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MENYERAHKAN PESAWAT 
MODEL. Kasau Marsekal TNI 
IB Putu Dunia menyerahkan 
pesawat model OV-10 Bronco 
kepada  put ra  a lmarhum 
Soesilo Soedarman, Tri Haryo 
Susilo, disaksikan oleh Ny. 
Soesilo Soedarman di Mabesau 
beberapa waktu lalu. TNI AU 
sebelumnya telah menyerahkan/
menghibahkan pesawat OV-10 
Bronco untuk koleksi museum 
Soesilo Soedarman yang berada 
di Kroya, Cilacap, Jawa Tengah. 
Pada kesempatan itu putra 
almarhum, Tri Haryo Susilo 
dan Ny. Soesilo Soedarman 
mengucapkan terima kasih atas hibah pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang keperkasaannya telah 
melegenda itu dan telah digrounded sejak tahun 2007.* 

MENYERAHKAN PIAGAM. Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia menyerahkan piagam kepada mantan 
Kasau Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat pada rangkaian peringatan Hari Bakti TNI AU ke-66 di AAU, 
Yogyakarta, beberapa waktu lalu. Rangkaian kegiatan peringatan ke-66 Hari Bakti TNI AU diakhiri 
dengan wisuda purnabakti 27 Pati TNI AU diantaranya mantan Kasau Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, 
mantan Kasum TNI Marsdya (Purn) TNI Daryatmo dan dua Pati Wara TNI AU yaitu Marsma TNI (Purn) Siti 
Zubaedah dan Marsma TNI (Purn) Ida Rudiani.* 

Kasau Dalam
Kegiatan 
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BINTANG SWA BHUWANA PAKSA UNTUK PARA PATI

Sebanyak 29 perwira tinggi (Pati) TNI Angkatan Udara terdiri dari dua berpangkat marsekal madya dan 
27 berpangkat marsekal muda menerima tanda kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama, dari 
pemerintah yang disematkan oleh Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia di Mabesau, awal Oktober. Para Pati 
tersebut adalah Marsdya TNI Sunaryo (Wakasau), Marsdya TNI Ismono Wijayanto (Dansesko TNI), Marsda 
TNI FHB. Sulistyo, S.Sos (Dirjen Renhan Kemhan), Marsda TNI Sukarto (Pati Mabes TNI AU), Marsda TNI 
Hadiyan Sumintaatmadja (Pangkohanudnas), Marsda TNI Bambang Samoedro (Danjen Akademi TNI), 
Marsda TNI Bambang Iswahyudi (Pati Mabes TNI AU), Marsda TNI Waliyo (Pati Mabes TNI AU), Marsda TNI 
Amarullah (Dankorpaskhas), Marsda TNI L. Tony Susanto (Pa Sahli Tk III Binjahrit Panglima TNI).
Marsda TNI Edy Sunarwondo (Deputi Bidang Pengembangan Setjen Wantanas), Marsda TNI Kuswantoro 
(Pati Mabes TNI AU), Marsda TNI Mawardi, S.E (Asrena Kasau), Marsda TNI Sudipo Handoyo (Danseskoau), 
Marsda TNI Ida Bagus Anom (Aslog Kasau), Marsda TNI Drs. Usra Hendra Harahap, M.si, (Dekan Fakultas 
Strategi Pertahanan Unhan), Marsda TNI Bambang Agus Margono (Wairjen TNI), Marsda TNI Mochamad 
Barkah (Staf Khusus Kasau), Marsda TNI B. John D. Sembiring, S.E, (Pati Sahli Tk III Bidjahrit Panglima 
TNI), Marsda TNI Agus Supriyatna (Pangkoopsau II).
Selain itu juga Marsda TNI Agus Ruchyan Barnas (Deputi Bid. Koor Kominfotur Kemenkopolhukam), 
Marsda TNI Djoko Setiono, S.AP, (Ketua Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat Unhan Kemhan), 
Marsda TNI Madar Sahib (Pa Sahli Tk. III Bid. Jahrit Panglima TNI), Marsda TNI Chaeruddin Ray, S.E (Pa. 
Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI), Marsda TNI Polter Gultom (TA. Pengajar Bid. Ekonomi Lemhannas), 
Marsda TNI Sumarno (Dankoharmatau), Marsda TNI Moch. Nurullah, S.IP, (Dankodikau), Marsda TNI Tabri 
Santoso, S.IP, (Gubernur AAU), dan Marsda TNI Muhammad Syaugi, S.Sos, (Pangkoopsau I). Penganugrahan 
tanda kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa Pratama kepada 29 Pati tersebut berdasarkan Keputusan 
Presiden Republik Indonesia Nomor: 61/TK/Tahun 2013, Tanggal 14 Agustus 2013.
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PEMBEKALAN KASAU. Kasau Marsekal TNI 
IB Putu Dunia tiba di SMKN I Denpasar, Bali 
untuk memberikan pembekalan. Kegiatan itu 
merupakan rangkaian acara peringatan ke-51 HUT 
SMKN I Denpasar, Bali. Bertempat di Aula SMKN 
1 Denpasar, Kasau yang didampingi Komandan 
Lanud Ngurah Rai Kolonel Pnb Sugiharto P.W 
memberikan pembekalan kepada 1840 siswa 
beserta 200 staf pengajar. Pada kesempatan 
tersebut Kasau menyampaikan falsafah hidup, 
pengalaman hidup beliau setelah lulus dari SMKN 
I Denpasar untuk memberikan motivasi kepada 
para siswa dalam meraih cita-citanya.* 

PPEMBEKALAN KASAU Kasau Marseeekakal TNTNII

HALAL BIHALAL. Kasau Marsekal 
TNI IB Putu Dunia menyalami 
anggota Mabesau pada acara Apel 
Khusus Idul Fitri 1434 H dan halal 
bihalal, di Mabesau, beberapa 
waktu lalu. Acara ini dihadiri Ketua 
Umum PIA Ardhya Garini Ny. IB 
Putu Dunia, para pejabat Angkatan 
Udara dan para purnawirawan. Pada 
kesempatan itu Kasau mengingatkan, 
untuk memanfaatkan momentum 
Hari Raya Idul Fitri itu dengan terus 
memelihara dan meningkatkan 
kualitas diri serta semangat 
pengabdian kepada bangsa dan 
negara.* 

TRANSIT DI LANUD ROESMIN 
NURJADIN. Wakasau Marsdya 
TNI Sunaryo menuju Singapura 
dalam rangka pelaksanaan latihan 
bersama Join Fighter Weapon Course 
antara TNI AU dan RSAF. Wakasau 
dan rombongan sempat transit di 
Lanud Roesmin Nurjadin untuk 
mengisi bahan bakar. Kedatangan 
Wakasau disambut Danlanud 
Roesmin Nurjadin Kolonel Pnb 
Andyawan MP. S.IP. Dalam lawatan 
ke negara tetangga tersebut turut 
juga Danlanud Roesmin Nurjadin 
beserta dua perwira penerbang 
Skadron Udara 12 dan satu perwira 
teknik.* (Pentak Lanud Rsn)
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WISUDA POLTEKES. Kasau Marsekal TNI 
IB Putu Dunia mewisuda 260 orang sebagai 
Ahli Madya Keperawatan, Kebidanan dan 
Farmasi Politeknik Kesehatan (Poltekes) TNI 
AU di Ciumbuleuit Bandung, pertengahan 
September. Untuk memenuhi kebutuhan 
pasar internasional, Poltekes Ciumbuleuit 
tidak hanya memberikan materi pendidikan 
bidang kesehatan, tetapi juga dibekali 
kemahiran bahasa asing melalu Kursus 
Intensif bahasa Inggris dan bahasa Jepang.*

COFFEE MORNING. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI IB Putu Dunia menghadiri acara coffee 
morning yang dilaksanakan di Mabesau, pertengahan September. Coffee morning yang dihadiri oleh 
pejabat TNI AU se-Jakarta ini merupakan wadah untuk bertukar informasi mengenai hal yang dianggap 
penting dan aktual. Pada kesempatan coffee morning ini, diisi paparan mengenai pembagian dan 
penggunaan konverter kit bahan bakar gas dari Kementerian ESDM.* 

HADIRI SAIL KOMODO. Kasau Marsekal 
TNI Ida Bagus Putu Dunia menghadiri 
peresmian Sail Komodo yang diresmikan 
oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang 
Yudhoyono, di Pantai Petde Labuan Bajo 
Kab. Manggarai Barat Nusa Tenggara 
Timur (NTT), pertengahan September. 
Kasau selaku Ketua Umum Federasi Aero 
Sport Indonesia (FASI), melibatkan tim 
olahraga dirgantara cabang paramotor 
pada Sail Komodo kali ini. Tim berasal 
dari kota Jakarta, Bogor, Bandung dan 
Malang ini melakukan demo udara, dalam 
memeriahkan Sail Komodo 2013.*
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RAPAT PENAJAMAN RKA-KL. 
Kasau Marsekal TNI Ida Bagus 
Putu Dunia didampingi Wakasau 
Marsdya TNI Sunaryo, menyalami 
peserta rapat Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian/Lembaga 
(RKA-KL) Unit Organisasi TNI 
Angkatan Udara tahun anggaran 
2014, setelah menutup rapat RKA-
KL yang diikuti seluruh Satuan 
Jajaran TNI AU di Mabesau, 
beberapa waktu lalu.* 

TINJAU REFURBISHMENT PESAWAT HERCULES. Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia 
didampingi Pangkoopsau I Marsda TNI M. Syaugi, S.Sos, Asrena Kasau Marsda TNI Mawardi, Asops Kasau 
Marsda TNI Bagus Puruhito, Danjen Akademi TNI Marsda TNI Bambang Samoedro, Danlanud Halim 
Perdanakusuma Marsma TNI Sri Pulung D. S.E, MMgt.,Stud, Koorsmin Kasau Kolonel Pnb Imran Baidirus 
meninjau langsung refurbishment pesawat C-130 Hercules A-1341 dengan pemasangan interior kabin 
yang baru untuk VIP/VVIP Hercules 1341, beberapa waktu lalu.*
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MELEPAS JAMAAH CALON HAJI. 
Wakasau Marsdya TNI Sunaryo didampingi 
Ny. Ismi Sunaryo dan para  pejabat TNI 
Angkatan Udara lainnya memberikan 
ucapan selamat kepada para jamaah calon 
haji TNI Angkatan Udara 1434 H/2013,  di 
Mabesau beberapa waktu lalu. Tahun 
ini Angkatan Udara memberangkatkan 
sebanyak 79 jemaah calon haji yang dilepas 
oleh Wakasau Marsdya TNI Sunaryo. 
Mereka terdiri dari anggota TNI AU dan 
keluarga besar TNI AU.*

WING PENERBANG KEHORMATAN. Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia menyematkan 
Wing Penerbang Kehormatan kepada Menkes Nafsiah Mboi, Kasad Jenderal TNI Budiman dan Kepala BIN 
Letjen TNI Marciano Norman, setelah melaksanakan terbang dengan pesawat SU-30 Sukhoi di Lanud 
Halim Perdanakusuma, belum lama ini. Dalam penerbangan tersebut Menkes terbang dengan pesawat 
Sukhoi TS-3011 didampingi pilot Mayor Pnb, Wanda S, Kasad Jenderal TNI Budiman pesawat Sukhoi TS-
3006 didampingi Komandan Skadron Udara 11 Letkol Pnb. Dedi Ilham Suryanto Salam, dan Kepala BIN 
Letjen TNI Marciano Norman dengan pesawat Sukhoi TS-3010 didampingi Mayor Pnb. Anton Palaguna.*
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Sesuai rencana strategis pertahanan, sampai 
tahun 2014, pemerintah Indonesia secara 
bertahap akan terus menambah kekuatan 

alutsista TNI, termasuk TNI AU. Salah satu alutsista 
TNI AU yang sudah disepakati adalah pembelian 
16 pesawat latih tempur T-50i Golden Eagle 
dari Korea Selatan. Bahkan pada pertengahan 
September 2013 lalu, dua pesawat sudah datang ke 
Indonesia dan menempati markasnya di Skadron 
Udara 15 Lanud Iswahjudi Madiun. 

Laporan 
Utama

eeseeesuauauu ii rennccanananannaa ststststtss raaararratetetetegigg s pepepertrtahahahannnananan sasasampmpmpaiaiai

Perjalanan panjang pemilihan 
dan sekaligus penentuan pesawat 
latih tempur berteknologi tinggi 

untuk TNI AU berakhir di 
negeri Ginseng, Korea Selatan. 

Ketika Indonesia pada Mei 
2011, menetapkan T-50i Golden 
Eagle buatan Korean Aerospace 

Industries (KAI) sebagai 
“pemenang” tender untuk pesawat 

latih tempur TNI AU, maka 
berakhir sudah semua bentuk 

“perburuan” pesawat latih tempur 
pengganti Hawk MK-53 TNI AU.
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Kedua pesawat diterbangkan secara ferry 
dari Korea Selatan menuju Indonesia dengan 
menempuh waktu dua hari dan jarak kurang 
lebih 5.600 km. Selama penerbangan pesawat 
melaksanakan dua pengisian bahan bakar, masing-
masing di Kaohsiung Taiwan dan Cebu Philipina. 

Para pilot Korea Selatan yang menerbangkan 
pesawat, masing-masing adalah Letcol (Ret) 
Khang Cheol dan Mr. Kwon Huiman. Mereka 
menerbangkan pesawat TT-5003, kemudian Letcol 
(Ret) Dong Kyu Lee dengan Mr. Shin Donghak 
menerbangkan pesawat TT-5004. Rute yang 
dilewati adalah bandara Sacheon Korea Selatan 
menuju Kaohsiung Taiwan, berlanjut ke Cebu 
Philipina. Dari Philipina, penerbangan memasuki 
Indonesia melalui bandara Sepinggan Balikpapan 
Kalimantan Timur dan penerbangan berakhir di 
Lanud Iswahjudi, Madiun. 

Kedatangan burung-burung besi asal negeri 
Gangnam Style ke Lanud Iswahjudi pun langsung 
disambut suka cita oleh para punggawa TNI AU. 
Pangkoopsau II Marsekal Muda (Marsda) TNI Agus 
Supriyatna bersama Komandan Lanud Iswahjudi 
Marsekal Pertama (Marsma) TNI Yuyu Sutisna, SE 
serta beberapa pejabat dari Kemenhan dan pihak 
KAI tampak menyambut kedatangan Golden 
Eagle di Lanud Iswahjudi, medio September 
2013.

“Dua unit dari 16 pesawat yang dipesan sudah 
datang, sisanya bertahap”, ujar Pangkoopsau 
II Marsda TNI Agus Supriyatna kepada Pers 
waktu itu. Menurutnya, T-50i Golden Eagle akan 
digunakan untuk melatih para penerbang tempur 
muda lulusan Sekbang TNI AU sebelum mereka 
menerbangkan pesawat tempur operasional 

seperti F-16 Fighting Falcon, Sukhoi, F-5 Tiger 
maupun Hawk 100/200.

Sebelum menyentuh landasan pacu Lanud 
Iswahjudi, kedua pesawat T-50i Golden Eagle, di 
“escort” oleh dua pesawat Hawk MK-53 TNI AU. 
Dua pesawat Hawk MK-53 diterbangkan oleh 
Komandan Skadron Udara 15 Letkol Pnb Wastum 
dan Mayor Pnb Hendra, Kapten Pnb Gultom dan 
Lettu Pnb Yudistira. Setelah joint up (bergabung), 
Hawk MK-53 mengambil alih kepemimpinan 
(taking the lead), dan mereka pun membentuk box 
formation melaksanakan fly pass di atas hanggar 
Skadron Udara 15. Dua kali sambaran dari arah 
yang berbeda, diperagakan oleh dua Hawk MK-53 
dan T-50i Golden Eagle.

Setelah mendarat ,  T-50i  mendapat 
penghormatan berupa water salute parade 
(penyemprotan air menggunakan water canon) 
yang disaksikan langsung oleh Pangkoopsau II 
Marsda TNI Agus Supriatna, Komandan Lanud 
Iswahjudi Marsma TNI Yuyu Sutisna, S.E., Vice 
President KAI, MR. Kim Kyuhak dan segenap 
pejabat TNI/Polri, Muspida se-Karesidenan 
Madiun. Tradisi water salute ini merupakan simbol 
mandi suci dan ungkapan selamat datang untuk 
bergabung sebagai warga Skadron Udara 15, 
Lanud Iswahjudi.

 Kedatangan dua T-50i Golden Eagle kali ini 
merupakan tahap pertama dari rencana enam 
belas pesawat yang dipesan pemerintah Indonesia 
(Kemenhan Cq. TNI AU). Setelah dua pesawat, 
selanjutnya secara bertahap akan datang empat 
belas unit pesawat lagi, sehingga seluruh pesawat 
yang berjumlah enam belas akan genap pada 
akhir 2013.* 
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Lead in Fighter Trainer
Dalam konferensi pers-nya, Pangkoopsau II 

Marsda TNI Agus Supriatna, mengatakan, salah 
satu realisasi dari Renstra pertahanan, pemerintah 
Indonesia secara bertahap akan menambah 
kekuatan alutsista TNI AU yaitu berupa pembelian 
enam belas pesawat T-50i Golden Eagle. 
Pangkoopsau II menambahkan, selain pesawat 
T-50i Golden Eagle, pesawat TNI AU juga mendapat 
satu skadron pesawat tempur ringan Super Tucano. 
Sementara untuk rencana penambahan dua puluh 
empat pesawat F-16 diharapkan akan datang pada 
tahun 2014 mendatang.

 Pesawat T-50i Golden Eagle merupakan 
pesawat latih tempur yang dibuat oleh Korean 
Aerospace Industries (KAI). Dalam pengerjaannya, 
KAI bekerja sama dengan produsen pesawat 
tempur Amerika Serikat Lockheed Martin, yang 
juga pembuat pesawat tempur F-16 Fighting 
Falcon. Enam belas pesawat yang dibeli Indonesia, 
terdiri dari delapan pesawat dengan aerobatic 
painting yaitu masing-masing TT-5001 s/d TT-5008 
dan 8 pesawat dengan camouflage painting yaitu 
TT-5009 s/d TT-5016. 

Pesawat T-50i seluruhnya akan bermarkas 
di Skadron Udara 15 dan akan menggantikan 
peran pesawat Hawk Mk-53 sebagai pesawat Lead 
in Fighter Trainer (LIFT), yaitu sebagai jembatan 
untuk melatih para penerbang tempur muda 
lulusan dari Sekbang (sekolah penerbang) TNI 
AU sebelum menerbangkan pesawat tempur 
operasional seperti pesawat Sukhoi, F-16, F-5 
maupun Hawk 100/200. 

Selain itu T-50i juga akan digunakan sebagai 
Light Combat Aircraft untuk melaksanakan tugas-
tugas operasional yang menjadi tugas TNI AU. Untuk 
itu, T-50i telah dilengkapi dengan persenjataan yang 
dapat digunakan dalam berbagai misi. Diantaranya 
AIM-9 sidewinder, bom MK-82, BDU-33, AGM-
65 Maverick, MK-20 Cluster Bomb Unit dan bom 
pintar JDAM. Selain itu, juga dilengkapi tiga barrel 
cannon M61 Vulcan yang diinstal disamping kiri 
kokpit dengan peluru kaliber 20 mm.

“Meski digunakan untuk latihan, namun T-50i 
juga bisa berfungsi sebagai pesawat tempur. Kami 
istilahkan pesawat T-50i Golden Eagle ini adalah 
adiknya pesawat F-16”, jelas Pangkoopsau II kepada 
pers.
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Performa Prima
T-50i Golden Eagle merupakan pesawat latih 

tempur berteknologi tinggi dengan performa 
prima. Untuk mesin, T-50i menggunakan single 
engine general electric F-404-GE-102, yang nota 
bene adalah engine yang sama yang digunakan 
oleh pesawat F/A-18 Hornet dan Saab Gripen, 
namun sudah sedikit modifikasi. Engine ini dapat 
menghasilkan thrust (daya dorong) sampai dengan 
17.700 lbs dan kecepatan sampai mach 1.5 atau 
sama dengan 1.5 kali kecepatan suara. 

Pesawat ini awalnya dibuat pada tahun 2003 
dan mulai dioperasikan oleh RoKAF (Republic 
of Korean Air Force). pada tahun 2005. Saat ini 
Indonesia adalah negara pengguna pertama di 
luar Korea Selatan. Setelah Indonesia, dikabarkan 
Irak dan Philipina merupakan dua negara yang 
juga berminat untuk memesan T-50.

 Untuk menunjang tugasnya sebagai light 
combat aircraft pesawat single engine T-50i 
Golden Eagle, dilengkapi persenjataan yang dapat 
digunakan dalam berbagai misi (multi role), seperti 
AIM-9 sidewinder, bom MK-82, BDU-33, AGM-65 
maverick, MK-20 cluster bomb unit sampai kepada 
bom pintar JDAM. Selain itu T-50i juga dilengkapi 3 
barrel cannon M61 vulcan yang diinstal disamping 
kiri kokpit dengan peluru 20 mm (pesawat TT-5509 
– TT-5516).

Sementara itu vice president KAI Mr. Kim 
Kyuhak mengatakan, pihaknya dengan TNI AU 
memiliki hubungan kerjasama yang baik. Karena 
itu KAI bertekad memproduksi pesawat T-50i 
Golden Eagle untuk TNI AU dengan kualitas 
terbaik.

Sertakan Teknisi 
Sesuai kontrak yang telah dibuat 

dengan PT KAI, dalam waktu dua 
tahun akan menyertakan techrep 
(technical representative) yaitu 
para teknisi Korea Selatan, untuk 
mengawasi pelaksanaan operasional 
penerbangan sekaligus sebagai tempat 
konsultasi para teknisi Skadron Udara 
15 dalam merawat maupun hal-
hal yang bersifat perbaikan. Teknisi 
tersebut juga sebagai penghubung 
antara operator di Skadron Udara 15 
Lanud Iswahjudi dengan pihak pabrik 
di Korea.

Sementara untuk kesiapan pengawakan 
pesawat pada Januari – Agustus 2013, telah 
dilakukan pelatihan instruktur. Sebanyak enam 
penerbang dari Skadron Udara 15, masing-masing 
Letkol Pnb Wastum (Komandan Skadron Udara 
15), Mayor Pnb Marda Sarjono, Mayor Pnb Budi 
Susilo, Mayor Pnb Hendra Supriyadi, Kapten Pnb 
Dharma Gultom, dan Kapten Pnb Luluk Teguh 
Prabowo telah mengikuti tahap initial phase di 
Gwangju Korea Selatan selama empat bulan. 
Setelah itu mereka melaksanakan air to air dan air 
to ground exercise selama tiga bulan. 

Terakhir,  keenam penerbang telah 
meyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan pada 
akhir Agustus 2013 lalu. Sementara sebanyak 31 
teknisi dari Skadron Udara 15 dan Skadron Teknik 
042 Lanud Iswahjudi juga telah mengikuti pelathan 
teknisi di Korea Selatan selama kurang lebih satu 
setengah bulan. 

Tidak hanya belajar mengenai sistem dan 
bagaimana cara menerbangkan pesawat T-50i, 
bagi keenam penerbang selama berada di 
negeri Gingseng tersebut juga belajar banyak 
hal diantaranya kebudayaan negara Korea 
serta berinteraksi dan terlibat langsung dengan 
penerbang RoKAF (Republic of Korean Air Force). 
Dengan berinteraksi dan terlibat secara langsung 
maka budaya dan ritme kerja RoKAF, dapat 
menambah wawasan bagi keenam penerbang 
tersebut, sehingga dapat dijadikan referensi dalam 
mengembangkan TNI Angkatan Udara ke depan.* 
(soen & yud)
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Untuk menyambut kedatangan pesawat T-50i 
Golden Eagle, pada awal Januari 2013, TNI 
AU mengirimkan enam penerbang Skadron 

Udara 15 ke Korea Selatan. Mereka adalah Letkol 
Pnb Wastum, Mayor Pnb Marsda Sarjono, Mayor 
Pnb Budi Susilo, Mayor Pnb Hendra, Kapten Pnb 
Dharma Gultom dan Kapten Pnb Luluk. 

Initial Cadre Training merupakan program 
pelatihan yang bertujuan untuk mempelajari 
karateristik serta performance pesawat T-50i 
Golden Eagle. Diharapkan, keenam penerbang ini 
nantinya dapat menularkan ilmu dan mengajar para 
penerbang lainnya sesuai tugas pokok Skadron 
Udara 15 sebagai Lead In Fighter Training (LIFT). 

Untuk mengetahui bagaimana situasi 
pelatihan yang mereka jalani di Korea Selatan, 
berikut laporan insert yang berhasil di “intip” 
oleh redaksi Suara Angkasa dan kami turunkan 
untuk Anda. Secara garis besar, program Initial 
Cadre Training T-50i Golden Eagle dibagi dalam 
empat tahap. Tiap-tiap tahap sudah ditentukan 
waktu, tempat dan materi apa yang harus dijalani 
oleh keenam penerbang Skadron Udara 15 Lanud 
Iswahjudi. 

MENGINTIP PENGALAMAN MENGINTIP PENGALAMAN 
PENERBANG SKADRON UDARA 15 PENERBANG SKADRON UDARA 15 

MEMPELAJARI T-50i MEMPELAJARI T-50i GOLDEN EAGLEGOLDEN EAGLE  
DI KOREA SELATANDI KOREA SELATAN

or r
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mm m m
nnnnnn 
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Tahap I.
Pada tahap pertama keenam penerbang 

melaksanakan pre flight academycs yang 
dlaksanakan langsung di pabrik pembuat T-50i 
yaitu di KAI (Korean Aerospace Industries) di 
kota Sacheon. Disini selama tiga minggu ke 
enam penerbang mendapatkan pelajaran yang 
disampaikan oleh para teknisi yang mendesain 
dan merancang pesawat T-50i.

Pelajaran meliputi T-50i aircraft general, 
(penjelasan umum tentang sistem-sistem teknis 
pesawat), termasuk informasi mengenai sistem 
integrated logistic support. Keenam penerbang 
juga diperkenalkan tentang handling 
quality system, (peralatan yang 
sesuai dengan 

k o k p i t 
asli T-50i dan mirip 
dengan simulator) namun lebih di 
fokuskan penggunaannya sebagai pendalaman 
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pengenalan terhadap karakteristik handling 
pesawat T-50i. 

Pada akhir minggu ketiga, keenam penerbang 
melaksanakan G-FET (G-Force Endurance 
Training) di Aerospace Medical Training Centre 
milik Republic of Korean Air Force (RoKaF). 
Training ini merupakan persyaratan dari RoKAF 
sebelum keenam penerbang dapat menerbangkan 
pesawat T-50 milik RoKAF.

Tahap II.
Setelah menyelesaikan seluruh rangkaian 

pelajaran secara akademis di KAI, keenam 
penerbang berpindah menuju kota Gwangju, 
untuk melanjutkan program menerbangkan 
pesawat T-50 yang dioperasikan oleh 1st Fighter 
Wing di Gwangju Air Force Base. Pesawat T-50 
disini digunakan sebagai advanced jet trainer, 
yang ditujukan untuk siswa sekolah penerbang 
jurusan tempur.

Untuk diketahui, RoKAF mengoperasikan 
beberapa varian T-50. Selain yang di Gwangju, 
RoKAF juga menggunakan TA-50 yang digunakan 
sebagai light attack dan pesawat LIFT, T-50B yang 
digunakan sebagai aerobatic team-Black Eagle, 
serta FA-50 yang merupakan generasi terbaru yang 
digunakan sebagai full mission fighter aircraft. 

Di Gwangju keenam penerbang masing-
masing memperoleh 16 jam terbang. Diawali 
dengan kegiatan ground school antara 
lain local procedure, standard operational 
procedure, normal dan emergency procedure, 
general briefing berkaitan dengan exercise 
yang dilaksanakan sampai kepada instructional 
methode. instructional methode ini diberikan 
karena 1st Fighter Wing adalah pangkalan yang 

juga Sekolah Penerbang Lanjutan dengan 
menggunakan T-50 sebagai 

advanced jet trainer, 
s e h i n g g a 

metode pengajaran menggunakan T-50 diberikan 
kepada keenam penerbang sebagai bekal nantinya 
menjadi instruktur penerbang T-50 di Indonesia.

Di sela-sela kegiatan ground school, 
dan sebelum pelaksanaan terbang, keenam 
penerbang mulai menggunakan simulator untuk 
mendapatkan gambaran mengenai exercise yang 
akan dilakukan serta memperlancar pemahaman 
dalam pengoperasian instrumen dan pemantapan 
prosedur. Proses simulator terus berjalan secara 
berkelanjutan, seiring dengan pelaksanaan 
penerbangan yang sesungguhnya. (Sebelum 
exercise, pasti diawali dengan melaksanakan 
simulator terlebih dahulu). 

Simulator ini terdiri dari dua jenis, operational 
flight training (OFT) dan full mission training (FMT). 
OFT berbentuk mock up cockpit pesawat dengan 
tiga layar datar di depannya digunakan untuk 
exercise yang menggunakan satu pesawat dan 
latihan emergency procedure. Sedangkan FMT 
dengan full dome capabilty dimana penerbang 
dapat melihat tampilan luar sampai 320° dan 
sudah dapat melaksanakan full mission exercise 
menggunakan lebih dari satu pesawat dan dapat di-
link-kan dengan OFT untuk dapat melaksanakan 
exercise bersama secara real time. 

Peran simulator tentunya sangat efektif dalam 
mempercepat penyerapan proses pembelajaran 
dan dapat mengurangi produksi dalam 
penggunaan jam terbang pesawat sesungguhnya. 
Selama hampir 3 bulan melaksanakan kegiatan 
di Gwangju Air Force Base, keenam penerbang 
dapat menyelesaikan seluruh program 
dengan baik. Masing-masing 
penerbang mendapatkan 16 sorties 
terbang T-50 yang terdiri dari 
general flight, instrument 
flight, formatian day, 
formation night 
serta 18 jam 
simulator.
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Tahap III
Tahap selanjutnya adalah keenam 

penerbang pindah ke Yechoen Air Force Base 
untuk menerbangkan TA-50 yang dioperasikan 
oleh 16th Fighter Wing di kota Yechoen. Disini 
keenam penerbang mempelajari tentang taktik 
pertempuran udara ke udara (air to air) maupun 
udara ke darat (air to ground). 

Sebagai tambahan informasi, huruf "A" pada 
TA-50 berarti attack yang menandakan bahwa 
TA-50 ini merupakan varian attack dari T-50. 
Pesawat ini dilengkapi dengan radar ELTA 2032 
dan persenjataan antara lain AIM-9L/M, AGM 65 
maverick, general purpose bomb, rocket FFAR 
serta gun 20mm. Selain itu pesawat ini juga mampu 
mengusung bom pintar seperti JDAM dan rudal 
AMRAAM AIM-120. Disini keenam penerbang 
terlebih dahulu mendapatkan pelajaran teori dan 
dilengkapi dengan pelaksanaan simulator sebelum 
melaksanakan terbang. 

Fokus pada pelaksanaan program di Yechoen 
AFB adalah pengenalan dan penguasaan fungsi 
radar pada pesawat TA-50. Pada maneuver 
air to air keenam penerbang mempraktikkan 
bagaimana penggunaan radar yang sangat efektif 
untuk meng-intecept pesawat baik pada jarak 
beyond visual range maupun pada jarak close 
combat. Selain itu dalam exercise air to ground, 
berbagai profile Weapon Delivery diperkenalkan 
baik pada Medium Altitude maupun High Altitude. 

Walaupun tidak melaksanakan 
weapon deliver y secara 
live, namun dengan adanya 
Embedded Training System pada 
pesawat T-50 dan variannya, 
penerbang dapat melaksanakan 
simulasi weapon delivery 
dengan memasukkan jumlah 
armament yang diinginkan, serta 
melaksanakan profile weapon 
delivery sesuai perhitungan, 
serta hasilnya dapat tertampil 
secara langsung pada multi 
function display yang ada di 
kokpit pesawat. system ini sangat 
membantu untuk meningkatkan 

profisiensi penerbang dalam melaksanakan misi 
air to ground.

Selama hampir dua bulan keenam penerbang 
dapat menyelesaikan seluruh program di Yechoen 
dengan masing-masing mendapatkan 8 jam 
terbang dengan exercise basic fighter maneuver, 
air combat maneuver, surface attack dan surface 
attack tactic serta 10 jam simulator. Dengan 
selesainya seluruh kegiatan di Yechoen AFB, 
maka pelaksanaan program Initial Cadre Training 
di RoKAF selesai yang ditandai dengan masing-
masing penerbang mendapatkan wing instruktur 
penerbang RoKAF. Selanjutnya keenam penerbang 
kembali ke Korean Aerospace Industries (KAI) di 
kota Sacheon untuk menerbangkan pesawat T-50i 
milik Indonesia.

 

Tahap IV
Pada tahap terakhir dalam program initial 

cadre training T-50i Golden Eagle keenam 
penerbang menerbangkan langsung pesawat 
milik TNI AU yaitu T-50i. (Huruf "i" mengandung 
arti Indonesia--red). Pada tanggal 8 Juli 2013 
penerbangan pertama dengan pesawat T-50i 
dilaksanakan oleh Letkol Pnb Wastum yang 
didampingi tes pilot dari KAI Mr. Kwon Huiman. 

Selama proses terbang di K AI ini, 
keenam penerbang dibimbing langsung oleh 
tiga experimental test pilot KAI yang sudah 
berpengalaman dalam melaksanakan tes 
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terhadap pesawat T-50 sejak dimulai dari prototype 
sampai kepada full scale development dan berlanjut 
kepada pengetesan seluruh pesawat T-50 yang 
dipesan oleh RoKAF. 

Sasaran dari pelaksanaan terbang dengan 
T-50i adalah agar keenam penerbang TNI AU dapat 
mengetahui perbedaan yang ada antara varian 
T-50 milik RoKAF dengan T-50i serta untuk lebih 
mengenal karakteristik pesawat T-50i yang nantinya 
akan dioperasikan di Indonesia. 

Perbedaannya antara lain adalah peningkatan 
dalam segi avionic yang lebih advanced 
dibandingkan dengan T-50 maupun TA-50 serta 
dilengkapinya T-50i dengan sistem radar warning 
receiver dan CMDS. Setelah masing-masing 
penerbang memperoleh 6 jam terbang dengan 
menggunakan pesawat T-50i, tambahan 3 jam 
untuk Letkol Pnb Wastum dan Mayor Pnb Marsda 
untuk mendapatkan kualifikasi sebagai functional 
check flight pilot, maka keseluruhan program 
telah selesai dilaksanakan dengan aman dan 
lancar. Pada tanggal 9 Agustus, program initial 

cadre  training T-50i Golden Eagle ditutup oleh Vice 
President KAI di gedung Customer Training Center 
KAI.

Selain belajar menerbangkan T-50i, tentunya 
banyak hal lain yang didapat oleh keenam 
penerbang selama melaksanakan program ini. 
Belajar budaya dan kultur bangsa Korea serta dapat 
memiliki pengalaman untuk terlibat langsung 
dalam kegiatan operasional penerbangan RoKAF 
sehari-hari, merupakan pengalaman yang sangat 
berharga. Dengan demikian mereka dapat belajar 
bagaimana Korea mengatur dan mengembangkan 
Angkatan Udara-nya. Terutama saat situasi yang 
memanas antara Korea Utara dengan Korea Selatan, 
keenam penerbang dapat merasakan suasana 
kesiapan RoKAF dalam mempersiapkan segala 
sesuatu untuk menghadapi kondisi terburuk, 
yaitu perang. Tambahan pengalaman tersebut telah 
memperkaya wawasan dan pengetahuan bagi ke 
enam penerbang sebagai pengalaman yang sangat 
berharga.* (soen & yud)



Laporan 
Khusus

I mpian kaum wanita Indonesia dalam 
memper juangan hak-haknya untuk 
mengenyam pendidikan perwira dari jalur 

Akademi TNI akan menjadi kenyataan. Hal ini 
terlihat dari kebijakan Mabes TNI, mulai tahun 
ajaran 2013, Akademi TNI (Akmil, AAL dan AAU) 
memberikan kesempatan kepada wanita lulusan 
SLTA untuk mengikuti pendidikan perwira TNI 
jalur akademi (Taruni). 

Akademi Angkatan Udara (AAU) pada tahun 
ajaran 2013/2014, sudah menerima dua belas 
Taruni. Mereka merupakan hasil tes seleksi yang 
dilakukan secara maraton mulai awal hingga 
pertengahan tahun ini. Selain Taruni AAU, 
akademi TNI juga telah menerima enam belas 
Taruni Akmil dan sembilan Taruni AAL, sehingga 
total Taruni Akademi TNI untuk tahun ajaran 
2013/2014 berjumlah tiga puluh tujuh orang. Saat 
ini mereka sedang menjalani pendidikan integratif 
selama satu tahun di Akmil Magelang.

Pihak Markas Besar TNI AU (Mabesau), 
merespon positif kebijakan ini dan berharap agar 
kelak di antara mereka (Taruni AAU--red) ada yang 
menjadi penerbang pesawat tempur, mengingat 

saat ini hanya tinggal dua orang penerbang Wanita 
TNI AU (Wara) yang masih aktif, yaitu satu orang 
penerbang helikopter dan satu orang penerbang 
angkut/transport.

Pada saat memimpin upacara HUT Wara ke-
50 di Mabesau, Jakarta pertengahan Agustus 2013 
lalu, Wakil Kepala Staf TNI AU (Wakasau) Marsekal 
Madya (Marsdya) TNI Sunaryo mengatakan, dari 
kedua belas Taruni yang sudah ada, tidak menutup 
kemungkinan suatu saat mereka akan menjadi 
penerbang tempur. 

“Setelah mereka selesai mengikuti 
pendidikannya di AAU, sangat mungkin bisa 
menjadi penerbang tempur. Hal itu bisa terjadi bila 
hasil didiknya dilakukan secara baik, semua akan 
kita persiapkan secara matang” tegas Wakasau 
seperti yang disampaikan kepada pers waktu itu. 

Ide untuk menyelenggarakan pendidikan 
Taruni di AAU sebenarnya sudah ada sejak 
pertengahan 1995 –an. Waktu itu Mabes TNI sudah 
menjajaki berbagai kerjasama dengan beberapa 
akademi militer di luar negeri yang sudah 
menyelenggarakan pendidikan bagi kaum wanita. 
Beberapa perwira Wara pada waktu itu bersama-

TNI AU Rekrut Taruni AAU,TNI AU Rekrut Taruni AAU,

OBSESI TNI AU CETAK OBSESI TNI AU CETAK 
PENERBANG TEMPUR WANITAPENERBANG TEMPUR WANITA

Lettu Pnb Sekti Ambarwati
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TNI AU Rekrut Taruni AAU,

OBSESI TNI AU CETAK 
PENERBANG TEMPUR WANITA

sama dengan Kowad, Kowal dan Polwan bahkan 
sudah dikirim ke ADFA (Australian Defence Forces 
Academy). 

Selama satu tahun mereka mengikuti  
kursus manajemen penyelenggaraan pendidikan 
Taruni di ADFA. Namun karena perubahan 
politik nasional waktu itu, seiring dengan 
datangnya krisis moneter dan reformasi tahun 
1998, rencana tersebut sementara ditunda. Kini 
setelah menunggu hampir sepuluh tahun, akhirnya 
keinginan menyelenggarakan pendidikan Taruni 
di AAU mulai mendekati kenyataan. 

Punya Peran Penting 
Sesuai rencana strategis (Renstra) TNI AU 

yang tertuang dalam executive paper Minimum 
Esential Force (MEF) tentang pembangunan 
kekuatan dan kemampuan TNI AU hingga tahun 
2019, sasaran pembangunan prajurit, khususnya 
para perwiranya (personel) adalah terwujudnya 
postur TNI AU yang dapat memenuhi kebutuhan 
minimal untuk mengawaki organisasi TNI AU. 

Selama ini, untuk mewujudkan obsesi 
tersebut, TNI AU melakukan rekruitmen prajurit 
dari beberapa masukan, dan kebanyakan 
didominasi oleh para pria. Sementara kesempatan 
kaum wanita bergabung di TNI AU hanya melalui 
pendidikan sekolah Bintara. Untuk tamatan SLTA 
wanita yang ingin mengikuti pendidikan perwira 
akademi (Taruni) belum bisa direalisasikan, 
padahal kaum wanita Indonesia juga memiliki 
peranan yang penting dalam organisasi TNI AU. 
Hal ini dapat dilihat dari sejarah perjalanan Wara 
selama ini. Banyak Wara berprestasi yang terbukti 
mampu mengharumkan nama TNI AU. 

Catatan prestasi yang diukir oleh prajurit 
Wara dalam berbagai penugasan cukup beragam, 
baik di dalam maupun luar negeri. Bahkan 
beberapa tahun terakhir ini prajurit Wara juga 
telah dilibatkan dalam berbagai misi perdamaian 
PBB di daerah konflik berbagai belahan dunia. Hal 
ini sangat membanggakan sekaligus menjawab 
keraguan akan kemampuan prajurit Wara dalam 
mendukung tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian, kebijakan Mabes TNI 
yang telah memberikan kesempatan kepada 
kaum wanita untuk mengikuti pendidikan 
Taruni di AAU merupakan sebuah kemajuan 
yang patut diapresiasi. Ini juga merupakan suatu 
kebanggaan bagi para kaum wanita Indonesia bila 
wanita dapat berkarir sejajar dengan prajurit pria 
menjadi perwira dan bahkan menjadi penerbang-
penerbang TNI AU masa depan, yang siap 
mengabdikan dirinya mempertahankan dan 
menjaga keamanan wilayah udara nasional kita. 

Oleh karena itu bila Anda seorang wanita 
lulusan SLTA IPA (A-1, A-2) yang berminat menjadi 
perwira TNI AU dari jalur AAU (Taruni)  persiapkan 
diri Anda sebaiknya mulai dari sekarang. Bila Anda  
bermimpi menjadi penerbang TNI AU kesempatan 
ini merupakan pintu gerbang bagi Anda untuk 
mewujdkan cita-cita tersebut.

Persyaratan dan Pendaftaran
Untuk pendaftaran dan tahap seleksi, proses 

yang dilalui hakikatnya tidak berbeda dengan 
proses pendaftaran dan seleksi Karbol (Taruna pria) 
dari jadwal hingga tenggat waktu pendaftaran. 
Untuk pelaksanaan seleksi, dilaksanakan melalui 
dua tahap yaitu seleksi tingkat daerah dilaksanakan 
di Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) atau panitia 
daerah (Panda) yang telah ditunjuk dan seleksi 
tingkat pusat dilaksanakan di AAU Yogyakarta. 

Untuk melaksanakan seleksi tersebut, seorang 
calon Taruni harus memenuhi persyaratan umum, 
antara lain : warga negara Indonesia, beriman dan 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia 
kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, usia pada 
saat pembukaan pendidikan tanggal 1 Agustus 
2013 serendah-rendahnya 17 tahun 9 bulan dan 
tidak lebih dari 22 tahun, tidak memiliki catatan 
kriminalitas yang dikeluarkan secara tertulis oleh 
Polri (surat keterangan catatan kepolisian), sehat 
jasmani dan rohani, tidak kehilangan hak untuk 
menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan 
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
(dian & soen)

Lettu Pnb 
Fariana Dewi Djakaria
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1. Bukan berstatus TNI/Polri dan PNS
2. Lulusan SMA jurusan IPA.
3. Ketentuan SKHUN :

a) Tahun 2008, nilai rata-rata 6,5 dan tidak boleh ada nilai dibawah 6.
b) Tahun 2009, nilai rata-rata akumulatif untuk 10 mata pelajaran yang 

terdiri dari 6 mata pelajaran UAN dan 4 mata pelajaran UAS (pendidikan 
agama, PKN, sejarah dan teknik informatika) adalah 7, dari 10 mata 
pelajaran tersebut hanya diperbolehkan 1 mata pelajaran yang nilainya 
di bawah 6 dengan batas bawah 5,5.

c) Tahun 2010, nilai rata-rata akumulatif untuk 10 mata pelajaran yang 
terdiri dari 6 mata pelajaran UAN dan 4 mata pelajaran UAS (pendidikan 
agama, PKN, sejarah dan teknik informatika) adalah 7, dari 10 mata 
pelajaran tersebut hanya diperbolehkan 1 mata pelajaran UAN yang 
nilainya di bawah 6 dengan batas bawah 5,4.

d) Tahun 2011 dan 2012, dengan ketentuan nilai akhir gabungan nilai UN 
dengan nilai UAS, nilai akhir rata-rata minimal 7,25 dan tidak ada nilai 
dibawah 6,00 (pada kolom nilai sekolah, nilai UN dan nilai akhir).

e) Tahun 2013 akan ditentukan kemudian.
f) SKHUN tersebut disertai dengan daftar nilai kolektif.

4. Belum pernah nikah dan sanggup tidak menikah selama dalam masa 
pendidikan.

5. Mempunyai tinggi badan minimal 160 cm bagi wanita serta memiliki berat 
badan yang seimbang menurut ketentuan yang berlaku.

6. Bersedia melaksanakan Ikatan Dinas Pertama selama 10 tahun terhitung 
mulai saat dilantik menjadi Perwira TNI AU dan bersedia ditempatkan di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Harus ada persetujuan dari orang tua/wali bagi yang belum berusia 21 
tahun.

8. Bagi yang sudah bekerja secara tetap sebagai pegawai/karyawan, maka 
persyaratan administrasi lainnya harus disertai dengan:
a) Surat persetujuan dari kepala jawatan yang bersangkutan.
b) Bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima 

menjadi Taruna/Taruni Akademi Angkatan Udara.

PERSYARATAN KHUSUS CALON
TARUNI AAU

18 suara ANGKASA Edisi Oktober 2013



9. Harus mengikuti dan lulus pemeriksaan/pengujian yang meliputi:
a) Administrasi
b) Skrining Pomau
c) Kesehatan umum dan jiwa
d) Kesamaptaan jasmani (samapta A, B, renang dan postur)
e) Penelitian Personel
f) Psikologi
g) Akademis

10. Bagi orang tua/wali bersedia menanda tangani surat pernyataan tidak 
melakukan penyuapan/kolusi kepada pihak manapun (bermaterai).

TAHAP SELEKSI

A. Tingkat Daerah. Materi seleksi yang diujikan adalah sebagai berikut:
1. Administrasi
2. Skrining Pomau
3. Kesehatan I
4. Kesamaptaan jasmani (Samapta A, B, renang dan Postur)
5. Penelitian Personel
6. Psikologi (Panda tertentu dan tim dari Dispsiau)
7. Kesehatan II

B. Tingkat Pusat. Materi seleksi yang diujikan merupakan ulangan/lanjutan 
dari materi seleksi tingkat daerah dan ditambah dengan akademis yaitu:
1. Administrasi
2. Skrining Pomau
3. Kesehatan I
4. Kesamaptaan Jasmani (Samapta A, B, renang dan postur)
5. Penelitian Personel
6. Psikologi
7. Kesehatan II
8. Akademis
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Ordirgra

Untuk pertama kalinya TNI AU 
menggelar kejuaraan tinju Kasau 
Cup 2013 sekaligus peresmian 

Sasana Dirgantara Boxing Camp oleh 
Asisten Operasi (Asops) Kasau Marsda TNI 
Bagus Puruhito di Mabesau Cilangkap, 
Jakarta,  akhir A gustus.  Mengapa 
olahraga tinju, apa hubungannya dengan 
kehidupan tentara. Menurut Kasau 
Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia, tinju 
merupakan salah satu olahraga populer 
di Indonesia; dari olahraga ini didapat 
tubuh yang sehat, serta bila dilatih secara 
benar dapat membangun ketahanan 
emosi dan terbukti merupakan latihan 
yang sempurna bagi kebugaran dan 
latihan jantung.

TNI AU TNI AU 
Gelar Kejuaraan TinjuGelar Kejuaraan Tinju

Itulah, mengapa TNI AU pada akhir Agustus 
lalu menggelar dua kejuaraan tinju sekaligus 
yaitu tingkat nasional (amatir) dan internasional 
(professional) yang memperebutkan Kasau 
Cup dan Sabuk Emas Kasau. Dalam kejuaraan 
nasional yang dibuka untuk umum ini 
mempertandingkan beberapa kelas baik pria 
maupun wanita. Pertandingan tinju yang 
digelar untuk pertama kali ini diikuti sebanyak 
19 provinsi dan 105 atlet tinju amatir. Untuk 
kelas internasional, Kejuaraan Tinju Profesional 
Indonesia (KTPI) yang disiarkan langsung 
oleh TVRI ini menampilkan petinju Indonesia 
melawan petinju Filipina. 

Pada kejuaraan amatir, para petinju dari 
Dirgantara Boxing Camp (DBC) berhasil merebut 

empat medali yakni dua emas dan dua perunggu. 
Mereka adalah Iwan Soda, meraih emas di kelas 
52 Kg, Sunardi menggondol emas di kelas 57 Kg, 
dikelas 64 Kg Zettoeli berhasil membawa pulang 
perunggu dan Edin Dias meraih perunggu dikelas 

Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia didampingi 
KTPI Ruhut Sitompul SH.MH, Marsma TNI D. Widiantoro 
dan Manajer Dirgantara BC TNI AU Kolonel Sus Siswanta 
mengangkat tangan Boy Tanto dari Dirgantara Boxing Camp 
TNI AU setelah menyematkan Sabuk Emas Kasau. 

Kasau Marsekal TNI Ida Bagus Putu Dunia foto bersama dengan 
para juara usai menutup Kejuaraan Tinju Amatir dan memberikan 
medali kepada para juara di Gedung Serba Guna Mabesau, Jakarta.
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70 Kg. Hasil selengkapnya, juara I kelas 48 kg (putri) 
adalah Intan Komala Sari (Bekasi), kelas 51 kg Erni 
Amalia Lestari (Jabar), kelas 54 kg Amelia Lontoh 
(Dirgantara TNI AU).

Sementara kelas 56 kg (pria) Rafly Langie 
(Sulut), kelas 75 kg Renfri Beruatwarin (Kab. Bogor), 
kelas 75 kg Yakub (Dirgantara TNI AU), kelas 49 
kg Rudolf (Timika Papua), kelas 52 kg Iwan Soda 
(Dirgantara TNI AU Kalbar), kelas 56 kg Nataris 
(Papua), kelas 60 kg Sunardi (Dirgantara TNI AU 
Kalbar).

Untuk kelas 64 kg Ihsanul Sabri (Aceh), kelas 
69 kg Benekdiktus T Leto (Balikpapan), Kelas 49 kg 
Jun Engkeng (Sulut), kelas 52 kg Adolf Suguro (RE 
DKI), kelas 69 kg James Siregar (Kepri), kelas 60 kg 
Orlando Limahelu (RE DKI), kelas 64 kg Arenaldo 
Moniaga (Dirgantara TNI AU) dan kelas 81 kg 
Suarsit (Amphibi)

Pada kejuaraan internasional (profesional), 
dipertandingkan dua partai masing-masing 
memperebutkan Sabuk Emas Kepala Staf Angkatan 

Danlanud Rembiga Danlanud Rembiga 
Letkol Pnb Arief Hartono Letkol Pnb Arief Hartono 
berbincang dengan berbincang dengan 
rekan-rekan wartawan rekan-rekan wartawan 
sesaat setelah sesaat setelah joy fl ightjoy fl ight  
menggunakan trike di menggunakan trike di 
eks bandara Selaparang, eks bandara Selaparang, 
Lombok, belum lama ini. Lombok, belum lama ini. 
Kegiatan ini bertujuan Kegiatan ini bertujuan 
untuk terus menggiatkan untuk terus menggiatkan 
olahraga dirgantara, olahraga dirgantara, 
sekaligus menarik minat sekaligus menarik minat 
generasi muda NTB untuk generasi muda NTB untuk 
menggeluti kembali menggeluti kembali 
olahraga kedirgantaraan olahraga kedirgantaraan 
seperti aero modeling, seperti aero modeling, 
gantole dan paralayang.* gantole dan paralayang.* 
(Pentak Lanud Rba)(Pentak Lanud Rba)

Udara yaitu partai perbaikan peringkat nasional 
antara Serda Agus Kustiawan juara nasional ad 
interim dari Dirgantara Boxing Camp TNI AU 
melawan Abdul Haris Sofyan (peringkat tujuh 
nasional) dari sasana Bhagasasi Boxing Camp Kab 
Bekasi di kelas Ringan Yunior 58,9 Kg dengan 6 
ronde.

Selain itu juga digelar tinju internasional 
antara Boy Tanto (juara ad Interim dari Dirgantara 
Boxing Camp TNI AU) melawan peringkat delapan 
nasional Philipina Jerry Tomogdan di kelas terbang 
mini 47,6 Kg dengan 10 ronde.

Dua partai yang dipertandingkan berjalan 
sangat seru, partai pertama antara Serda 
Agus Kustiawan dengan Abdul Haris Sofyan 
dimenangkan oleh Abdul Haris Sofyan dengan 
nilai hakim A – 56-57, hakim B- 55-58 dan hakim 
C – 57-57. Sedangkan partai kedua antara Boy 
Tanto lawan Jerry Tomogdan selama 10 ronde 
dimenangkan Boy Tanto dengan nilai hakim A 
-96-94, hakim B – 96-96 dan hakim C - 96-94.*

Joy fl ight 
dengan trike
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Profi l Satuan

Apa kabar Lanud Wirasaba, Apa kabar Lanud Wirasaba, 

BISA, HARUS BISA, BISA, HARUS BISA, 
PASTI BISA....!!!PASTI BISA....!!!

Bicara tentang Lanud Wirasaba, 
orang sering kali mengaitkannya 

dengan sapi. Maklum, sudah 
puluhan tahun, Lanud yang 

berlokasi di Kabupaten Purbalinga 
Jawa Tengah ini, memang terkenal 
sebagai tempat penggemukan sapi. 

Ratusan bahkan ribuan sapi ras 
Australia, dulu sempat mencuatkan 
nama Lanud ini sebagai kawasan 

peternakan sapi handal. Tetapi 
bagaimana sekarang?

Pada edisi kali ini, redaksi Suara Angkasa 
menurunkan Lanud Wirasaba sebagai profil satuan. 
Ada segudang alasan, mengapa Lanud Wirasaba 
dipilih. Lanud tipe “D” yang masuk dalam jajaran 
Koopsau I ini memang berada di Pulau Jawa, 
tetapi jangan heran kalau sebagian prajurit TNI 
AU ada yang belum tahu keberadaannya apalagi 
aktivitas dan kegiatannya. 

Redaksi Suara Angkasa yang akan meliput 
Lanud ini pun sempat merasakan betapa 
tidak mudah untuk menjangkaunya, bahkan 
tim redaksi sempat “tersesat” di kesunyian 
perkampungan. Jalan yang kami lalui merupakan 
jalan perkampungan, dengan kontur jalan yang 
agak sempit, belak-belok dan “tidak ada rambu 
penunjuk arah” menuju Lanud, kami pun sempat 
ke luar masuk perkebunan tebu meskipun 
akhirnya sampai juga. 

   ***

22 suara ANGKASA Edisi Oktober 2013



Memasuki Lanud Wirasaba, jangan berharap 
Anda mendengar deru mesin pesawat 
terbang. Alih-alih bukan suara pesawat 

yang Anda dengar, tetapi justru embikan kambing 
penduduk serta kicauan burung liar. Maklum 
saja, Lanud Wirasaba lokasinya berada di 
perkampungan, berdampingan dengan padatnya 
rumah penduduk. Bahkan jalan utama 
Lanud juga sudah menyatu dengan jalan 
perkampungan, sehingga juga sudah 
menjadi jalur lalu lintas penduduk 
setempat. 

Lanud Wirasaba, berlokasi 
d i  K e c a m at a n  B u k ate j a , 
Purbalingga Jawa tengah. 
Sebuah kawasan yang  
sebenarnya dapat dikatakan 
sudah modern dari sisi 
apapun. Tetapi mengapa 
Lanud ini terkesan sepi? 
Lokasinya yang berada di 
pedusunan kaki Gunung 
Slamet  dan dikel i l ingi 
perbukitan Serayu serta tidak 
jauh dari dataran tinggi Dieng,  
menambah sunyinya Lanud ini. 
Kondisi ini ditambah dengan 
minimnya penerbangan pesawat 
TNI AU dari dan ke Lanud Wirasaba. 

Saat redaksi Suara Angka sa berkunjung 
ke Lanud yang dibangun Belanda tahun 1938 ini 
sesungguhnya menyimpan segudang potensi dan 
harapan yang sangat menjanjikan. Soal sumber 
daya alam, daerah Purbalingga dan beberapa 
kabupaten sekelilingnya (ada 5 kabupaten--red) 
merupakan penyuplai hasil bumi (holtikultura) 
terbesar di Jawa Tengah, yang akan makin 
berkembang bila tersedia fasilitas transportasi 
udara yang dapat membantu mobilitas hasil 
produksi masyarakat dengan cepat dan aman 
dari dan ke daerah tersebut. 

Potensi dan harapan itulah yang sekarang 
sedang  digali dan dikembangkan oleh Komandan 
Lanud Wirasaba Mayor Pnb Arief Sujatmiko. Di 
bawah kepemimpinannya, perlahan tapi pasti 
nama Lanud Wirasaba mulai mencuat menarik 
perhatian publik. Kepada Suara Angkasa, 
alumnus AAU tahun 1998 ini berkeinginan terus 
menguatkan eksistensi Lanud agar lebih dekat 
dengan masyarakat.

Prioritas utama saya saat ini adalah 
mengenalkan keberadaan Lanud Wirasaba kepada 
masyarakat, sehingga eksistensi kami sebagai 
representasi TNI AU di wilayah Jawa Tengah bagian 
Barat semakin dikenal dan diketahui masyarakat,” 
ucap Mayor Pnb Arif Sujatmiko bersemangat 

Menurutnya, sumber daya yang ada di 
Lanud Wirasaba sangat potensial. 

Keinginan seluruh anggota 
untuk bekerja, membaktikan 

diri untuk kejayaan TNI AU 
dan demi tegaknya NKRI 

sangat besar. “Dari sisi 
f inansial, sebetulnya 
tidaklah sulit selama 
kita memiliki kemauan 
dan bisa berkoordinasi 
dengan berbagai pihak. 
Tentu tidak bisa hanya 
mengandalkan TNI AU 
saja, apalagi anggaran 
kami sangat terbatas,” 

imbuhnya.
Mayor Pnb Arif 

Sujatmiko memang 
tergolong tipe Komandan 

yang tidak bisa diam. Berbagai 
aktivitas dan inovasi, terus di 

create nya. Sederetan kegiatan, baik 
yang bernuansa kedirgantaran maupun 

sosial kemasyaratan menjadi bagian dari program 
kerja Lanud Wirasaba. Bahkan beberapa kegiatan 
besar  berhasil digelar di Lanud ini. 

Dengan menjalin kerjasama yang baik 
dengan multipihak, Lanud Wirasaba sukses 
membuat kegiatan demi kegiatan, dengan 
sambutan masyarakat yang luar biasa. Kerja keras 
seluruh anggota Lanud Wirasaba  juga mendapat 
dukungan positif dari berbagai instansi pemerintah 
maupun swasta di wilayah tersebut. 

WAFBAAS yang spektakuler
Ketika dilantik menjadi Komandan Lanud 

pada Februari 2013, Mayor Pnb Arif Sujatmiko 
langsung putar otak. Naluri kreatif  sebagai perwira 
kreatif terus bergelora. Dirinya terus berkoordinasi 
dan bersosialisasi dengan berbagai pihak, termasuk 
Pemda Purbalingga. Pelan tapi pasti, satu persatu 
kegiatan mulai bergulir. Pertama, turnamen bola 
voli putra tingkat SMA/SMK memperebutkan 

gg p yy
jjjallalananan u uutatat mammaa 

ngan jajalalan n
a suudadah h 
ududud kukukukk 

asassa i i
a ,, 

 

iii 
akak 
nnnngg,  

ininininii.i. 
enenennngagagagag n nn
ppppeseseessssawawatta  
asaasasabbabba.aa.a  

Laanunun ddd WiWiWiraaas
Keingina

unununtutuk k 
diidirir  uu

dadann
saa
f
t

ii

SuSu
tetergrgo

yayangng tt
akaktitivivitatas s 

crcreaeate nnyaya. SSe

23 suara ANGKASA Edisi Oktober 2013



Menariknya, berbagai event yang digelar itu 
dipusatkan di Lanud Wirasaba; tidak hanya acara 
bertema kedirgantaraan saja, tetapi juga bakti 
sosial berupa pengobatan massal dan pembagian 
sembako yang diikuti ribuan orang. Mereka datang 
tidak hanya dari eks-Karesidenan Banyumas saja 
(Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, 
Banjarnegara) atau wilayah Jawa Tengah bagian 
Barat-Selatan, tetapi juga wilayah Barat bagian 
Utara seperti Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, 
Wonosobo, Temanggung, dan Batang.

WAFBAAS yang berlangsung selama tiga hari 
dan dihadiri ribuan masyarakat juga membuka 
banyak peluang di antaranya pengembangan 
wisata dan olahraga dirgantara. Lanud Wirasaba 
juga membuka diri untuk latihan aeromodelling 
yang selama ini terkesan tertutup untuk umum. 
Bahkan bulan Oktober 2013 lalu digunakan untuk 
kegiatan POR Provinsi Jawa Tengah untuk cabang 
olahraga gantole, aeromodeling serta jambore 
trike. 

“Sejak WAFBAAS digelar, Lanud Wirasaba 
dilirik banyak pihak, beberapa instansi negeri 
maupun swasta melirik trike dan helikopter 
sebagai sarana kerja untuk memantau wilayahnya,” 
tambahnya. 

Namun pada gelaran WAFBAAS 2013 ini 
pesawat-pesawat TNI AU yang direncanakan  

piala Danlanud (Danlanud Cup) memperingati 
HUT ke-67 TNI AU. Kegiatan ini diikuti siswa dari 
kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, Banyumas 
dan Wonosobo. Selain turnamen voli, juga digelar 
berbagai kegiatan sosial, seperti pengobatan 
massal, (umum, gigi, operasi katarak), sunatan 
massal, donor darah, pembagian paket sembako, 
bazar, panggung hiburan prajurit, dan atraksi 
motor free style oleh anggota TNI AU yang terlatih. 

Selesai rangkaian kegiatan HUT TNI AU, 
Lanud Wirasaba menggebrak lagi dengan acara 
yang lebih spektakuler bernama Wirasaba Air 
Force Base Art and Air Show (WAFBAAS) 2013 
yang digelar dalam rangka peringatan HUT ke-62 
Koopsau. Pada event ini nuansa kedirgantaraan 
lebih kental lagi. Masyarakat bisa merasakan 
terbang dengan pesawat TNI AU. Tidak kurang 
dari tujuh event yaitu dynamic show (aerobatik 
pesawat aeromodeling, terjun payung, joy flight, 
paralayang motor, gantole, trike), static show 
(pesawat-pesawat TNI AU, FASI, aeromodelling), 
pentas kreasi seni (lomba mewarnai gambar 
tingkat PAUD dan SD), hunting foto dengan model, 
kontes Putri Dirgantara, dan lomba drum band. 
Semua acara mendapat dukungan meriah dari 
berbagai pihak, sehingga mampu mendongkrak 
pertumbuhan perekonomian dan kehidupan 
sosial masyarakat Purbalingga. 
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meramaikan acara batal hadir, karena 
kepentingan mendesak. Meski demikian kegiatan 
kedirgantaraan ini tetap mendapat animo besar 
dari masyarakat, pengusaha dan Pemda sekitar 
Lanud Wirasaba. Joy flight tetap digelar dengan 
menggunakan pesawat FASI, paralayang motor. 
Setiap hari satu paralayang motor terbang hingga 
sembilan kali. Hari pertama, ada enam unit dan 
dua hari berikutnya masing-masing lima unit.  
Selama tiga hari, ada 144 kali penerbangan. 

“Bayangkan, masyarakat, yang datang tak 
hanya dari Purbalingga. Mereka antre untuk naik 
paralayang motor padahal tiketnya antara seratus 
hinga seratus lima puluh ribu rupiah. Ini respon 
yang sangat mengejutkan. Saya pikir kegiatan ini 
akan menjadi wisata alternatif bagi masyarakat. Ke 
depan bisa dikembangkan tidak hanya paralayang 
motor saja, tapi juga jenis olahraga udara lainnya 
sekaligus uji nyali,” tandasnya.

Harus Bisa 
Potensi yang perlu dikembangkan di 

Lanud Wirasaba adalah terkait dengan cakupan 
wilayah udara dalam memberikan dukungan 
operasi penerbangan. Selama ini orang masih 
beranggapan hanya sebatas wilayah Jawa Tengah 
bagian Barat Selatan, padahal aplikasinya 
mencakup wilyah Utara yang jika dikalkulasi ada 
sebelas kabupaten, mulai Brebes, Tegal, Pemalang, 

Pekalongan, Batang, Temanggung, Banjarnegara, 
Wonosobo, Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan 
Kebumen. 

“Di lapangan ternyata tidak hanya sebatas 
wilayah Jawa Tengah bagian Barat Selatan, 
tetapi juga Utara. Kalau dikalkulasi ada sebelas 
kabupaten, mulai Brebes, sampai Kebumen” kata 
Mayor Pnb Arif Sujatmiko menjelaskan. 

Arif Sujatmiko mencontohkan, bila ada 
penerbangan VIP/VVIP dari Jakarta ke Tegal, maka 
personel Lanud Wirasaba juga yang bergerak ke 
sana. Pihaknya berkeinginan kuat bagaimana TNI 
AU di wilayah Jawa Tengah Barat ini bisa eksis. 

“Saya bertekad, selama tahun 2013, 
penyelenggaraan kegiatan tiap bulan berfokus 
dulu di dalam Lanud, agar eksistensi Lanud 
Wirasaba makin terasa, dan kami akan terus 
menumbuhkan rasa cinta dirgantara masyarakat, 
khususnya pelajar dan generasi muda disini,” 
paparnya penuh semangat.

Kegiatan lain yang telah dilaksanakan di 
Lanud adalah jalan sehat. Kegiatan yang diikuti 
ribuan masyarakat dari Banjarnegara, Purbalingga, 
Banyumas, dan Wonosobo ini digelar dalam 
rangka Hari Olahraga Nasional (Haornas), dan 
HUT ke-15 PPAU. Ribuan orang, tua muda, laki-laki 
wanita termasuk anggota PPAU serta Persatuan 
Istri TNI AU membanjiri Lanud Wirasaba. 

“Ada 250 doorprize disiapkan, mulai dari 
kulkas, sepeda gunung, ayam jago, televisi. 
Sebagai grandprize satu unit sepeda motor,” 
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ujarnya. Arif berharap melalui multievent seperti 
ini akan semakin terbina hubungan harmonis 
antara TNI AU khususnya Lanud Wirasaba dengan 
masyarakat sekitar. 

Terlaksananya beberapa event besar di 
Lanud Wirasaba, telah menyadarkan seluruh 
warga Lanud, bahwa ternyata mereka bisa dan 
mampu menyelenggarakan kegiatan yang selama 
ini tidak penah dilakukan di Lanud. Kesuksesan 
itu, telah menambah kepercayaan seluruh warga 
Lanud Wirasaba untuk terus maju dan bangkit. 
Pandangan tentang Lanud Wirasaba yang identik 
dengan Lanud peternakan sapi pun secara 
bertahap mulai ditinggalkan. Meskipun Lanud 
di perkampungan ternyata mereka bisa. Hal ini 
tidak lepas dari slogan kebanggaan warga Lanud 
Wirasaba yang selalu di ucapkan Mayor Pnb Arif 
Sujatmiko, untuk menyemangati prajuritnya yaitu 
Lanud Wirasaba bisa... ! Harus bisa.... dan Pasti 
bisa.
Kembangkan Bandara sipil

Potensi lain yang cukup prospektif adalah 
tentang rencana dikembangkannya Lanud 

Wirasaba sebagai bandara sipil. Beberapa pihak 
dalam hal ini Pemda Purbalingga dan juga 
propinsi Jawa Tengah, Kementerian Perhubungan, 
Kementerian Koordinator Ekonomi dan TNI AU 
sudah saling berkoordinasi. Menurut Danlanud, 
pihaknya bahkan sudah berkoordinasi dengan 
lima pemerintah daerah, yaitu Kabupaten 
Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Kebumen, 
dan Wonosobo. Semua pihak menginginkan 
adanya bandara sipil di Lanud Wirasaba ini. 

Dikatakan, sebagai pemilik Lanud, pihak 
TNI AU nampaknya tidak ada permasalahan dan 
justru sangat mendukung penuh pengembangan 
bandara sipil di Lanud Wirasaba. Selain untuk 
mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat 
dan percepatan kemajuan daerah, khususnya 
Purbalingga dan wilayah sekitarnya, dari sisi 
pertahanan juga sangat relevan. 

“Dengan adanya bandara sipil, TNI AU bisa 
dimanfaatkan untuk menempatkan pesawat-
pesawatnya di sini. Sewaktu-waktu dibutuhkan, 
pesawat-pesawat TNI AU dapat dengan mudah 
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masuk ke bandara ini” tambah Mayor Pnb Arief 
Sujatmiko. 

Menurut Danlanud, secara teknis Lanud 
Wirasaba siap, hanya saja perlu beberapa 
penambahan dan pembenahan sarana dan 
prasarana, seperti tower set, meteo, alat komunikasi 
serta kelengkapan keselamatan terbang dan kerja 
(Lambangja), juga perlu perpanjangan run way. 
Saat ini panjang run way adalah 800 m dan lebar 
50 m, kondisi ini masih bisa diperpanjang lagi 
menjadi minimal 1850 m dan diaspal, mengingat 
lahan masih luas meski harus melalui pembebasan 
tanah warga. 

Hal ini bisa dikoordinasikan dengan Pemda 
terkait. Begitu juga yang terkait dengan tinggi 

bangunan, harus ditentukan batasnya. Pemda 
Banyumas bahkan sudah menggodok masalah 
ketinggian bangunan ini untuk dijadikan peraturan 
daerah (Perda).

Hal lain yang masih belum tuntas adalah 
menyangkut perijinan dari kementrian 
perhubungan. Saat ini aturan pembanguan 
bandara baru minimal jarak dengan bandara 
yang sudah ada adalah di atas seratus kilo meter, 
sementara saat ini di kawasan Cilacap -- yang nota 
bene hanya berjarak delapan puluh enam kilo meter 
sudah ada bandara Tunggul Wulung, sehingga masih 
perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut.* (soen)

Wirasaba, Riwayatmu dulu
Melacak historisitasnya, Lanud Wirasaba dibangun pada tahun 

1938 oleh pemerintah Belanda. Tahun  1942-1945 dikuasai oleh Jepang. 
Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu, Lanud Wirasaba dikuasai 
oleh pemerintah RI (TNI AU) dengan Komandan yang pertama adalah 
Sersan Mayor Udara Soewarno.  Tahun 1947-1950, Belanda kembali 
merebut pangkalan ini dengan mudah karena tidak adanya pasukan 
Pertahanan Pangkalan di Lanud Wirasaba. Tahun 1950, dengan takluknya 
Belanda pada waktu itu, maka Lanud Wirasaba diserahkan kembali 
kepada Pemerintah RI (TNI AU) dengan Komandan yang kedua (yang 
menerima penyerahan dari Belanda) adalah Opsir Muda Oedara (OMO) 
Warim. Dalam bulan Juni 1946, Opsir Udara II H.Sujono bersama KSAU 
Komodor Udara Suryadi Suryadarma terbang ke Wirasaba (Purwokerto) 
untuk membuka secara resmi lapangan udara tersebut. Nama Pangkalan 
TNI AU “Wirasaba” diambil dari nama seorang pangeran yaitu Pangeran 
Wirasaba.  Pangeran Wirasaba adalah Bupati Banyumas dan pendiri 
Daerah Tingkat II Purbalingga yang sangat berkharisma. (*)
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Profi l 
Prajurit

lika-liku perjalanannya hingga putra Batak yang 
kelahiran Bogor ini mendapat kepercayaan untuk 
memimpin dan mengendalikan jalannya upacara di 
depan Presiden RI serta ratusan pejabat teras negara 
baik dalam dan luar negeri ini? Seusai pelaksanaan 
upacara di Istana Negara, Redaksi Suara Angkasa 
berkesempatan bincang-bincang dengan Kolonel 
Pnb Ronald Lucas Siregar S.T.

Ronald Lucas Siregar, ST, meskipun terlahir di 
kota Bogor, namun masa anak-anak hingga remaja 
dan dewasa dihabiskan di kota Gudeg Yogyakarta. 
Makanya tidak heran bila masa sekolahnya sejak SD 
– SMA dijalaninya di Yogyakarta. Setamat SMA tahun 
1989, Ronald masih tinggal di Yogyakarta, karena 
dirinya memilih AAU sebagai tempat menuntut ilmu 
sebagai Taruna AAU. 

Lulus AAU tahun 1992, Ronald Lucas Siregar 
yang ketika itu sudah menyandang pangkat perwira 
TNI AU (Letda) melanjutkan pendidikan penerbang 
di Sekolah Penerbang (Sekbang) TNI AU, di Lanud 
Adi sutjipto Yogyakarta. Lulus Sekbang tahun 
1995, Lettu Ronald Lucas Siregar kemudian di 
tempatkan di Skadron Udara 17 Wing 1 Lanud Halim 
Perdanakusuma, Jakarta. 

Di skadron udara VVIP/VIP inilah suami dari 
Ayu Tiffany meniti karirnya sebagai penerbang VVIP/

SOSOK DIBALIK SUKSESNYA SOSOK DIBALIK SUKSESNYA 
UPACARA HUT RI KE-68 UPACARA HUT RI KE-68 

DI ISTANA NEGARADI ISTANA NEGARA

Lebih dekat dengan Lebih dekat dengan 
Kolonel Pnb Ronald. L. Siregar, S.T, Kolonel Pnb Ronald. L. Siregar, S.T, 

Peran seorang Komandan Upacara (DanUp) 
dalam sebuah perhelatan upacara sangatlah 
menentukan. Lancar dan tertibnya seluruh 

tahapan upacara, sejak awal hingga akhir, salah 
satunya sangat tergantung dari kapabilitas seorang 
DanUp dalam menjalankan peran dan tugasnya 
di lapangan upacara. Oleh karena itu pemilihan 
seorang DanUp menjadi tahapan yang paling 
penting dan menentukan, lebih-lebih pada event 
besar seperti upacara kenegaraan memperingati 
HUT Kemerdekaan RI di Istana Negara. 

Dari berbagai komentar yang muncul, 
banyak pihak menilai pelaksanaan Upacara HUT 
Kemerdekaan RI ke-68 tanggal 17 Agustus 2013 
lalu, baik pada detik-detik penaikan bendera pagi 
hari maupun penurunan bendera sore hari, seluruh 
kegiatan berjalan dengan smart, dalam suasana yang 
tertib dan lancar. Berbagai pihak pun menyatakan, 
situasi ini tidak lepas dari peran DanUp yang bertugas 
waktu itu. 

Adalah Kolonel Pnb Ronald Lucas Siregar, 
ST, alumnus Akademi Angkatan Udara (AAU) 
tahun 1992 ini, menjadi Perwira yang mendapat 
kepercayaan untuk menjadi komandan upacara 
penaikan bendera HUT RI ke-68 di Istana Negara. 
Lalu siapakah sosok yang satu ini? Bagaimana 
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VIP hingga mencapai puncaknya pada tahun 2009 
dimana alumnus Sekolah Staf dan Komando TNI AD 
(Seskoad) tahun 2005 ini dipercaya menjadi Komandan 
Skadron Udara 17 Lanud Halim Perdanakusuma, 
Jakarta. Sebelumnya, perwira menengah lulusan Air 
Command and Staf Colledge Amerika Serikat tahun 
2008 ini, juga sempat dipercaya menjadi Komandan 
Batalyon III Resimen Candradimuka, Akademi TNI di 
Magelang. 

“Born to Dan Up”
Kita sering mendengar sebuah joke (guyonan) 

born to fight atau born to kill, dan masih banyak 
lagi joke yang lain. Untuk Kolonel Pnb Ronal Lucas 
Siregar, S.T mungkin lebih pas dengan joke born to 
DanUp. Bagaimana tidak, sebelum didaulat menjadi 
Komandan Upacara HUT RI ke-68 di Istana Negara, 
Dosen Golongan IV AAU ini sudah beberapa kali 
mendapat kepercayaan untuk menjadi komandan 
upacara pada beberapa even dan berbagai 
kesempatan di lingkungan TNI AU. Sebut saja even 
HUT TNI AU ke-67 tanggal 9 April 2013 (Irup Kasau), 
setelah itu pada even peringatan Hari Bakti TNI 
AU bulan Juli 2013 di AAU (Irup Kasau). Berbekal 
pengalaman-pengalaan itu kemudian dirinya 
dipercaya menjadi DanUp peringatan HUT RI ke-68 
di Istana Negara.

Bincang soal keberadaan Kolonel Pnb Ronald 
Lucas Siregar, S.T menjadi DanUp HUT RI ke-68 di 
Istana Negara, ada sedikit cerita yang cukup unik 
di keluarganya. Percaya atau tidak, jauh sebelum 
upacara HUT RI ke-68 digelar, pada tahun 1991, 
istrinya, Ayu Tifanny yang waktu itu masih berstatus 
sebagai pelajar SMA sudah menjadi pasukan pengibar 
bendera pusaka (Paskibraka) pada even upacara HUT 
RI ke-46 di Istana Negara, dan posisinya tidak main-
main, yaitu sebagai Pemegang Bendera Pusaka. 

Setelah itu, pada tahun 1996, Bapak mertuanya 

yang waktu itu berpangkat Kolonel Polisi Chairul 
Rasyid (terakhir berpangkat Irjen Pol sebagai Kapolda 
Jawa Tengah --red) juga terplih sebagai Komadan 
Upacara Peringatan HUT RI ke-51 di Istana Negara. 
Pada tahun ini juga Ronald Lucas Siregar yang 
waktu itu masih berpangat Lettu Pnb juga mendapat 
kepercayaan sebagai Komandan Paskibraka. Dan 
akhirnya, tujuh belas tahun kemudian, posisi DanUp 
yang pada tahun 1996 dipegang bapak mertua, 
kemudian juga dipercayakan kepada dirinya. Melihat 
sejarah ini, kiranya pas kalau keluarga Kolonel Pnb 
Ronald Lucas Siregar, S.T memang terlahir untuk 
menjadi bagian dari upacara HUT Kemerdekaan RI 
di Istana Negara.

“Jujur saja, saya tidak penah berandai-andai 
kalau perjalanan keluarga kami yang terkait dengan 
pelaksanaan upacara HUT RI di Istana Negara saling 
mengkait seperti ini” ujarnya singkat kepada Suara 
Angkasa. 

Kolonel Pnb Ronald Lucas Siregar, S.T, yang pada 
tahun 2003 sempat mendapat kepercayaan sebagai 
komandan unsur pesawat angkut pada pelaksanaan 
operasi pemulihan keamanan (Opslihka) Aceh 
mengatakan, perjalannya untuk menjadi DanUp 
HUT RI ke-68 di Istana Negara tidaklah mudah. 
Sebelumnya alumnus Flight Safety Officer Course 
Australia tahun 2002 ini menuturkan kalau dirinya 
harus berkompetisi dengan rekan-rekan, baik dari 
TNI AU maupun TNI AD, TNI AL serta Polri. 

“Waktu itu saya harus menjalani serangkaian 
tes, termasuk tes psikologi, dan berkompetisi 
dengan rekan-rekan dari TNI AU, AD, AL dan Polri” 
kenangnya.

Dari semua peserta, ternyata hasil tes psikologi 
menunjukan kalau Kolonel Pnb Ronald Lucas 
Siregar, S.T menduduki hasil yang tertinggi. Sehari 
sebelum pemilihan DanUp, dirinya dipanggil 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana 
Negara dan saat itulah Presiden menentukan dan 
memilihnya sebagai DanUp Penaikan Bendera 
pada HUT RI ke-68 di Istana Negara. Ditanya soal 
perasaan dan obsesinya usai menjadi DanUp di 
Istana Negara, Kolonel Pnb Ronald Lucas Siregar, S.T 
yang lulusan APC for security SINDY, Hawai Amerika 
Serikat tahun 2012 ini menyatakan, rasa syukurnya 
telah dapat menjalankan tugas yang dipercayakan 
kepadanya dengan lancar.

“Perasaan bangga dan syukur menyelimuti hati 
saya, begitu usai melaksanakan tugas itu, ucapan 
terima kasih juga kepada keluarga dan teman-
teman yang sudah memberikan support sehingga 
kepercayaan itu dapat saya laksanakan dengan 
baik,” katanya menutup perbincangan dengan Suara 
Angkasa.* (soen)
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Opsdiklat

Mengintip Mengintip 
JFWC TNI AU – RSAF JFWC TNI AU – RSAF 

TINGKATKAN 
KEMAMPUAN 
FIGHTER FIGHTER 
WEAPON WEAPON 
INSTRUCTOR
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Selama ini masyarakat beranggapan adegan 
pertempuran di udara (dog fight) antar 
pesawat tempur, hanya ada dalam film-film 

Hollywood, seperti Top Gun atau Air Force One. 
Padahal, saat ini dog fight sejatinya bukan sekadar  
film, tetapi merupakan realitas yang dapat kita 
saksikan dalam konteks nyata . Dog fihgt di era 
moderen bukan lagi sekadar fiksi atau animasi, 
tetap sebuah kegiatan yang dapat disaksikan 
secara live, sepeti yang baru-baru ini dilaksanakan 
di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru.

Selama dua bulan, para penerbang tempur 
dari TNI AU dan RSAF (Republic of Singapore 
Air Force) terlibat dalam adu “kesaktian” 
untuk mengukur kapabilitas mereka dalam 
melaksanakan taktik dan strategi bertempur di 
udara. Kegiatan yang digelar di tanah Lancang 
Kuning, ini bertajuk Joint Fighter Weapon Course 
(JFWC). Dalam ajang ini, TNI AU mengerahkan tiga 
pesawat tempur F-16 fighting falcon dari Skadron 
Udara 3 Lanud Iswahjudi dan empat pesawat 
tempur Hawk 100/200 dari Skadron Udara 1 
Pontianak dan Skadron Udara 12 Pekanbaru 
Sementara RSAF mengerahkan enam pesawat 
tempur F-16 fighting falcon dari 145 Skuadron 
145, Paya Lebar AFB, Singapura.

Wakil Kepala Staf TNI AU 
(Wakasau) Marsdya TNI Sunaryo 
didampingi para petinggi RSAF, 
secara resmi telah membuka 
latihan JFWC ini di Paya Lebar 
AFB Singapura Agustus 2013 
lalu. JFWC merupakan latihan 
antara Indonesia (TNI AU) 
dan Singapura (RSAF) yang 
secara rutin dilaksanakan 
setiap dua tahun sekali. JFWC 
merupakan ajang bagi kedua 
negara untuk melatih dan 
meningkatkan kemampuan 
para penerbang tempurnya 
dalam melaksanakan dog 
fight sekaligus mencetak 
penerbang pesawat tempur 
yang berkualifikasi sebagai 
instruktur pesawat tempur. 

Disini para Kandidat kedua negara akan dilatih 
menjadi fighter yang berkualifikasi sebagai 
qualified weapon instructor (QWI). 

Dalam JFWC ini, bertindak selaku direktur 
latihan adalah Komandan Lanud Roesmin 
Nurjadin Kolonel Pnb Andyawan. M.P, S.IP 
bersama SLTC Nalpon Selvan dari RSAF. 
Sementara untuk Komandan Latihan di lapangan 
adalah Letkol Pnb Reka Budiarsa (Danskadron 
Udara 12) bersama LTC Kelvin Wan (RSAF).

Kandidat dari TNI AU masing-masing adalah 
Mayor Pnb Teddy Hambrata dari Skadron Udara 
12, Kapten Pnb Ferdinal Umar dari Skadron Udara 
12, Mayor Pnb Gusti Made Yoga Ambara dari 
Skadron Udara 3, Mayor Pnb Bambang Aprianto 
dari Skadron Udara 3 dan Mayor Pnb Supriyanto 
dari Skadron Udara 1. Sementara Kandidat dari 
RSAF adalah, Cpt Ng Tze Yang, LTA Ng Mun Hong 
Jakiel, Cpt Tan Yong Chin dan Cpt Zhang Jian Wei. 

Instruktur dari TNI AU adalah Letkol Pnb Reka 
Budiarsa, Mayor Pnb Jajang Setiawan, Mayor Pnb 
M. Anjar Legowo. Instruktur dari RSAF adalah MAJ 
Gerard Jude Joseph, Cpt Lim Swee Yuan Calvin 
dan Cpt Quek Kwan Yi.
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Dari BFM hingga DBFM 
JFWC diawali dengan kegiatan ground school 

berupa pembekalan teori yang dilaksanakan 
selama sepuluh hari di Paya Lebar AFB Singapura 
dan diikuti oleh seluruh kandidat atau siswa JFWC 
dari kedua negara. Selama 10 hari para Kandidat 
dibekali dengan berbagai materi pelajaran berupa 
tactical fighting weapon dan materi lainnya yang 
terkait teknik mengajarkan para penerbang 
tempur di skadronnya masing-masing dalam 
menggunakan persenjataan pesawat tempur yang 
dimilikinya secara optimal. 

Selesai  ground school ,  para peserta 
melaksanakan praktik lapangan yang digelar di 
Lanud Roesmin Noerjadin, Pekanbaru. Dalam 
tahapan ini diawali dengan melaksanakan latihan 
basic fighter manouver (BFM) dan disimilar basic 
fighter manouver (DBFM). Pada siklus latihan ini 

seluruh kandidat melaksanakan pertempuran 
udara dog fight satu pesawat melawan satu 
pesawat dengan jenis pesawat yang sama yakni 
pesawat Hawk vs Hawk maupun F-16 vs F-16. 
Sementara untuk DBFM melaksanakan dog fight 
satu pesawat melawan satu pesawat dengan jenis 
pesawat yang berbeda yakni Hawk vs F-16 atau 
sebaliknya.

Selanjutnya dilaksanakan air combat 
manoeuvre (ACM) yakni pertempuran udara 
antara dua pesawat tempur menghadapi satu 
pesawat tempur, misalnya dua pesawat Hawk 
vs satu pesawat F-16 demikian juga sebaliknya. 
Pelaksanaan fase latihan ini dilaksanakan di 
daerah join training area (JTA) 1 dan 2 yg berada 
di sekitar arah Timur Laut kota Pekanbaru dengan 
jarak lebih-kurang 30-50 NM atau berkisar 60-100 
KM dari kota Pekanbaru, Lokasi latihan tersebut 
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berada pada wilayah kedaulatan udara Indonesia 
dan sudah melalui suatu proses kesepakatan 
antara kedua negara.

Siklus latihan yang harus ditempuh para 
kandidat selanjutnya adalah pelaksanaan surface 
attack yakni penyerangan yang dilakukan 
pesawat tempur menggunakan persenjataan 
dari udara ke sasaran yang ada di daratan yang 
dilaksanakan di AWR Siabu.

Setelah seluruh tahapan latihan dasar Udara 
ke Udara dan Udara ke Darat dilaksanakan, latihan 
JFWC dilanjutkan dengan latihan Combine Missile 
Defence (CMD) yakni kemampuan para Fighter 
dalam menghindari bahaya missile pesawat 
tempur musuh dalam jarak tertentu.

Fase latihan lainnya adalah, Air Combat 
Tactic (ACT) yakni taktik pertempuran udara dari 
jarak tertentu yang menggunakan radar di pesawat 
maupun dari Radar Ground Control Intercept 
(GCI) untuk menyerang pesawat musuh dengan 
menggunakan beberapa taktik pertempuran di 
udara. 

Selanjutnya latihan ini diakhiri dengan latihan 
Mission Oriented Training (MOT) yang merupakan 
fase simulasi perang atau aplikasi gabungan dari 
beberapa latihan sebelumnya yaitu misi udara ke 
udara (DBFM/ACM) dan misi udara ke darat (SA). 
Pada latihan ini terdapat empat pesawat sebagai 
pesawat Bomber (melaksanakan misi SA), dan 4 
(empat) pesawat atau lebih yang melaksanakan 
misi udara ke udara untuk melindungi pesawat 
Bomber dari serangan pesawat musuh (Escort 
Mission dan Sweeper Mission). 

Pelaksanaan latihan ini didukung 
dengan fasilitas latihan air combat manouver 
instrumentation (ACMI) yang terdapat di Lanud 
Roesmin Noerjadin, Pekanbaru dan air weapon 
range (AWR), Siabu yang berada di daerah 
kabupaten Kampar, provinsi Riau. Selain untuk 
meningkatkan kemampuan para penerbang dan 
mencetak Fighter Weapon Instructor, JFWC juga 
bertujuan untuk lebih meningkatkan hubungan 
baik antar Angkatan Udara kedua negara Indonesia 
– Singapura.* (Fil & Soen)



Iptek

Doktrin Swa Bhuwana Paksa tahun 2012 
(SBP2012) telah dipublikasikan pada akhir 
tahun 2012 dengan beberapa penambahan 

menyempurnakan Doktrin SBP2007, diantaranya 
adalah bentuk-bentuk perang. Salah satu bentuk 
perang tersebut adalah Perang Asimetris seperti 
serangan-serangan cyber (cyber attacks). Tentu 
saja bentuk perang akan memberi pengaruh 
kepada pengimplementasian operasi udara 
yang terdiri atas Operasi Serangan Udara 
Strategis, Operasi Lawan Udara Ofensif, Operasi 
Pertahanan Udara, Operasi Dukungan Udara, 
dan Operasi Informasi baik untuk Operasi 
Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer 
Selain Perang (OMSP). Apapun macam operasi 
yang dilaksanakan, kunci utama keberhasilan 
pelaksanaan sebuah misi adalah informasi, yang 
disimpan, diolah, dan ditransmisikan secara 
elektronik dalam bentuk digital melalui media 
spektrum gelombang elektronik. Oleh karena itu 
sebuah negara dengan militer berteknologi maju 
memasukkan unsur “Informasi” sebagai salah satu 
elemen dalam menjalankan kebijakan-kebijakan 

Oleh Letkol Lek Dr. Arwin D. W. Sumari, S.T., M.T.
Dosen Utama Program Studi Asymmetric Warfare
Fakultas Strategi Pertahanan Universitas Pertahanan Indonesia

JARINGAN INFORMASI GLOBAL JARINGAN INFORMASI GLOBAL 
(GLOBAL INFORMATION GRID):(GLOBAL INFORMATION GRID):
JARINGAN YANG HARUS DIMILIKI JARINGAN YANG HARUS DIMILIKI 
UNTUK MENINGKATKANUNTUK MENINGKATKAN
EFEKTIVITAS OPERASI MILITEREFEKTIVITAS OPERASI MILITER

negaranya khususnya dalam berinteraksi dengan 
negara lain.

Bila kita mau sedikit belajar mengenai siklus 
pengambilan keputusan observe, orient, decide, 
and act (OODA) yang diciptakan oleh John Boyd 
ketika ia masih aktif sebagai penerbang tempur 
Angkatan Udara Amerika Serikat dan teori Five 
Rings untuk serangan strategis yang diciptakan 
oleh John A. Warden III, yang juga seorang Kolonel 
Angkatan Udara Amerika Serikat, kita akan dapat 
mengekstraksi bahwa informasi adalah elemen 
kunci keberhasilan misi militer. Dalam siklus 
OODA, seorang panglima perang akan dapat 
memprediksi tindakan yang akan dilakukan 
oleh panglima musuh dengan memasuki cara 
ia berpikir dan mengekstraksi informasi penting 
yang dapat digunakannya sebagai landasan 
untuk mengambil keputusan atau tindakan guna 
mengantisipasi keputusan atau tindakan panglima 
musuh. Di sisi lain, salah satu infrastruktur penting 
dalam mendukung pengambilan keputusan 
dalam bentuk pengumpulan dan pengolahan 
data menjadi informasi, penyimpanan, penyajian, 
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dan pengiriman informasi adalah infrastruktur berupa sistem informasi, yang merupakan salah satu 
elemen penting dalam teori Five Rings. Penghancuran terhadap infrastruktur tersebut akan berdampak 
pada terhentinya proses terhadap data dan informasi yang pada gilirannya panglima akan kehilangan 
informasi yang seharusnya ia gunakan sebagai landasan pengambilan keputusan atau tindakan. Salah 
satu infrastruktur tersebut adalah global information grid (GIG) atau jaringan informasi global.

Informasi dan infrastrukturnya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Paradigma 
peperangan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yakni network-centric warfare (NCW) 
atau network-centric operation (NCO), mempersyaratkan informasi sebagai senjata dan juga sebagai 
sasaran. Informasi menjadi penentu keberhasilan misi pertahanan dan militer baik pada masa perang 
maupun damai. Oleh karena itu, kecepatan pengambilan keputusan sangat bergantung kepada akurasi 
informasi dan kecepatan infrastrukturnya dalam memberikan kewaspadaan situasi kepada pengambil 
keputusan, dalam hal ini adalah panglima. Dengan demikian efektivitas misi operasi, dalam konteks 
ini adalah operasi udara diperlihatkan oleh kecepatan dan ketepatan pengambilan keputusan oleh 
panglima.

Informasi dari berbagai persfektif
Apa sebenarnya yang dimaksud dengan informasi? Sangat banyak definisi informasi dan tergantung 

dari perspektif seseorang dalam melihatnya. Beberapa definisi berikut ini diharapkan akan memberikan 
gambaran komprehensif mengenai informasi berdasarkan perspektif memandangnya.

a. Perspektif bisnis. Informasi is data that is (1) accurate and timely, (2) specific and organized 
for a purpose, (3) presented within a context that gives it meaning and relevance, and (4) can lead 
to an increase in understanding and decrease in uncertainty. Informasi adalah data yang (1) akurat 
dan tepat waktu, (2) spesifik dan terorganisasi untuk sebuah kegunaan, (3) disampaikan dalam 
sebuah konteks yang memberikannya makna dan relevansi, dan (4) dapat membawa kesebuah 
peningkatan pengertian dan menurunkan ketidakpastian.

Gambar 1. Hirarki DIKW. 
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b. Perspektif sistem berpikir (systems thinking). Information is data that has been given meaning 
by way of relational connection. Informasi adalah data yang telah diberikan makna dengan cara 
keterhubungan relasi. Dalam hirarki data, information, knowledge, wisdom (DIKW), dapat ditinjau 
dari dua dimensi yakni konteks (context) dan pemahaman (understanding). Dari dimensi konteks, 
informasi adalah menghubungkan data yang telah dikumpulkan, dan dari dimensi pemahaman, 
informasi adalah menyerap data dengan tujuan peningkatan pemahaman.

c. Perspektif filosofi dan ilmu kognitif. Information = a repertoire's collection detected 
somewhere within the system. Repertoire = a set of differences in code which can be detected by 
the system. Collection = a spatiotemporally ordered (and thus taken in a collective, rather than a 
distributive sense) subset of any set, whose elements can be repeated in the collection many times. 
Informasi adalah subhimpunan dari himpunan apa saja yang terurut secara ruang dan waktu milik 
dari sebuah himpunan perbedaan dalam kode-kode yang dapat dideteksi oleh sistem. Kode-kode 
dapat dianalogikan dengan data. Maknanya, bila dalam himpunan tersebut sebuah sistem tidak 
menemukan perbedaan dari data yang menjadi elemennya, maka disebut tidak ada informasi. Bila 
terjadi perubahan pada data tersebut dan sistem mendeteksi perubahan tersebut, maka dikatakan 
ada informasi.

d.  Perspektif teori informasi. Dalam teori informasi yang diperkenalkan oleh Claude E. Shannon 
pada tahun 1948, informasi adalah variabel acak sehingga dapat diukur probabilitas keyakinannya. 
Dalam era digital, informasi adalah serangkaian bilangan biner, 0 dan 1, dan perubahan posisi 0 dan 
1 tersebut akan mengubah isi dari informasi tersebut. Inti dari teori informasi adalah menemukan 
hukum-hukum matematika yang mengatur perancangan sistem untuk berkomunikasi atau 
memanipulasi informasi. Dalam teori informasi, sebuah kejadian dengan probabilitas kejadiannya 
mendekati ‘1’ tidak membawa informasi sama sekali, sedangkan sebuah kejadian dengan probabilitas 
kejadian sangat rendah membawa banyak informasi. Berdasarkan hal tersebut dibangun sebuah 
ukuran matematika dari informasi sebagaimana diperlihatkan pada Persamaan (1).

Dengan xi adalah kemungkinan hasil dari sebuah variabel diskrit X dimana i=1,2,…,n. I(xi) adalah 
informasi-diri (self-information) dari kejadian X=xi. Jika P(xi)=0 maka I(xi)=1, demikian pula 
sebaliknnya.

e. Perspektif militer. Information — 1. Facts, data, or instructions in any medium or form. 
2. The meaning that a human assigns to data by means of the known conventions used in their 
representation. Informasi adalah (1) fakta-fakta, data, atau instruksi-instruksi dalam media atau 
bentuk apa saja, (2) makna (meaning) yang manusia berikan kepada data dengan cara konvensi-
konvensi yang digunakan dalam perepresentasiannya.

Pada esensinya, informasi adalah data atau fakta yang telah diberikan makna berdasarkan dari 
konteks ketika disampaikan guna meningkatkan pengertian dan menurunkan ketidakpastian karena 
adanya perbedaan yang dapat dideteksi oleh sistem, dapat diukur probabilitas keyakinannya serta 
disajikan tepat waktu dan akurat.

I(xi )=log (           )=-logP(xi )  (1)
P (xi) 

1
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Jaringan informasi global

Jaringan informasi global berdasarkan definisi yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan 
Amerika Serikat adalah seperangkat ujung-ke-ujung (end-to-end) kemampuan informasi yang saling 
terhubung (interconnected) secara global untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menyebarkan, 
dan mengelola informasi yang diminta oleh para prajurit tempur (warfighters), pembuat kebijakan, 
dan personel pendukung. Jaringan informasi global meliputi sistem dan layanan komunikasi dan 
komputasi, perangkat lunak –termasuk aplikasi, data, layanan keamanan, layanan lainnya terkait milik 
sendiri dan yang disewa, dan sistem keamanan nasional untuk memperoleh keunggulan informasi. 
Jaringan informasi global menyediakan kemampuan dari semua lokasi pengoperasian (pangkalan, pos, 
stasiun, fasilitas, wahana bergerak, dan situs-situs tergelar). Jaringan informasi global juga menyediakan 
antarmuka (interfaces) kepada pasukan koalisi, gabungan, dan pengguna serta sistem nonKementerian 
Pertahanan. 

Pada dasarnya jaringan informasi global adalah sebuah sistem dari sistem-sistem (systems of 
systems) yang dibangun dengan satu tujuan utama yakni kecepatan dan keamanan dalam pengelolaan 
informasi dari tataran tertinggi hingga terbawah guna memperpendek siklus pengambilan keputusan 
dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan cepat terkait pertahanan dan misi militer. Oleh 
karena sedemikian pentingnya jaringan informasi global, diperlukan sebuah visi mengenai arsitektur 
yang mampu mendukung misi pada paradigma network-centric operations and warfare (NCOW) saat 
ini, yakni sangat responsif, lincah, mudah beradaptasi, dan informasi-sentris dengan karakteristik-
karakteristik: 

● Kemampuan berbagi informasi yang meningkat.

● Sumber yang dapat diperluas dan bentuk informasi serta keahlian terkait untuk mendukung 
pengambilan keputusan yang cepat dan kolaboratif.

● Komunikasi, komputasi, dan infrastruktur informasi yang sangat luwes, dinamis, dan dapat saling 
dioperasikan (interoperable) yang responsif terhadap perubahan kebutuhan operasional.

● Jaminan dan kepercayaan bahwa informasi yang tepat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan 
tersedia ketika dibutuhkan kapan dan dimana, bahwa informasi tersebut tepat, dan infrastruktur 
tersedia dan terlindungi.

Pengembangan dan pemanfaatan jaringan informasi global sangat bergantung kepada TIK, 
sehingga untuk itu sifat keluwesannya ditunjukkan dengan kemampuannya untuk mengakomodasi, 
mengadaptasi, dan dapat diperbesar (scalable) sesuai dengan tantangan pertahanan dan misi militer. 
Untuk itu jaringan informasi global harus dibangun berbasiskan pada teknologi sebagai berikut:

●  Internet protocol versi 6 (IPv6). IPv6 yang menggantikan IPv4 akan mampu mendukung mobilitas 
komunikasi, mengurangi permasalahan pengelolaan sistem dan IP hingga 2128 atau kurang lebih 
3 x 1038 alamat yang dapat melingkupi darat, laut, udara dan bahkan luar angkasa. 

● Infrastruktur service-oriented architecture (SOA), yakni struktur dasar yang mendukung 
komunikasi di antara layanan-layanan dan mendefinisikan bagaimana dua entitas komputasi 
berinteraksi guna menyediakan sarana bagi satu entitas untuk melakukan satu satuan kerja 
mewakili entitas lainnya. 

● Mobile ad-hoc networks (MANET) dan teknologi sensor yang mendukung agen-agen cerdas 
(intelligent agents), akses universal, dan pertukaran informasi dalam bentuk apapun dan di 
manapun. MANET adalah sebuah kumpulan mandiri dari pengguna-pengguna bergerak yang 
berkomunikasi melalui sambungan-sambungan nir-kabel dengan lebar-pita relatif terbatas .
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● Teknologi interaksi manusia-komputer.
●  Teknologi semantic Web, yakni sekumpulan teknologi untuk merepresentasikan, menyimpan, 

dan meminta informasi ; atau sebuah jaringan yang dapat menjelaskan hal-hal dalam satu cara 
yang dapat dipahami oleh komputer .

● Teknologi radio frequency identification (RFID) untuk pelacakan.
● Kemampuan penyimpanan, pengiriman, dan pemancaran informasi berskala besar dengan 

kapasitas exabyte (1018 byte) hingga yottabyte (1024 byte).
● Teknologi komputasi berkinerja tinggi yang akan menunjang komputasi jaringan (grid 

computing).
● Teknologi agen dan multiagen yang mampu beroperasi secara mandiri (autonomous). 

Agen adalah satu bagian dari perangkat lunak yang dapat menyelesaikan satu tugas spesifik 
dengan satu cara mandiri (untuk kepentingan pengguna atau aplikasi). Semua agen memiliki 
kemungkinan untuk berkoordinasi, berkomunikasi dan bekerja sama dengan sistem atau 
dengan agen-agen lain. 

● Teknologi information assurance (IA), yakni ukuran-ukuran yang melindungi dan 
mempertahankan informasi dan sistem informasi dengan memastikan ketersediaan 
(availability), keutuhan (integrity), keaslian (authentication), kerahasiaan (confidentiality), 
dan ketidak-tersanggahannya (non-repudiation). IA adalah tingkatan yang lebih tinggi dari 
keamanan informasi (information security).

● Teknologi pendukung black core, yakni sekelompok komponen inti dimana semua lalu lintas 
data di antara para komponen dienkripsi 
dari ujung ke ujung.
● Teknologi pendukung kebijakan 
digital yang berjalan secara mandiri.

Untuk memberikan i lustrasi 
kompleksitas sebuah Jaringan informasi 
global yang melandasi visi pembangunan 
arsitekturnya ke depan, pada Gambar 2 
diperlihatkan jaringan informasi global 
LANDWARNET milik Angkatan Darat 
Amerika Serikat. LANDWARNET dalam 
konsep future combat system (FCS) 
disusun dalam lima lapisan dengan dua 
perspektif yakni manajemen informasi 
dan operasi jaringan. Kelima lapisan 
tersebut dimulai dari paling bawah 
adalah: 

Gambar 2. Implementasi jaringan 
informasi global untuk FCS Angkatan Darat 
Amerika Serikat yang saling berhubungan 
dengan C2 Constellation Angkatan Laut 
dan FORCENet Angkatan Laut.
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●  Standar yang digunakan sebagai landasan pengimplementasian, pengelolaan, dan 
pengoperasiannya berupa doktrin, spektrum, tata kelola, arsitektur, kebijakan, dan engineering.

● Transportasi informasi atau komunikasi berupa sarana dan media pengiriman, penerimaan, 
dan pertukaran informasi yang mencakup komunikasi satelit, teleportasi, jaringan frekuensi 
radio, komunikasi nir-kabel, dan jaringan serat optik komersial.

● Layanan informasi yang diwujudkan dalam bentuk diantaranya situs-situs, surat elektronik, 
komputasi terjamin keamanannya, dan distribusi perangkat lunak komputer.

● Aplikasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna di lapangan seperti aplikasi bisnis, 
personel, logistik, operasi, dan anggaran.

Implementasi jaring perang darat LANDWARNET yang terdiri atas banyak jaringan informasi di 
empat matra yang meliputi satelit komunikasi, pesawat tempur, kapal perang, wahana tanpa awak, 
dan peralatan tempur darat. Semua jaringan informasi tersebut dapat saling bertukar informasi guna 
meraih keunggulan informasi. Dengan jaringan informasi global, LANDWARNET akan terkoneksi dengan 
jaringan perang udara Command and Control (C2) Constellation Angkatan Udara dan jaringan perang 
laut FORCENet Angkatan Laut Amerika Serikat.

Pelajaran untuk TNI AU
Apapun macam operasi udara yang dilaksanakan pastilah sebuah mekanisme yang kompleks serta 

melibatkan berbagai elemen yang berkolaborasi guna meraih kesuksesan misi pada sasaran yang telah 
ditetapkan. Kompleksitas tertinggi terletak pada mekanisme kolaborasi antara satuan-satuan dari tataran 
tertinggi hingga tataran terendah yakni pelaksana di lapangan, di mana komando dan kendali sangat 
bergantung kepada jaringan informasi yang menyediakan sarana untuk berkolaborasi. Dengan belajar 
dari negara maju, akan sangat baik bila kita menyempurnakan jaringan informasi yang dimiliki saat ini 
dengan membuat:

● Standar jaringan informasi global ditinjau dari aspek kebijakan, doktrin, tata kelola, arsitektur, 
engineering, dan spektrumnya.

● Sarana transportasi informasi atau telekomunikasi yang mencakup komunikasi satelit, komunikasi 
nir-kabel, serat optik, frekuensi radio, teleportasi baik yang bersifat tertutup maupun terbuka.

● Layanan yang diberikan berupa web, surat elektronik, komputasi aman, distribusi perangkat 
lunak, serta layanan terkini seperti komputasi awan (cloud computing) yang menyediakan sarana 
penyimpanan data dalam jumlah besar di ruang cyber.

● Aplikasi yang memungkinkan dijalankan secara global seperti untuk kepentingan personel dan 
perkantoran (bisnis).

● Sarana pengintegrasian dengan tataran yang sejajar yakni dengan Jaringan Informasi TNI AD dan 
TNI AL serta dengan tataran yang lebih atas yakni Markas Besar TNI dan Kementerian Pertahanan. 
Integrasi ini dapat diperbesar (scalable) hingga ke Badan Intelijen Negara (BIN) dan instansi-
instansi lain terkait dengan pertahanan dan misi-misi militer.

● Standar-standar terkait  SDM yang mengkonsepkan, merancang, membangun, 
mengimplementasikan, mengembangkan, dan memelihara jaringan informasi global yang 
bersifat adaptif dan scalable.
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Saat ini Indonesia sudah menjadi pasar besar 
narkoba/narkotika yang diperhitungkan 
tingkat dunia. Hal ini terbukti dengan terus 

meningkatnya transaksi narkoba dari tahun ke 
tahun. Menurut Sekjen DPP Gerakan Anti Narkotika 
(Granat) Brigjen Pol (pur) H. Askar Subroto, 
peredaran narkotika di Indonesia terindikasi 
jaringan internasional. Hampir 70 persen narkotika 
yang beredar di dalam negeri merupakan kiriman 
dari luar negeri. 

Pasar internasional ini akan selalu mencari 
celah untuk bisa masuk ke pasar dalam negeri 
dengan berbagai cara, bahkan melibatkan oknum 
TNI (sebut Serma X) melalui jasa pengiriman barang 
yang dikelola sebuah koperasi (sebut koperasi Y) 
tempatnya bekerja. Serma X tidak memahami 
undang-undang kepabeanan yaitu UU Nomor 17 
tahun 2006, sehingga dimanfaatkan seseorang 
(oknum masyarakat sipil) terhadap pengurusan 
barang yang ternyata berisi 1.412.476 (satu juta 
empat ratus dua belas ribu empat ratus tujuh puluh 
enam) butir extacy golongan1. Yang bersangkutan 
disangka melanggar pasal 113 UU RI Nomor 35 
tahun 2009 dengan ancaman pidana mati. Mengapa 
hal ini bisa terjadi, kelalaian atau kesengajaan?

Koperasi Y dalam mengembangkan usahanya 
memiliki berbagai unit usaha termasuk unit 
usaha impor (forwarder) yang dikukuhkan dalam 
surat registrasi kepabeanan sehingga secara sah 
mempunyai kewenangan melaksanakan jasa impor. 
Sayangnya, koperasi Y dalam mengembangkan 
usahanya tidak menyiapkan SDM yang benar-
benar menguasai dan memahami UU No. 17 
Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Harus diakui 
dan disadari, kasus ini merupakan kebodohan 
Serma X dan kecerobohan pengurus koperasi Y 
dalam mengembangkan usahanya, karena sudah 
ada Perpang No. 93/XII/2009 tanggal 31 Desember 
2009 tentang Penataan Koperasi dan Yayasan di 

   Kecerobohan    Kecerobohan 
dan Kebodohan dalam dan Kebodohan dalam 
Peredaran NarkobaPeredaran Narkoba (Sebuah Studi Kasus)

(Sebuah Studi Kasus)

Oleh Mayor Sus Bambang Siswoko, S.H*
Kasi Bankumblikorps Susdisbankum Diskumau

Lingkungan TNI yang mengatur semua usaha-
usaha/bisnis di lingkungan TNI. 

Dalam usaha ini Serma X ditunjuk sebagai 
pengawas lapangan. Koperasi bekerja sama 
dengan PT. TPC melakukan impor barang dan 
sebagai pengurus Serma X menangani administrasi 
kepabeannya serta menandatangani sales contract, 
dan surat-surat lainnya yang berkaitan. Serma X 
selama ditugaskan sebagai pengawas unit usaha 
forwarder, dimanfaatkan orang-orang yang cukup 
berpengalaman di lapangan bisnis narkoba atas 
nama Abd dan Syk dengan meminta kop surat 
koperasi Y dengan dalih akan digunakan untuk 
mengimpor dispenser dari Cina. Impor dispenser 
ini tidak pernah ada, tetapi data koperasi Y sudah 
dipegang pengekpor dari Cina. Kurang lebih satu 
tahun kemudian, Abd dan Syk di telepon seorang 
napi di LP Cipinang atas nama Akyg dan Frd. 
Mereka mengabarkan bahwa temannya, Wangsu 
dari Cina akan mengekspor fish tank dan fish tank 
accessories lewat pelabuhan Lianyunggang (Cina) 
ke koperasi Y di Jakarta. Sebenarnya Serma X 
sebagai pengurus koperasi sudah curiga, mengapa 
tidak dipertemukan dengan pemilik barang yaitu 
atas nama Akyg. Di sisi lain Abd dan Syk menjanjikan 
dan bertanggung jawab bahwa barang yang diimpor 
adalah benar fish tank dan fish tank accessories. 
Serma X percaya, bill of lading, sales contract, dan 
surat-surat lain yang terkait ditandatanganinya. 

Tanggal 15 dan 16 Mei 2012 order dari Abd 
dan Syk selesai diurus Serma X dan tanggal 21 Mei 
barang dimaksud yang dikemas dalam container 
TGHU nomor 0683898 disegel pihak bea cukai. 
Tanggal 22 Mei barang sudah selesai diperiksa oleh 
tim gabungan bea cukai. Serma X dan pegawainya 
yakin barang aman. Padahal para pemeriksa 
sangat merahasiakan dan sudah memastikan 
bahwa isi container tersebut adalah ekstasi. Setelah 
ditemukan barang tersebut diambil satu butir dan 

Hukum
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dicek di laboratorium, hasilnya positif ekstasi. 
Barang dimasukkan dipak, seolah tidak ada barang 
terlarang untuk penyelidikan lebih lanjut.

Setelah dilaksanakan pengecekan dan surat-
surat diurus oleh Serma X, barang keluar, tepatnya 
tanggal 25 Mei 2012 pukul 19.00 melewati Jalan 
Kamal Raya, Cengkareng. Dalam perjalanan 
barang tersebut ditangkap petugas BNN. Dengan 
tertangkapnya Serma X, institusi TNI sangat tercemar, 
seakan-akan TNI terlibat sebagai pengimpor barang 
haram tersebut. Kejadian ini sangat menghebohkan 
karena diliput berbagai media baik elektronik 
maupun cetak. Padahal kejadian sebenarnya tidak 
seheboh yang diberitakan oleh media massa. 
Hal itu terjadi karena ketidaktahuan oknum TNI 
tersebut sehingga dimanfaatkan oleh pihak-pihak 
yang tidak bertanggung jawab. Sesuai UU Nomor 
17 tahun 2006 tentang Kepabeanan menyebutkan 
bahwa yang menandatangani PIB (pemberitahuan 
impor barang) adalah pihak yang bertanggung 
jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan 
dalam dokumen. Secara materiil isi kontainer 
TGHU 0683898 tidak sesuai dengan dokumen. 

Proses hukum Serma X dalam berita acara 
pemeriksaan telah disangka melanggar pasal 113 
jo pasal 132 UU Nomor 35 Tahun 2009, sehingga 
didakwa oleh Oditur Militer II-08 Jakarta dengan 
surat dakwaan Nomor 271/XII/2012 serta dituntut 
dengan tuntutan pidana penjara selama 20 tahun 
dan denda satu milyar subsider lima bulan penjara 
dan dipecat dari dinas TNI AU. Bahwa putusan 
hakim militer II-08 Jakarta ini pertimbangannya, 
Serma X telah menyalurkan narkoba dengan cara 
memalsukan dokumen (packing list, invoice, dan 
sales contract) sedangkan dokumen yang aslinya 
dikirim melalui salah satu perusahaan yaitu 
Shenzen Chuangxinzhan Trade Co. Ltd adalah fish 
tank dengan total harga $29.680.00. Oleh karyawan 
koperasi lainnya, atas nama Mrgn diubah menjadi 
plastic fish tank dengan total harga $15.400.00 
sehingga ada selisih $14.280.00. Tentu hal ini 
merugikan negara karena ada selisih $ 14.280,00 
yang seharusnya masuk kas negara. Menurut 
keterangan terdakwa dalam persidangan, bahwa 
ubah-mengubah dokumen sudah menjadi kebiasaan 
antara oknum bea cukai dengan forwarder yang 
dikenal dengan notul (nota pembetulan). Hal-hal 
ini yang membuat Serma X menjadi pesakitan dan 
diadili di Peradilan Militer II-08 Jakarta walaupun 
secara materiil yang bersangkutan tidak tahu 

bahwa kiriman yang diurus itu berisi barang haram 
yang berupa ekstasi golongan 1.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka 
Pengadilan Militer 08, menjatuhkan vonis kepada 
Serma X dengan Nomor Putusan 321-K/PM-II/
XII/2012 tanggal 20 Juni 2013 dengan putusan pidana 
tujuh tahun penjara dan denda 1,5 milyar subsider 
satu tahun dan dipecat dari dinas TNI. Putusan 
tersebut belum berkekuatan hukum karena Oditur 
Militer II-08 Jakarta melakukan banding, sehingga 
menunggu putusan Pengadilan Tinggi II Jakarta.

Putusan Majelis Hakim Militer yang memeriksa 
dan memutus Serma X dengan pertimbangan 
hukumnya adalah unsur kesalahan, di mana ada 
tiga gradasi mengenai unsur dengan sengaja, 
maka dalam perkara tersebut kepengetahuan atau 
pemahaman Serma X tentang adanya narkoba 
dalam container tersebut bukan termasuk dalam 
gradasi “kesengajaan sebagai maksud (oogmerk) 
bahkan majelis berani juga menyebut bukan 
dalam gradasi “kesengajaan dengan kesadaran 
pasti atau keharusan” (opzet bij zekerheids of 
noodzakelejkheidsbewustzijn). Tetapi perbuatan 
Serma X berada pada gradasi paling rendah yaitu 
kesengajaan dengan menyadari kemungkinan 
(dolus eventualis) yang nyaris tidak terbedakan 
dengan kealpaan (culpa) karena Serma X sudah 
diberi bocoran bahwa container TGHU 0683898 
berisi narkoba tidak diindahkan dan tidak mau 
menghindari justru berupaya meloloskannya. Maka 
terpukullah palu hakim militer II-08 dengan pidana 
tujuh tahun penjara dan denda Rp. 1,5 milyar atau 
pidana pengganti penjara selama satu tahun dan 
hukuman tambahan dipecat dari dinas TNI AU.

Dari uraian kasus di atas mengingatkan kita 
semua untuk, “sedia payung sebelum hujan”. 
Artinya pelajari aturan/norma hukum sebelum 
bertindak, lebih baik tidak tahu dan tidak malu 
bertanya dari pada merasa tahu dan tidak mau tahu 
yang pada akhirnya mengakibatkan penderitaan 
seumur hidup tidak hanya bagi pelaku tetapi 
juga keluarga. Organisasi juga tercemar. Harapan 
penulis, ini kasus pertama dan terakhir khususnya 
di lingkungan TNI AU, juga bisa menjadi cermin bagi 
segenap pembaca, betapa jahat dan sangat bahaya 
peredaran narkoba itu. Dengan segala tipu daya 
akan terus mempengaruhi dan menghancurkan 
generasi penerus bangsa. Tetap waspada.* (Penulis 
adalah penasehat hukum Serma X)
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Lambangja

Dua pesawat tim aerobatik Inggris Red 
Arrows, bertabrakan saat melakukan 
manuver di atas Pulau Crete, Yunani. 

Tabrakan dua pesawat jenis Hawk yang 
mengakibatkan seorang pilot terluka dan sebuah 
pesawat jet hancur itu terjadi pada Mei 2010 lalu. 
Kejadian serupa kembali terulang atas dua pesawat 
tempur Amerika Serikat, jenis F-16C. Dua pesawat 
dari Wing K-113 D.C bertabrakan di udara saat 
melakukan latihan rutin pada Kamis malam Juli 
2013 lalu. 

Peristiwa yang mirip juga pernah terjadi di 
Indonesia pada tahun 2002. Dua pesawat Hawk 
MK-53 TNI AU Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi, 
Madiun, yang sedang melaksanakan aerobatik 
bersenggolan di udara. Akhirnya kecelakaan dua 
pesawat tersebut pun tak dapat dicegah 

Yang menarik hasil penyelidikan dalam 
contoh accident tersebut, selalu ditemukan unsur 
pelanggaran (violation), kegagalan (error) dan 
kondisi yang tidak standar (substandard condition), 

baik yang sengaja dilakukan maupun tidak sengaja 
dilakukan, mulai dari pengambil keputusan, 
perencana operasi, pelaku (crew) maupun 
pendukung operasi penerbangan. 

Pada tahun 1990, Profesor James Reason 
dalam buku The Dynamic of Incident Causation 
menganalisa bahwa dalam suatu kasus kecelakaan, 
selalu didahului berbagai kegagalan (failures). Ia 
mengelompokkan kegagalan-kegagalan tersebut 
menjadi dua kelompok, yaitu kegagalan yang 
bersifat laten dan kegagalan yang bersifat aktif.

Hasil analisanya menunjukkan bahwa 
kegagalan laten terjadi mulai dari tingkat organisasi, 
lingkungan kerja serta budaya kerja. Sementara 
kegagalan yang bersifat aktif terjadi pada saat 
awak pesawat mengoperasikan alutsistanya hingga 
terjadinya kecelakaan. 

Faktor manusia awak pesawat dan 
personel pendukungnya tidak saja berperan 
pada kegagalan aktif saja, melainkan juga pada 
kegagalan laten yaitu para pengambil keputusan 

DUA BELAS LANGKAH 

DUA BELAS LANGKAH 

CEGAH ACCIDENT

CEGAH ACCIDENT

Oleh Kapten Pnb Oktoberiandi
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dan penentu kebijakan organisasi, perencana serta 
kontrol terhadap operasi penerbangan. Dengan 
demikian, kegagalan laten juga menjadi faktor yang 
memicu terjadinya pelanggaran dan kegagalan 
yang dilakukan oleh operator (awak pesawat) serta 
kondisi yang tidak standar bagi terselenggaranya 
penerbangan secara aman.

Beberapa contoh kecelakaan menyebutkan 
bahwa saat kritis yang berpotensi accident 
utamanya pada masa pendaratan, saat masuk 
awan dan tidak dikuasainya prosedur dengan baik. 
Tetapi jika penyebab tersebut hanya ‘dibatasi’ pada 
kesalahan awak pesawat saja, maka penyebab 
kecelakaan tidak akan dapat secara tuntas 
diungkap sehingga pencegahan ke depan juga 
tidak akan dapat dilaksanakan secara efektif. 

Faktor manusia sangat erat kaitannya 
dengan culture (budaya). Budaya untuk selalu 
menerima perintah atasan secara bulat-bulat 
tidak dapat sepenuhnya bisa diterapkan dalam 
dunia penerbangan. Jika seorang komandan 
skadron udara menerima perintah atasan untuk 
melaksanakan suatu misi, sementara kondisi 
alutsistanya kurang memadai kesiapannya akan 
berpotensi menimbulkan pelanggaran yang pada 
akhirnya menyebabkan accident/incident. 

Atau jika seorang Perwira Lambangja di 
skadron udara tidak berani memberi saran kepada 
atasan tentang suatu potensi accident/incident 
berkaitan dengan suatu rencana penerbangan, 
karena yang bersangkutan seorang penerbang 

yunior baik dari pangkat ataupun kualifikasi, 
maka akan berakibat fatal yang menimbulkan 
kecelakaan akhirnya.

Ciptakan Barrier/Safety Net
Manusia adalah faktor yang unik dalam suatu 

sistem apapun. Di samping memiliki fleksibelitas 
yang tinggi, manusia juga merupakan sistem yang 
paling lemah, paling sensitif terhadap berbagai 
perubahan, termasuk tekanan. Manusia dalam 
menampilkan performa terbaiknya sangat dibatasi 
oleh human behaviour dan human limitation. 
Dalam kondisi fatigue, workload yang tinggi dan 
stress seorang awak pesawat akan kehilangan 
performa terbaiknya dan rentan untuk melakukan 
unsafe action.

Dari semua terjadinya accident/incident 
yang sangat diperlukan adalah barrier atau safety 
net. Manusia selain sebagai faktor yang dapat 
menimbulkan terjadinya accident/incident, 
juga memiliki kemampuan untuk menciptakan 
barrier/safety net berupa pengambilan keputusan 
yang tepat, pemberian tugas yang proporsional, 
perencanaan operasi penerbangan yang cermat, 
kontrol yang efektif serta pemberian dukungan 
bagi terciptanya budaya Lambangja yang baik.

Pada satu kasus kecelakaan pesawat TNI 
AU dalam suatu latihan terungkap bahwa sistem 
pembinaan latihan tidak dilaksanakan dengan 
baik, sehingga hasil akhirnya adalah accident yang 
disebabkan kegagalan penerbang mengantisipasi 

DUA BELAS LANGKAH 

CEGAH ACCIDENT
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keadaan tertentu. Sebenarnya hal ini dapat 
dicegah jika faktor manusia yaitu perencana 
latihan dan mengambil keputusan di lingkungan 
tersebut mampu menggunakan wewenangnya 
sebagai barrier/safety net. Berdasarkan studi, 
dalam satu accident sering kali telah diawali 
dengan kejadian beberapa incident sebelumnya.

Namun demikian, tanggung jawab seorang 
manusia (Komandan) bukan berarti mengambil 
alih tanggung jawab secara total dengan segala 
konsekuensinya dan menutupi kejadian, 
terutama incident untuk menjaga kredibilitasnya. 
Karena tertutupnya suatu incident hanya akan 
menyembunyikan fakta tentang symptom 
terjadinya accident, sehingga upaya pencegahan 
akan terhambat. 

Hal yang perlu dilakukan
Setiap personel TNI AU dalam rangka 

mengurangi terjadinya accident yang disebabkan 
oleh faktor manusia, dapat melakukan dua belas 
langkah berikut ini :

1. Detect mistakes, errors, failures and or 
anomaly yaitu mendeteksi terjadinya kesalahan 
dan atau kelainan lainnya segera setelah terjadi, 
baik dari dirinya sendiri, crew lain atau pendukung 
lainnya.

2. Correct and compensate for errors 
yaitu melakukan koreksi dengan segera terhadap 
kesalahan. Tetap bersikap tenang, walaupun 
menghadapi situasi darurat (emergencies) atau 
kritis.

3. Communicate their assesment 
yaitu mengkomunikasikan kesalahan yang 
dideteksinya, tanpa menunda lebih lama kepada 
anggotanya. Menyampaikan pesan secara lugas, 
tanpa perlu emosional.

4. Stay mentally ahead yaitu siap 
secara mental untuk melaksanakan tugas, 
baik dalam mengawaki pesawat ataupun 
manakala melaksanakan misinya. Menunjukkan 
sikap produktif secara mental, mudah untuk 
berkonsentrasi dalam melaksanakan tugasnya.

5. Prevent the threats yaitu mencegah 
munculnya kesalahan, yang bersifat potensial, 
baik dari dirinya sendiri maupun anggotanya. 
Mampu mengendalikan diri dan mengatur 
anggotanya.

6. Attitude of wariness yaitu bersikap 
waspada terhadap kesalahan, system anomalies, 
kerusakan dan conflicting goal. Dengan kata lain, 
menunjukkan kepekaan terhadap situasi yang 
dihadapinya (situational awareness).

7. Confidence yaitu memiliki kepercayaan 
diri, yang bersangkutan merasa bahwa kesalahan 
dan kegagalan yang terjadi dapat dikendalikan.

8. Say no yaitu berani berkata “tidak” 
untuk beroperasi dalam kondisi marginal, 
bertahan terhadap tekanan cultural, operasional 
dan paksaan organisasi. Ini juga merupakan sikap 
lugas, bukan agresif atau pun submisif (mengalah 
pada orang lain).

9. Apply superior wisdom yaitu 
bersikap bijaksana menggunakan pengetahuan 
dan judgement untuk menghindari situasi 
yang menuntut keterampilan yang luar biasa 
(superlative skills).

10. Exert a stabilizing influence yaitu 
kemampuan untuk menenangkan orang lain 
manakala terjadi anomali dalam sistem atau 
manakala terjadi konflik. Kepemimpinan dan 
kemampuannya dalam mengendalikan orang 
lain sangat menentukan dalam hal ini.

11. Maintain an attitude of opennes yaitu 
bersikap terbuka terhadap saran dan pertanyaan 
dari anggota; serta mendukung anggota tim. 
Sikap open mind seperti ini membuat anggota 
atau mitra kerjanya tidak sungkan atau ragu-ragu 
dalam mengekspresikan sikap atau pemikirannya.

12. Adapt readily yaitu kemampuan 
beradaptasi, terhadap tuntutan kinerja atau pun 
kondisi-kondisi lingkungan profesinya. Dalam 
kondisi-kondisi yang luar biasa atau emergency 
sekalipun, yang bersangkutan mudah untuk 
menghadapinya. 

Keselamatan terbang dan kerja akan tercapai 
apabila setiap personel TNI AU, dari Tamtama, 
Bintara, Perwira terutama aircrew dapat bersikap 
Correct dan No Compromize pada setiap 
kejanggalan yang terjadi dalam pelaksanaan 
tugas, sehingga Zero Accident yang kita cita-
citakan dapat tercapai.*
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Psikologi

M
engatasi takut adalah hal yang 
penting kita lakukan, sebab jika 
takut dibiarkan akan menghalangi 

kita untuk bertindak. Tidak bertindak, artinya 
tidak ada sukses. Takut adalah kondisi emosi 
negatif yang paling merusak. Tentu saja takut 
bertindak berarti takut menggapai hasil yang 
besar. Sumber rasa takut adalah kegagalan dan 
kehilangan. Orang yang dikuasai oleh rasa takut, 
tidak akan pernah mencoba. Jika tidak pernah 
mencoba, maka tidak memiliki peluang sukses. 
Bagaimana akan sukses jika peluang saja tidak 
dimiliki?

Hanya ada satu takut yang baik dan bahkan 
harus dimiliki, yaitu takut kepada Tuhan. Tetapi 
kita tidak sedang bicara hal ini, kita sedang 
membahas takut kepada selain Tuhan yang akan 
merusak upaya kita menggapai kesuksesan. Rasa 
takut disebabkan oleh sesuatu yang mungkin 
mengakibatkan hal buruk dan kita tidak bisa 
mengatasinya. Yang ditakutkan saat mau mulai 
bisnis adalah gagal, kehilangan uang, dan hidup 
akan hancur sementara kita belum siap/belum 
bisa mengatasi kehancuran tersebut. Orang takut 
berbicara di depan publik; yang ditakutkan adalah 
saat berbuat salah dan kesalahannya menjadikan 
dia, dianggap kurang berkualitas oleh orang lain. 
Takut disebabkan karena adanya kemungkinan 
buruk dan dia merasa tidak mampu mengatasi 
akibat buruk tersebut.

Cara mengatasi

Kata kunci yang membuat seseorang takut 
ialah kemungkinan dampak buruk dan persepsi 
terhadap kemampuan dirinya. Bayangan “buruk” 
disebabkan oleh pikiran negatif, prasangka, 
melebih-lebihkan, dan generalisasi. Sering kali kita 
terlalu mendramatisir dampak buruk itu. Dengan 
berpikir positif dan berpikir jernih, sering kali 
apa yang menakutkan itu tidaklah seseram yang 
dibayangkan. Teknik pertama untuk mengatasi 
rasa takut ialah, coba tulis kemungkinan terburuk 

Mengatasi Rasa Takut 
yang Menghalangi 
Karir Kita

“Jangan takut gagal 
sebelum mencoba. 
Jangan takut jatuh 

sebelum melangkah. 
Kesuksesan milik orang 
yang berani mencoba. 
Ingat, apa yang tidak 

mungkin, seringkali belum 
pernah dicoba.”
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yang akan terjadi. Berpikirlah dengan jernih, 
tanyakan:

1. Benarkah akibatnya akan seburuk itu? Bisa 
terjadi tidak. Coba lihat orang lain yang pernah 
mengalami. Carilah banyak rujukan, jangan 
hanya satu saja.

2 .  Saat  Anda sudah menemukan 
kemungkinan dampak buruk, hasil pemikiran 
yang jernih, periksa apakah Anda akan sanggup 
mengatasinya? Jika sanggup, apa yang perlu 
ditakutkan? Ambillah tindakan.

Bagaimana jika kita ternyata tidak akan 
sanggup mengatasi dampak buruk tersebut? Kata 
siapa? Itu bisa saja hanya persepsi Anda saja. Jika 
Anda merasa tidak sanggup sebelum mencoba, 
artinya kepercayaan diri Anda bermasalah. Anda 
perlu meningkatkan kepercayaan diri. Setelah 
Anda memiliki kepercayaan diri cukup, Anda akan 
yakin mampu mengatasi masalah, keberanian 
Anda akan muncul. Anda akan mampu mengatasi 
rasa takut.

Semua orang sebenarnya memiliki rasa 
takut. Mengatasi rasa takut bukan berarti 
menghilangkan ketakutan sama sekali. Rasa takut 
itu mungkin tetap ada, tetapi Anda akan tetap 
bertindak karena Anda yakin mampu mengatasi 
akibatnya.

Jadi, untuk mengatasi takut, langkah 
pertamanya ialah “jangan lebay dech …” biasa-
biasa saja terhadap kemungkinan buruk yang akan 
terjadi. Berpikir positif dan jernih. Yang kedua, 
bangunlah kepercayaan diri Anda bahwa Anda 
akan melakukannya dengan baik dan mampu 
mengatasi akibatnya. Kunci mengatasi takut 
ialah berpikir positif dan percaya diri.

Semua orang memiliki rasa takut
Salah satu fenomena dalam kehidupan ini 

ialah risiko berbanding lurus dengan peluang. 
Misalnya pada investasi, semakin besar hasil yang 
bisa diraih akan semakin besar risiko dibaliknya. 
Begitu juga dalam dunia kerja, semakin besar 
gaji yang Anda terima akan semakin besar risiko 
dibalik jabatan yang Anda tempati. Semua hal 
besar mengandung risiko yang besar. Semua hal 
besar sangat ditakuti.

Dari berbagai publikasi orang-orang kaya, 
ada tiga profesi yang sering disebut yaitu bisnis, 
sales, distributor MLM. Dalam kenyataannya ketiga 
profesi inilah yang paling banyak ditakuti orang. 
Jika kita mencari orang untuk bekerja, maka akan 
datang berbondong-bondong untuk melamar. 
Jika tidak percaya, cobalah buat lowongan kerja 
di koran, maka Anda akan kebanjiran lamaran. 
Anda coba lagi untuk menawarkan lowongan 
sales, maka akan lebih sedikit orang yang 
melamar, apalagi jika Anda menawarkan peluang 
bisnis MLM. Namun ada juga orang yang sukses 
dalam ketiga profesi tersebut. Apakah mereka 
takut? Hampir setiap orang yang mengalami rasa 
takut, namun ada perbedaan antara orang yang 
sukses dengan yang gagal. Orang yang sukses juga 
takut, namun dia berusaha untuk menghilangkan 
atau mengurangi rasa takutnya, sehingga dia bisa 
tetap mencoba. Berbeda dengan orang yang tidak 
sukses, saat dia takut maka dia berhenti, tidak 
mencoba sampai menemukan ide atau peluang 
yang aman. 

Jadi jika Anda merasa takut untuk melakukan 
sesuatu, sebenarnya Anda tidak sendiri. Banyak 
orang yang sukses pun merasa takut. Oleh 
karena itu, Anda harus tetap berusaha. Jika bisa, 
sekarang juga lupakan rasa takut Anda, kemudian 
bertindaklah. Jika Anda masih belum bertindak 
juga, maka rasa takut Anda akan semakin kuat. 
Anda perlu mencari cara agar rasa takut Anda 
hilang. Setiap perjalanan akan selalu memerlukan 
kekuatan. Sebuah mobil tidak akan berjalan jika 
tidak memiliki kekuatan untuk membawa beban 
dirinya.

Begitu juga dengan manusia, agar bisa 
menjalani hidupnya memerlukan sebuah 
kekuatan. Seberapa besarkah kekuatan yang 
dibutuhkan oleh manusia agar sanggup menjalani 
hidupnya dengan baik? Kita tidak pernah tahu, 
namun yang jelas adalah potensi yang kita miliki 
plus pertolongan dan bantuan Allah, kita dijamin 
akan sanggup menjalani hidup dengan beban 
sebesar apapun. Allah menjamin hal ini, meski 
kekuatan manusia memang terbatas, tetapi semua 
beban yang kita hadapi masih berada di bawah 
kemampuan manusia itu.
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Anda memiliki kekuatan luar biasa

Tuhan YME sudah memberikan kekuatan 
luar biasa kepada manusia. Satu dalil yang selalu 
memberi seseorang bersemangat. Saat kita melihat 
atau merasakan beban begitu berat, namun itu 
semua pasti sesuai dengan kemampuan kita. Ini 
menunjukkan bahwa kita sebenarnya memiliki 
kekuatan dahsyat dalam diri untuk menghadapi 
sebesar apapun beban yang kita hadapi. Hal 
ini harus kita yakini, dan sebagai seorang yang 
beriman, pasti tidak akan pernah ragu sedikit pun.

Langkah pertama untuk membangkitkan 
kekuatan dalam diri Anda, ialah yakin bahwa 
kekuatan itu ada. Jika tidak yakin, Anda tidak 
akan pernah bisa membangkitkan kekuatan 
tersebut. Jadi yakinlah bahwa Anda memiliki 
kekuatan yang besar, lebih besar dibandingkan 
dengan beban yang Anda hadapi. 

Ketahui bagaimana cara menggunakan 
kekuatan

Anda mungkin sudah mengetahui fungsi 
dongkrak. Sebuah alat kecil yang mampu 
mengangkat mobil saat Anda akan mengganti 
ban mobil. Dongkrak memiliki kekuatan, tetapi 
Anda tidak akan bisa memanfaatkan kekuatan 
dongkrak jika Anda tidak bisa menggunakannya. 
Begitu juga kekuatan dalam diri Anda, tidak akan 
berguna jika Anda tidak bisa memanfaatkan atau 
menggunakannya.

Tuntutlah ilmu

Banyak yang mengatakan, ilmu adalah 
kekuatan. Ini ada benarnya, karena dengan ilmu 
Anda bisa membangkitkan kekuatan dalam diri 
Anda. Banyak orang yang merasa tidak memiliki 
kekuatan yang besar, sebenarnya hanya dibatasi 
oleh pengetahuan dia saja. Dia tidak mengetahui 
bagaimana membangkitkan kekuatan yang ada 
dalam dirinya. Berikut contoh-contoh bagaimana 
ilmu bisa membangkitkan kekuatan:

• Jika Anda mengetahui ilmu berpikir 
kreatif, maka Anda bisa menggunakan kekuatan 
kreativitas yang sebenarnya sudah ada dalam diri 
Anda. Jika Anda tidak merasa kreatif, karena Anda 

belum tahu ilmu kreativitas. Itu saja, artinya Anda 
perlu belajar kreativitas.

• Begitu juga dengan kekuatan fisik, orang 
yang tahu ilmunya dan melatih kekuatannya akan 
lebih kuat dibandingkan yang tidak mengetahui 
ilmunya dan tidak berlatih.

Jangan salah kaprah dengan pentingnya 
praktik kemudian mengabaikan ilmu. Praktik 
penting, namun ilmu harus mendahului praktik. 
Saya akan gunakan analogi belajar berenang 
(ini yang sering digunakan oleh orang yang 
hanya mementingkan praktik). Jika Anda belajar 
berenang serampangan, langsung praktik, masuk 
kolam, kemudian Anda tenggelam, dan mati. 
Tidak mau seperti ini bukan? Jika Anda akan 
langsung praktik belajar berenang, maka Anda 
harus mengetahui dulu ilmunya. Apa saja?

Jika tidak, maka Anda akan sangat berisiko, 
bahkan tenggelam sampai meninggal. Ilmu 
dulu, kemudian praktikkan. Yang penting Anda 
jangan menghabiskan buku renang yang tebalnya 
bersaing dengan bantal, kemudian baru praktik. 
Miliki ilmu secukupnya, kemudian jangan tunda 
untuk praktik.

Latihlah kekuatan Anda

Seperti disebutkan di atas, bahwa kekuatan 
akan muncul jika kita tahu ilmunya dan mau 
melatih kekuatan tersebut. Anda tidak bisa 
membeli kekuatan diri Anda, namun Anda 
bisa melatihnya sampai kekuatan itu muncul. 
Bagaimana cara melatihnya?

1. Anda bisa langsung praktik (setelah tahu 
ilmunya). Jika gagal, evaluasi, dan coba 
lagi. Semakin sering Anda mencoba, akan 
semakin kuat Anda. Ini latihan learning 
by doing.

2. Anda bisa berlatih dengan latihan khusus. 
Seperti berenang, Anda bisa berlatih di 
tempat khusus, waktu khusus, dan dengan 
pembimbing. Kemudian praktiklah pada 
dunia sesungguhnya.

48 suara ANGKASA Edisi Oktober 2013



3. Seperti tentara yang sehari-harinya selalu 
diisi dengan latihan dan latihan agar siap 
menghadapi perang sesungguhnya.

Mana yang terbaik? Anda harus melihat 
situasi dan kondisi. Apakah perlu latihan dulu 
atau langsung praktik? Pertimbangkan dengan 
bijak, jangan sampai membahayakan diri Anda. 
Jika Anda langsung berbicara bahasa Inggris di 
depan orang banyak, sementara Anda belum 
bisa bahkan dasarnya sekali pun, ini bisa bahaya. 
Saat Anda ditertawakan oleh orang lain, langsung 
drop, dan kapok bicara bahasa Inggris untuk 
selamanya. Kecuali Anda sudah melatih kekuatan 
mental Anda sebelumnya, mungkin bisa langsung 
praktik (artinya tetap harus latihan dulu). Untuk 
apa kekuatan diri itu? Ada dua fungsi utama 
kekuatan:

1. Untuk bertahan dan mengatasi masalah
dalam hidup, kita akan selalu mengatasi 

masalah dan rintangan. Namun kita tidak perlu 
takut, sebab setiap masalah dan rintangan yang 
ada sudah disertai dengan jalan keluarnya. 
Anda sudah memiliki kekuatan untuk mengatasi 
masalah hidup dan mengatasi rintangan yang 
menghambat Anda. Jika kekuatan itu belum 
nampak, artinya Anda perlu membangkitkannya 
seperti yang dijelaskan di atas. Yakinlah, 
belajarlah, latihlah, dan cobalah.

2. Untuk berjuang dan mencapai tujuan 
besar Anda

Dalam hidup juga penuh perjuangan, 
termasuk berjuang untuk meraih cita-cita Anda 
baik di dunia maupun di akhirat. Semuanya butuh 
perjuangan dan perjuangan butuh kekuatan. 
Sekali lagi, kekuatan itu ada dalam diri Anda, yang 
Anda perlukan ialah membangkitkan kekuatan 
itu. Sehingga Anda akan terbebas dari rasa takut 
saat meniti karir. Semoga sukses.* (Buletin Psyche)



bINTAL

Kalau kita mencermati pemberitaan media 
massa akhir-akhir ini, kita disuguhkan dengan 
banyaknya berita tentang pelanggaran 

hukum yang sangat merugikan orang lain, bangsa 
dan negara. Kehidupan terasa berat dan berliku 
karena kompleksnya permasalahan yang ada. 
Bagaimana menemukan jalan lurus dalam liku-
liku kehidupan di dunia ini sehingga kita berani 
belajar dari kenyataan dalam kehidupan yang 
acap terasa berlawanan dengan cara hidup orang 
baik-baik.

Antara dua pilihan
Di hadapan kita selalu ada dua pilihan, yaitu 

baik dan buruk, dan kita harus memilih karena 
kita tidak bisa mengambil dua-duanya. Alasannya 
cepat atau lambat akhirnya orang akan memihak 
kepada yang satu dan meninggalkan yang lain. Tak 
mungkin memilih yang baik dan pada saat yang 
sama juga melakukan yang tidak baik. Sebagai 
contoh, di dalam kehidupan kita, uang, harta, 
kedudukan semua orang ingin mendapatkannya 
tetapi dalam mengumpulkannya ada cara yang 
baik dan ada cara yang tidak baik. Kalau kita 
orang beriman, tentu harta, jabatan bukanlah 

tujuan tetapi harus diperoleh dengan cara yang 
benar. Cara memperoleh tersebut menunjukkan 
apakah kita sebagai manusia yang berakal budi 
dan diberi kemuliaan atau sebaliknya. Manusia 
yang diberi akal budi dan diberi kemuliaan akan 
mengumpulkan harta dan mendapatkan jabatan 
selalu taat hukum dan aturan serta menghormati 
orang lain. Kita tidak mungkin mengaku makhluk 
mulia ciptaan Tuhan, tetapi tidak taat hukum dan 
aturan serta melukai orang lain. 

Manusia yang mengaku sebagai makhluk 
mulia ciptaan Tuhan, tentu akan berusaha 
mendapatkan jabatan dan mengumpulkan 
hartanya dengan cara yang baik, taat hukum dan 
menghargai orang lain. Manusia tidak mungkin 
mengaku mulia tetapi melakukan hal-hal yang 
tidak mulia, juga tidak mungkin mengaku baik 
tetapi melakukan hal yang tidak baik; harus 
memilih dari dua pilihan: baik atau tidak baik.

Hal-hal yang mempengaruhi 
Memilih bukanlah hal yang mudah, karena 

dalam menentukan pilihan akan banyak hal 
yang mempengaruhi, misalnya : ideologi, politik, 
ekonomi, sosial dan budaya seseorang. Ideologi 

Manakala 
Harus 
Memilih
Oleh Mayor Sus Widiono, S.Ag
Parohani Gol VI. Subdisbintal Diswatpersau
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yang dianut seseorang akan mempengaruhi cara 
pandang dan tindak tanduk seseorang dalam 
berbuat dan akhirnya menentukan di antara 
dua pilihan. Contoh orang yang hidup dimana 
manusia lain adalah musuh maka dalam memilih 
tindakan akan selalu mengorbankan manusia lain. 
Haluan politik seseorang juga akan memberikan 
andil dalam menentukan pilihan, karena politik 
sejauh kepentingannya sama, maka hal tersebut 
baik dilakukan dan bukan karena memang 
baik atau buruk. Demikian juga ekonomi, 
dimana seseorang akan memilih hal-hal yang 
secara ekonomi menguntungkan dirinya untuk 
dilakukan daripada yang tidak menguntungkan. 
Secara sosial juga akan mempengaruhi, dimana 
status sosial akan berpengaruh terhadap 
keputusan untuk memilih diantara yang baik dan 
yang tidak baik. Demikian juga budaya, budaya 
akan berpengaruh terhadap cara mengambil 
keputusan. Hal-hal baik di lingkungan budaya 
tertentu belum tentu baik di lingkungan yang lain.

Hal-hal yang mempengaruhi tersebut 
menjadi satu dalam kehidupan ini, sehingga hidup 
ini menjadi proses untuk memilih. Manakala 
banyak orang menentukan pilihan ke hal-hal yang 
negatif, maka akan menimbulkan kecenderungan 
atau krisis. Ketika banyak orang memilih hal yang 
tidak baik secara ekonomi dan dilakukan banyak 
orang, maka akan menimbulkan krisis ekonomi.

Memperbaiki pilihan yang salah 
Ada yang mengatakan, “manusia itu 

tempatnya salah dan salah itu manusiawi.” Hal 
ini tentu menjadi salah terus kalau manusia 
itu berbuat salah. Salah itu manusiawi untuk 
memaklumi adanya perbuatan yang salah 
didalam mencari kebenaran. Tentu sangat tidak 
bijaksana jika manusia melakukan kesalahan 
yang sama, karena dengan melakukan kesalahan 
yang sama berarti tidak ada proses belajar. 
Kehidupan manusia adalah sebuah proses yang 
terus menerus menuju kesempurnaan.

Kehidupan memiliki banyak segi. Situasi 
yang kritis kerap bisa diatasi dengan mengubah 
diri. Seseorang yang sedang menghadapi 
kendala dan berhasil mengatur siasat sehingga 
keadaannya tidak seburuk seperti bila diam 
menunggu konsekuensi kelakuannya sendiri, 

merupakan sikap yang lebih baik. Tentu saja ia 
harus berhati-hati sehingga tindakannya kali ini 
tidak memperburuk keadaan. Ketika seseorang 
berhasil membawakan diri dengan baik dalam 
situasi yang gawat di situ ada hal yang harus 
dihargai. Memperbaiki pilihan yang salah 
merupakan perbuatan terpuji.

Bersifat sementara 
Hal-hal yang tidak baik untuk sementara 

dapat menjadi sandaran hidup dan mengikat 
persahabatan. Namun suatu ketika akan 
terbongkar dan menyebabkan rasa tidak aman. 
Dalam dunia politik dikenal apa yang disebut 
dengan pecah kongsi, dulu akrab dan bersahabat, 
sekarang bermusuhan dan saling menjatuhkan. 
Oleh karena itu berusahalah memegang yang bisa 
memberi rasa aman sejati, yaitu manusia yang tak 
bercela, yang bertindak adil, yang hidup sesuai 
dengan kebenaran, tidak memfitnah, tidak berbuat 
jahat, tidak mendatangkan aib bagi sesama, tidak 
mengecilkan kaum terpojok, menghormati orang 
yang bertakwa, yang memiliki integritas, yang 
tidak memeras dan tidak mau dibayar untuk 
menjatuhkan orang yang tak bersalah.

Berpijak pada kenyataan dan mulai dari 
yang kecil

Dalam menentukan yang baik atau tidak baik, 
harus dengan penuh hati-hati dan perlu melihat 
kenyataan. Dari kenyataan yang ada itu kita tahu 
ke mana arah yang harus ditempuh dan hal-hal 
mana yang harus diperbaiki. Pandai-pandailah 
membawa diri bahkan dalam urusan hal-hal 
yang kecil sekalipun. Karena tidak ada yang besar 
kecuali dari yang kecil. Pepatah mengatakan, 
“barang siapa setia pada hal-hal yang kecil, Ia akan 
setia pada hal-hal yang besar.” Sikap mau dan 
berani berubah demi mencari jalan yang benar 
akan membahagiakan; mau belajar dari hal-hal 
yang kecil serta jeli melihat mana yang sungguh 
menjamin kebahagiaan hakiki. Meskipun kecil 
harus dikerjakan dengan tanggung jawab serta 
kesadaran moral yang besar. Di sinilah kehidupan 
yang penuh liku-liku itu dapat menjadi jalan bagi 
manusia yang mau belajar dan memperbaiki diri 
untuk menuju pada kebahagiaan.* 
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Kesehatan

A nda pernah mengalami nyeri pada 
sendi? Bisa pernah dan mungkin juga 
belum. Namun mayoritas orang pernah 

mengalaminya. Masyarakat awam biasanya 
langsung mengaitkan dengan rematik atau asam 
urat. Sebagian lagi berpikir itu akibat osteoporosis. 
Lantas apa sebetulnya nyeri sendi itu ? bagaimana 
solusinya?

Nyeri sendi terjadi akibat adanya radang pada 
sendi (osteoarthritis). Memang, sebagian orang 
awam mengatakan hal ini sebagai pengapuran. 
Lantaran pada saat tulang difoto rontgen terdapat 
osteofit (semacam taji). Sebetulnya bukan 
tumbuh, namun karena kerusakan pada tulang 
rawan maka timbul osteofit. Dengan demikian 
tidak ada istilah pengapuran atau penyakit kapur, 
yang sering membuat orang salah kaprah. 

Orang pun jadi takut minum kalsium karena 
khawatir kapurnya bertambah besar, padahal 
sama sekali tidak ada hubungannya. Kerusakan 
tulang rawan tersebut, dapat terjadi pada seluruh 

Oleh Letkol Kes Dr. Dewi Gathmyr, MS.,SpPD
         (Kasatkes Denma Mabesau)

tulang rawan. Mulai dari lutut, engkel, panggul, 
bahu, tulang belakang, hingga siku. Tak hanya itu, 
stadiumnya pun berbeda-beda. Derajat ringan, 
konsistensi tulang rawannya terasa lembek, ada 
juga yang seolah berserabut dan bolong. Bahkan 
yang lebih berat lagi, di bawah tulang rawan 
terdapat tulang yang ikut tergerus.

Umumnya osteoarthritis terjadi pada sendi 
lutut dan panggul. Hal ini dikarenakan, sendi 
pada lutut dan panggul adalah sendi weight 
bearing. Sendi yang menahan beban tubuh. 
Tapi, penyakit ini dapat terjadi pula pada bahu, 
tangan, atau tempat lainnya. Penyakit ini terdiri 
dari beberapa stadium, misalnya osteoarthritis 
stadium satu pada lutut yang terlihat mulai 
adanya penyempitan ringan. Stadium dua selain 
penyempitan, juga ada osteofit. Stadium tiga lebih 
parah, dan stadium empat jika tulang paha dan 
tulang kering sudah menyatu. 

Osteoarthritis terjadi seiring dengan 
pertambahan umur. Onset penyakit perlahan, 
mulai usia di atas 40 tahun. Menurut statistik dari 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), 
sebanyak 13,9% menyerang usia 25 tahun dan 
33,6% menyerang usia diatas 65 tahun. Jumlah 
penderita Osteoarthritis di Indonesia terutama 
diderita oleh kelompok usia diatas 50 tahun. Lebih 
dari 85%, kelompok usia 65 tahun menggambarkan 
osteoarthritis pada gambaran x-ray, meskipun 
hanya 35%-50% mengalami gejala. Sebelum umur 
45 tahun, Osteoarthritis lebih sering menyerang 
laki-laki. Setelah umur 55 tahun, Osteoarthritis 
lebih sering menyerang wanita. 

“SEL AJAIB” 
UNTUK TERAPI 
NYERI LUTUT
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Lantas apa faktor risiko sehingga terjadi 
osteoarthritis? Pada beberapa penelitian 
menunjukkan bahwa terjadi peningkatan angka 
kejadian osteoarthritis pada obesitas. Obesitas 
meningkatkan beban biomekanik pada sendi 
lutut dan panggul selama aktivitas. Tekanan pada 
lutut dan panggul selama aktivitas, 2-4 kali lebih 
besar dari berat badan normal, sehingga efek 
berat badan yang berlebih akan meningkatkan 
tekanan pada lutut dan panggul. Obesitas juga 
meningkatkan risiko OA melalui peningkatan 
kadar hormon, faktor pertumbuhan berperan 
pada patogenesis Osteoarthritis. Faktor risiko lain 
adalah usia, jenis kelamin, hormonal, genetik 
serta aktivitas fisik tertentu.

Pemeriksaan Fisik
Pada pemeriksaan fisik dari osteoarthritis 

dapat ditemukan ketegangan lokal dan 
pembengkakan jaringan tulang atau jaringan 
lunak. Krepitus tulang (sensasi tulang bergesekan 
dengan tulang, yang ditimbulkan gerakan sendi) 
merupakan karakteristik osteoarthritis. Efusi 
synovial (cairan sendi), jika ada biasanya tidak 
banyak. Dengan perabaan dapat dirasakan 
peningkatan suhu pada sendi. Otot-otot sekitar 
sendi yang atrofi karena tidak digunakan atau 
karena hambatan reflek dari kontraksi otot. 
Pada tingkat lanjut osteoarthritis, dapat terjadi 
deformitas berat (misal pada osteoarthritis lutut, 
kaki menjadi berbentuk O atau X), hipertrofi 
(pembesaran) tulang, subluksasi, dan kehilangan 
pergerakan sendi yang jelas.

Prinsip terapi pada osteoarthritis adalah; 
1. Menghilangkan keluhan, 2. Mengoptimalkan 
fungsi sendi, 3. Mengurangi ketergantungan, 4. 
Meningkatkan kualitas hidup, 5. Menghambat 
progresivitas penyakit, 6. Mencegah komplikasi. 
Modalitas terapi non farmakologis yaitu eduksi 
pasien untuk mengistirahatkan/memproteksi 
terhadap sendi yang terkena, menggunakan alat 
bantu, memperbaiki pola dan gaya hidup dengan 
menjaga sikap tubuh yang baik, tidak duduk pada 
kursi yang terlalu pendek, mengurangi berat 
badan. Disarankan untuk melakukan olahraga 
low impact (seperti bersepeda dan berenang), 
menggunakan toilet duduk. Melaksanakan 
fisoterapi diatermil baik menggunakan 
hidrokolator, ultrasonic, inframerah parafin 
bath dan mandi air hangat, elektrostimuli serta 
menggunakan alat bantu berupa tongkat atau 
ortesa (knee decker). 

Untuk terapi farmakologis digunakan 
golongan analgetik, NSAID (Non Steroid Anti 
Inflamatory Drugs), Glukosamin Sulphate 
1500mg per hari, suntikan lubricant pada lutut, 
operasi arthroscopic untuk mengeluarkan cairan 
inflamasi, membersihkan dan mengeluarkan 
tulang muda/perkapuran dalam lutut , 
operasi penggantian sendi lutut (untuk kondisi 
osteoarthritis yang parah). 

Saat ini modalitas terapi osteoarthritis 
memasuki era pengobatan secara biologi, 
digunakan sel hidup dari tubuh pasien sendiri 
untuk mengobati dan memperbaiki sel tubuh 
yang lain sebagai pengganti terapi dari bahan 
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kimia atau makhluk hidup lainnya. Terapi sel 
hidup ini sangat menjanjikan. 

Platelet Rich Plasma (PRP)
Tahukah Anda ternyata di dalam darah kita 

sendiri terdapat sel-sel terbaik, yang memberi 
manfaat yang dramatis bagi kesehatan tubuh kita. 
Potensinya pun bisa 3-7x lipat dibandingkan stem 
cell yang dijual dipasaran. Selain itu PRP tidak 
menimbulkan alergi, karena dibuat dari darah 
kita sendiri (autologus). Platelet-rich plasma 
(PRP) merupakan plasma darah yang kaya akan 
platelet, mengandung berbagai macam faktor 
pertumbuhan (growth factor), fibronectin dan 
sitokin sangat berperan dalam meregenerasi sel-
sel, menstimulasi proses penyembuhan tulang, 
soft tissue dan ditenggarai sebagai anti aging. 
Terapi ini relatif aman karena menggunakan 
darah pasien sendiri (autologus donor) dengan 
metode sedemikian rupa sehingga didapatkan 
komponen plasma kaya akan platelet. 

Teknik pengobatan berupa injeksi sel hidup  
ke dalam sendi sedemikian rupa. Sel hidup yang 
diinjeksikan tersebut akan menstimulasi faktor 
pertumbuhan sehingga mempercepat proses 
penyembuhan luka, meningkatkan elastisitas 
jaringan kolagen yang memiliki andil besar dalam 
proses regenerasi sel, menurunkan gejala serta 
mengurangi proses peradangan /inflamasi. 

Berapa Lama Pengerjaan PRP? Prosedur 
memakan waktu sekitar satu jam. Terapi PRP 
dapat menghilangkan nyeri tanka risiko operasi, 

anestesi umum, rawat inap. Setelah tindakan PRP, 
pasien dapat kembali bekerja dan menjalankan 
aktifitas seperti biasa. Injeksi dapat diulang dua 
sampai tiga minggu kemudian

Hasil yang diharapkan. Perbaikan dapat 
terlihat dalam beberapa minggu setelah injeksi 
pertama. Penelitian yang dilakukan RS Sport 
Medicine di Newyork, memberi harapan baru 
yang menjanjikan bagi penderita osteoatritis 
lutut. Terapi ini dapat mengurangi rasa nyeri 
serta meningkatkan fungsi hingga 73%, serta 
memperlambat progresifitas osteoartritis. (in the 
Clinical Journal of Sports Medicine.)

Penelitian serupa di Universitas McMaster 
Western Ontario, dengan pemberian PRP pada 
kasus osteoartritis, didapatkan hasil peningkatan 
fungsi sendi, berkurangnya nyeri serta kekakuan 
sendi. Dengan menggunakan alat ukur “Western 
Ontario and McMaster Universities Arthritis 
Index”, didapatkan penurunan kekakuan sendi 
secara signifikan sebesar 41.7% dalam 6 bulan 
dan 55.9% dalam waktu setahun. Untuk rasa nyeri 

berkurang sebesar 56.2% dalam 6 bulan dan 58.9% 
dalam setahun. Skor fungsional meningkat sebesar 
24.3% dalam waktu setahun. Activity of Daily Living 
Scores menunjukkan peningkatan dalam 6 bulan 
(46.8%) dan setahun (55.7%).

Efek samping sejauh ini masih dapat 
dikendalikan seperti nyeri setelah injeksi. Injeksi PRP 
tidak dianjurkan pada wanita hamil, perdarahan, 
konsumsi obat anti perdarahan seperti coumarin, 
dan penderita kanker.*

54 suara ANGKASA Edisi Oktober 2013



sEJARAH

Angkatan Udara Republik Indonesia (TNI 
AU) sebagai bagian integral dari ABRI (TNI) 
selalu berkomitmen untuk selalu setia pada 

bangsa dan negara Indonesia. Untuk mewujudkan 
hal tersebut TNI AU selalu bekerjasama dengan 
angkatan lain dalam pelaksanaan tugas operasi. 
Hal ini sudah dilakukan semenjak kelahirannya 
pada tanggal 9 April 1946, seperti dalam operasi 
penumpasan pemberontakan Kahar Muzakar, 
RMS, Operasi Trikora pembebasan Irian Barat, 
dan sebagainya.

Meletusnya pemberontakan yang dilakukan 
oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) yang lebih 
dikenal G-30 S/PKI, Angkatan Udara selalu 
berpartisipasi untuk menumpas sisa-sisa yang 
masih melakukan perlawanan seperti di Blitar 
Selatan, yang dikenal dengan Operasi Trisula 
serta penumpasan sisa PKI di Jawa Tengah. 

Meskipun sudah hancur, tokoh-tokoh PKI 
masih belum semuanya bisa ditangkap, seperti 
Ex Brigjen Supardjo dan anggota Polit Biro 
Anwar Sanusi. Kedua tokoh sentral Gerakan 
30 S/PKI tersebut selalu berpindah-pindah 
dalam persembunyiannya, sehingga sangat sulit 
ditangkap. Dalam hal ini intelijen dari Angkatan 
Darat berhasil mendeteksi keberadaan Brigjen 
Supardjo dan Anwar Sanusi bersembunyi di 
Perumahan Bintara Angkatan Laut Kodamar, 
Cilincing, Tanjung Priok. Kedua tokoh PKI ini 
licin bak belut, ketika akan ditangkap berhasil 
melarikan diri.

Peran AURI Dalam 
Operasi Kalong

Berdasarkan info dari intelijen Kowilu 
V  d ike tahui ,  kedua  buronan  te r sebut 
persembunyiannya kemudian berpindah 
di kawasan Lanud Halim Perdanakusuma. 
Keberadaan kedua tokoh PKI di sana diketahui 
berawal dari tertangkapnya tokoh PKI Soedisman, 
Soedjono Pradigdo, serta Harto Rebo. Informasi 
dari mereka, Brigjen Supardjo dan Anwar 
Sanusi setelah lolos dari penyergapan di Cilincing 
bersembunyi di Lanud Halim Perdanakusuma. 
Untuk itu Panglima Komando Wilayah 
Udara (Pangkowilu) V Komodor Udara Saleh 
Basarah memerintahkan untuk melakukan 
penggeledahan rumah di komplek Lanud Halim 

Pangkowilu V Komodor Udara Saleh Basarah

Oleh Mayor Sus Heri Susanto, S.S
Kasubsikajita, Sipulkajita, Subdisjarah
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Perdanakusuma, tetapi belum membuahkan 
hasil. Selanjutnya dibentuk satuan tugas yang 
beranggotakan intelijen Kowilu V, Polisi Militer 
Lanud Halim Perdanakusuma dan Intel Kodim 
0501 yang diberi nama “Operasi Kalong” dengan 
pimpinan Kapten Inf Soeroso. Operasi ini 
melibatkan 20 personel yang terdiri dari delapan 
anggota intel Kodim 0501, empat anggota intel 
Kowilu V dan delapan anggota Polisi Militer Lanud 
Halim Perdanakusuma. Untuk memudahkan 
pergerakan di wilayah AURI, anggota dari Kodim 
0501 menggunakan seragam AURI.

Sebelum melaksanakan operasi penangkapan 
Kapten Inf Soeroso sebagai komandan tim 
menghadap Pangkowilu V Komodor Udara 
Saleh Basarah untuk menyampaikan rencana 
pelaksanaan operasi. Pangkowilu menyatakan 
dukungannya terhadap operasi tersebut, begitu 
juga Komandan PAU Halim Perdanakusuma 
Kolonel Udara Rusman juga mendukung operasi 
di wilayahnya.

Penggerebekan dilaksanakan tanggal 
12 Januari 1967 malam, usai sholat tarawih 
bertepatan malam Lebaran, yang dilakukan 
secara mendadak, bahkan anggota tim ada yang 
tidak mengetahui apa yang akan dilakukan. 
Keduapuluh orang pasukan gabungan bergerak 
mengunakan dua buah mobil jip AURI menuju 
ke rumah Kopral Satu Soetardjo di perumahan 

Marsda TNI (Purn) Rusman yang pada
saat Operasi Kalong menjabat

Komandan PAU Halim Perdanakusuma

Supardjo saat ditangkap 
di Halim Perdanakusuma
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bintara (sekarang komplek Angkasa). Setelah 
berhasil memasuki rumah sasaran, tim tidak 
menemukan keberadaan Brigjen Supardjo, tetapi 
ada kejanggalan karena ditemukan kopi yang 
masih panas, jejak kaki di tembok dan KTP atas 
nama Moch Syarif dalam kantong baju yang 
digantung. Tim berkeyakinan bahwa Brigjen 
Supardjo memang berada di rumah tersebut 
karena Moch Syarif adalah nama samaran dari 
Brigjen Supardjo, serta ditemukannya jejak 
kaki yang mengarah ke atap rumah. Setelah di 
cek benar, di atas atap ada orang bersembunyi. 
Letnan Rosjadi berteriak ke arah orang tersebut, 
“Ayo turun! Kalau tidak saya tembak!” Kemudian 
terdengar jawaban dari atas, “Baik saya turun.” 
Setelah orang tersebut turun, ternyata benar 
bahwa dia adalah Brigjen Supardjo buronan yang 
sedang dicari. Kemudian Brigjen Soepardjo dibawa 
ke markas Kodim 0501 untuk diserahkan kepada 
Komandan Kodim 0501 Letkol Inf Soedjiman yang 
pernah menjadi bawahannya. Sedangkan Kopral 
Satu Soetardjo dibawa ke Markas Polisi Udara 
Halim Perdanakusuma.

Sebagian anggota lainya dipimpin Letnan 
Udara I Mukamad Tohir melanjutkan tugas untuk 
melakukan penangkapan terhadap Anwar Sanusi 
di kompleks Skadron. Intelijen telah berhasil 
mengendus keberadaan Anwar Sanusi di 

rumah Letnan Muda Udara I Soekardjo yang 
mengaku sebagai pedagang buah dan tukang 
rumput. 

Anwar Sanusi berhasil ditangkap di rumah 
tersebut. Hal ini dikarenakan salah seorang 
anggota tim mengenali wajahnya meskipun saat 
ditangkap menyangkal. Anwar Sanusi beserta 
pemilik rumah, Letnan Muda Udara I Soekardjo 
langsung digelandang ke Markas Polisi Militer 
Halim Perdanakusuma, sedangkan Anwar Sanusi 
segera di bawa ke Kodim 0501.

Keberhasilan ini merupakan suatu 
pembuktian bahwa AURI tidak terlibat gerakan 
G 30 S/PKI dan selalu berkomitmen untuk setia 
kepada pemerintah. Untuk menyingkapi hal 
tersebut, Men/Pangau Laksamana Madya Udara 
Roesmin Nurjadin menegaskan, bahwa dengan 
turut aktifnya anggota-anggota AURI dalam 
tugas Operasi Kalong, maka AURI sebagai salah 
satu unsur dari ABRI telah menunjukkan itikad 
baiknya, yang secara positif mengambil bagian 
dalam semua operasi-operasi pengamanan 
dan penertiban, yang sekaligus mengembalikan 
kepercayaan kepada AURI sebagai alat negara. 
Atas keberhasilan tersebut, Men/Pangau 
memberikan penghargaan kepada anggota AURI 
yang tergabung dalam Operasi Kalong tersebut.* 

Komandan Operasi 
Kalong Intel Kowilu V 
Letnan Satu Udara Moh 
Tohir Djajudi beserta 
anggotanya mendapat 
penghargaan dari Men/
Pangau Laksamana Madya 
Udara Roesmin Nurjadin 
atas keberhasilannya 
menangkap gembong PKI 
ex Brigjen Supardjo dan 
Anwar Sanusi
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Cerpen

Meski hari Sabtu itu masih H-lima Lebaran, 
namun orang sudah berbondong-bondong 
menuju bandara, pelabuhan, stasiun dan terminal 
bus untuk mendapatkan kendaraan pulang mudik 
ke daerah tujuan masing-masing.

Remaja, anak-anak maupun orang tua 
rela berdesak-desakan berebut untuk bisa 
naik kendaraan yang diinginkan. Meski untuk 
membawa badan saja sudah susah penuh 
perjuangan, tapi pada umumnya mereka masih 
disibukkan dengan barang bawaan.

Para penumpang selain membawa tas 
pakaian, masih membawa pula kardus atau tas 
tentengan lainnya yang berisi makanan, buah-
buahan atau souvenir lainnya sebagai oleh-oleh 
buat keluarga di kampung.

Meski sebetulnya oleh-oleh itu sejatinya 
sudah banyak dijual di kampung, namun mereka 
merasa kurang srek kalau tidak membawa secara 
langsung dari perantauan.

Dari ribuan orang yang berebut naik bus 
jurusan Solo ini, salah satunya adalah Hartati. 
Hari itu Hartati berniat pulang kampung untuk 
menengok orang tuanya. Maklum, sudah dua 
tahun ini ia tak pernah pulang.

BERKAH 
BERKAH 

MUDIKMUDIK
Setiap kali Hartati ingin naik bus, setiap kali 

itu pula ia gagal. Di terminal Pulogadung, hari itu 
setiap ada bus yang datang orang saling berebutan 
naik bus. Banyak diantara penumpang bisa naik 
bus, namun barang bawaannya ketinggalan begitu 
pula sebaliknya, hingga akhirnya turun lagi.

Demikian halnya dengan Hartati, sudah 
hampir dua jam tak juga mendapatkan bus. Setiap 
kali mau naik, ia selalu gagal, sampai-sampai ia 
mau menangis. Karena kecapaian, ia duduk di 
trotoar sambil memegangi kardus bawaannya.

Rupanya perjuangan Hartati tak luput dari 
pengamatan Rudiyanto. Melihat Hartati selalu 
gagal naik bus, Rudiyanto merasa kasihan. Iapun 
berusaha mendekati. Dengan hati-hati Rudiyanto 
berusaha untuk bertanya. “Maaf mbak, mau 
kemana,” tanya Rudi.

“Dari tadi saya perhatikan mau naik, nggak 
bisa-bisa,” tambahnya.

Mendapatkan pertanyaan dari seorang pria 
yang cukup ganteng, sejenak Hartati tergagap dan 
tak bisa menjawab.

“Mbak, maaf kalau boleh tahu, mbak mau 
pergi kemana,” Rudi mencoba mengulangi 
pertanyaannya.

“Eh, iya, iya, saya mau pergi ke Solo,” jawab 
Hartati tergagap.

“Kenalkan, nama saya Rudiyanto,” kata Rudi 
sambil mengulurkan tangan.

Dengan sedikit agak gemetar, Hartati 
mengulurkan tangannya. “ Hartati,” jawabnya 
sambil menerima uluran tangan Rudi.

 “Begini, kalau boleh, mbak akan saya bantu, 
kebetulan sayapun akan pergi ke Solo. Nanti 
mbak di bawah saja menunggu tas mbak dan tas 
saya, biar saya yang naik duluan.”

“Setelah saya dapat tempat duduk, nanti 
mbak Hartati baru naik dengan membawa tas-
tas itu. Bagaimana, kalau iya saya akan berusaha 
untuk bisa naik duluan,” kata Rudi meyakinkan.

Oleh Mayor Sus A. Muhsin
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Bak terkena hipnotis, Hartati mengiyakan 
anjuran Rudiyanto yang baru saja dikenalnya 
tanpa rasa curiga sedikitpun.

Setelah menunggu beberapa saat, bus yang 
ditunggu-tunggupun datang. Para penumpang 
berlarian saling berebut untuk bisa naik kedalam 
bus. Dari kejauhan Hartati mengamati betapa 
Rudiyanto berjuang keras berdesakan dan berebut 
untuk bisa naik.

Setelah bus penuh dengan dan para 
penumpang mendapat tempat duduknya masing-
masing, barulah Rudiyanto memanggil Hartati lewat 
jendela. Mendengar namanya dipanggil-panggil 
segera pandangannya mengarah ke suara itu.

Mengetahui itu suara Rudi, barulah Hartati 
bergegas berjalan menuju bus. Dengan terseok-
seok karena keberatan membawa tas miliknya dan 
kepunyaan Rudi iapun berusaha mendekati bus.

Meski sudah tidak berebutan seperti 
sebelumnya, namun untuk bisa naik bus bukanlah 
perkara mudah, pasalnya tas yang dibawanya 
cukup berat. Sesampainya di dalam bus, Rudi 
berusaha membantu membawakan tas dan 
barang bawaan Hartati.

Tas segera mereka tempatkan di bawah 
kolong bangku, barulah keduanya duduk. Mereka 
berdua duduk berdampingan di bangku nomor 
empat dari depan sebelah kiri.

“Terima kasih ya mas, telah menolong saya,” 
kata Hartati.

“Sudah hampir dua jam saya tadi berebutan 
naik bus, tapi nggak bisa-bisa. Untung ada mas 
Rudi yang menolong saya. Sekali lagi saya 
ucapkan terima kasih,” tambahnya.

“Iya sama-sama,” jawab Rudi.
“Mbak Hartati, Solo nya dimana ?”

“O, saya di Kartosura mas. Kalau mas Rudi 
sendiri dimana,” Hartati mencoba bertanya.

“Anu, mbak, kalau rumah saya di Madiun, 
tapi karena adanya hanya bus jurusan Solo, ya 
nggak apa-apa nanti dari Solo baru nyambung 
bus ke Madiun.”

“O, begitu to.”
Sejenak mereka terdiam. Sementara 

kondektur bus mulai menarik ongkos kepada para 
penumpang satu persatu. Rupanya kondektur 
itu menarik ongkosnya dua kali lipat dari harga 
semestinya. 

Meski sambil menggerutu, para penumpang 
tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka terpaksa harus 
membayar harga yang diminta kondektur.Padahal 
sudah ada ketetapan dari pemerintah kalau tarif 
angkutan tidak boleh melebihi harga yang sudah 
ditentukan, namun kenyataannya tetap saja 
berbeda dari apa yang ditetapkan.

Betapa terkejutnyaHartati, ketika ia tidak 
mendapai lagi dompet dan HP nya dalam tas 
miliknya. “Aduh, gimana ini, dompet dan HP ku 
hilang,” teriaknya sambil memperhatikan tas 
jinjing yang sudah robek di bagian bawahnya.

“Gimana ini, saya harus membayar pakai 
apa. Semua uang yang saya simpan dalam dompet 
raip diambil copet,” teriak Hartati sambil menangis 
sejadi-jadinya, hingga membuat penumpang 
menoleh kearahnya.

Melihat Hartati menangis, hati Rudi merasa 
iba dan mencoba menenangkannya. “Sudahlah 
mbak, nggak usah menangis,” hiburnya.

“Iya, tapi saya nggak bisa bayar tiket,” jawab 
Hartati sambil berdiri mau meninggalkan tempat 
duduk.

“Lho mbak Hartati mau kemana,” tanya Rudi.
“Ya turun mas. Saya sudah nggak punya apa-

apa lagi untuk membayar tiketnya.
“Sudahlah mbak, jangan panik. Duduklah,” 

kata Rudi sambil menarik tangan Hartati mengajak 
duduk kembali.

Ketika tangannya dipegang Rudi, badannya 
gemetar bagaikan tersengat aliran listrik. Tak 
kuasa iapun duduk kembali. Badan terasa lemas, 
mulut terkunci tak bisa bicara bagaikan beku.

Setelah Hartati duduk, Rudi berusaha 
menghibur. “Mbak Hartati nggak usah khawatir, 
biar saya yang membayar tiketnya.”

“Kalau tidak keberatan dan boleh, nanti 
mbak Hartati akan saya antar sampai rumah,” 
tambahnya.

Setelah dirasa 
cukup, akhirnya 

Rudi pun berpamitan 
untuk melanjutkan 
perjalanan pulang 

ke Madiun.
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Mendengar ucapan Rudi, Hartati tak mampu 
mengeluarkan sepatah katapun kecuali hanya 
anggukan kepala saja.

“Sudah tenang saja, nanti mbak Hartati akan 
saya antar sampai rumah dengan selamat.”

“Terima kasih ya mas atas kebaikannya,” 
jawab Hartati penuh haru.

“Ya, sama-sama.”
Tak lama kemudian bus pun berjalan. Selama 

perjalanan mereka berdua asyik mengobrol. 
Obrolan yang ia bicarakan berbagai hal dari mulai 
sekolah hingga mereka bisa sampai ke Jakarta.

Ketika sampai di daerah Sukamandi, bus-
pun berhenti. Para penumpang turun untuk pergi 
ke kamar kecil dan makan malam. Tak lupa Rudi 
mengajak Hartati turun untuk makan bersama. 

Tadinya Hartati masih merasa sungkan akan 
ajakan Rudi, namun karena didesak dan perutnya 
memang terasa lapar, akhirnya iapun mengikuti 
ajakannya. Mereka berdua makan bersama dan 
hubungannya kelihatan semakin akrab seolah 
sudah lama kenal.

Selama perjalanan, keduanya saling 
bercerita. Sesekali terdengar gelak tawa dari 
keduanya. Maklum Rudi orangnya memang 
kocak, kalau bicara lucu dan menyenangkan.

Keesokan harinya bus telah tiba di 
terminal Solo. Sesuai janjinya, Rudi benar-
benar mengantarkan Hartati hingga sampai di 
rumahnya. Sesampainya di rumah, kedua orang 
tua Hartati merasa bersyukur dan berterima kasih 
kepada Rudi yang telah memberikan pertolongan 
kepada anaknya.

Setelah dirasa cukup, akhirnya Rudi pun 
berpamitan untuk melanjutkan perjalanan pulang 
ke Madiun.

Entah kenapa Hartati merasa berat dan 
kehilangan ketika mendengar Rudi yang baru 
dikenalnya berpamitan. “Mas, terima kasih ya, 
telah menolong Hartati,” ucap Hartati penuh 
perasaan.

“Entah apa jadinya, seandainya nggak 
ada mas Rudi, pastilah saya nggak bisa pulang. 
Jangankan ke kampung halaman, pulang dari 
terminal-pun mungkin dengan jalan kaki,” 
tambahnya.

“Ya, sudah nggak usah dipikir, yang penting 
sekarang sudah sampai di rumah dengan selamat,” 
jawab Rudi.

“Baiklah kalau begitu, saya pulang dulu ya 
dan kalau boleh kapan-kapan saya akan main 

lagi, itupun kalau nggak ada yang marah lho,” 
kata Rudi berkelakar.

“Dengan senang hati saya akan menunggu 
kedatangan sang pangeran penolongku,” jawab 
Hartati tak mau kalah dalam berkelakar.

“Hati-hati ya mas di jalan, jangan tidur ntar 
tasnya hilang lho,” tambahnya.

“Terima kasih putri nan cantik jelita, kanda 
kan pergi dulu tuk kembali lagi suatu hari nanti.”

Sepeninggal Rudi, Hartati benar-benar 
merasa kehilangan. Pertemuan yang hanya 
singkat itu telah mampu menggoreskan 
kenangan indah dalam hatinya. Iapun bersyukur 
kehadhirat Allah Subhanahu Wata’ala yang telah 
memberikan kesempatan kepada dirinya bisa 
mengenal seorang pria gagah dan baik hati.

Meski telah kehilangan HP dan dompet 
beserta uangnya, namun Hartati bersyukur 
karena bisa berkenalan dengan Rudiyanto yang 
baik hati. 

Dalam hatinya berdoa, semoga pria yang 
baru dikenalnya itu nantinya bisa menjadi 
pacarnya. Rupanya doa Hartati dikabulkan, 
karena setelah lebaran, Rudiyanto benar-benar 
datang ke rumahnya dan mengajaknya jalan-
jalan menikmati masa liburan.

Disaat itulah, Rudi secara terus terang kalau 
hatinya terpikat olehnya semenjak pertama 
kali melihatnya. Dengan senang hati Hartati 
menerimanya, karena memang itulah yang ia 
harapkan. 

Akhirnya mereka berdua sepakat untuk 
pulang ke Jakarta bersama-sama. Baik Hartati 
maupun Rudiyanto sama-sama mendapatkan 
Berkah Mudik. Karena tanpa disengaja, 
pertemuan itu telah menumbuhkan benih-benih 
cinta di hati mereka berdua, hingga berlanjut 
untuk saling menjalin cinta kasih bersama-
sama.*
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APEL GELAR PASUKAN. Danlanud Palembang Letkol PNB Ramot Sinaga menghadiri acara 
apel gelar pasukan operasi ketupat Polda Sumsel tahun 2013 dalam rangka pengamanan Hari Raya 
Idul Fitri 1434 H di lapangan Griya Agung Palembang, awal Agustus. Acara dipimpin oleh Gubernur 
Sumatera Selatan Ir. Alex Noerdin dan dihadiri Kasdam II Sriwijaya, Kapolda Sumsel, Danrem, Danlanal 
Palembang serta unsur muspida Provinsi Sumatera Selatan. Usai acara Gubernur Sumsel menyalami 
para pejabat yang hadir.* (Pentak Lanud Plg) 

CEK BATAS WILAYAH. Danlanud 
Abdulrachman Saleh Marsma TNI 
Gutomo, S. IP. didampingi Kadislog 
Lanud Abdulrachman Saleh melihat 
peta pengembangan Bandara 
Abdulrahman Saleh yang sedang 
dibangun, bersama Dishub Jatim. 
Danlanud secara rutin mengecek 
batas wilayah Lanud Abdulrachman 
Saleh dengan harapan pengamanan 
wilayah Lanud tetap terkontrol 
dan terjaga dengan baik sehingga 
apa yang diharapkan seperti 
pembangunan runway 35 segera 
selesai sesuai dengan jadwal yang 
telah direncanakan.* (Pentak Lanud 
Abd )

Berita Daerah
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WARGA KEHORMATAN KORPASKHAS. Empat perwira tinggi (Pati) TNI AU, Irjenau Marsda TNI 
JFP. Sitompul, Pangkoopsau I Marsda TNI M. Syaugi, Pangkoopsau II Marsda TNI Agus Supriatna, 
dan Sahli Kasau Bidang Sumdanas Marsma TNI Deddy Mulyadi diangkat menjadi warga kehormatan 
Korpaskhas. Upacara pengangkatan warga kehormatan ini ditandai dengan pemakaian baret, 
penyematan wing komando, pemakaian sangkur komando dan penyerahan surat keputusan oleh 
Dankorpaskhas Marsda TNI Amarullah, dan dilanjutkan dengan pembacaan janji prajurit komando, 
di Bandung beberapa waktu lalu.* (Pen Korpaskhas) 

TINJAU ARUS MUDIK. 
Danlanud Sjamsudin Noor 
Letkol Pnb Esron Sahat Bangun. 
Sinaga, S. Sos., bersama 
Gubernur Kalimantan Selatan, 
Drs. H. Rudy Arifin, MM, dan 
pejabat lainnya meninjau arus 
mudik lebaran dari Kalsel ke 
Pulau Jawa, menjelang lebaran 
lalu. Inspeksi dilaksanakan 
mulai di pelabuhan Trisakti 
Banjarmasin, dilanjutkan ke 
jalur angkutan udara melalui 
bandara Syamsudin Noor. 
Menurut Danlanud Sjamsudin 
Noor Letkol Pnb Esron SB. 
Sinaga, S. Sos., TNI Angkatan 
Udara  juga memberikan 

bantuan dukungan pesawat untuk pemudik dari Lanud Sjamsudin Noor dengan tujuan Surabaya, Solo, 
Yogyakarta dan Jakarta.* (Pentak Lanud Sam)

WAWARGA KEHORM TATAN KORPASKHAS E t i ti i (P ti) TNI AU I j M d TNI

63 suara ANGKASA Edisi Oktober 2013



KUNJUNGI SKADRON UDARA 12. Sebanyak 36 putra-putri terbaik dari kabupaten/kota se-provinsi 
Riau yang tergabung dalam pasukan pengibar bendera pada upacara HUT ke 68 RI tahun 2013 provinsi 
Riau mengunjungi Skadron Udara 12, Lanud Roesmin Nurjadin, baru-baru ini. Kedatangan Paskibra di 
Skadron Udara 12 tersebut merupakan agenda khusus, undangan Danlanud Roesmin Nurjadin Kolonel 
Pnb Andyawan. M.P, S.IP, setelah mereka sukses melaksanakan tugas pengibaran bendera Merah Putih 
pada puncak peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan 
di lapangan kantor Gubernur Riau. Kunjungan ini juga bertujuan untuk memupuk jiwa nasionalisme di 
kalangan generasi muda.* (Pentak Lanud Rsn)

PELATIHAN SISHANUDNAS 
VII. Komandan Pusat Pendidikan 
dan Pengembangan Spesialisasi 
(Danpusdikbangspes) Kodiklat 
TNI Marsma TNI Emir Panji 
Dermawan menyematkan tanda 
siswa menandai dibukanya 
Pelatihan Sishanudnas VII Tahun 
2013 yang bertempat di Aula 
Pusdiklat Hanudnas Surabaya, 
beberapa waktu lalu. Pelatihan 
yang berlangsung selama satu 
bulan ini diikuti oleh 20 siswa 
dari tiga angkatan terdiri dari 
satu orang Pati dan 19 orang 
Pamen. Tujuan pelatihan untuk 
memberikan bekal pengetahuan 
tentang sistem pertahanan udara 
nasional dan mekanisme pelaksanaannya baik di dalam latihan maupun operasi Hanudnas.* 
(Pen Pusdiklathanudnas) 
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PENERBANG DAN CREW LEMPAR TOPI. Usai melaksanakan fly-pass di atas Istana Negara Jakarta 
pada saat upacara memperingati HUT ke-68 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia para fighter 
dan crew pesawat tempur Sukhoi dari Skadron Udara 11 Lanud Hasanuddin Makassar dan F-16 Fighting 
Falcon Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi Madiun serentak melempar topi ke udara sebagai tanda 
kegembiraan dan rasa syukur atas keberhasilan pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Negara. Empat 
belas pesawat, delapan pesawat Sukhoi 27/30, enam pesawat F-16 membentuk formasi “Ärrow Head” 
pada ketinggian 1000 feet, dengan kecepatan 360 knots, melintas di atas Istana negara tepat pukul 10.30 
WIB, memeriahkan peringatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.* (Pentak Lanud Hlm) 

RAIH 2000 JAM terbang. Letkol Pnb 
Firman “Foxhound” Dwi Cahyono 
berhasil melengkapi total jam terbang 
2000 jam terbang untuk pesawat F-16 
Fighting Falcon saat melaksanakan 
misi air combat maneuver (ACM) di 
area over the field medium, dengan 
ketinggian 15.000 feet, pertengahan 
Agustus. Prestasi ini dirayakan dengan 
upacara tradisi berupa penyiraman 
air kembang oleh Danwing 3 Kolonel 
Pnb Minggit Tribowo. “Foxhound” 
adalah alumnus AAU tahun 1996. 
Congratulation “Foxhound”. * (Pentak 
Lanud Iwy) 
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UPACARA PENURUNAN SANG SAKA MERAH 
PUTIH. Komandan Lanud Iskandar Letkol Pnb 
Wibowo Sukadi memimpin upacara penurunan 
Sang Saka Merah Putih di halaman Kantor Bupati 
Kobar, beberapa waktu silam. Bertindak sebagai 
komandan upacara adalah Lettu Pom Agung 
Setiyo yang sehari-hari menjabat Dansatpom 
Lanud Iskandar. Hadir pada upacara ini bupati 
dan wakil bupati Kobar serta unsur Muspida.* 
(Pentak Lanud Ikr) 

LATIHAN ATASI AKSI TEROR. Danlanud 
Wiriadinata Letkol Pnb Indan Gilang B. S. Sos, 
mengecek kesiapan personel, senjata dan sarana 
pendukung latihan sebelum pemberangkatan 
pasukan ke tempat latihan di Pos TNI AU Parigi 
Kab. Pangandaran. Latihan aksi teror yang 
dilaksanakan pada akhir Agustus itu disimulasikan 
adanya golongan radikal yang akan melakukan 
aksi teror dan menduduki Pos Parigi. Segera 
Komandan Lanud memerintahkan Kadisops Mayor 
Lek Aang Sukmaya menyiapkan satu pleton 
pasukan cadangan untuk mempertahankan dan 
mengamankan wilayah Pos TNI AU Parigi dari 
ancaman pihak teroris dan pengacau keamanan.* 
(Pentak Lanud Wir)

BERSAMA PERAIH ADHI MAKAYASA. 
Pangkoopsau II Marsda TNI Agus Supriatna beserta 
Danlanud Rembiga Letkol Pnb Arief Hartono foto 
bersama peraih Adhi Makayasa Letda Tek I Putu 
Satrya Kedaton dan ayahnya, usai memberikan 
penghargaan kepada Letda Tek I Putu Satrya 
Kedaton. Prestasi putra kelahiran NTB ini merupakan 
kebanggaan tidak hanya bagi orang tuanya tetapi 
juga Koopsau II di mana NTB merupakan daerah 
di bawah binaan Lanud Rembiga. Pangkoopsau II 
berpesan untuk menjadikan peraihan ini sebagai 
cambuk sekaligus peringatan untuk selalu berusaha 
mencapai yang terbaik dalam penugasan dimasa 
depan.* (Pen Koopsau II)
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KUNJUNGI KORBAN GEMPA. Danlanud El 
Tari Kolonel Pnb Eko Dono Indarto S.ip bersama 
Forkompinda NTT dan Gubernur NTT, Drs. Frans 
Lebu Raya mengunjungi korban letusan gunung 
api Rokatenda yang terjadi pada pertengahan 
Agustus lalu. Rombongan mengunjungi beberapa 
desa yang menjadi tempat pengungsian penduduk 
yang menjadi korban letusan, antara lain desa 
Nitung Lea yang diungsi oleh 28 pengungsi, desa 
Rokirole 439 pengungsi, desa Ladolaka 20 orang 
pengungsi, dan desa Tuanggero 73 pengungsi. 
Para pengungsi mendapat bantuan logistik seperti 
bahan makanan, obat–obatan, air minum, serta 
masker. Gunung Rokatenda mulai menunjukan 
gejala erupsinya sejak tanggal 12 Oktober 2012, 
menyemburkan debu vulkanik berturut - turut 
dan memaksa para penduduk mengungsi ke 
daratan Flores di kabupaten Sikka dan Ende. 
Letusan terakhir terjadi tanggal 10 Agustus 2013 
mengakibatkan tiga korban jiwa, dua orang 
hilang dan tiga luka- luka.* (Pentak Eli) 

BUKA PENDIDIKAN. Komandan Wing Pendidikan 
Teknik dan Pembekalan (Danwingdiktekkal) 
Kolonel Tek Sigit Priyono, GSC.,S.IP.,M.Sc. 
membuka pendidikan Sekolah Kejuruan Dasar 
Teknik (Basic Mechanical Skills Course) 
angkatan ke-40 dan Sekolah Kejuruan Dasar 
Pembekalan (Supply Operation Basic Specialty 
Course) angkatan ke-37 di Skadron Pendidikan 
303 Wingdiktekkal Kalijati, beberapa waktu 
lalu. Pembukaan pendidikan ditandai dengan 
penyematan tanda siswa oleh Danwingdiktekkal.* 
(Pentak Wingdiktekkal) 

TUTUP PENDIDIKAN TBO. Komandan Wing 
III Paskhas Kolonel Psk Rolland DG Waha 
memberikan ucapan selamat kepada mantan 
siswa kursus terjun bebas olahraga (TBO) di 
lapangan apel Satdik Matra Wing III Paskhas 
Lanud Sulaiman Bandung, beberapa waktu lalu. 
Olahraga terjun payung merupakan salah satu 
cabang olahraga yang dipertandingkan dalam 
Pekan Olahraga Nasional (PON) sedangkan pada 
Komite Olahraga Militer Indonesia (KOMI) dan 
Komite Olahraga Militer Dunia juga menjadi 
ajang untuk mengasah kemampuan bagi prajurit, 
sehingga olahraga ini perlu terus dikembangkan.* 
(Pentak Lanud Slm)
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Berdasarkan Keputusan Kasau Nomor Kep. 493 / VII / tahun 2013, tentang 
Pemberian Hak untuk Menerima dan Memakai Wing Penerbang Kehormatan 
TNI Angkatan Udara, Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia memberikan sekaligus 
menyematkan Wing Penerbang Kehormatan kepada empat pejabat Negara yaitu 
Mendikbud, Kasad, Kasal, dan Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala 
Bappenas, di Lanud Halim Perdanakusuma, belum lama ini. Wing ini diberikan 
sebagai penghargaan atas jasa-jasanya yang telah ditunjukkan dalam meningkatkan 
kerjasama operasional kesiapan alutsista TNI AU dan awak pesawatnya, selama ini. 
Sebelum penyematan wing keempat pejabat melaksanakan penerbangan dengan call 
sign “starling flight”, dengan rute Lanud Halim Perdanakusuma menuju Pelabuhan 
Ratu dengan ketinggian 10.000 feet dan kembali ke Lanud Halim Perdanakusuma 
selama satu jam.

Dalam penerbangan tersebut Mendikbut Prof. Dr. Ir. M. Nuh menggunakan 
pesawat Su-30 TS-3009 yang dipiloti oleh Mayor Pnb David Tamboto, Kasad Jenderal 
TNI Moeldoko (sekarang Panglima TNI) pesawat Su-30 TS-3008 dengan pilot Mayor 
Pnb Rianto, dan Kasal Laksamana TNI Dr. Marsetio pesawat Su-3006 dengan pilot 
Mayor Pnb Vincent, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 
Bapenas Prof. Dr. Armida Salsiah Alisyahbana, SE, MA., pesawat Su-3004 dengan pilot 
Mayor Pnb Anto Palaguna. Pada kesempatan tersebut Kasau Marsekal TNI IB Putu 
Dunia juga terbang menggunakan pesawat Su-3007 dengan pilot Letkol Pnb Dedi LS 
Salam, Komandan Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin Makassar.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Ketua Bappenas 
Prof. Dr. Armida Salsiah Alisyahbana, SE, MA merupakan wanita pertama penerima 
wing penerbang kehormatan Angkatan Udara di Indonesia. Armida adalah putri 
kedua dari   Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja dan Siti Hadidjah. Armida menikah 
dengan Andi Alisjahbana, saat ini adalah Direktur Teknologi & Pengembangan 
PT. Dirgantara Indonesia. Mereka dikaruniai dua orang anak, Arlisa Alisjahbana 
dan Ariana Alisjahbana. Armida adalah menantu dari alm. Prof. Dr-Ing. Iskandar 
Alisjahbana.*

Mereka Menerima 
Wing Penerbang Kehormatan

Berita Daerah
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LANUD ROESMIN NURJADIN IKUTI RIAU EXPO. Bersamaan peringatan Hari Jadi ke-56 provinsi 
Riau, Pangkalan TNI AU Roesmin Nurjadin berpartisipasi mengikuti pameran “Riau Expo 2013” 
yang diselenggarakan pemerintah provinsi Riau di lokasi Purna MTQ kota Pekanbaru, pertengahan 
September. Stand Lanud Roesmin Nurjadin menampilkan berbagai alutsista yang dimiliki seperti 
mock up pesawat Hawk 200 beserta seluruh 
persenjataannya seperti roket FFAR, Bom Latih 
Asap 250, louncher dan aden gun. Lanud Roesmin 
Nurjadin juga mempromosikan penerimaan 
prajurit TNI Angkatan Udara kepada pengunjung 
dengan menyiapkan brosur dan pamflet. Ada juga 
perlengkapan olahraga dirgantara seperti, pesawat 
aeromodelling, chuck glider, dan berbagai replika 
pesawat TNI AU. Untuk menambah daya tarik 
pengunjung, juga disiapkan audio visual yang 
menayangkan berbagai film-film kedirgantaraan 
dan air show pesawat TNI Angkatan Udara.* (Pentak 
Lanud Rsn)

SAMBUT WAGUB LEMHANNAS. Danlanud Supadio Kolonel Pnb Ir. Novyan Samyoga 
menyambut kedatangan Wagub Lemhannas Marsdya TNI Dede Rusamsi di VIP Room 
Bandara Supadio, pertengahan September. Kedatangan Wagub Lemhannas ini dalam 
rangka mendampingi peserta Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) PPRA L Lemhannas yang 
mengadakan kunjungan ke wilayah Kalimantan Barat. Peserta SSDN PPRA L Lemhannas 
berjumlah 26 peserta yang terdiri dari berbagai instansi baik dari Kementrian, TNI, Polri dan 
dua peserta dari Singapura dan Aljazair.* (Pentak Lanud Spo) 
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Koharmatau Juara Umum 
MTQ TNI AU

Lima kategori yang diraih Koharmatau 
yaitu juara satu MHQ golongan remaja putri 
atas nama Zatin Khubaibah, juara satu MHQ 
golongan anak-anak putri atas nama Rewinta 
Putri Denaru K, juara dua MTQ golongan pria 
dewasa atas nama Serda Suaeb, Juara dua MTQ 
wanita dewasa atas nama Noor Jannah, serta 
juara tiga MTQ golongan remaja putri atas nama 
Andika Puspita Dewi. Sedang untuk kategori MTQ 
golongan pria dewasa, juara pertama diraih Serda 
Khotibul Imam (Koorpaskhas), juara pertama 
kategori wanita dewasa diraih Ny. Siti Nuhari 
(Koorpaskhasau), juara satu kategori remaja 
putra di raih M. Fahrurozzi (Kodikau), juara satu 
kategori remaja putri diraih Putri Budi Erliani S, 
serta juara satu kategori rohaniwan diraih Mayor 
Sus Ariansyah, S.Ag. (Denma Mabesau).

Untuk kategori Musabaqah Hifdzil Qur’an 
(MHQ), golongan pria dewasa diraih Pratu Safrizal 
(Denma Mabesau), sementara juara satu kategori 
wanita dewasa diraih oleh Ny. Artini (Koopsau II). 
Koharmatau berhak piala bergilir yang diserahkan 
oleh Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia.* 

Kafilah Koharmatau kembali tampil sebagai 
juara umum dengan meraih juara satu 
dalam lima kategori pada Musabaqoh 

Tilawatil Quran (MTQ) ke-18, Musabaqoh Fahmil 
Quran/MFQ (lomba pemahaman Al-Quran) ke-
13 dan Musabaqoh Hifdzil Quran/MHQ (lomba 
hafalan Al-Quran) ke-8 yang di gelar TNI AU di 
Mabesau Cilangkap selama dua hari pada awal 
September. 

Kasau Marsekal TNI IB Putu Dunia menyerahkan piala bergilir kepada Wadan Koharnatau 
Marsma TNI Asri Yatim (sekarang Pati Mabes TNI)
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PENYEMATAN BADGE. Komandan Wingdik 
Terbang Lanud Adisutjipto Kolonel Pnb Ir Bob H 
Panggabean menyematkan badge Jupiter Number 
sebagai tanda telah menyandang predikat 
instruktur penerbang di TNI Angkatan Udara 
kepada 12 perwira penerbang di Wing Pendidikan 
Terbang Lanud Adisutjipto, belum lama ini. 
Penerima Jupiter Number tersebut adalah satu 
orang mantan siswa Sekolah Instruktur Penerbang 
(SIP) Angkatan 67, dan satu orang mantan siswa 
SIP Angkatan 68, sembilan orang mantan SIP 
Angkatan 60 dan satu orang dari mantan siswa 
SIP Australia, lulusan dari sekolah Instruktur 
Penerbang di Australia.* (Pentak Lanud Adi)

FESTIVAL MUSEUM. Menteri Pemuda dan 
Olahraga (Menpora), Roy Suryo menyempatkan 
diri mengunjungi stan Museum Pusat TNI 
AU Dirgantara Mandala (Muspusdirla) pada 
saat pembukaan Festival Museum 2013 yang 
diselenggarakan di Gedung Pusat Kebudayaan 
Koesnadi Hardjasoemantri (PKKH) Universitas 
Gajah Mada (UGM), Yogyakarta, awal September. 
Muspusdirla menjadi salah satu peserta festival 
dengan menampilkan beberapa koleksinya 
seperti helikopter Hiller 360, pesawat RI-X, 
pakaian-pakaian Karbol dan pakaian seragam TNI 
AU. Menpora diterima Kamuspusdirla Mayor Sus 
Ayi Supriadi, S.S., M.S.* (Pentak Lanud Adi)

NAVIGASI BINA WALET. Komandan Skadron 
Udara 7 Letkol Pnb Khairun Aslam disambut 
Danlanud Sugiri Sukani Mayor Psk Is Budiarto 
setelah mendaratkan helikopter H 4706 yang 
dipilotinya di Lanud Sugiri Sukani, Cirebon, 
beberapa waktu lalu. Selain Danskadron Udara 7, 
satu helikopter Bell 4705 yang dipiloti Kapten Pnb 
Zen M. AP  juga mendarat di tempat yang sama. 
Kedatangan dua pesawat helikopter jenis Bell 
Soloy dari Skadron Udara 7 Lanud Suryadarma 
ini dalam rangka latihan Navigasi Udara, Navigasi 
Bina Walet.* (Pentak Lanud Sukani)

FESTIVAL MUSEUM. Menteri Pemuda dan
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KUNJUNGAN DELEGASI RSAF. 
Danlanud Halim Perdanakusuma,  
Marsma TNI Sri Pulung D. SE., MMgt., Stud 
menerima kunjungan para perwira  dari 
Republic of Singapore Air Force (RSAF)  
yang dipimpin oleh Letnan Colonel Denzil 
Titt Eng Kit di Jakarta, awal Oktober. 
Kunjungan ini untuk meningkatkan 
hubungan bilateral antara TNI Angkatan 
Udara dengan Angkatan Udara Republic of 
Singapore Air Force. Danlanud dan Letnan 
Colonel Denzil Titt Eng Kit saling bertukar 
cendera mata setelah bersama rombongan 
berkesempatan mengunjungi museum 
dan simulator pesawat Hercules. (Pentak 
Lanud Hlm) * 

LATIHAN MENEMBAK. Untuk melatih 
kemampuan, kecakapan dan keterampilan 
prajurit TNI AU agar selalu siap dalam 
mendukung tugas dalam keadaan apapun, 
anggota Lanud Jayapura mengadakan 
latihan menembak di lapangan tembak 
Lanud Jayapura, awal September. Latihan 
yang merupakan program kerja Lanud 
dan dilaksanakan setiap triwulan ini 
digelar selama dua hari. Untuk perwira 
mengunakan senjata laras pendek (pistol) 
dengan jarak 20 m. Sedangkan untuk bintara 
dan tamtama menggunakan senapan laras 
panjang dengan jarak 100 m. Jumlah peluru 
tiga peluru sebagai percobaan, 15 peluru 
untuk penilaian dengan 3 sikap (tiarap, pilih 
dan berdiri).* (Pentak Lanud Jap)

KUNJUNGAN ADJUTANT GENERAL STATE 
OF HAWAI. Pangkohanudnas Marsda TNI 
Hadiyan Sumintaatmadja menerima Adjutant 
General State of Hawai Mayor General Darryl 
DM Wong di Makohanudnas, Jakarta, belum lama 
ini. Kunjungan ini untuk lebih meningkatkan 
kerjasama/koordinasi antara Indonesia, khususnya 
TNI dengan Amerika Serikat. Pada kesempatan 
tersebut Pangkohanudnas Marsda TNI Hadiyan 
Sumintaatmadja memberikan cendera mata 
kepada Adjutant General State of Hawai Mayor 
General Darryl DM Wong.* (Pen Kohanudnas) 
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JENGUK ANGGOTA YANG SAKIT. 
Danwingdikum Kolonel Pnb Arif Widianto 
didampingi Ketua PIA AG Cab 6/ Gab II 
Wingdikum Ny. Ida Arif Widianto menjenguk 
PNS Sri Setiawati, anggota Disops Wingdikum, 
yang sedang dirawat di rumah sakit Lanud 
Atang Sendjaja, Bogor, baru-baru ini. Kunjungan 
Danwingdikum ini sebagai salah satu bentuk 
kepedulian atasan kepada bawahan, sekaligus 
untuk menjaga tali silaturahim.* (Pentak 
Wingdikum)

PAMERAN PEMBANGUNAN. Lanud Sultan Hasanuddin, belum lama ini, mengikuti Pameran 
Pembangunan yang diadakan Pemda Sulawesi Selatan dalam rangka memperingati HUT ke-67 Proklamasi 
Kemerdekaan RI. Dalam pameran ini Lanud didukung beberapa satuan diantaranya Skadron Udara 11 
Wing 5, Skadron Udara 5 Wing 5, Skadron 
Teknik 044, Batalyon 466 Paskhas, serta 
beberapa staf meliputi Penerangan dan 
Perpustakaan (Pentak), Dinas Logistik 
dan Polisi Militer serta Senkom. Adapun 
materi yang dipamerkan diantaranya, 
senjata NTW caliber 20 mm x 83,5 mm asal 
Afrika, flight simulator, film aerobatik, 
miniatur pesawat TNI AU, aeromodelling, 
perlengkapan penerbang seperti overall, 
G-Suit, helmet, perlengkapan SAR, buku-
buku sejarah TNI AU dan kedirgantaraan, 
foto hasil survei udara, film dokumenter, 
Paskhas dan seragam Wara.* (Pentak Lanud 
Hnd)

CAPAI 2000 JAM TERBANG. Mayor Pnb 
Agung "Caymen" Indrajaya alumnus AAU 
tahun 1999 dan Sekbangau Angkatan 
62 tahun 2002 berhasil meraih 2000 jam 
terbang untuk pesawat terbang Hawk. 
Prestasi ini ditandai dengan penyematan 
badge dan upacara tradisi oleh Danlanud 
Supadio Kolonel Pnb Ir. Novyan Samyoga 
di crew room Skadron Udara 1, awal 
September. Menurut Danlanud, dengan 
memperoleh 2000 jam terbang seorang 
penerbang berarti mampu melaksanakan 
t u g a s  d e n g a n  s a f e  d a n  t i n g k a t 
profesionalisme yang tinggi. Hal ini berarti 
skill sebagai penerbang Hawk meningkat 
dan jiwa airmanship-nya pun tinggi.* 
(Pentak Lanud Spo) 
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TERIMA SERTIFIKAT ASET TANAH. 
Komandan Lanud Surabaya Kolonel Pnb Agung 
Heru Santoso, M.Si (Han) menerima sertifikat 
tanah TNI AU Lanud Surabaya dari tim aset 
TNI AU yang terdiri dari Kasubdisbankum 
Diskumau Kolonel Sus Agus Mulyadi, Kasubdis 
BTB Disfaskonau Letkol Sus Made Mahendra 
dan Letkol Sus Agung Yuwono dari Diskumau, 
di Surabaya, belum lama ini. Penyerahan 
sertifikat tanah TNI AU Lanud Surabaya ini 
sesuai dengan Telegram Kasau nomor T/21/2005 
tanggal 27 Desember 2005 tentang Penertiban 
Penyimpanan Sertifikat Tanah.* (Pentak Lanud Sby)

KETUA DEWAN PEMBINA TARUNG 
DRAJAT. Danlanud Padang Letkol Pnb 
Handaka, S.sos, M.M dikukuhkan serbagai 
Ketua Dewan Pembina olahraga bela diri 
tarung drajat pengurus provinsi (Pengprov) 
Sumatera Barat, belum lama ini. Acara 
pengukuhan dilakukan oleh wakil ketua 
umum Pengprov Sumbar Buchari Bahter 
di saksikan ratusan anggotanya. Menurut 
Danlanud Padang, olahraga tarung drajat 
merupakan salah satu olah raga seni bela 
diri, body contact yang praktis dan efektif 
dan berasal dari Indonesia. Tarung drajat 
secara resmi diakui sebagai olahraga 

nasional dan digunakan sebagai pelatihan dasar oleh TNI Angkatan Udara khususnya prajurit Lanud 
Padang. Melalui acara pengukuhan seperti ini di harapkan dapat meningkatkan prestasinya baik di 
kancah provinsi Sumbar maupun tingkat nasional. "Aku ramah bukan berarti takut, aku tunduk bukan 
berarti takluk", semboyan tarung drajat. * (Pentak Lanud Pda)

SEPEDA SANTAI. Danlanud Atang Sendjaja 
Marsma TNI Eko Supriyanto, para pejabat 
Lanud dan anggota Lanud Atang Sendjaja 
olahraga bersepeda/goes bersama sepanjang 
kurang lebih 16 km, si wilayah Bogor, akhir 
September lalu.   Menurut kasi Binjas Letkol 
Kes Tarmizi, medan yang ditempuh sedikit 
menantang, yaitu melewati Sungai, pinggiran 
Danau Rancabugur, perkebunan kelapa sawit, 
sawah dan tanjakan lereng Sungai Cisadane 
yang cukup eksotis. Olahraga ini diharapkan 
bisa menghilangkan kejenuhan dan stress 
sehingga bisa fresh kembali menghadapi hari-
hari kerja berikutnya.* (Pentak Lanud Ats) 
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CERAMAH PSIKOLOGI. Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara mengadakan kegiatan Flying Psikologi 
di Lanud Tanjungpinang, belum lama ini. Kegiatan yang diikuti seluruh anggota Lanud ini diisi dengan 
ceramah tentang integritas prajurit yang meliputi keterbukaan, record lengkap, pertanggungjawaban 
yang jelas dan ketegasan dan pengisian angket berkaitan dengan psikologi. Ceramah disampaikan oleh 
Mayor Kes Murti P yang menjabat sebagai Kepala Unit Asepsi Labpsibangan di Dinas Psikologi TNI AU.* 
(Pentak Lanud Tpi) (P( entatakk Lanunud Tpi)) 

RAIH 2000 JAM. Komandan Skadron 
Udara 14 Wing 3 Tempur Lanud 
Iswahjudi Letkol Pnb Mohamad 
“Mustang” Nurdin, mencatatkan diri 
sebagai penerbang F-5 Tiger ke-9 yang 
berhasil meraih 2000 jam terbang. 
Prestasi ini diraih ketika “Mustang” 
demikian call sign Danskadron Udara 
14, melaksanakan terbang dengan 
misi general flight dan instrument 
flight di ketinggian 18000 feet dengan 
menggunakan pesawat tempur F-5 
Tiger TT 0515, bersama Mayor Pnb 
Suta, di Iswahjudi aerodrome, pada 
akhir September.* (Pentak Lanud Iwj)
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LATIHAN HANUDNAS TUTUKA XXXVII/2013. Pangkohanudnas Marsda TNI Hadiyan Sumintaatmadja 
didampingi Asintel Kas Kohanudnas Kolonel Pnb Achmad Sajili, Asops Kas Kohanudnas Kolonel Pnb 
Anang Nurhadi dan Kapopunas Kohanudnas Letkol Pnb Johny Sumaryana sedang memantau kegiatan 
latihan melalui video conference yang ada di ruang Yudha Popunas Makohanudnas pada kegiatan Latihan 
Hanudnas Tutuka XXXVII /2013, akhir September. Latihan ini dilaksanakan di wilayah Kosekhanudnas II 
Makassar dan Kosekhanudnas IV Biak. Kohanudnas bertindak sebagai pelaku, dan latihan ini melibatkan 
I Flight pesawat SU-27/30 TS , 1 Flight F-16 Fighting Falcon, 1 Flight SA-330/NAS-332 Lanud Atang Sandjaya, 
Satrad 221 Ngliyep, Satrad 222 Ploso, Satrad 226 Buraen, Satrad 242 Tanjung Warari, Satrad 243 Timika, 
Satrad 244 Merauke, Satrad 245 Saumlaki, MMC Makassar, Biak dan Surabaya. Selain itu, melibatkan 
juga Hanud Pasif Kodam VII WiraBuana dan Kodam XVII Cendrawasih.* (Pen Kohanudnas) 

OLAHRAGA BERSAMA. Pangkosek 
Hanudnas IV Marsma TNI Asnam 
Muhidir di dampingi pejabat militer 
di Biak melaksanakan olahraga 
bersama dalam rangka memperingati 
HUT ke-68 TNI, di Biak, belum lama 
ini. Kegiatan olahraga meliputi 
senam aerobik bersama, gerak jalan, 
bersepeda, sepak bola dan bulu 
tangkis. Hadir dalam kegiatan ini  
Danlanud Manuhua, Biak Kolonel 
Pnb F Indrajaya selaku ketua panitia 
HUT ke-68 TNI di Biak. Danrem 173 
PVB Biak Brigjen TNI Chamim Besari 
serta Komandan satuan TNI Polri 
yang ada di Biak.* (Pen Kosek IV)
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TINJAU MEDAN. Komandan Sekolah Staf dan Komando TNI AU (Seskoau) Marsda TNI Sudipo Handoyo 
selaku Dirlat (Direktur Latihan) “Angkasa Yudha” (AYU) tahun 2013 didampingi Danlanud Ranai Letkol Pnb 
Andri Gandhy, Msc beserta Tim Tinjau Medan(Jaumed) AYU melakukan peninjauan dan pengecekan secara 
langsung kesiapan lokasi,fasilitas maupun daerah tempat latihan yang digunakan sebagai ajang digelarnya 
latihan puncak TNI AU Angkasa Yudha tahun 2013 di Lanud Ranai-Natuna, beberapa waktu lalu.*

LATIHAN SRITI TERAMPIL. Anggota Lanud Wirasaba menggelar latihan crash team yang dipimpin 
langsung oleh Komandan Lanud Wirasaba Mayor Pnb Arief Sudjatmiko, akhir September, di Lanud 
Wirasaba. Latihan ini untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota serta satuan dalam  
menangani keadaan emergency /kecelakaan pesawat yang bisa terjadi sewaktu-waktu. Diskenariokan, 
pesawat terbang yang hendak landing di Lanud Wirasaba mengalami crash landing yang mengakibatkan 
pesawat oleng dan terperosok ke sisi kiri landasan kemudian terbakar. Dalam kecelakaan tersebut 
seluruh penumpang yang mengalami luka dibawa ke rumah sakit.* (Pentak Lanud Wsa)
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BAKTI SOSIAL KESEHATAN. Dalam 
rangka menyukseskan kegiatan “Sail 
Komodo 2013” di Labuan Bajo Kabupaten 
Manggarai Barat, Angkatan Udara menggelar 
bakti kesehatan bekerja sama dengan Walubi 
yang melayani ribuan pasien, beberapa waktu 
silam. Pelayanan kesehatan meliputi operasi 
katarak, pengobatan mata, operasi bibir 
sumbing, bedah minor, pemeriksaan dan 
pengobatan gigi, pengobatan umum, khitan, 
pembagian kacamata baca dan pelayanan 
KB (MOW, MOP, IUD dan implan). Baksos TNI 
AU di Labuan Bajo dipimpin oleh Kolonel 
Pnb. Umar Sugeng H Paban IV Sopsau selaku 
Koordinator Pelaksana Sail Komodo Bidang 
TNI AU yaitu Kesehatan dan demo udara, 
sedangkan pelaksana kesehatan dipimpin 
oleh Kasubdis Yankes Diskesau Kolonel Kes. 
DR. dr. Isdwiranto, MSc. SpBS (K).*

TIM VOLI LANUD HUSEIN JUARA. Tim 
bola voli putra Lanud Husein Sastranegara 
meraih gelar juara pertama dalam 
pertandingan bola voli antar satuan TNI dan 
Polri , dalam rangka Hari Jadi ke-69 TNI setelah 
mengalahkan  Polrestabes Kota Bandung  
dengan skor 3-1 di  lapangan bola voli 
Kogartap II Bandung, beberapa waktu lalu. 
Pertandingan berlangsung selam empat hari 
dan diikuti beberapa tim diantaranya Kodam 
III Siliwangi, Lanal, Lanud Sulaiman, Brimob 
Polda Jabar dan Polrestabes Kota Bandung.* 
(Pentak Lanud Hsn)

KUNJUNGI GUBERNUR JABAR. Komandan 
Korpaskhas Marsda TNI Amarullah memberikan 
cinderamata kepada Gubernur Jawa Barat H 
Ahmad Heryawan, dalam kunjungan kerjanya, 
beberapa waktu lalu. Kunjungan ini untuk 
menjalin komunikasi yang baik sekaligus 
mempererat tali silaturahmi antara Korpaskhas 
dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.* (Pen 
Korpaskhas)
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Kunjungi Aceh. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didamping Ibu Ani Yudhoyono dan 
beberapa Menteri kabinet Indonesia bersatu II Landing di Appron Lanud Sultan Iskandar Muda 
menggunakan pesawat Garuda Air PK-GMI Boing 737 dalam rangka penganugerahan doctor kehormatan 
(honoris causa) bidang perdamaian dari Universitas Syiah Kuala di gedung AAC Prof Dr. Dayan Dawood, 
Darussalam, Banda Aceh dan pembukaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) ke-6 di Taman Ratu Safiatuddin, 
pertengahan September. Presiden dan rombongan disambut Danlanud Sultan Iskandar Muda Kolonel 
Pnb Wisnu Murendro dan pejabat lainnya.* (Pentak Lanud Sim)

RAKOR BINDIK KORPS TEKNIK DAN 
ELEKTRONIKA. Kadisdikau Marsma 
TNI Supriyanto Basuki memimpin rapat 
koordinasi pembinaan pendidikan korps 
teknik dan elektronika khususnya ISD serta 
inspector Harmatsista, beberapa waktu 
lalu, di Mabesau Jakarta. Rakor diikuti 
pejabat-pejabat satuan terkait diantaranya 
Subdislaikkualpers, Subdisbinlambangjaau 
Dislambangjaau, Jamkuyal dan Ditpers 
Koharmatau, Ditpers Kodikau, para Kadisbin 
Depohar-Depohar, serta beberapa satuan 
pelaksana pendididkan. Hasil dari rakor 
antara lain penyederhanaan Dikkualsus 
Inspektor Harmatsista agar lebih efektif 
dan efisien mewadahi semua pendidikan 

kualifikasi khusus. Untuk inspektor Harmatsista, pendidikan SBIT akan diefektifkan waktunya, pendidikan 
Sejurla Radar Umum diubah menjadi lebih spesifik sesuai tipe radar, dan penggabungan pendidikan 
Sejurla Radar Udara dengan Sejurla Harnavud.* 
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Sertijab

Danlanud Ngurah Rai, Bali Kolonel Pnb Sugiharto Prapto W. S.Sos memimpin upacara serah 
terima jabatan Kepala Dinas Operasi (Kadisops) Lanud Ngurah Rai dari Mayor Tek I Ketut Bina 

S. kepada Mayor Pnb Eko Adi Nugroho, yang sebelumnya menjabat Pamen Sopsau Mabesau. 
beberapa waktu lalu. Serah terima jabatan ditandai dengan penandatanganan naskah berita 
acara sertijab.* (Pentak Lanud Rai)  

SERTIJAB KADISOPS LANUD NGURAH RAI

Jabatan Komandan Lanud Adi 
Soemarmo diserahterimakan dari 

Kolonel Pnb Kusworo,S.E., M.M. 
kepada Kolonel Pnb Agus Radar 
Sucahyo. Upacara serah terima 
jabatan dipimpin oleh Dankodiakau 
Marsda TNI M Nurullah di Lanud Adi 
Soemarmo, Solo, beberapa waktu 
lalu. Kolonel Pnb Kusworo ,S.E., 
M.M. adalah lulusan AAU 1988, 
selanjutnya menduduki pos 
baru sebagai Dirpers Kodikau yang 
sebelumnya dijabat oleh Kolonel 
Pnb Agus Radar Sucahyo, lulusan 
AAU 1988. Setelah upacara serah terima jabatan ketiga pejabat melakukan salam komando.* 
(Pentak Lanud Smo)

j b t k tig j b t l k k l k d *

SERTIJAB DANLANUD SMO 

80 suara ANGKASA Edisi Oktober 2013



Komandan Komando Pendidikan 
Angkatan Udara (Dankodikau) 

Marsda TNI  M.  Nurul lah,  S . IP , 
menyaksikan penandatanganan berita 
acara serah terima jabatan Direktur 
Personel (Dirpers) Kodikau dari Kolonel 
Pnb Agus Radar Sucahyo kepada Kolonel 
Pnb Kusworo., SE, MM. dan Direktur 
Logistik (Dirlog) Kodikau dari Kolonel 
Tek Budi Santoso kepada Kolonel Tek 
Agus Suwarto di Makodikau, Jakarta. 
Kegiatan ini merupakan rangkaian 
acara serah terima jabatan Dirlog dan 
Dirpers Kodikau yang dilaksanakan pada 
pertengahan Agustus silam* (Pen Kodikau)

Enam jabatan di Seskoau, Lembang, belum lama ini diserahterimakan di kampus, Seskoau, 
Lembang. Acara serah terima jabatan (sertijab) dipimpin oleh Danseskoau Marsda TNI Sudipo 

Handoyo, S.E. Jabatan yang diserahterimakan adalah Sekretaris Lembaga (Seslem) dari Kol 
Tek Agus Suwarto kepada Kol Lek Siswo Pudjiatmoko, S.E., M.Si. (Han), Direktur Pendidikan 
(Dirdik) dari Kol Pnb Dr D. Herly Dwiyanto, S.T., M.M., M.Si. (Han) kepada Kol Pnb A. Rasyid 
Jauhari, Direktur Administrasi (Dirmin) penyerahan jabatan dari Danseskoau kepada Kol Tek 
Amin Sulaksono, Direktur Pengkajian Strategi Operasi (Dirstraops) dari Kol Pnb A. Rasyid Jauhari 
kepada Kol Pnb Hesly Paat, Kepala Departemen Kepemimpinan dan Kejuangan (Kadeppimjuang) 
dari Kol Lek Siswo Pudjiatmoko, S.E., M.Si. (Han), kepada Kol Tek Asfan Jauhari, S.AP., dan  
Kepala Departemen Masalah Strategis (Kadep Mastra) dari Kol Pnb Hesly Paat kepada Kol Pnb 
Engkus Kuswara, S.IP.

Kol Tek Agus Suwarto selanjutnya akan menjabat Direktur Logistik Kodikau, Jakarta, Kol Lek 
Siswo Pudjiatmoko, S.E., M.Si. (Han), sebelumnya merupakan Kadeppimjuang Seskoau, Kol 
Pnb Dr D. Herly Dwiyanto, S.T., M.M., M.Si. (Han) selanjutnya akan menjabat Sekretaris Dinas 
Pengembangan Operasi (Sesdisbangops) Mabesau, Kol Pnb A. Rasyid Jauhari, sebelumnya 
menjabat Dirjianstraops Seskoau,  Kol Tek Amin Sulaksono, sebelumnya Perwira Penuntun 
(Patun) Kelompok Seskoau, Kol Pnb Hesly Paat, sebelumnya menjabat Kadep Mastra Seskoau 
dan Kol Pnb Engkus Kuswara, S.IP., sebelumnya Patun Kelompok Seskoau.* (Pen Seskoau)

SERTIJAB DI KODIKAU

SERTIJAB ENAM JABATAN DI SESKOAU
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Jabatan Askomlek (Asisten Komunikasi 
dan Elektronika) Kosekhanudnas 

I diserahterimakan dari Kolonel Lek 
Suyitno kepada Kolonel Lek Hari 
Pramono, akhir Agustus di Markas 
Kosekhanudnas I, Jakarta. Upacara 
serah terima jabatan dipimpin oleh  
Pangkosekhanudnas I Marsma TNI Tri 
Budi Satriyo, S.IP., M.M. yang ditandai 
dengan penandatanganan naskah 
berita acara serah terima jabatan. 
Pejabat lama selanjutnya menjadi Patun 
Seskoau, Lembang.* (Pen Kosekhanudnas I)

Gubernur AAU Marsda TNI Tabri 
Santoso, S.IP  memimpin upacara 

serah terima jabatan, tiga jabatan 
sekaligus di kampus AAU, Yogyakarta, 
akhir Agustus. Tiga jabatan tersebut 
adalah Direktur Administrasi (Dirmin), 
Kepala Departemen Teknik Manajemen 
Industri (Kadep TMI) dan Kepala 
Departemen Jasmani dan Kemiliteran 
(Kadep Jasmil) AAU. Dirmin AAU 
diserahterimakan dari Kolonel Kal 
Bambang Susetyo kepada Kolonel Adm 
Prabowo, S.AP, kemudian Kadep TMI 
AAU dari Kolonel Adm Prabowo, S.AP 
kepada Letkol Kal Harna Sutrisna, SE., dan Kadep Jasmil AAU dari Kolonel Kes 
Dr. Sudarmadi kepada Letkol Pnb Djhon Amarul.* (Pen AAU)

Pangkosek Hanudnas IV Marsma 
TNI Asnam Muhidir menyaksikan 

penandatangan naskah berita acara 
serah terima jabatan Asisten Personel 
Kosek Hanudnas IV, akhir Agustus. 
Jabatan Asisten Personel (Aspers) 
Kosek Hanudnas IV diserahterimakan 
dari Kolonel Adm Hendry Dunand 
Situmorang kepada Letkol Adm 
Dadang Kosasih, S.IP. Selanjutnya 
pejabat lama Kolonel Adm Hendry 
Dunan Situmorang, lulusan AAU 1990, 
bertugas di Seskoau sebagai Patun 
Kelompok Seskoau, sedangkan pejabat 
baru, Letkol Adm Dadang Kosasih, sebelumnya bertugas di Koharmatau.* 

(Pen Kosekhanudnas IV)

JABATAN ASPERS KOSEKHANUDNAS IV 

TIGA JABATAN DI AAU

ASKOMLEK KOSEKHANUDNAS I 
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Pangkosekhanudnas I 
Marsma TNI Tri Budi Satriyo, 

S.IP., M.M., melakukan salam 
komando dengan Komandan 
Satuan  Radar (Satrad) yang 
lama dan baru usai memimpin 
serah terima jabatan Dansatrad 
216 Cibalimbing, Sukabumi, 
belum lama ini. Adalah Mayor 
Lek Ridwan Kurniawan yang 
menerima tugas dan tanggung 
jawab sebagai Komandan 
Satrad 216 Cibal imbing 
yang baru menggantikan 
Letkol Lek Edwin Wakak 
Megow yang selanjutnya menjabat sebagai Pabandyaharkomlek Skomlek 
Kosekhanudnas I. Sedangkan Mayor Lek Ridwan Kurniawan sebelumnya menjabat 
sebagai Ps. Pabandyaharkomlek Skomlek Kosekhanudnas II.* (Pen Kosekhanudnas I)  

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/593/VIII/2013 tanggal 
18 Agustus 2013 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan 

di lingkungan TNI, ditetapkan ada delapan  perwira (tinggi dan menengah) yang 
menjalani mutasi jabatan. Marsma TNI Ir Hartono WS (Pa Sahli Tk II Bid Was Aspas 
Sahli Bid Hubint Panglima TNI menjadi Pati Mabesau (dalam rangka pensiun), 
Marsma TNI Asri Yatim (Wadan Koharmatau) menjadi Pati Mabesau (dalam rangka 
pensiun), Marsma TNI J Urip Utomo, M.A (Direktur Geospasial Deputi BIN) menjadi 
menjadi Direktur Kerjasama Internasional Deputi I BIN, Marsma TNI Drs. Adrian 
Wattimena, M.B.A (Direktur Kerjasama Internasional Deputi I BIN menjadi Direktur 
Rendalgiat Ops Deputi-V BIN, Marsma TNI Fidiyatullah Achmad (Direktur Asia 
Deputi-I BIN menjadi Direktur Rendalgiat Ops Deputi-I BIN, Marsma TNI Bob 
Hadian (Inspektur Personel Inspektorat Utama BIN menjadi Tim Ahli Deputi-II BIN. 
Kolonel Tek Suwarso (Ir. Koharmatau) menjadi Pa Sahli Tk II Bid Was Aspas Sahli Bid 
Hubint Panglima TNI dan Kolonel Tek Nugroho Prang Sumadi (Paban I/Ren Slog TNI 
menjadi Wadan Koharmatau.
Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/709/IX/2013 
tentang Pemberhentian dari/dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan 
TNI, ada dua perwira tinggi dan dua perwira menengah mengatasi mutasi. Mereka 
adalah: Marsda TNI Potler Gultom dari  TA. Pengajar Bid. Ekonomi Lemhannas 
menjadi TA. Pengajar Bidang Sismennas Lemhannas, Marsma TNI Megawaty dari 
Kadiskumau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun), Kolonel Sus 
Adis Banjere dari Sesdiskumau menjadi Kadiskumau, dan Kolonel Lek Bambang 
Yogatama dari Sesdispamsanau menjadi Direktur Perlindungan pada Deputi Bidang 
Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT.* 

SATRAD CIBALIMBING 
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Danlanud Roesmin Nurjadin Kolonel Pnb 
Andyawan. M.P, S.IP melantik  Letkol 

Pnb Reka “Icepack” Budiarsa, (BP 42) sebagai 
Komandan Skadron Udara 12 yang baru  
menggantikan Letkol Pnb M  Yani “Gangster” 
Amrullah, (BP 30) pada prosesi  upacara serah 
terima jabatan Danskadron Udara 12 di Main 
Apron Baseops Lanud Roesmin Nurjadin, 
akhir Agustus. Usai acara serah terima 
jabatan, ketiga pejabat melakukan salam 
komando. Menandai pergantian pejabat 
ini, pejabat lama dan pejabat baru juga 
melakukan “farewell flight” dengan callsign 
gangster flight dilanjutkan penggantian 
badge Black Panther 00 dari Letkol Pnb M. 
Yani Amirullah kepada Letkol Pnb Reka 
Budiarsa serta penyiraman pesawat Hawk 
100 sebagai simbol untuk mengawali 
kepemimpinan baru di Skadron Udara 12.* 
(Pentak Lanud Rsn) 

Danlanud Halim Perdanakusuma 
Marsma TNI Sri Pulung D. 

SE., M.Mgt., S.tud melakukan 
salam komando dengan pejabat 
lama dan pejabat baru Komandan 
Skadron Udara 2 serta Komandan 
Skadron Udara 17 Wing 1 Lanud 
Halim Perdanakusuma setelah 
memimpin acara serah terima 
jabatan Komandan Skadron Udara 
2 dan Skadron Udara 17 tersebut. 
Serah terima jabatan dilaksanakan 
pada akhir Agustus, di Lanud 
Halim Perdanakusuma. Letkol Pnb 
Destianto Nugroho U,  alumnus  AAU 
tahun 1996, sebelumnya menjabat 

Kasi Baseops Disops Lanud Halim Perdanakusuma adalah Komandan Skadron Udara 2 yang 
baru menggantikan  Letkol Pnb Elistar Silaen, yang selanjutnya menempati jabatan sebagai 
Pabandyaprolap Paban I Ren Sopsau. Sedangkan Letkol Pnb Ali Gusman yang sebelumnya 
menjabat Kasi Angkutan Disops Lanud Halim Perdanakusuma menjadi Komandan Skadron 
Udara 17 menggantikan Letkol Pnb Firman Wirayuda yang selanjutnya dipercaya menjabat 
Kadepops  Sekkau.* (Pentak Lanud Hlm)

SKADRON UDARA 12

SKADRON UDARA 2 DAN SKADRON UDARA 17 
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SERTIJAB PANGKOSEK HANUDNAS II

Jabatan Kepala Pusat Komando 
Pengendalian TNI Angkatan Udara 

(Kapuskodalau) diserahterimakan dari 
Marsma TNI SB. Supriyadi kepada 
Kolonel Pnb Yuli Antono di Mabesau 
Cilangkap Jakarta, akhir Agustus. 
Sertijab dipimpin oleh Wakasau 
Marsdya TNI Sunaryo. Kolonel Pnb 
Yuli Antono merupakan alumnus AAU 
tahun 1983 dan sebelumnya menjabat 
sebagai Paban IV Bindik Spersau 
dan Marsma TNI S.B. Supriyadi telah 
menempati jabatan sebagai Kepala 
Dinas Penerangan TNI Angkatan Udara 
sejak tanggal 26 April 2013.*

SERTIJAB KAPUSKODALAU

Panglima Kohanudnas Marsda 
TNI Hadiyan Sumintaatmadja 

melakukan salam komando dengan 
Pangkosekhanudnas II yang baru 
Marsma TNI  A. Dwi Putranto dan mantan 
Pangkosekhanudnas II  Marsma TNI Agoes 
Haryadi usai pelaksanaan upacara Sertijab 
Pangkosekhanudnas II Makassar beberapa 
waktu lalu. Marsma TNI A Dwi Putranto 
merupakan alumnus AAU tahun 1983, 
sebelumnya menjabat sebagai Kepala Staf 
Koopsau II Makassar, sedangkan Marsma 
TNI Agoes Haryadi, alumnus AAU tahun 
1984   menduduki jabatan baru sebagai Staf 
Ahli Kasau Bidang Kersalem di Mabesau, 
Jakarta.* (Pen Kohanudnas)

J abatan Komandan Satrad 225 Tarakan 
diserahterimakan dari Letkol Lek Aris Setianta 

kepada Mayor Lek Afjo Herman, S.T., awal September 
di markas Kosek Hanudnas II, Makasar. Pangkosek 
Hanudnas II Marsma TNI Agoes Haryadi bertindak 
selaku inspektur upacara pada acara yang dilaksanakan 
cukup sederhana tetapi khidmat itu. Pejabat baru 
adalah lulusan AAU tahun 1999 dan sebelumnya 
menjabat sebagai Kadisops Satrad 211 Tanjung Kait, 
Kosek Hanudnas I. Sedangkan pejabat lama lulusan 
AAU 1996 menjadi Pabandyaops Komlek Skomlek 
Kosek Hanudnas II. Serah terima jabatan ditandai 
dengan penyerahan tongkat komando kepada pejabat 
baru.* (Pen Kosekhanudnas II)

SATRAD 225 TARAKAN 
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Danlanud Atang Sendjaja Marsma TNI Eko Supriyanto memimpin upacara serah terima jabatan 
Komandan Skadron Teknik 024 dari Letkol Tek Amin Rahardjo  kepada Letkol Tek Hendrison 

Syafril di hanggar Skadron Teknik 024 Lanud Atang Sendjaja, Bogor, awal September. Pejabat baru 
adalah alumnus AAU tahun 1994 sebelumnya menjabat sebagai Kasi SA-330/NAS-332 Subdispes 
Heli, Disaeroau, Mabesau. Sedangkan pejabat baru yang merupakan teman seangkatan pejabat 
lama di AAU menggantikan jabatan yang ditinggalkan Letkol Tek Hendrison Syafril. Usai serah 
terima jabatan ketiga pejabat melakukan salam komando.* (Pentak Lanud Ats)

SERTIJAB DANSKATEK 024

Komandan Depo Pemeliharaan 30 
Kolonel Tek Y. Catur Prasetiyanto 

menyaksikan penandatanganan naskah 
berita acara sertijab pada upacara 
serah terima jabatan Dansathar 32, 
di Bandung, belum lama ini. Jabatan 
Komandan Satuan Pemeliharaan 
32 diserahterimakan dari Letkol Tek 
Mochamad Sarifudin kepada Letkol Tek 
Sentot Pudjagiri Letkol yang sebelumnya 
menjabat Komandan Denma Mako 
Koharmatau. Sedangkan Letkol Tek 
Mochamad Sarifudin mendapat tugas 
baru sebagai Kepala Dinas Pengendalian 
dan Kualitas Depohar 30.* (Pentak Lanud 
Hsn) 

SERTIJAB DANSATHAR 32
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Pangkoopsau II Marsda TNI Agus Supriyatna melakukan salam komando dengan pejabat 
baru dan pejabat lama Komandan Lanud Timika setelah memimpin upacara serah terima 

jabatan komandan Lanud di Timika, pertengahan September. Jabatan komandan Lanud Timika 
diserahterimakan dari Letkol Pnb M. Tonny Haryono kepada Letkol Pnb M. Untung Suropati.* 
(Pentak Lanud Timika) 

SERTIJAB DANLANUD TIMIKA 

Pangkoopsau I Marsda TNI M. Syaugi, S.Sos melakukan salam komado dengan pejabat lama 
dan pejabat baru komandan Lanud Ranai setelah memimpin upacara serah terima jabatan 

komandan Lanud Ranai, beberapa waktu lalu. Jabatan Komandan Lanud Ranai diserahterimakan 
dari Letkol Psk Tribowo Setyo kepada Letkol Pnb Andri Gandhy.* (Pentak Lanud Rni)

SERTIJAB DANLANUD RANAI 
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Pangkoopsau II Marsda TNI 
Agus Supriatna memimpin 

acara serah terima jabatan 
(sertijab) Kas Koopsau II dari 
Marsma TNI A. Dwi Putranto 
kepada Marsma TNI Barhim, di 
Gedung Ballarialaka Makassar, 
beberapa waktu lalu. Marsma 
TNI A. Dwi Putranto selanjutnya 
akan memangku jabatan 
sebagai Pangkosek Hanudnas 
I I  Makassar ,  sedangkan 
Kaskoopsau II yang baru Marsma 
TNI Barhim sebelumnya sebagai 
Danlanud Sultan Hasanuddin.* 
(Pentak Lanud Hnd)SERTIJAB KAS KOOPSAU II

Danlanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Barhim (sekarang Kas Koopsau II), pada 
akhir September lalu, melantik Letkol Pnb Bambang Sudewo sebagai Komandan 

Skadron Udara 5 Wing 5 yang baru menggantikan Letkol Pnb Benny Arfan, M.Mi di Lanud 
Sultan Hasanuddin Makassar. Pejabat baru adalah alumnus AAU tahun 1996 sebelumnya  
menjabat sebagai  Kasi Opslat Disops Lanud Sultan Hasanuddin, sedangkan pejabat lama 
Letkol Pnb Benny Arfan, M.Mi    Alumni AAU Tahun  1995  selanjutnya menduduki jabatan  
sebagai dosen muda Seskoau di Lembang, Bandung. Usai serah terima jabatan ketiga 
pejabat melakukan salam komando.* (Pentak Lanud Hnd)

SERTIJAB DANSKADRON UDARA 5 
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Sertijab Danskadik

Kolonel Pnb Dody Trisunu Alumni AAU tahun 1986 berdasarkan Skep Panglima TNI Nomor : 
Kep/674 /IX/2013 dan Surat Keputusan Kasau No. Sprin/1140/IX 2013 tanggal 16 September 

2013 terhitung mulai tanggal 30 September 2013 melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
sebagai Danlanud Sultan Hasanuddin menggantikan  Marsma TNI Barhim. Serah terima jabatan 
dipimpin oleh Pangkoopsau II Marsda TNI Agus Supriatna di Apron Galaktika Lanud Sultan 
Hasanuddin, akhir September. Pejabat baru sebelumnya menjabat Paban V/ Dalprograr Srenaau, 
sedangkan pejabat lama selanjutnya menempati sebagai KAS (Kepala Staf) Koopsau II. Usai serah 
terima jabatan ketiga pejabat melakukan salam komando.* (Pentak Lanud Hnd) 

Danwingdikum Kolonel 
Pnb Ar i f  Widianto 

menyerahkan tongkat 
komando kepada Mayor 
Adm Cuk Hendradinata. 
Acara ini menandai serah 
terima jabatan Danskadik 501 
Wingdikum, dari Letkol Adm 
Mirza Hus’an kepada Mayor 
Adm Cuk Hendradinata, 
akhir September. Pejabat 
lama merupakan alumnus 
AAU tahun 1993 selanjutnya 
sebagai Pabandyawatpers Spers 
Kas Kohanudnas di Jakarta. 
Sedangkan Danskadik 501 
yang baru adalah alumnus  
AAU tahun 1996 sebelumnya 
menjabat Ps. Kabagum Srenaau 
di Cilangkap, Jakarta.* (Pentak 
Wingdikum)

Sertijab Danlanud Sultan Hasanuddin
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