Mistakes. Error dalam kategori ini berhubungan 
dengan dua hal, yaitu rule (peraturan) dan knowledge 
(pengetahuan). Kondisi ini terjadi karena berada 
dalam situasi tidak sepenuhnya mengetahui solusi 
dari apa yang terjadi karena di luar rutinitas sehingga 
seseorang harus mengambil keputusan berdasarkan 
keadaan yang ditemui dan panduan yang dia miliki. 
Beberapa kemungkinan kesalahan bisa terjadi karena 
kesalahan dilakukan atas panduan yang dimiliki, 
terlepas dari benar dan salahnya panduan yang ada. 
Dan ini merupakan mistakes yang berhubungan 
dengan rule. Sedangkan error dalam kategori 

knowledge terjadi karena tidak adanya pengetahuan 
dalam menghadapi suatu masalah karena ketiadaan 
persiapan sehingga suatu keputusan harus diambil 
tanpa/kurangnya pengetahuan.

Violation. Untuk kategori ini, error terjadi 
karena adanya deviasi dalam melaksanakan prosedur-
prosedur atau standar-standar operasi yang aman. 
Dalam menentukan level violation (pelanggaran) 
pun harus berhati-hati karena banyak faktor yang 
mem pengaruhi. Misalnya pelanggaran rutin yang 
dilakukan karena lemahnya sanksi perusahaan dan 
biasanya pelanggaran ini dilakukan karena seseorang 
merasa memiliki skill yang bagus sehingga beberapa 
prosedur yang “bisa diabai kan” akan diabaikan. Jika 
prosedur sudah terbiasa diabaikan, pada kondisi 
abnormal bisa menjadi sumber terjadinya kecelakaan 
pesawat yang dilakukan oleh penerbang.

Ada juga pelanggaran yang dilakukan karena 
motivasi atau pamer atau ego, misalnya ingin 
memperlihatkan kemampu an landing di tengah 
situasi yang mengharuskan pilot untuk go around. 
Atau ingin memperlihatkan kehebatannya dalam 
bermanuver, sehingga melakukan hal-hal yang tidak 
ada pada awal perencanaan sehingga berujung celaka, 
seperti melaksanakan terbang yang kita kenal dengan 
“nyamber”. Namun ada juga violations yang memang 
harus dilakukan, seperti menolak perintah untuk 
melaksanakan operasi penerbang an karena kondisi 
pesawat bisa membahaya kan penerbangan. 

Setelah kita mengenal apa itu human error, 
bagaimana terjadinya? Human error dan beberapa 
kategorinya diharapkan memberi manfaat dalam 
setiap pelaksanaan operasi penerbangan di 
lingkungan TNI AU khususnya, maupun penerbangan 
pada umumnya. Setiap insan yang berhubungan 
dengan dunia penerbang an, termasuk setiap prajurit 
udara, pastilah semuanya berharap bahwa setiap 
misi penerbangan yang sudah menjadi tugas dan 
kewajiban akan terlaksana dengan baik, berhasil dan 
selamat, atau kita kenal dengan zero accident. 

Tentu kita semua sangat mengharapkan dan 
selalu berupaya agar zero accident tidak hanya 
sekedar menjadi slogan, tapi benar-benar terwujud 
tanpa pernah lagi kita mendengar adanya korban 
yang disebabkan kecelakaan dalam pelaksanaan 
setiap operasi penerbangan. Sekali lagi, hal tersebut 
merupakan harapan dari semua orang, baik 
yang terlibat langsung maupun tidak, mulai dari 
awak pesawat, penumpang, institusi TNI AU serta 
masyarakat.*
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Menciptakan Keluarga 
yang Rukun dan Bahagia

Siapa yang tidak menginginkan keluarga 
yang rukun dan penuh damai? Suami dan istri 
harmonis, orang tua dan anak-anak akrab, 
kakak dan adik akur, sehingga rumah betul-betul 
menjadi tempat yang menyenangkan. Kita merasa 
prihatin dengan kehidupan para selebritis yang 
mengalami permasalahan rumah tangga dan 
berakhir dengan perceraian. Sementara pesta 
pernikahannya dirayakan dengan mewah dan 
meriah serta menghabiskan biaya milyaran rupiah. 
Tetapi ironisnya, perkawinan bak cinderela dan 
sang pangeran, putra raja tersebut, tidak seindah 
dan semegah pestanya. Dalam perjalanan rumah 
tangganya, tidak ada lagi cerita indah dan rasa 

cinta kasih di antara mereka, hanya ketegangan 
dan segenap intrik yang bahkan membuka aib 
masing-masing.

Anak-anak yang menjadi bagian perekat 
ikatan kasih sayang, menjadi ajang perebutan, 
hak asuh dan egoisme masing-masing. Rasanya 
sudah lengkap bahwa mereka bukan lagi bagian 
yang ideal menjadi panutan masyarakat, sebagai 
acuan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan 
warohmah. Maka sepatutnya kita tetap mengambil 
pelajaran berharga dari hiruk pikuk para kuli tinta 
yang memanfaatkan kekisruhan rumah tangga 
selebritis ini, dalam menaikkan oplahnya. Kita kaji 
dari sisi pengetahuan yang lebih bisa kita jaga dan 

Psikologi
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atau kita perbaiki di saat keretakan sudah mulai 
nampak di antara suami istri. Sebaiknya secepatnya 
kita menata diri kembali menjadi lebih baik. Kita 
paham bahwa kerukunan di samping merupakan 
sebuah anugerah, juga perlu diupayakan agar bisa 
tercipta dan terpelihara dengan baik.

Bagaimana kita bisa menciptakan keluarga 
yang rukun dan bahagia? Dr Steve Stephen, ahli 
psikologi, memberikan sepuluh tanda keluarga 
yang rukun dan bahagia, yaitu:

1. Kebersamaan
Kebersamaan akan tercipta misalnya dengan 

menetapkan waktu makan bersama, mengadakan 
piknik keluarga, maupun olahraga bersama. 
Kebersamaan akan menciptakan kesehatian, yaitu 
ikatan batin antar anggota keluarga.

2. Saling menghormati
Setiap anggota keluarga harus belajar untuk 

menghormati pendapat, perasaan, batas-batas 
wilayah dan barang-barang milik pribadi. Dengan 
memperhatikan hal-hal ini, maka segala bentuk 
perselisihan dan keributan dapat dihindari.

3. Saling menerima, melengkapi,   
 mendorong, dan menguatkan

Inilah yang akan membuat kita semakin kuat. 
Sebaliknya sifat yang mau menang sendiri, dapat 
memicu renggangnya ikatan tali persaudaraan 
karena merugikan pihak lain. 

4. Saling mengasihi
Perasaan saling mengasihi ini dapat 

dinyatakan dengan cara, saling mempedulikan, 
tidak ada kebencian, iri hati atau persaingan dan 
saling bantu maupun menolong.

5. Mengindahkan peraturan dan tanggung  
 jawab

Masing-masing anggota keluarga harus 
mentaati peraturan yang ada, serta melakukan 
hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya. Semakin 
dini mengajarkan dan menanamkan sikap yang 
taat dan bertanggung jawab kepada setiap anggota 
keluarga, maka akan semakin baik hasilnya. Ada 
pepatah mengatakan, adalah lebih gampang dan 
labih baik untuk membentuk karakter anak-anak 
dari pada nanti harus memperbaikinya, ketika ia 
sudah dewasa.

6. Komunikasi yang baik
Dua hal penting yang perlu kita komunikasikan 

adalah, isi hati dan pikiran kita. Apa yang kita 
rasakan, apa yang kita pikirkan, sebaiknya diketahui 
oleh anggota keluarga yang lain, agar tercipta 
saling pengertian. Komunikasi bisa juga diciptakan 
ketika mengadakan medzbah keluarga, anggota 
keluarga bisa sharing masalah yang dihadapi 
dan mencurahkan isi hatinya. Memberikan kartu 
atau hadiah ulang tahun juga merupakan cara 
komunikasi yang efektif.

7. Tawa dan canda
Tawa dan canda yang sehat akan membuat 

suasana lebih santai, gembira dan sesama anggota 
keluarga semakin akrab.

8. Jujur dan selalu berkata benar
Sangat penting bagi orang tua untuk 

menanamkan kejujuran dan cinta kebenaran 
semenjak anak masih kecil. Jika anak-anak diasuh 
baby sitter, hal ini perlu pengawasan. Teladan 
orang tua sangat menentukan, apakah anak-anak 
akan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan 
kebenaran atau tidak.

9. Iman yang sama
Keluarga yang rukun dan bahagia harus 

memiliki iman yang sama, agar dapat saling 
menguatkan. Iman dapat memberikan kita 
pengharapan dan tuntunan di kala menghadapi 
masa-masa susah maupun senang.* (Buletin Psyche)
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Bencana alam, kecelakaan pesawat 
terbang, demo buruh (menuntut 
kenaikan upah, menolak kenaikan 
BBM) atau serangan udara 911 
(tragedi WTC) memang peristiwa 
yang berbeda, baik dalam konteks 
waktu, tempat dan latar belakang, 
namun ada kesamaannya 
yaitu semua peristiwa itu telah 
menimbulkan krisis

Manajemen

Bila kita lihat berita di media massa 
akhir-akhir ini, dengan mudah kita 
temukan berbagai krisis terjadi 

dimana-mana, dalam berbagai bentuk dan 
tingkatan. Realitas ini menunjukkan bahwa tidak 
ada organisasi apapun yang kebal terhadap krisis, 
konsekuensinya setiap organisasi atau individu 
kini harus bersiap menghadapi krisis, dengan 
berbagai resikonya. 

Upaya menghadapi krisis dengan cara 
mengembangkan program manajemen krisis 
sesungguhnya tidaklah mudah, dibutuhkan upaya 
pengintegrasian pengetahuan dari berbagai 
disiplin ilmu, seperti pengambilan keputusan, 
relasi media, pemindai situasi, penilaian resiko, 
komunikasi krisis, pengembangan rencana krisis, 
metoda evaluasi serta manajemen reputasi. 
Beberapa jenis rencana manajemen krisis pun 
harus disiapkan agar mampu menghadapi setiap 
tahapan krisis.

Sebuah krisis adalah persepsi akan 
suatu kejadian tak terduga yang mengancam 
kepentingan para pemangku kepentingan dan 

STRATEGI ORGANISASI 
STRATEGI ORGANISASI 

MENGHADAPI KRISIS
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dapat mengakibatkan dampak serius pada kinerja 
organisasi serta menghasilkan efek buruk pada 
organisasi. Oleh karenanya, persepsi pemangku 
kepentinganlah yang paling tepat menentukan 
sebuah kejadian sebagai krisis atau bukan, karena 
mereka adalah orang yang terkena dampak 
langsung dari kejadian itu. 

Jadi jika para pemangku kepentingan merasa 
bahwa organisasi sedang dalam krisis maka krisis 
memang terjadi, dan mereka akan bereaksi untuk 
mengeluarkan organisasi dari krisis. Pengelola 
organisasi harus ”peka” dan ”melihat” dari sudut 
pandang pemangku kepentingan, apakah krisis 
terjadi atau tidak. 

Sebagai  i lust rasi ,  sebuah organisasi /
perusahaan harus selalu peduli terhadap keluhan 
pelanggan, karena mereka adalah pemangku 
kepentingan organisasi, disisi lain masyarakat dan 
media juga tidak boleh dilupakan, karena mereka 
merupakan mata dan telinga masyarakat yang 
berperan sebagai pembentuk opini.

Krisis tak bisa sepenuhnya diramalkan, 
dengan demikian tidak mudah mencegahnya. 
Organisasi yang bijak, paham bahwa krisis bisa 
timbul sewaktu-waktu, maka upaya pencegahan 
dan penaggulangan harus disiapkan setiap saat. . 
Krisis biasanya terjadi tiba-tiba sehingga menjadi 
elemen kejutan yang tak terduga. (Barton,2001; 
National Research Council, 1996). Namun 
terkadang beberapa krisis sudah didahului tanda-
tanda peringatan sebelum terjadi. Sebagai contoh 
bila sebuah stasiun TV berita merencanakan 
kampanye berita negatif tentang suatu organisasi, 
biasanya manajemen organisasi bersangkutan 
sudah tahu akan hal ini sebelumnya, khususnya 
bila sudah ada penyebab dari krisis di organisasi 
tersebut. 

Krisis dapat merusak harapan masyarakat 
tentang bagaimana suatu organisasi melaksanakan 
tugasnya. Pesawat seharusnya mendarat dengan 
selamat sesuai aturan, produk seharusnya tidak 
mencelakakan kita, petugas seharusnya berlaku 
profesional, pegawai tidak mencuri dan yang 
terutama organisasi seharusnya berlaku sesuai 
nilai-nilai dan norma sosial publik. 

Jika masyarakat sebagai pemangku 
kepentingan menganggap organisasi bertindak 

diluar perkiraan masyarakat, bisa menimbulkan 
kemarahan dan kekecewaan yang akan merusak 
hubungan dengan masyarakat dan melemahkan 
citra organisasi. Itulah sebabnya krisis dianggap 
berpotensi merusak reputasi setiap organisasi 
(Barton, 2001; Dilenschneider, 2000). Karena 
reputasi didapat dari persepsi pemangku 
kepentingan atau masyarakat terhadap organisasi. 
Masyarakat yang mempunyai persepsi kurang 
positif dari suatu organisasi jelas merusak reputasi 
organisasi tersebut.

Kita sering melihat organisasi menganggap 
suatu kejadian sebagai ”insiden” sementara 
masyarakat melihatnya sebagai ”krisis”. Nampaknya 
sulit untuk membedakannya namun sebetulnya 
mudah jika kita melihat dari kaca mata publik 
sebagai pemangku kepentingan. Perbedaannya 
jelas yaitu persepsi tentang ”dampak serius” dari 
kejadian tersebut. Publik melihat ”insiden” adalah 
kejadian kecil, berdampak lokal. Namun jika 
menyebabkan dampak yang lebih luas, maka 
publik melihat ini sebagai krisis yang bisa merusak 
reputasi dan berpotensi mengganggu kinerja 
organisasi tersebut (Coombs, 2006; Pauchant& 
Mitroff, 1992)

Pentingnya Manajemen Krisis
Dalam era global seperti sekarang, 

manajemen krisis mendapat posisi penting. 
Organisasi yang tidak siap menghadapi krisis akan 
mengalami kerugian lebih dari era sebelumnya. 
Manajemen krisis menjadi penting dan mutlak 
karena resiko dan biaya akibat mis-manajemen 
sangat tinggi khususnya dengan meningkatnya 
nilai reputasi, aktivitas publik, tehnologi 
komunikasi, dan perkembangan area krisis.

Manajemen krisis meliputi berbagai tindakan 
yang dirancang untuk menghadapi krisis serta 
mengurangi tingkat kerusakan yang ditimbulkan. 
Jadi tujuannya untuk mengendalikan dan 
mengatur (manajemen) sehingga bisa mencegah 
atau mengurangi outcome negatif dari krisis 
sehingga bisa melindungi organisasi, pemangku 
kepentingan dan keseluruhan pihak atau industri 
dari kerusakan. Manajemen krisis pada intinya 
berbicara soal ”emergency preparedness” atau 
kesiapan menghadapi kedaruratan. Untuk itu 
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manajemen krisis bisa dibagi atas empat faktor 
yang saling terkait, yaitu Prevention (pencegahan), 
Preparation (persiapan), Response (Reaksi 
tanggapan) dan Revision (revisi / perbaikan). 

Prevention (pencegahan) disebut juga 
mitigasi meliputi langkah-langkah pencegahan 
krisis. Seorang manajer krisis harus mampu 
mendeteksi tanda-tanda peringatan dan 
mengambil langkah yang diperlukan untuk 
mencegah krisis. Suatu produk barang atau jasa 
yang kurang baik akan ditarik atau diperbaiki 
jika itu diperkirakan berpotensi menimbulkan 
masalah atau kecelakaan bagi pengguna. 

Preparation (persiapan) adalah faktor 
yang paling diketahui karena meliputi Crisis 
Management Plan (CMP) atau Rencana 
Manajemen Krisis. Publik yang terpelajar tahu 
bahwa setiap organisasi harus memiliki sebuah 
CMP bagi setiap kemungkinan krisis yang terjadi. 
CMP adalah ujung dari gunung es dari sistem 
manajemen krisis organisasi yang baik. Publik 
sering beranggapan bahwa CMP adalah proses 
manajemen krisis, namun sesungguhnya banyak 
dari proses manajemen krisis tidak nampak 
dari luar. Preparation meliputi tahap: Diagnosa 
kerentanan krisis, memilih dan menseleksi tim 
manajemen krisis dan juru bicara, menciptakan 
portofolio krisis dan mendefinisikan ulang sistem 
manajemen krisis.

Response atau reaksi tanggapan adalah 
aplikasi dari komponen persiapan terhadap 

sebuah krisis. Krisis terkadang harus di simulasikan 
dalam latihan dimana komponen persiapan 
harus diujicoba secara teratur. Pengujian meliputi 
menjalankan krisis simulasi dan latihan untuk 
melihat ke handalan dari CMP, anggota tim krisis, 
juru bicara serta sistem komunikasi. Diharapkan 
saat krisis sesungguhnya terjadi maka langkah 
reaksi sama dengan saat simulasi dan hasilnya 
berhasil mengurangi akibat dari krisis tersebut. 

Pada saat terjadi krisis biasanya yang 
mendapat kritik dan menjadi berita dan 
menimbulkan reaksi publik adalah bagaimana 
respons manajemen krisis suatu organisasi. 
Respon manajemen kritis yang baik terkadang 
malah menimbulkan pujian seperti halnya 
respon pemerintah Jepang saat terjadi tsunami 
besar tahun 2011 yang berdampak susulan 
kebocoran reaktor nuklir. Pemerintah dan 
masyarakat Jepang sangat siap menghadapi 
krisis dalam skala besar seperti itu. Bagian akhir 
dari respons adalah recovery atau pemulihan. 
Saat recovery organisasi berusaha kembali ke 
operasi normal sesegera mungkin setelah krisis. 
Upaya mengembalikan kondisi dan reputasi 
organisasi harus dilakukan dengan baik dan 
cepat agar kerugian financial dan reputasi bisa 
segera dipulihkan. 

Revision atau perbaikan adalah faktor 
keempat dimana meliputi evaluasi respon 
organisasi dalam simulasi krisis atau krisis 
sesungguhnya, menentukan apa yang sudah 
benar dan apa yang salah selama melaksanakan 
CMP. Organisasi menggunakan fase ini untuk 
merevisi upaya pencegahan, penyiapan dan 
reaksi tindakan agar dimasa depan tindakan 
yang benar diterapkan dan kesalahan bisa 
dihindari serta digantikan prosedur yang lebih 
tepat. Revisis dapat meningkatkan efektifitas dari 
manajemen krisis dengan meluaskan persepsi 

CMP. Organisasi menggunakan fa
merevisi upaya pencegahan, pe
reaksi tindakan agar dimasa dep
yang benar diterapkaan n dad n kes
dihindari serta digantikan prosedu
tepat. Revisis dapat meningkatkan e
manajemen krisis dengan meluas
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organisasi tentang krisis dan kemampuan untuk 
melakukan respon. (Li, YeZhuang,& Yingh,2004; 
Weick,1988). Makin sering dan beragam krisis 
yang harus dihadapi organisasi selama periode 
latihan maka akan semakin baik organisasi itu 
mengatasi situasi krisis yang sebenarnya.

Keempat faktor manajemen krisis saling 
berkait seperti spiral. Jika upaya pencegahan 
gagal, persiapan dibutuhkan agar reaksi 
tanggapan bisa optimal. Revisi didapat dari 
reaksi tanggapan dan bisa digunakan untuk 
memperbaiki faktor pencegahan dan persiapan 
dalam menghadapi krisis masa depan. 
Perbaikan pada preparation atau persiapan akan 
memperbaiki response organisasi terhadap krisis. 
Pada intinya manajemen krisis adalah proses 
mencegah, menyiapkan, untuk melakukan 
respon serta merevisi rencana menghadapi 
krisis selanjutnya.

Aplikasi Rencana Manajemen Krisis
Pemilihan dan pelatihan manajemen krisis 

dirancang untuk memaksimalkan pengetahuan, 
keterampilan dan prosedur. Proses aplikasi 
manajemen krisis setidaknya meliputi dua 
komponen utama yaitu tim penanggulangan 
krisis dan juru bicara krisis. Pemilihan anggota 
tim penanggulangan krisis biasanya berdasarkan 
posisi fungsional personel dalam organisasi. 
Tim penanggulangan krisis yang efektif sangat 
penting dalam proses manajemen krisis. Karena 
tanpa Tim yang efektif maka rencana manajemen 
krisis terbaik dan sistem komunikasi tercanggih 
pun akan tidak berguna. 

Keanggotaan tim penanggulangan krisis 
meliputi personel kunci di organisasi seperti 
bidang operasi, public relation (humas), hukum 
dan keamanan (Littlejohn,1983; Regester,1989) 
yang dipilih berdasarkan integritas dan kualitas 
pribadinya. Anggota tim ini harus dilatih untuk 
melaksanakan rencana manajemen krisis pada 
tingkat kelompok. Pemilihan dan pelatihan harus 
ditujukan agar performa kelompok meningkat. 
Efektifitas pengambilan keputusan harus menjadi 
inti utama dalam pemilihan dan pelatihan 
personel. Mereka harus mengerti dan mahir 
melaksanakan pengetahuan dan keterampilan 

dalam bidang  pengambilan keputusan 
kelompok, resolusi konflik, argumentasi 
terstruktur, keterampilan mendengarkan dan 
pengendalian stress. 

Jurubicara adalah anggota spesial atau 
khusus dari Tim penanggulangan krisis. Khusus 
untuk jurubicara harus dipilih berdasarkan 
keluasan pengetahuan dan keterampilan relasi 
media. Pelatihan bagi jurubicara organisasi harus 
dilaksanakan dalam sesi latihan media, harus bisa 
menghadapi dan berbicara dalam sesi wawancara 
atau konferensi media simulasi. Pelatihan bagi 
Jurubicara lebih dalam dibandingkan anggota 
team yang lain. Jurubicara dipilih dan dilatih 
karena memang diharapkan cukup efektif untuk 
berhubungan dengan media. Kemampuan ini 
didapatkan dari pelatihan, pengalaman kerja 
dan pengalaman menghadapi media di masa 
lampau.

Tidak mudah untuk mendapatkan 
jurubicara yang memiliki sikap dinamis serta 
pembicara yang karismatis. Tidak semua orang 
bisa mencapai tingkat kemahiran berbicara. 
Tujuan pemilihan dan latihan jurubicara 
diharapkan menghasilkan jurubicara yang 
memiliki kompetensi untuk melakukan 
kontak mata dengan audiens sekurangnya 
60% waktu tatap muka, minimal kesalahan 
verbal, minimal kegelisahan, kualitas vocal 
memadai, menggunakan gerakan tangan (hand 
gesture) yang baik serta wajah yang ekspresif. 
Tujuan semua ini untuk menghilangkan kesan 
berbohong yang negatif dan menambah kesan 
positif yang meningkatkan kredibilitas. 
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Tetap Waspada 
dengan Kanker

Semua jenis penyakit yang terjadi pada 
tubuh manusia selalu diawali dengan suatu proses. 
Penyakit kanker, misalnya, proses terbentuknya 
memerlukan waktu yang cukup lama lebih kurang 
15-25 tahun. Karena proses yang berlangsung 
lama, maka banyak penderita kanker (ketika 
memeriksakan ke dokter) baru menyadari bahwa 
penyakit yang dideritanya sudah dinyatakan 
parah. Hal ini disebabkan, penderita penyakit 
kanker tidak mengetahui sebelumnya gejala-gejala 
yang sebenarnya sudah ada itu. Oleh karena itu, 
masyarakat perlu mengetahui gambaran singkat 
tentang bagaimana proses terjadinya kanker pada 
tubuh manusia. Salah satu tanda adanya penyakit 
kanker adalah munculnya berbagai benjolan. 

a. Kelenjar getah bening (KGB)
Ada beberapa tempat didalam tubuh manusia 

yang riskan akan munculnya benjolan KGB, antara 
lain di belakang telinga, di leher bagian belakang, 
dan ketiak. Benjolan ini terkadang bisa hilang 
dengan sendirinya, tetapi kadang-kadang juga 
tidak bisa hilang, bahkan semakin mengeras dan 
membentuk suatu jaringan tumor yang lambat laun 
akan berubah menjadi kanker.

Kesehatan
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b. Kista 
Kista termasuk tumor jinak yang terbungkus 

oleh selaput semacam jaringan di organ reproduksi 
perempuan yang paling sering ditemui. Bentuknya 
kistik, berasa cairan kental, dan ada pula yang 
berbentuk anggur. Kista juga ada yang berisi udara, 
cairan, nanah, ataupun bahan-bahan lainnya. 
Kumpulan sel-sel tumor itu terpisah dengan 
jaringan normal di sekitarnya dan tidak dapat 
menyebar ke bagian tubuh lain. Itulah sebabnya 
tumor jinak relative mudah diangkat dengan jalan 
pembedahan, dan tidak membahayakan kesehatan 
penderitanya.

Berdasarkan tingkat keganasannya, kista 
terbagi menjadi dua, yaitu non-neoplastik dan 
neoplastik. Kista non-neoplastik sifatnya jinak dan 
biasanya akan mengempis sendiri setelah 2 hingga 
3 bulan. Sementara kista neoplastik umumnya 
harus dioperasi, namun hal itu pun tergantung 
pada ukuran dan sifatnya.

Kista mempengaruhi siklus haid perempuan 
karena sistem hormonal yang terganggu. Secara 
alami, hormon akan meregulasi pertumbuhan sel 
telur di ovarium. Medis belum mampu dengan 
gamblang menjelaskan bagaimana siklus hormonal 
perempuan penderita terganggu. Namun, berbagai 
penelitian terus dilakukan untuk memecahkan 
kasus medis ini agar jumlah penderita kista dapat 
ditekan.

Follicles adalah semacam kantung-kantung 
di dalam ovarium yang berisi sel telur. Pada kasus 

kista, follicles di dalam ovarium 
hanya berjumlah sedikit. Sel telur 
di dalam follicles tidak matang, 
sehingga tidak bisa masuk ke 
dalam ovarium. Alih-alih, akan 
membentuk kristal di dalam 
ovarium.

Hal inilah yang menyebabkan 
seorang perempuan mandul. 
Follicles yang tidak matang 
dan ketidakmampuan untuk 
menyalurkan sel telur (proses 
ovulasi) sepertinya menjadi 
penyebab rendahnya jumlah 
hormon stimulasi follicle (HSF), 
melebihi kandungan hormon 
androgen di dalam ovarium. 
S e o r a n g  p e re m p u a n  y a n g 
didiagnosis menderita kista 

biasanya berusia sekitar 20 – 30 tahun. Biasanya 
perempuan yang memiliki kista, jika dirunut silsilah 
keluarganya, ada ibu atau nenek yang mengalami 
gejala kista serupa.

Selain pada ovarium kista juga dapat tumbuh 
di vagina dan di daerah vulva (bagian luar alat 
kelamin perempuan). Kista yang tumbuh di 
daerah vagina, antara lain inklusi, duktus gartner, 
endometriosis, dan adenosis. Sedangkan kista yang 
tumbuh di daerah vulva, antara lain pada kelenjar 
bartholini, kelenjar sebasea serta inklusi epidermal. 
Kumpulan sel-sel tumor itu terpisah dengan 
jaringan normal di sekitarnya dan tidak dapat 
menyebar ke bagian tubuh lainnya. Itu merupakan 
alasan mengapa tumor jinak relatif mudah 
diangkat melalui pembedahan dan tidak terlalu 
membahayakan kesehatan bagi penderitanya.

c. Terbentuknya tumor
Tumor adalah suatu daging yang 

pertumbuhannya tidak terkendali. Jika tumor 
sudah ada dalam tubuh dan penderitanya tetap 
pasif, maka biasanya tumor tersebut akan berubah 
ganas dan disebut kanker.

Keberhasilan penyembuhan kanker sangat 
tergantung dari stadium atau tingkat kanker 
pada saat ditemukan / didiagnosa. Oleh karena 
itu, deteksi dini dan pengobatan yang cepat dan 
tepat oleh para ahli dapat berpengaruh pada 
keberhasilan pengobatan. Biasanya, jika pada 
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tubuh penderita terdapat kanker, penderita akan 
mengalami keluhan-keluhan atau yang disebut 
gejala umum, seperti :

1. Buang air besar tidak tuntas.
2. Kotoran berwarna hitam kemerah-merahan 

dan berlendir.
3. Mengalami sesak napas walaupun tidak sakit 

asma.
4. Batuk kering yang tidak kunjung sembuh.

Gejala-gejala khusus penyakit kanker

1. Gejala kanker payudara : kulit payudara mulai 
bersisik dan mengeras, kadang terasa gatal, 
muncul benjolan di sekitar payudara, lambat 
laun puting akan terlipat ke dalam, dari puting 
akan keluar cairan yang warnanya seperti 
air susu, tetapi bukan masanya menyusui. 
Untuk mengetahui secara pasti adanya 
kanker di payudara sebaiknya melakukan tes 
mammography setiap setahun sekali.

2. Gejala kanker rahim antara lain : mengalami 
menstruasi yang tidak teratur dan di sekitar 
tulang panggul terasa nyeri ketika haid 
datang, mengalami keputihan yang tidak 
kunjung sembuh dan berbau, bila melakukan 
hubungan suami istri terasa perih di sekitar 
rahim dan setelah hubungan biasanya 
keluar darah yang warnanya merah pucat, 

mengalami pendarahan setelah masa mati 
haid /menopause. Sebaiknya melakukan 
papsmear setahun sekali.

3 .  Gejala kanker prostat  antara lain : 
pembengkakan buah zakar, jika buang air 
kecil sering tidak lancar dan terasa sakit, 
sering mengalami kram di bawah pusar, 
sering mengompol tanpa sadar.

Faktor-faktor penyebab kanker

1. Faktor keturunan (genetik).
 Seseorang yang mempunyai riwayat kanker, 

maka kecenderungan dalam keluarga 
akan terkena kanker lebih besar daripada 
seseorang yang tidak mempunyai garis 
keturunan kanker.

2. Faktor lingkungan, misalnya adanya limbah 
pabrik, polusi udara, radiasi, dan asap rokok.

3. Faktor makanan. Faktor yang paling kuat 
pengaruhnya terhadap kanker, karena 
banyak yang mengandung karsinogen, 
seperti  MSG (monosodium glutamat), natrim 
benzoate/natrium siklomat (zat pengawet), 
borax, formalin, pijar, bleng, serta rodamin 
B (pewarna tekstil), nitrosamine (makanan 
dibakar/diasap), sakarin/siklamat (pemanis 
buatan), serta lemak jenuh.

Cara sehat menghindari kanker

1. Mengurangi karsinogen.

2. Memperbanyak antioksidan dari sayuran 
seperti brokoli, sawi hijau, pare, tomat, 
wortel, seledri, kenikir, daun pepaya, kacang-
kacangan. Juga dari buah seperti pepaya, 
apel, anggur, pear, melon, semangka, jambu 
merah dan protein dari kedelai maupun ikan 
laut segar.

3. Olahraga secara teratur.

4. Imunoterapi atau identik dengan imunisasi 
yang merupakan tindakan preventif 
untuk menangkal sel-sel kanker dan 
menggempurnya yang mungkin sudah ada 
dalam tubuh.* (Berbagai sumber)
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Tahun ini, TNI AU kembali 

memperingati peristiwa 

heroik yang terjadi pada 66 

tahun lalu, tepatnya pada 29 

Juli 1947 silam, yakni dua 

peristiwa monumental dalam 

satu hari yang mewarnai 

sejarah perjuangan TNI AU 

guna menegakkan kedaulatan 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.

Sejarah

Implementasi 
Hari Bakti 
TNI AU 
Saat Ini

Peristiwa 29 Juli 1947 merupakan salah 
satu dari peristiwa perlawanan rakyat Indonesia 
terhadap kolonial pasca proklamasi Kemerdekaan 
RI, saat itu seluruh kekuatan Angkatan Bersenjata 
Republik Indonesia masih sangat minim, baik dari 
segi jumlah maupun teknologinya. Termasuk dalam 
hal ini kekuatan Angkatan Udara Republik Indonesia 
yang saat itu dinamakan Badan Keamanan Rakyat 
Bagian Oedara (BKRO), yang berupa sisa-sisa 
peninggalan Jepang yang kondisinya sudah 
tidak memungkinkan untuk dioperasionalkan. 
Sedangkan Pemerintah Belanda yang belum rela 
dengan kemerdekaan Indonesia dan ingin berkuasa 
kembali di Indonesia, sudah memiliki kekuatan 
udara yang besar dan tergolong modern, serta telah 
berpengalaman dalam kancah perang dunia.

Akan tetapi semangat juang dalam peristiwa 29 
Juli 1947 merupakan bukti nyata dari upaya Indonesia 
dalam mempertahankan pernyataan kemerdekaan 
bangsa Indonesia yang diproklamirkan tanggal 17 
Agustus 1945 sebagai simbol terlepasnya segala 
belenggu penjajahan yang telah lama dirasakan 
bangsa Indonesia, dan berarti sejak saat itu bangsa 
Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan 
nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan, serta 

Indonesia. g
Agu
bele
bang
Indo
nanan si
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menandakan lahirnya negara Indonesia yang 
memiliki kedaulatan dan kedudukan sama dengan 
negara-negara berdaulat lainya. 

Rangkaian peristiwa 29 Juli 1947 memiliki 
makna yang mendalam bagi bangsa Indonesia, 
khususnya TNI Angkatan Udara. Untuk mengenang 
jasa-jasa dan pengorbanan para pejuang TNI 
Angkatan Udara dalam mempertahankan 
kedaulatan NKRI, di Ngoto, lokasi jatuhnya pesawat 
Dakota VT-CLA dibangun sebuah monumen. Pada 
Juli 2000, monumen tersebut dipugar dan diberi 
nama Monumen Perjuangan TNI Angkatan Udara 
yang dilengkapi dengan bangunan tugu dan relief 
tentang peristiwa yang melatarbelakanginya. Di 
lokasi monumen juga dibangun makam Adisutjipto 
dan Abdulrachman Saleh beserta istri-istri mereka. 
TNI Angkatan Udara memperingati peristiwa 
tersebut setiap tahun, yang kemudian kita kenal 
dengan nama Hari Bakti TNI Angkatan Udara.

Hari Bakti TNI AU dilatarbelakangi oleh dua 
peristiwa penting yang terjadi dalam satu hari 
pada 29 Juli 1947. Peristiwa Pertama terjadi pada 
pagi hari, tiga kadet penerbang TNI AU masing-

masing Kadet Mulyono, Kadet Suharnoko Harbani 
dan Kadet Sutarjo Sigit dengan menggunakan 
dua pesawat Cureng dan satu Guntei berhasil 
menyerang kubu-kubu pertahanan Belanda di tiga 
tempat, masing-masing di kota Semarang, Salatiga, 
dan Ambarawa.

Peristiwa Kedua, pada sore hari, terjadi 
peristiwa jatuhnya pesawat sipil Dakota VT-CLA 
yang disewa pemerintah Indonesia untuk membawa 
bantuan obat-obatan Palang Merah dari Malaya 
ditembak oleh dua pesawat militer Belanda jenis 
P-40 Kittyhawk ketika akan mendarat di Pangkalan 
Udara Maguwo, sebagai akibat dari serangan para 
Kadet Penerbang TNI Angkatan Udara atas tiga 
kubu pertahanan Belanda di Jawa Tengah. Dakota 
VT-CLA jatuh di Desa Ngoto, Selatan Yogyakarta 
yang megakibatkan gugurnya tiga perintis TNI AU 
masing-masing Adisutjipto, Abdurachman Saleh 
dan Adisumarmo. 

Peristiwa heroik pada 29 Juli 1947, merupakan 
momen yang sangat penting untuk kita pahami 
dan implementasikan pada situasi dan kondisi saat 
ini. Meskipun waktu dan tempat kejadian tidak bisa 
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diulang, namun peristiwa dan rangkaian kejadian 
dapat kita kaitkan dengan berbagai kejadian yang 
ada saat ini.

Beberapa hal yang penting untuk kita maknai 
bersama adalah:

1. Pola operasi yang dilaksanakan oleh para 
pendahulu AURI, mencerminkan adanya tekad 
yang kuat untuk terus berjuang mempertahankan 
kemerdekaan, yang perlu kita teladani. Rencana 
operasi yang dibuat, mulai dari penyiapan pesawat 
sampai dengan penyerangan, hingga kembali ke 
home base, telah menggunakan prosedur yang 
sistematis.

2. Pesawat-pesawat yang digunakan dalam 
operasi merupakan pesawat yang tidak layak, pesawat 
hanya diperbaiki dalam satu hari penuh, dan langsung 
digunakan tanpa prosedur test flight layaknya seperti 
saat ini. Selain itu, pesawat yang digunakan tanpa 
lampu penerangan dan radio komunikasi kecuali 
dibekali dengan lampu senter, para penerbangnya 
pun para penerbang muda asuhan A. Adisutjipto yang 
belum memiliki pengalaman operasi. Namun dengan 
semangat cinta tanah air dan rela berkorban yang 

membuat mereka ikhlas dan berani melaksanakan 
tugas yang dipercayakan pimpinan AURI kepadanya.

3. Penyerangan atas tiga kota di Jawa Tengah, 
membuktikan akan kekuatan udara Republik 
Indonesia di dunia internasional, bahwa saat itu 
kekuatan udara Republik Indonesia memiliki 
kemampuan untuk melakukan serangan balasan 
terhadap Belanda, yang telah memiliki peralatan 
perang yang lebih baik. Bagi Indonesia penyerangan 
ini merupakan eksistensi Republik Indonesia, 
sedangkan bagi Belanda merupakan tamparan yang 
memalukan.

Ketiga poin tersebut di atas, merupakan sumber 
inspirasi bagi kita untuk mengembangkan dan 
meningkatkan kemampuan dalam menjaga keutuhan 
dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
meskipun secara keseluruhan alutsista TNI Angkatan 
Udara masih belum sebanding dengan negara-negara 
lainnya.

Mudah-mudahan, tulisan ini dapat menjadi 
bahan renungan bagi kita untuk senantiasa memotifasi 
dalam mempertahankan tetap tegaknya Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. (Mayor Sus Komarudin)
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S iang itu udara terasa cukup sejuk, 
apalagi angin bertiup sepoi-sepoi. Daun 
pohon kelapa bergoyang-goyang menambah 
gemerisiknya suasana. Karina duduk 

termenung membayangkan kejadian yang 
baru saja ia alami.

Entah mengapa seminggu yang 
lalu Rina selalu terbayang wajah 

ayahnya. Hatinya merasa kangen 
sekali ingin bertemu. Keinginan 

itu tak dapat dibendungnya.
Ketika keinginannya itu 

disampaikan kepada Daryanto 
suaminya, tak disetujui. Namun Rina 

tetap merengek ingin tetap pulang ke Purworejo 
untuk bertemu ayahnya. Melihat rengekan Rina 
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apapapapappapalalalaaa agagagagagaga i i i anananananan
popopopopooop hohohohohohooon nnn kekkekekekeek lalalalalalaa
gegegegegegeg mmmememememem riririririisisisisisisis

teteteteteteermrmrmrmmmmenenenenenennuuuuuuuu
bababababb rurururururuuu s ss s ssaaaaaa

EEE
lalallalalalaalululuululu

ayayayayayayaa

sususususususuaaaaaa
tetetettetetet tatatatatatatap p ppp pp memememememerereereeer ngngngngnnng

unununununnununtututututuutukk k k k k k bebebebebeertrtrtrtrtememememememee uuu uu u 

Cerpen
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yang begitu memelas, akhirnya Daryanto pun 
menyetujuinya.

Mendapat restu dari suaminya, hati Rina 
merasa senang dan bahagia. Spontan ia menciumi 
pipi suaminya berkali-kali, “Cup, cup, cup, uaah.” 
Kemudian ia pun memeluk suaminya erat-erat dan 
berucap,”Terima kasih, terima kasih, Papa sayang, 
ganteng deh.”

“Ya-ya, sudah, sudah meluknya jangan 
kenceng-kenceng, nggak bisa napas nih,” kata 
Daryanto terengah-engah.

“Eh,  maaf  Pa ,  sak ing 
senengnya,” ucap Rina sambil 
melepaskan pelukannya.

M e n d a p a t  re s t u  d a r i 
suaminya, hati Rina merasa 
senang dan bahagia. Saking 
senangnya, malam harinya ia tak 
bisa memejamkan mata barang 
sekejappun, meski sebetulnya 
rasa kantuk telah menyerangnya.

R i n a  m e n c o b a 
menghilangkan bayang an wajah 
ayahnya, namun usahanya itu 
tak membawa hasil. Semakin 
mencoba  meng  h i langkan 
bayangan wajah ayahnya, justru wajah itu semakin 
nyata, seolah ayahnya berada di depan mata.

Melihat hal itu, suaminya merasa heran. 
“Sudahlah Ma, tidur dulu. Kalau kurang tidur, nanti 
malah Mama sakit,” kata Daryanto mengingatkan.

“Iya Pa, pinginnya sih tidur, tapi kenapa ya, 
mata ini nggak mau dipejamkan barang sekejappun 
?” kata Rina pada suaminya.

“Ya sudah, nggak usah dipikirin. Besok 
pagi Papa ke stasiun Senin untuk beli tiketnya. 
Sekarang Mama cepet tidur,” Daryanto mencoba 
menghiburnya.

Rina mencoba memejamkan matanya agar 
bisa tidur barang sekejap. Namun baru saja mata 
terpejam, suara azan subuh sudah berkumandang. 
Rina pun segera bangun untuk sholat subuh dan 

menyiapkan sarapan pagi untuk suaminya.
Selesai sarapan, Daryanto bersiap-siap 

berangkat ke kantor. Kira-kira jam sembilan pagi 
ia pamit untuk pesan tiket kereta ke stasiun Senin. 
Sampai di stasiun, Daryanto jadi heran, pasalnya, 
ia mau pesan tiket untuk kereta bisnis, tiketnya 
sudah habis semua.

Daryanto menghubungi istrinya, mengabarkan 
kalau tiket untuk bisnis dan eksekutif sudah habis. 

Meski tiket kereta bisnis dan eksekutif sudah 
habis, tidak menyurutkan niat 
Rina untuk pulang kampung.

“ U d a h l a h  Pa ,  k e r e t a 
ekonomi juga nggak apa-apa, 
yang penting bisa berangkat,” 
jawab Rina melalui HP ketika 
suaminya mengabarkan kalau 
tiket sudah habis, kecuali tiket 
ekonomi.

Daryanto merasa lega telah 
mendapatkan tiket kereta, meski 
hanya kelas ekonomi untuk 
istrinya. Setelah mendapatkan 
tiket, ia pun segera pulang. 

Malam harinya Rina segera 
berkemas-kemas menyiapkan 

pakaian dan bekal yang akan dibawa dalam 
perjalanan. Tidak banyak yang ia bawa, kecuali 
dua stel pakaian untuk dirinya dan untuk anaknya 
serta susu.

Keesokan harinya, Daryanto kembali ke 
stasiun untuk mengantar istrinya pulang ke 
kampung halaman menengok orang tuanya. 
Daryanto sendiri merasa maklum, mertuanya 
memang sudah usia lanjut.

Sepeninggal istrinya, hati Daryanto merasa 
risau. Entah apa yang ia risaukan, ia sendiri juga 
tidak tahu. Yang jelas, selama perjalanan pulang 
dari stasiun sampai rumah hatinya selalu gelisah.

Sementara itu, Rina dan anaknya terpaksa 
naik kereta ekonomi tanpa dapat tempat duduk 
karena penumpang hari itu cukup ramai. Meski 

Ternyata 
teriakan itu 
adalah suara 
Rina, sambil 
tangannya 

menunjuk ke 
arah pintu 
keluar.
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tidak mendapatkan tempat duduk, namun Rina 
tetap bersemangat tanpa mengeluh sedikitpun.

Ia berusaha menikmati perjalanan naik kereta 
kelas ekonomi yang berjubel. Tas berisi pakaian 
yang ia bawa dijadikan tempat duduk.

“Nak, kita mau ke rumah Kakek, jangan 
nangis ya,” katanya lirih kepada anaknya yang 
masih balita.

Baru satu jam perjalanan, di dalam kereta 
sudah mulai telihat para penumpang menggerak-
g e r a k k a n  k i p a s ,  k o r a n , 
majalah atau selendang untuk 
mengurangi hawa panas yang 
mulai menyengat. Maklumlah, 
d i samping  cuaca  d i  luar 
memang panas, ditambah kipas 
angin yang ada dalam kereta tak 
satupun berfungsi. 

Ya, . . .  begitulah nasib 
penumpang  kere ta  ke la s 
ekonomi, harus rela berdesak-
desakan dan kepanasan serta 
bau yang kurang sedap.

S e l a m a  p e r j a l a n a n , 
Rina sudah membayangkan 
kebahagiaan bisa bertemu 
dengan ayahnya. Mimpi-mimpi 
bertemu dengan sang ayah yang akhir-akhir ini 
selalu hadir dalam tidurnya, sebentar lagi akan 
menjadi kenyataan.

Beberapa  penumpang sudah mula i 
mengantuk, bahkan sudah ada yang tertidur pulas 
meski hawa dalam kereta cukup panas. Bau yang 
kurang sedap mulai tercium dari keringat para 
penumpang yang mulai bercucuran. 

Demikian halnya dengan Rina, matanya juga 
sudah terasa mengantuk. Ia pun menyandarkan 
punggungnya di pinggiran bangku tempat duduk 
yang ada di sampingnya.

Baru saja Rina mau memejamkan matanya, 
tiba-tiba anaknya menangis. “He, jalan yang bener 
dong, jangan sembarangan saja,” teriaknya kepada 

seorang Ibu penjual makanan yang melangkahinya. 
Rina marah-marah, karena si Ibu penjual makanan 
itu roknya menutupi kepala anaknya, sehingga 
anaknya tersengal-sengal kekurangan oksigen.

Sementara si Ibu penjual makanan itu tak 
bisa melangkah karena terhalang kaki penumpang 
yang ada di sebelah Rina. “Ya, ya maaf Bu, nggak 
sengaja,” jawabnya membela diri.

“Cup-cup Nak, jangan menangis,” hibur 
Rina menenangkan anaknya yang mulai rewel. 

Setelah agak lama menangis, 
akhirnya anak Rina diam dan 
tertidur lagi. Para penumpang 
mulai tidur kembali setelah 
terbangun karena keributan 
tadi.

 Suara derit roda-roda 
kereta semakin terasa nyaring di 
malam hari. Sesekali terdengar 
suara klakson kereta yang 
terdengar melengking, namun 
sebagian besar penumpang 
tetap terlelap dalam tidurnya, 
bahkan mungkin ada yang 
bermimpi bertemu dengan 
keluarganya.

Tak terasa kereta sudah 
hampir sampai tempat tujuan, stasiun Purworejo. 
Laju kereta pun mulai diperlambat. Di saat semua 
penumpang masih terlelap dalam tidurnya, tiba-
tiba suasana dalam gerbong kereta menjadi gaduh 
oleh teriakan suara seorang wanita.

“Tolong, tolong, tolong, .... anak saya, anak 
saya.” 

Ternyata teriakan itu adalah suara Rina, 
sambil tangannya menunjuk ke arah pintu keluar.

Teriakan Rina sempat membangunkan 
sebagian penumpang dan ada yang bertanya. “Ada 
apa dengan anak Ibu ?” tanya salah seorang Ibu 
yang ada di sebelah Rina.

“Itu, itu, .... anak saya diculik, anak saya 
diculik,” kembali Rina mengarahkan telunjuknya 

“Aduh ....!,” 
teriak pria 
itu sambil 
memegangi 
kepalanya 
yang bocor.
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ke arah pintu sambil bergegas berdiri berusaha 
mengejar sang penculik.

Sebagian penumpang yang terbangun 
tak satupun bereaksi untuk menangkap sang 
penculik. Semua itu disebabkan mereka tersentak 
dari tidurnya dan belum menyadari apa yang 
sebenarnya terjadi. 

Mereka hanya mendengar suara teriakan 
tolong, anak saya diculik, anak saya diculik, 
tapi mereka tidak tahu anak siapa dan siapa 
penculiknya. Para penumpang semuanya tertegun 
ketika menyaksikan Rina dengan cekatan berlari, 
meski ia harus menginjak kaki dan kepala 
penumpang yang ada di depannya.

Drama menegangkan itu bak cerita dalam film 
action. Ketika Rina sudah hampir menangkapnya, 
tak disangka-sangka pria itu melompat dari kereta.

“Tidakkkkkkk, ....,” kembali terdengar teriakan 
Rina melengking. 

Sontak semua penumpang menoleh ke 
arahnya. Tanpa ragu-ragu, Rina pun spontan 
ikut melompat keluar dari kereta hingga ia jatuh 
terguling dan pelipisnya membentur batu dan 
berdarah. Rasa sakit tak ia hiraukan.

Yang ada dalam benaknya hanyalah 
menyelamatkan anaknya. Secepat kilat ia berusaha 
berdiri sambil meraih sebuah batu yang ada di 
pinggir rel kereta. Dengan sekuat tenaga, batu yang 
ada dalam genggamannya ia lemparkan kearah 
pria itu dan tepat mengenai kepalanya. 

“Aduh ....!,” teriak pria itu sambil memegangi 
kepalanya yang bocor. Karena kedua tangannya 
memegangi kepala, maka anak yang ada dalam 
gendongannya terlepas. 

Melihat anaknya lepas dari gendongan pria 
penculik, tanpa pikir panjang Rina melompat 
berusaha menyelamatkan anaknya agar tidak jatuh 
ke bebatuan. 

Alhamdulillah kurang dari sejengkal tubuh 
anak itu menyentuh tanah. Karina berhasil 
menyelamatkannya hingga terhindar dari benturan.

Begitu anaknya berhasil diselamatkan dan 

berada dalam gendongan, Rina segera berdiri 
tegak di hadapan sang pria penculik. Tanpa 
ampun, secepat kilat dengan kekuatan penuh kaki 
kanannya ia ayunkan ke arah pria tadi.

Entah kekuatan apa yang ada pada dirinya. 
Saat kaki kanannya diayunkan dengan sekuat 
tenaga tepat mengenai dagunya. Pria penculik itu 
langsung jatuh tertelungkup mengerang kesakitan. 
Melihat lawannya jatuh, Rina berusaha mendekati 
lagi sambil berteriak. “Hayo, bangun, biar kuhabisi 
kamu!,” teriaknya dengan penuh kemarahan.

Tak ingin mati di tangan wanita itu, sang 
penculik lari tunggang langgang masuk ke semak 
belukar menyelamatkan diri. Pria tadi mengira 
wanita yang anaknya ia culik adalah seorang 
pendekar silat.

Para penumpang kereta yang sempat melihat 
secara sepintas, tentu tidak mengira kalau Karina 
yang sehari-harinya berprofesi sebagai perawat 
HD di Rumah Sakit Angkatan Udara, Halim 
Perdanakusuma, Jakarta itu mampu melumpuhkan 
pria penculik anaknya dan bahkan berani melompat 
dari kereta yang sedang berjalan.

Jangankan orang lain, mungkin Daryanto 
suaminya yang berpangkat Serma dan bertugas 
di Mabesau, Cilangkap, Jakarta itupun tidak akan 
percaya kalau istrinya dapat berbuat senekat itu.

Rina tersadar dari lamunannya ketika ibunya 
memanggilnya, Rina, ini makan siangnya sudah 
siap.” 

“Eh, iya Bu,” jawab Rina tergagap dari 
lamunannya.

Karina sendiri merasa heran dan tidak 
mengetahui kekuatan apa yang merasuk dalam 
dirinya, hingga ia berani Menyabung Nyawa 
melompat dari kereta yang sedang berjalan demi 
menyelamatkan sang buah hati dari tangan sang 
penculik.

 Karina pun bersujud syukur; pada akhirnya 
ia dapat menyelamatkan anak kesayangannya dari 
tangan penculik dan selamat dari musibah jatuh 
dari kereta api yang sedang berjalan.*
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Dukung ground handling.  Usa i 
mendukung ground handling dua pesawat 
helikopter Angkatan Udara Singapura, 
para personel Lanud Palembang foto 
bersama di samping pesawat tersebut. 
Kedatangan dua pesawat helikopter di 
bandara internasional Sultan Mahmud 
Badaruddin II ini untuk mendukung 
kegiatan latihan antara Kopassus dan 
Angkatan Udara Singapura (Candrapura) 
selama sepekan di Bandung, tepatnya di 
Lanud Husein Sastranegara,belum lama 
ini.* ( Pentak Lanud Plg )

Seribu jam terbang. Letkol Pnb M. Satrio  
“Serpent” Utomo meraih 1000 jam terbang 
menggunakan pesawat tempur Hawk MK-
53 ketika melaksanakan latihan ISL/ASL 
dari Lanud Iswahjudi ke wilayah Yogjakarta 
di atas ketinggian 8.000 feet, beberapa 
waktu lalu. “Serpent” merupakan putra 
kelahiran Tarakan tanggal 10 Desember 1973; 
sebelumnya pernah menjabat Komandan 
Skadron Udara 15. Lulus AAU tahun 1995 dan 
Sekbangau Angkatan ke-54. Menikah dengan 
Reni Triwijayanti, S.E dan dikaruniai dua 
anak. * (Pentak Lanud Iwy)

Berita Daerah

Terima Athan India. Danlanud 
Soewondo Kolonel Pnb SM. Handoko 
didampingi oleh Kadispers Letkol 
Adm A. Rusly Purba, Kadisops Mayor 
Pnb Yoppie Samuel Mantau dan 
Kaintelpam Mayor Sus Ucok menerima 
kunjungan atase pertahanan India 
Captain (Navy) Kartik Murthy dan Mr 
Chahar Assistant di Lanud Soewondo 
beberapa waktu lalu. Kunjungan ini 
untuk koordinasi kedatangan pesawat 
Angkatan Laut India dan silahturahmi 
dengan Danlanud Soewondo.* (Pentak  
Lanud Swo) 
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Latihan SAR. Lanud Jayapura 
bekerjasama dengan kantor SAR (search 
and rescue) Jayapura mengadakan 
Latihan SAR dengan materi pokok 
rappelling, high angle technic rescue, 
free jump, dan water rescue selama 
hampir dua minggu, beberapa waktu 
lalu. Latihan dilaksanakan di lapangan 
terbang Doyo Baru, juga di Danau 
Sentani. Dalam latihan rappeling 
diikuti sepuluh orang anggota Lanud 
Jayapura dan sepuluh orang anggota 
SAR Jayapura. Selanjutnya latihan 
dilaksanakan di Danau Sentani. Pada 
kesempatan ini 10 orang rescuer 
melaksanakan latihan free jump dari 
atas helly Puma SA-330 dengan Kapten 
Pilot Kapten Pnb Immanuel Simarmata dan Co Pilot Lettu Pnb Resque Pambudi. Helly terbang rendah 
di atas danau, kemudian peserta latihan melompat dari pesawat. Salah satu rescuer menjemput korban 
yang ada di air, selanjutnya korban diangkat dan dievakuasi ke dalam heli dengan menggunakan seutas 
tali.* (Pentak Lanud Jap)

Resmikan Museum Dirgantara. Danlanud Abdulrachman Saleh Marsma TNI Gutomo, S. IP. menandatangani 
prasasti tanda diresmikannya Museum Dirgantara A. Sulaksono, di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, 
beberapa waktu lalu. Dengan berdirinya museum ini, diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan 
sebagai tempat untuk belajar bagi generasi muda khususnya para pemuda yang ada di lingkungan Lanud 
Abd Saleh dan pemuda yang ada di Malang Raya umumnya agar senantiasa menghormati karya-karya 
pendahulu kita. Tentang pemilihan nama “A. Sulaksono” sebagai nama museum ini, tidak lain untuk 
mengenang dan memberikan penghargaan kepada almarhum Marsma TNI Anumerta Albertus Sulaksono, 
yang gugur dalam pelaksanaan tugas uji alat digital maping kamera, menggunakan pesawat Cassa A-2106. 
Pesawat yang ditumpanginya jatuh di gunung Salak Bogor pada tanggal 26 Juni 2008. * (Pentak Lanud Abd 
Saleh)
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Pelatihan Bela Negara. Wingdiktekkal dan Yayasan Astahanas Subang, belum lama ini, menyelenggarakan 
pelatihan Pendidikan Pembangunan Karakter Bangsa Indonesia dan Bela Negara. Pelatihan diikuti oleh 80 
peserta. Beberapa materi yang diberikan diantaranya, ceramah pembinaan mental, wawasan nusantara, 
bela negara, baris berbaris,ceramah perubahan dan perkembangan lingstra,doktrin pertahanan negara 
dan pengenalan cara menanggulangi bencana alam serta simulasi yang membangkitkan rasa nasionalis 
dan kebangsaan. Acara dibuka oleh Danwingdiktekkal Kolonel Tek Sigit Priyono GSC, S.IP.,M.Sc.dengan 
penyematan tanda siswa kepada perwakilan peserta.* (Pentak Wdt)

Raih 2000 Jam Terbang. Komandan 
Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi 
Letkol Pnb Setiawan “Gryphon” 
mencatatkan rekor 2000 jam 
terbang dengan menggunakan 
pesawat tempur F-16 Fighting 
Falcon. Rekor ini 
dibukukan Komandan 
Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, 
Letkol Pnb Setiawan, pada saat 
melaksanakan misi penembakan 
misil rudal AGM-65 Maverick di 
Pulau Gandul kepulauan Karimun 
Jawa, dalam rangka persiapan 
latihan umum dan latihan gabungan 
TNI tahun 2013. “Gryphon” 
merupakan penerbang keenam di 
TNI AU yang berprestasi meraih 2000 
jam terbang dengan pesawat tempur 
F-16.* (Pentak Lanud Iwj) 
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Latihan menembak. Untuk menambah kemampuan, keahlian dan keterampilan agar selalu siap dalam 
mendukung tugas-tugas, Lanud Astra Ksetra mengadakan latihan menembak, belum lama ini. Kegiatan 
ini merupakan program kerja triwulan dari Opslat Lanud Astra Ksetra dalam membina kemampuan dan 
profesionalisme prajurit dilapangan. Latihan diikuti oleh seluruh anggota dengan menggunakan senjata 
pistol jenis P- 2, untuk perwira dan glock untuk bintara dan tamtama latihan menggunakan senapan 
serbu-I (SS-I).* (Pentak Lanud Atk)

Pembekalan Perwira Bintal. Kadiswatpersau Marsma TNI Subarno memberikan cindera mata kepada 
KH. Hasyim Muzadi usai menberikan pembekalan kepada peserta Pembekalan Perwira Bintal TNI AU, 
beberapa waktu lalu di Mabesau.  Acara dibuka oleh Wakasau yang membacakan sambutan Kasau. Kasau 
Marsekal TNI IB Putu Dunia menyatakan, perwira bintal dituntut memiliki kepekaan dan kreativitas yang 
tinggi antara lain dengan mengubah pola pikir, pola sikap dan pola tindak terhadap kebiasaan selama ini 
yang bersifat stagnasi di bidang pembinaan mental.*
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Puncak peringatan ke-67 HUT 
TNI Angkatan Udara di Lanud Wiriadinata, 
Kota Tasikmalaya berlangsung meriah. 
ksi aerobatik pesawat yang ditunjukkan 
pilot Marsekal Madya TNI (Purn) Eris 
Heryanto memukau ribuan masyarakat 
yang datang ke Lanud Wiriadinata. Sekitar 
pukul 09.30 pesawat jenis S2C Pitts Biplane 
terbang mengangkasa mencari ketinggian. 
Marsdya TNI (Purn) Eris Heryanto langsung 
melakukan manuver spin, yakni terbang 
vertikal hingga ketinggian tertentu lalu 
berbalik turun sambil berputar-putar 
seakan pesawat hendak jatuh. Manuver 
reverse half cuban yakni manuver pesawat 

Meriahnya,

Peringatan ke-67 HUT TNI AU 
di Lanud Wiriadinata

Danlanud Wiriadinata Letkol Pnb Indan Gilang memberi ucapan 
selamat kepada Marsdya TNI (Purn) Eris Heryanto
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berbalik setengah putaran dan menerobos awan, 
sangat menegangkan. Sontak penonton yang  
menyaksikan pun histeris dan bertepuk tangan. 

Dengan keterampilan dan kemampuan 
yang luar biasa dan telah mengantongi lebih dari 
3.500 jam terbang ini, mantan Sekretaris Jenderal 
Kementerian Pertahanan RI ini, kembali stabil  
dan melakukan sembilan manuver lainnya . Suara 
tepuk tangan penontonpun tak pernah berhenti 
terdengar hingga pesawat mendarat dengan 
mulus di Apron Base Ops Lanud Wiriadinata. 
Ditemui usai menerbangkan pesawat, Marsdya 
TNI (Purn) Eris Heryanto mengatakan potensi 
kedirgantaraan Indonesia masih banyak yang 
belum mengenal. Sampai saat ini hanya ada 
sedikit masyarakat yang mengetahui dan 
meminati potensi kedirgantaraan tersebut.  
Melalui pertunjukan ini Marsdya TNI (Purn) Eris 
Heryanto  berharap minat masyarakat terhadap 
kedirgantaraan akan terus tumbuh. “Saya 
ingin mengajak masyarakat yang mempunyai 
keinginan untuk bisa mengembangkan potensi 
dirgantara, bahwa kita masih butuh banyak orang 
untuk kedirgantaraan”, tambahnya. Atraksi udara 

pun tak henti sampai di situ, empat penerjun 
payung dari Fasida Jabar ikut meramaikan 
acara ini. Keempat peterjun itu mendarat mulus 
ditengah-tengah penonton yang menyaksikan di 
tepi landasan. Ada juga static show dari berbagai 
jenis pesawat, lima pesawat helikopter B 47 G 
Soloy, empat EC Colibri dari Skadron 7 Lanud 
Suryadharma dan empat pesawat trike dari Fasida 
Jabar serta enam pesawat CT dan satu pesawat 
jenis Vixen cukup menarik perhatian penonton 
untuk melihat dari dekat dan berfoto.

Menurut Danlanud Wiriadinata Letkol Pnb 
Indan Gilang B., S.Sos, momentum HUT ke-67 TNI 
Angkatan Udara di Lanud Wiriadinata ini sengaja 
dibuat berbeda tujuannya untuk memberikan 
hiburan sekaligus pengetahuan yang bermanfaat 
bagi masyarakat. Danlanud juga menyatakan 
kekagumannya kepada Marsdya TNI (Purn) 
Eris Heryanto yang pada usia “tidak muda” lagi 
masih piawai bermanuver dengan pesawat. Hal 
ini menurut Danlanud menjadi penyemangat  
sekaligus inspirasi bagi generasi muda Angkatan 
Udara untuk terus belajar.* (Pentak Lanud Wir)

Larangan Parkir di Area Curbside, 
Bandara Soekarno-Hatta

Berdasarkan  surat dari Senior General Manager PT. Angkasa Pura II 
(Persero) tanggal 6 Mei 2013, No. 12.03.01/01/05/2013/011, tentang 
Larangan Parkir di Area Curbside Terminal Bandara Soekarno-Hatta, 
diberitahukan bahwa:
 Dalam rangka melaksanakan program penertiban sebagai upaya 
meningkatkan pelayanan kepada para pengguna jasa di Bandara Soekarno-
Hatta, PT Angkasa Pura II (Persero) Kantor Cabang Utama melaksanakan 
penertiban kendaraan yang parkir di area curbside (keberangkatan dan 
kedatangan) di gedung terminal 1,2, dan 3 Bandara Soekarno-Hatta.
 Sehubungan dengan program penertiban tersebut, dimohon 
kendaraan penjemput dan pengantar untuk tidak memarkirkan kendaraannya 
di depan terminal keberangkatan dan kedatangan Bandara Soekarno-Hatta. 
Apabila terdapat kendaraan yang parkir di area tersebut akan dilakukan 
penguncian pada roda kendaraan.
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“Cruiser” raih 1000 jam. Komandan 
Lanud Iswahjudi Marsma TNI 
Yuyu Sutisna, S.E., menyematkan 
badge 1000 jam terbang di lengan 
Danskadron Udara 11 Letkol Pnb 
Dedy S. Salam, di Skadron Udara 
3 Lanud Iswahjudi, awal Mei. 
Letkol Pnb Dedy Ilham Suryanto 
Salam meraih 1000 jam terbang, 
dengan menggunakan pesawat 
tempur Sukhoi, ketika mengikuti 
latihan gabungan TNI. “Cruiser”, 
demikian call signnya, adalah 
alumnus AAU tahun 1995, Sekbangau 
Angkatan ke-54 tahun 1997.* (Pentak 
Lanud Iwj)

Bimbingan Akreditasi di AAU. 
Gubernur AAU Marsda TNI 
Tabri Santoso, S.IP menerima 
kedatangan Danjen Akademi TNI 
Marsda TNI Bambang Samoedro, 
S.Sos dalam rangka kegiatan 
bimbingan simulasi akreditasi 
di AAU, beberapa waktu lalu. 
Bimbingan akreditasi kepada 
tiga Akademi Angkatan oleh 
Mako Akademi TNI didampingi 
narasumber yang berasal 
dari kalangan akademisi yang 
ahli dalam bidang akreditasi. 
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai 
tindak lanjut dari terbitnya 
Kepmendiknas Nomor 244 
dan 245/D/O/2010 tentang Izin 
Penyelenggaraan Program Studi 
di Akmil dan AAL serta nomor 
188/E/0/2010 tentang Penetapan 

Kembali Prodi-Prodi di AAU. Salah satunya adalah keharusan bagi Akademi TNI untuk dapat memenuhi 
peraturan regulasi pendidikan sesuai dengan ketentuan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas) yaitu 
mendapatkan akreditasi.* (Pen AAU) 

Berita Daerah
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Tinjau lokasi. Danpuspomau Marsma TNI 
Anastasius Sumadi selaku Wakil Direktur 
Latihan Angkasa Yudha Tahun 2013 serta 
Danlanud Ranai Letkol Psk Tri Bowo 
Setyo Cahyono meninjau lokasi sasaran 
penembakan serangan udara langsung (SUL) 
di depan Rumah Pantai Camar Lanud Ranai. 
Selain meninjau lokasi  SUL, Danpuspomau 
juga menerima paparan dari Danlanud Ranai 
tentang posisi geografis kepulauan Natuna, 
kesiapan sarana dan personel Lanud Ranai 
serta fasilitas  guna mendukung pelaksanaan 
latihan Angkasa Yudha 2013.* (Pentak Lanud 
Rni) 

Silaturahmi dengan purnawirawan.
Danlanud Tanjungpinang Letkol 
Pnb Hendrayansyah menerima para 
purnawirawan TNI AU, sekitar sepuluh 
orang,  yang berhimpun di  bawah 
Perhimpunan Purnawirawan Angkatan 
Udara (PPAU) Tanjungpinang, beberapa 
waktu lalu. Kunjungan ini merupakan 
kunjungan silaturahmi untuk menambah 
dan mempererat tali persaudaraan dengan 
keluarga besar Lanud Tanjungpinang. Para 
purnawirawan kelihatan gembira seolah 
diajak untuk mengenang kembali saat masih 
berdinas dulu.* (Pentak Lanud Tpi) 

Ziarah peringati Harkitnas. Sebagai 
bagian dari pemerintah daerah Kabupaten 
Merauke, Lanud Merauke tidak pernah 
ketinggalan dengan kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan Pemda. Belum lama ini dalam 
rangka peringatan ke-50 Hari kebangkitan 
Nasional Lanud Merauke juga ikut ambil 
bagian dengan mengikuti berbagai acara, 
seperti upacara dan ziarah ke TMP Trikora, 
Merauke; satu pleton pasukan upacara dan 
satu pleton mengikuti ziarah. Danlanud 
Merauke Letkol Pnb Didik Kristyanto hadir 
dalam upacara sebagai undangan dan ikut 
juga berziarah ke TMP Trikora.* (Pentak Lanud 
Mre) 
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Sidang Disiplin. Bertempat 
di Bangsal Srutasala Seskoau, 
Lembang, Bandung, awal Mei, 
Danseskoau Marsda TNI Sudipo 
Handoyo, S.E. bertindak selaku 
hakim disiplin untuk memimpin 
sidang pelanggar disiplin seorang 
bintara Seskoau atas nama 
Serma H. Santoso, anggota 
Denma Seskoau. Pelanggar 
diajukan dalam sidang karena 
terbukti melanggar hukum 
disiplin prajurit TNI yaitu 
pengabaian tata cara cerai-
rujuk bagi personel TNI. Bentuk 
pelanggaran yang dilakukan 
adalah selama beberapa bulan 
tidak melaporkan ke dinas atas 
status pernikahannya yang sudah digugat cerai istrinya dan ingin mengajukan ijin pernikahan baru ke 
dinas dengan pasangan yang lain. Akibatnya istri dan anak yang lama masih menerima tunjangan dari 
dinas yang seharusnya sudah diputus selama beberapa bulan sebelumnya.* (Pen Seskoau)

Tes Samapta. Komandan Lanud Padang Letkol Pnb Fairlyanto, ST memimpin kegiatan tes kesamaptaan 
jasmani semester pertama tahun 2013 bertempat di Makolanud Padang Sumatera Barat, akhir Mei. 
Sebanyak 80 personel Lanud Padang terdiri dari perwira, bintara, tamtama dan PNS ambil bagian dalam 
kegiatan ini. Tes kesamaptaan jasmani merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengukur 
kekuatan stamina dan ketahanan fisik prajurit. Kegiatan yang secara rutin dilaksanakan setiap 6 bulan 
sekali ini bertujuan agar anggota tetap terjaga kesiapan fisiknya untuk melaksanakan tugas-tugas dan 
kewajibannya.* (Pentak Lanud Pda)
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Juara Kabandara Cup. Tim futsal Lanud 
Tarakan berhasil menjuarai pertandingan 
futsal, “ Kabandara Cup” yang diikuti oleh tim-
tim terbaik kota Tarakan, beberapa waktu lalu.    
Tim Lanud Tarakan berhasil mengalahkan tuan 
rumah tim Bandara dengan adu pinalti, pada 
babak final. Kejuaraan ini diikuti oleh 16 tim 
pilihan kota Tarakan yang  dibagi dalam empat  
grup dan tiap-tiap grup diisi oleh empat tim 
dengan sistem setengah kompetisi. Danlanud 
Tarakan Letkol Pnb Bambang Juniar D.,S.Sos  
pada acara penyerahan piala kejuaraan ini 
mengaku bangga dan terima kasih atas prestasi 
yang sudah diraih tim futsal Lanud Tarakan.* 
(Pentak Lanud Trk)

Penyuluhan HIV-AIDS. Seluruh anggota 
Lanud Timika mengikuti penyuluhan kesehatan 
tentang HIV- AIDS yang dilaksanakan di Mako 
Lanud Timika, beberapa waktu lalu. Setelah 
penyuluhan dilanjutkan dengan pemeriksaan 
HIV-AIDS, bekerjasama antara tim kesehatan 
Lanud Timika dengan Puskesmas Mimika 
Baru. Dengan penyuluhan ini diharapkan 
seluruh anggota Lanud Timika dapat lebih 
memahami dan mengerti tentang HIV-AIDS, 
karena, di Indonesia, penderita penyakit ini 
terus bertambah setiap tahunnya. Hadir juga 
pada kesempatan itu Danlanud Timika Letkol 
Pnb M Tonny Haryono.” (Pentak Lanud Tmi)

Kunjungan ke media. Danlanud Sjamsudin 
Noor Letkol Pnb Esron SB. Sinaga, S.Sos. 
didampingi beberapa pejabat Lanud Sjamsudin 
Noor mengadakan kunjungan kerja ke Harian 
Umum Media Kalimantan (MK) di Landasan Ulin 
Banjarbaru, beberapa waktu lalu. Rombongan 
Danlanud diterima oleh Wakil Pemimpin Umum 
Media Kalimantan, Bapak Fathurrahman beserta 
staf di ruang tamu Media Kalimantan. Kunjungan 
ini untuk memperkenalkan diri Letkol Pnb 
Esron SB. Sinaga, S.Sos., sebagai pejabat baru 
Komandan Lanud Sjamsudin Noor, sekaligus 
untuk meningkatkan koordinasi dan kerja 
sama yang selama ini telah terjalin dengan baik. 
Danlanud Sjamsudin Noor dan rombongan, pada 
hari sebelumnya, juga berkunjung ke Banjarmasin 
Pos.* (Pentak Lanud Sam)
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Tanam Pohon. Lanud Atang Sendjaja bekerja 
sama dengan Dinas Pertanian dan Kehutanan 
Kab. Bogor dan PT Astra Komponen 
Indonesia melaksanakan penghijauan 
di lingkungan Detasemen Bravo Rumpin 
dan Desa Hambalang, Kecamatan Citeurep. 
Penanaman pohon untuk mengantisipasi 
pemanasan global, sedangkan sasarannya 
agar bibit pohon yang kita tanam ini bisa 
tumbuh subur sehingga menghasilkan 
oksigen lebih banyak lagi. Danlanud Atang 
Sendjaja Marsma TNI Eko Supriyanto 
menyatakan penanaman pohon ini untuk 
yang kesekian kalinya dilaksanakan di Lanud 
Atang Sendjaja dan sudah mencapai ribuan 
pohon.Danlanud juga terlibat langsung pada 
kegiatan ini dengan menanam pohon durian 
montong.* (Pentak Lanud Ats)  

Kunjungi Lanud Suryadarma. Sebanyak 90 orang anggota klub jantung sehat “ Hang Tuah” dan 
paguyuban Lansia Jakarta Selatan dipimpin Bapak Bagiyo  mengunjungi Lanud Suryadarma, Kalijati, 
Subang, beberapa waktu lalu. Rombongan mengunjungi Museum Rumah Sejarah, Skadron Udara 7 dan 
Museum Amerta Dirgantara Mandala. Di Skadron Udara 7, mereka diterima oleh Lettu Pnb Hutagalung 
sekaligus mendapat penjelasan tentang pesawat yang ada di sana.* (Pentak Lanud Sdm)
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Latihan Menembak. Anggota militer Koopsau II melaksanakan latihan menembak agar kemampuan 
dasar para prajurit dalam menembak tetap terjaga. Dandenma Koopsau II Mayor Psk Wendy Bachtiar 
mengatakan, latihan menembak yang dilaksanakan kali ini merupakan kali keempat setelah latihan 
yang sama pada triwulan sebelumnya. Latihan ini juga merupakan bagian dari program kerja Denma 
Koopsau II bidang pembinaan jasmani militer khususnya keterampilan menembak bagi prajurit.* (Pen 
Koopsau II)  

Pangkohanudnas Kunjungi Satrad 233 
Sabang. Pangkohanudnas Marsda TNI 
Hadiyan Sumintaatmadja didampingi 
Komandan Satrad 233 Mayor Lek Rudi 
Firmansyah serta rombongan sedang 
meninjau lokasi Radar yang berada di 
Satrad 233 Sabang beberapa waktu yang 
lalu.  Kunjungan kerja Pangkohanudnas 
ini, untuk melihat lebih langsung segala 
permasalahan, kendala, dan kebutuhan 
yang dihadapi, serta untuk mengetahui  
sejauhmana kesiapsiagaan Satrad dengan 
personel yang mengawakinya dalam 
menjalankan tugas sebagai unsur satuan 
pertahanan udara di wilayahnya dalam 
tatanan Sishanudnas.* (Pen Kohanudnas)  
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Krypton Flight kini telah mengudara. Skadron 
Udara 12, Lanud Roesmin Nurjadin untuk 
kesekian kalinya kembali melahirkan seorang 
new elemen leader Adalah Lettu Pnb Martono, 
lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2006 dan 
Sekolah Penerbang Angkatan ke 76 yang telah 
berhasil menyelesaikan program peningkatan 
kualifikasi penerbang dari kualifikasi wingman 
menjadi elemen leader pesawat Hawk 100/200, 
awal Juni. Program Elemen Leader Course 
yang baru saja diselesaikan sebanyak  15 sorti 
merupakan salah satu rangkaian pembinaan karir 
dan profesi penerbang yang harus dilalui setiap 
penerbang tempur pesawat Hawk 100/200. Pagi 
itu, pukul 08.30 WIB, dua pesawat Hawk 100/200 
dengan Callsign Krypton Flight untuk pertama 
kalinya mengudara di atas bumi Lancang Kuning, 
sebagai pertanda telah lahirnya seorang Elemen 
Leader pesawat Hawk 100/200. Selamat Krypton, 
we proud of you…* (Pentak Lanud Rsn)
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Latma Manyar Indopura. Angkatan Udara dan RSAF (Republic of Singapore Air Force), belum 
lama ini menggelar latihan bersama dengan sandi Manyar Indopura di Lanud Roesmin Nurjadin. 
Menurut Danlanud Roesmin Nurjadin Kolonel Pnb Adyawan Martono Putra latihan Manyar Indopura 
merupakan latihan search and rescue (SAR) dengan melibatkan pesawat helikopter EC-120 Colibry 
TNI AU dan EC-120 Colibry RSAF. Peserta latihan dari kedua Angkatan Udara foto bersama sebelum 
melaksanakan latihan.* (Pentak Lanud Rsn)
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Kembali Hawk MK-209 Noreg. Setelah dilaksanakan serangkaian uji fungsi sebagai tahap akhir dari 
pelaksanaan pemeliharaan major servicing di Depohar 30 Lanud Abdulrachman Saleh, akhirnya pesawat 
hawk Mk-209 Noreg. TT-0229 dinyatakan laik terbang. Pesawat, selanjutnya, lepas landas menuju home 
basenya untuk kembali memperkuat Skadron 1 Lanud Supadio, beberapa waktu silam. Sebelumnya  
Komandan Depohar 30 didampingi para pejabat lainnya menyerahkan pesawat Hawk Mk-209 Noreg. 
TL-0229 serta dukumennya kepada Kapten Pnb. Syaifudin yang mewakili Komandan Lanud Supadio.* 
(Pentak Lanud Spo)

Latihan “Teak Iron”. TNI AU dan USAF menggelar latihan bersama dengan sandi “Teak Iron”. Latihan 
dengan tentara negeri Paman Sam ini berlangsung selama 16 hari di Lanud Husein Sastranegara dan 
Lanud Sulaiman, Bandung.  TNI AU melibatkan dua pesawat C-130 H Hercules dari Skadron Udara 31 
Lanud Halim Perdanakusuma dan Skadron Udara 32 Lanud Abdurachman Saleh Malang serta 100 prajurit 
Paskhas, sedangkan dari USAF melibatkan pesawat Hercules dengan type MC-130 Ps dari Skadron 353 
dengan 106 personel. Latihan ini untuk melatih dan meningkatkan taktik serta teknik dan prosedur 
dropping.* (Pen Korpaskhas) 
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Lulusan Terbaik. Kapten Pnb Made 
Yogi Indra Prabowo, dari Skadon Udara 
12 Pekanbaru, menjadi lulusan terbaik 
Sekolah Insruktur Penerbang (SIP) 
Angkatan 69 dan berhak mendapatkan 
tropi yang diserahkan oleh Dankodikau 
Marsda TNI M. Nurullah. Lulusan AAU 
tahun 2005 yang lahir pada tanggal 11 
Agustus 1984 ini biasa menerbangkan 
pesawat tempur jenis Hawk 100-200. 
Pendidikan SIP Angkatan 69 ini diikuti 
sepuluh siswa penerbang, dilaksanakan 
selama kurang lebih enam bulan dan 
ditutup oleh. Dankodikau Marsda TNI 
M. Nurullah, pada pertengahan Juni.* 
(Pentak Lanud Adi)  

Seribu jam terbang pesawat. Sukhoi. Mayor Pnb Rianto “Felis” Dwi Putro, alumnus AAU tahun 1999 
telah membukukan total jam terbang sebanyak 2071 jam terbang untuk tipe pesawat AS 202 Bravo, T 34 
Charlie, KT-1 Wong Bee, F-16 Fighting Falcon dan 1000 jam terbang diantaranya diperoleh pada pesawat 
tempur SU-27/30 Sukhoi. Keberhasilan ini ditandai dengan upacara tradisi yaitu penyiraman air kembang 
dan penyematan badge oleh Danlanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Barhim, pertengahan Juni silam 
di Makasar.* (Pentak Lanud Hnd)
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Pengobatan Gratis. Danlanud 
Sultan Iskandar Muda Kolonel 
Pnb Wisnu Murendro menyalami 
masyarakat yang sedang antre 
untuk mendapatkan pengobatan 
gratis, belum lama ini. Kegiatan 
yang digelar Lanud Sultan Iskandar 
Muda di Kecamatan Montasik, Aceh 
ini dalam rangka memperingati 
ke-66 Hari Bakti TNI Angkatan 
Udara. Danlanud mengatakan, 
masyarakat Montasik termasuk 
keluarga TNI Angkatan Udara, 
khususnya Lanud Sultan Iskandar 
Muda, untuk itulah pengobatan 
umum ini dilaksanakan agar tali 
silaturrahmi masyarakat Montasik 
dengan Lanud Sultan Iskandar 
Muda semakin erat.* (Pentak Lanud 
Sim) 

Wing Day Sekbangau A-83. Sebanyak  32  orang siswa Sekolah  Penerbang TNI AU (Sekbangau) Angkatan 
ke-83 dan 6 orang Siswa Seknav Angkatan 11, mendapat penyematan wing penerbang dan navigator 
pada pertengahan Juni, sedangkan pelantikan oleh Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia dilaksanakan 
pada tanggal 24 Juni, di Yogyakarta. Penyerahan wing penerbang dan wing navigator ini dikemas dalam 
suatu acara tradisi militer seperti lari malam, berendam, guling-guling, jungkir, dan merangkak. Upacara 
penyematan wing penerbang dan wing navigator dipimpin langsung oleh Danlanud Adisutjipto Marsma 
TNI Agus Munandar, SE.* (Pentak Lanud Adi)
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Lulus Captaincy. Danlanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Barhim melaksanakan upacara tradisi 
(pemecahan telur dan penyiraman air bunga) atas dua orang penerbang pesawat Boeing 737 intai strategis, 
Skadron Udara 5, yang baru saja menyelesaikan pendidikan captaincy, awal Juli. Mereka adalah Kapten 
Pnb I Kadek Wiliantara dan Kapten Pnb Hendro Sukamdani. Keduanya alumni AAU tahun 2004 dan telah 
enam tahun mengabdi sebagai kekuatan camar.* (Pentak Lanud Hnd) 

Bantuan Gempa.  B er tempat 
di  Apron Kelapa Sawit Lanud 
Soewondo, personel TNI AU Lanud 
Soewondo melaksanakan pemuatan 
barang bantuan untuk korban 
gempa di kabupaten Bener Meriah, 
Aceh Tengah, awal Juli. Bantuan 
berasal dari sumbangan BNPB 
dan BRI yang berupa pakaian, 
selimut, tenda, dan air mineral. 
Bantuan tersebut selanjutnya 
diterbangkan menuju Lhokseumawe 
untuk didistribusikan ke tempat 
terjadinya bencana di kabupaten 
Bener Meriah yang ditampung di 
tempat-tempat pengungsian.* (Pentak 
Lanud Swo)
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Baksos Bakorda Bandung. Memperingati ke-
66 Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-66, TNI 
Angkatan Udara Bakorda Bandung mengadakan 
kegiatan bakti sosial berupa pengobatan gratis dan 
pembagian kaca mata gratis kepada masyarakat 
desa Wangunsari yang kurang mampu, bertempat 
di Kantor Desa Wangunsari, Kecamatan Lembang 
Kabupaten Bandung Barat, belum lama ini. 
Kegiatan ini dibuka oleh Dankoharmatau Marsda 
TNI Sumarno dan dihadiri oleh Danlanud Husein 
Sastranegara Kolonel Pnb I Nyoman Trisantosa, 
S.IP, Danwingdiktekkal Kolonel Tek Sigit 
Priyono, serta Danlanud Sulaiman Kolonel Pnb 
Marsudiranto W.

Wirasaba Air Force Base Art & Air Show 2013. 
Dalam rangkaian memperingati HUT Ke-62 
Koopsau dan Rencana Pelaksanaan Porprov 
Jateng tahun 2013, Lanud Wirasaba mengadakan 
Wirasaba Air Force Base Art & Air Show tahun 2013, 
akhir Juni. Acara ini untuk lebih mengenalkan 
Lanud Wirasaba khususnya dan TNI Angkatan 
Udara pada umumnya kepada masyarakat sekitar 
sekaligus memupuk minat dirgantara di kalangan 
pelajar dan generasi muda. Rangkaian kegiatan 
yang dilaksanakan antara lain dynamic show (joy 
flight, paralayang motor, gantole, trike, ultralight 
dan aeromodelling), pentas seni, foto dan kontes 
putri dirgantara. Danlanud Wirasaba Mayor Pnb 
Arief Sudjatmiko berbincang salah satu peserta 
dynamic show.* (Pentak Lanud Wsa)

Sambut Presiden RI. Komandan 
Lanud Rembiga Letkol Pnb 
Arief Hartono. didampingi FKPD 
NTB serta pejabat TNI/Polri NTB 
menyambut kedatangan Presiden 
Republik Indonesia Dr. H Susilo 
Bambang Yudhoyono beserta Ny. 
Hj. Ani Yudhoyono di Bandara 
Internasional Lombok (BIL), 
pertengahan Juli. Presiden dan 
rombongan selanjutnya menuju 
Mataram untuk menghadiri 
puncak peringatan ke-66 Hari 
Koperasi Nasional.* (Pentak Lanud 
Rbg)
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Sertijab Danskadik 301. Jabatan Komandan Skadron Pendidikan 301 di serahterimakan dari Letkol 
Kal Ir. Rajasa Arimurti kepada Letkol Kal Eko Budisantoso, S.H. Serah terima jabatan dilaksanakan di 
Lapangan Apel Wingdiktekkal dengan inspektur upacara Komandan Wingdiktekkal Kolonel Tek Sigit 
Priyono GSC.S.IP., M.Sc., Bandung, awal Mei. Usai serah terima jabatan ketiga pejabat melakukan salam 
komando.* (Pentak Lanud Wdt)

Sertijab Dansatpomau Lanud 
El Tari. Danlanud El Tari Kolonel 
Pnb Eko Dono Indarto, S.IP, 
menyerahkan tongkat komando 
kepada Dansatpom Lanud El Tari 
yang baru Mayor Pom Miftah Farid 
menggantikan Kapten Pom Ardiles 
Andi Arggori. Serah terima jabatan 
ini dilaksanakan pada awal Mei, 
di markas Lanud El Tari, Kupang.* 
(Pentak Lanud Eli)
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Sertijab Danlanud Ngurah Rai. 
Kolonel Pnb Sugiharto Prapto W. 
S.Sos menjabat Komandan Lanud 
Ngurah Rai menggantikan Letkol 
Pnb Atang Sudrajat. Upacara 
serah terima jabatan dipimpin 
oleh  Pangkoopsau II Marsda TNI 
Agus Supriatna, awal Mei, di Bali. 
Kolonel Pnb Sugiharto Prapto 
W. S.Sos sebelumnya menjabat 
sebagai Aspers Kaskoopsau II 
Makassar, sedangkan Letkol 
Pnb Atang Sudradjat selanjutnya 
sebagai Kapuskodal Koopsau I, 
Jakarta.* (Pentak Lanud Rai)

Sertijab di Dislitbangau. Kadislitbangau Marsma TNI Edy Yuwono memimpin upacara serah terima 
jabatan Kasubdis Iptek, Kasubdis Pesbang serta Kasubdis Rudalsen Dislitbangau, di Bandung beberapa 
waktu lalu. Kasubdis Iptek sebelumnya dijabat Kolonel Lek Gunawan Imansyah diserahterimakan kepada 
pejabat Kolonel Lek Edy Kusnadi, Kasubdis Pesbang dari Kolonel Tek J.P. Sihombing kepada Kolonel 
Tek Ir. Muh. Sardar Gaffar, serta Kasubdis Rudalsen dari Kolonel Tek Noviardi Suryanto kepada Kolonel 
Tek Adang Heri Respati. Selanjutnya pejabat lama Kolonel  Lek Gunawan Imansyah menduduki jabatan 
baru sebagai Patun Kelompok Seskoau, Kolonel Tek J.P. Sihombing menjadi Aslog Kas Kohanudnas serta 
Kolonel Tek Noviardi Suryanto menjadi Pamen Disaeroau.*
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“Mirage” Pimpin Skadik 102. Leader 
Jupiter Aerobatic Team, Mayor Pnb 
Fery Yunaldi “Mirage” Yunaldi yang 
telah mengharumkan nama TNI AU ke 
beberapa even baik di dalam maupun 
luar negeri, termasuk even Langkawi 
dan HUT ke-67 TNI AU, beberapa waktu 
lalu secara resmi menerima tugas dan 
tanggung jawab sebagai Danskadik 102 
dari pejabat lama, Letkol Pnb Dedy 
Susanto. Upacara serah terima jabatan 
dipimpin oleh Danlanud Adisutjipto 
Marsma TNI Agus Munandar. Pejabat 
baru, alumnus AAU tahun 1997, dan 
sebelumnya menjabat sebagai WS 
Kabinlatdik, Wingdik Terbang. Serah 

terima jabatan ditandai dengan penyematan tanda jabatan kepada pejabat baru oleh Danlanud Adisutjipto 
Marsma TNI Agus Munandar.* (Pentak Lanud Adi) 

Sertijab Kadislog. Jabatan Kadislog Lanud 
Adi Soemarmo diserahterimakan dari Letkol 
Kal Cristian Tri Aryono kepada Letkol Kal 
Arief Pambudi, S.E. Acara serah terima jabatan 
dilaksanakan di Gedung Wiraloka Lanud 
Adi Soemarmo dipimpin oleh Danlanud Adi 
Soemarmo Kolonel Pnb Kusworo, S.E, M.M. 
Letkol Kal Arief Pambudi, S.E sebelumnya 
menjabat Kasi BMP Lanud Abdulrachman Saleh, 
sedangkan Letkol Kal Cristian Tri Aryono 
selanjutnya menduduki pos baru sebagai 
Pabandya Kalmat Slog, Koopsau II. Serah terima 
jabatan ditandai dengan penandatanganan 
berita acara disaksikan oleh Komandan Lanud.* 
(Pentak Lanud Smo)
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Sertijab Danwingdikum. Dankodikau 
Marsda TNI M. Nurullah, S.IP memimpin 
serah terima jabatan Danwingdikum dari 
Kolonel Pnb Tatang Harlyansyah kepada 
Kolonel Pnb Arif Widianto, beberapa 
waktu lalu di markas Wingdikum, Bogor. 
Pejabat baru sebelumnya menjabat 
Kasubdisbinlambangja Dislambangjaau; 
lulus AAU tahun 1990. Sedangkan pejabat 
lama lulusan AAU tahun 1987, selanjutnya 
menduduki jabatan baru sebagai Dirjian 
AAU di Yogyakarta. Selesai upacara serah 
terima jabatan, ketiga pejabat melakukan 
salam komando.* (Pentak Wdu)
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Sertijab Aspers Kosekhanudnas 
I. Letkol Pnb Danang Setyabudi 
menjabat Asisten Personel (Aspers) 
Kosekhanudnas I menggantikan 
Kolonel Pnb Eduard Wisnu. Serah 
terima jabatan dipimpin langsung 
oleh Pangkosekhanudnas I Marsma 
TNI Tri Budi Satriyo, S.IP., M.M., 
di Makosekhanudnas I, akhir Mei. 
Pejabat baru adalah lulusan AAU 
tahun 1992 sebelumnya menjabat 
sebagai Dostun Golongan V Sekkau, 
sedangkan pejabat lama, lulusan AAU 
tahun 1989, selanjutnya dipercaya 
menjadi Danlanud Sultan Iskandar 
Muda, Aceh. Pejabat baru Letkol Pnb 
Danang Setyabudi menandatangani 
naskah berita acara sertijab Aspers 
Kosekhanudnas I. Pejabat baru, Letkol Pnb Danang Setyabudi menandatangani berita acara sertijab 
disaksikan Pangkosekhanudnas I Marsma TNI Tri Budi Satriyo, S.IP., M.M., pada acara serah terima jabatan 
Aspers Kosekhanudnas I.* (Pen Kosekhanudnas I) 

Sertijab Danlanud Pattimura. Kolonel Pnb Yulianta, S.IP menjadi komandan Lanud Pattimura Ambon  
menggantikan Kolonel Pnb T.Sembiring Meliala. Upacara serah terima jabatan dipimpin Pangkoopsau 
II Marsda TNI Agus Supriyatna, beberapa waktu lalu. Usai acara serah terima jabatan, ketiga pejabat 
melakukan salam komando.* (Pentak Lanud  Ptm)
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Sertijab Danlanud Halim 
Perdanakusuma. 
Pangkoopsau I Marsda TNI M. 
Syaugi, S.Sos; melantik Kolonel 
Pnb Sri Pulung Dwatmatsu, SE; 
menjadi Komandan Lanud Halim 
menggantikan Marsma TNI A. 
Adang Supriyadi, SE; dalam 
suatu upacara militer di Taxi Way 
Lanud Halim Perdanakusuma, 
per tengahan Mei.  Kolonel 
Pnb Sri Pulung Dwatmatsu, 
SE; alumnus AAU tahun 1988 
sebelumnya menjabat Danlanud 
Husein Sastranegara Bandung, 
sedangkan Marsma TNI A. 
Adang Supriyadi, SE; alumnus 
AAU tahun 1985 selanjutnya 
menempati jabatan baru sebagai Wadan Kodikau. Ketiga pejabat melaksanakan salam komando usai 
serah terima jabatan.* (Pentak Lanud Hlm)

Sertijab Danlanud Husein. Jabatan Komandan Lanud Husein Sastranegara diserahterimakan dari Kolonel 
Pnb Sri Pulung Dwatmatsu, SE., MMgt Stud, kepada penggantinya Kolonel Penerbang I Nyoman Trisantosa, 
S.IP. Serah terima jabatan yang dipimpin oleh Pangkoopsau I Marsda TNI M. Syaugi, S.Sos. di Lanud 
Husein Sastranegara, beberapa waktu lalu. Komandan yang baru merupakan lulusan Akademi Angkatan 
Udara tahun 1988, yang sebelumnya menjabat sebagai dosen instruktur golongan IV Akademi Angkatan 
Udara (AAU). Pada acara serah 
terima jabatan Pangkoopsau 
I  Marsda TNI M. Syaugi, S.Sos., 
menyerahkan pataka kepada 
pejabat baru. Bersamaan dengan 
diserahterimakannya jabatan 
Danlanud, diserahterimakan pula 
jabatan Ketua Persatuan Isteri 
Angkatan Udara (PIA) Ardhya 
Garini Cabang 4/Daerah I Lanud 
Husein Sastranegara dan Ketua 
Yayasan Ardhya Garini Lanud 
Husein Sastranegara dari Ny. Dine 
Sri Pulung  kepada Ny. Inana I 
Nyoman Trisantosa bertempat di 
Gedung Graha Antariksa.* (Pentak 
Lanud Hsn)
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Sertijab Danskadron Udara 45. 
Letkol Pnb Juli Herayanto Ginting 
menjabat  seba ga i  Komandan 
Skadron Udara 45 yang baru 
menggantikan Letkol Pnb Muzafar, 
S.Sos. M.M. Serah terima jabatan 
dipimpin oleh Komandan Lanud 
Halim Perdanakusuma yang waktu 
itu dijabat oleh Marsma TNI Asep 
Adang Supriyatna, belum lama ini 
di Lanud Halim Perdanakusuma, 
Jakarta. Komandan Skadron Udara 45 
yang baru, Letkol Pnb. Juli Herayanto 
Ginting merupakan alumnus AAU 
tahun 1996, sebelumnya menjabat 
sebagai Kepala Keselamatan Terbang 
dan Kerja (Kalambangja) Lanud 
Halim Perdanakusuma, sedangkan Letkol Pnb. Muzafar, S.Sos. M.M. yang alumnus AAU tahun 1995, 
menempati jabatan baru sebagai Kasubditrenopsdik Ditops, Kodikau. Ketiga pejabat melakukan salam 
komando usai upacara serah terima jabatan.* (Pentak Lanud Hlm)

Sertijab Dandenma Kodikau. Komandan Kodikau 
Marsda TNI M. Nurullah, S.IP memberikan ucapan 
selamat kepada Dandenma Kodikau yang baru 
Letkol Adm Sotardodo Siahaan usai serah terima 
jabatan Kodikau beberapa waktu lalu, di Markas 
Kodikau, Jakarta. Letkol Adm Sotardodo Siahaan 
menggantikan Letkol Adm Agung Budiman yang 
selanjutnya menjabat sebagai Pabandya Binjab, 
Paban III/Binkar Spersau. Sedangkan pejabat baru 
sebelumnya menjabat sebagai Kabagsus Setumau.* 
(Pen Kodikau)

Sertijab Dansatrad 223 Balikpapan. Jabatan 
Komandan Satrad 223 Balikpapan diserahterimakan 
dari Letkol Lek Untung Kus Hermiandono kepada 
Mayor Lek Joko Nugroho, S.T., di Gedung Loely 
Wardiman, Kosekhanudnas II, beberapa waktu lalu. 
Pangkosek Hanudnas II, Marsma TNI Agoes Haryadi 
bertindak selaku inspektur upacara pada upacara 
serah terima jabatan ini. Pejabat baru merupakan 
lulusan AAU tahun 1997, sebelumnya menjabat 
sebagai Komandan Satrad 231 Lhokseumawe dan 
pejabat lama, lulusan AAU 1993 selanjutnya menjabat 
sebagai Kadisbin Depohar 50, Adi Soemarmo. 
Usai upacara serah terima jabatan ketiga pejabat 
melakukan salam komando. * (Pen Kosekhanudnas II)
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Sertijab Asops Kosekhanudnas I. Asops Kosekhanudnas I yang baru, Letkol Pnb Tjahja Elang 
Migdiawan menandatangi naskah berita acara serah terima jabatan disaksikan oleh Pangkosek Hanudnas 
I Marsma TNI Tri Budi Satriyo, S.IP., MM.,. Penandatanganan naskah berita acara sertijab ini menandai 
diserahterimakannya tugas dan tanggung jawab Asops Kosekhanudnas I dari  Kolonel Pnb Engkus 
Kuswara, S.IP kepada Letkol Pnb Tjahja Elang Migdiawan di Aula Iskandar Makosekhanudnas I, Jakarta, 
akhir Mei. Upacara serah terima jabatan dipimpin oleh Pangkosekhanudnas I Marsma TNI Tri Budi Satriyo, 
S.IP., MM.* (Pen Kosekhanudnas I)

Sertijab Danskatek 045 Lanud Rsn. 
Danlanud Roesmin Nurjadin Kolonel 
Pnb Andyawan, M.P., S.IP, menyerahkan 
tongkat komando kepada Danskatek 
045 yang baru Letkol Tek Muksalmina. 
Peristiwa ini merupakan rangkaian 
upacara serah terima jabatan Danskatek 
045 Lanud Roesmin Nurjadin dari Letkol 
Tek Ir. Shobarul Arief Efendi kepada Letkol 
Tek Muksalmina yang dipimpin oleh 
Danlanud Kolonel Pnb Andyawan, M.P., 
S.IP di Lanud  Roesmin Nurjadin, belum 
lama ini. Pejabat lama, alumnus AAU tahun 
1994, selanjutnya menjadi Kasi F-5/F-16 
Subdispespur, Disaeroau, sedangkan 
pejabat baru, alumnus AAU tahun 1996, 
sebelumnya menjabat Kadislog Lanud 
Soewondo.* (Pentak Lanud Rsn)
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Sertijab Danlanud Maimun Saleh. 
Pangkoopsau I Marsda TNI M Syaugi, 
S.Sos melakukan salam komando 
dengan pejabat lama dan baru setelah 
memimpin upacara serah terima 
jabatan Danlanud Maimun Saleh.  
Jabatan Danlanud Maimun Saleh 
diserahterimakan dari Letkol Pnb M. 
Dadan Gunawan kepada Letkol Pnb 
Imam Subekti, ST., MIR, di Sabang, 
beberapa waktu silam. Pejabat baru 
adalah lulusan AAU tahun 1995, yang 
sebelumnya menjabat  sebagai Kadisops 
Lanud Husein Sastranegara. Sedangkan 
pejabat lama menempati jabatan 
barunya liason officer di Mabes TNI 
Jakarta.* (Pentak Lanud Mus) 

Sertijab Danlanud Tpi. Letkol Pnb M.J. Hanafie menyerahkan tugas dan tanggung jawab Komandan Lanud 
Tanjungpinang kepada Letkol Pnb Hendrayansah dalam upacara militer yang dipimpin oleh Pangkoopsau 
I Marsda TNI M. Syaugi,S.Sos di Lanud Tanjungpinang, beberapa waktu lalu. Pejabat baru sebelumnya 
menjabat sebagai Kapuskodal Koopsau I, Jakarta, sedangkan pejabat lama Letkol Pnb M. J. Hanafie 
selanjutnya menjabat sebagai Pabandya Duk Ops Koopsau II, Makassar. Pangkoopsau I, pejabat lama dan 
pejabat baru melakukan salam komando setelah upacara serah terima jabatan.* (Pentak Lanud Tpi)
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Berdasarkan Keputusan Kepala Staf Angkatan Udara Nomor: Kep/23/IV/2013. Kasau 
memberikan penghargaan berupa piagam penghargaan, Lencana Swa Bhuwana Paksa, dan 
Pisau Kehormatan Bhuwana Paksa kepada 29 orang purnawirawan perwira tinggi TNI AU 
yang akan mengikuti wisuda purnawira pada, 29 Juli 2013, yaitu: 

1. Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, S.IP. (Jabatan terakhir sebagai Kasau)
2. Marsdya TNI (Purn) Eris Heryanto, S.IP., M.A. (Jabatan terakhir sebagai Sekjen Kemhan)
3. Marsdya TNI (Purn) Daryatmo, S.IP. (Jabatan terakhir sebagai Kasum TNI)
4. Marsda TNI (Purn) Ferdinand Alex Myne (Jabatan terakhir sebagai Koorsahli Kasau)
5. Marsda TNI (Purn) Ir. M.A. Syahbudiono, M.Sc. (Jabatan terakhir sebagai TA Pengkaji 

Bid.Sumber Kekayaan Alam Lemhannas)
6. Marsda TNI (Purn) Waliyo, M.Sc. (Jabatan terakhir sebagai Dankoharmatau)
7. Marsda TNI (Purn) Bambang Purwadi P., S.IP. (Jabatan terakhir sebagai TA Pengkaji Bid. 

Diplomasi Lemhannas)
8. Marsda TNI (Purn) Bambang Iswahjudi. (Jabatan terakhir sebagai Staf Khusus Kasau)
9. Marsda TNI (Purn) Suroso (Jabatan terakhir sebagai Koorsahli Kasau)
10. Marsda TNI (Purn) Eddy Suyanto, S.T. (Jabatan terakhir sebagai TA Pengajar Bid. Ideologi 

Lemhannas)
11. Marsda TNI (Purn) Kuswantoro, S. Sos., M.Sc. (Jabatan terakhir sebagai Aspam Kasau)
12. Marsda TNI (Purn) Sukarto (Jabatan terakhir sebagai Deputi Bid. Potensi SAR Basarnas)
13. Marsda TNI (Purn) Chairul Akbar, S.H. (Jabatan terakhir sebagai Sekretaris Utama BNPT)
14. Marsda TNI (Purn) R. Hari Muljono (Jabatan terakhir sebagai Dankodikau)
15. Marsda TNI (Purn) Agus Munandar (Jabatan terakhir sebagai Staf Khusus Kasau)
16. Marsda TNI (Purn) dr. Maryunani S., M.S (Jabatan terakhir sebagai Kapuskes TNI)
17. Marsma TNI (Purn) Mukhtar E. Lubis, M.Sc. (Jabatan terakhir sebagai Sesbadan 

Baranahan Kemhan)
18. Marsma TNI (Purn) Harry Kesuma L., S.IP. (Jabatan terakhir sebagai Kadismatau)
19. Marsma TNI (Purn) Siti Zubaidah R., S.M. (Jabatan terakhir sebagai Pati Sahli Kasau Bid. 

Sumdanas)
20. Marsma TNI (Purn) Drs. H. Sugiarto, M.M., M.BA. (Jabatan terakhir sebagai Bandep Ur 

Sosbud Setjen Wantannas)
21. Marsma TNI (Purn) Karnoto (Jabatan terakhir sebagai Dir F Bais TNI)
22. Marsma TNI (Purn) Sudjendro (Jabatan terakhir sebagai Pa Sahli Tk. II Bid. Sosbudham 

Sahli Panglima TNI)
23. Marsma TNI (Purn) Heriyanto Rachman (Jabatan terakhir sebagai Waas Intel Sintel TNI)
24. Marsma TNI (Purn) Achmad Ridwan (Jabatan terakhir sebagai Pati Sahli Kasau Bidstrahan 

Sahli Kasau)
25. Marsma TNI (Purn) Wahyudin Karnadinata (Jabatan terakhir sebagai Asdep 4/IV Koord. 

Pothan dan Integ Menkopolhukam)
26. Marsma TNI (Purn) Drs. Mulyono (Jabatan terakhir sebagai Pati Sahli Tk. II Kawasan 

Aspas Hubintek Sahli Panglima TNI)
27. Marsma TNI (Purn) Ir. Noor Arifin (Jabatan terakhir sebagai Kadisfaskonau)
28. Marsma TNI (Purn) Drs. Ahadiyat (Jabatan terakhir sebagai Pati Sahli Kasau Bid. Iptek)
29. Marsma TNI (Purn) Dra. Ida Rudiani (Jabatan terakhir sebagai Pati Sahli Kasau Bid. 

Sumdanas)

daftar 

wisuda purnawira pati tni au 2013 
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