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Ketika majalah Suara Angkasa sampai di tangan para pembaca,
tidak terasa tahun sudah berganti dari 2011 menuju 2012.  Seperti
lazimnya kebanyakan di masyarakat kita, dan tidak terkecuali di
keluarga besar TNI AU, pergantian tahun senantiasa diidentikkan
dengan harapan baru atau bahkan semangat baru.  Kondisi ini
sebenarnya wajar saja, karena sebagai makhluk sosial, manusia
secara kodrati memang cenderung tertarik dengan hal-hal baru.

Berkaitan dengan tahun baru 2012,  dalam edisi kali ini, redaksi
Suara Angkasa  mencoba menurunkan artikel-artikel yang mengulas
tentang hal-hal baru di TNI AU, baik yang terkait dengan
pembentukan satuan baru,  alutsista  baru ataupun isu-isu baru
lainnya. Tanpa disadari, di penghujung 2011 yang berarti awal 2012
ada beberapa satuan baru yang berdiri/diresmikan, sebut saja
Skadron Udara 45 Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta,  Satrad
(Satuan Radar)  245 Saumlaki, Maluku Tenggara serta aplikasi
operasi informasi dalam latihan TNI AU Angkasa Yudha 2011. Oleh
karena itu, tulisan tentang Skadron Udara 45, menjadi laporan utama
edisi kali ini. Melalui penulisan yang lugas, redaksi mencoba
membedah latar belakang dan tujuan pembentukan Skadron Udara
45, yang nota bene merupakan “pecahan” dari Skadron Udara 17
VIP/VVIP. Keberadaan Skadron Udara 45 memang tergolong unik,
selain pengoperasiannya di bawah “komando” Sekmilpres, Skadron
ini juga khusus mengoperasikan Helikopter untuk mendukung
kegiatan presiden/wakil presiden.

Selain Skadron Udara 45, Suara Angkasa edisi kali ini juga
mengulas keberadaan Satrad 245 Saumlaki, di Maluku Tenggara
yang merupakan Satrad terbaru di jajaran Kohanudnas. Redaksi
juga mencoba menyajikan tulisan tentang aplikasi operasi informasi
dalam latihan puncak TNI AU Angkasa Yudha 2011, yang merupakan
kegiatan baru dalam latihan. Akhirnya, redaksi mengucapkan selamat
membaca dan selamat tahun baru 2012.*
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Kasau Marsekal TNI Imam
Sufaat, S.IP mengatakan, selain
mengandung harapan dan se-
mangat baru, tahun 2012 juga
menyimpan tantangan baru. Oleh
karena itu, kerja keras, cerdas
dan tuntas harus menjadi ciri
kinerja TNI AU.

 “Menyikapi tahun 2012,  kita
harus jeli dalam membaca setiap
situasi yang ada, sehingga kita
selalu berfikir, memutuskan dan
bertindak secara bijak dengan tidak
kehilangan arah” kata Kasau
Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP.

Pernyataan tersebut disampai-
kan Kasau dalam apel khusus
menyambut tahun baru 2012 di
Mabesau  Cilangkap Jakarta, Senin
(2/1). Dalam apel yang diikuti
seluruh warga Mabesau, baik
militer maupun PNS itu, juga hadir
para pejabat TNI AU yang berdinas
di luar Mabesau. Tampak hadir Irjen
TNI Marsda TNI Sukirno, Kepala
Badan SAR Nasional, (Kabasar-
nas) Marsdya TNI Daryatmo, S.IP
serta Wakil Kasau Marsdya TNI
Dede Rusamsi.

Dalam tahun 2012,  menurut
Kasau ada tiga kebijakan yang
perlu mendapat perhatian TNI AU.
Pertama, kebijakan yang terkait
dengan modernisasi Alutsista.
Kebijakan ini sudah diproses untuk
direalisasikan secara bertahap
sesuai rencana strategis dalam
bentuk penggantian beberapa
Alutsista yang telah usai masa
pakainya. Dijelaskan, modernisasi

ini  menjadi awal kebangkitan TNI
AU dan harus disikapi dengan bijak
dan benar.

“Kita harus mampu secara
cepat beradaptasi dengan Alutsista
yang diberikan negara, menjaganya,
mengoperasikan dan merawatnya
sesuai standar operasional pro-
sedur”  jelas Kasau.

Kebijakan kedua terkait dengan
reformasi birokrasi. Menurut
Kasau, tujuan dari kebijakan ini
adalah untuk menata sistem
manajemen sumber daya manusia
TNI. Kebijakan ini juga untuk me-
ningkatkan efisiensi dan efektifitas
anggaran TNI. Bila dikaitkan dengan
perencanaan strategis pem-
bangunan TNI AU, maka terdapat
permasalahan yang harus diianti-
sipasi  secara dini,  dimana ada be-
berapa satuan baru yang akan
dibentuk, yaitu lima skadron udara,
satu satuan radar, sepuluh satuan
rudal dan penangkis serangan
udara, dua batalyon Paskhas,  dua
skadron teknik dan beberapa
satuan pemeliharaan.

“Kepada satuan-satuan yang
berkaitan langsung dengan pe-
nanganan sumber daya manusia,
saya tekankan untuk benar-benar
mencermati dan mengerti hal-hal
mendasar tentang tuntutan refor-
masi birokrasi, sehingga kita mam-
pu membangun SDM yang tang-
guh”  jelas Kasau.

Kebijakan ketiga tentang
transparansi dan ketaatan pada
hukum. Menurut Kasau, saat ni

Tahun
Kita Harus Bijak

Kasau :

pemerintah sedang berupaya
keras membangun sistem dan
budaya kerja yang bersih dan taat
aturan.  Oleh karena itu TNI AU juga
harus mengedepankan trans-
paransi dan ketaatan pada aturan
dan hukum dalam setiap penugas-
an. Untuk membangun kesadaran
ini menurut Kasau tidak mudah,
diperukan keteladanan dan
keberanian untuk bertindak tegas
dengan menjunjung tinggi aturan
dalam pengambilan keputusan.

“Saya tekankan agar seluruh
Panglima, Komandan serta Kepala
di setiap satuan  untuk berani
bertindak dalam menjalankan
aturan. Jangan ada prajurit yang
bermain-main dengan hal-hal yang
berisiko merugikan diri, satuan
maupun organisasi” tegas Kasau.*

2012
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PERTAMA. Tingkatkan keimanan dan
ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai
landasan moral dalam kehidupan selaku warga
negara dan insan Swa Bhuana Paksa.

KEDUA. Laksanakan setiap pekerjaan dengan
mengacu pada SOP masing-masing satuan dan
kedepankan profesionalisme dalam setiap
pengabdian  dengan bekerja jujur, bertanggung jawab
dan bekerja tanpa pamrih.

KETIGA. Pegang teguh disiplin, aturan dan
ketaatan dalam setiap penugasan sesuai kaedah
dan hukum yang berlaku.

KEEMPAT. Jadikan tugas sebagai kebanggaan
dan jaga martabat Angkatan Udara melalui kualitas
kerja dan disiplin serta integritas yang tinggi.

KELIMA. Kedepankan keselamatan terbang
dan kerja sebagai budaya pribadi dan satuan guna
menjaga safety dalam setiap misi yang diemban.

PERINTAH HARIAN KASAU
TAHUN  2012
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Merpati
Bermahkota
yang Siap
Membawa
Pejabat Negara

Peran Skadron Udara (Skadud) 17 Lanud Halim
Perdanakusuma dalam mendukung operasional penerbangan
VIP/VVIP, baik di lingkungan TNI AU maupun TNI serta

penerbangan lain sesuai kebutuhan,  tidak perlu diragukan.
Berbagai operasional penerbangan VIP/VVIP selalu

menjadi langganan Skadud yang bermarkas di
ibu kota negara ini, maklum saja

keberadaannya memang ditujukan untuk
mendukung penerbangan VIP/VVIP.

Namun demikian, ada sesuatu
yang dirasakan

Skadud 45
resmi  berdiri,

6

Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP menyerahkan pataka
kepada Komandan Skadron Udara 45 Letkol Pnb Muzafar
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masih belum optimal, khususnya
yang menyangkut efektifitas dan
efisiensi penggunaan penerbang
dan pesawatnya. Seperti
diketahui, Skadud VIP/VVIP
merupakan Skadud yang sangat
unik. Di skadron udara yang
mempunyai logo kereta kencana
ini, dioperasionalkan dua jenis
pesawat, yaitu fixed wing
(pesawat bersayap tetap) dan
rotary wing (pesawat baling-
baling).  Demikian juga
penerbangnya, mereka berasal

Suara Angkasa Edisi Januari 2012
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dari berbagai Skadud dengan
jumlah jam terbang yang rata-
rata mempunyai rating ganda
(double rating). Dengan
demikian, untuk menjadi
penerbang di Skadud VIP/VVIP
ini diperlukan berbagai
persyaratan khusus.

Untuk menjadi captain pilot
VVIP, harus sudah mengantongi
minimal 200 jam sebagai captain
pilot pada pesawat VIP. Sedang
captain pilot VIP minimal harus
sudah mengantongi 2500 jam
terbang dan 200 jam terbang
sebagai pilot in command pada
tipe pesawat yang sama. Ke-
nyataan ini, akhirnya membawa
beberapa konsekuensi, khusus-
nya yang menyangkut

optimalisasi dan efisiensi
penerbangan.  Atas keadaan ini,
pimpinan TNI AU melihat perlu
adanya pemisahan Skadud 17
VIP/VVIP menjadi dua, yaitu
Skadud fixed wing dan rotary
wing.  Untuk Skadud fixed wing
tetap di Skadud 17 sedangkan
pesawat-pesawat rotary wing
terkumpul dalam satu skadron
udara yaitu Skadron Udara 45.
Skadron ini diresmikan pada 11
November 201 oleh Kasau
Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP.

Demikian juga para
penerbangnya dan para
teknisinya, mengalami
pemisahan.  Bersamaan dengan
peresmian Skadud 45, dilantik
Letkol Pnb Muzafar sebagai
Komandan Skadron.  Peresmian
skadron ini berdasarkan
Keputusan Panglima TNI  yang
tertuang dalam Perpang/19/III//
2011 tentang Persetujuan dan
Pengesahan Pembentukan
Skadron Udara 45 Helikopter
VIP/VVIP tanggal 30 Maret 2011,
dan ditindaklanjuti dengan
Peraturan Kasau Nomor:
Perkasau/44/VI/2011.

Pemilihan angka 45,
dengan pertimbangan, angka
tersebut memiliki makna khusus
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bagi masyarakat Indonesia, yaitu
sebagai tahun diproklamasikan-
nya kemerdekaan Republik
Indonesia.  Bila ditambahkan,
angka 4 dan 5 menghasilkan
jumlah 9 yang merupakan angka
tertinggi dan mengandung
makna keberuntungan.  Dengan
demikian, dibentuknya Skadron
Udara 45 diharapkan akan lebih
mengefektifkan dan mengop-
timalkan operasional pesawat-
pesawat VIP/VVIP yang selama
ini berada di Skadron Udara 17.

Di bawah Kendali Setneg
Komandan Skadud 45

Letkol Pnb Muzafar yang
diwawancarai Suara Angkasa
mengatakan, secara
keseluruhan pemeliharaan
Skadud 45  berada di bawah
penanganan Sekretariat Negara.
Demikian juga pengoperasian
pesawatnya di bawah koordinasi
Sekretaris  Militer Presiden.
Saat ini, Skadud 45
mengoperasionalkan lima buah
pesawat helikopter, masing-
masing tiga buah jenis NAS 332
L1 dan dua buah jenis AS 332

L2; semuanya buatan Perancis
dan didukung oleh 56 personel.

Sebagai skadron VIP/VVIP
yang diperuntukkan mendukung
kegiatan presiden maupun wakil
presiden, atau pejabat VIP
lainnya, tentunya pesawat-
pesawat helikopter Skadud 45
selalu dalam kondisi kesiapan
yang tinggi.  Skadron udara ini
digunakan untuk presiden
maupun wakil presiden,
khususnya saat mengadakan
kunjungan kerja di daerah-

daerah Indonesia yang terkenal
sebagai negara kepulauan di
bentangan garis khatulistiwa. Di
samping itu, masih banyak tugas
lainnya yang dilakukan oleh
Skadron Udara 45, seperti
operasi dukungan udara dalam
keadaan darurat dan SAR (save
and rescue) terbatas.

Arti dan Makna Lambang
Skadud  45

Tunggul Skadron Udara 45
memiliki dua sisi dengan gambar
yang sama, yaitu merpati
bermahkota yang sedang
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terbang di atas kepulauan Indo-
nesia. Dilihat dari bentuknya,
yang persegi panjang, dengan
inti lambang berbentuk perisai.
Ukurannya 58 cm x 42 cm.
Warna dasar tunggul biru langit
melambangkan kekhasan matra
udara yang menggunakan media
udara dalam melaksanakan
setiap penugasan.

Isi dan arti gambar sangat
mewakili kekhasan skadron
udara ini. Perisai melambangkan
pelindung bangsa dan negara
dari setiap ancaman musuh,
sedangkan burung merpati
bermahkota melambangkan
sarana angkut VIP/VVIP Lanud
Halim Perdanakusuma  yang
setia kepada bangsa dan
negara.  Angka 45
melambangkan tahun
diproklamasikannya
kemerdekaan Republik Indonesia
sekaligus sebagai legalitas
helikopter sebagai pesawat
angkut VIP/VVIP yang
merepresentasikan Negara
Indonesia sebagai Negara
kepulauan.  Benteng
melambangkan Skadron Udara
45 sebagai pelindung  negara,
lima bintang melambangkan
bahwa Skadron Udara 45
menjunjung tinggi nilai-nilai
Pancasila. Bola bumi
melambangkan, kesiapan
melaksanakan tugas
menjangkau setiap wilayah di
atas dunia.

Keistimewaan lain dari
Skadud 45 adalah seluruh
penerbangnya  merupakan
penerbang dengan kualifikasi
lulusan luar negeri. Mereka
belajar dan berlatih langsung di
Perancis, tempat dimana
datangnya pesawat Helikopter
VIP/VVIP ini, tepatnya di kota
Marseille, Perancis. Latihan-
latihan yang dilaksanakan

meliputi type raiting pesawat AS
332 L2 Super Puma; latihan uji
fungsi atau maintenance check
flight course serta instructor pilot
course, ditambah dengan latihan
rutin simulator selama dua
minggu bagi penerbang atau
tergantung anggaran yang
tersedia setiap tahunnya.

Perawatan pesawat
dilaksanakan secara rutin. NAS
332 L1 Super Puma dirawat oleh
personel PT DI di bawah
supervisi Skadron Teknik 042
Bogor; sedangkan AS 332 L2
Super Puma dirawat oleh
personel ESEA (Eurocopter
South East Asia) yang
berkedudukan di Singapura di
bawah supervisi Skadron Teknik
024 Bogor. Meskipun masih
relatif  muda, skadron udara ini
sudah sarat dengan pengabdian.
Ajang KTT ASEAN beberapa
waktu lalu, yang berlangsung di
Bali, serta beruntunnya bencana
alam yang menimpa daerah-
daerah di Indonesia, semua
menuntut kesiapan dari
pesawat-pesawat Skadud 45.
“Swandana Ahingani” Skadron
Udara 45 siap melaksanakan
tugas dengan penuh
kepercayaan.*
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Mata Negara
Radar (radio detecting and ranging) merupakan salah satu unsur

operasi pertahanan udara yang sangat penting untuk
mendeteksi setiap sasaran yang ada di udara. Radar bekerja

menggunakan gelombang elektromagnetik dan menangkap sasaran
dalam bentuk track yang biasa disebut data sasaran (Tasa).  Tasa
yang diterima oleh radar ini akan disalurkan secara terintegrasi ke
sector operation center (SOC) di Kosekhanudnas untuk selanjutnya
dikirim ke Air Defence Operation Center (ADOC) di Kohanudnas.

“Radar adalah mata yang tidak boleh tidur dan sangat
berbahaya jika tidak mampu menjalankan tugasnya secara

maksimal,” Demikian Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat,
S.IP menegaskan pentingnya fungsi radar ini dalam

menjaga kedaulatan wilayah udara
nasional. NKRI dengan luas

wilayah udara lebih kurang

Satrad 245 Saumlaki,

di Kawasan Indonesia Timur

10
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12  juta kilometer persegi
membutuhkan banyak “mata”
untuk mengamankannya.
Sebagai pendeteksi dini yang
menangkap semua sasaran
yang masuk, radar/satuan radar
dibangun di tempat-tempat
strategis seperti pada daerah
paling luar wilayah yang
dipertahankan, daerah antara
satu liputan radar dengan radar
lain yang bisa saling overlap, dan
daerah dimana terdapat training
pesawat tempur cukup padat.
Ada dua jenis radar yaitu early
warning (EW) radar dan ground
controlled interception (GCI)
radar. Radar EW berfungsi untuk
mendeteksi sedini mungkin
sasaran, sehingga ditempatkan
di daerah paling luar; sedangkan
radar GCI untuk menuntun
pesawat tempur sergap menuju
sasaran dan menuntun kembali
ke pangkalan.

Sesuai rencana strategis,
Angkatan Udara terus berusaha
memperkuat pertahanan udara
untuk menjaga keutuhan dan
kedaulatan wilayah udara NKRI.
Wilayah Indonesia bagian timur
dan selatan salah satunya yang
menjadi prioritas. Di wilayah ini,
di mana terdapat sejumlah obyek
vital nasional serta jalur
penerbangan internasional baru
saja dibangun satuan radar dan
diresmikan pengoperasiannya
oleh Kasau Marsekal TNI Imam
Sufaat, S.IP yaitu Satuan Radar
(Satrad) 245 di Saumlaki,
Kabupaten Maluku Tenggara
Barat, Maluku, pada 15 Novem-
ber 2011. Pada kesempatan ini,
Kasau sekaligus melantik Letkol
Lek Supriadi sebagai Komandan
Satuan Radar 245 Saumlaki.
Menurut Kasau, pembangunan
Satuan Radar 245 Saumlaki ini
merupakan wujud dari program
strategis untuk meng-cover

situasi dan kondisi serta
kerawanan wilayah udara
bagian timur Indonesia
terhadap pelanggaran
udara. Seluruh wilayah
bagian timur Indonesia
akan ter-cover dengan
beroperasinya radar ini
dan gelar Komando
Sektor Pertahanan Udara
Nasional IV di wilayah
Indonesia bagian timur
dapat terus diwujudkan.

Beroperasinya
Satrad 245 Saumlaki
merupakan rangkaian
dari sistem pertahanan
udara nasional yang
dilaksanakan secara terencana,
bertahap, dan berkelanjutan.
Sistem ini juga saling terkait
dengan sistem pertahanan udara
lainnya di seluruh wilayah Indo-
nesia. Satuan radar ini
mempunyai jarak jangkau sejauh
240 mil laut dan akan overlap-
ping dengan satuan radar lainnya
yaitu Satrad 241 Buraen, Nusa
Tenggara Timur serta Satrad 243
di Timika, Papua yang
rencananya beroperasi pada
Februari 2012. Satuan radar
lainnya yang segera dibangun
selain di Timika adalah Jayapura,
Morowali, dan Kalimantan.
Rencana ada 32 satuan radar
yang akan meng-cover wilayah
udara nasional, dan Satrad 245
Saumlaki adalah yang ke-18.
Disamping satuan radar yang
sudah ada, Angkatan Udara
dalam melaksanakan operasi
pertahanan udara juga bekerja
sama dengan radar sipil atau
yang dikenal dengan military civil
coordination center.*

Suara Angkasa Edisi Januari 2012
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Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat,
S.I.P, menyerahkan pataka kepada
Komandan Satuan Radar 245
Saumlaki, Letkol Lek Supriadi
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Ada yang baru dalam latihan Angkasa Yudha 2011 (AYU),
operasi informasi yang selama ini masih sekadar sebuah
konsep, akhirnya mulai diperkenalkan aplikasinya.    Dalam

latihan Posko yang digelar di Kampus Seskoau, Lembang, Bandung
pertengahan Desember 2011 ini, Komando Latihan (Kolat) juga telah
membentuk Satuan Tugas (Satgas) Ops Info yang secara struktur
berada di bawah Kogasud. Sebagai sebuah hal yang baru, tentu
masih jauh dari kesempurnaan dan harapan.  Kondisi ini tidak lepas
dari keberadan Satgas Ops Info, yang pada kesempatan latihan
Posko AYU kali ini baru bersifat eksibisi.   Namun demikian, terlepas
dari kekurang sempurnaannya, keberadaan Ops Info dalam AYU
2011 telah memberikan nuansa  baru yang dapat mewarnai dinamika
jalanya Latihan AYU 2011.

Kasau Marsekal TN Imam Sufaat, S.IP dalam amanat tertulisnya
yang dibacakan Wakil Kasau (Wakasau) Marsdya TNI Dede
Rusamsi pada upacara pembukaan mengatakan,  operasi informasi
yang sudah lama menjadi bagian dari operasi udara TNI AU, selama
ini belum pernah diuji dalam bentuk gelar operasi maupun latihan.
Oleh karena itu,  Kasau minta agar pada AYU 2011, operasi informasi
mulai diperkenalkan dan diaplikasikan. “Saya mengharapkan kita bisa
mulai menerapkan operasi informasi yang telah lama menjadi bagian
dari operasi udara TNI AU,  namun belum pernah diuji dalam bentuk
gelar operasi dan latihan,” kata Kasau.

12
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Menurut Kasau,
perkembangan teknologi
komunikasi dan informasi saat
ini, telah membentuk perang
jenis baru, yaitu melalui
pembentukan persepsi atau opini
publik, baik lewat media masa
atau media internet.  Bentuk
perang ini, tambah Kasau, telah
memperlihatkan dampak
kedasyatannya dalam
menghancurkan kredibilitas
pemerintah beberapa negara di
kawasan Timur Tengah,  di mana
pemberontakan telah dikemas
dalam bentuk demonstrasi  oleh
pendukung demokrasi.
“Berangkat dari fenomena ini,
saya berharap seluruh peserta
latihan AYU 2011sungguh-
sungguh belajar dan berupaya
untuk mengembangkan taktik
dan strategi untuk jenis perang
yang tidak mengutamakan
kehancuran fisik, namun lebih
pada perang persepsi, yaitu
membentuk persepsi lawan,
kawan dan masyarakat, baik
pada tingkat nasional maupun
internasional yang akan dapat
memberikan dukungan politik
bagi kita  dalam membela
kepentingan nasional kita,” harap
Kasau.

Perlu Penyempurnaan
Dalam latihan yang

berlangsung lima hari, dengan
tema Kogasud Bersama
Kohanudnas Melaksanakan
Operasi Udara di Wilayah NKRI
Dalam Rangka  Mendukung
Tugas Pokok TNI, Satgas Ops
Info masih banyak menemui
kendala. Mulai dari kurang
lengkapnya software dan hard-
ware  hingga soal belum padu-
nya koordinasi dengan para
pelaku, baik Kogasud, Kohanud-
nas maupun Satlakops
merupakan persoalan yang perlu
terus dicari solusinya. Komandan
Satgas Ops Info Kolonel Pnb
Agung Sasongkojati mengakui,
kalau Satgas Ops Info  yang
dipimpinnya masih jauh dari
harapan, dimana masih banyak
hal yang  perlu penyempurnaan.

“Kita akui keberadaan
Satgas Ops Info dalam AYU 2011
ini masih jauh dari harapan,
namun terlepas dari segala
bentuk kekurangan yang ada,
kita juga patut berbangga karena
telah mampu mengaplikasikan
bentuk Ops Info, yang selama ini
masih sekadar konsep. Meski-
pun belum ada doktrinnya, kita
sudah berusaha memberikan
warna bagi dinamika latihan”
kata Kolonel Pnb Agung

Sasongkojati di sela-sela latihan
sembari menambahkan kalau ke
depan keberadaan Satgas Ops
Info akan terus disempurnakan
demi tercapainya sebuah
aplikasi ops Info seperti yang
tertuang dalam doktrin TNI AU
Swa Bhuana Paksa.

Selain hardware dan soft-
ware, masalah SDM yang
memiliki kemampuan di bidang
IT, khususnya yang terkait
operasional komputer, website,
dan editing audio visual juga
perlu diperhatikan. Berbekal dari
pengalaman pada AYU 2011,
masih banyak hal yang harus
disempurnakan dari Satgas Ops
Info. Sebut saja jaringan
komunikasi dan elektronika,
internet, komputer, audio visual
dan fasilitas dubbing suara
masih sangat kurang. Dalam hal
teknis aplikasi perang informasi,
AYU 2011 masih belum dapat
menunjukkan  terjadinya perang
informasi yang sesungguhnya.
Karena baik pihak musuh (Sono-
ra) maupun pasukan sendiri
(NKRI) masih diperankan oleh
satu Satgas yang diawaki oleh
orang-orang yang sama.  Ideal-
nya antara musuh dan pasukan
sendiri harus terpisah, sehingga
perang informasi yang terjadi
dapat mendekati realitas.*(Son)
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Dislitbangau
Ciptakan Bom untuk persenjatai Sukhoi

Oleh PNS IIID Rita Zuana Q, S.Si, M.T

Pesawat-pesawat Sukhoi yang berteknologi Eropa Timur telah
menjadi kekuatan tambahan bagi TNI AU dalam menjaga dan
menegakkan kedaulatan NKRI di udara.  Untuk menunjang

kesiapan operasional pesawat tersebut, perlu tersedianya materiil
senjata udara dalam jumlah dan jenis yang cukup. Kebutuhan
materiil senjata udara itu, khususnya bom ditentukan oleh sasaran
dan pola operasi/serangan yang akan dilaksanakan.  Berangkat dari
sini, TNI masih membutuhkan “practice bomb” kaliber 50 kg yang
berteknologi Timur (sejenis bom P-50) sebagai sarana untuk latihan
para penerbang Sukhoi guna meningkatkan kemampuan pola
serangan. Prototip dari P-50 practice bomb ini didesain dengan
diberi isian berupa asap untuk menandai perkenaan sasaran
pengeboman.

Selama ini pemenuhan materiil senjata udara, khususnya bom
jenis apapun masih didapatkan dari hasil pengadaan dari luar negeri,
sehingga sangat tergantung dari pihak luar negeri dan tergantung
pula pada kondisi politik negara pemasok.   Sejalan dengan
kemajuan iptek, telah berkembang potensi nasional baik BUMNIS
maupun industri strategis pendukung yang dapat dimanfaatkan untuk
memenuhi kebutuhan nasional dalam rangka meningkatkan
pertahanan negara.  Oleh karena  itu diperlukan upaya mengurangi
ketergantungan tersebut dengan cara peningkatan kemampuan
dalam negeri dengan pembuatan bom latih asap yang digunakan
pesawat Sukhoi.  Berangkat dari ide itu, Dislitbangau bekerja sama
dengan PT. Pindad sejak tahun anggaran 2004 telah berhasil
melaksanakan penelitian dan pembuatan P-50 practice bomb.

Untuk mengetahui performance BLA-50 hasil penelitian dan
pembuatan Dislitbangau dengan PT. Pindad, maka telah
dilaksanakan pengujian-pengujian baik uji statis maupun uji dinamis

Prototip  BLA-50

Bagian-bagian desain bom

14
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Gambar penggunaan logo pada bom
hasil produksi Dislitbangau & PT

Pindad

Gambar tdk ada

mengetahui frekuensi pribadi,
ketahanan beban dinamis, dan
kekuatan tarik suslug.   Uji ini
dilaksanakan oleh Balai Besar
Teknologi Kekuatan Konstruksi
(B2TKS) BPPT. Hasil pengujian
kekuatan struktur adalah sebagai
berikut:

a. Struktur BLA-50 ini
mempunyai frekuensi pribadi
lebih besar dari 30 Hz.

b. Struktur BLA-50
mempunyai ketahanan terhadap
beban dinamis dan overload
yang sangat baik karena tahan
sampai 78.610 siklus (setara
dengan terbang selama 6 jam)
tanpa mengalami kerusakan.

c. Kekuatan tarik suspen-
sion lug dari benda uji (untuk
massa 50 kgf) aman sampai
beban 55 kN atau setara dengan
5,5 ton atau 110 g tanpa
mengalami kerusakan (tidak
putus).

Kegiatan penelitian dan
pembuatan prototip BLA-50
menunjukkan hasil yang baik dan
aman secara kualitas
operasional dan kekuatan
strukturnya untuk dapat
digunakan oleh TNI AU dan
selanjutnya siap untuk
dilaksanakan uji dinamis pada
pesawat Sukhoi.  Dalam rangka
kemandirian di bidang alutsista
maka kegiatan penelitian dan
pembuatan prototip BLA-50
dapat dilanjutkan ke tahap-tahap
selanjutnya sehingga pesawat
TNI AU khususnya Sukhoi
mempunyai bom latih sendiri
tanpa bergantung pengadaan
dari luar negeri.   Keberhasilan
ini masih perlu ditindaklanjuti
dengan dukungan Sopsau
sebagai penyedia jam terbang
untuk pelaksanaan uji dinamis di

Uji konstruksi di  BPPT

pesawat Sukhoi dan penerbitan
sertifikat kelaikan dari
Dislambangjaau.   Dengan
demikian akan tercapai
kepercayaan dan keyakinan bagi
para penerbang sebagai sarana
latihan pengeboman oleh para
penerbang Sukhoi dan satuan
pengguna bom tersebut.*

bom tersebut.  Uji statis
dilakukan di PT. DI, LUK
PUSPIPTEK Serpong dan PT.
Pindad, sedangkan uji dinamis
dilaksanakan dengan
menggunakan pesawat Hawk
MK-53 dan pesawat Sukhoi
sebagai observer. Bom ini
didesain untuk dapat digunakan
sebagai bom latih pesawat
Sukhoi TNI AU.  Secara umum
karakteristik BLA-50 mengadopsi
karakteristik dari P-50 Bomb.
Spesifikasi BLA-50 hasil riset
adalah:

Nama Bom : BLA-50
Jenis Bom : Bom Latih

Asap
Berat Total : 50 kg
Material casing : Steel casing
Panjang : 1070 mm
Diameter : 210 mm
CG : 327 mm
Karakteristik : sejenis P-50

Bomb

Dari serangkaian pengujian
yang telah dilaksanakan,
termasuk uji dinamis diperoleh
kesimpulan, lintasan
aerodinamis bom BLA-50
memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan dan untuk itu
layak mendapatkan sertifikat
prototip dan sertifikat kelaikan
dari Dislambangjaau. Uji dinamis
dilakukan beberapa waktu
lampau di AWR Pandanwangi,
Lumajang, Jawa Timur
menggunakan pesawat Hawk
MK-53 dan Sukhoi sebagai
observer.

Uji Konstruksi
Uji konstruksi terhadap body

of bomb dilakukan untuk
meyakinkan pengguna akan
jaminan keamanan apabila akan
digunakan/dibawa oleh pesawat.
Uji konstruksi dilaksanakan untuk
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Mengenal QW-3

QianWei-3 (QW-3) adalah rudal anti pesawat
jinjing yang diluncurkan dari bahu seorang prajurit
sehingga sangat praktis untuk pergerakan pasukan. Rudal ini

pertama kali diperkenalkan di Zhuhai Cina pada tahun 2002. Tidak
seperti rudal jinjing anti pesawat lainnya, QW-3 tidak dilengkapi
dengan penuntun infra merah tetapi menggunakan penuntun laser
semi aktif yang unik (unique nose-mounted semi-active laser guid-
ance seeker). Penuntun laser ini menyebabkan rudal ini tahan
terhadap flares (pengecoh panas) yang diluncurkan pesawat khusus
untuk menipu rudal pencari panas maupun sumber panas lain di
darat. Walaupun reaksi dari penuntun laser tidak terlalu gesit (15
derajat/detik) dibandingkan penuntun infra merah, tetapi kelemahan
ini bisa ditutupi dengan kenyataan bahwa pesawat bergerak lebih
lamban pada ketinggian rendah.

Badan rudal QW-3 menggunakan desain dasar dari rudal QW-
1, tapi dipasang roket padat tahap kedua sebagai pendorong pada

bagian belakang rudal. Ini membuat QW-3 bisa terbang lebih jauh (8
km) pada kecepatan tinggi (750 m/d) dan membawa hulu ledak lebih
berat.   Rudal ini dilengkapi dengan hulu ledak expanding-rod high-
explosive fragmentation yang memiliki zona bunuh radius 3 m.

Setelah cukup lama tak mengoperasikan rudal, akhirnya saat ini
Korps Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU kembali dipercaya
mengoperasikan rudal anti serangan udara alias SAM (surface to air
missile). Tapi beda dari tahun 60-an, kala itu TNI AU punya arsenal
monster SAM SA-2, yakni rudal berjangkauan jarak sedang yang
punya kecepatan 3,5 Mach dan jadi momok menakutkan bagi
pesawat tempur NATO.

Nah, lima dekade telah berlalu, saat ini Paskhas TNI AU
sayangnya tak lagi mengoperasikan rudal hanud (pertahanan udara)
jarak sedang.  Konon sesuai kebutuhan strategis, Paskhas TNI AU
kini justru mengusung alutsista berupa rudal SAM jarak pendek, rudal
yang dimaksud tak lain adalah QW (QianWei)-3 buatan CPMIEC
(China National Machinery Import and Export), RRC. QW-3 terbilang
alutsista anyar di lingkungan TNI, rudal ringan ini kabarnya baru
masuk ke arsenal alutsista TNI AU pada kuartal kedua tahun 2010
lalu.  Salah satu kesatuan Paskhas yang pertama mengoperasikan
QW-3 yakni Skadron Paskhas 463 di Madiun, Jawa Timur dan telah
dilakukan uji coba di daerah Pacitan.

Ditilik dari spesifikasinya, QW-3 merupakan jenis rudal panggul
hanud permukaan ke udara untuk menghadapi sasaran pesawat
tempur berkecepatan tinggi/rendah dengan ketinggian rendah
maupun sangat rendah.  Sebagai rudal hanud berjangkauan jarak

16
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pendek, jarak tembak
maksimumnya hanya sampai 8
Km dengan ketinggian
maksimum 5 Km.  Dilihat dari
profilnya jelas QW-3 amat ideal
menghantam pesawat tempur
atau helikopter lawan yang
terbang di ketinggian rendah.

Hulu ledaknya mengadopsi jenis
high-explosive fragmentation
dengan radius mematikan 3
meter.

Keunggulan lain dari rudal
ini dapat membuat analisa logis
dari energi target dan
karakteristik gerakan dari target
serta mengenali target secara
efektif tanpa hambatan.
Adapaun sistem perlengkapan
rudal QW 3 dan BCU (Battery
Coolant Unit) tersimpan dalam
wadah tertutup rapat (kedap
udara, anti kelembaban tahan
lama), ukurannya kecil dan
portable, sehingga dapat
diaplikasikan pada kendaraan
tempur (tank, mobil tempur dan
kendaraan lainnya).

Sebagai rudal panggul,
pengoperasian QW-3 terbilang
sederhana dan punya mobilitas
sangat tinggi. QW-3 diawaki oleh
seorang juru tembak dengan
posisi menembak berdiri. Selain
bisa dioperasikan lewat panggul
oleh seorang prajurit, untuk
menjaga ke stabilan rudal
seberat 23 Kg ini juga
dipasangkan pada dudukan
tripod pada kendaraan jip.

Saat digunakan oleh
Paskhas, QW-3 tercatat sudah
beberapa kali diujicoba, seperi di
Garut, Jawa Barat pada 9 Juli
2010, Rudal yang diujicoba
sebanyak empat buah. Sasaran
tembaknya adalah beberapa
pesawat yang menggunakan
remote control, “tujuan kegiatan

ini untuk mengetahui ketepatan
maksimal sasaran tembak. Hasil
uji coba cukup berhasil karena
tepat mengenai sasaran.

Selain di Garut, sebelumnya
QW-3 juga diujicoba di pantai
selatan kabupaten Pacitan pada
tanggal 10 Juni 2010 yang
disaksikan oleh para pejabat TNI
AU, Dephan, dan Mabes TNI.
Kegiatan uji tembak tersebut

QW-3 di Tangan Paskhas TNI AU

Tak seperti rudal panggul
(portable) yang ada saat ini,
QW-3 yang pertama kali
diperkenalkan pada Zhuhai Air
Show di Cina tahun 2002, tak
menggunakan sistem pemandu
passive infra red. Rudal ini justru
menggunakan pemandu semi
aktif laser yang ditempatkan
pada bagian moncongnya.
Dengan pemandu laser, rudal ini
relatif tahan terhadap flares
yang diluncurkan pesawat
sasaran. Teknologi lain yang
melengkapi QW-3 adalah anti
jamming. Untuk mendukung
manuver tinggi saat menguber
dan menghancurkan, rudal ini
dilengkapi teknologi mikro
komputer.

Sangat sulit pesawat untuk
lolos bila telah dikunci oleh rudal
ini, kecepatan luncur rudal ini
terbilang fantastis untuk kelas
rudal panggul, yakni 750 meter
per detik, atau sekitar 2,7 Mach.

Tampilan utuh QW-3

dapat berjalan dengan lancar
dan cukup berhasil ditandai
dengan tembakan Rudal
mengenai sasaran tembak
berupa pesawat target drone.*
(Paskhas)

Spesifikasi QW-3
· Panjang : 2,1 meter
· Berat : 23 Kg
· Jangkauan : 0,8 – 8 Km
· Ketinggian max : 5 Km
· Kecepatan luncur : 750 meter

per detik/2700 Km per jam
· Hulu ledak : high-explosive

fragmentation
· Mesin : Roket berbahan bakar

padat
· Pemandu : semi aktif laser

QW-3 milik Paskhas dipasang dalam
platform tripod di kendaraan jip
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Pada minggu kedua bulan November 2011, penulis bersama
dua perwira Dispenau lainnya melaksanakan tugas studi
banding ke museum Angkatan Udara Filipina, Philippine Air

Force (PAF) Aerospace Museum.  Museum yang terletak di Villamor
Air Base, Manila,  di samping Bandara Internasional Ninoy Aquino Ter-
minal 3 ini diresmikan pada tanggal 29 Juli  2007.

Selain diterima oleh Kepala Museum, Letnan Kolonel Epifanio P
Panzo Jr. dan staf, kami juga mendapat kehormatan diterima oleh Kepala
Staf Angkatan Udara Filipina Mayor General Della Cruz.  Kepala Staf
Angkatan Udara Filipina adalah jabatan kedua setelah Kepala Angkatan
Udara .

Museum ini awalnya bernama Museum Marcos yang diresmikan
pada tanggal 2 Mei 1974 oleh Mayor Jenderal Jose L Rancudo, Komandan
Jenderal PAF (1972-1976). Nama Marcos diabadikan sebagai nama
museum untuk menghormati  Presiden Ferdinand E. Marcos dan first
lady.  Dua bulan setelah jatuhnya rezim Marcos dan posisinya digantikan

oleh Corazon Aquino,  yakni pada tanggal 1 April
1986 museum ini berganti nama menjadi PAF
Museum sesuai Perintah Umum Nomor 98.

Bersamaan dengan menempati gedung baru
di lingkungan Villamor Air Base Manila, tahun 2007
namanya dilengkapi menjadi Philippine Air Force
Aerospace Musuem. Dengan penambahan kata
aerospace menjadikan museum Angkatan Udara
Filipina itu sebagai tempat pengkajian ilmu
pengetahuan dan teknologi kedirgantaraan,
sehingga menjadi persinggahan yang ideal bagi
para pengunjung, peneliti, keluarga, mahasiswa,
wisatawan maupun tamu VIP.

Oleh Mayor Sus Aidil, S.S, M.Si

18

Philippine Air Force
Aerospace Museum,

tampak dari luarKenang-kenangan

PAF Aerospace Museum
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Museum menempati areal
seluas 1.800 m2; terdiri atas gedung
utama bertingkat dua seluas 1200
m2 dan 600 m2 dipergunakan untuk
area parkir kendaraan dan beberapa
pesawat yang dipajang di luar
gedung. Gedung museum dibuat
dalam dua lantai yang dihubungkan
oleh 4 buah tangga, di mana dua
tangga untuk naik dan turun pe-
ngunjung serta dua lagi digunakan
oleh staf. Lantai  satu  terbagi atas
aula sebagai ruang pameran, ruang
kantor, simulator, mini teater, dan
tentu saja toilet untuk pengunjung.

Di aula lantai 1 ini dipamerkan
pesawat Mustang, mobil kepresiden-
an yang pernah digunakan oleh
Presiden Ferdinand Marcos,
miniatur pesawat yang pernah
digunakan oleh Philippine Air Force
yang disajikan dalam etalase-
etalase meja berjumlah 7 buah
etalase. Juga dipamerkan bagian
pesawat terbang seperti mesin
pesawat, kokpit & nose pesawat
tempur serta beberapa bom tua
yang pernah digunakan oleh PAF.
Sementara sebagian besar dinding
pada lantai satu dihiasi dengan
lukisan perkembangan PAF dan
sebagian kecil lagi untuk beberapa
foto para pahlawan Angkatan Udara
Filipina.   Di bagian belakang ruang
lantai satu ada souvenir shop yang
menjual beberapa cinderamata
dan pernak-pernik yang bertema-
kan PAF seperti topi, baju, boneka,
dan gantungan kunci.

Sementara simulator pe-
sawat tempur Sabre berada di sisi
kiri gedung persisnya dekat tangga
turun dari lantai dua. Dalam
mengoperasikannya pengunjung
dipandu oleh pemandu yang
sangat menguasai simulator ter-
sebut meskipun dia bukan seorang
penerbang. Dalam kunjungan itu
penulis sempat mencoba meng-
operasikannya. Walaupun terseok-
seok penulis bisa take off namun
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setelah terbang penulis bingung
mencari landasan untuk landing.
Setelah dipandu,  penulis berusaha
mendarat tetapi pesawat meng-
alami crass landing  dan hancur
berkeping-keping. Beruntung,
penulis sebagai pilot, selamat,
tidak luka ataupun lecet sedikitpun.

Masih di lantai 1, teater mini
yang posisinya berdampingan
dengan ruang kantor staf, ber-
kapasitas 60 tempat duduk untuk
sementara  hanya disajikan bagi
tamu-tamu VIP.  Penulis dan tim di-
beri juga kehormatan untuk me-
nyaksikan film sejarah perkembang-
an Philippine Air Force yang
berdurasi sekitar 15 menit.  Film
diawali dengan seorang anak yang
sedang menerbangkan  layangan
kertas dan berangan- angan
menjadi seorang penerbang
sampai terbentuknya Philippine Air
Force hingga saat ini yang telah
berhasil melahirkan penerbang-
penerbang militer wanita.

Sedangkan lantai 2 (atas)
terdiri atas ruang pameran, audito-
rium, ruang perpustakaan, serta
toilet.   Ruang pameran menyajikan
koleksi  foto para mantan Kepala
Staf PAF lengkap dengan riwayat
hidup singkatnya,
miniatur pesawat,
perkubuan dengan
p e r s e n j a t a a n n y a ,
senjata perseorangan
baik laras pendek
maupun laras panjang
pada masa lampau, uni-
form penerbang, PDU,
juga pakaian prajurit
wanita lengkap dengan
atributnya. Di lantai ini
juga terdapat koleksi
cindera mata dari
Marsekal TNI Siboen
(Kasau ke-10),  kliping
perjuangan rakyat
Filipina dan Angkatan
Udara-nya, juga

lambang-lambang satuan jajaran
PAF.

Sementara itu di bagian taman
belakang digunakan untuk out door
display yang menyajikan beberapa
pesawat yang pernah dioperasikan
oleh Philippine Air Force.  Pesawat-
pesawat asli yang dipamerkan
adalah pesawat tempur, angkut dan
helikopter. Beberapa pesawat
tersebut diantaranya F-5A- Free-
dom Fighter, UH-1H Bell Helicopter,
Douglas C-47 Transportasi, Cess-
na (172) T-41D Mascellero,  UH-16
Albatross, Sikorsky S-62b.  Di tem-
pat ini  juga dipamerkan pesawat
kepresiden yang pernah digunakan
oleh Presiden Ferdinand Marcos.
Kedua wing pesawat kepresiden itu
bahkan harus disangga dengan
tiang agar tidak patah.

Di tengah-tengah taman,
dibangun patung Kolonel Yesus
Villamor yang namanya diabadikan
menjadi nama  pangkalan udara
di mana museum ini berada.
Kolonel Villamor adalah tokoh
pejuang PAF yang sangat besar
jasanya dalam pembentukan
Philippinne Air Force. Villamor te-
was  dalam suatu kecelakaan pe-
sawat yang dioperasikannya.*
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Demi kemajuan
Muspusdirla,
TNI AU Berguru
ke Negeri
Kanguru

Museum, sebagai salah satu sumber sejarah yang cukup
penting,  saat ini mulai dilirik banyak pihak. Keberadaanya sebagai
tempat pelestarian warisan budaya, penelitian, sarana komunikasi,
edukasi dan sekaligus rekreasi,  menjadikan museum merupakan
tempat yang layak untuk dikembangkan.   Berangkat dari pemahaman
tersebut,  pimpinan TNI AU secara bertahap akan mengembangkan
Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala (Muspusdirla).  Museum
yang berlokasi di Lanud  Adisutjipto Yogyakarta ini, nantinya akan
diberdayakan  dan dikembangkan sehingga keberadaannya dapat lebih
dioptimalkan.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan mengadakan
studi banding ke museum-museum angkatan udara negara tetanga.
RAAF Museum dan Australian War Memorial di Asutralia serta PAF
Museum di Filipina menjadi tempat yang dipilih sebagai pembanding.
Sesuai perintah kasau, maka pada Novemer 2011, dua tim dari
Dispenau telah diberangkatkan untuk mengadakan studi banding ke
RAAF museum, Australian War Memorial dan PAF museum. Tim yang
ke RAAF museum dan Australian war Memorial dipimpin oleh Kolonel
Adm Prabowo, S.A.P. sedangkan tim yang ke PAF museum dipimpin
Letkol Sus Bintang Yudianto, dan berikut laporannya.

RAAF Museum
RAAF Museum merupakan museum Angkatan Udara Australia yang

terletak di RAAF Base Williams, Point Cook Road, Point Cook, Victoria,
Australia, sekitar 25 km dari kota Melbourne, dan sebagai tempat
kelahiran Korps Terbang Australia (Australian Flying Corps) pada tanggal
31 Maret 1921, yang kemudian menjadi Angkatan Udara Australia
(RAAF).  RAAF Museum menyimpan berbagai macam koleksi, baik
koleksi berupa pesawat terbang maupun koleksi-koleksi lainnya, yang
menceritakan peristiwa-peristiwa penting tentang RAAF sebagai
angkatan udara tertua kedua di dunia dari sejak kelahirannya,
keterlibatannya pada Perang Dunia I dan Perang Dunia II, sampai
dengan saat ini.

RAAF Museum memiliki sekitar 100.000 koleksi, yang terdiri dari ;
67 pesawat dari 49 jenis pesawat, peralatan-peralatan RAAF, seragam-
seragam RAAF, buku-buku yang berkaitan dengan RAAF, gambar-gambar
dan peta-peta operasional RAAF, yang sebagian tersimpan rapi di gudang
penyimpanan RAAF Museum.

Penataan pameran koleksi RAAF Museum terbagi dalam dua
kelompok besar, yaitu in door dan out door.  Untuk in door disajikan

Nisan yang bertulis
Soldier Killed on The War of
1914-1918
di Hall of Memory (Australian War
Memorial)

Oleh Mayor Sus Komarudin,   S.Pd

RAAF Museum

Koleksi foto pesawat di RAAF Museum
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melalui 3 (tiga) gedung utama,
yaitu Training Hangar, Technology
Hangar, dan Hangar 180 yang
letaknya terpisah. Training Hangar
didesain menjadi tiga ruang
pameran, yang terbagi dalam dua
bagian, bagian pertama didesain
dua lantai yang menyajikan
koleksi-koleksi berupa dokumen-
dokumen penting tentang RAAF,
keterlibatan RAAF dalam Perang
Dunia I dan II, alutsista yang
pernah dipergunakan RAAF, foto-
foto, atribut RAAF, serta tanda-
tanda kehormatan.   Penyajian
koleksi didesain dengan baik,
seperti sistem komputerisasi,
penataan vitrin maupun diorama
yang disertai dengan tata lampu
dan penggunaan media suara
yang mendukung kejadian dari
peristiwa-peristiwa sejarah,  serta
disusun berdasarkan urutan
waktu dari masing-masing peristi-
wa sejarah. Sedangkan bagian
kedua dari Training Hangar, menyaji-
kan koleksi-koleksi pesawat.

Sementara Technology Han-
gar dan Hangar 180 didesain satu
lantai dengan jalur satu arah, yang
menyajikan pula koleksi-koleksi
pesawat.

Jumlah pengunjung yang
datang ke RAAF Museum sekitar
117.000 per tahunnya, yang
meliputi  masyarakat umum,
pelajar, baik domestik maupun
mancanegara.   Dan untuk
memberikan   surprise kepada

pengunjung, RAAF Museum
menyelenggarakan program
interactitive flying display yaitu
kegiatan penerbangan pesawat-
pesawat bersejarah koleksi RAAF
Musuem yang diterbangkan oleh
pilot-pilot pendukung RAAF Mu-
seum, selain itu diterbangkan pula
pesawat-pesawat dari pilot-pilot
sipil yang berpartisipasi terhadap
RAAF Museum.  Kegiatan ini
dilaksanakan setiap Hari Minggu,
Selasa dan Kamis pukul 13.00.
Pada program ini, pengunjung
dapat melihat pesawat secara
dekat dan bertanya secara
langsung kepada penerbangnya
sebelum pesawat diterbangkan,
selain itu pengunjung dapat
menyaksikan pemeliharaan kolek-
si-koleksi pesawat di Restoration
Hangar.

RAAF Museum diawaki oleh
para relawan aktif sebanyak 31
personel, yang meliputi satu kepala
museum, 22 staf (6 orang memiliki
kualifikasi museum), dan 8 orang
pendukung (6 orang pilot, 2 orang
tehnisi pesawat). Selain hal
tersebut, RAAF Museum dibantu
pula oleh para peneliti, tehnisi-
tehnisi umum dan petugas-pe-
tugas umum lainnya.

Australian War Memorial
Australian War Memorial

merupakan museum angkatan
perang Australia yang terletak di
ibukota Australia, Canberra.
Australian War Memorial
merupakan wujud nyata dari
museum yang memiliki nilai
edukatif, instruktif, inspriratif dan
rekreatif, yang didesain menjadi
tiga bagian, yaitu The
Commemorative Area termasuk
The Hall of Memory, Gallery
Memorial (museum).

Setiap hari, di Australian War
Memorial selalu dilaksanakan
prosesi pergantian bunga yang

disertai dengan upacara militer,
yakni di kubah yang di dalamnya
terdapat liang marmer yang
bertuliskan “Unknown Australian
Soldier Killed on The War of 1914-
1918”.

Di depan gedung terdapat
lapangan luas yang digunakan
untuk kegiatan peringatan hari
besar nasional Australia, seperti
Anzac Day (singkatan Australia
dan Selandia Baru Korps
Angkatan Darat) yang
diselenggarakan setiap tanggal 25
April.   Anzac Day  adalah upacara
nasional Australia untuk
memperingati pendaratan tragis
pasukan Australia dan Selandia
Baru di Gallipoli pada 25 April
1915. Upacara tersebut
merupakan salah satu bentuk
penghormatan kepada para
prajurit yang telah membela
negaranya dalam peperangan,
yang dihadiri oleh Perdana Menteri
dan Gubernur Jenderal, serta
seluruh lapisan masyarakat
Australia, termasuk warga
Selandia Baru.

Bagian lain dari Australian
War Memorial adalah ANZAC
Hall, yaitu ruang koleksi yang
dilengkapi theatre mini. Di dalam
ANZAC Hall, pengunjung dapat
menyaksikan film-film tentang
pertempuran Australia dengan
menggunakan peralatan perang
yang dipamerkan.

Australian War Memorial
merupakan salah satu objek
wisata di Australia, sehingga
sudah menjadi bagian dari objek-
objek yang akan dikunjungi
wisatawan. Untuk mendukung
kegiatannya, Australian War
Memorial diawaki oleh staf-staf
yang profesional, termasuk
sejarawan, konservator, pendidik,
petugas keamanan, teknisi dan
staf-staf administrasi.*

Diorama di Australian
War Memorial
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Pengertian & Kelanggengan

Pernikahan
Pada awal pernikahan, rasa senang yang memuncak membuat Anda
merasa tak akan ada yang bisa membuat Anda dan dia terpisah.
Padahal, ada lho, ranjau-ranjau yang bisa membuat pernikahan Anda
dan dia rapuh.  Supaya itu tidak terjadi, jagalah pernikahan dengan resep
hubungan langgeng, yang diambil dari buku Simple Steps to Take Your
Marriage from Good to Great karangan Terri L Orbuch, Ph.D. Terri.
Menurut hasil penelitian 373 pasangan selama 22 tahun, ditemukan
bahwa perubahan-perubahan kecil pada sikap dan tingkah laku sehari-
hari bisa mengubah hubungan yang bisa saja menjadi luar biasa.  Berikut
ini akan diuraikan 4 langkah menjaga pernikahan agar langgeng dan
bahagia.

Ada “Saling”
“Alasan terutama mengapa pernikahan tidak bisa tetap bersatu

bukanlah konflik, komunikasi, ataupun ketidakpuasan seks,” kata
Orbunch. Menurut dia, rasa frustasi, yakni kekecewaan dari hari ke hari
karena adanya perbedaan dari ekspektasi Anda terhadap pasangan dan
bagaimana si pasangan bersikap adalah yang paling berbahaya. Untuk
menjembatani frustasi tersebut, Anda harus menyuarakan ekspektasi
masing-masing.  Entah itu keinginan Anda untuk bisa mendapatkan afeksi
lebih sering atau ia ingin lebih banyak waktu bersantai berdua.  Harus
ada pula kesepakatan dan komitmen untuk bisa menyatukan kebutuhan
masing-masing.  Keinginan untuk saling membuat pasangannya merasa
bahagia pun harus ditumbuhkan.  Orbuch mengingatkan agar selalu
menanyakan hal ini kepada pasangan setidaknya setahun sekali, karena
tekanan kehidupan bisa berubah dan menciptakan ekspektasi baru.

Tunjukkan Rasa Sayang
Para suami yang memberikan “afirmasi”, yaitu tindakan dan ucapan

yang membuat si istri merasa diapresiasi, dihargai, dan dicintai, memiliki
kemungkinan dua kali lipat untuk mengklasifikasi dirinya sebagai pria
yang bahagia dalam pernikahan.  Penelitian yang didapatkan Orbuch
mengatakan, pria justru butuh afirmasi lebih banyak ketimbang wanita.
“Wanita secara konstan mendapatkan pujian dari teman atau bahkan
orang asing yang bisa saja memuji pakaiannya atau riasannya,” ujar
Orbuch.   Hal semacam ini akan sulit didapat oleh pria.  Karena itu, pria
haus dan mengandalkan pujian-pujian itu datang dari istrinya.  Cobalah
untuk menunjukkan rasa sayang dan kagum kepada suami, Anda akan
mendapatkan balasan yang menyenangkan darinya.

Aturan 10 Menit
Kencan mingguan memang direkomendasikan sebagai cara untuk

menjalin hubungan, tetapi kadang yang Anda  butuhkan adalah hanya
beberapa menit saja bersamanya.    Artinya sisihkan waktu sebanyak 10
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bertumbuh dengan hubungan yang
sehat saat ada penghargaan atas
masing-masing individu.  Setiap
individu akan kembali kepada
hubungan berpasangan begitu dia
mendapatkan kesempatan relak-
sasi dan refreshing atas dirinya.

Bersikap lembut
Sikap saling menyalahkan

dan menghakimi, atau menganalisa
pasangan, hanya akan menimbul-
kan jarak dalam hubungan.
Bersikaplah lebih riang dan tidak
terlalu serius dengan pasangan
Anda. Latihan ini bisa dimulai
dengan mengatakan “maaf” saat
pasangan mulai kesal dengan
sikap Anda.  Bila Anda tahu Anda
bersalah, tak usah berusaha men-
jelaskan alasan yang mendasari
perbuatan Anda.  Kadang-kadang,
pria hanya ingin mendengar Anda
mengakui kesalahan tersebut.  Hal
ini bisa menjadi pertolongan
pertama dalam hubungan.

Lakukan sesuatu dengan cara
pasangan selama satu bulan
percobaan

Lakukan percobaan ini di
rumah bersama pasangan. Ikuti
peraturan pasangan dalam meng-
ambil keputusan.  Bagi dua waktu-
nya: dua minggu untuk aturan istri,
dua minggu untuk aturan suami.
Kebijakan ini berlaku untuk semua
hal, mulai menu makan malam,
waktu tidur, tontonan televisi,
kegiatan akhir pekan, apapun
bentuk aktivitasnya. Apa manfaat-
nya?  Cara ini menjawab persoalan
siapa yang lebih berkuasa,  karena
toh Anda dan pasangan punya
kesempatan menjalankan hak dan
wewenang yang sama, menjadi
pembuat kebijakan dan menjadi
pengikut.Kedua, cara ini mem-
bangun sikap saling percaya
terhadap pasangan.  Keuntungan
paling realistisnya adalah pasang-
an belajar membuat keputusan
bersama dan membuka negoisasi.*
(Buletin Psyche)

menit per hari untuk membicarakan
segalanya, kecuali hal-hal yang
membebani Anda, seperti anak-
anak, tanggung jawab, dan tugas,
saran Orbuch. Penelitian Orbuch
mengatakan, 98 persen pasangan
bahagia mengatakan, mereka
secara intim mengenal pasangan-
nya.  Mengetahui pasangan secara
intim bukan berarti harus berbicara
bahasa yang pelik dengan suami.
Namun, lebih kepada pembicaraan
yang membantu Anda dan pasang-
an lebih dekat. Anda bisa mem-
bangun ikatan dengan membicara-
kan hal-hal ringan yang bisa
menunjukkan siapa diri Anda dan
dirinya, kesukaan, kelebihan, dan
kelemahannya.

Fokus Pada Hal Baik
“Cara terefektif untuk mem-

bangun rasa senang dan gairah
dalam hubungan adalah dengan
menambahkan elemen positif
dalam pernikahan Anda,” kata
Orbuch. Energi positif membuat
kita merasa lebih baik dan
memotivasi kita untuk tetap jalan di
arah yang terbaik. Ini bukan berarti
Anda tak boleh merasakan atau
membicarakan hal yang negatif.
Namun, coba lakukan perbanding-
annya. Jika Anda menginginkan
hubungan yang lebih bahagia, sisi
positif perlu melebihi sisi negatif.
Semakin Anda menghargai rasa
cinta dan bahagia dalam hubungan
Anda, semakin cepat Anda mem-
bentuk pernikahan Anda menjadi
hal yang hebat. Pasangan butuh
saling membangun dan men-
dukung untuk bertumbuh, agar ikat-
an hubungan lebih kuat. Gestur,
chemistry, dan afeksi berperan
dalam membangun hubungan
berpasangan. Berikut ini disajikan
cara sederhana yang bisa dimulai
oleh siapa saja, suami atau istri.

Lakukan Hal Kecil pada
Pasangan

Hubungan berpasangan
dapat dikuatkan dengan melaku-

kan hal kecil yang sederhana. Baik
suami maupun istri, jangan
menunggu siapa yang memulai,
segera lakukan ini :

Munculkan energi positif setiap
hari. Caranya, tulis ungkapan
sayang di sebuah note, ciuman pipi
di pagi hari, saling bantu dalam
pekerjaan rumah, atau berikan
hadiah kecil yang spontan.

Berkencanlah.  Sekadar berbagi
makan malam, berjalan santai di
lingkungan rumah dengan
berpegangan tangan, atau duduk
bersama di sofa saat anak-anak
sedang asyik bermain dengan
sebayanya di lingkungan rumah.

Berikan pujian setiap hari.
Selalu ada waktu untuk mem-
berikan pujian kepada istri atau
suami, misalnya pujian kecil untuk
tata rambutnya yang baru.

Mengingat  masa lalu.  Kembalikan
ingatan saat pertama kali bertemu
pasangan atau masa pacaran.
Karakter atau kenangan khas yang
pernah Anda alami puluhan tahun
lalu bisa membangkitkan kekuatan
pasangan.

Lakukan hal spontan
Coba pikirkan tiga hal yang

bisa membuat pasangan Anda
senang saat ini. Lakukan sekarang
juga, dua dari tiga pilihan itu.
Jangan pernah berpikir, kejutan
yang menyenangkan harus selalu
sesuatu yang besar dan teren-
cana.  Hal ini bisa berupa aktivitas
spontan yang membuat pasangan
merasa spesial.

Beri ruang untuk pasangan
Sangat tidak realistis jika

Anda meminta pasangan untuk
memenuhi semua kebutuhan Anda.
Berikan pasangan ruang untuk
dirinya, untuk hobinya, dan
hubungan dengan teman-teman-
nya. Faktanya pasangan akan
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Sebagai insan dirgantara, setiap prajurit TNI Angkatan Udara
menyadari betul, setiap operasi penerbangan, baik  militer
ataupun sipil sekalipun merupakan kegiatan yang penuh risiko

yang dapat mengakibatkan accident maupun incident. Pada masa
damai seperti saat ini, TNI Angkatan Udara melaksanakan kegiatan yang
difokuskan pada pembinaan, untuk mencapai tingkat kesiapan baik
operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang untuk
menegakkan kedaulatan wilayah udara yurisdiksi nasional. Menurunnya
kesiapan Alutsista TNI Angkatan Udara yang disebabkan oleh accident/
incident tidak hanya berakibat pada menurunnya kemampuan tempur
(combat capability), melainkan juga akan berdampak pada turunnya
moril personel dan pada akhirnya bermuara pada tidak optimalnya
pelaksanaan tugas dalam bidang pertahanan negara.
Dari berbagai kecelakaan pesawat yang terjadi, ditemukan penyebab
utama kecelakaan dari faktor manusia menduduki peringkat tertinggi,
jauh di atas faktor materiil maupun media. Tetapi faktor materiil sebagai
penyebab juga tidak terlepas dari faktor manusia, baik dari unsur
pemeliharaan maupun penentu kebijakan penggunaan materiil atau
suku cadang.  Beberapa contoh kecelakaan membuktikan kegagalan
penerbang untuk mengantisipasi pada saat pendaratan, saat masuk

ke dalam awan, dan penerbang tidak menguasai prosedur. Hal ini
merupakan kegagalan yang bersifat aktif yang terjadi pada saat

awak pesawat mengoperasikan alutsistanya. Faktor manusia

Bahaya Narkoba Terhadap
Keselamatan Terbang dan Kerja
Oleh  Lettu Pnb Oktoberiandi
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tidak saja berperan pada
kegagalan aktif yang melibatkan
awak pesawat dan personel
pendukungnya, melainkan juga
pada kegagalan laten berupa
pengambil keputusan dan penentu
kebijakan organisasi, perencana
serta kontrol terhadap operasi
penerbangan. Kegagalan laten
turut memberi konstribusi
terhadap terjadinya pelanggaran
dan kegagalan yang dilakukan oleh
operator (awak pesawat) serta
kondisi yang tidak standar bagi
terselenggaranya penerbangan
secara aman, seperti dampak
fisik, psikologis, ekonomi maupun
sosial yang diakibatkan, salah
satunya oleh narkoba.

Narkoba sebagai potensi acci-
dent/incident

Jika kita mengamati
perkembangan penyalahgunaan
narkoba selama beberapa tahun
terakhir ini, di lingkungan TNI
Angkatan Udara ditemukan
beberapa anggota sebagai pelaku

penyalahgunaan narkoba.
Keadaan ini bisa saja akan
meningkat bila tidak tertangani
sejak dini, mengingat narkoba
semakin marak dan leluasa
beredar di sekitar kita. Bukan tidak
mungkin ini bisa mempengaruhi
kinerja, pola pikir dan hasil yang
ingin dicapai oleh prajurit TNI
Angkatan Udara dalam
melaksanakan tugas sebagai
penegak kedaulatan negara di
udara.

Kita bisa membayangkan jika
ada seorang prajurit TNI Angkatan
Udara yang bekerja di bawah
pengaruh narkoba. Jika prajurit
tersebut crew pesawat, baik itu
penerbang, navigator, engineer
atau loadmaster  bisa berakibat
fatal, tidak hanya bagi dirinya
sendiri, crew lain, penumpang,
alutsista dan sebagainya.  Banyak
sekali kerugian yang akan kita
tanggung, bahkan negara.

Coba saja jika seorang
penerbang menerbangkan pesa-
wat dalam keadaan pengaruh

narkoba, pesawat tidak akan
terkontrol dengan baik.   Atau pada
pesawat angkut, jika navigatornya
bekerja di bawah pengaruh
narkoba, bisa terjadi kesalahan
dalam membaca peta, membaca
radar dan sebagainya yang akan
mengakibatkan pesawat salah
arah.   Atau jika seorang engineer
atau loadmaster bekerja di bawah
pengaruh narkoba, bisa terjadi
salah aksi dalam melaksanakan
berbagai tugas dan tanggung
jawabnya.  Crew  resource mana-
gement tidak akan berjalan baik
dan semua itu tentu akan
membahayakan keselamatan
terbang atau kerja.

Dampak Penyalahgunaan
Narkoba

Dari hasil penelitian BNN
dengan Puslikes, dampak negatif
penyalahgunaan narkoba antara
lain:
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2.    Pemberantasan
Menurut penulis pemberan-

tasan penyalahgunaan narkoba
juga termasuk salah satu proses
pencegahan penyalahgunaan
narkoba yang sangat efektif, baik
bagi yang sudah pernah menyen-
tuh narkoba maupun bagi yang
sudah.  Bagi mereka yang belum
pernah memakai, tidak berani
mencoba-coba atau ikut-ikutan
dalam penyalahgunaan narkoba
tersebut.  Bagi siapapun prajurit
TNI  Angkatan Udara atau PNS TNI
Angkatan Udara yang nyata-nyata
terbukti menyalahgunakan dan
mengedarkan narkoba agar
diberikan sanksi yang seberat-
beratnya, tanpa melihat pangkat,
jabatan atau latar belakangnya.
Pemberantasan penyalahgunaan
narkoba tanpa tebang pilih
tersebut akan membuat pelaku
atau pun “calon” pelaku tidak
berani mempermainkan aturan
yang ada.

Narkoba sangat berpotensi
terhadap terjadinya accident
maupun incident, baik dalam
pelaksanaan penerbangan atau
dalam melakukan pekerjaan yang
merupakan tugas dan tanggung
sehari-hari. Jika kita lengah,
sudah hampir pasti keselamatan
terbang dan kerja di lingkungan
TNI Angkatan Udara akan teran-
cam dan zero accident yang
selalu kita gembar-gemborkan
hanya akan tinggal ucapan atau
sulit kita wujudkan. Oleh karena
itu, diperlukan kewaspadaan
semua pihak termasuk setiap
prajurit TNI Angkatan Udara akan
terjadinya penyalahgunaan dan
peredaran narkoba di lingkungan
satuan masing-masing. Hal ini
bisa dilaksanakan dengan ikut
serta secara aktif melaksanakan
langkah-langkah baik pence-
gahan maupun pemberantasan.*

tanggung jawab cenderung akan
lari dari tanggung jawabnya, yang
punya kesempatan untuk korupsi,
cenderung akan melakukan praktik
korupsi, bagi yang tidak punya
kesempatan cenderung akan
melakukan tindak pidana lainnya.

4.   Langkah-langkah yang
perlu diambil.

Masalah dan bahaya yang
diakibatkan oleh narkoba merupa-
kan tanggung jawab kita bersama,
dan untuk memberantas penyalah-
gunaan narkoba tidak bisa diatasi
oleh pemerintah dan aparat hukum
saja, tetapi memerlukan peran ser-
ta semua pihak. Untuk terwujudnya
keselamatan terbang dan kerja di
lingkungan TNI Angkatan Udara,
setiap prajurit TNI Angkatan Udara
harus senantiasa mewaspadai
bahaya narkoba tersebut.  Untuk
itu, diperlukan langkah-langkah
praktis yang meliputi:

1.    Pencegahan
Mencegah jauh lebih baik dari

memberantas penyalahgunaan
narkoba.   Banyak hal yang bisa
kita lakukan untuk mencegah
terjadinya penyalahgunaan nar-
koba agar keselamatan terbang
dan kerja di lingkungan TNI
Angkatan Udara dapat kita
wujudkan.  Antara lain: menyosi-
alisasikan bahaya narkoba dan
himbauan agar tidak menyentuh
narkoba dan lain sebagainya.
Bisa dengan mencantumkan
himbauan bahaya narkoba di
majalah-majalah, buletin, span-
duk yang dikelola oleh satuan TNI
Angkatan Udara; melaksanakan
penyuluhan secara terus me-
nerus, sosialisasi pemberian
sanksi terhadap prajurit atau PNS
TNI Angkatan Udara yang
menyalahgunakan dan meng-
edarkan narkoba sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

1.  Dampak fisik. Jika
seorang prajurit TNI Angkatan
Udara yang menyalahgunakan
narkoba, akan berdampak pada
fisiknya, antara lain, mengalami
keracunan, over dosis, ketergan-
tungan, ketagihan, penyakit hepa-
titis, gagal ginjal serta HIV/AIDS.
Jelas ini akan menghambat
kinerja, yang pada akhirnya meng-
hambat percepatan perkem-
bangan TNI Angkatan Udara di
masa datang.

2.   Dampak psikologis dan
sosial.   Bagi prajurit TNI Angkatan
Udara yang menyalahgunakan
narkoba akan berdampak pada
psikologis dan sosialnya antara
lain  emosi yang tidak terkendali,
cenderung berbohong, tidak me-
miliki tanggung jawab, cenderung
menghindari kontak dengan orang
lain kecuali kelompoknya, merasa
dikucilkan dan menarik diri dari
pergaulan, tidak peduli dengan
nilai-nilai yang ada, terganggunya
kehidupan dalam keluarga dan
lingkungannya, cenderung me-
lakukan pelanggaran dan tindak
pidana.

3.  Dampak ekonomi dan
sosial. Bagi prajurit TNI Angkatan
Udara yang menyalahgunakan
narkoba, yang sudah berketer-
gantungan dan ketagihan terhadap
narkoba, atau juga sudah mendapat
penyakit seperti hepatitis, gagal
ginjal atau mengidap HIV/AIDS,
tentu akan memerlukan banyak
biaya, baik di dalam pemuasan
kecanduan/ketergantungannya
terhadap narkoba, maupun dalam
pengobatan penyakitnya yang
diakibatkan oleh narkoba. Tidak
menutup kemungkinan timbul
perilaku-perilaku menyimpang
untuk memenuhi kebutuhannya
tersebut. Bagi yang punya jabatan
cenderung akan menyalahgunakan
jabatannya, bagi yang diberi
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Perwira Harus Berani Tegur Bawahan
Dasar: Peraturan Kasau No Perkasau/74/IX/2011 tanggal 28 September

2011 tentang Bujuklak TNI AU Tentang Penggunaan Prajurit dan Peraturan Kasau
No Perkasau/16/III/2011 tanggal 21 Maret 2011 tentang Penyempurnaan
Pemberian Tunjangan Kinerja Kepada Prajurit dan PNS di Lingkungan TNI AU.

Sesuai dasar tersebut agar Panglima/Komandan/Gubernur/Kasatker
menekankan pentingnya peningkatan kinerja setiap prajurit sejalan dengan
pemenuhan tuntutan tunjangan kinerja/remunerasi yang telah diberikan guna
memajukan organisasi, perlu dilaksanakan:

• Meningkatkan pengawasan melekat terhadap kegiatan personel secara
berjenjang terkait perilaku disiplin dan kinerja seluruh anggota berdasarkan
Tupoksi.

• Memaksimalkan jam komandan dan budayakan peduli untuk menegur
bawahan yang kinerjanya rendah.

• Meningkatkan pelaksanaan bintal fungsi komando untuk memotivasi anggota
dalam melaksanakan tugas dan kewajiban.

• Meningkatkan penyuluhan tertib hukum dan tertib administrasi dan
menciptakan situasi nyaman di sekitar lingkungan kerja dengan meningkatkan
sistem komunitas personel yang kuat. (Radiogram Aspers Kasau Nomor: T/28/
2011)

Suara Angkasa Edisi Januari 2012 Lembar Penpas
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Sore itu hujan turun dengan derasnya. Hujan yang disertai petir
menyambar-nyambar membuat hati Bedul deg-degan. Pasalnya sore
itu ia bersama Heru, Hatmiyati, Yunita  dan Wiwin akan pergi ke

stasiun Gambir.
Mereka berlima akan pergi ke Yogyakarta. Perjalanan dari rumah

Bedul yang ada di kampung Ujung Aspal Bekasi ke stasiun agak sedikit
terhambat. Maklumlah, di Jakarta hari-hari biasa saja macet, apalagi sore itu
turun hujan, hingga macetnya jalanan semakin bertambah.

Selama perjalanan, Bedul nggak bisa tersenyum. Ia merasa bersalah
jika sampai terlambat sampai tujuan. Maklumlah, Bedul hari itu bertugas
membawa teman-temannya sampai ke stasiun, jika terlambat satu menittt
saja, bisa ketinggalan kereta dan so pasti ia yang disalahkan. Terutama neng
Yunita pastilah ngomel nggak berhenti-berhenti seperti tukang kredit nagih
janji.

Praktis selama perjalanan, Bedul hanya diam seribu bahasa, meski
teman-teman lainnya pada bisa ketawa. Namun tidak tahu apakah

Oleh  Kapten Sus A. Muhsin

28



29

Suara Angkasa Edisi Januari 2012

ketawanya itu tulus atau tertawa
sekedar menghilangkan stress,
karena sepintas, terlihat mereka
sebentar-sebentar melirik jam
tangannya masing-masing.

Tepat lima menit sebelum
jadual keberangkatan, Bedul dan
kawan-kawan bisa sampai di
stasiun. Begitu menginjakkan
kakinya di parkiran, Bedul menarik
nafas panjang dan berguman,
alhamdulillah, kita sampai tepat
waktu.

Buru-buru mereka menuju ke
peron. Saking keburu-burunya, tas
gendong si Bedul nyangkut barang
bawaan penumpang lain di pintu
masuk, hingga Bedul jatuh
terjengkang dan jadi bahan
tertawaan orang sekelilingnya.

Pipi Bedul terlihat memerah
dan menunduk menahan malu.
Bedul seperti orang bingung dan
keheranan. Maklumlah, ia orang dari
kampung yang belum pernah naik
kereta eksekutif. Pernah sekali naik
kereta, itupun kereta ekonomi jaman
bahela yang kalau lampunya mati
terpaksa pakai penerangan lilin.

Sesampainya di dalam, mereka
berlima sudah tidak kebagian tempat
duduk. Terpaksalah mereka berdiri.
Tak apalah berdiri pikirnya, toh
beberapa menit lagi kereta Taksaka
yang akan ditumpanginya tiba.

Ternyata kereta yang ditunggu-
tunggu nggak datang-datang juga
meski mereka sudah berdiri hampir
setengah jam. Kegelisahan mulai
nampak di wajah para penumpang,
terutama mereka yang nggak
kebagian tempat duduk.

Karena capai berdiri, teman-
teman Bedul terpaksa duduk di
lantai. Untuk menghilangkan
kejenuhan menunggu datangnya
kereta, Bedul memanfaatkan
momen itu untuk berjalan mondar-
mandir melihat situasi di stasiun.
Mumpung di stasiun yang megah
dan bersih pikirnya.

Kelakuan Bedul tentu saja
menjadi perhatian orang di
sekelilingnya, karena benar-benar
terlihat norak bak orang desa yang
baru pertama kali datang ke kota.
“Tuh, lihat si Bedul norak banget
sih,” gerutu Yunita.

“Lah, biarin to dik, mumpung
ada di sini,” jawab Hatmiyati
menenangkan Yunita yang marah-
marah.

“Awas nanti, di dalam kereta
tak jewer kupingnya,” tambah
Yunita getem-getem.

Selagi Bedul celingak-celinguk
memperhatikan keadaan di stasiun,
terdengar pengumuman bahwa
kereta Taksaka sebentar lagi akan
tiba. Tentu saja teman-temannya
jadi kebingungan mencari-cari
Bedul.

“Tuh, si Bedul ada di ujung,”
kata Yunita sambil menunjuk kearah
utara.

“Dul, Bedullll, cepetan kesini,”
teriak Yunita sambil melamabai-
lambaikan tangannya.

Mendengar Yunita teriak-teriak
memanggil namanya, Bedul buru-
buru lari menghampirinya. Lagi-lagi
Bedul membuat ulah. Di tempat
keramaian ia lari kencang hingga
menabrak orang. Tentu saja ia
dimaki-maki. Dan saat itu  juga ia
kembali jatuh tertelungkup karena
kakinya tersandung.

“Ih, bener-bener ini anak, minta
di jewer kupingnya sampai putus,”
guman Yunita geram.

Di dalam kereta Yunita benar-
benar melakukan ancamannya
menjewer telinga Bedul, hingga
membuat ia meringis kesakitan.
Bukan Bedul namanya kalau nggak
bisa bikin jengkel sekaligus membuat
suasana rame.

“Aduh, aduh, ampun simbok,
sakit nih. Nanti anakmu nggak
punya kuping gimana,” katanya.

Tentu saja ulah si Bedul
menjadi perhatian seisi penumpang

dan membuat Yunita malu sendiri
karena dipanggil simbok. “Udah,
udah terserah kamu lah mau jungkir
balik juga boleh,” kata Yunita
marah.

“Duh, mbok jangan marah-
marah to, nanti cantiknya hilang
lho,” jawab Bedul seolah tak
bersalah.

Yunita pilih diam. Sementara
teman-teman lainnya hanya
tersenyum saja dan sudah hafal
akan kelakuan si Bedul. Dalam
perjalanan, semuanya tidur nyenyak,
kecuali si Bedul dan Yunita. Mereka
berdua sulit untuk memejamkan
mata. Sebentar miring ke kiri dan
sebentar miring ke kanan mencari
posisi agar bisa tidur seperti teman-
temannya.

Sudah hampir jam dua malam,
mata Bedul tak mau kompromi
untuk diajak tidur. Ia merasa iri
melihat teman-temannya tidur pulas,
bahkan ia tersenyum melihat
Hatmiyati dan Wiwin kepalanya
terayun-ayun muter seperti boneka.

Ada keinginan Bedul untuk
mengganggunya, namun urung
dilaksanakan karena kasihan
mereka lagi tidur nyenyak, bahkan
mungkin si Hatmiyati lagi mimpi
minum Wedang Ronde yang sudah
diimpi-impikan dua hari menjelang
keberangkatannya ke Yogya. Hal itu
terlihat dari mulutnya yang
bergerak-gerak seperti sedang
menyeruput minuman.

Karena nggak bisa tidur,
membuat perut Bedul terasa lapar.
Terpaksalah dia mendekati Yunita
pelan-pelan. Yunita tahu Bedul
mendekatinya karena memang
belum tidur meski matanya
terpejam. “Hayo mau ngapain,”
kata Yunita sambil mengepalkan
tangannya.

 “Ampun mbok, eh, Yun, saya
minta kuenya dong, lapar nih,” kata
Bedul sambil memegangi perut.
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Meski masih jengkel karena
ulahnya, namun Yunita merasa
kasihan melihat Bedul kelaparan. Ia
menyodorkan makanan yang
memang ada di bawah bangkunya.

Setelah menerima kue dari
Yunita, Bedul memakannya dengan
lahap. Sesekali ia melirik ke arah
Yunita, demikian pula sebaliknya.
Setelah hampir pagi barulah
keduanya bisa tidur. Meski sekejab
cukup lumayan bisa menyegarkan
tubuh.

 Kira-kira pukul enam pagi,
kereta sampai di stasiun Tugu
Yogyakarta. Rombongan dijemput
oleh Pak Darman dan mas Joni.
Bedul dan kawan-kawan langsung
dibawa ke rumah ibu Titin.

Sampai di rumah ibu Titin,
mereka langsung mandi dan sarapan
pagi. Pagi itu ibu Titin memasak nasi
liwet dan gudeg.  Bedul makannya
lahap sekali, bahkan nasi liwet
maupun gudeg dimakan semua.

 Selesai makan mereka
beristirahat sejenak, karena sebentar
lagi mereka akan berangkat ke
gunung merapi melihat lokasi bekas
letusan dan bekas kediaman mbah
Maridjan Roso yang terkenal itu.

Gunung yang biasa ditumbuhi
hijaunya pepohonan, kini yang
terlihat hanyalah hamparan batu dan
pasir. Gersang dan panas. Itulah
tanah yang ditempati oleh juru kunci
gunung Merapi mbah Marijan
hingga akhir hayatnya. Kini
masyarakat sekitar masih merasa
was-was, karena jika turun hujan
lebat, bisa dipastikan lahar dingin
akan meluncur dan melanda apa
saja yang ada di bawahnya.

Selama berada di lokasi bekas
letusan itu, teman-teman Bedul
asyik berfoto ria, sementara ia sibuk
memegangi perutnya. Kelakuan
Bedul tak luput dari pengamatan
Yunita. “Mbak-mbak, itu si Bedul
udah kelaparan kali, dari tadi saya
perhatikan kok megangi perut saja,”

bisik Yunita kepada Hatmiyati.
“Padahal pagi tadi makannya sudah
banyak,” tambahnya.

“Mbok biar to dik, kaya nggak
tahu si Bedul. Kan dia kerjanya
makan melulu,” jawab Hatmiyati
sambil tersenyum.

Rupanya pak Darman tahu
kalau Bedul dan kawan-kawan
sudah kelaparan. Segera mereka
diajak menuju arah pantai
Parangtritis untuk makan siang.
Mengetahui akan diajak makan,
Bedul tersenyum.

Rupanya jarak dari Merapi ke
Parangtritis lumayan jauh. Hal itu
membuat Bedul gelisah menahan
lapar. Lebih baik cari lokasi yang
dekat saja untuk makan dari pada
jauh-jauh pikirnya, namun ia tak
berani mengutarakan niatnya takut
dimarahi Yunita karena kebetulan
satu rombongan dalam mobil.

Selesai makan, mereka buru-
buru dibawa ke pasar Beringharjo
untuk berbelanja. Rombongan
sampai di pasar sudah sore. Banyak
pedagang sudah mulai berkemas-
kemas untuk menutup tokonya,
hingga Bedul dan kawan-kawan
belanja buru-buru berpacu dengan
pintu yang sudah mulai ditutup satu
persatu.

Praktis barang yang akan dibeli
tak satupun dilihat. Pakaian atau
kaos yang dibeli hanya dilihat
motifnya cocok dan ukuran S, M, L
atau XL saja. Meski nyatanya

setelah sampai di rumah tak
satupun pakaian yang dibeli bisa
dipakai, pasalnya, ternyata
ukurannya tidak standar seperti
biasanya.

Yunita, Wiwin, lebih-lebih
Hatmiyati sudah keberatan
berbelanja. Hal itu terlihat badannya
sudah miring ke kanan keberatan
bawa belanjaan, kecuali Heru yang
berlenggang karena yang ia pikirkan
hanya beli wajik Week saja.

Puas berbelanja mereka segera

pulang untuk mandi dan persiapan
keluar lagi untuk melihat indahnya
Malioboro di malam hari. Utamanya
Bedul akan beli Wedang Ronde
yang katanya enaak sekali.

Sebelum berangkat, Bedul ikut
membantu menyapu lantai rumah
ibu Titin. Dasar Bedul, sambil nyapu
mulutnya nggak mau diam
mengunyah rempeyek. Tangan
kanannya menyapu lantai sementara
tangan kirinya sibuk memegang
rempeyek.

Di lantai terlihat ada tissue,
segera diambilnya. Tangan kiri
Bedul megang rempeyek dan tissue
bekas, sementara ia tetap menyapu
lantai. Tak berapa lama terdengar
suara Bedul “Beh, beh, beh.”

Seisi rumah berdatangan. “Ada
apa, ada apa, “ tanya Hatmiyati.

Bedul tidak menjawab, hanya
tangannya saja menunjuk ke arah
mulutnya. Mengetahui kejadian itu
seisi rumah tertawa terpingkal-
pingkal, ternyata selagi nyapu Bedul
ingin mengunyah rempeyek, namun
yang masuk mulut ternyata tissue
yang baru saja diambilnya di lantai.
“Dasar Bedul, ada-ada saja,” guman
Yunita sambil berlari ke kamar
mandi karena tertawa terpingkal-
pingkal.

Malam harinya mereka
berkeliling melihat Malioboro di
malam hari. Perjalanan dilanjutkan
ke alun-alaun. Ternyata alun-alun di
malam hari ramainya bukan main.
Tua, muda, anak-anak tak malu-
malu naik odong-odong atau sepeda
ontel yang telah disulap dengan
berbagai ornamen dan lampu-lampu
gemerlap.

Yang pertama menjadi
perhatian Bedul adalah penjual
Wedang Ronde. Segera ia menuju
penjualnya yang ada di pojok alun-
alaun dan segera memesan
semangkuk Wedang Ronde.

Wedang Ronde sudah ada di
tangannya. Baru saja sesendok
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Wedang Ronde akan menghampiri
mulutnya tiba-tiba terdengar
namanya dipanggil-panggil
Hatmiyati. “Dul, Bedul, kamu
kerjanya makan melulu. Cepetan,
kita pergi.”

“Mau kemana to Yu, ini lagi
menikmati Wedang Ronde. Mau, tak
pesenin ya.”

“Sudah, cepetan, keburu tutup,
kita pergi ke Dagadu,” kata
Hatmiyati sambil menarik tangan
Bedul.

“La ini gimana Wedang
Rondenya ?”

“Sudah nanti saja pulang dari
Dagadu.”

Bedul, Hatmiyati, Yunita dan
Wiwin pergi ke Dagadu naik
delman. Sampai di Dagadu, kembali
mereka berbelanja, hingga tak
terasa sudah jam sepuluh malam.
Ketika akan kembali ke alun-alun,
tak satupun delman yang mangkal di
situ.

Sudah hampir tiga perempat
jam menunggu, namun delman tak
muncul juga. Melihat Bedul dan
teman-teman duduk keletihan di
depan emperan toko, ada seseorang
menawarkan jasa untuk
mengantarnya ke alun-alun.

Tentu saja tawaran itu diterima
dengan senang hati. Tapi begitu
melihat kendaraan yang akan
digunakan, mereka  menolaknya.
Pasalnya kendaraan yang akan
digunakan untuk mengangkut adalah
pengangkut barang atau sayuran.
“Emangnya kita ini sayur apa,”
gerutu Yunita.

Akhirnya mereka menelpon
Heru untuk dijemput. Tak lama pak
Darman dan Heru muncul. Buru-
buru mereka naik mobil Avansa.
Rombongan langsung melanjutkan
perjalanan.

Semula Bedul mengira kalau
rombongan akan kembali ke alun-
alun, ternyata langsung pulang.
“Waduh, gimana ini urusannya Yu,”

tanya Bedul ke Hatmiyati.
“Urusan apa,” tanya Hatmiyati

heran.
“Itu, Wedang Ronde,” kata

Bedul sambil cemberut.
“Nggak tahu lah, yang kamu

pikirkan nggak ada yang lain kecuali
makan-makan.”

Melihat Hatmiyati nggak
pedulikan dia lagi, Bedul pilih diam.
Sampai di rumah ibu Titin semuanya
menuju kamar tidur. Namun
semalaman Bedul kembali nggak
bisa memejamkan matanya, karena
masih terbayang Wedang Ronde
yang sudah diangan-angankan
beberapa hari sebelum
keberangkatannya ke Yogya.

Barulah lewat tengah
malam Bedul bisa
merasakan lezatnya
Wedang Ronde, bahkan
ia berusaha untuk
menambah semangkok
lagi. Tapi ketika akan
menyendok yang kedua
kalinya tiba-tiba
terdengar suara pintu
diketok-ketok dan
namanya dipanggil-
panggil.

Barulah ia
menyadari kalau hari
sudah mulai pagi
dan waktunya
bangun pagi.
Setelah
terbangun,

barulah Bedul menyadari kalau
Wedang Ronde yang barusan
dinikmatinya hanyalah berupa mimpi
belaka. “Duh, Wedang Ronde,
Wedang Ronde, kenapa engkau
enggan bersahabat denganku,” batin
Bedul sambil tersenyum dan geleng-
geleng kepala.

Hari itu juga Bedul dan teman-
teman kembali ke Jakarta. Mereka
membawa kesan indahnya masing-
masing, kecuali Bedul yang masih
terbayang akan lezatnya Wedang
Ronde, meski belum bisa
dinikmatinya.*
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tukang kikir pesawat, dengan tekun ia
melaksanakan tugas tersebut.

Akhirnya datang juga perubahan
yang memang ia inginkan.  Setelah
bekerja sebagai tukang kikir pesawat
selama 3 tahun, datanglah seorang
teknisi pesawat dari pabrik pesawat
terbang Fokker, Belanda yang
memintanya untuk membantu
memperbaiki pesawat.  Dari situlah
Achmad bin Talim mulai mengenal
jantung pesawat terbang.  Ia dipilih
karena teknisi dari Fokker tersebut
melihat cara kerjanya yang trengginas
dan tekun. Achmad dipekerjakan pada

Pesawat PK-KKH

Lapangan terbang Andir Bandung (sekarang Husein Sastranegara)
tahun 1942, tidak lama setelah Pemerintah Hindia Belanda bertekuk
lutut tanpa syarat kepada Balatentara Jepang, disalah satu sudutnya
terdapat sekelompok orang tengah sibuk memperbaiki sebuah
pesawat B-17 Flying Fortress bekas milik tentara Sekutu.  Mereka
diawasi oleh beberapa tentara Jepang bak tawanan perang.
Kehadiran tentara Jepang tidak mereka hiraukan karena
perhatiannya tertuju pada pesawat yang diperbaiki.  Dengan tekun
dan teliti silinder dibongkar, lobang-lobang pada badan pesawat
ditambal serta mengganti beberapa kaca kokpit yang pecah dengan
yang baru.

Ahli Pembuat Pesawat Terbang Terbaik AURI
ACHMAD BIN TALIM

Diantara para teknisi bangsa Indonesia tersebut terdapat salah
satu yang sangat terampil dan cekatan dalam bekerja.   Sepertinya ia
yang paling terampil/ahli dibandingkan dengan para teknisi lainnya.
Orang tersebut masih  muda , kira-kira 30 tahun.   Dia adalah
Achmad bin Talim, seorang ahli teknik pesawat terbang sejak jaman
pendudukan Belanda.   Perbaikan pesawat pembom B-17 tersebut
akhirnya dapat diselesaikan dan dapat diterbangkan ke Jepang.

Achmad bin Talim dilahirkan di kota Kembang, Bandung  1910,
oleh orang tuanya ia disekolahkan pada Sekolah Rakyat (SR)
Ciroyom kemudian melanjutkan ke Sekolah Teknik.   Memang sejak
kecil Achmad bin Talim sering melihat pesawat terbang di Pangkalan
Udara Andir sehingga ia menyukainya.  Setelah lulus sekolah teknik
tahun 1926 ia mendapat tawaran bekerja di Luchtvaart Afdelling,
suatu bagian dari Militaire Luchtvaart Dients (penerbangan Militer
Hindia Belanda) di Andir.  Dengan senang hati Achmad bin Talim
menerima tawaran tersebut.   Awalnya ia dipekerjakan sebagai
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bagian
perbaikan mesin
dan pemasangan
rangka.  Dengn
berjalannya waktu
kemampuan Achmad bin
Talim dalam memperbaiki
pesawat makin terasah.

Tahun Bersejarah
Tahun berganti tahun

yang terus mengasah
keahlian Achmad bin Talim,
tahun 1937 ia mendapat
tawaran dari seorang
pengusaha besar leveransir
dagang dan roti bernama Kho Khe
Hien untuk membuat pesawat sendiri.
Achmad bin Talim membicarakan
pesanan tersebut dengan teman-
temannya di Luchtvaart Afdelling.   Ada
dua orang yang menyanggupi yaitu
Kapten M.P. Pattist dan tenaga sipil
L.W. Walraven.  Mereka berdua yang
merancang desainnya sedangkan
Achmad bin Talim menangani
pengerjaanya.  Karena pesanan
tersebut merupakan kerja sambilan, maka
Achmad bin Talim mengerjkannya sore hari
usai jam kerja di Andir.  Bengkelnya terletak di
sebuah garasi rumah di jalan Pasirkaliki.
Dalam  waktu 6 bulan selesailah seluruh badan
pesawat.  Sedangkan kelengkapan pesawat
seperti pipa besi, kabel baja, roda pendarat dan
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lain-lainnya kapten Pattist dan
Walreven yang menyediakan.
Akhirnya pesawat dapat
diselesaikan dan kemudian
dilakukan uji terbang oleh pilot
Belanda, Kapten C. Terluyn.

Achmad bin Talim tidak
menyadari bahwa dari tangan-
tangan terampil bangsa Indone-
sia yang masih terjajah bisa
menghasilkan pesawat yang
benar-benar bisa terbang.
Bukan itu saja, Kapten Terluyn
bahkan membawa pesawat
tersebut ke Eropa yang
ditempuh dalam waktu 20 hari.
Pesawat diberi nomor ragistrasi
internasional PK-KKH ( PK kode
Hindia Belanda dan KKH
singkatan Kho Khe Hien
pemrakarsanya).

Sesudah menyelesaikan
pesawat pesanan Kho Khe Hieb,
Achmad bin Talim diminta  oleh
Kapten Pattist dan Walraven
untuk membantu membuat
pesawat ringan dengan mesin
sistim ”pusher” yang baling-
balingnya menghadap
kebelakang dan motor dipasang
di atas kabin penumpang.
Pesawat tersebut selesai tahun
1938 yang kemudian dilakukan
uji terbang oleh Letnan J.A.
Oninex seorang penerbang
tempur Belanda.

Achmad bin Talim tidak
pernah tahu nasib pesawat-
pesawat buatannya.    Dia
sendiri tidak suka terbang,
pernah terbang karena disuruh

atasannya menjadi pemberat
(ballast) saat dilakukan uji
terbang.   Untuk jadi pemberat ia
mendapat upah 1,20 sen
perjam.

Dengan terjadinya peralihan
kekuasaan dari Belanda ke
Jepang mengakibatkan para
pekerja maupun penerbang
Belanda dipulangkan ke
negaranya.   Tentara Jepang
sebagai penguasa baru mulai
menginventaris tenaga-tenaga
ahli pesawat
berkewarganegaraan Indonesia,
termasuk Aachmad bin Talim.
Mereka yang tercatat disuruh
memperbaiki pesawat B-17
Flying Fortress peninggalan
Sekutu yang rusak.
Masuk Angkatan Udara
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WEL RI-X

Dengan terbentuknya
Angkatan Udara Republik Indo-
nesia (AURI) tanggal 9 April
1946, Kasau Komodor Udara S.
Suryadarma meminta Achmad
bin Talim dan teman-temannya
lulusan Luchtvaart Afdelling
untuk menghidupkan bengkel
pesawat AURI  di Pangkalan
Udara Maguwo.    Karena
keinginan untuk
mendarmabaktikan  diri pada Ibu
Pertiwi, Achmad menerima
tawaran Komodor Udara S.
Suryadarma dengan senang
hati.   Kemudian dia berangkat
ke Yogyakarta, tetapi begitu
sampai di Yogya  ia mendapat
Surat Perintah  pergi ke
Pangkalan Udara Maospati untuk
membantu Opsir Udara III
Wiweko Supono.   Di Maospati

Achmad ditempatkan sebagai
tenaga teknik dan  sejak saat
itulah ia terdaftar sebagai
anggota AURI.   Ketika OU III
Wiweko Supono merencanakan
pembuatan pesawat pertama
buatan Indonesia Achmad bin
Talim diikutsertakan sebagai
tenaga inti.  Berkat tenaga
terampil Achmad bin Talim,
Wiweko Supono, dll maka
terwujudlah sebuah pesawat
yang diberi nama WEL-1 RI-X.

Pengalamannya selama
menjadi anggota Angkatan Udara
ialah ikut membuat pesawat Si
Kumbang, Belalang, dan
Kunang.   Achmad bin Talim juga
merakit pesawat helikopter yang
pertama di Indonesia, Hiller
360A.

Achmad bin Talim
memasuki masa pensiun tahun
1966 dengan pangkat terakhir
Mayor. Karyanya setelah pensiun
adalah membuat replika pesawat
WEL-1 RI-X di Lanuma
Iswahjudi.* (Her)
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Plantar Fasciitis

Pernahkan Anda merasakan nyeri pada telapak kaki saat kita
bangun tidur, dan saat mulai berjalan? Apakah tumit Anda
terasa sakit setelah melaksanakan lari atau bermain tenis atau

kegiatan olah raga lainnya? Di lembaga pendidikan militer keluhan ini
cukup banyak di temui dan dirasakan oleh siswa yang sedang menjalani
pendidikan militer terutama yang sedang menjalani pendidikan pertama
ataupun pendidikan pembentukan.

Apakah sebenarnya yang kita alami itu? Pada umumnya, nyeri
tumit disebabkan oleh peradangan dari Plantar Fascia – suatu jaringan
disepanjang bagian bawah kaki yang menghubungkan tulang tumit
dengan ibu jari kaki. Keadaan ini disebut plantar fasciitis, atau sering
juga disebut dengan “policeman’s heel”. Berdasarkan kualifikasi penyakit
rematik menurut American Rematism Association, plantar fasciitis
termasuk golongan rematism non artikular, dimana akibat keluhan ini

dapat mengganggu mobilitas dan aktivitas kehidupan sehari-hari
penderitanya. Menurut Centers for Disease Control and Prevention’s
National Center for Health Statistics,  di Amerika setiap tahunnya tidak
kurang dari dua juta pasien mengalami penyakit ini dan 10% warga
Amerika pernah mengalami penyakit ini selama hidupnya. Berdasarkan
penelitian yang dilakukan oleh  Owens BD seorang dokter bedah tulang
yang berdinas di Keller Army Hospital in West Point, NY. menyatakan,
di lingkungan militer Amerika didapatkan data bahwa angka kejadian
Plantar Fasciitis sebagai berikut :di lingkungan Angkatan Darat 14,8
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per 1000 orang  pertahunnya,
Angkatan Laut ditemukan  7.8  per
1000 orang pertahun, dan pada
Angkatan Udara ditemukan 8.3 
per 1000 orang pertahunnya.
Bagaimanakah angkanya di Indo-
nesia? Sampai saat ini belum ada
angka yang pasti mengenai kasus
ini di lingkungan militer Indonesia.

Penyakit ini memang terlihat
“sepele”, namun jika kita sudah
terkena penyakit ini dan tidak
ditangani dengan baik, maka
pengobatannya tidaklah mudah
dan cepat. Butuh waktu yang
cukup lama untuk mengobati
penyakit ini.  Bisa memakan waktu
3 bulan bahkan sampai 1 tahun.
Mengabaikan Plantar Fasciitis
dapat menyebabkan keadaan
menahun yang akan mengganggu
aktivitas rutin karena penata-
laksanaan penyakit ini tidaklah
mudah dan cepat.  Penderita juga
dapat mengalami masalah-mas-
alah di kaki, lutut, paha atau
punggung oleh karena Plantar
Fasciitis akan mengubah cara
penderitanya berjalan.

Bagaimana Tanda dan Gejala
Penyakit ini

Keluhan utama kasus ini
adalah nyeri pada tumit. Plantar
Fasciitis menyebabkan nyeri
seperti ditusuk atau rasa terbakar
yang terutama dirasakan waktu
berdiri pada pagi hari, sewaktu
penderita mulai menapakkan kaki
beberapa langkah pertama. Hal ini
disebabkan karena fascia me-
ngencang (berkontraksi) se-
panjang malam. Segera setelah
kita berjalan-jalan beberapa saat,
nyeri yang disebabkan oleh Plan-
tar Fasciitis ini biasanya berkurang,
tetapi mungkin akan terasa nyeri
kembali setelah berdiri beberapa
lama atau setelah bangun dari
posisi duduk.

Apa penyebab dari Penyakit ini
Dalam keadaan normal, Plan-

tar Fasciitis kita bekerja seperti
sebuah serabut-serabut penyerap
kejutan (shock-absorbing bow-
string), menyangga lengkung
dalam kaki kita. Tetapi, jika tegang-
an pada serabut-serabut tersebut
terlalu besar, maka dapat terjadi
beberapa robekan kecil di serabut-
serabut tersebut. Bila ini terjadi
berulang-ulang maka fascia akan
menjadi teriritasi atau meradang.

Faktor-faktor risiko lainnya yang
dapat menyebabkan terjadinya
Plantar Fasciitis adalah:

1.   Aktivitas fisik yang berlebihan
dan pada pekerjaan yang memer-
lukan banyak berdiri atau berjalan
berlebihan seperti pada pelari jarak
jauh, atlet “jumping sport”, pe-
rawat, guru, dan militer.

2.   Sepatu yang tidak ergonomis.
Sepatu yang solnya tipis, longgar
atau tidak ada dukungan untuk
lengkung kaki atau tidak ada
kemampuan untuk menyerap
hentakan  akan menyebabkan risi-
ko terkena Plantar Fasciitis se-
makin tinggi. Jika Anda sering
memakai sepatu dengan tumit
tinggi (high heels) maka tendon
achilles yakni tendon yang melekat
pada tumit kita dapat berkontraksi/
tegang dan memendek, menyebab-
kan strain pada jaringan di sekitar
tumit yang juga akan menyebab-
kan risiko terkena Plantar Fasciitis
semakin tinggi.

3.   Arthritis. Beberapa tipe arthri-
tis dapat menyebabkan peradang-
an pada tendon dari telapak kaki,
yang dapat menyebabkan Plantar
Fasciitis.

4.  Diabetes. Meskipun tidak di-
ketahui mekanismenya, akan tetapi

Plantar Fasciitis  terjadi lebih sering
pada orang dengan diabetes.

5. Berat badan berlebihan.
Berjalan-jalan dengan berat badan
yang berlebihan dapat menyebab-
kan kerusakan jaringan lemak di
bawah tulang tumit dan me-
nyebabkan nyeri tumit. Orang-
orang yang naik berat badannya
dengan cepat dapat menderita
Plantar Fasciitis, walaupun tidak
selalu.

6.   Kehamilan.  Berat badan yang
bertambah dan pembengkakan
yang dialami pada saat hamil
dapat menyebabkan ligamen
(jaringan pengikat) pada tubuh
termasuk di kaki untuk mengendur.
Ini dapat menyebabkan permasa-
lahan mekanikal dan peradangan.

7.    Kelainan anatomis kaki seperti
telapak kaki leper/ceper (tanpa
lengkung), atau sebaliknya,
lengkungan berlebihan. Orang-
orang dengan kaki datar mem-
punyai penyerapan kejutan yang
kurang, yang mana hal ini
meningkatkan peregangan dan
tegangan pada Plantar Fasciitis.
Orang-orang dengan lengkung
kaki yang tinggi mempunyai
jaringan Plantar yang lebih ketat,
yang juga menyebabkan pe-
nyerapan kejutan yang kurang.

8. Pertambahan usia.  Saat
lengkungan mulai berkurang
secara alamiah. Nyeri tumit cen-
derung lebih umum dijumpai oleh
karena penuaan menyebabkan
lengkung kaki mulai mendatar,
menimbulkan stress pada Plantar
Fasciitis .

Pemeriksaan fisik dan penunjang
yang dilakukan

Pemeriksaan fisik diawali
dengan menanyakan mengenai
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keluhan yang di derita dan
mencari titik-titik nyeri/kaku di kaki
pasien. Hal ini dapat membantu
menyingkirkan penyebab-pe-
nyebab lain nyeri tumit kaki, seperti
tendinitis, arthritis, iritasi saraf atau
adanya suatu kista ataupun
kalkaneus spur (heel spur) yang
pada beberapa dekade terakhir
sering dianggap menjadi penyebab
utama nyeri pada tumit kaki.
Apakah sebenarnya heel spur itu?
Heel spur merupakan penonjolan
tulang pada plantar kaki/telapak
kaki pada tulang kalkaneus,
bentuknya seperti jalu ayam.
Walaupun banyak orang yang
mengalami plantar fasciitis me-
miliki heel spur, tetapi berdasarkan
data epidemiologi disebutkan
bahwa hanya satu dari dua puluh
orang yang memiliki heel spur
yang merasa sakit pada tumitnya
(5%), karena tonjolan tulang
tersebut (spur) bukan penyebab

utama nyeri tumit kaki.  Nyeri tumit
kaki dapat dihilangkan tanpa
melakukan operasi pengangkatan
spur tersebut.  Pembedahan untuk
membuang spur sangat jarang
dilakukan. Selain melakukan
pemeriksaan fisik, disarankan juga
untuk melakukan pemeriksaan
penunjang yaitu pemeriksa-
an rontgen atau MRI untuk
menyakinkan bahwa pasien tidak
mengalami fraktur tekanan (stress
fracture) ataupun arthritis.

 
Bagaimanakah cara
pencegahannya

Beberapa langkah sederhana
untuk mencegah nyeri lebih lanjut

1.   Menjaga berat badan sehat
ideal. Keadaan akan meminimal-
kan stress pada plantar fascia.

2.  Memilih sepatu yang ergo-
nomis. Hindari sepatu dengan
tumit yang terlalu rendah. Belilah
sepatu dengan tumit rendah
sampai sedang, mempunyai
dukungan lengkung kaki yang baik
dan dapat menyerap kejutan/
hentakan dengan baik. Jangan
bertelanjang kaki, terutama pada
permukaan yang keras. Jangan
menggunakan sepatu atletik yang
sudah rusak. Gantilah sepatu

atletik lama anda bila sudah tidak
pas lagi dengan kaki. Jika anda
seorang pelari, belilah sepatu baru
setelah digunakan kurang lebih
400 mil (643,7376 km).

3.   Mulailah aktivitas olahraga
secara perlahan. Pemanasan
sebelum memulai aktivitas atletik
atau olahraga apapun, dan mulai-
lah suatu program latihan baru
secara bertahap, bertingkat dan
berlanjut.

4.   Lakukan peregangan pada
saat bangun tidur. Sebelum anda
turun dari tempat tidur di pagi hari,
regangkan otot-otot betis, leng-
kung kaki dan tendon achilles
dengan cara menyentuh ujung
kaki dan secara perlahan-lahan
melipat kaki Anda. Hal ini dapat
menolong untuk membalikkan
kekencangan dari plantar fascia
yang terjadi sepanjang malam.

Pencegahan Lanjutan

A.    Non Operatif.

1.    Kompres es batu yang dibung-
kus dengan kain di daerah nyeri
atau bekukan sebotol air dan
urutkan di atas daerah yang nyeri
selama 20 sampai 30 menit, 3 atau
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Calf stretch

4 kali sehari atau setelah melak-
sanakan aktivitas.

2.  Apabila nyeri tidak berkurang
dapat diberikan obat-obatan jenis
NSAID  seperti ibuprofen, naproxen,
Na diclofenac, dll. Obat ini berfungsi
untuk menghilangkan nyeri dan
pembengkakan.  Obat ini digunakan
selama satu bulan dan setelah itu
harus dikonsultasikan ulang ke
dokter yang menanganinya. Selain
menggunakan obat-obatan oral,
apabila diperlukan dapat dilakukan
penyuntikan dengan menggunakan
cortison injeksi  pada tempat yang
mengalami sakit.

3.   Kurangi aktivitas olahraga.
Alihkan aktivitas olahraga dengan
pembebanan pada kaki hingga

nyeri mereda. Untuk memper-
tahankan kondisi atlet sebaiknya
dianjurkan melakukan bentuk
latihan alternatif, seperti aktivitas
berenang ataupun bersepeda.

4.   Latihan peregangan berkala.
Lakukan peregangan pada saat
bangun tidur. Sebelum anda turun
dari tempat tidur dipagi hari,
regangkan otot-otot betis, leng-
kung kaki dan tendon achilles
dengan cara menyentuh ujung
kaki dan secara perlahan-lahan
melipat kaki. Hal ini dapat me-
nolong untuk membalikkan keken-
cangan dari plantar fascia yang
terjadi sepanjang malam. Jenis
peregangan yang sering dilakukan
untuk plantar fasciitis adalah
dengan melakukan calf stretch dan
plantar fascia stretch.

5.    Ortosis.   Koreksi  sepatu atau
sandal membantu mengurangi rasa
nyeri pada tumit sewaktu menapak
atau berjalan. Penyangga leng-
kungan kaki (arch support), yang
biasa dipakai/diletakkan dalam
sepatu, ataupun bidai yang diguna-
kan pada malam hari yang disebut
night splint, karena digunakan saat
tidur malam hari.

6.    Ultrasound Diathermy (US)
Untuk mengurangi nyeri pada
plantaris fasciitis terapi non invasif
yang sering digunakan adalah
dengan modalitas ultrasound di-
athermy (US). US adalah diatermi
berdasarkan konversi energi
suara frekwensi tinggi, dengan
daya tembus paling dalam (3-5
cm) diantara diatermi lainnya,
gelombang suara ini selain
memberikan efek panas/termal,
juga ada efek nontermal/mekanik
yaitu micromassage. Terapi ultra-
sound digunakan untuk kasus
plantar fasciitis karena efek panas
dan efek mekanik pada gelombang

ultrasound menyebabkan pening-
katan sirkulasi darah ke jaringan
setempat. Radang pada plantar
fascia ini terjadi karena adanya
trauma atau strain, sehingga
terjadi perubahan pembuluh darah
dan perubahan sel leukosit.
Pengaruh panas ultrasound juga
dapat digunakan untuk mengu-
rangi nyeri pada plantar fasciitis
karena gelombang pulsed yang
rendah intensitasnya dapat
memberikan efek sedative dan
analgesik pada ujung-ujung saraf
sensorik. US efektif dalam mem-
percepat proses pembuangan
infiltrat hasil inflamasi dan
mengurangi perlengketan yang
terjadi. Maka US merupakan pilihan
dalam pengobatan reumatik
nonartikuler. Intensitas yang
dipakai 0,5 -2,5 watt/cm2. Lama
pemberian 5-10 menit, diberikan
setiap hari atau 2 hari sekali. Selain
US alat noninvasif lainnya yang
sering dipakai untuk mengatasi
plantar fasciitis adalah extracor-
poreal shockwave therapy
(ESWT).

7.   Extracorporeal shock wave
therapy (ESWT)/terapi gelombang
kejut. Penanganan  yang paling
mutakhir, aman, ekonomis,

Plantar fascia-specific stretching
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noninvasif dan tanpa efek
samping  adalah gelombang kejut
yang dipancarkan dari luar tubuh
(extracorporeal) atau disebut ex-
tracorporeal shock wave therapy
(ESWT) yang diciptakan di
Jerman dan dipakai di  AS setelah
disetujui oleh FDA (Badan
Pengawas Makanan dan Obat-
Obatan di AS) pada tahun 2001. 
Penelitian manfaat ESWT pada
nyeri tumit/telapak kaki sudah
dilakukan sejak tahun 1990an.
Penelitian terbaru yang terbit pada
Maret 2010 membuktikan bahwa
ESWT bisa mengatasi rasa sakit
pada tumit dan/atau telapak kaki
(plantar fasciitis). 

Di Amerika Serikat, ESWT
diijinkan dipakai sejak 2001.
Awalnya mesin ini dipakai untuk
memecahkan batu ginjal. Namun
penelitian lebih lanjut membuktikan
ternyata bisa untuk menangani
gangguan persendian. Gelombang
kejut yang dihasilkan mesin ini
mampu merangsang perbaikan
aliran darah ke daerah persendian
yang mengalami peradangan,
sehingga membantu menghilang-

kan rasa sakit sendi. Selain itu,
gelombang kejut juga berfungsi
menipiskan perkapuran yang
menyebabkan rasa nyeri.  Dengan
ESWT, pasien tidak perlu rawat
inap. Ia juga bisa beraktivitas
seusai terapi tanpa gangguan.
Kelebihan lain, hasil terapi dapat
bertahan selama beberapa tahun
tanpa pengulangan. Prosedurnya
pun tak rumit. Pada aplikasinya,
pasien akan menjalani pemeriksa-
an terlebih dahulu pada titik-titik
sendi yang  nyeri oleh Dokter Spe-
sialis Kedokteran Fisik Rehabilitasi
(SpRM). Terapi ini dimulai dengan
intensitas paling rendah dan
meningkat bertahap sampai
tahapan yang ditargetkan.Waktu
terapi hanya sekitar 15-30 menit.
Jumlah energi tergantung pada
berat ringannya penyakit pasien
serta lokasi dari nyeri. rasa sakit
yang dialami pasien berkurang
dalam 3 bulan setelah menjalani
3 kali ESWT dan perbaikan
selanjutnya terus berlangsung.
Kekurangan alat ini hanyalah
belum banyak ditemui di rumah
sakit maupun klinik rehabilitasi
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medik lainnya, bila dibandingkan
dengan keberadaan US.

B. Tindakan operatif
Pembedahan untuk meng-

atasi masalah ini sangat jarang
dilakukan. Tindakan operasi pada
kasus ini biasanya dilakukan
setelah 12 bulan dilakukan peng-
obatan non operatif dengan mak-
simal tidak didapatkan hasil yang
diharapkan. Penanganan dengan
cara operasi mempunyai
keberhasilan 50%. Jenis operasi
yang biasa dilakukan untuk
mengatasi plantar fasciitis adalah
dengan melakukan  gastrocne-
mius recession atau plantar fas-
cia release. Tindakan operatif pada
kasus ini bukan tanpa risiko,
terkadang rasa sakit masih tetap
dirasakan atau bahkan bertambah
buruk. Komplikasi lainnya adalah
terjadinya kerusakan pada syaraf
dan terjadinya infeksi. Memang
secara statistik hasil yang
memuaskan setelah dilaksana-
kannya operasi juga cukup banyak,
oleh sebab itu tindakan operatif ini
hanya disarankan apabila tindakan
non operatif tidak memberikan hasil
yang memuaskan.*(Berbagai
sumber)

Night Splint

Soft heel pads can provide extra support
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HUT ke- 40 Korpri di Mabesau

Sikapi Kritik dengan
Inovasi dan Pelayanan Terbaik

Peringatan ke-40 HUT Korps
Pegawai Republik Indonesia (Kor-
pri) di lingkungan TNI dilaksanakan
dengan menggelar upacara di
Lapangan Apel Mabesau, 29 No-
vember 2011.   Upacara diikuti oleh
perwakilan PNS dari TNI AD, TNI
AL, TNI AU dan Mabes TNI serta
perwakilan anggota militer; ber-
tindak sebagai inspektur upacara
Panglima TNI Laksamana TNI
Agus Suhartono.

Presiden RI sebagai Pe-
nasehat Korpri Nasional dalam
sambutan yang dibacakan
Panglima TNI Laksamana TNI
Agus Suhartono menyampaikan
pesan kepada segenap anggota
Korpri, pertama, menyukseskan
seluruh agenda percepatan
pembangunan menuju tercapai-
nya Indonesia sebagai negara
maju.  Meningkatkan profesionalis-
me dan kompetensi sebagai
aparatur negara; memelihara
dedikasi, integritas, dan loyalitas
yang tinggi dalam melaksanakan

tugas.  Kedua, menyikapi secara
responsif dan konstruktif berbagai
kritik dari masyarakat dengan
melakukan inovasi, meningkatkan
kualitas pelayanan publik, serta
pelayanan birokrasi yang makin
murah, cepat, mudah, dan baik.
Ketiga, mewujudkan tata pe-
merintah  yang baik,   membang-
un budaya birokrasi yang kredibel
dan akuntabel, serta melanjutkan
pemberantasan korupsi dan
perilaku koruptif di semua lini
birokrasi. Keempat, melaksana-
kan tugas pengabdian dengan
penuh tanggung jawab, tidak
mengecewakan rakyat. Bekerja
giat, disiplin, penuh tanggung
jawab untuk berbuat yang terbaik.
Menjadikan tugas pengabdian
sebagai bagian dari ibadah
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kelima, menyikapi Pemilukada
tahun 2012 mendatang secara
profesional dan proporsional.
Memegang teguh komitmen
netralitas, menghindarkan semua

bentuk politik praktis, dan loyal
hanya kepada bangsa dan negara.
Keenam, mengamalkan doktrin
Korpri “Bhineka Karya Abdi
Negara, meskipun melaksanakan
tugas di berbagai bidang dengan
karya yang beragam, tetapi tetap
satu dalam mengabdi kepada
masyarakat, bangsa dan negara.
Tema yang diangkat pada
peringatan kali ini adalah, “Dengan
Semangat HUT ke-40 Korpri Kita
Tingkatkan Pembinaan Jiwa Korps
Pegawai Republik Indonesia
Dalam Kebhinekaan Guna Mem-
perkokoh Persatuan dan Kesatuan
NKRI serta Mendukung keber-
hasilan Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi.”

Pada kesempatan itu,
Panglima TNI menyematkan tanda
kehormatan Satya Lancana Karya
Satya 30 tahun, 20 tahun dan 10
tahun kepada tiga orang perwakilan
PNS TNI yaitu Sih Rahayu,
Sumaryanti, dan Ir. Catur Sulistyani.*
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Panglima TNI Laksamana TNI  Agus Suhartono
memeriksa pasukan pada upacara HUT ke-40
Korpri di lapangan apel Mabesau, Cilangkap

Panglima TNI Laksamana TNI  Agus Suhartono
menyerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya
Satya  kepada tiga orang perwakilan PNS

KORPRI
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Dalam pengantar Asset
Recovery Handbook  disebutkan
bahwa negara-negara berkembang
telah kehilangan antara US $ 20
sampai US $ 40 miliar setiap tahun
akibat praktik korupsi. Praktik
korupsi ini juga sebagai kontributor
kemiskinan,  karena dana publik
yang seharusnya untuk memenuhi
kebutuhan pendidikan,  kesehatan
atau pengobatan, dan untuk
penyelenggaraan kesejahteraan
masyarakat  telah hilang.  Oleh
sebab itu PBB dalam sidangnya
Desember tahun 2000 me-
ngeluarkan  Resolusi Nomor 55/61
yang isinya memandang perlu
merumuskan instrurmen hukum
internasional anti korupsi secara
global, dimana instrumen hukum
internasional tersebut nyata-nyata
sangat diperlukan untuk men-
jembatani sistem hukum yang
berbeda antarnegara dan sekaligus
memajukan upaya pemberantasan
tindak pidana korupsi secara efektif,
terutama pengembalian aset hasil
korupsi sebagai aset publik atau
kekayaan negara.   Resolusi
tersebut selanjutnya sebagai
embrio lahirnya United Nation
Convention Against Corruption,
2003  (Konvensi PBB Anti Korupsi,
2003), dimana Pemerintah
Indonesia telah meratifikasinya
melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.

Dalam disertasi Dr  Pur-
waning M. Yanuar, aset  publik di
Indonesia yang hilang akibat
korupsi berdasarkan laporan BPK
sejak tahun 1995 hingga tahun
2004 terus meningkat. Khusus
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Oleh  Kolonel Sus Sujono, S.H.,M.H.
(Kasubdis Undang Diskumau)

PPPPPeneeneeneeneenegakan Instrgakan Instrgakan Instrgakan Instrgakan Instrumen Hukumumen Hukumumen Hukumumen Hukumumen Hukum
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tahun 2004 ditemukan penyim-
pangan sebesar  Rp 37,4 triliun.
Tidak terdapat data yang valid
berapa aset publik yang hilang
karena praktik korupsi tiap tahun,
dan berapa yang dapat ditarik
kembali, meskipun KPK dalam
tahun 2011 ini mengklaim telah
menyelamatkan aset publik sebesar
Rp 15,2 triliun.

UU Nomor 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi yang telah diubah
dengan UU Nomor 20 Tahun 2001
menyediakan dua instrumen hukum
dalam rangka pengembalian aset
hasil korupsi, yaitu melalui hukum
pidana berupa pidana tambahan
pembayaran uang pengganti
kerugian keuangan negara, dan
melalui hukum perdata berupa
gugatan pengembalian kerugian
negara oleh Jaksa Pengacara
Negara.  Pengamatan penulis
kedua instrumen hukum tersebut
belum efektif, sehingga negara
hanya bisa menangkap dan
memenjarakan koruptor akan tetapi
belum mampu menarik kembali
asetnya. Kelemahan instrumen
inilah yang menurut hemat penulis
sebagai salah satu penyebab
penghambat pemberantasan
korupsi itu sendiri, karena tindakan
hukum pemiskinan koruptor tidak
jalan sehingga tidak memiliki
deterrent power.

Normatif  Pengembalian Kerugian
Keuangan Negara

Pengembalian aset hasil
korupsi kepada negara melalui

instrumen hukum pidana dilakukan
melalui penjatuhan pidana tam-
bahan sebagaimana diatur pada
Pasal 18 UU 31 Tahun 1999 yang
secara ringkas sebagai berikut:
a. Perampasan barang bergerak
yang berwujud atau yang tidak
berwujud atau barang tidak
bergerak yang digunakan untuk
atau yang diperoleh dari tindak
pidana korupsi.

b. Pembayaran uang pengganti
yang jumlahnya sebanyak-ba-
nyaknya sama dengan harta benda
yang diperoleh dari tindak pidana
korupsi.

c. Penutupan seluruh atau
sebagian perusahaan untuk waktu
paling lama 1 (satu) tahun.

d. Pencabutan seluruh atau
sebagian hak-hak tertentu atau
penghapusan seluruh atau
sebagian keuntungan tertentu,
yang telah atau dapat diberikan
oleh Pemerintah kepada terpidana.

e. Jika terpidana tidak membayar
uang pengganti  paling lama dalam
waktu 1 (satu) bulan sesudah
putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya dapat disita
oleh jaksa dan dilelang untuk
menutupi uang pengganti tersebut.

f. Dalam hal terpidana tidak
mempunyai harta benda yang
mencukupi untuk membayar uang
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pengganti maka dipidana dengan
pidana penjara .

Selanjutnya  instrumen hukum
perdata pengembalian aset hasil
korupsi kepada negara melalui
gugatan perdata negara oleh Jaksa
Pengacara Negara (JPN) sebagai
berikut:

a. Dalam hal penyidik mene-
mukan dan berpendapat bahwa
satu atau lebih unsur tindak pidana
korupsi tidak terdapat cukup bukti,
sedangkan secara nyata telah ada
kerugian keuangan negara, maka
penyidik segera menyerahkan
berkas perkara hasil penyidikan
tersebut kepada JPN untuk dila-
kukan gugatan perdata.

b. Putusan bebas dalam perkara
tindak pidana korupsi tidak meng-
hapuskan hak untuk menuntut
kerugian terhadap keuangan
negara.

c. Dalam hal tersangka mening-
gal dunia pada saat dila-kukan
penyidikan, sedangkan secara
nyata telah ada kerugian keuangan
negara, maka penyidik segera
menyerahkan berkas perkara hasil
penyidikan tersebut kepada JPN
atau diserahkan kepada instansi
yang dirugikan untuk dilakukan
gugatan perdata terhadap ahli
warisnya.

d. Dalam hal terdakwa meninggal
dunia pada saat dilakukan
pemeriksaan di sidang pengadilan,
sedangkan secara nyata telah ada
kerugian keuangan negara, maka
penuntut umum segera menyerah-
kan salinan berkas berita acara
sidang tersebut kepada JPN untuk
dilakukan gugatan perdata
terhadap ahli warisnya.

e. Apabila putusan pengadilan
telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, diketahui masih terdapat

harta benda milik terpidana yang
diduga atau patut diduga juga
berasal dari tindak pidana korupsi
yang belum dikenakan perampasan
untuk negara maka negara dapat
melakukan gugatan perdata
terhadap terpidana dan atau ahli
warisnya.

Tidak Efektif dan Solusinya
Menurut Lawrence M.

Friedman suatu sistem hukum
dalam operasi aktualnya merupakan
sebuah organisme kompleks di
mana komponen struktur, substansi,
dan kultur hukum berinteraksi.
Berkaitan dengan pengembalian
aset hasil korupsi, komponen
substansi hukum tertuju pada materi
atau isi perundang-undangan
korupsi; komponen struktur tertuju
pada aparat penegak hukum yaitu
penyidik, penuntut dan hakim serta
advokat. Komponen kultur hukum
tertuju pada budaya dan perilaku
masyarakat  maupun aparat
penegak hukum berkaitan dengan
pengembalian  aset hasil korupsi.

Rasio hukum mengapa aset
hasil korupsi dapat dirampas atau
disita untuk negara, padahal pelaku
koruptor telah dipenjara. Menurut
Michel Levi, negara mempunyai
justifikasi untuk melakukan pe-
narikan  aset hasil korupsi melalui
penyitaan karena;

a. Alasan kepemilikan, yaitu
harta benda yang dikorup meru-
pakan milik negara  yang telah di-
kuasai atau diambil secara tidak
sah.

b. Alasan pencegahan, yaitu
mencegah pelaku melakukan
kendali terhadap harta benda hasil
korupsi baik untuk kejahatan lain
atau menyembunyikannya.

c. Alasan prioritas, yaitu karena
tindak pidana memberikan prioritas
kepada negara selaku korban untuk

menuntut aset yang diperoleh
secara tidak sah oleh pelaku.

d. Alasan kepatutan, yaitu
pelaku tidak memiliki alasan hak
yang pantas untuk menguasai harta
benda yang diperoleh secara tidak
sah.

Selanjutnya menurut Indrianto
Senoaji, bahwa uang pengganti
dijatuhkan oleh hakim untuk
mengganti kerugian negara  dan
merupakan piutang negara,
sehingga terpidana mempunyai
kewajiban untuk membayar uang
pengganti karena hutang kepada
negara.  Meskipun telah disediakan
instrumen hukum pengembalian
aset hasil korupsi, faktanya
pengembalian aset hasil korupsi
belum efektif untuk menarik kembali
aset publik yang hilang akibat
praktik korupsi. Kondisi demikian
dapat digambarkan sebagai
berikut:

a. Prof Romli Atmasasmita
mengatakan, sudah 35 tahun lebih
lamanya pengembalian kerugian
negara akan tetapi pengumuman
resmi nilai total penerimaan dari
pemerintah belum pernah disam-
paikan kepada publik atau DPR RI.

b. Menurut Efi Laila Kholis,
pada September 2005 kontraversi
muncul menyusul pernyataan Ketua
BPK Anwar Nasution di DPR yang
mengungkap ada 6,67 triliun
pengganti kerurigan negara yang
belum bisa ditagih Kejagung.
Penyelesaian uang pengganti baru
dilakukan secara nonlitigasi yang
tidak mempunyai kekuatan me-
maksa atau kekuatan eksekutorial
dan keberhasilannya sangat rendah
yakni 0,12  prosen.

c. Menurut ICW, tahun 2006,
kerugian negara akibat korupsi   Rp
10,9 triliun dari 140 kasus yang
berhasil diidentifikasi. Dari total
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kerugian negara tersebut kecil
sekali kerugian negara yang dapat
dikembalikan melalui penyitaan
harta benda milik terpidana, karena
harta bendanya sudah tidak ada
dalam penguasaan terpidana.

Berdasarkan penelitian
kepustakaan, penulis berpendapat
bahwa tidak efektifnya instrumen
hukum pengembalian aset hasil
korupsi baik dari aspek komponen
substansi, struktur dan kultur hukum
disebabkan oleh:

a. Minim dan sulitnya aparat
penegak hukum memperoleh
informasi aset hasil korupsi.  Pada
umumnya praktik korupsi ter-
bongkar setelah lebih satu tahun
sejak perbuatan korupsi, dan
proses perkaranya membutuhkan
waktu relatif lama. Ada keleluasaan
waktu untuk menyamarkan,
menyembunyikan dan memindah-
kan aset hasil korupsi, sehingga
penyidik dan penuntut  kesulitan
membuktikan bahwa aset yang
ditemukan  merupakan hasil
korupsi.

b. Perilaku buruk aparat penegak
hukum.  Pada tahap penyidikan dan
penuntutan dalam perkara korupsi
penyidik dan jaksa menemukan aset
hasil korupsi, akan tetapi menutup
mata dan tidak melakukan
penyitaan.  Contoh dalam pe-
nanganan perkara Gayus,
meskipun sudah di dalam sel
tahanan akan tetapi masih mampu
memobilisasi asetnya untuk
menggerakkan aparat penegak
hukum mengikuti keinginannya.
Aset demikian seharusnya bisa
disita sejak awal.

c.  Terpidana lebih memilih
melaksanakan pidana tambahan
subsider berupa menjalani pidana
penjara daripada membayar uang
pengganti kerugian negara, karena

praktik putusan pengadilan
terhadap perkara korupsi relatif
ringan.

d. Motif dalam tindak pidana
korupsi adalah ekonomi.  Pelaku
telah memperhitungkan segala
sesuatu berkaitan dengan
keuntungan dan kerugian untuk
melakukan korupsi  sebagaimana
teori Robert Cooter dan Thomas
Ullen dimana koruptor sebenarnya
adalah seorang “rasional” yang
telah menghitung keuntungan dan
kerugiannya terlebih dahulu
sebelum memutuskan melakukan
korupsi,  sehingga aset hasil korupsi
telah disembunyikan secara
sistematis.

e. Penggunaan kewenangan
negara oleh Jaksa Pengacara
Negara  melakukan gugatan pe-
ngembalian aset hasil korupsi
bersifat fakultatif (dapat), bukan
imperatif atau perintah/keharusan,
sehingga belum ada gugatan JPN
kepada pelaku korupsi atau ahli
warisnya.  Rumusan Pasal 38 huruf
C UU 20 Tahun 2001 menyebutkan,
apabila setelah putusan pengadilan
telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, diketahui masih terdapat
harta benda milik terpidana yang
diduga atau patut diduga juga
berasal dari tindak pidana korupsi
yang belum dikenakan perampasan
untuk negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2),
maka negara dapat melakukan
gugatan perdata terhadap
terpidana dan atau ahli warisnya.

f. Kesulitan yuridis dan
administrasi / politik penarikan aset
hasil korupsi yang berada di negara
lain.  Penarikan aset hasil korupsi
di negara lain menghadapi
kesulitan berupa perbedaan sistem
hukum, biaya pengurusan yang
besar dan perlunya kekuatan politik

atau hubungan kerjasama yang baik
dengan negara penerima aset.

Sebenarnya Prof Romly
Atmasasmita  memprediksi,
pengembalian aset hasil korupsi
akan menemui kesulitan. Dikatakan,
isu pengembalian aset hasil korupsi
merupaan isu strategis dan
dipandang merupakan terobosan
besar dalam pemberantasan , isu
pengembalian aset hasil korupsi
akan menghadapi masalah hukum
tersendiri baik secara konsepsional
maupun operasional.

Penulis berpendapat bahwa
penyebab sulitnya penegakan
dalam sistem masyarakat
Indonesia, sehingga aset hasil
korupsi telah disamarkan menjadi
aset  milik kerabat yang secara
yuridis sulit dilacak. Terkait dengan
korupsi, James C Scott telah
mendata beberapa sebab sosial
munculnya korupsi di negara-
negara nonBarat. Salah satunya
adalah tradisi pemberian hadiah
dan  kuatnya loyalitas kekerabatan.

Penegakan instrumen hukum
pengembalian aset hasil korupsi
dapat terwujud jika komponen
struktur hukum yakni penyidik,
penuntut dan hakim berani keluar
dari teks-teks kelemahan undang-
undang yang telah menyan-
deranya; selanjutnya menerapkan
hukum progresif, yaitu hukum yang
menyejahterakan rakyat atau
hukum yang berorientasi kepada
keadilan substantif bukan keadilan
formal.  Hukum progresif harus
disertai dengan integritas,
profesionalitas dan akuntabilitas
para aparat penegak hukum agar
terhindar dari kesewenang-
wenangan.*
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TNI bekerja sama dengan BKKBN (Badan
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional) propinsi
Kalimantan Selatan menyelenggarakan bakti sosial
penyuluhan dan pelayanan  Keluaraga Berencana (KB)
di kota Banjarbaru dan kabupaten Banjar Martapura.
Bakti sosial pelayanan dan penyuluhan keluarga
berencana ini bertujuan untuk menekan dan mengatur laju
angka kelahiran dan mengendalikan laju pertumbuhan
penduduk.

Kegiatan sudah dimulai sejak bulan  April dan ditutup
bulan Oktober pada acara penutupan Bakti Sosial TNI-
KB manunggal antara BKKBN dan TNI bertempat di
Kodim 1006 Martapura. Dalam acara tersebut Komandan
Lanud Sjamsudin Noor  Letkol Pnb Mokh. Mukhson
berkesempatan menyerahkan piala dan piagam
penghargaan kepada bidan terbaik yaitu Ibu Ari
Fatimawati dari Puskesmas Kecamatan Sungai Pinang,
Kabupaten Banjar.

Hadir pada acara tersebut Komandan Kodim 1006
Martapura Letkol Inf. Tirton Neftianto, Karumkit
Sjamsudin Noor Mayor Kes dr. Aris Alpendri, Sp. BU 

beserta para pejabat Kodim 1006 Martapura, para
Babinsa,  wakil dari Komandan Lanal, pejabat Walikota
Banjarbaru dan Kabupaten Banjar serta para organisasi
isteri TNI  dari Persid, Jalasenastri, PIA Ardhya Garini
dan Darma Pertiwi.*(Pentak Lanud Sam)

Bakti Sosial Kesehatan di Lanud Sjamsudin Noor
 

Sambut Tentera Malaysia. Danlanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb Umar Sugeng Hariyono, SE., S.IP., MM.,
mendampingi Aspers Kasum TNI Marsda TNI Bambang Wahyudi, menyambut delegasi  Angkatan Tentera Malaysia di VIP Room
Sompil Basuki, Lanud Husein Sastranegara pertengahan November.  Rombongan delegasi Malaysia yang dipimpin oleh Mayor
Jendral Dato Khlir Bin Mohd Nor selanjutnya menuju ke Seskoau Lembang.  Kedatangan delegasi Angkatan Tentera Malaysia ke
Bandung untuk mengikuti kejuaraan Sepak Bola Piala Wira Malindo TNI Tahun 2011.  Kejuaraan ini diadakan dua tahun sekali oleh
TNI dan ATM (Angkatan Tentera Malaysia) secara bergantian.* (Pentak Lanud Hsn)
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Penutupan TMMD . Danlanud
Tanjungpinang Letkol Pnb Hanafi,  Danrem
033 Wira Pratama, Danlantamal IV,
Danlanudal, Dandim 0315, Kapolres
Tanjungpinang menghadiri upacara
penutupan   Tentara Manunggal Membangun
Desa  (TMMD)  ke-87 di Kota Tanjungpinang,
akhir Oktober. TMMD ke-87 bersama
masyarakat berhasil membangun dan
memperbaiki beberapa sarana maupun
prasarana jalan yang sangat bermanfaat
untuk kepentingan warga di sekitar Kota
Tanjungpinang.* (Pentak Lanud Tpi)

TUDM Kunjungi Koopsau I dan Lanud Halim Perdanakusuma
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Bantuan Pendidikan. Komandan Lanud Padang
Letkol Pnb. Fairlyanto, S.T. menyerahkan bantuan
pendidikan kepada salah seorang pelajar sekolah
perikanan SUPM Pariaman, akhir Desember di PPI
Bungus Padang, Sumatera Barat. Pemberian bantuan
ini dalam rangka peringatan Hari Nusantara yang di
selenggarakan oleh Pemda Sumatera Barat. Jumlah
siswa yang menerima bantuan pendidikan ada 55
orang. Upacara peringatan Hari Nusantara di
Sumatera Barat dilakukan dengan inspektur upacara
Gubernur Sumatera  Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno
M.Psi.* (Pentak Lanud Pdg)

Sebanyak 15 personel Tentera
Udara Diraja Malaysia (TUDM) yang
tergabung dalam Junior Officer Ex-
change Program (JOEP) yang
dipimpin Letkol Noor Mohamad
Akmar Bin Mohamad Dom ber-
kunjung ke Makoopsau I, Jakarta,
pertengahan November. Kedatangan
tamu dari TUDM diterima oleh
Pangkoopsau I Marsda TNI Sunaryo
di ruang Suryadarma. Kunjungan ini
untuk lebih saling mengenal secara
personal maupun organisatoris. Di
samping itu para perwira kedua
angkatan udara saling bertukar pikiran
mengenai beberapa hal berkaitan
dengan Angkatan Udara dan TUDM.
Pangkoopsau I berharap kunjungan
JOEP ini dapat terus mempererat
hubungan baik kedua negara khu-
susnya dalam bidang militer. Disela-
sela pertemuan, Pangkoopsau I
berkesempatan memperkenalkan para

pejabat Koopsau I serta mengadakan
tanya-jawab. Acara dilanjutkan
dengan tukar-menukar  cinderamata
dan foto bersama.

Rombongan TUDM juga me-
ngunjungi Lanud Halim Perdana-
kusuma. Mereka di terima Komandan
Wing I Lanud Halim Perdanakusuma

Kolonel Pnb Tri Bowo Budi S., dan
pejabat lainnya. Rombongan melihat dari
dekat fasilitas latihan simulator C-130
Hercules yang berada tidak jauh dari
kantor Wing I Lanud Halim Perdana-
kusuma.*(Pentak Lanud Hlm dan Pen
Koopsau I)
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Terima BPK. Danwingdikum Kolonel Nav Toto Boedihardjo,
S.E, pertengahan November menerima tim Wasrik dari BPK
(Badan Pemeriksa Keuangan) RI yang dipimpin Abu Habifah, S.E
dengan tiga anggota di ruang rapat Mawingdikum, Bogor.
Danwingdikum mengatakan, dengan adanya  pemeriksaan dari tim
BPK ini akan diperoleh masukan, saran dan tindakan, terutama
untuk program kerja yang telah dan akan dilaksanakan. Sementara
itu Abu Hanafiah, S.E., selaku ketua tim BPK RI pada kesempatan
tersebut mengucapkan terima kasih dan mengharapkan kerjasama
seluruh pejabat sehingga pemeriksaan berjalan lancar. Tujuan utama
yang menjadi agenda meliputi laporan keuangan, anggaran belanja
rutin, belanja pegawai  dan pengadaan barang serta pemeriksaan
kinerja. Tim BPK  melakukan pemeriksaan di Mawingdikum dan
seluruh jajaran.* (Pen Wdu)

Dalam rangka memperingati
ulang tahunnya ke-65 Pomau,  Lanud
Astra Ksetra bekerjasama dengan
Perbakin Lampung mengadakan
lomba menembak eksekutif militer
dan nonmiliter.  Kegiatan dilaksa-
nakan di lapangan tembak Lanud
Astra Ksetra, diikuti dari militer antara
lain dari Lanud Astra Ksetra,
Denpom II/3 Lampung, Pomal dan
Gegana Polda lampung sedangkan
dari non militer antara lain dari Sugar
Group Company, GGPC, dan
masyarakat umum, akhir Oktober.

Lomba menembak eksekutif
tersebut menggunakan peraturan
standar Internasional sebagai wasit
Bapak Bahtiar Ruslim Ketua umum
Matama Shoting Club (MSC) dari

Lomba Menembak Lanud Astra Ksetra

Speed March. Anggota militer Lanud Astra Ksetra dari pangkat
perwira, bintara dan tamtama melakukan speed march dengan
menggunakan senjata organik SSI/G-3, beberapa waktu lalu. Latihan
ini untuk meningkatkan kemampuan perorangan anggota juga menjaga
kondisi fisik dan mental anggota. Speed march yang menempuh jarak
± 11 km ini merupakan salah satu program rutin dari operasi dan latihan
Lanud Astra Ksetra. Kadisops Lanud Astra Ksetra Kapten Pom
Muhammad Rudi selaku pengawas kegiatan mengatakan, sebagai
prajurit kita dituntut selalu memelihara kemampuan dengan didukung
kesemaptaan jasmani dan rohani yang sehat sehingga mampu
melaksanakan tugas dengan profesional sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi kita masing-masing.* (Pentak Lanud Atk)
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Peserta lomba menembak foto bersama

Perbakin yang juga
Atlet senior tembak
reaksi dan range
officer di Suma-
tera, para petembak
menggunakan pistol
Glok Kal 9 mm,
Llama kal 3,2, CZ
Zastava Kal 9 mm,
dan Rubyy Kal 3,8.

Hasil dari
kejuaraan lomba
menembak kelas
eksekutif militer
juara pertama Briptu Hendro
(Gegana), juara kedua Akp Turis
(Wakaden Gegana) dan Juara ketiga
Lettu Pom Baroto Seto (Dansatpom
Lanud Astra Ksetra), sedangkan dari

kelas eksekutif non militer Juara
Pertama Bapak Yono (Sugar Group),
juara kedua bapak Bayu (GGPC) dan
bapak Triyono (GGPC) sebagai juara
ketiga.* (Pentak Lanud Atk)
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Perkemahan Saka Dirgantara.  Danlanud
Merauke Letkol Pnb Yostariza bertindak sebagai inspektur
upacara pada pembukaan penerimaan tamu Saka
Dirgantara XII dan musyawarah Saka Dirgantara III
dalam rangka Perkemahan Bakti Saka Dirgantara tahun
2011 di lapangan  olahraga Legimin, Lanud Merauke,
beberapa waktu lalu. Dalam amanatnya Danlanud
mengatakan, pramuka Saka Dirgantara merupakan
wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan praktis tidak saja tentang kepramukaan
tetapi juga bidang kedirgantaraan. guna menumbuhkan
kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam
pembangunan nasional.* (Pentak Lanud Mre)

Bantuan untuk Thailand.   Sekjen Kemhan Marsdya TNI Eris Herryanto secara simbolis menyerahkan bantuan kemanusian
dari Pemerintah Indonesia untuk korban banjir Thailand yang diterima oleh Wakil Dubes Thailand  untuk Indonesia Vuutti Uuttisan,
awal November di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma. Bantuan berupa makanan dan obat-obatan ini diangkut menggunakan
pesawat Hercules C-130, nomor penerbangan A-1321 dengan Kapten Pilot Mayor Pnb Andreas Dhewo dari Skadron Udara 31 Wing
1 Lanud Halim Perdanakusuma.* (Pentak Lanud Hlm)

Tes Samapta. Sesuai program kerja seksi
Pembinaan Jasmani Kemiliteran  (Binjas Kemil),
seluruh personel militer dan  Pegawai Negeri Sipil
(PNS) Lanud Husein Sastranegara melaksanakan
tes samapta, awal November bertempat di depan
Mako Lanud. Tujuan dari tes kesamaptaan jasmani
ini untuk melihat dan menilai sejauh mana kesiapan
fisik personel Lanud Husein Sastranegara. Dengan
fisik yang sehat diharapkan mampu mendukung
keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas yang diemban
secara baik. Pelaksanaan  tes samapta meliputi
samapta A dan B bagi personel TNI, sedangkan
untuk PNS melaksanakan tes samapta A saja.*
(Pentak Lanud Hsn)
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Ribuan Bikers Serbu
Lanud Suryadarma

Di tengah kesibukan Kabupaten
Subang mempersiapkan Sea Games
2011 lomba Balap Sepeda nomor road
race yang yang akan finish di
Tangkuban Perahu Pangkalan TNI
AU Suryadarma diserbu  ribuan para
penggemar sepeda, pertengahan No-
vember.  Sekitar  4000 pengayuh
sepeda  ikut  meramaikan gelaran Fun
Bike lintasan tiga kebun  yang digelar
dalam rangka memperingati  ke-66
Hari TNI dan Hari Pahlawan 10 No-
vember dengan  start dari Depan
Mako Lanud Suryadarma yang
ditandai dengan pengangkatan
bendera  oleh  Danlanud Suryadarma 
Kolonel  Pnb H. Dumex  Dharma, S
AP, M Si (Han).  Mereka  yang datang
dari berbagai komunitas dan berbagai
kota di Jawa Barat  itu berduyun-
duyun  dengan antrian sekitar dua ki-
lometer  melintasi rute yang disediakan
sekitar lanud menuju  Tanggulun dan
masuk lagi ke lapangan Lanud
Suryadarma dengan jarak tempuh
sekitar 10 kilo meter.   

 Menurut Danlanud acara ini
digelar selain memperingati  ke-66
Hari TNI  dan Hari pahlawan, juga 
untuk memasyarakatkan olah raga
khususnya olah raga bersepeda dan
lebih jauh lagi adalah mendekatkan 
TNI dan Polri bersama masyarakat.
Sementara beberapa peserta
menyatakan  dengan ikut acara seperti
ini  selain sehat berolah raga juga bisa

bersilaturahmi dengan sesama
penggemar sepeda.  Acara dimeriah-
kan dengan panggung hiburan dan
beberapa  stan sponsor juga  para
pedagang ikut menyemarakan suasana
lapangan Lanud Suryadarma, ditam-
bah dengan pembagian ratusan 
hadiah hiburan, door prize  bermacam-
macam elektronik dan  5 buah sepeda
motor.*(Pentak Lanud Sdm)

Ceramah Atud Malaysia .
Atase Udara RI di Kuala Lumpur,
Malaysia Kolonel Pnb. Fadjar
Prasetyo memberikan ceramah
pengenalan profesi kepada siswa-
siswi kelas XII Sekolah Indonesia
Kuala Lumpur (SIK). Ceramah
pengenalan profesi yang diberikan
merupakan profesi sebagai prajurit
TNI khususnya TNI AU. Kolonel
Pnb. Fadjar menjelaskan bagaimana
cara menjadi prajurit TNI AU baik
perwira maupun bintara, tamtama dan
jenjang kariernya. Usai memberikan
ceramah Kolonel Pnb.Fadjar
Prasetyo foto bersama siswa-siswi
SIK.*
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Pantukhirda. Danlanud Pekan-
baru Kolonel Pnb Bowo Budiarto,
S.E memimpin sidang Pantukhirda
(Panitia Penentu Akhir Daerah)
penerimaan perwira prajurit karier
dari Lanud Pekanbaru, awal Novem-
ber. Empat orang calon Perwira
Prajurit Karier TNI/PA PK TNI siap
mengikuti seleksi tingkat pusat di
Lanud Sulaiman, Bandung.  Ke-
empat para calon PA PK TNI
tersebut berasal dari seluruh daerah
yang berada dipropinsi Riau dan
mereka dinyatakan lulus setelah
berhasil melewati berbagai seleksi
penerimaan yang pada awalnya
diikuti oleh 59 orang.* (Pentak Lanud
Pbr)

Pangkohanudnas Terima Atase
Udara Amerika.  Pangkohanudnas
Marsda TNI J.F.P. Sitompul menerima
kunjungan Atase Udara Amerika Serikat
 Colonel Kevin  A Booth beserta rombongan
di ruang Loby Atas Makohanudnas Jakarta,
beberapa waktu lalu.  Kunjungan tersebut
untuk meningkatkan hubungan bilateral
kedua negara khususnya TNI Angkatan
Udara dengan Angkatan Udara Amerika.*
(Pen Kohanudnas)

Danlanud  Sultan Hasanuddin
MarsmaTNI Barhim menerima
kunjungan kehormatan  Atase
Pertahanan (Athan) Australia Brigjen
Gary Hogan didampingi Capt Nick
Bricknell, akhir Oktober di Gedung
Galaktika Lanud Sultan Hasanuddin.
Dalam kesempatan tersebut Danlanud
didampingi Komandan Wing 5 Kolonel
Pnb Mujianto,ST, As Intel Kas Koopsau
II, para Kadis dan Komandan Skadron
Jajaran Lanud Sultan Hasanuddin  serta
beberapa pejabat staf lainnya. Kunjung-
an Athan Australia  selama  kurang lebih
satu jam tersebut dimaksudkan untuk
meningkatkan hubungan bilateral kedua
negara, khususnya TNI Angkatan
Udara dan Royal Australia Air Force
(RAAF) yang berlangsung dalam

Athan Australia Kunjungi Lanud Sultan Hasanuddin
suasana   penuh keakraban yang
diakhiri dengan saling memberikan
cenderamata. Selain mengadakan
kunjungan ke Lanud Sultan Hasanuddin

dalam waktu yang sama  Athan Aus-
tralia juga mengadakan kunjungan
kehormatan ke Koopsau II Makassar.*
(Pentak Lanud Hnd)
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Akhir Oktober, beberapa klub bersepeda di
Makassar mengadakan acara “Fun Bike” dengan start di
halaman Kantor Bupati Maros menuju Kampung Sukhoi
di Lanud Sultan Hasanuddin yang merupakan home base
pesawat tempur Sukhoi  SU-27 SKM dan SU-30 MK2,
tepatnya di Skadron Udara 11 Wing  5, juga sebagai home
base pesawat Boeing 737 Intai Strategis dan CN-235
MPA. Acara fun bike dilepas oleh Bupati Maros  HM.
Hatta Rachman. Ikut sebagai peserta Danlanud Sultan
Hasanuddin Marsma TNI Barhim, Bupati Maros
HM.Hatta Rachman,  Komandan Wing 5  Kolonel Pnb
Mujianto, ST, serta para pejabat Muspida Maros. Uniknya,
dalam kegiatan ini para peserta memakai aneka ragam
kostum, ada yang memakai baju adat seperti pahlawan
Sultan Hasanuddin, baju pejuang serta kostum-kostum
lainya yang cukup menarik. Kegiatan olahraga ini sekaligus
untuk  membangkitkan minat dan semangat dirgantara bagi
masyarakat khususnya penggemar olahraga bersepeda.

Keinginan dari beberapa klub bersepeda untuk bisa
melihat pesawat dari dekat sebetulnya sudah lama. Bagi

Fun Bike ke Kampung Sukhoi

warga Makassar melihat pesawat terbang di atas langit
adalah hal biasa, namun melihat dari dekat dan
menyentuhnya tidak demikian.  Melalui acara ini keinginan
itu terwujud dengan  tetap bersepeda gembira menuju Lanud
Hasanuddin yang berjarak kurang lebih delapan kilometer
dari kantor Bupati Maros. Dalam kesempatan tersebut
Danlanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Barhim
memberikan cinderamata kepada Bupati Maros HM. Hatta
Rachman yang mengenakan kostum penerbang tempur,
berupa miniatur pesawat tempur Sukhoi.*(Pentak Lanud Hnd)

Gebyar Dirgantara. Tiga buah pesawat helikopter 
EC 120B Colibri menyemarakkan langit ibukota Jakarta
pada acara Gebyar Dirgantara di Lanud Halim
Perdanakusuma, beberapa waktu lalu. Di bawah flight
leader Komandan Skadron Udara 7 Letkol Pnb Sapuan,
S. Sos.,  dengan callsign Kuda Terbang, ketiga helikopter
melakukan manuver-manuver indah antara lain pulanggeni
cross over, spiral dive, landing head on, dan boomer-
ang wind mild yang seluruhnya merupakan adaptasi dari
latihan penyerangan daerah musuh dengan free forma-
tion dan pengawalan terhadap daerah yang sudah dikuasai.
Bersamaan kegiatan ini juga menerbangkan 2012
papercraft dan berhasil mencatatkan diri pada MURI.
Usai terbang Danskadron dan para penerbang foto
bersama.* (Pentak Lanud Sdm)

Pengajian Bersama. Danlanud Padang Letkol Pnb.
Fairlyanto, S.T mengikuti acara pengajian bersama
Muspida Tk. I dan Tk. II, pejabat TNI dan Polri se-
Sumatera Barat, di Masjid Baitul Mustaqin Lanud Padang,
dengan penceramah Ustad H.Arnelius, akhir Desember
lalu. Pengajian ini merupakan salah satu kegiatan dalam
menyambut tahun baru 2012 sekaligus acara silaturahmi.*
(Pentak Lanud Pdg)

51

Danlanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Barhim
(bertopi) menyerahkan cinderamata kepada
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Mayor Pnb. Wastum peraih
Adhimakayasa alumnus AAU tahun
1996 menjadi lulusan terbaik Sekolah
Staf dan Komando Angkatan Udara
(Seskoau) Angkatan ke-48 tahun 2011
dan berhak mendapat piagam
penghargaan “Wiratama” dan tropi.
Tropi diserahkan Kasau Marsekal
TNI Imam Sufaat, S.IP., di Seskoau
Lembang Bandung, awal November.
Untuk karya tulis kertas kerja
perorangan (Taskap) terbaik diraih
oleh Letkol Lek. Dr. Arwin D.W.
Sumari, S.T., M.T., peraih Adhimaka-
yasa alumnus AAU tahun 1991
berhak mendapat piagam pengharga-
an “Sastratama” dan tropi,  sedang-
kan Taskap terbaik siswa mancanega-
ra diraih oleh Mayor Md. Rizam Bin
Ahmad dari Tentara Udara Diraja
Malaysia (TUDM). Kasau dalam
sambutannya mengatakan, dengan
berakhirnya pendidikan Seskoau
Angkatan ke-48, maka Angkatan

                             Mayor Pnb Wastum

Udara memperoleh tambahan perwira
yang berkemampuan staf dan koman-
do dalam lingkup strategi dan ber-
wawasan kebangsaan. Diharapkan
para mantan siswa dapat mengapli-
kasikan ditempat tugasnya, berbagai
pengetahuan yang telah diperoleh
selama belajar. Kasau juga meng-
harapkan untuk  menyinergikan semua
teori dan praktik dalam pendidikan
dengan pengalaman penugasan para
perwira untuk selanjutnya
dikembangkan sesuai tuntutan tugas
yang dihadapi.

Seskoau Angkatan ke-48 diikuti
oleh 128 perwira siswa terdiri dari 118
Pamen TNI AU termasuk dua Wara,
dua Pamen TNI AD, dua Pamen TNI
AL serta enam Pamen mancanegara
terdiri dari satu dari Amerika Serikat
(USAF), satu Malaysia (TUDM),
satu Korea Selatan (ROKAF), satu
Pakistan (PAF), satu Thailand (RTAF)
dan satu dari Singapura (RSAF).*

Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP memberikan ucapan selamat kepada Mayor
Pnb. Wastum sebagai  lulusan terbaik Seskoau dan Letkol Lek Dr. Arwin D.W.
Sumari, sebagai peraih Taskap terbaik.

Terbaik AAU
dan Terbaik Seskoau

Tutup Sekkau.  Dankodikau Marsda
TNI Bagus Puruhito menyematkan
lencana alumni kepada salah satu
perwakilan siswa Sekkau pada
penutupan pendidikan Sekkau A-90 di
Jakarta, pertengahan Desember.
Sebanyak 142 perwira lulus dari
pendidikan Sekkau A-90 ini terdiri 137
orang perwira TNI AU, 10 orang
diantaranya  Wara, 3 orang perwira TNI
AD dan 2 orang perwira TNI AL.
Terpilih sebagai perwira siswa terbaik
adalah Kapten Pnb. I.G Widi Nugraha
dari Wingdikterbang Lanud
Adisutjipto.* (Pentak Sekkau)

Penutupan KPTPH. Danlanud
Suryadarma Kolonel Pnb Heraldy
Dumex Dharma, S.AP., MSi (Han)
memberikan ucapan selamat kepada
peserta Kursus Pengenalan Terbang
Pesawat Helikopter (KPTPH) usai
menutup kursus tersebut di Lanud
Suryadarma, akhir Desember. KPTPH
Angkatan ke-14 ini diikuti oleh delapan
perwira siswa yang selanjutnya masing-
masing dua orang bertugas di Skadron
Udara 6, Skadron Udara 7, Skadron
Udara 8 dan Skadron Udara 45.*
(Pentak Lanud Sdm)
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Korpaskas menyelenggarakan kejuaraan terjun payung
“Dankorpakhas Cup II” yang berlangsung selama lima hari dari tanggal
30 Oktober-4 November 2011 di Runway Lanud Sulaiman, Bandung.
Kejuaraan ini didukung oleh  pesawat  CN-235 dan  Fokker-27 dari
Skadron Udara 2, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta serta pesawat
Helikopter EC-120B Colibri dari Skadron Udara 7, Lanud Suryadarma,
Kalijati. Kejuaraan diikuti 15 kontingen dengan  jumlah atlet 115 orang
berasal dari Persatuan Terjun Payung (PTP) dan Potdirga antara lain
PTP Korpaskhas, PTP Kostrad, PTP Kopassus, PTP Wanita Angkatan
Udara (Wara), PTP Brimob, Pordirga Aceh, Pordirga Sumatra Selatan,
Pordirga Jawa Barat, Pordirga Jawa Tengah, Pordirga Kalimatan Barat,
 Pordirga Sumatera Utara, Pordirga Sulawesi Selatan,  PTP Aves dan
PTP Bea Cukai.

Juara I pada kategori Open Cabang Ketepatan Mendarat Putra
diraih oleh Pratu Ismail Doda (Kostrad), juara II Ipda  Anjil Faozi
(Polri), juara III Kapten Cba M. Khalik (Kopassus). Pada kejuaraan
Ketepatan Mendarat Putri juara I diraih Kapten Sus Ratnasari (Wara),
juara II Pinkan Mandagi (Sulut), juara III Tuti Lestari (Sulut). Untuk
nomor Ketepatan Mendarat Beregu Putra juara I diraih Pordirga Aceh,
juara II Pordirga Sumatera Selatan dan juara III Pordirga Jawa Barat.
Pada nomor Ketepatan Mendarat Beregu Putri juara I diraih Pordirga
Sulawesi Utara, juara II Wara A dan juara III Wara B.

Pada cabang  Ketepatan Mendarat Perorangan Putri juara I diraih
Kapten Sus Ratna (Wara A), juara II Briptu Yeni Dwi (Polri),  juara
III  Lettu Sus Agusriyanti (Wara A), Ketepatan Mendarat Beregu
Putra juara I  diraih  Kopasus Aceh, juara II Kostrad dan juara III
Korpaskhas. Pada Ketepatan Mendarat Beregu Putri juara I diraih
Wara A, juara II  Polri 2 dan juara III  Polri 1 sementara pada kejuaraan 
Kerja Sama di Udara juara I diraih  Korpaskhas, juara II Pordirga
Kopassus Aceh dan juara III  Kopasus 1. Seluruh rangkaian kegiatan
ditutup oleh Dankorpaskhas Marsma TNI Amarullah  (sekarang
Marsda TNI) bertempat di hanggar aeromodeling, Lanud Sulaiman.*
(Pen Korpaskhas)

Korpaskhas Gelar
Kejuaraan Terjun Payung

Tanam Pohon. Danlanud Merauke Letkol
Pnb Yostariza menanam pohon mangga sebagai
salah satu upaya menghijaukan lingkungan
sekitar Lanud. Kegiatan yang diikuti seluruh
anggota Lanud ini merupakan salah satu
rangkaian kegiatan untuk memperingati Hari
Ulang Tahun ke-65 Pomau. Bertepatan dengan
musim hujan ini Lanud Merauke menggalakkan
penanaman pohon terutama di lingkungan sekitar
lanud, dengan menanam pohon mangga, karena
selain buahnya, pohon-pohon itu juga berfungsi
untuk menyelamatkan bumi dari pemanasan glo-
bal.* (Pentak Lanud Mre)
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(sekarang Marsda TNI) mengalungkan

 medali kepada para juara
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Untuk lebih mempererat kerjasama dan jalinan
komunikasi antaranggota Lanud Tanjungpandan, beberapa
waktu lalu, Lanud Tanjungpandan menggelar kegiatan
pelatihan out bound. Kegiatan pelatihan tersebut dikemas
dalam bentuk permainan berkelompok. Dalam pelak-
sanaannya anggota dibagi dalam empat kelompok, dimana
setiap kelompok saling beradu kecepatan dalam setiap per-
mainan untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini dibutuhkan
kekompakan antar anggota kelompok untuk mencapai tujuan
dari setiap permainan.

Usai kegiatan, Danlanud Tanjungpandan Letkol Nav
Triswan Larosa memberikan arahan agar setiap anggota
dapat mengambil pelajaran dari dilaksanakannya kegiatan itu
untuk diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, di
mana dalam setiap pelaksanaan tugas dibutuhkan kerjasama,
kekompakan, dan komunikasi antarsesama anggota serta
saling  menolong sehingga tugas-tugas Lanud Tanjungpandan
dapat terlaksana dengan baik.* (Pentak Lanud Tdn)

Latihan Ketangkasan
Lanud Tanjungpandan

Naik Pesawat Dakota. Sebanyak 70 siswa Sekolah
Dasar Negeri 1 Majatengah, Kecamatan Kemangkon,
Kabupaten Purbalingga dan tiga orang guru berkunjung ke
Lanud Wirasaba, pertengahan Desember. Mereka  melihat
pesawat Dakota dari dekat dan belajar tentang kedirgantaraan
khususnya yang ada di Lanud Wirasaba. Para siswa dipandu
oleh anggota untuk mendapatkan penjelasan tentang pesawat
Dakota dan melihat miniatur-miniatur pesawat TNI AU.*
(Pentak Lanud Wsa)

Base Camp. Kadisops Lanud Abdulrahman Saleh
Kolonel Pnb Noviyanto Widadi membuka latihan Base
Camp yang diikuti oleh siswa SMA Laboratorium UM di
Lapangan Titik Muat Lanud Abd Saleh, pertengahan
Desember. Base camp merupakan kegiatan untuk memberi
pengetahuan tentang kedisiplinan yang nantinya para
peserta dapat lebih percaya diri dan dapat menghargai
waktu, orang tua dan orang lain serta lebih mencintai tanah
air. Kegiatan diikuti 210 siswa, 33 orang pendukung dan
23 orang instruktur dengan materi pelajaran seperti
psikologi, olahraga, kompas, turun tebing, halang rintang,
serta jurit malam.* (Pentak Lanud Abd Saleh)

Tanam Pohon.  Pangkosekhanudnas II Marsma TNI
Agoes Haryadi menanam pohon trembesi di sekitar
lingkungan Makosekhanudnas II, Makassar beberapa
waktu lalu.  Penanaman pohon ini merupakan rangkaian
program penanaman satu milyar pohon yang bertujuan
mengatasi global warming. Kosekhanudnas II mendapat
500 bibit pohon trembesi dan mahoni dari Asabri cabang
Makassar.* (Pentak Kosekhanudnas II)
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Lanud Sulaiman
Tanam 3500 Pohon

Untuk membangkitkan kembali kepedulian dan rasa
cinta lingkungan Lanud Sulaiman yang asri dan indah serta
mendukung langkah pemerintah dalam menghijaukan In-
donesia untuk masa depan yang lebih baik, Danlanud
Kolonel Pnb Elianto Susetio, S.IP beserta para komandan
satuan jajaran insub yang berada di Lanud Sulaiman
mengadakan acara penanaman dan pemeliharaan pohon,
bertempat di belakang kantor FASI, DR. Noto Pandji
Lanud Sulaiman, Bandung akhir November.  Dalam ke-
giatan tersebut ditanam  sebanyak 3.500 pohon yang terdiri
dari 1500 pohon jenis gmelina, 1000 pohon mahoni dan
1000 pohon  trembesi.  Tujuan kegiatan tersebut  untuk
mengurangi dampak pemanasan global, mencegah banjir,
kekeringan dan longsor serta meningkatkan upaya kon-
servasi sumber daya genetik tanaman hutan dan
kesadaran budaya menanam.

Hadir pada acara tersebut, Dankorpaskhasau Marsma
TNI Amarullah (sekarang Marsda TNI) beserta pejabat
Korpaskhas, Kadisops Lanud Sulaiman Letkol Lek I Wayan
Mahendra Data, Kadispers Lanud Sulaiman Letkol Adm
Drs. Nana Sudjana M.Si, para Danskadik Lanud Sulaiman
serta para komandan dari jajaran Insub yang berada di Lanud
Sulaiman serta Ketua PIA Ardhya Garini Cabang IV
Gabungan II Lanud Sulaiman dan para Ketua PIA Ardhya
Garini Insub Lanud Sulaiman.* (Pentak Lanud Slm)

Sebagai bentuk apresiasi pimpinan terhadap usaha
dan prestasi kerja personel di jajarannya, pada pelaksanaan
apel awal Januari 2012, Danlanud Tanjungpandan Letkol
Nav Triswan Larosa menyerahkan piagam penghargaan
dan hadiah berupa sepeda gunung kepada prajurit dan PNS
teladan di lingkungan Lanud Tanjungpandan. Terpilih
sebagai bintara teladan, Serda Triyono, dan tamtama tela-
dan, Kopda Gatot, sedangkan terpilih sebagai PNS teladan,
PNS Ibrahim. Ketiganya memenuhi kriteria yang telah
disepakati dan dinilai layak untuk menjadi contoh bagi
personel lainnya.

Pemilihan prajurit dan PNS teladan ini dilaksanakan
oleh para perwira dan anggota Lanud Tanjungpandan secara
jujur dan transparan tidak berdasarkan kedekatan emosional,
rasa senang dan tidak senang kepada seseorang melainkan
berdasarkan standar kriteria yang telah ditetapkan meliputi
sikap dan kepribadian, disiplin, penampilan dan prestasi kerja
setiap personel. Dalam sambutannya Danlanud mengingat-
kan, kegiatan ini agar dapat dijadikan momentum bagi setiap
prajurit dan PNS TNI AU untuk bekerja lebih baik dan
sungguh-sungguh dalam mengemban amanat, tugas dan
tanggung jawab kedinasan, khususnya dalam pelaksanaan
tugas Lanud Tanjungpandan. Selain itu diharapkan agar
setiap prajurit dan PNS TNI AU bisa menjaga diri dan
kehormatan serta wibawa institusi dengan berperilaku sopan
dan ramah tanpa meninggalkan jati dirinya sebagai seorang
prajurit dan PNS TNI AU.* (Pentak Lanud Tdn)

Lanud Tanjungpandan
Pilih Prajurit dan PNS Teladan

Danlanud Tanjundpandan Letkol Nav Triswan Larosa
memberikan ucapan selamat kepada personel teladan

Lanud Tanjungpandan
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Safari Bintal. Kapusbintal TNI Brigjen Drs.
Ma’Sum Amin, M.Pd. memberikan ceramah
bimbingan mental kepada prajurit TNI di wilayah
NTT yang berbatasan dengan negara Timor
Leste. Beberapa aspek yang menjadi penekanan
dalam pembinaan prajurit,  pertama memiliki men-
tal rohani sehat yaitu dapat menjauhi segala
larangan-Nya dan menjalankan perintah-Nya
dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Kedua, ideologi yaitu memiliki jiwa nasionalis
dengan mengamalkan Pancasila. Ketiga,
kejuangan yaitu berjiwa militansi dengan disiplin,
dedikasi tinggi serta dapat megamalkan ke dalam
tugas pokoknya. Keempat aspek soliditas.*
(Pentak Lanud Eli)

Sambut Panglima TNI. Danlanud
Tanjungpinang Letkol Pnb M.J Hanafie
menyambut kedatangan Panglima TNI
Laksamana TNI Agus Suhartono, SE di
Bandara Hang Nadim Batam, pertengahan
November. Kunjungan Panglima TNI yang
didampingi seluruh Asisten Panglima dan
Pangkoopsau I Marsda TNI Sunaryo ini
untuk meningkatkan hubungan kerjasama
antara TNI dan SAF (Singapore Armed
Forces.) Kali ini kegiatan terangkum dalam
Interaction Game dengan melaksanakan
tournament golf di Palm Spring, Batam.*
(Pentak Lanud Tpi)

Latihan Menembak.
Prajurit Lanud Ranai dan Satrad
212 Ranai melakukan latihan
menembak dengan senjata laras
panjang jenis SS-1  di Lapangan
tembak Lanud Ranai, akhir
Desember. Latihan ini diikuti
oleh Kadisops Mayor Pom Adi
Wijaya, para perwira, bintara
dan tamtama Lanud Ranai serta
anggota Satrad 212 Ranai.
Mereka menggunakan tiga sikap
menembak yaitu tiarap, duduk
dan berdiri dengan jarak tembak
100 meter , tiga butir peluru untuk
percobaan dan 30 butir peluru
untuk menembak masing-masing
sikap.* (Pentak Lanud Rni)
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Peringatan Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI)
dan Bulan Menanam Nasional (BMN) pada tanggal 28
November 2011 di wilayah Sumatera Selatan dilaksanakan
di daerah Tobasa, Prapat Sumatera Utara. Kegiatan ini
dihadiri oleh pejabat Muspida diantaranya Plt Gubernur
Sumatera Utara, Walikota Medan, Pangdam I/BB,
Danlamtamal I Belawan, Danlanud Medan dan para tamu
forum komunikasi Sumatera Utara. Pada Kesempatan
tersebut Danlanud Medan Kolonel Pnb A Rasyid Jauhari
mendapat kesempatan untuk menanam bibit pohon di sekitar
wilayah Tobasa, Prapat, Sumatera Utara.

Inspektur upacara Plt Gubernur Sumatera Utara di
dampingi oleh Pangdam I/BB Medan, membacakan
sambutan Menteri Kehutanan yang menyebutkan tujuan
dari penanaman ini adalah pertama untuk menambah
tutupan lahan dan mencegah terjadinya banjir dan longsor.
Kedua untuk konservasi keanekaragaman hayati
(biodiversity), ketiga untuk penyerapan karbon di atmosfir
agar dapat mencegah dampak perubahan iklim. Keempat
untuk mendukung pembangunan ketahanan pangan, energi,
ketersediaan air untuk kesejahteraan masyarakat. Selain
itu kegiatan penanaman pohon juga merupakan wujud
kebersamaan pemerintah dan masyarakat untuk
menumbuhkan kesadaran akan pentingnya lingkungan
hidup yang baik, dan dengan kesadaran sendiri berperan
aktif dalam merehabilitasi hutan, lingkungan dan lahan yang
ada.* (Pen Lanud Mdn)

Danlanud Medan Sukseskan
Toba Go Green

Danlanud Medan Kolonel Pnb A Rasyid Jauhari menanam
pohon di wilayah Prapat, Sumatera Utara.

Danlanud Supadio Kolonel Pnb Kustono, S.Sos
mengadakan safari media dengan mengunjungi media-me-
dia cetak yang ada di Kalimantan Barat khususnya di kota
Pontianak yaitu Pontianak Post, Tribun Pontianak, Borneo
Tribun dan Equartor, pertengahan November. Menurut
Danlanud, TNI AU harus dekat dengan media baik media
cetak maupun media elektronik karena antara pers dan
militer mempunyai tugas yang sama untuk membangun
bangsa. Pers memberikan informasi kepada masyarakat
guna menambah pengetahuan demikian juga TNI
membangun bangsa ini melalui tugas pokoknya di bidang
pertahanan. Media  memiliki arti dan pengaruh yang sangat
besar dalam dinamika kehidupan dan penilaian terhadap
seseorang, kelompok atau sebuah institusi melalui
pemberitaannya.  ”Oleh karena itu diharapkan hubungan
yang sudah terjalin antara TNI AU, dalam hal ini Lanud
Supadio dengan media yang ada di Kalimantan Barat
khususnya Pontianak dapat lebih ditingkatkan kembali ke
depannya”, lanjut Danlanud. Mengakhiri kunjungannya
Danlanud beserta pejabat Lanud Supadio  foto bersama
pimpinan umum Borneo Tribune, Bapak Nur Iskandar.*
(Pentak Lanud Spo) 

Danlanud Supadio
Safari ke Media

Danlanud Supadio Kolonel Pnb Kustono dan rombongan
berfoto di depan salah satu kantor media cetak
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Rumah Sakit Lanud Atang
Sendjaja (Rumkit Lanud Ats), Bogor
meraih Platinum Award dengan
kriteria “The Best Hospital In Ser-
vice Excellent of the Year 2011”.
Penghargaan ini merupakan
penghargaan tahunan yang digagas
oleh Pusat Rekor Indonesia
bekerjasama dengan beberapa
Kementerian Kabinet Indonesia
Bersatu dan Yayasan Penghargaan
Indonesia. Penghargaan diserahkan
oleh Wakil Menteri Koperasi
Priambodo kepada Kepala Rumkit
Lanud Ats Letkol Kes. dr. Agoes Tino,
S.Sp. B. Finacs, beberapa waktu lalu
di Jakarta. Rumkit Lanud Ats
merupakan rumah sakit tingkat III
yang berkedudukan langsung di
bawah Komandan Lanud.

Rumkit Lanud Ats melayani
tidak hanya warga Lanud Ats saja,
tetapi juga masyarakat umum sekitar
Lanud bahkan masyarakat kota dan
kabupaten Bogor. Letaknya yang
strategis dan mudah dijangkau dengan
kendaraan umum membuat rumah
sakit ini ramai dikunjungi pasien setiap
hari. Pelayanan yang disediakan
lengkap, baik untuk rawat jalan
maupun rawat inap dengan biaya
terjangkau oleh masyarakat pada
umumnya. Layanan kesehatan yang
diberikan antara lain spesialis, umum,
gigi, kebidanan dan sebagainya.
Fasilitas ruang rawat inap yang
tersedia diantaranya paviliun, VIP,
kelas I (+), kelas I, kelas II dan kelas
III.

Rumkit Lanud Atang Sendjaja
Raih Platinum Award
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Karumkit Lanud Atang Sendjaja Letkol Kes. dr. Agoes Tino, S.Sp. B. Finacs  menerima
penghargaan dari Wakil Menteri Koperasi, Priambodo.

Kepala Rumkit Lanud ATS
Letkol Kes. dr. Agoes Tino, S.Sp. B.
Finacs berharap, ke depan Rumkit
Lanud Ats menjadi rumah sakit yang
terakreditasi serta mendapatkan
penetapan lebih tinggi setingkat dari
pada sekarang sehingga lebih percaya
diri untuk menjadi badan layanan
umum rumah sakit di lingkungan
Kemhan/TNI. Untuk itu, menurutnya,
perlu pembenahan dan perbaikan yang
berkelanjutan dari segi manajemen dan
administrasi, pembinaan sumber daya
manusia baik kualitas maupun
kuantitas serta pembinaan fasilitas
sarana dan prasarana sebagai unsure
penunjang. Keberadaan Rumkit Ats
sangat membantu Pemda Bogor
dalam meningkatkan kualitas
kesehatan masyarakatnya.*
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Kunjungi media. Tidak lama setelah mengemban tugas sebagai Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara, Marsma
TNI Azman Yunus mengunjungi beberapa media cetak dan elektronika diantaranya mengunjungi Gramedia Group dan
majalah Angkasa. Kunjungan ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus mempererat hubungan antara TNI AU dan media.
Di kantor Gramedia Kadispenau beserta rombongan diterima oleh redaktur senior Dudi Sudibyo beserta staf dan di
kantor majalah Angkasa diterima oleh koordinator editor Adrianus Darmawan.*

Dua Penerbang Berhasil Terbang Solo
Setelah tertunda akibat cuaca  buruk,

dapat dipastikan Letda Pnb Arthur Meyar
membuka tahun 2012 dengan keberhasilannya
melaksanakan terbang solo menggunakan
pesawat tempur F-5/Tiger, dikawal langsung
oleh instruktur Mayor Pnb  Nurdin. Hal serupa
juga dialami Letda Pnb Bayu Anugrah, yang
juga tertunda akibat cuaca buruk dalam
melaksanakan tes terbang solo. Letda Pnb
Bayu Anugrah melaksanakan terbang solo
menggunakan pesawat tempur F-5/Tiger,
akhir Desember 2011, dengan dikawal oleh
Komandan Skadron Udara 14 Letkol Pnb M.
Arwani.

 Letda Pnb Bayu Anugrah dan Letda
Pnb Arthur merupakan alumni Akademi
Angkatan Udara tahun 2009 dan Sekolah
Penerbang Angkatan ke-82. Kedua
penerbang tersebut menjalani prosesi tradisi
lulus terbang solo ditandai dengan penyiraman
air kembang dan pemecahan telur di atas
kepala Letda Pnb Bayu Anugrah dan Letda
Pnb Arthur oleh Komandan Lanud Iswahjudi
Marsma TNI M Syaugi, S.Sos., yang
disaksikan oleh Komandan Wing 3 Kolonel
Pnb Haris Hariyanto, para Kadis serta para
Komandan Skadron Udara Lanud Iswahjudi.*
(Pentak Lanud Iwj)
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Sertijab Dansathar 64.  Dandepohar 60 Kolonel
Tek Ir. Sugeng Arianto memimpin sertijab Dansathar 64
dari Mayor Tek Waras Didik S kepada Mayor Tek Sunu
Eko P di lapangan apel Depohar 60, pertengahan
Desember.  Mayor Tek Sunu Eko P. alumnus AAU 1996,
sebelumnya menjabat Kasubsi Musus Disaeroau
Jakarta.   Sementara pejabat lama Mayor Tek Waras
Didik S. menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas
Pembinaan Depohar 60.  Setelah acara sertijab,
Dandepohar 60 mengadakan salam komando dengan
pejabat lama dan baru.* (Pentak Lanud Iwj)

Sertijab Kadispers Supadio. Danlanud Supadio
Kolonel Pnb Kustono, S.Sos memimpin sertijab Kadispers
Lanud Supadio dari Letkol Adm Tonelson Siburian, S.Si
kepada Mayor Adm Tri Ambar Nugroho, di Lanud Supadio,
Pontianak, akhir November. Acara sertijab ditandai
penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
Pejabat baru adalah alumnus AAU 1996, sebelumnya
menjabat Kasi Perisjurit Subdissahjurit Disminpersau.
Sedangkan pejabat lama Letkol Adm Tonelson Siburian,
S.Si merupakan lulusan PA PK 1995 selanjutnya
menempati pos yang baru sebagai Pamen Mabes TNI
(Untuk Waasmin Gartap I/JKT).* (Pentak Lanud Spo)

Sebanyak lima pejabat TNI Angkatan Udara
mengalami alih tugas sesuai Keputusan Panglima TNI
Nomor Kep /912 / XII / 2011 tentang Pemberhentian dari
Pengangkatan Dalam Jabatan di lingkungan TNI.  Kelima
pejabat tersebut masing-masing Marsda TNI H.M.
Subchan, S.E., M.A. (Tenaga Ahli Pengkajian Bidang
Sismennas Lemhannas RI) menjadi Tenaga Ahli
Pengkajian Bidang Diplomasi Lemhannas RI, Marsma
TNI Edi Sunarwondo (Kadisdikau) menjadi Deputi Bid.
Pengembangan Setjen Wantannas, Marsma TNI Herry
Wibowo Eslah (Bandep Urusan Stranas Setjen
Wantannas) menjadi Kadisdikau. Selain itu juga Kolonel
Pnb. Yadi Husyadi (Dirdik Seskoau) menjadi Bandep
Urusan Stranas Setjen Wantannas dan Kolonel Drs. H.
Sugiarto, M.M., MBA., (Paban I/Rendik Ditdik Akademi
TNI) menjadi Bandep Urusan Sosbud Setjen Wantannas.*

Alih Tugas
Lima Pejabat TNI AU

Sesuai Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/871/
XI/2011, tanggal 21 November 2011 tentang pemberhentian
dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI.
Sebanyak 10 pejabat TNI Angkatan Udara mengalami
rotasi jabatan promosi maupun dalam persiapan pensiun.
Pejabat yang mengalami rotasi masing-masing Marsma
TNI Mukhtar E.Lubis, M.Sc (Ses Baranahan Kemhan
RI), Marsma TNI Bambang Tedjojono, S.E (Waaslog
Kasau) dan Marsma TNI S.Djomulyo H. S.E. (Pati Sahli
Kasau Bid. Sumber Daya Nasional) masing-masing
menjadi Pati Mabes TNI AU dalam rangka MPP dan
pensiun.

Selain itu, Marsma TNI Suroso (Wadan Koharmatau)
menjadi Waaslog Kasau, Marsma TNI Muh Yunus
(Kapuskodifikasi Baranahan Kemhan RI) menjadi Wadan
Koharmatau, Marsma TNI Tanto Saryanto (Pa Sahli Tk
II Kawasan Aspas Sahli Bid. Hubint Panglima TNI)
menjadi Kapuskodifikasi Baranahan Kemhan RI, Marsma
TNI Rakhman Haryadi SA., M.B.A., M.Sc., NSS.
(Wadan Kodikau) menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Sumber
Daya Nasional dan Marsma TNI Moch Nurullah, S.IP
(Danlanud Halim Perdanakusuma) menjadi Wadan
Kodikau. Sedangkan dua orang Pamen yang mendapat
jabatan promosi yaitu, Kolonel Sus Drs Mulyono
(Sesdispenau) menjadi Pa Sahli Tk. II Kawasan Aspas
Sahli Bid. Hubint Panglima TNI dan Kolonel Pnb Asep
Adang Supriyadi (Pamen Koopsau I) menjadi Komandan
Lanud Halim Perdanakusuma.*

Promosi Jabatan TNI AU

60



61

Suara Angkasa Edisi Januari 2012



62

Sertijab Aslog Kas Koopsau
II.   Pangkoopsau II Marsda TNI
Ismono Wijayanto, di ruang
Ballarialak Markas Koopsau II,
Makassar, bertindak selaku
Ispektur upacara pada serah
terima jabatan Aslog Kas Koopsau
II dari Kolonel Tek Suharto
kepada Kolonel Tek Tri Suryono,
yang sebelumnya sebagai Pamen
Lanud Halim Perdanakusuma.
Kolonel Tek Suharto selanjutnya
menjadi Sesdisaeroau di Mabesau
Jakarta.* (Pen Koopsau II)

Sertijab Wadan Kodikau.
Dankodikau Marsda TNI Bagus Puruhito
memimpin serah terima jabatan Wadan
Kodikau dari Marsma TNI Rakhman
Hariyadi, SA, MBA, M.Sc, NSS., kepada
Marsma TNI M. Nurullah,S.IP di Jakarta,
beberapa waktu lalu. Pejabat lama
selanjutnya menjadi Pati Sahli Kasau Bidang
Sumber Daya Nasional sedangkan Wadan
Kodikau yang baru sebelumnya menjabat
Komandan Lanud Halim Perdanakusuma. 
Pada hari yang sama juga dilaksanakan
serah terima jabatan Direktur Operasi
Kodikau dari Kolonel Pnb. Gandhara
Olivenca kepada Kolonel Pnb. Wahyudi
Sumarwoto, S.H.* (Pen Kodikau)

Sertijab Kadisdikau. Kasau Marsekal TNI Imam
Sufaat, S.IP melantik Marsma TNI Herry Wibowo
Eslah sebagai Kadisdikau yang baru menggantikan
Marsma TNI Edy Sunarwondo di Mabesau, Cilangkap,
pertengahan Desember. Kadisdikau Marsma TNI
Herry Wibowo Eslah sebelumnya menjabat Bandep
Ur. Stranas Setjen Wantannas, sedangkan Marsma
TNI Edy Sunarwondo selanjutnya menjabat Deputi
Bidang Pengembangan Setjen Wantannas. Sertijab
ditandai dengan penyematan tanda jabatan oleh Kasau
Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP., kepada Marsma
TNI Herry Wibowo Eslah sebagai Kadisdikau yang
baru.*
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Sertijab  Danwingdikum.   Jabatan
Danwingdikum diserahterimakan dari
Kolonel Nav Toto Boedihardjo,S.H.
kepada Kolonel Pnb Tatang
Harlyansyah, S.E di Mawingdikum,
Bogor, pertengahan Desember.
Bertindak selaku inspektur upacara
Dankodikau Marsda TNI Bagus
Puruhito. Kolonel Pnb Tatang
Harlyansyah, SE alumnus AAU 1987
sebelumnya menjabat sebagai Asops
Kas Kohanudnas, sedangkan pejabat
lama Kolonel Nav Toto Boedihardjo,
S.H. selanjutnya menjabat Sesdis-
minpersau.* (Pen Wdu)

Sertijab Danstrad 211. Pangkosek-
hanudnas I Marsma TNI Mochamad
Barkah memimpin serah terima jabatan
komandan Satuan Radar 211 Tanjung Kait
dari Letkol Lek Hadi Siswoyo kepada
pejabat baru Mayor Lek Enggal Laksono,
di Tangerang, pertengahan Desember.
Upacara sertijab ditandai dengan
pemasangan pangkat komandan kepada
pejabat baru oleh inspektur upacara. Serah
terima jabatan juga dihadiri oleh para pejabat
di lingkungan Kosekhanudnas I dan pejabat
dari satuan samping serta perwakilan Bupati
Tangerang, Muspida Kabupaten Tangerang
maupun tokoh-tokoh masyarakat sebagai
undangan.* (Pen  Kosehhanudnas I)

Sertijab Danlanud Halim Perdana-
kusuma. Pangkoopsau I Marsda TNI Sunaryo
memimpin upacara serah terima jabatan Danlanud
Halim Perdanakusuma dari Marsma TNI M.
Nurullah, S.IP kepada Kolonel Pnb Asep Adang
Supriyadi di Lanud Halim Perdanakusuma,
pertengahan Desember. Usai pelaksanaan sertijab,
Pangkoopsau I Marsekal Muda TNI Sunaryo
melakukan salam komando dengan pejabat  yang
baru dan lama. Marsma TNI M. Nurullah, S.IP,
selanjutnya menempati jabatan baru sebagai Wakil
Komandan Kodikau, sedangkan Kolonel Pnb Asep
Adang Supriyadi alumnus AAU tahun 1985
sebelumnya menjabat sebagai Perwira Menengah
Koopsau I.* (Pentak Lanud Hlm)
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Penyerahan Jabatan Sesdispenau dan
Sertijab Kasubdisjarah. Jabatan Sesdispenau
diserahkan kepada Kadispenau Marsma TNI
Azman Yunus di Mabesau, awal Desember lalu.
Penyerahan jabatan ini terkait dengan mutasi
Sesdispenau Kolonel Sus. Drs. Mulyono  sebagai
Perwira Tinggi Sahli Tk. II Kawasan Aspas Sahli
Bid. Hubint Panglima TNI. Pada kesempatan
yang sama Kadispenau juga memimpin serah
terima jabatan Kasubdisjarah dari Kolonel Adm.
Prabowo kepada Letkol Lek. Waluya. Pejabat
lama menjadi Kadep Teknik Manajemen Industri
AAU sedangkan pejabat baru sebelumnya
menjabat Perwira Pemeriksa (Parik) Operasi
dan Latihan Itjenau.*

Sertijab Kasubdispenpas. Kadispenau
Marsma TNI Azman Yunus melantik
Kolonel Sus Sri Gustiningsih menjadi
Kepala Sub Dinas Penerangan Pasukan
(Kasubdispenpas) menggantikan Kolonel
Sus Titik Purbaningsih dalam acara serah
terima jabatan di ruang rapat Dispenau,
Mabesau, akhir Oktober. Kolonel Sus Sri
Gustiningsih sebelumnya menjabat
sebagai Kasubdisbinjahril, Diswatpersau,
sedangkan Kolonel Sus Titik
Purbaningsih selanjutnya memasuki purna
tugas. Acara serah terima jabatan ditandai
dengan penandatanganan berita acara
sertijab.* 

Sertijab Kadispers Lanud Ats. Danlanud
Atang Sendjaja (Ats) Marsma TNI Tabri
Santoso, S.IP memimpin sertijab Kadispers
Lanud Atang Sendjaja dari Kolonel Adm
Darmawan Bakti kepada Kolonel Pnb Heddezul,
S.Sos di Lanud Atang Sendjaja, Bogor awal
Desember.  Acara serah terima jabatan ditandai
dengan penyematan tanda jabatan oleh
Komandan Lanud kepada pejabat baru,
sedangkan pejabat lama berhalangan hadir
karena sedang melaksanakan tugas operasi
perdamaian dunia di Lebanon. Kolonel Pnb
Heddezul alumnus AAU tahun 1990 sebelumnya
menjabat sebagai LO TNI AU Kodam Iskandar
Muda-NAD, sedangkan pejabat lama Kolonel
Adm Darmawan Bakti, alumnus AAU tahun
1988.* (Pentak Lanud Ats)
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Jabatan Sekretaris Lembaga (Seslem) Seskoau
diserahkan dari Danseskoau kepada Kolonel Tek Agus
Suwarto di Bangsal Srutasala, Seskoau, Lembang, Bandung
Barat, awal Desember.  Penyerahan jabatan Seslem
merupakan tindak lanjut dari mutasi perwira TNI AU
berdasarkan Keputusan Kasau Nomor Kep/28/PKS/XI/
2011 tertanggal 22 November 2011.   Kolonel Tek Agus
Suwarto alumni AAU 1983 sebelumnya menjabat Dosen
dan Perwira Penuntun (Dostun) Seskoau.

Jabatan Seslem Seskoau sejak 7 November 2011,
belum ada pejabat penggantinya setelah ditinggal pejabat
lama, sehingga dipegang oleh Danseskoau. Setelah ada
keputusan Kasau maka dilaksanakan penyerahan jabatan
Seslem kepada pejabat baru. Turut hadir dalam acara
penyerahan jabatan tersebut para pejabat, dosen dan perwira
penuntun, perwakilan perwira pertama, bintara dan tamtama
serta PNS Seskoau.* (Pen Seskoau)

Kolonel Tek Agus Suwarto Jabat Seslem Seskoau

Sertijab Danlanud Rembiga.
Pangkoopsau II Marsda TNI Ismono
Wijayanto melantik dan mengukuhkan
Letkol Pnb Ridha Hermawan sebagai
Danlanud Rembiga menggantikan Letkol
Pnb Antariksa Anondo., pertengahan
Desember.  Letkol Pnb Ridha Hermawan
alumnus AAU tahun 1994, sebelumnya
bertugas sebagai Danyon III Mencandra
Akademi TNI,  Magelang, sementara
Letkol Pnb Antariksa Anondo, Alumnus
AAU tahun  1992, selanjutnya menempati
pos baru sebagai  Dostun gol V Sekkau,
Jakarta.* (Pentak Lanud Rba)

Sertijab Danskadik 304. Mayor Kal
Erijawan Rianto menjabat Danskadik 304
Wingdiktekkal menggantikan Letkol Kal Budi
Werdoyo dalam suatu upacara yang dipimpin
oleh Danwingdiktekkal Kolonel Tek Agus
Yulianto di lapangan Apel Skadik 304,
pertengahan November.  Dalam upacara
tersebut Danwindiktekkal menyerahkan tongkat
komando kepada Danskadik yang baru yang
sebelumnya menjabat sebagai Pabandya Kalmat
Slog Kohanudnas, sedangkan pejabat lama
Letkol Kal Budi Werdoyo menjabat sebagai
Kepala Pengendali Pengadaan, Setdisada
Mabesau, Jakarta.* (Pentak Wingdiktekkal)
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Sertijab Dirjian AAU dan Kadislog
Lanud Adisutjipto.  Jabatan Dirjian  (Direktur
Pengkajian) AAU diserahterimakan dari Kolonel
Sus Supomo, S.IP.,M.sc. kepada Kolonel Pnb Fahru
Zaini, SH. di VIP Room II Mako AAU Yogyakarta,
awal Januari 2012.  Bertindak selaku inspektur
upacara Gubernur AAU Marsda TNI Bambang
Samoedro, S.Sos.  Kolonel Pnb Fahru Zaini, SH.
lahir di Klaten 19 September 1963, alumnus AAU
1986, sedangkan Kolonel Sus Supomo, S.IP.,M.Sc.
yang merupakan alumnus AAU 1983 selanjutnya
menjabat sebagai Paban I Rendik Direktorat
Pendidikan Akademi TNI.

Pada  awal Januari juga, Jabatan Kepala Dinas
Logistik Lanud Adisutjipto diserahterimakan dari
Kolonel Tek Susanto, S.T. kepada Kolonel Tek
IGM Radar P.J, ST. Acara serah terima dipimpin
langsung oleh Danlanud Adisutjipto Marsma TNI
Abdul Muis di Gedung Jupiter Lanud Adisutjipto.
Pejabat Lama selanjutnya mengemban tugas baru
sebagai Kasubdispeslatu Disearoau Mabesau,
sementara pejabat baru sebelumnya bertugas di
Seskoau sebagai Dosen Penuntun Golongan IV.*
(Pentak Lanud Adi dan Pen AAU)
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Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP
bersama Leutenant General Oscar H.
Rabena, Commanding General of the
Philippine Air Force (PAF) memeriksa
jajar kehormatan
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Kasau Terima Kunjungan Panglima TUDM

Kasau  Marsekal TNI Imam
Sufaat, S.IP., menerima kunjungan
kehormatan Leutenant General
Oscar H. Rabena  (Kasau) Com-
manding General of the Philippine
Air Force (PAF), di Mabesau
Cilangkap akhir November. Let.
Gen. Oscar H. Rabena yang
pernah menjabat Komandan
Skadron 15 Wing Tempur PAF
dan alumni Philippine Military Acad-
emy 1978,  datang ke Indonesia

Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat,
S.IP pertengahan November menerima
kunjungan Panglima Tentera Udara
Diraja Malaysia (TUDM) Jenderal Tan
Sri Dato’ Sri Rodzali bin Daud di Base
Ops Lanud Adisutjipto, Yogyakarta
pertengahan November. Turut me-
nyambut kedatangan tamu dari Malay-
sia tersebut  Aspam Kasau Marsda TNI
Gunpanadi,  Aspers kasau Marsda TNI
IB Putu Dunia, Gubernur AAU Marsda
TNI Bambang Samoedro, Dankodikau
Marsda TNI Bagus Puruhito, Danlanud
Adisutjipto Marsma TNI Abdul Muis serta
sejumlah pejabat baik dari Mabesau
maupun di jajaran Lanud Adisutjipto.*

Kasau Terima Kasau Philipina
dalam rangka pamitan sehu-
bungan dengan berakhirnya masa
tugas sebagai  Commanding Gen-
eral of the PAF. Let. Gen. Oscar
H. Rabena tiba di Mabesau
disambut dengan pasukan jajar
kehormatan dari Kompi Protokol
Paskhas dan Kompi Protokol
Wara sekaligus memeriksa
pasukan jajar kehormatan. Pada
pertemuan tersebut Kasau

didampingi Irjenau Marsda TNI
Irawan Supomo, Aspam Kasau
Marsda TNI Gunpanadi, Asops
Kasau Marsda TNI Agus
Munandar, Aslog Kasau Marsda
TNI Mulyono, Waaspers Kasau
Marsma TNI Mawardi dan
Kadispenau Marsma TNI Azman
Yunus.*
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Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat  S. IP. foto bersama para juara usai menutup MTQ TNI AU di Mabesau

Kafilah Koharmatau (Komando
Pemeliharaan Materiil TNI AU)
kembali tampil sebagai juara umum
dengan meraih juara satu sebanyak
empat katagori pada Musabaqoh
Tilawatil Quran (MTQ) ke-17,
Musabaqoh Famil Quran/MFQ
(lomba pemahaman Al-Quran) ke-12
dan Musabaqoh Hifdzil Quran/MHQ
(lomba hafalan Al-Quran) ke-7 yang
dilaksanakan di Mabesau Cilangkap
selama dua hari, pada akhir Novem-
ber.

Empat katagori yang diraih
Koharmatau yaitu juara satu MTQ
golongan remaja putra atas nama Adi
Firmansyah, juara satu MHQ
golongan pria dewasa atas nama Serda
Supramono, juara satu MHQ golongan

Koharmatau Juara Umum MTQ TNI AU
remaja atas nama Rasmandika
Ramadhan serta juara satu  MHQ
golongan anak-anak atas nama
Ananda Putri Adelia. Sedang untuk
katagori MTQ golongan dewasa,
juara pertama diraih Sertu Suaedin
(Kohahudnas), juara pertama
katagori wanita dewasa diraih Ny.
Efiawati  (Koopsau I), juara satu
katagori remaja putri di raih Nailu Nur
Izzati (Denma Mabesau), juara satu
katagori rohaniwan diraih  Abdul
Syakur (Koopsau II).

Untuk katagori MHQ, golongan
wanita dewasa juara satu diraih Ny.
Lailatus Saniati (Kohanudnas),
sedangkan untuk kategori MFQ juara
satu diraih  kafilah dari Kodikau.

Seluruh acara MTQ ditutup

oleh Kasau Marsekal TNI Imam
Sufaat  S. IP. Dalam sambutannya
Kasau mengatakan, dengan membaca
Al-Quran, pemahaman dan peng-
hayatan akan makin meningkat
sehingga pola hidup yang antara lain
disiplin dan kejujuran juga akan
tercipta, khususnya di kalangan
keluarga besar Angkatan Udara, yang
bermanfaat dalam peningkatan kinerja
untuk pelaksanaan tugas sebagai
prajurit Angkatan Udara. Hadir pada
kesempatan  tersebut Irjenau Marsda
TNI Irawan Supomo, Koorsahli Kasau
Marsda TNI Budijono, Asrena Kasau
Marsda TNI Rodi Suprasodjo, Aspam
Kasau Marsda TNI Gunpanadi,
Aspers Kasau Marsda TNI I.B Putu
Dunia serta pejabat TNI AU  lainnya.*



71

Suara Angkasa Edisi Januari 2012

Enam Pati Terima Bintang
Presiden RI telah meng-

anugerahkan Bintang Swa Bhuwa-
na Paksa Pratama kepada enam
pejabat tinggi TNI AU. Penyematan
dilaksanakan oleh Kasau Marsekal
TNI Imam Sufaat, S.IP bertempat di
ruang Hening Mabesau, awal
Januari.

Bintang Swa Bhuwana Paksa
Pratama merupakan penghargaan
atas dharma bhakti anggota TNI AU
yang di bidang tugas kemiliteran
menunjukan kemampuan, kebijak-
sanaan, dan jasa luar biasa melebi-
hi panggilan kewajiban untuk

kemajuan dan pembangunan TNI
Angkatan Udara tanpa merugikan
tugas pokok.

Berdasarkan keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor
87/TK/Tahun 2011 tanggal 30 Sep-
tember 2011, maka enam pejabat
tinggi TNI Angkatan Udara yang
memperoleh Bintang Swa Bhuwa-
na Paksa Pratama yaitu Marsda TNI
(purn) Ignatius Basuki, Marsda TNI
Mochiroh Subhan, S.E, Marsda TNI
Gunpanadi Waluyo, Marsda TNI
Agus Munandar, Marsda TNI Maroef
Syamsudin, M.B.A, Marsda TNI dr.
Mariono R, Sp.OG.

Hadir pada acara tersebut
Wakasau Marsdya TNI Dede
Rusamsi, Aspers Kasau Marsda
TNI I.B Putu Dunia, Asrena Kasau
Marsda TNI Rodi Suprasodjo, Aslog
Kasau Marsda TNI Mulyono, para
wakil asisten, serta pejabat tinggi
TNI AU.

Berdasarkan Surat Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor
71 / TNI / 2011, tanggal 23 Novem-
ber 2011 tentang Kenaikan Pangkat
setingkat lebih tinggi para Pati dan
Pamen di lingkungan TNI, sebanyak
tujuh pejabat TNI AU mendapat
kenaikan pangkat, terdiri atas satu
marsekal muda (Marsda) dan enam
marsekal pertama (Marsma).

Ketujuh pejabat  tersebut
melapor kepada Kasau Marsekal
TNI Imam Sufaat S.IP di Mabesau
Cilangkap, beberapa waktu lalu.
Pejabat TNI AU yang naik bintang
dua yaitu  Dankorpaskhas Marsda
TNI Amarullah  dan bintang satu
masing-masing Kadisminpersau
Marsma TNI Yaya Aspiadi, Pati Sahli
Kasau Bidang Iptek Marsma TNI
Eddy Yuwono, Dirtap Tranformasi
Nilai-Nilai Universal Debid Taplai

Dankorpaskhas Naik Bintang Dua
Bangsa Lemhannas RI Marsma Ir.
Beng Tardjani M.Sc, Wadan
Korpaskhas Marsma TNI Manimbul
Manurung, Pati Sahli Kasau Bid

Kersalem Sahli Kasau Marsma TNI
Didi Sumardi H. dan Kasgartap II
Bandung Marsma TNI Iman
Sudrajat.*
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Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP
menyematkan Bintang Swa Bhuana Paksa Pratama
 kepada enam pejabat tinggi TNI AU
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Kerjasama antara TNI AU
dengan PT. Bank Mandiri dalam
mendukung kelancaran dan
ketertiban bidang pengelolaan
keuangan merupakan suatu
langkah maju bagi penyeleng-
garaan keuangan di lingkungan TNI
AU.

Demikian pernyataan Kasau,
Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP
dalam acara Penandatanganan
Naskah Kesepakatan Bersama
(NKB) antara TNI AU dengan PT.
Bank Mandiri, di Mabesau,
Cilangkap, akhir Desember.
Kasau menambahkan, tugas yang
diemban TNI AU dalam melaksa-
nakan misi pertahanan negara
terasa berat jika tidak didukung
kerjasama dari komponen bangsa
lainnya. Diharapkan, kerjasama

antara TNI AU dengan PT. Bank
Mandiri dapat membantu
pelaksanaan tugas TNI AU dalam
melakukan pengelolaan keuangan
yang baik, dengan dukungan
pelayanaan perbankan yang
handal dan profesional.

“Pengelolaan sistem keuang-
an modern di tanah air menuntut
suatu transparansi dan akuntabili-
tas. Tidak terkecuali bagi TNI AU
yang mengelola alutsista yang
canggih, dimana dalam proses
pengadaan, perawatan, dan peng-
operasian alutsista tersebut
menggunakan uang rakyat yang
cukup besar”, ungkap Kasau.

Sementara itu, Dirut PT. Bank
Mandiri Zulkifli Zaini menyatakan
bahwa penandatanganan nota

Kesepakatan

kesepakatan ini merupakan jalan
pembuka bagi kerjasama yang
lebih erat antara Bank Mandiri
dengan TNI AU. Bank Mandiri saat
ini memiliki variasi layanan dan
produk perbankan yang dapat
menjawab setiap solusi keuangan
yang dibutuhkan TNI AU. “Bank
Mandiri telah menerapkan tata
kelola perusahaan yang baik khu-
susnya dalam penerapan prinsip
Know Your Customer sebagai
salah satu bentuk antisipasi tindak
kejahatan perbankan” jelasnya.

Hadir dalam acara tersebut
antara lain Wakasau, Marsdya TNI
Dede Rusamsi, Wakil Dirut PT.
Bank Mandiri Riswinandi, serta
para pejabat di lingkungan TNI AU
dan PT. Bank Mandiri.*
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Lantik Perwira. Bertempat di
Lapangan Dirgantara Lanud Adi
Soemarmo, akhir November
Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat,
S.IP  melantik 97 perwira TNI AU
lulusan Setukpa A-14. Setukpa
Angkatan ke-14 diikuti 81 prajurit
pria  dan 16 Wara terdiri dari ber-
bagai korp. Mereka menempuh
pendidikan selama  delapan bulan.
Sebelum  pelantikan pendidikan
Setukpa A-14 ditutup dengan
upacara militer oleh Dankodikau
Marsda TNI  Bagus Puruhito.*
(Pentak Lanud Smo)

Sekolah Tinggi Teknologi
Adisutjipto (STTA) Yogyakarta
kembali meluluskan 180 sarjana, 
yang terdiri atas delapan orang
jurusan teknik elektro, 14 orang
teknik industri, 21 orang teknik
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informatika, 27 teknik mesin dan
110 orang teknik  penerbangan.    

Kasau Marsekal TNI Imam
Sufaat S.IP selaku Ketua Pembina
Yasau (Yayasan Adi Upaya),
didampingi  Marsma TNI (Purn) Ir

Sutjianto  selaku pimpinan STTA
memimpin langsung prosesi
upacara wisuda tersebut di
Gedung JEC (Jogja Expo Centre)
Yogyakarta, awal November.
Piniel Romulia Hasibuan, S.Kom
dari Fakultas Teknik Informatika
meraih predikat Wisudawan
Terbaik dengan IPK 3,96.
Sementara lulusan terbaik dari
empat jurusan lainnya adalah
Maulidha Oktayati, ST. jurusan
Teknik Penerbangan, Vicentia
Freski Utari dari  jurusan Teknik
Industri, Daman Huri, S.T. dari
jurusan Teknik Mesin dan Aris
Purwanto ST. dari jurusan Teknik
Elektro.*

Wisuda Sarjana STTA

Penutupan JFWC. Kasau
Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP.,
didampingi Kasau Singapura Mayor
General NG. Chee Meng menutup
kursus Joint Fighter Weapon
Course (JFWC) TNI Angkatan
Udara - Royal Singapore Air Force
(RSAF) di Lanud Pekanbaru,
pertengahan November. Kursus
untuk meningkatkan kemampuan
para penerbang tempur ini
berlangsung selama tiga bulan dan
sudah dilaksanakan sejak sepuluh
tahun lalu.* (Pentak Lanud Pbr)
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Wayang Kulit.  Kasau, Marsekal
TNI Imam Sufaat, S.I.P., menyerah-
kan tokoh wayang Semar kepada
Dalang Ki Anom Suroto pada
pagelaran wayang kulit semalam
suntuk di Lapangan Angkasa
Lanud Iswahjudi, awal Desember.
Pagelaran wayang ini sebagai
wujud rasa syukur khususnya
warga Angkatan Udara karena
dalam pelaksanaan tugas selama
ini berjalan lancar dan aman.
Dipilihnya pagelaran wayang kulit
ini, karena selain tontonan yang
merakyat, wayang kulit juga sarat
akan filosofi yang bisa dijadikan
tuntunan kehidupan.* (Pentak
Lanud Iwj)

Serahkan Hewan Qurban.
Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat,
S.IP., secara simbolis menyerahkan
hewan qurban berupa seekor sapi
kepada Komandan Detasemen
Markas Mabesau Kolonel Pnb
Imron Nasution di Mabesau
Cilangkap, awal November.
Pada Hari Raya Idul Adha
tahun 1432 Hijriah ini,
Mabesau membagikan
sekitar 3000 kupon dari
13 ekor sapi dan 12 ekor
kambing kepada mus-
tahik, masyarakat sekitar
Mabesau Cilangkap,
prajurit tamtama dan PNS
golongan I serta honorer.*
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Didirikan sebagai badan hukum nomor: 8161.a/12-67 tanggal 31 Desember 1987 dan Pengesahan
Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil

Nomor:04/PAD/M.I/IV/1997 tanggal 30 Juni 1997

Alamat:
Jl. Raya Pasar Minggu Komplek TNI AU Triloka Blok A No. 9B Pancoran Jakarta Selatan 12780

Telp.021-7990 486, 7990491
Fax. 021-7943989

Website: www.inkopau.com
E-mail: inkopau@rad.net.it

Bidang usaha yang dikerjakan:

*   Konstruksi:
Pembangunan Perumahan dan Perkantoran

*   Aviasi:
Pengadaan Suku Cadang Pesawat, Perbaikan Engine Pesawat berbagai tipe, Senjata Udara/Darat,

Peralatan Elektronika BMP dan Sarana Bantuan
*   Pabrik Sepatu:

Memproduksi Sepatu Militer maupun Sipil
*   Jasa Perkantoran dan Perkulakan:

Menyewakan Perkantoran dan Jasa Perhotelan
*   Perdagangan Umum:

Mengadakan Perlengkapan Militer, Awak Pesawat, satpam dan Sembako
*   Dan lain-lain

Konfirmasi Lebih Lanjut, hubungi:
Telp. 7990486, 7990491

Fax. 7943989
E-mail: info@inkopau.com
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