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Majalah

Salam Redaksi,
Senafas dengan semangat bulan Syawal yang baru saja telah sama-

sama kita lalui, maka redaksi berharap semoga seluruh pembaca Suara
Angkasa dalam kondisi yang fitri sehingga lebih bersemangat dalam mengisi
aktifias hari-harinya. Tidak terkecuali bagi seluruh prajurit TNI AU dimanapun
berada dan bertugas, semoga semangat Idul Fitri 1433 H yang lalu,
senantiasa menjadi inspirasi positif dalam setiap pelaksanaan tugas, sehingga
dapat memberi out put positif pula bagi bangsa dan negara tercinta.

Beberapa waktu sebelum Suara Angkasa sampai di tangan para
pembaca,   TNI AU telah disibukkan kegiatan menyambut datangnya  pesawat
Super Tucano  yang merupakan alutsista teranyar TNI AU.   Terkait dengan
itu, maka pada edisi Oktober 2012 ini,  redaksi mengangkatnya dalam sebuah
laporan khusus.  Dalam rubrik ini, Anda dapat menyimak secara  detail
tentang apa-apa yang terkait dengan pesawat buatan embraer defence and
security Brasil itu.

Selanjutnya pada edisi kali ini, redaksi menghadirkan wajah baru dari
Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala (Muspusdirla) sebagai berita
utama.   Museum yang berada di Lanud Adisutjipto,Yogyakarta ini kami
pilih, mengingat berbagai inovasi yang telah dan sedang dilakukan museum.
Beberapa fasilitas baru, seperti simulator P-51 Mustang dan mini teather
merupakan salah satu inovasi yang menarik untuk Anda simak.  Lebih dari
itu, anda juga dapat menyimak suara hati dari “akar rumput” para pengelola
Muspusdirla yang tentunya juga layak untuk direnungkan bersama.

Selain dua laporan tersebut, pada rubrik Iptek anda dapat menyimak
laporan seputar teknologi pesawat tempur generasi empat setengah serta
teknologi pesawat KF-X- kerja bareng Indonesia-Korea Selatan.  Untuk
Opsdiklat, dapat disimak keterlibatan TNI AU dalam latihan dog fight
multinegara “Pitch Black” 2012 di Tindal AFB Darwin Australia.  Sementara
dalam profil satuan, dapat disimak mengenai lika-liku Satuan Udara Pertanian
(Satudtani) TNI AU.   Dari rubrik kesehatan akan menghadirkan peran psikiatri
dalam penerbangan milter. Selain rubrik-rubrik tersebut, masih banyak laporan
menarik lainnya yang juga dapat Anda simak pada edisi kali ini.

Dalam suasana memperingati ulang tahun TNI ke-67, maka pada edisi
Oktober 2012 ini, tak lupa redaksi mengucapkan Dirgahayu kepada seluruh
prajurit TNI dimanapun berada dan bertugas. Dengan satu harapan semoga
TNI kedepan makin profesional dalam setiap penugasan.

Akhirnya redaksi mengucapkan selamat membaca, semoga di tengah
kesibukan tugas-tugas, masih ada kesempatan bagi kita untuk menambah
wawasan dan pengetahuan melalui Suara Angkasa, yang kami yakini akan
sangat bermanfaat dalam menunjang tugas-tugas kita.  Berbagai masukan
saran dan kritik sangat kami harapkan dari para pembaca sekalian.

Redaksi.
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Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat,
S.IP bertindak selaku inspektur
upacara dalam acara Apel Khusus
dalam rangka  halal bil halal tahun
1433 H  di lapangan apel Mabesau,
akhir Agustus. Setelah Apel
Khusus dilanjutkan dengan halal bil
halal dengan seluruh warga
Mabesau. Hadir dalam acara
tersebut Sekjen Kemhan Marsdya
TNI Eris Herryanto, Wakasau
Marsdya TNI Dede Rusamsi dan
para perwira tinggi TNI AU dari
lingkungan Mabesau maupun dari
luar Mabesau, serta Ketua Umum
PIA  Ardhya Garini, Ibu Maya Imam
Sufaat.*

Kegiatan Kasau

Beberapa waktu lalu, Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP, beserta Wakasau Marsdya TNI Dede
Rusamsi, para pejabat Koopsau I dan keluarga besar Koopsau I mengadakan buka puasa bersama
tahun 1433 H di gedung Ardhya Loka, Jakarta Timur. Turut hadir   Gubernur AAU Marsda TNI Bambang
Samoedro dan Karbol tingkat II yang sedang melaksanakan orientasi. Selain buka bersama acara
diisi juga dengan kelompok marawis dari SMA  Angkasa 2 Lanud Halim Perdanakusuma dan tausyiah
oleh KH. DR. Muhammad Hidayat. * 
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Dua simulator pesawat P-51 Mustang
dibangun di Museum Pusat Dirgantara
Mandala (Muspusdirla) Yogyakarta dan
diresmikan penggunaannya oleh Kasau
Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP, pada akhir
Juli. Pesawat yang terkenal dengan sebutan
“Si Cocor Merah” ini pernah menjadi alutista
TNI Angkatan Udara yang sangat andal di era
tahun 1950-an. Dengan bertambahnya
koleksi simulator ini diharapkan Muspusdirla
tidak saja sebagai tempat menyimpan
benda bersejarah tetapi juga menjadi
salah satu sumber ilmu pengetahuan
sekaligus alternatif hiburan bagi
masyarakat. Simulator ini merupakan
produk dalam negeri, yang dirancang
untuk dapat simulasi terbang formasi,
aerobatik dan dog fight. Kokpit simula-
tor pesawat P-51 Mustang dirancang
sesuai dengan pesawat aslinya,
sehingga apabila mencoba simulator ini,
seolah-olah menerbangkan pesawat P-
51 Mustang yang sesungguhnya*
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Kasau  Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP menerima kunjungan Kehormatan Duta Besar (Dubes) Inggris
untuk Indonesia H. E. Mr Mark Canning CMG di Mabesau Cilangkap, awal Oktober.  Pada kesempatan
tersebut Kasau didampingi Aspam Kasau Marsda TNI Kuswantoro dan Sesdispenau Kolonel Sus M.Akbar
Linggaprana, sedangkan Dubes Inggris didampingi Athan Inggris di Jakarta Kolonel Philip J. Thorpe.
Kasau berharap, kedua pihak dapat menggali potensi–potensi kegiatan khususnya di bidang pendidikan
militer seperti Junior Staff College.  Dubes Inggris H.E. Mr Canning CMG mulai bertugas di Indonesia
sekaligus sebagai utusan Inggris untuk ASEAN sejak bulan Agustus 2011,  sebelum mengakhiri kunjungan,
kedua pejabat saling bertukar cinderamata.*

Kasau  Marsekal TNI Imam Sufaat,
S.IP didampingi Aspam Kasau
Marsda TNI Kuswantoro menerima
Kunjungan kehormatan Atase
Pertahanan (Athan) Thailand di
Jakarta Group Captain Manat
Chandaeng di Mabesau Cilangkap,
awal Oktober. Kunjungan tersebut
dimaksudkan untuk pamitan
sehubungan dengan masa
tugasnya di Indonesia telah berakhir
pada bulan Oktober ini.   Selain itu
juga memperkenalkan Group Cap-
tain Weetoon Preejapat Treeprom
sebagai Athan yang baru.*

Suara Angkasa Edisi Oktober 20126



Suara Angkasa Edisi Oktober 2012 7

Kasau  Marsekal TNI Imam Sufaat, S.IP, mengunjungi arena Bandung Air Show di Lanud Husein
Sastranegara, Bandung, akhir September.

Didampingi Danlanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb Umar Sugeng Hariyono, S.IP., SE., MM.,
(Sekarang Asren Koopsau I) Kasau beserta Ibu Maya Imam Sufaat berkeliling ke beberapa stand
pameran untuk melihat dari dekat beberapa hasil karya para perajin lokal.

Salah satu stand yang dikunjungi Kasau adalah stand dari Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
Angkasa yang berada di bawah pembinaan Yayasan Ardhya Garini (Yasarini) Lanud Husein
Sastranegara dengan Ketuanya Ny. Dwiana Umar Sugeng, S.IP.*

Kasau Marsekal TNI Imam Sufaat,
SIP meresmikan sebanyak 18
(delapan belas) unit rumah dinas,
Komplek Garuda Mas, Skadron
Udara 45, Lanud Halim Perdana-
kusuma, awal Oktober. Peresmian
rumah dinas ini ditandai dengan
penandatanganan prasasti oleh
Kasau dan pengguntingan pita oleh
Ny. Maya Imam Sufaat dengan
didampingi Wakasau Marsdya TNI
Dede Rusamsi dan pejabat  Mabesau
serta Danlanud Halim Perdanakusuma
Marsma TNI A. Adang Supriyadi, SE.
Dalam sambutan singkatnya Kasau
mengharapkan dengan selesainya pembangunan rumah dinas dan resmi untuk dihuni oleh anggota Skadron
Udara 45 ini, mudah-mudahan dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman dan harus dirawat serta digunakan
sebaik mungkin sehingga dapat menambah semangat dalam setiap melaksanakan tugas.*
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ika tahun ini Anda bersama keluarga
memutuskan untuk berlibur ke Yogyakarta,
sebaiknya jangan dilewatkan untuk singgah
ke Museum Pusat TNI AU Dirgantara

Mandala (Muspusdirla). Dengan berkunjung ke
museum yang berlokasi di Lanud Adisutjipto
Yogyakarta ini, Anda dapat berkelana menyusuri
sejarah perkembangan  dunia kedirgantaraan pada
umumnya dan TNI AU khususnya.

Soal ongkos masuk museum jangan dirisau-
kan. Selain tiket masuk yang murah,  akses ke
lokasi museum pun sangat mudah. Hanya dengan
tiket dua ribu rupiah, Anda sudah bisa berekreasi
sambil belajar mengenal dunia  kedirgantaraan
yang tidak ternilai harganya. Mulai dari aneka jenis
alutsista  yang pernah dioperasikan TNI AU,  sejarah
pekembangannya hingga informasi-informasi lain
yang terkait dengan dunia kedirgantaraan dapat

Laporan Utama

Suara Angkasa Edisi Oktober 20128
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Anda temukan di museum yang berdiri sejak
1984 ini. Selain itu, Anda juga dapat menikmati
suasana taman yang asri, dengan arena
bermain yang representatif.

“Kami memang sengaja menyiapkan
museum ini senyaman mungkin,  konsep
kami adalah menjadikan Muspurdirla dengan
wajah baru, yaitu sebagai tempat edukasi
sekaligus rekreasi bagi masyarakat,”  kata
Kepala Muspusdirla Letkol Sus Drs. Sudarno
kepada redaksi Suara Angkasa.

Menempati areal kurang lebih 4,5 hektar
di komplek Lanud Adisutjipto, bersebelahan
dengan bandara Adisutjipto, pinggiran jalan
raya Yogyakarta - Solo, saat ini Muspusdirla
tampil dengan wajah barunya. Selain
lingkungannya yang makin asri, koleksi benda
serta fasilitasnya pun makin lengkap dan
modern.  Sebut saja, mini teather serta simu-
lator pesawat tempur P-51 Mustang, dua
fasilitas baru yang dapat Anda nikmati
sensasinya. Belum lagi aneka koleksi
pesawat terbang militer yang terpajang
dengan rapi menghiasi pelataran museum,
akan makin menambah terkagum-kagum
para pengunjungnya.

Untuk akses menuju
museum tersedia banyak
sarana transportasi umum
dari stasiun kereta api mau-
pun dari terminal bus
Yogyakarta; atau dapat juga
menggunakan kendaraan
pribadi.  Muspusdirla dapat
diakses dari segala arah
kota Yogyakarta, karena
lokasinya memang sangat
strategis berada di samping
bandara Adisutjipto, Yogya-
karta. Memasuki areal mu-
seum Anda akan disambut
dengan ramah para petugas
museum setiap hari dari pukul
08.30 wib - 15.00 wib. Soal ar-
eal parkir, jangan kawatir,
dengan tempat parkir baru, yang
luas, sanggup menampung
puluhan bus besar serta ratusan
kendaraan.

Pusat  Edukasi dan Rekreasi
Kepala Muspusdirla Letkol Sus

Drs.Sudarno yang ditemui redaksi Suara
Angkasa di kantornya akhir Agustus 2012 lalu
menjelaskan, sesuai visi dan misi museum,
yaitu sebagai tempat pelestarian nilai-nilai
kejuangan TNI AU dan sumber edukasi,
penelitian serta rekreasi, maka pihaknya
sekarang ini sedang giat-giatnya me-
ngembangkan museum menjadi  tempat
edukasi kedirgantaraan yang bernuansa
rekreasi.

“Misi kami adalah tersosialisasinya
informasi TNI AU kepada masyarakat luas
secara total. Kami punya obsesi kelak suatu
saat Muspusdirla bisa menjadi pusat edukasi
dan rekreasi kedirgantaraan nasional”
ungkap Letkol Sus Drs. Sudarno penuh
semangat.

Letkol Sus Drs. Sudarno yang sudah
menjabat kepala museum sejak 2008
menambahkan, selaras dengan misi mu-
seum, maka pihaknya tidak mentargetkan
berapa banyak tiket yang terjual, tetapi lebih
kepada upaya mengenalkan sejarah,
perkembangan dan keberadaan TNI AU
kepada masyarakat luas. Oleh karena itu bagi

Suara Angkasa Edisi Oktober 2012 9
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dikembangkan, baik buku-buku dinas TNI AU
dari Dispenau maupun buku non dinas dari
berbagai  instansi pemerintah juga bantuan
masyarakat.

Kegiatan lainnya adalah melakukan road
show ke berbagai daerah untuk memberikan
informasi kepada masyarakat akan
keberadaan museum melalui kegiatan travel
dialog, pawai museum ataupun pameran
bersama. Untuk travel dialog bekerja sama
dengan Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif serta Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta,
yang dilaksanakan secara periodik.

Selain travel dialog, melalui organisasi
Baramos (Badan Musyawarah Mosea)
Yogyakarta yang beranggotakan 33 museum
se-Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY),
Muspusdirla juga melaksanakan teknik
jemput  bola, dengan mendatangkan siswa/
mahasiswa untuk diajak berkunjung ke
Muspusdirla.

pengunjung dari sekolah-sekolah khusus,
seperti SLB, panti asuhan atau keluarga besar
TNI/Polri dapat berkunjung  secara gratis.

Berbeda dengan tempat wisata lain yang
cenderung mengutamakan bisnis, maka
Muspusdirla sangat jauh dari aroma bisnis.
Hal ini ditandai dengan murahnya tiket masuk
ke Muspusdirla. Dengan tiket dua ribu rupiah
perorang pengunjung dapat menyimak aneka
koleksi dan informasi kedirgantaraan, mulai
sejarah lahirnya TNI AU, hingga berbagai
alutsista yang pernah dimiliki TNI AU, bahkan
beberapa diantaranya pesawat terbang yang
di negara asalnya sudah tidak ada lagi.

Untuk mewujudkan obsesinya, pihak
museum saat ini terus berbenah. Per-
pustakaan dan aneka koleksi museum tidak
lepas dari penataan dan penyempurnaan.
Kegiatan  penambahan aneka koleksi juga
terus diintensifkan. Berbagai sarana dan
prasana di perpustakaan seperti koleksi
buku-buku secara bertahap dilengkapi dan

Suara Angkasa Edisi Oktober 201210
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“Untuk travel dialog kita sudah adakan
ke luar daerah, seperti wilayah Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Jawa Timur, bahkan
beberapa juga ke wilayah Sumatera yang kita
adakan secara rutin tiap tahun” jelas Letkol
Sus Drs. Sudarno.

Simulator  Si ”Cocor Merah”

Salah satu koleksi museum yang
tergolong baru di Muspusdirla saat ini adalah
simulator pesawat tempur P-51 Mustang.
Pesawat P-51 Mustang merupakan pesawat
tempur milik AURI pada era tahun 50-an yang
cukup melegenda. Performanya pada bagian
depan yang khas bergambar gigi ikan hiu yang
tajam berwarna merah  menyala.  Karena
performanya itu, P-51 Mustang dijuluki si
“Cocor Merah”.

Melalui simulator P-51 Mustang, para
pengunjung Muspusdirla dapat merasakan
bagaimana menjadi seorang penerbang
pesawat tempur. Bahkan pengunjung dapat
juga menyimulasikan pertempuran di udara
(dog fight) dengan partner yang  kita pilih karena

terdapat dua unit simulator yang secara paralel
dapat di operasikan secara bersamaan.
Berbagai manuver dan terbang dengan
pesawat tempur tentunya akan menjadi
wahana menantang yang akan dapat Anda
rasakan sensasinya hanya di Muspusdirla.

Faslitas baru lainnya yang ada di
Muspusdirla adalah mini theater. Theater
berkapasitas 60 orang penonton ini, didesain

Suara Angkasa Edisi Oktober 2012 11
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sangat apik.  Memasuki area ini, layaknya kita
sedang berada di dalam bioskop kelas twenty
one. Suasana dalam theater sangat nyaman,
perpaduan audio dengan visual yang
harmonis dan diproyeksikan dalam sebuah
layar berukuran dua kali tiga meter, tentunya
menghasilkan tayangan-tayangan yang akan
memberikan pengalaman tersendiri. Dari
mini teather, para pengunjung museum dapat
menyaksikan sejarah perkembangan maupun
kegiatan kedirgantaraan/TNI AU  dalam bentuk
audio visual.

Letkol Sus Drs. Sudarno menambahkan
di Muspusdirla juga terdapat sarana dan
prasarana pendukung, seperti mushola yang
sangat representatif, taman yang nyaman
serta areal parkir yang luas.

Berbagai upaya dan inovasi ini menurut
Kepala Muspusdirla ternyata sanggup
mendongkrak jumlah pengunjung museum.
Terbukti dari data yang ada di museum, sejak
2008 jumlah pengunjung terus mengalami
kenaikan yang signifikan.  Pada tahun 2007
ada sekitar 60 ribu pengunjung,  tahun 2008

meningkat 80  ribu,  tahun 2009 meningkat
lagi menjadi 90 ribu, tahun 2010 menembus
angka 102 ribu dan untuk tahun 2012
diharapkan akan menembus angka 150 ribu
pengunjung.

Komposisi pengunjung sangat variatif,
mulai dari anak-anak TK hingga mahasiswa.
Selain kalangan pelajar dan mahasiwa, juga
terdapat kunjungan resmi para pejabat dalam
dan luar negeri. Kasau Australia, Amerika
Serikat, Malaysia, Thailand, dan Panglima
NATO merupakan sebagian tamu resmi
negara sahabat yang sudah bekunjung ke
Muspusdirla.   Sementara Panglima TNI dan
Kepala Staf Angkatan serta Kapolri
merupakan tamu-tamu resmi yang  pernah
mengunjungi museum ini.

“Rata-rata mereka kagum dengan apa
yang disajikan di Muspusdirla... ini museum
luar biasa, bahkan Museum TNI Satria
Mandala yang berada di Jakarta kalah jauh,
“ungkap Letkol Sus Drs. Sudarno menirukan
ucapan Panglima TNI yang dituturkan kepada
Suara Angkasa.*  (Soen)

Suara Angkasa Edisi Oktober 201212
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Coba dengar,
useum Pusat TNI AU Dirgantara
Mandala (Muspusdirla) pada awalnya
bernama Museum Pusat AURI.

Pada usianya yang sudah menginjak
empat puluh tahun lebih, Muspusdirla telah
menorehkan banyak cerita dari para personel
yang mengawakinya. Baik personel militer
maupun PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau
bahkan honorer dari berbagai profesi ikut
mewarnai wajah museum sejak puluhan tahun
silam hingga menjadi seperti sekarang ini.

Beberapa staf Muspusdirla yang sempat
ditemui redaksi Suara Angkasa, mulai dari
prajurit militer, PNS hingga honorer
memberikan tanggapan yang beragam.
Berbagai tanggapan maupun komentar
(uneg-uneg) mereka, berhasil direkam

redaksi dan kami
tuangkan dalam
kolom suara hati
dari Muspusdirla,
dan inilah komen-
tar mereka.

Tamini (Honorer):
Terlanjur Sayang
dengan Museum

Terlahir se-
bagai laki-laki di
Magelang pada 30
Maret 1971, Tamini
mengawali karirnya
sebagai tenaga
honorer Muspus-
dirla pada tahun

1994.  Berijazah STM jurusan mesin tahun
1991,Tamini tergolong sosok yang sabar, ulet
bahkan boleh dijuluki “3S” atau sangat su-
per sabar.

 Betapa tidak, bapak dua anak ini tercatat
sudah 18  tahun menjadi tenaga honorer di
Muspusdirla. Sepeti kebanyakan tenaga hon-
orer, harapan utama Tamini adalah dapat
diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

M
Keberadaan museum yang dulunya
beralamat di Jl.Tanah Abang Bukit Jakarta
Pusat ini,  diperkuat dengan Surat Keputusan
Menpangau Roesmin Nurjadin tanggal 4 April
1969. Atas berbagai pertimbangan, pada
tahun 1978, Museum pusat AURI ini digabung
dengan museum pendidikan yang ada di
kampus Akabri bagian Udara (AAU) di
Yogyakarta dan sejak itu berganti nama
menjadi Museum Pusat TNI AU Dirgantara
Mandala (Muspusdirla).

Selanjutnya pada tahun 1984, dengan
pertimbangan makin berkembangnya koleksi
benda-benda  museum, maka pimpinan TNI
AU (Marsekal TNI Ashadi Tjahjadi)
memutuskan untuk menggeser lokasi mu-
seum ke komplek Lanud  Adisutjipto, dengan
menempati lokasi gudang bekas pabrik gula
yang ada di Wonocatur, kompleks Lanud
Adisutjipto, Yogyakarta.

Suara Hati dari Muspurdirla.....!
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TNI AU.  Tetapi apa daya, dalam kurun waktu
delapan belas tahun pengabdian,  ternyata
cita-citanya untuk menjadi PNS belum juga
terwujud.

 “Untuk menopang kehidupan keluarga,
harapan saya, kiranya suatu saat nanti saya
bisa menjadi PNS TNI AU” ucap Tamini
penuh harap.

Kepada Suara Angkasa yang menemui-
nya di Muspusdirla, Tamini menjelaskan,
kegiatan sehari-hari di museum adalah
membantu personel Muspusdirla, khususnya
dalam hal kebersihan lingkungan, perawatan
koleksi benda museum khususnya koleksi
pesawat terbang hingga perawatan instalasi
listrik.

Tugas ini dirasakan sangat cocok
dengan profesinya sebagai lulusan STM
(sekarang SMK). Sebagai lulusan teknik
mesin, Tamini memang terlihat sangat
terampil dan menguasai sekali persoalan-
persoalan teknis yang terkait dengan
perawatan koleksi pesawat terbang dan juga
instalasi listrik.  Bahkan menurut penuturan
Kepala Muspusdirla, Tamini merupakan
tenaga andalan di Muspusdirla untuk urusan
perawatan/pemeliharaan koleksi pesawat
terbang dan instalasi listrik.

“Saya merasa bangga mengabdi di
Muspusdirla, walaupun dengan kondisi
ekonomi yang pas-pasan tetapi sudah
terlanjur sayang. Saya berterima kasih
kepada pimpinan museum yang telah
memberi kesempatan kepada saya untuk

tetap mengabdi di museum untuk merawat
aneka koleksi pesawat terbang” ujanya polos.

Dibalik kepolosan bicaranya,  sebenar-
nya ada harapan besar yang masih ber-
gelanyut di dalam lubuk hati bapak dari dua
anak ini. Dari sorotan mata dan cara bicara-
nya, nampak ada keinginan besar yang
belum diraihnya di museum, yaitu menjadi
PNS.

“Sejujurnya dari segi nominal masih
sangat kurang. Dengan dua anak dan satu
istri, honor yang saya terima terasa sangat
kurang. Saya berharap suatu saat dapat
diangkat menjadi PNS museum, untuk masa
depan yang tebih tertata” ujar Tamini
berharap.

Joko Yuwono: Perlu Perhatian Personel
Muspusdirla

Berdinas sebagai PNS yang mengurusi
personel Muspusdirla sejak 1995, men-
jadikan Joko Yuwono paham betul persoalan
personel yang ada di Muspusdirla. Menurut
lulusan jurusan Sejarah Universitas Negeri
Sebelas Maret (UNS) Surakarta tahun 1989
ini, kondisi personel Muspusdirla saat ini perlu
mendapat perhatian pimpinan TNI AU.

Menurut bapak dua anak yang kelahiran
Yogyakarta tahun 1964 itu, salah satu
persoalan personel yang perlu mendapat
perhatian adalah menyangkut  pengawakan

Tamini

Joko Yuwono
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museum. Saat ini kondisi personel museum
sangat tidak ideal, khususnya dilihat dari sisi
efisiensi dan efektivitas dinas. Dikatakan,
banyak personel yang menjelang purna
tugas dimutasi ke Muspusdirla, padahal
tugas operasional museum sangat
membutuhkan personel-personel produktif,
enerjik dan juga profesional di bidangnya.

Kondisi tersebut makin memprihatinkan
bila dikaitkan dengan keahlian atau profesi
yang dimiliki para personel yang dimutasi ke
Muspusdirla. Menurutnya,  idealnya personel
yang  berdinas di Muspusdirla adalah mereka
yang mempunyai latar belakang ilmu dan
keahlian yang dapat menunjang operasional
museum seperti sejarawan atau arkeolog.
Selain itu, dari sisi usia juga perlu personel
yang masih produktif dan enerjik agar dapat
menunjang pelaksanaan tugas di museum
yang memang memerlukan perpaduan
antara skill, keahlian, pengetahuan dan juga
kesamaptaan fisik yang prima.

“Kondisi saat ini  pengawakan personel
di Muspusila dirasa kurang pas, museum
perlu personel sejarah, tetapi yang terjadi
banyak personel yang datang tanpa
dilengkapi back ground ilmu yang cukup,
bahkan banyak personel yang datang ke
Muspurdirla tidak produktif karena sudah
mendekati pensiun,” kata Joko Yuwono
menjelaskan.

Menurut  Joko Yuwono,  untuk honorer,
perlu ada perhatian lebih dari pimpinan,
mengingat sampai sekarang ada honorer
Muspusdirla yang sudah mengabdi selama
delapan belas tahun tetapi belum diangkat
menjadi PNS.  “Ini perlu perhatian pimpinan,
mengingat dia mempunyai  keahlian dan
keterampilan bagus untuk mem-back up
kegiatan Muspusdirla” ujarnya singkat.

Pelda Sugiarto: Senang Bisa Ketemu
Banyak Orang

Meskipun terlahir sebagai seorang
bintara teknik pesawat terbang, Pelda
Sugiarto merasa tidak canggung berdinas di
Muspusdirla.  Bahkan bapak dua anak yang
asli orang Magelang ini merasa sangat
senang berdinas di Muspusdirla.  Alasannya

simpel saja, dapat menambah wawasan dan
setiap hari bisa ketemu banyak orang baru.

“Saya bangga berdinas di Muspusdirla,
karena dapat menambah wawasan dibidang
sejarah dan perkembangan TNI AU, bahkan
setiap hari selalu berbaur dengan banyak
orang (pengunjung museum—red)” kata
Pelda Sugiarto mengawali obrolannya
dengan Suara Angkasa.

Pelda Sugiato yang bergabung di TNI AU
melalui jalur tamtama tahun 1984, memang
mengawali karir sebagai teknisi pesawat.
Puluhan tahun berdinas di Skatek 022 Lanud
Abdulrachman Saleh, Malang, bapak dua
anak ini sudah malang melintang mengurusi
pesawat C-130 Hercules, OV-10 Bronco dan
juga C-212 Cassa. Oleh karena itu ketika
mendapat tugas di Museum, dirinya merasa
makin tertantang.

Pengalaman merawat pesawat-
pesawat terbang di Skadron Teknik,
nampaknya sangat membantu pelaksanaan
tugasnya sebagai tenaga Urdal (urusan
dalam) di Muspusirla, yang nota bene juga
selalu terkait dengan perawatan aneka
koleksi pesawat terbang yang ada di
Muspusdirla.

Bintara yang sudah sepuluh tahun
berdinas di Muspusdirla ini menyatakan ada
satu persoalan yang dirasakan mem-
pengaruhi meski tidak secara langsung
kinerja Museum, yaitu yang terkait pengawak-

Pelda Sugiarto saat diwawancarai oleh
redaksi majalah SA
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an personel. Dengan mayoritas personel
yang sudah senior (mendekati purna tugas)
maka ada rasa sungkan pada dirinya dari
para yunior untuk berkoordinasi dalam
pelaksanan tugas

“Harapan kami personel yang berdinas
di Muspusira adalah mereka yang masih
fresh, sehingga mudah untuk digerakkan
dalam setiap penugasan,”’ ujarnya singkat.

Pelda Jum’at Widiprawiro: Menambah
Wibawa Monumen

Personel Muspusdirla selain bertugas di
museum yang ada di Lanud Adisutjipto, ada
juga yang berdinas di monumen perjuangan
TNI AU Ngoto,Bantul. Hal ini karena
monumen Ngoto, perawatan dan peng-
awakannya memang menjadi tanggung
jawab Muspusdirla. Oleh karena itu di
monumen Ngoto ditempatkan beberapa
personel Muspusdirla, yang salah satunya
adalah Pelda Jum’at Widiprawiro.

Kepada Suara Angkasa yang menemui-
nya di Monumen Ngoto, Pelda Jum’at
Widiprawiro mengaku senang berdinas di
monumen TNI AU Ngoto.   Menurut  bintara
yang mengawali karir di TNI AU sebagai
anggota Batalyon 464 Paskhas Lanud
Iswahjudi, Madiun tahun 1987 ini, dirinya lebih
banyak bisa berbaur dengan masyarakat
termasuk melayani para pengunjung,
terutama masyarakat yang akan berziarah
ke makam Marsda TNI Anumerta A.
Adisutjipto dan Marsda TNI Anumerta Prof.
Dr. Abdulrahman Saleh.

“Saya senang bertugas di monumen
Perjuangan TNI AU Ngoto, selalu membaur
dengan masyarakat, banyak ketemu orang,
banyak teman dan bisa melayani masyara-
kat,”  kata Pelda Jum’at Widiprawiro.

Tentang kondisi monumen Ngoto saat
ini, Pelda Jum’at yang sudah mengabdi di
monumen Ngoto selama empat tahun
menilai sangat prospektif, khususnya yang
terkait dengan respon dan animo masyara-
kat. Untuk masyarakat sekitar monumen
sendiri sangat responsif, dan menyambut
positif keberadaan monumen, bahkan
masyarakat juga tidak segan-segan untuk

m e m b a n t u
bila diperlukan.
Selain itu juga ada
kelompok masyarakat
yang sering menjadikan monumen
perjuangan TNI AU Ngoto sebagai tempat
ziarah yang dilakukan secara rutin, misalnya
keluarga besar RRI (Radio Republik Indone-
sia).

Oleh karena itu, ke depan Pelda Jum’at
berharap kiranya ada inovasi baru yang dapat
menambah eksistensi monumen, yang salah
satunya adalah dengan cara membangun
kompleks perkantoran di bagian depan
monumen. Saat ini kantor yang dipakai
sebenarnya pada mulanya adalah rumah
jaga yang posisinya berada di belakang
monumen.

“Ke depan saya berharap ada perkantor-
an tersendiri di bagian depan monumen,
mengingat monumen sudah diawaki secara
tetap oleh sembilan personel (tujuh militer
aktif dan dua honorer).  Kalau posisi kantor
berada di depan dapat langsung terlihat
masyarakat dan akan menambah
kewibawaan monumen,” kata Pelda Jum’at
Widipawiro penuh harap.* (Soen)

Pelda Jum’at
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em Vindos Tucanos....Bem Vindos Tucanos...Bem
Vindos Tucanos.  Ungkapan dalam dialek Brasil yang
berarti selamat datang Super Tucano disertai tepukan
tangan para petinggi TNI AU sontak menggema setelah

roda-roda pesawat EMB-314 Super Tucano menyentuh run way
Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta awal September 2012
lalu.  Selamat datang Super Tucano.

Setelah menempuh penerbangan panjang selama lebih
kurang empat belas hari,   akhirnya keempat pesawat EMB -
314 Super Tucano yang dipesan pemerintah Indonesia
(cq.Kemenhan/TNI AU) dari pemerintah Brasil, tiba di tanah
air. Kedatangan burung-burung besi produk Embraer Defence
and Security ini disambut suka cita para punggawa TNI AU di
Lanud  Abdulrachman Saleh, Malang Minggu.

Sehari sebelumnya, saat mendarat di Lanud Halim
Perdanakusuma, Jakarta, keempat pesawat yang masing-

masing dipiloti oleh Capt. Carlos Albert/Capt. Amir
Suman, Capt Carlos Moreira/Capt. Marco Antonio,

Laporan Khusus
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Capt Airon/Capt. Eduardo Torres  dan Capt.
Willam Souza/Capt. Carlos Eduardo
disambut oleh Wakil Kasau (Wakasau)
Marsekal Madya (Marsdya) TNI Dede
Rusamsi  serta para pejabat teras TNI AU
lainnya. Tarian khas Betawi dan kalungan
bunga mengiringi kedatangan keempat Su-
per Tucano beserta para pilot asal negeri
Samba itu.

Kedatangan keempat  pesawat Super
Tucano,  yang langsung diterbangkan secara
ferry dari markasnya di Gaveao Peixoto San
Jose dos Campos Brazil itu, sekaligus
menjawab pertanyaan berbagai pihak
tentang jenis pesawat apa yang bakal
digunakan TNI AU untuk menggantikan peran
OV-10 Bronco yang telah di grounded sejak
2007 lalu.  Kedatangan Super Tucano juga
mempertegas kalau tugas-tugas OV-10
Bronco “Si Kuda Liar” kedepan akan
digantikan oleh EMB-314 Super Tucano si
“Cocor Merah”.

 Keempat Super Tucano ini merupakan
batch pertama dari enam belas unit yang
dipesan pemerintah Indonesia (Kemenhan/
TNI AU). Setelah empat pesawat, selanjutnya
secara bertahap akan datang  dua belas unit
pesawat, sehingga sampai tahun 2014
nantinya Super Tucano akan genap enam
belas pesawat. Selanjutnya burung-burung
besi tukano ini akan ditempatkan di markas-

nya di Skadron Udara 21 Lanud  Abdulrahman
Saleh, Malang.

Ingat Mustang
Secara fisik, performa Super Tucano

memang mirip dengan pesawat tempur
legendaris TNI AU era tahun 50-an  yaitu P-
51 Mustang. Kehadiran Super Tucano di
jajaran TNI-AU memang mengingatkan kita
pada pesawat P-51 “Mustang” yang dimiliki
AURI sejak tahun 1950. AURI waktu itu
mendapat sekitar 25 Mustang dari Belanda.
Sebagian dari Mustang ini oleh AURI diberi
“hiasan gigi hiu” atau shark teeth warna
merah, sehingga tampak garang, baik saat
terbang di udara maupun saat di parkir di
darat. Dengan desain bagian depan ber-
gambar moncong ikan hiu dengan gigi-
giginya yang tajam warna merah, tak pelak
kalau banyak pihak menyebut Super Tucano
sebagai si “Cocor Merah” masa kini. Desain
ini tidak lepas dari ide mantan   Pangkohanudnas
Marsda TNI (Purn) F.  Djoko Purwoko (alm).

Jika diperhatikan, penampilan Super
Tucano secara umum tampak sebagai mana
desain pesawat tempur Perang Dunia II pada
umumnya. Bentuknya streamline dengan
moncong runcing  seperti pendahulunya,
misalnya Spitfire, Hurricane, Aircobra, dan
Mustang. Yang agak beda, Super Tucano
memiliki panjang badan sampai 11 m lebih
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dan tinggi mencapai 3,97 m. Panjang
pesawat pendahulunya sekitar 9,5 m dan
tinggi 2,65 m.

Perbedaan mencolok lainnya adalah
kebanyakan pesawat pendahulunya main
wheel-nya di ekor, sehingga bila di darat
posisi tampak mendongak ke atas. Lain
halnya dengan Super Tucano, ia memiliki
main wheel di moncong depan, sehingga jika
mendarat badannya datar, seperti T-34C
Mentor Turbo, atau KT-1 Wong Bee. Sama
dengan pendahulunya, Super Tucano juga
bermesin tunggal, namun dari jenis turbo,
dilengkapi lima bilah daun baling-baling.

Little but Bitten
Sesuai fungsinya sebagai close air sup-

port (CAS) dan ground support (bantuan
tempur di darat) seperti infanteri maupun
kavaleri, maka di kedua sayap Super Tucano
dilengkapi peralatan tempur yang cukup
mematikan. Dua pucuk mitraliur 12,7 mm,
ditambah 1 Canon 20 mm, belum lagi empat
buah bom konvensional 50 kg, dua rudal side
winder untuk menembak pesawat lawan bila
kepergok di udara, bahkan bila perlawanan
musuh di darat cukup besar, Super Tucano
bisa menenteng empat buah tabung roket
masing-masing berisi 10 batang.

Sementara untuk misi penerbangan
jarak jauh, Super Tucano dilengkapi ekternal

drop tank yang memungkinkan digunakan
untuk melakukan penerbangan selama tujuh
jam nonstop, atau sama dengan jarak
terbang Malang ke Pekanbaru. Dengan
performa tempur seperti itu, Super Tucano
bisa diibaratkan sebagai the little but bitten
(kecil tetapi menggigit).

Di negara asalnya Brasil, pesawat Su-
per Tucano ini berhasil mengurangi kejahatan
illegal logging dan trafficking. Pesawat ini juga
digunakan sebagai pesawat tempur taktis
dan counter insurgency (anti gerilya) serta
dapat digunakan sebagai pesawat intai.

Pesawat ini untuk pertama kali oleh
pemerintah Brasil, digunakan untuk proyek
pengawasan penerbangan dan perlintasan
illegal logging di wilayah perbatasan di
belantara hutan Amazon. Dalam catatan
sejarah, di Brasil, peran pesawat Super
Tucano berhasil mengurangi kejahatan ille-
gal logging, trafficking termasuk
perdagangan obat bius.  Kini di Indonesia
Super Tucano akan mengisi peran sebagai
pesawat COIN (Counter Insurgency) yang
telah lama kosong setelah OV-10 Bronco
dinyatakan grounded lima tahun lalu. OV-10
Bronco sendiri sudah membuktikan dirinya
untuk menyandang gelar battle proven
karena perannya yang efektif dalam
mengatasi gangguan keamanan dalam
negeri di Palagan Aceh, Papua sampai Timor
Timur.

Super Tucano merupakan pesawat tur-
boprop yang dirancang untuk serang ringan,
counter insurgency/lawan gerilya (COIN),
Bantuan Tembakan Udara Langsung dan
misi pengintaian udara. Super Tucano sendiri
telah dilengkapi dengan perlengkapan avionik
generasi keempat dan dapat menggunakan
persenjataan berpresisi tinggi. Super Tucano
didesain cocok dengan iklim tropis (tempera-
tur, kelembapan, dan penguapan tinggi) serta
mampu terbang di segala kondisi cuaca, baik
malam maupun siang.

Saat ini keluarga besar Super Tucano,
sudah di gunakan oleh 14 operator di seluruh
dunia, termasuk pihak Royal Air Force (RAF-
Angkatan Udara Kerajaan Inggris). Untuk
EMB-314 Super Tucano sudah di gunakan
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oleh 6 operator dan di pesan oleh 3 operator
termasuk Indonesia. Sejauh ini sejak 2003
diluncurkan, sudah 158 unit digunakan di
seluruh dunia.

Super Tucano sendiri bisa dikategorikan
sebagai pesawat yang ‘battle proven’. Para
penggunanya di Amerika Latin seperti Brazil
dan Ekuador telah menggunakan untuk
operasi keamanan dalam negeri untuk
menghadapi pemberontak maupun
perdagangan obat bius dan penyelundupan
senjata yang cukup marak dengan tingkat
efektivitas tinggi.

Super Tucano bertenaga 1600 SHP
Pratt & Whitney PT6-A-68/3 turboprop yang
dilengkapi FADEC (Full Authority Digital En-
gine Control) dan EICAS (Engine Indication
and Crew Alerting Systems). Mesin ini juga
digunakan oleh KT-1 Wong Bee yang dimiliki
TNI AU sehingga menciptakan commonality
of parts yang akan mempermudah logistik
dan pemeliharaan. Mesin ini memiliki
kecepatan 590 km/h dan dapat mencapai ra-
dius sejauh 1330 km.

Dengan dilengkapi dua senapan mesin
pada sayap serta 5 hardpoint di sayap dan
fuselage untuk mengangkut rudal, roket
maupun bom seberat 1,5 ton. Mampu
membawa bom MK-81 dan MK-82, peluncur
roket, dan bom presisi panduan laser, rudal

AGM-65 berpemandu in-
fra merah, rudal udara ke
udara AIM-9 Sidewinder
serta memiliki alat
pengindera malam AN/
AAQ-22 Safire untuk misi
operasi malam hari.
Pesawat ini mampu
beroperasi siang dan
malam  di segala cuaca.

Sistem avionik Su-
per Tucano dilengkapi
state-of-the arts sistem
avionics yang didesign
untuk mempermudah
kerja pilot melalui opti-
matisasi seluruh tugas
seperti tracking, intercep-
tion, surveillance, sup-

port, dan sebagainya. Kokpit Super Tucano
sudah dilengkapi dengan multi function dis-
play, all glass low workload cockpit for situ-
ational awareness. Selain itu Super Tucano
juga sudah dilengkapi head up display
(HUD), forward looking infra red (FLIR) untuk
penjejakan target yang lebih akurat, INS yang
sebelumnya hanya dijumpai pada pesawat-
pesawat tempur jet modern.

Sistem persenjataan, Super Tucano
dapat membawa pay load sebesar 1550 kg.
Berbagai macam persenjataan dapat di
bawa tergantung misi yang diemban, mulai
dari internal gun 2×12.7mm FN Herstal M3P,
roket, rudal udara-udara sekelas AIM-9
sidewinder, rudal udara-darat AGM-65
Maverics, multi purpose bom seperti MK 82,
sampai dengan senjata presisi udara-darat
seperti laser guided paveway. Sehingga Su-
per Tucano bisa membabat sasaran mulai
dari infanteri musuh, fasilitas infrastruktur,
hingga bunker dan tetap dapat secara
mandiri untuk mempertahankan diri dari
serangan udara musuh. Suatu kemampuan
yang tidak dimiliki oleh pendahulunya, OV-
10 Bronco.  Keunggulan lain Super Tucano
adalah dalam  biaya operasionalnya. Untuk
satu jam operasi pesawat Super Tucano
hanya membutuhkan biaya US$70.*(Soen –
dari berbagai sumber)

Suara Angkasa Edisi Oktober 2012 21



Suara Angkasa Edisi Oktober 201222

MB 314/A-29 Super Tucano merupakan pesawat
tempur ringan dengan engine turboprop buatan pabrik
Embraer Brazil. Penerbangan perdana pada 2 Juni
1999 dan operasi perdana pada tahun 2003. SuperE

Tucano memiliki dua varian, yaitu A-29A (single seat)  dan A-
29B (tandem seat) yang juga berfungsi sebagai pesawat serang
ringan serta dapat digunakan sebagai pesawat latih militer.

Berat pesawat maksimum 5.400 kg, berat senjata
maksimum 1.550 kg dan bahan bakar internal 648 ltr (+ 2 x
320 ltr eksternal tank). Kecepatan maksimum 320 kcas dengan
normal operating speed 280 kcas. Jarak jangkau terbang 1.562
nm/2.855 km/3.6 jam terbang (+ eksternal tank) dan 759 nm /
1420 km/8 jam terbang (internal tank). Maksimum gaya gravitasi
+7G dan 3.5 G serta ketinggian maksimum 35 ribu kaki.

Menggunakan mesin tunggal Pratt & Whitney PT6A-68C
berdaya 1600 tenaga kuda, dengan dilengkapi dua senapan
mesin pada sayap serta 5 hardpoint di sayap dan fuselage
untuk mengangkut rudal, roket maupun bom seberat 1,5 ton.
Mampu membawa Bom MK-81 dan MK-82, peluncur roket,
dan bom presisi panduan laser, rudal AGM-65 berpemandu
infra merah, rudal udara ke udara AIM-9 Sidewinder serta
memiliki alat pengindera malam AN/AAQ-22 Safire untuk misi
operasi malam hari. Pesawat ini mampu beroperasi siang dan
malam  disegala cuaca.
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satu sistem, selain tetap dilengkapi basic
flight instrument. Nav aid dilengkapi VOR/ILS,
DME dan ADF serta dilengkapi digital anti
interception & jamming V/UHF radio dan juga
fuel alarms (Joker/Bingo). Untuk memudah-
kan pelaksanaan terbang dilengkapi auto pi-
lot dengan modes heading hold, altitude hold,
navigation and approach.

Pesawat ini dapat digunakan untuk
mendukung operasi menjaga perbatasan
darat dan perairan, penegakan hukum me-
lawan terorisme, mengawasi alur laut
kepulauan, mengawasi penyelundupan lewat
udara, darat dan perairan, mendukung
operasi pasukan darat dan laut, operasi
hanud secara terbatas (low speed intercep-
tor) serta berbagai operasi militer yang
membutuhkan dukungan pengintaian dan
serangan udara.

 Pesawat juga bisa  digunakan untuk
memberi tanda bagi sasaran yang hendak
diserang oleh pesawat serang jet atau
hendak dijadikan lokasi pendaratan, baik oleh
helikopter atau penerjunan pasukan.
Kecepatannya yang berkisar dari kecepatan
rendah hingga kecepatan sedang mampu
digunakan untuk melaksanakan operasi
intersepsi pertahanan udara terhadap
pesawat “black flight” berukuran kecil dan
berkecepatan rendah seperti helikopter,
pesawat propeler dan pesawat tanpa awak.*
(Sharky)

Super Tucano memiliki kokpit yang
ergonomis dengan penempatan panel
instrumen   lebih baik berupa integrasi sistem
HUD (head up display), UFCP (up front con-
trol panel) dan dua buah CMFD (6"x8" color
multi function displays) sangat mudah
dioperasikan penerbang. Pesawat ini juga
dilengkapi operational flight program, mission
and displays processor serta digital video
recorder dan flight data recorder.

Pada front seat HUD dilengkapi video
kamera yang dapat di-transmit ke station di
bawah maupun pesawat lain via data link
serta direkam pada digital video recorder.
Penerbang dapat mengubah radio/nav aid
freq, way point/tactical information, armament
type/modes melalui UFCP di bawah HUD.
Sedangkan CMFD memperlihatkan infor-
masi tambahan (engine instruments, rute
penerbangan, armament system, procedure
list dan menjadi back up displays untuk HUD
dan UFCP).

Pada throttle dan stick control terdapat
tombol/switches untuk  memudahkan peng-
operasian dengan konsep HOTAS (hand on
throttle and stick) yang menjamin penerbang
bisa terbang penuh konsentrasi  terhadap
keadaan di luar kokpit tanpa harus
memindahkan tangan dari kemudi.

Super Tucano dilengkapi dengan GPS
dan INS, laser ring gyro dan radar altimeter
sehingga hasil data posisi  sangat presisi.
GPS (stand alone) untuk cadangan di salah
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ertempat di fasilitas produksi Embraer di Gaveao
Peixoto Sao Paulo Brazil, baru-baru ini telah
dilaksanakan pemeriksaan pesawat Super Tucano TNI-

AU nomor seri produksi 179 dan 180 oleh tim dari Kementerian
Pertahanan RI/TNI-AU.  Tim pemeriksa yang dipimpin oleh
Letkol Lek Alit Erbawa dengan anggota Letkol Tek Sianturi,
Mayor Pnb James Yanes Singal dan Mayor Tek Yani Prasetyo
melakukan pemeriksaan pesawat meliputi dokumen,
pencocokan komponen pesawat, interior pesawat, pengecatan
dan uji terbang.

Adapun uji terbang dilaksanakan baru-baru ini oleh test
pilot Embraer, William, yang duduk di kursi depan disertai oleh
Komandan Skadron Udara 21, Mayor Pnb James Yanes Singal
yang duduk di kursi belakang. Dalam uji terbang yang setiap
sortinya memakan waktu sekitar dua jam, test pilot Embraer
melakukan pemeriksaan terhadap berbagai sistem pesawat
yang diamati oleh Mayor Pnb James.

 Pemeriksaan di darat dimulai dari melihat kondisi fisik
pesawat, pemeriksaan instrumen pesawat sebelum dan
sesudah mesin dinyalakan dan peme-riksaan kendali pesawat
selama taxy. Dalam uji terbang yang dilaksanakan hingga
ketinggian 25.000 kaki, diperiksa beberapa sistem pesawat
meliputi sistem bahan bakar, tekanan udara, auto pilot, mesin,
navigasi, komunikasi, penembakan (simulasi) dan landing
gear.Selain itu diperiksa pula handling pesawat selama
dilakukan berbagai maneuver. Setelah bekerja selama tiga hari,
tim pemeriksa menyatakan bahwa pesawat nomor seri produksi
179 dan 180 dalam kondisi baik. Super Tucano TT-3101, 3102,
3103 dan 3104 dengan Cocor Merah desain dari Almarhum
Marsda TNI (Purn) F. Djoko Poerwoko akan segera
memperkuat  Skadron Udara 21.*
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Menyusuri
Rute Penerbangan
Super Tucano

alah satu tahapan dalam proses
pembelian pesawat tempur, boleh
jadi tahap pengiriman pesawat dari
negara asal (pabrik pembuat) menuju

pesawat F-16 dari Amerika Serikat, pesawat
Hawk 100/200 dari Inggris, dan yang paling
baru adalah pesawat Super Tucano EMB -
314 dari Brazil.

Dari kaca mata awam, proses ferry
flight  kedua pesawat  terdahulu (F-16 dan
Hawk 100/200) nampaknya bisa dimaklumi,
selain kemampuan pesawat yang bermesin
jet, jarak kedua negara ke Indonesia pun
relatif dekat. Tetapi, untuk Super Tucano
EMB-134, boleh jadi orang awam akan sedikit
mengerutkan dahinya, alias setengah tidak
percaya.  Hal ini terkait dengan jarak negara
Brazil - Indonesia yang sangat jauh. Selain
itu pesawat Super Tucano merupakan
pesawat bermesin tunggal proppeler, yang
dari sisi kecepatan, tentunya tidak sehebat
pesawat-pesawat bemesin  jet.

Anda ingin tahu, bagaimana proses ferry
flight Super Tucano dilakukan  dan rute-rute
mana saja yang telah disinggahi dari Brazil
menuju Indonesia, berikut  laporannya.

Brazil - Indonesia

S
tanah air, menjadi momen krusial yang tidak
boleh dipandang remeh.   Salah-salah dalam
menentukan cara pengiriman, bisa jadi akan
berdampak pada cost atau bahkan
pesawatnya sendiri.

Dalam sejarah pembelian pesawat
tempur oleh pemerintah Indonesia (Kemhan/
TNI AU) dikenal dua model pengiriman, yaitu
model cargo (diangkut dengan kapal laut /
pesawat)  atau  secara ferry flight (langsung
diterbangkan dari pabriknya). Model cargo
pernah dilakukan untuk pesawat-pesawat
tempur pada era Presiden Sukarno.
Kemudian juga dilakukan pada masa Presiden
Suharto untuk pesawat F-5E Tiger, A-4 Sky
Hawk dan yang terbaru adalah pesawat Sukhoi
Su-29/30 MK.

Sementara model ferry flight pernah
dilakukan saat TNI AU mendatangkan
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Setelah terlebih dahulu dilakukan
pemeriksaan (dokumen, pencocokan
komponen pesawat, interior pesawat,
pengecatan, dan uji terbang dilaksanakan oleh
test pilot Embraer, Mr. William didampingi
Komandan Skadron Udara 21 Mayor Pnb
James Yanes Singal. Keempat pesawat Su-
per Tucano, masing-masing  TT-3101, TT-
3102, TT-3103, dan TT-3104 mengawali
penerbangan pada 20 Agustus 2012 langsung
dari pabrik Embraer di Gaveao Peixoto San
Jose dos Campos Brazil.

Dari pabrik Embraer, Super Tucano
menuju Recife AFB, yang masih di wilayah
negara Brazil.  Keesokan harinya (21/8),
menuju Fernando de Noronha Island sebuah
pulau kecil di Samudera Atlantik yang juga
masih wilayah Brazil.   Selanjutnya, pada (22/
8), menuju  Amircal Cabral International Air-
port di Sal Island Cape Verde (pulau kecil di
Atlantik - Koloni Portugis).   Keesokan harinya
(23/8), menuju Gran Canaria Island (sebuah
pulau kecil di Atlantik - Koloni Spanyol).

Dari Gran Canaria Island, Tucano flight
langsung melanjutkan penerbangan ke
Nador AFB, di Maroko.   Dari Maroko, pada
(25/8) Tucano flight melanjutkan penerbang-
an ke Palermo, Italia. Dari Palermo, pada hari
yang sama, Tucano flight langsung melanjut-
kan penerbangan ke Athena, Yunani. Setelah

bermalam,  keesokan harinya (26/8) Tucano
flight menuju Luxor, Mesir.   Dari Luxor Mesir,
hari itu juga Tucano flight menuju Doha,
Qatar.

Selanjutnya pada (28/8), Tucano flight
melanjutkan penerbangan ke Muscat Oman.
Setelah refuel, hari itu juga Tucano melanjut-
kan penerbangan ke Ahmedabad, India.
Keesokan harinya (29/8) penerbangan
dilanjutkan menuju Kalkuta masih di wilayah
negara India, dan pada hari itu juga, Tucano
flight langsung terbang menuju Rayong AFB
di Thailand.

 Kemudian pada (31/8) Tucano flight
menuju Lanud Soewondo, Medan. Inilah
Lanud di Indonesia yang pertama kali didarati
Super Tucano.  Keesokan harinya, pada (1/
9), Tucano flight menuju Lanud Halim
Perdanakusuma, Jakarta. Sebagai ferry flight
terakhir, pada (2/9) Tucano flight  melakoni
penerbangan terakhirnya menuju Lanud
Abdulrachman Saleh, Malang, sekaligus
menempati home base-nya di Skadron
Udara 21. Bem Vindos Tucanos.... Selamat
Datang Super Tucano.

Total penerbangan dari Brazil hingga
Malang (Indonesia) membutuhkan waktu 54
jam 35 menit yang dilaksanakan dalam kurun
14 (empat belas) hari.* (Soen-dari berbagai
sumber)
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ebuah pengalaman berharga baru saja didapatkan para
penerbang pesawat Sukhoi TNI AU.  Melalui sebuah latihan duel
udara (dog fight) yang dikemas dalam  nama sandi Pitch Black
2012,  penerbang-penerbang Skadron Udara 11 Lanud SultanS

Hasanudin, Makassar itu dapat merasakan, bagaimana skill dan performa
mereka diuji dalam melaksanakan dog fight dengan penerbang-
penerbang tempur dari berbagai negara dengan berbagai tipe pesawat
tempur.

Pengalaman itu tentunya sangat istimewa, mengingat  flanker TNI
AU itu baru pertama melakukan latihan ke luar Indonesia, dan tidak
tanggung-tanggung mereka bahkan langsung menjajal kemampuan
tarung udara dengan penerbang-penerbang tempur dari Australia yang
menggunakan pesawat tempur F/A-18A Hornet dan F/A-18F Super Hor-
net, Singapura dengan pesawat tempur andalannya F-15 SG, Korps
marinir AS dengan pesawat  F/A-18A Hornet serta Thailand dengan
pesawat tempur F16 A/B Fighting Falcon.

Keikutsertaan TNI AU dalam “Pitch Black 2012” kali ini merupakan
surprise bagi Australia khususnya dan negara-negara peserta lain
umunya, mengingat sejak digelar 22 tahun lalu, baru kali ini TNI AU ikut

Opsdiklat
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serta dan langsung mengirimkan pesawat
Sukhoi Su-27/30 yang nota bene adalah
pesawat produk negara timur yang selama
ini kerap menjadi  “incaran sebagai musuh”
bagi pesawat-pesawat produk negara barat.
Oleh karena itu, Australia begitu antusias
merespon kehadiran TNI AU, untuk itu secara
khusus mereka mengirimkan dua pesawat
F/A-18 hornet untuk menyambut kedatangan
empat Flanker TNI AU sesaat setelah
memasuki wilayah udara Australia di atas
Darwin.

Pitch Back 2012, merupakan latihan
perang udara gabungan terbesar di Asia
Pasifik. Awalnya latihan ini merupakan
agenda dua tahunan di antara negara-negara
persemakmuran (negara koloni Inggris-red).
Untuk kali ini Pitch Black diikuti oleh enam
negara, yaitu Australia (RAAF dan RAA),
Singapura (RSAF), Selandia Baru (RNZAF),
Thailand (RTAF), Amerika Serikat (USMC)
dan Indonesia (TNI AU).   Latihan yang digelar
antara 27 Juli hingga 17 Agustus 2012 di
kawasan Tindal AFB, Darwin Australia Utara
itu, melibatkan hampir seratus pesawat
dengan didukung ribuan personel.

Profesionalisme Penerbang TNI AU
Berbagai pelajaran dan pengalaman

berharga yang diperoleh para penerbang
Sukhoi dalam Pitch Black 2012 tentunya
akan menjadi nilai tambah bagi mereka,
khususnya dalam meningkatkan kemampu-

an dan profesionalisme. Demikian juga bagi
para peserta dari negara lainnya, karena
yang bertarung dan bekerja sama adalah
alutsista yang merupakan kulminasi teknologi
tempur udara terkini buatan timur dan barat.
Bagi para penerbang tempur yang terlibat
dalam latihan, biasanya sesuai skenario
latihan, ancaman menghadapi Flanker
secara nyata selalu disimulasikan dengan
pesawat barat sejenis, seperti F-15 atau F-
18, namun kali ini TNI AU malah mengirimkan
pesawat Su-27/ 30 sungguhan, tentu ini
sebuah surprise bagi Australia dan negara
lainnya.

Di sisi lain para penerbang Sukhoi TNI
AU cukup beruntung bisa memetik pelajaran
dan pengalaman dalam latihan tempur yang
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lebih realistis karena berlatih bersama
disamping  menghadapi lawan dari berbagai
jenis jet tempur seperti F-15 SG dan F-16
CD Block 52 dari Singapura, F-18 C/D Su-
per Hornet Australia , F-18 C/D Hornet USMC
AS dan F-16 A/B Thailand serta Hawk 127
RAAF.

Bagi TNI AU  partisipasi dalam Pitch
Black 2012, adalah untuk meningkatkan
kemampuan dan interoperability TNI AU
dalam latihan dan operasi udara bersama
dengan sasaran terciptanya profesionalisme
penerbang TNI AU khususnya dalam 
melaksanakan tugas operasi dalam latihan
skala besar (large scale exercise). Selain itu
sekaligus  untuk terciptanya saling pengertian
dengan rekan penerbang dari lain negara
serta untuk meningkatkan  profesionalisme

personel pelaksana latihan serta mengukur
kemampuan TNI AU dihadapkan pada
perkembangan teknologi, taktik dan strategi
pertempuran udara.

Bisa dipastikan dari latihan udara
terbesar dibelahan bumi selatan ini, ada
kemungkinan para pakar intelijen militer
udara tertarik untuk membandingkan
kelebihan dan kekurangan  teknologi dan
persenjataan serta kelemahan aneka
pesawat tempur yang berpartisipasi dalam
event ini. Dalam latihan tersebut, keempat
“Flanker” Sukhoi SU-27/30 TNI AU Skadron
Udara 11 terlibat pertempuran udara (air
combat) dengan pesawat-pesawat tempur
musuh yang diperankan sebagai negara
merah  pada ketinggian sekitar 18.000 feet di
atas udara sekitar Kota Darwin, serta se-
bagai area penembakan live menggunakan
area  Delamere air weapon range (AWR),
Australia.

Sukhoi sedot perhatian media Australia
Kehadiran Indonesia dalam Pitch Black

2012 dengan pesawat Sukhoi begitu istime-
wa. Media utama di Australia ramai-ramai
memberitakan kehadiran Sukhoi TNI AU
sebagai berita utama. Sikap ini tidak ditunjuk-
kan untuk negara peserta lainya, seperti
Singapura (RSAF) padahal negara singa ini
juga membawa jet tempur paling mutakhir
mereka F-15 SG “Strike Eagle” yang sudah
bisa dikatakan sebagai pesawat fighter
generasi 4.5 .

Kehadiran Sukhoi lebih menjadi bahan
berita yang menonjol dibandingkan dengan
keikutsertaan F/A-18 Hornet US Navy maupun
F-15 SG Singapura. Hal ini mengingat Sukhoi
SU-27/30 merupakan satu-satunya alutsista
peserta “Pitch Black” yang bukan made in
pabrikan negara Paman Sam. Pada latihan-
latihan lainnya, maka TNI AU biasanya
menggunakan pesawat F-16 A/B atau
terkadang menggunakan F-5 E/F Tiger II.

Kehadiran jet tempur Flanker yaitu
empat Sukhoi SU-27/30 dari Skadron Udara
11 Wing 5 Lanud Sultan Hasanudin,
Makassar  sangat mencolok dan menjadi
idola di antara alutsista yang digunakan dan
menjadikan head line dalam pemberitaan
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media. Bahkan kedatangan empat “Thunder”
dari Makassar tersebut mendapat pengawal-
an dari dua unit F-18 Hornet dari Skadron
Udara 77 RAAF dan diabadikan oleh fotogra-
fer udara terkemuka dunia yang legendaris,
Katsuhiko Tokunaga dari Jepang dari kursi
belakang (backseat) pesawat Super Hornet
RAAF.

Wakasau Tinjau Latihan
Selama berlangsungnya latihan

Wakasau  Marsdya TNI Dede Rusamsi ber-
kesempatan meninjau kegiatan. Kehadiran
orang nomor dua di TNI AU itu, didampingi
Aspam Kasau Marsda TNI Kuswantoro,
Asops Kasau Marsda TNI Ismono Wijayanto,
Pangkoopsau II Marsda TNI Agus Supriatna,
Kadisaeroau Marsma TNI Sumarno
(Sekarang Dankoharmatau), Kadiskomlekau
Marsma TNI M. Yunus dan Kadisfaskonau
Marsma TNI Noer Arifin.

Kedatangan Wakasau dan rombongan
disambut Chief of Staff RAAF Marshall Geoff
Brown di Darwin Air Force Base. Rombong-
an Wakasau selanjutnya  meninjau fasilitas
yang digunakan oleh TNI AU yaitu quick re-
action fasility (QRF) tempat pesawat SU-27/

30 Skadron Udara 11 TNI AU  parkir, OPTECH
Bunker, fasilitas penginapan crew TNI AU di
Tin City, dan meninjau Skadron 77 RAAF.
Dalam kesempatan ini Wakasau mendapat
penjelasan dari Marshall Geoff Brown tentang
kegunaan QRF, OPTECH  Bunker, kemam-
puan F/A-18A Hornet, bahkan sempat
mencoba kokpit F/A-18A Hornet didampingi
Geoff Brown. Wakasau dan rombongan  juga
menerima penjelasan skenario latihan dari
Squadron Leader Mike Kitcher dari RAAF

Wakasau Marsdya TNI Dede Rusamsi
menyebutkan latihan “Pitch Black” me-
rupakan pengalaman baru bagi pilot-pilot
tempur Sukhoi TNI AU, dimana latihan
berskala besar ini dalam pertempuran udara
tidak lagi berbicara pertempuran udara satu
lawan satu, akan tetapi bisa dua lawan dua
atau bahkan bisa empat lawan empat bahkan
bisa lebih lagi yang disebut “lingkungan
banyak lawan” (multi bogey environment)
dan membutuhkan kemampuan “kewas-
padaan situasi” yang tinggi dari penerbang
dan pengendali pertempuran (fighter com-
bat controller) yang berada di AEWC (radar
terbang) atau  pusat operasi udara.* (Sharky
& Soen)
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esungguhnya kecanggihan teknologi yang
digotong pesawat tempur Sukhoi mampu
menyetarakan kemampuan pilot TNI AU dengan
pilot jet tempur canggih lainnya seperti F-15 SGS

Singapura dan Super Hornet Australia. Jet tempur Sukhoi
SU-27 SKM dan SU-30 MK2 dirancang memiliki
kemampuan sergap superioritas udara dengan jelajah
jarak jauh.  Selain keunggulan udara, jet tempur ini dengan
kemampuan multiperannya mampu melakukan serangan
terhadap sasaran di darat dengan peluru kendali atau bom
pintar. Sukhoi SU-30 MK2 yang memiliki dua kursi pilot
selain memiliki kemampuan udara ke udara juga dirancang
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memiliki kemampuan serang darat tidak
seperti pesawat SU-27 SKM memiliki
sebuah kursi pilot. 

Pesawat tempur buatan Rusia ini juga
dilengkapi  instrumen avionik di kokpit, be-
rupa layar kaca MLD (multifunction liquid-
crystal display) dan HUD (head up display). 
Pesawat dilengkapi  sistem navigasi yang
terintegrasi dengan sistem satelit Glonass
dan Navstar, demikian juga dengan RWR
(radar warning receiver) yang berfungsi
mengen-dalikan tembakan rudal anti radiasi
KH-31P. Dalam operasi penerbangan
pesawat Sukhoi SU27 SKM mampu
menggunakan penjejak infra merah IRST (in-
frared search and track device) yang
dilengkapi pengarah laser (laser tracker)
yang mampu menembakkan rudal udara ke
udara dengan “laser beam riding”.

Teknologi tempur yang dikandung pada
jet tempur Sukhoi SU-27 SKM dan SU-30
MK2 mampu mendeteksi, mengunci dan
menyerang sasaran 360 derajat dalam
segala kondisi cuaca siang dan malam.
Sukhoi SU-27 SKM dan SU-30 MK2 telah
dilengkapi dengan peralatan pengisian ulang

BBM di udara (air refueling) sehingga
kemampuan jelajah tempurnya semakin
jauh.  Dengan sekali isi ulang avtur, Sukhoi
SU-27 SKM dan SU-30 MK2 mampu
mencapai radius jelajah tempur 5400 km,
suatu angka jelajah tempur (radius of action)
yang menakjubkan dan tentunya menggetar-
kan lawan. 

Beragam persenjataan mampu
digotong atau digantung pada berbagai rak
senjata Sukhoi sampai 12 jenis senjata mulai
dari rudal udara ke udara, rudal udara ke
darat, roket dan bom.  Rancangan teknologi
pesawat tempur Sukhoi 27- SKM dan Sukhoi
30-MK2 dari pabrik Knaapo di  Rusia  ini
mampu membawa rudal udara ke udara
RVV-AE active radar homing, rudal udara ke
permukaan KH- 29T (TE), KH-29L, KH-31P,
KH-31A dan bom pintar jenis KAB 500Kr dan
KAB-500Kr.

Berbagai jenis pesawat yang disertakan
dalam latihan ini mencerminkan betapa
bergengsinya “Pitch Black” ini.  Selain jet
tempur, Australia menyertakan pesawat
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angkut C-17 dan C-130 serta Wedgetail
AEW & C. Singapura mengikutkan pesawat
KC-135 refueling aircraft dan Gulfstream
G550. Sementara Indonesia mengirim dua
C-130 Hercules.  

Angkatan Udara Australia juga me-
nyertakan pesawat early warning system
Boeing737 “Wedgetail” yang dikenal sebagai
salah satu radar terbang paling canggih di
dunia. Wedgetail bisa berfungsi sebagai
pesawat komando pengendalian, peringatan
dini, jammer dan penyedia komunikasi anti
sadap. Radar pesawat ini mampu mendetek-
si 3000 sasaran dengan radar utama tipe
electronically scanned array segala cuaca
dengan radius pengamatan 300 mil laut dari
ketinggian 30.000 sampai 40.000 kaki.
Angkatan Udara Singapura juga mengirim-

kan sebuah pesawat AEWC  G-550 dari
Skadron 111 yang mengusung teknologi ra-
dar udara terbarunya. Pesawat ini juga
memiliki kemampuan sebagai salah satu ra-
dar terbang terbaik di dunia saat ini. Tentu
kemampuan teknologi kedua jenis pesawat
airborne early warning and control modern
ini  akan lebih  memaksimalkan kualitas
latihan gabungan angkatan udara dari enam
negara ini.

Diantara semua negara peserta hanya
Selandia Baru yang tidak mengirim jet
tempurnya, karena seperti kita ketahui saat ini
mereka tidak memiliki jet tempur setelah
semua pesawat A-4 U Skyhawk-nya di
grounded beberapa waktu silam. Mereka hanya
mengirim pesawat angkut dan beberapa
personel AU sebagai pengamat.  Kehadiran
Selandia Baru sebagai bentuk penghormatan
dan rasa kebersamaan Australia pada negeri
tetangganya yang sama-sama memiliki wajah
Eropa di geografi Asia Pasifik.

Latihan gabungan antarnegara diharap-
kan mampu memberikan pengalaman bagi
personel militer masing-masing negara,
terutama dalam mengadopsi dan eksperi-
men teknologi terkini di medan latihan.
Kehadiran Sukhoi di “Pitch Black” adalah
dalam rangka latihan dan diplomasi militer
tentunya.* (“Sharky”)
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rogram kerjasama pembuatan pesawat jet tempur antara Indonesia
dan Korea Selatan yang diberi nama Korea Fighter Experimental / In-
donesia Fighter Experimental (KF-X/IF-X) saat ini sudah sampai padaP

tahap “technical development test” (TDT). Diharapkan prototipe pesawat
selesai pada 2013.

Sepanjang 2012 ini, para teknisi  Indonesia dan Korea Selatan berharap
bisa menguasai pengembangan teknis pesawat KF-X.  Untuk tahun 2013
proyek ini akan beralih pada pencapaian berikutnya, yakni pengembangan
mesin dan manufaktur, dimana pada tahap ini sudah bisa dibuat enam buah
prototipe pesawat KF-X. Para desainer pesawat dan teknisi Indonesia yang
dikirim ke Korea Selatan untuk melakukan alih teknologi pesawat tempur KF-
X/IF-X tampak makin padu dengan teknisi Korea Selatan.

Kedua negara telah membentuk CRDC (combined  research & develop-
ment center).  Lembaga yang dibentuk pemerintah Korea Selatan dan Indo-
nesia yang berisikan gabungan para ahli pesawat kedua negara itu, baru-
baru ini merilis gambar pertama dari hasil kerjasama keduanya yang
dinamakan versi C-103.

C-103 adalah rancang baru dari program KF-X/IF-X yang mempunyai
performa seperti F-22 Raptor dengan bentuk yang meminimalkan RCS (ra-
dar cross section). Perbedaan yang paling menonjol adalah persenjataan
yang dibawa C-103 dapat terlihat semuanya karena digotong di bawah
sayapnya. Pada F-22 Raptor persenjataan tersebut tersimpan dalam  inter-
nal weapon bay sehingga pesawat tersebut dapat tampil full stealth.

Iptek
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C-103 rencananya akan menggunakan
radar AESA (active electronic scanned
array) yang dikembangkan oleh perusahaan
Korea LIG Nex-1. Pesawat ini direncanakan
mampu membawa persenjataan empat
rudal udara ke udara jarak menengah
sekelas AMRAAM, dua rudal udara ke udara
jarak pendek dan dapat membawa bom
hingga 1.000 pound sekelas JDAM (joint di-
rect attack munition), yang semuanya
terpasang pada 11 cantelan di bawah sayap
dan bodinya.

Pesawat rencananya dilengkapi dengan
mesin yang mempunyai daya dorong 36.000
pound sekelas F-404/ F-414 / EJ-200.    C103
diproyeksikan akan mempunyai kemampuan
di atas pesawat F-16. Keberhasilan program
KF-X/IF-X ini akan menjadi “kuda hitam”
dalam persaingan pemasaran pesawat
tempur sekelas F/A-18E/F, F-16 Block 60,
dan Eurofighter Typhoon.

Sekjen Kemenhan Marsdya TNI Eris
Herryanto menyebutkan bahwa untuk ke
depan Kemenhan akan membagi mana
yang bisa dilibatkan dalam proses alih
teknologi ini, baik dari kalangan industri,
akademisi, maupun dari pihak pemerintah.
Dikatakan, sebenarnya ada sedikit per-
bedaan yang memacu diskusi panjang
dengan delegasi DICC Korea, yakni soal
perbedaan keberadaan  industri pertahanan
di Indonesia  dan Korea; industri pertahanan
di Korea murni swasta, sedangkan di Indo-
nesia di bawah BUMN.

Sejak 2011 Indonesia telah mengirim-
kan 37 teknisi ahli untuk mengikuti tahap awal
proses alih teknologi. Mereka terdiri atas
enam penerbang pesawat tempur TNI AU,
tiga orang dari Balitbang Kemhan, 24 teknisi
dari PT Dirgantara Indonesia, dan empat
dosen teknik penerbangan dari Institut
Teknologi Bandung (ITB). Kementerian
Pertahanan RI memang serius menyiapkan
SDM agar bisa mengimbangi para teknisi
Korea dan memperkecil kendala dalam alih
teknologi. Kemhan berkomitmen bahwa alih
teknologi ini tidak berfokus hanya pada hasil,
tetapi pada proses. Hal ini dinilai penting agar
proses alih teknologi benar-benar berjalan

sempurna dan Indonesia bisa segera
mampu membuat pesawat tempur sendiri.

Pimpinan DICC Korea Selatan Noh
Dae-Lae mengatakan program alih teknologi
dengan Indonesia selama ini berjalan baik
karena kebijakan revitalisasi industri
pertahanan di bawah kepemimpinan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,
ternyata memiliki arah yang sama dengan
kebijakan di negaranya. “Diharapkan, ke
depan hubungan kerja sama antara Indone-
sia dan Korea Selatan bisa terus-menerus
ditingkatkan. Saya berharap kerja sama ini
melaju cepat,” ujarnya.

Pesawat tempur KF-X adalah pesawat
tempur generasi 4,5 atau setingkat dengan
pesawat F-18 milik Amerika Serikat.  Artinya,
pesawat ini lebih canggih dari pesawat
tempur yang dimiliki Indonesia, termasuk
pesawat F-16 Fighting Falcon dan Sukhoi
Su-27/30 MK.

Perjalanan Sejarah KF-X/IF-X
Sejak tahun 2008, Korea Selatan yang

mengetahui potensi Indonesia telah
menawarkan kerjasama program pe-
ngembangan pesawat tempur Korean
Fighter Experimental (KF-X). Pemerintah
Korsel sangat optimis dengan proyek ini. KF-
X direncanakan dapat terbang perdana pada
2020 dan pensiun 2050. Pesawat tempur ini
dirancang sebagai pesawat tempur kelas
menengah dengan kemampuan stealth
(siluman). KF-X dikabarkan akan lebih baik
dibandingkan F-16 Block 52.

Proyek pembuatan pesawat tempur
modern senilai US$ 6 miliar itu awalnya akan
ditanggung sendiri oleh Pemerintah Korsel.
Namun kesulitan finansial memaksa negeri
ginseng itu mencari mitra pendanaan dan
pilihan jatuh kepada Indonesia yan
menyambut baik tawaran ini. Alhasil mulai
Juli 2010 lalu kesepakatan kerjasama kedua
negara telah disepakati. Pihak Indonesia
sendiri akan mengambil bagian sebanyak 20
persen dari total biaya. Sisanya, 60 persen
oleh Pemerintah Korsel dan 20 persen lagi
oleh Korea Aerospace Industries Ltd.
Berdasarkan pembagian ini, imbalan yang
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akan diterima Indonesia berupa
pelibatan PT DI dalam pembuatan KF-X,
mendapatkan 50 unit KF-X dan menjadi mitra
pemasaran pesawat tempur tersebut.

Setelah Indonesia bergabung dalam
proyek KF-X, negara lain seperti Turki juga
menyatakan ketertarikannya. Negara Islam di
ujung timur Eropa ini menyatakan minatnya
untuk bergabung dalam proyek pengembang-
an KF-X. Dengan bergabungnya Indonesia
dan adanya minat Turki, menjadikan
pengembangan proyek KF-X ini mirip JSF-35
AS.

Kemampuan pesawat KF-X ini di-
rancang untuk masuk dalam kelompok
pesawat tempur generasi 4,5 yang berarti
melebihi F-16 Block 52 yang merupakan
generasi ke-4 Martin dan berada di bawah
F-35 yang merupakan generasi ke-5. Berat
kosong pesawat ini adalah sekitar 10,4 metrik
ton. Pesawat tempur ini cukup baik lantaran
memiliki rudal stand-off dan kemampuan
siluman (anti radar) yang memadai.

Beberapa kemampuan yang dimiliki
pesawat generasi ini meliputi kemampuan
melakukan manuver ekstrim (air combat
manuverability). Pesawat harus lincah
dengan menggunakan teknologi fly by wire

untuk pengendalian penerbangannya.
Penggunaan teknologi trust vectoring

nozzles yang mampu mengubah-ubah arah
semburan gas buang mesin jet, agar

pesawat tempur mempunyai kemampu-
an terbang dalam kecepatan rendah
dan melakukan belokan tajam.

Pesawat juga harus berkemam-
puan terbang jelajah pada kecepatan

supersonik dalam waktu yang
lama. Radar pesawat
harus  berkemampuan
menjejak target di luar

batas cakrawala (be-
yond visual range)

disamping juga memiliki kemampuan
menyerap dan membiaskan pancaran radar
atau teknologi stealth dasar yang
membuatnya sulit dilacak atau dibidik.

Pesawat tempur KF-X nantinya akan
berkursi tunggal dan didorong oleh mesin
bertenaga besar setara dengan kelas Gen-
eral Electric F-414 atau SNECMA M-88 yang
digunakan pada F/A-18E/F Boeing dan
Dassault Rafale.  Dibanding F-16 yang
dimiliki Korsel, KF-X memiliki radius tempur
50% lebih besar, usia pesawat 34% lebih
lama, avionik lebih baik, serta kemampuan
data link dan elektronik yang lebih baik.

Total biaya pengembangan pesawat
selama 10 tahun untuk membuat prototipe
KF-X diperkirakan menelan US$ 6 miliar.
Sedangkan ongkos produksi per unitnya
sekitar 20 juta won. Pembuatan KF-X akan
melalui tiga tahap, yakni pengembangan
teknologi yang akan memakan waktu dua
tahun, rekayasa dan perakitan, sebelum
akhirnya diproduksi. Produksi akan mencapai
200 unit, dan Indonesia akan mendapatan 50
unit, cukup untuk membuat tiga skadron
pesawat tempur. Diperkirakan, KF-X akan
siap pada 2018 dan mulai berproduksi
setelahnya.

Pesawat bisa memiliki usia terbang
hingga 30 tahun, sehingga bila terbang pada
2020, maka 2050 akan pensiun. Bila kerja-
sama Indonesia-Korsel berhasil maka
pesawat tempur yang awalnya berkode KF-
X tersebut akan berganti nama menjadi F-
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33. Diharapkan dengan adanya pesawat
tempur KF-X ini mampu membuat industri
alutsista negara kita semakin kuat, mampu
mendongkrak kekuatan TNI AU  guna
meningkatkan totalitas pertahanan negara
untuk mendukung keamanan nasional kita.  

Pesawat Tempur Generasi 4,5
Berakhirnya Perang Dingin pada tahun

1991 menyebabkan banyak negara
mengurangi pengeluaran militer, khususnya
bagi  Angkatan Udara yang memerlukan
biaya operasional mahal. Banyak program
pembuatan pesawat tempur “generasi
kelima” yang dikurangi jumlah pembuatan-
nya untuk menghemat biaya. Sehingga
banyak negara maju mengoptimalkan
pesawat generasi tempur keempatnya dan
melakukan upgrade agar memiliki kemampu-
an lebih mendekati pesawat tempur generasi
kelima.

Desain baru yang diterapkan pada
pesawat tempur generasi keempat atau
pada pesawat rancangan baru yang lebih
murah dan ekonomis dari pesawat tempur
generasi kelima dikenal dengan nama
pesawat tempur “Generasi 4,5”, yang
didalam disainnya mengandung berbagai
kemampuan gabungan antara generasi
keempat dan kelima serta masih cukup
ampuh untuk dikedepankan dalam meng-
hadapi tantangan perang udara modern.

Pemerintah Amerika Serikat telah
mendefinisikan pesawat tempur generasi 4,5
sebagai pesawat berkemampuan canggih,
termasuk radar AESA, kapasitas data-link
tinggi, kemampuan  avionik terbaru dan me-
miliki kemampuan untuk menggunakan
persenjataan tercanggih saat ini. Karakteristik
utama dari “generasi 4,5” adalah aplikasi
canggih digital avionik, pengurangan jejak
radiasi pancaran gelombang radio  (terutama
RF “stealth”), terintegrasinya sistem
pengendalian dan senjata udara.

Pesawat jenis ini telah dirancang untuk
beroperasi secara “network centric”  atau
medan perang berjaringan dan mempunyai
kemampuan multirole baik serang udara

atau serang permukaan. Kunci utama
teknologi senjata yang diperkenalkan meliputi
pengendalian rudal di luar jarak pandang
beyond visual range (BVR) AAMs, senjata
yang dipandu global positioning system
(GPS, radar canggih electronic scan array
(ESA) yang mampu menjejak, melacak dan
sekaligus mengacak elektronik lawan,
pembidik kaca helm (helmet mounted dis-
play), dan datalink yang bebas gangguan
serta berkapasitas tinggi.

Pesawat juga dilengkapi pengarah gas
dorong (thrust vectoring) sehingga mampu
lebih meningkatkan kemampuan manuver
serta mesin modern dengan kemampuan
tinggi dengan tingkat kemampuan “super-
cruise”. Karakteristik siluman”/stealth
difokuskan terutama pada frontal-aspek sig-
nature-teknik pengurangan radar cross sec-
tion (RCS), termasuk radar-penyerap bahan
(RAM). Pesawat tidak hanya sulit dijejak
dengan radar namun juga sulit dijejak dengan
peralatan lain seperti penjejak infra merah.

Generasi 4,5  dirancang menggunakan
struktur airframes baru dengan modifikasi
penggunaan bahan komposit untuk
mengurangi berat pesawat dan kapasitas
bahan bakar yang lebih besar sehingga
meningkatkan jangkauan tempur pesawat.
Disamping itu penggunaan komposit mampu
mengurangi  jejak radar “radar cros section”
(RCS) yang lebih rendah dibandingkan
dengan RCS pendahulu mereka.

Contoh utama dari desain badan
pesawat baru yang didasarkan pada desain
generasi 4,5 dalam penggunaan serat karbon
komposit, termasuk diantaranya  Eurofighter
Typhoon, Dassault Rafale, dan Saab JAS
39 Gripen.  Dari desain generasi 4,5, maka
pesawat F-15 Strike Eagle, F-18 F Super
Hornet, Typhoon, Gripen, Rafale dan telah
digunakan dalam pertempuran. Pesawat
mutakhir generasi 4,5 hasil pengembangan
Pakistan dan Cina, yaitu  Chengdu J-10B
telah  mengunakan radar active scanned
electronic array (AESA) dan kapasitas data
link serta sistem sensor udara modern.*
(Sharky)
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ayaknya sebagai pangkalan operasio-
nal tempur, Pitch Black 2012
dilengkapi dengan kelengkapan
tempur bagi pesawat-pesawatnya

terdapat tempat kelengkapan penerbang    fly-
ing gear equipment/ Alkat (alat keleng-kapan
terbang), seperti G-suit , live vest dan hel-
met di samping perlengkapan untuk
penerbang bisa santai menanti perintah
terbang.

Untuk akomodasi selama latihan maka
baik Darwin AFB  dan Tindal AFB dilengkapi
Tin City. Tin City atau ‘Kota Kaleng” adalah
perkampungan barak-barak militer yang
bangunannya terbuat dari kontainer-
kontainer seperti di pelabuhan. Kontainer ini
diubah menjadi ruang/kamar bagi para
personel sebagai tempat transit maupun
mess. Satu kontainer dapat dibagi menjadi
dua ruangan yang khusus untuk perwira
dilengkapi satu tempat tidur, lemari, TV dan
satu meja kecil berikut kursinya, sedangkan
untuk bintara hanya dilengkapi tempat tidur,
meja kursi dan lemari serta bagi tamtama
dilengkapi tempat tidur double/ tingkat.

Untuk keperluan MCK, juga berasal
dari kontainer yang ditempatkan terpisah dari
ruang tidur, dibuat memanjang dengan
fasilitas shower, ruang cuci dan toilet.  Dalam
pelaksanaannya kontainer-kontainer tersebut
dapat ditumpuk atau ditingkat menjadi dua
serta dapat dipindah-pindahkan sesuai
kebutuhan dan dapat ditempatkan di mana
saja sesuai kebutuhan. Kontainer dapat
dipindahkan menggunakan kereta api, kapal
laut ataupun menggunakan truk khusus
pembawa Kontainer.* (Sharky)

Fasilitas
Latihan
Kelas Satu

L
dan personel yang terlibat dalam latihan.
Antara lain fasilitas Quick Reaction Facility
(QRF), OPTECH Bunker dan Tin City.

Sewaktu berkunjung ke Lokasi latihan
rombongan, Wakasau sempat melihat
fasilitas seperti yang dimiliki RAAF Darwin
yaitu Quick Reaction Fasility (QRF) yaitu
tempat dimana pesawat-pesawat tempur
disiagakan agar dapat segera bertindak
apabila terjadi suatu hal yang mencurigakan
yang mengancam keamanan atau kedaulat-
an negara. QRF di tempatkan di bagian
ujung landasan pacu yang dilengkapi
beberapa fasilitas penunjang seperti ord-
nance loading aprons (OLAs), bunker
pelindung sebagai crew room dan per-
lengkapan penerbang serta tanker pengisian
bahan bakar.

Ordnance loading aprons (OLAs),
dirancang bagi pesawat tempur yang akan
terbang membawa persenjataan maupun
pengisian bahan bakar agar aman dan
efisien. Dalam latihan maupun operasional
berfungsi sebagai penambah keselamatan
apabila menggunakan lintasan landasan
agar jika terdapat penerbangan militer dan
penerbangan sipil keduanya dapat berjalan
secara bersamaan atau simultan dan tidak
saling mengganggu.

Bagian lain fasilitas QRF adalah
OPTECH bunker dimana tempat crew room
stand by dengan fasilitas ruang briefing serta
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Generasi ke 1: Propulsi jet, kecepatan
tinggi (F-80, German Me 262).

Generasi ke 2: Sayap swept wings;
radar penembakan, rudal infra merah aspek
belakang  (F-86, MiG-15, Vampire).

Generasi ke 3: Kecepatan supersonic,
radar “search & track” penembakan  beyond
visual range (“century series” seperti F-
105,F-104,F-111,F-101,  F-4, selain MiG-19,
MiG-21, Buccaneer, Mirage III/V).

Generasi ke  4: Radar pulse-doppler;
kemampuan manuver tinggi (high maneuver-
ability), mampu menembakkan rudal look-
down, shoot-down, dilengkapi data link dan
sensor infra merah, segala cuaca,anti radar
(F-15, F-16, Mirage 2000, MiG-29). Generasi
ini mengenal generasi pertama pesawat
tempur siluman F-117 yang mengunakan
bentuk dan material penyerap radar.

Generasi ke 4+: Sangat handal segala
cuaca (high agility), gabungan sensor
(sensor fusion), jejak radar kecil (low signa-
tures) (Eurofighter Typhoon, Su-30, ad-
vanced versions of  F-16 and F/A-18, Rafale).

Generasi ke 4,5: Radar “active elec-
tronically scanned arrays”; kemampuan
stealth lebih baik “active” (waveform cancel-
ing) stealth; kemampuan  supercruise (Su-
35, F-15SE).

Generasi ke 5: Kemampuan siluman
dari semua arah “all-aspect stealth”. Senjata
tersimpan “internal weapons”, sangat  andal
(extreme agility), integrasi sepenuhnya
semua sensor (full-sensor fusion), integrasi
avionics, dan kemampuan  supercruise (F-
22, F-35).

Generasi ke 6: Kemampuan siluman
sempurna ëxtreme stealth, efisien dalam
semua tahap penerbangan (subsonic to
multi-mach), mampu mengubah citra atau
“morphing capability,” lapisan pelindung
“smart skins”, sangat  terkoneksi  highly net-
worked””, sensor sangat peka  (extremely
sensitive sensors), mampu menggunakan
senjata (energy weapons) semacam laser.*

Karakteristik
Generasi Pesawat Tempur
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ebagai negara agraris, pertanian memang menjadi salah
satu sektor penting Indonesia. Kita tentunya masih ingat
dengan strategi pembangunan gaya presiden Soeharto,
dimana melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun

(Repelita), sektor pertanian selalu menempati prioritas utama
sebagai sasaran pembangunan, artinya bahwa pertanian
memang masih menjadi primadona bagi Indonesia. Berbagai
produk hasil pertanian, khususnya beras, sempat
melambungkan Indonesia di pentas dunia. Alhasil, pada era
1980-an, Indonesia mampu mewujudkan swasembada beras,
bahkan sempat mendapat penghargaan dari badan pangan
PBB (food and agriculture organization-FAO) sebagai negara
berkembang yang mampu swasembada beras.

Tahukah Anda kalau sukses sektor pertanian Indonesia
ketika itu tidak lepas dari peran Satuan Udara Pertanian
(Satudtani). Melalui berbagai aksinya, pesawat-pesawat
Satudtani tidak pernah lelah terbang dari areal pertanian yang
satu ke areal pertanian lainnya, menyemprotkan bahan-bahan
kimia untuk menjaga agar tanaman para petani terhindar dari

Profil Satuan
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gangguan hama. Tanpa kenal lelah, para
awak pesawat Satudtani terus bermanuver
di atas lahan pertanian, mereka tak ubahnya
sedang “bertempur” melawan “musuh”, dan
ketika mendarat, merekapun akrab menjadi
sahabat para petani.

Meskipun tugasnya sangat mulia, tetapi
keberadaan Satudtani jarang dikenal.
Jangankan masyarakat kebanyakan, prajurit
TNI AU saja masih banyak yang belum kenal
dengan satuan yang sekarang dipimpin oleh
Letkol Pnb Rakhmatsyah Lubis, S.T ini.  Apa
sebenarnya tugas Satudtani itu? Bagaimana
kedudukannya di dalam organisasi TNI AU?
dan bagaimana perannya selama ini?

Perkembangan Satudtani diawali tahun
1966, ketika Kompartemen Pertanian dan
Agraria, yang mana para pendahulunya
merupakan personel-personel TNI AU,
merintis pemanfaatan pesawat terbang bagi
kepentingan kesejahteraan rakyat,
khususnya dalam bidang pertanian.  Sebagai
tindak lanjutnya kemudian dilakukan
Persetujuan Kerjasama Operasi Karya
antara Kompartemen Pertanian dan Agraria
dengan Departemen Angkatan Udara.
Perkembangan selanjutnya, berdasarkan
Keputusan Panglima Angkatan Udara Nomor
19 jo Nomor 20 Tahun 1969 dibentuk flight
Gelatik yang menjadi embrio satuan
pelaksana tugas-tugas dibidang penerbang-
an pertanian.

Akhirnya, melalui Instruksi Presiden
Nomor 5 Tahun 1970 tanggal 21 Februari
tentang pemanfaatan pesawat-pesawat TNI
AU bagi kepentingan pertanian dibentuklah
Satuan Udara Pertanian. Beberapa
peraturan lain yang  terkait antara lain, Surat
Keputusan Bersama (SKB) antara Menhan-
kam/Pangab Nomor: KEP/B/31/VI/1971 dan
Menteri Pertanian Nomor: 258/Kpts/Um/6/
1971 tanggal 16 Juni 1971 tentang Pem-
bentukan Satuan Udara Pertanian.
Kemudian ada Surat Keputusan Kepala Staf
Angkatan Udara Nomor: 55/PERS-KS/1971
tanggal 23 Juni 1971 tentang Penempatan
personel pada Satuan Udara Pertanian.
Keputusan Kepala Staf TNI Angkatan Udara

Nomor: KEP/51/XI/1977 tanggal 12 Novem-
ber 1977 tentang Penunjukan Panglima
Komando Paduan Tempur Udara (Pang-
kopatdara) sebagai Pembina Kesiapan
Operasi Satuan Udara Pertanian.  Kemudian
Instruksi Kepala Staf TNI AU Nomor: Ins/03/
R03/1985 tanggal 12 Maret 1985 tentang
Reorganisasi TNI AU, setelah Kopatdara di
Likuidasi, maka kedudukan Satuan Udara
Pertanian berada di bawah Koopsau I, dan
Radiogram Kepala Staf TNI AU Nomor TK/
365/85 tanggal 24 April 1985 tentang
Pemindahan home base dari Lanud
Kemayoran (KMO) ke Lanud Kalijati (KJT-
sekarang Lanud Suryadarma).

Dalam perjalanan pengabdiannya sejak
tahun 1971 hingga awal 1984, Satudtani
dinilai berhasil khususnya dalam
pemberantasan hama melalui aerial appli-
cation, ditunjukkan dengan meningkatnya
hasil pertanian khususnya komoditas beras
untuk mencapai swasembada pangan
nasional.  Hal ini tidak lepas dari aplikasi
konsep pertanian modern, dimana pesawat
terbang mempunyai peranan yang penting.
Sehingga dalam pelaksanaan Repelita,
pemerintah pada waktu itu memandang
perlu memanfaatkan pesawat terbang TNI
AU untuk mendukung kegiatan-kegiatan
bidang pertanian.
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Pada awal berdiri, Satudtani diperkuat
4 pesawat PZL-104 Wilga.  Pada tahun 1972
armadanya menjadi 56 unit PZL-140 Gelatik
hasil modifikasi LIPNUR.  Pada tahun 1974
mendapat tambahan 4 Cessna 188 Agtruck,
kemudian disusul Pilatus PC-6 Porter sewa
dari Ciba Pilatus Swiss.   Setelah hubungan
sewa tidak diperpanjang, disusul akuisisi 5
pilatus, dan Lanud Kalijati (Suryadarma),
Subang ditunjuk sebagai home base.

Sesuai Lampiran Kep Menhankam/
Pangab Nomor: KEP/B/31/VI/1971 tanggal 16
Juni 1971 dan Kep Kasau Nomor: KEP/51/
XI/1977 tanggal 12 November 1977
Satudtani merupakan satuan yang berada di
jajaran Koopsau I.  Oleh karena itu, dalam
pelaksanaan tugas, Komandan Satudtani
bertanggung jawab kepada Pangkoopsau I.
Untuk pembinaan di bawah koordinasi
Koopsau I, dan untuk penggunaan berada di
bawah koordinasi Departemen/Kementerian
Pertanian RI.

Saat ini Satudtani dipimpin oleh Letkol
Pnb Rakhmatsyah Lubis, ST.  Alumnus AAU
1994 ini dipercaya untuk memimpin Satudtani
sejak 2011 lalu. Untuk kantor berada di
Makoopsau I, Jakarta dan Kementerian
Pertanian, sementara hanggar pesawat
berlokasi di Lanud Suryadarma, Kalijati,
Subang, Jawa Barat.

Kemampuan Operasional
Dengan dukungan pesawat-pesawat

PC-6/B2-H2 Pilatus Porter, Satudtani
memiliki berbagai macam kemampuan
operasional. Beberapa misi penerbangan

yang sering dilakukan antara lain, agricultural
duties (crop spraying). Misi ini berupa
penyemprotan cairan dan menabur granu-
lar/butiran pada area yang luas dengan
medan yang sulit seperti perkebunan,
persawahan, tegalan, hutan, dan pegunung-
an. Misi ini sangat efektif karena dapat
dilakukan  secara serentak dan cepat. Misi
ini merupakan sarana utama menghadapi
keadaan darurat khususnya dalam bidang
pertanian, seperti adanya serangan hama
secara eksplosif yang membutuhkan
penanganan cepat yang melibatkan
Kementerian dan Pemda.

Misi lainnya adalah fire fighting (water
bombing). Misi ini berupa pengeboman
cairan sekaligus sebanyak 800-1000 liter
melalui udara.   Misi biasanya untuk kegiatan
pemadaman kebakaran lahan yang jauh dari
sumber air atau kebakaran yang terjadi di
daerah padat penduduk seperti perkotaan.
Berikutnya adalah Aerial Survey. Pesawat
PC-6/B-2-H2 Pilatus Porter mampu
melaksanakan survey melalui udara. Misi ini
dilakukan untuk melihat atau pengambilan
data areal pertanian, atau melihat kondisi
akibat bencana alam seperti kekeringan,
banjir, longsor, serangan hama dan lain-lain,
serta membantu kebutuhan survey dan
pemotretan melalui udara. Untuk pemotretan
melalui udara dapat dilakukan secara hori-
zontal maupun vertikal dalam rangka
pembuatan data luasan/peta areal pertanian
dan pemetaan areal hutan dan pemantauan
potensi dan kondisi hutan.

Misi lainnya adalah cargo transport.
Satudtani mampu melaksanakan misi untuk
mengangkut barang cair dan padat ke
daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau
melalui laut maupun darat dengan waktu
yang cepat. Kemampuan ini dapat di-
manfaatkan untuk mengangkut bibit ternak,
bibit tanaman, pupuk dan alat-alat pertanian
ke daerah-daerah terpencil yang sulit
dijangkau melalui laut maupun darat serta
membantu mengatasi keadaan darurat yang
membutuhkan sarana transportasi udara
dengan cepat.
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Satudtani juga mampu melaksanakan
misi medik udara. Pesawat PC-6/B2-H2
Pilatus Porter dapat dimanfaatkan untuk
sarana ambulan udara bagi pasien darurat,
dimana mampu mengangkut 2 pasien
dengan posisi terbaring atau lebih dari 2
orang untuk pasien duduk, memberikan
dukungan transportasi kepada petugas PPL
di lapangan/daerah terpencil bila sakit dapat
segera ditangani di rumah sakit. Pesawat
PC-6/B2-H2 Pilatus Porter juga mampu
melakukan pencarian korban bencana
melalui udara dengan waktu terbang ± 3-4
jam untuk memberikan bantuan darurat,
melakukan pencarian korban di darat
maupun di laut,  mengangkut tim rescue ke
daerah bencana dengan didaratkan ataupun
diterjunkan, memberikan bantuan darurat
logistik dan lainnya melalui udara dengan
cargo drop menggunakan helly box ke
tempat korban ditemukan.

Kemampuan lain yang cukup unik dari
Satudtani adalah inspection of pipelines,
highway farm field. Karena pesawat PC-6/
B2-H2 Pilatus Porter mampu terbang pada
ketinggian dengan kecepatan rendah, maka
dapat melakukan inspeksi sarana irigasi
pertanian, pipa air, minyak dan gas, lahan

pertanian, perkebunan dan kehutanan.
Dengan pesawat Pilatus PC-6/B2-H2 Pilatus
Porter, Satudtani juga mampu melaksana-
kan misi observation flight for military,
boarder control dan police.  Pesawat PC-6/
B2-H2 Pilatus Porter  mampu membawa
peralatan observasi dan observer yang
dilengkapi persenjataan, dapat dimanfaatkan
untuk observasi daerah rawan konflik,
penyusupan dan  penyelundupan di darat dan
di laut, pemantauan illegal fishing, illegal log-
ging dan daerah-daerah perbatasan.

Selain kemampuan tersebut, masih
banyak lagi kemampuan lain yang dimiliki oleh
Satudtani.  Keberadaan pesawat Pilatus Por-
ter memang sangat memungkinkan Satudtani
melakukan aneka misi lainnya, seperti air-
borne pollution control, parachuting (dropping
barang menggunakan helly box), paradrop-
ping serta target towing.  Selama lebih dari
tiga dasawarsa mengabdi, sudah banyak misi
dan jam terbang mampu  dilaksanakan  oleh
Satudtani.  Berbagai areal pertanian di Indo-
nesia juga hampir tidak pernah luput dari
sentuhan tangan-tangan personel Satudtani.
Mereka layaknya sudah menjelajah berbagai
tempat di negeri ini dan merekapun telah
menjadi sahabat para petani.*

Suara Angkasa Edisi Oktober 2012 45



Suara Angkasa Edisi Oktober 201246

viation psychiatry merupakan
cabang psikiatri yang mempelajari
berbagai masalah kedokteran jiwa
bagi personel penerbangan.

Oleh dr. Srimpi Indah Z, Sp. KJ/ Flight surgeon

A
Psikiater yang bergelut di bidang aviation psy-
chiatry mempunyai tanggung jawab besar
untuk mengevaluasi, bukan saja kondisi
kesehatan psikis saat ini. Akan tetapi juga
harus mencoba memprediksi dan memberi
opini/saran terhadap kemampuan penye-
suaiannya untuk terbang di sekian waktu
mendatang.

Keselamatan penerbangan merupakan
hal yang terpenting dalam pengoperasian
pesawat terbang. Rata-rata tingkat kecelaka-
an pesawat (accident rate) di seluruh dunia
sekitar 1,5 kejadian tiap satu juta penerbang-
an. Sebagian besar accident mengindikasi-
kan problemnya terletak pada crew training.

Angkatan Udara Amerika (USAF)
menyatakan bahwa dana untuk mendidik tiap
calon penerbang sekitar 50.000-80.000 dolar
Amerika.  Sedangkan Angkatan Udara Inggris
(RAF) menghitung kira-kira kebutuhan dana
per orang sekitar 38.000 pounstreling. Data

resmi dari TNI belum ada, namun dari
berbagai sumber untuk beberapa flying
school Indonesia mereka mematok harga
sekitar 450 – 650 juta rupiah per calon.

Saat ini Indonesia menempati urutan
pertama dalam jumlah terjadinya accident.
Dari tahun 1960 sampai dengan sekarang,
rata- rata terjadi sekitar satu kali crash atau
fatal accident dalam setiap sembilan bulan
dan telah menewaskan lebih dari 1300 or-
ang. Oleh karena itu, proses seleksi yang
baik, secara signifikan akan menyelamatkan
banyak dana. Tidak mengherankan bahwa
hampir seluruh institusi pendidikan dan
pelatihan penerbang militer selalu berusaha
menjaga sistem seleksinya.  Dalam
rekruitmen atau seleksi awal diharapkan
psikiater dapat menilai kemampuan calon
tersebut agar dapat ‘digunakan’ sampai
beberapa tahun ke depan, sebab besar sekali
dana yang dibutuhkan untuk mendidik calon
penerbang juga investasi pemilik pesawat
untuk melengkapi peralatan yang ada di
pesawatnya. Sementara untuk evaluasi ru-
tin, dilakukan setiap dua tahun sekali, atau

Kesehatan
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lebih pendek waktunya jika awak pesawat
tersebut sebelumnya mengalami incident
ataupun accident.

Proses Pemeriksaan Penerbang Militer
Profil kepribadian anggota militer

sebetulnya bukan benar-benar dibentuk di
lingkungan militer. Namun mereka yang
memilih menjadi anggota TNI memang ingin
memenuhi intra psychic need atau dorongan
psikis dari dalam diri mereka sendiri. Ciri
kepribadian mereka biasanya disebut
sebagai a very adaptive compulsive person-
ality core artinya meskipun kompulsif namun
sangat adaptif, sehingga pola pendidikan dan
pelatihan yang diberikan tidak akan me-
nimbulkan distress.

Pada banyak negara termasuk Indone-
sia, proses pemeriksaan psikiatri dalam
rekruitmen calon penerbang militer selalu
menggunakan dua cara. Pertama, pe-
meriksaan psikometri (tes tulis) dan kedua
wawancara. Dalam wawancara psikiatri
harus mendapat gambaran mengenai tiga
hal utama, yaitu tidak adanya gambaran ke
arah neurotik; memiliki defence mechanism
yang mature; serta tidak ada riwayat
gangguan psikiatri apapun, termasuk
penggunaan psikotropik.  Artinya selain
bebas gangguan di aksis 1 (artinya tidak ada
diagnosis gangguan jiwa), para penerbang
juga memiliki aksis 2 yang sesuai, yaitu profil
kepribadian yang adaptif serta aksis 3 yang
bebas gangguan masalah fisik.

Selain hal tersebut, dasar profil yang
dibutuhkan pada seorang penerbang mini-
mal memiliki nilai tinggi dalam 5 hal, yaitu
kemampuan kognitif, kemampuan menjalin
kerja sama, kemampuan memimpin, rasa
percaya diri dan senang bertualang (curios-
ity, need to be exploration).  Kemampuan
kognitif bukan hanya secara intelegensi,
namun lebih luas pengertiannya. Seorang
calon dengan kognisi normal, diharapkan
tidak dalam suasana perasaan yang
cenderung depresif sehingga merasa diri
tidak mampu atau justru sebaliknya
cenderung manik, sehingga mungkin akan
careless yang akhirnya meningkatkan acci-

dent prone. Hal ini karena kemampuan
kognitif akan ikut mempengaruhi proses
informasi dan kemampuannya menyelesai-
kan masalah. Secara emosional juga harus
stabil, sehingga dapat menerima dan
memberi input positif pada diri atau
lingkungannya. Kemampuan koping harus
baik, agar jika ada masalah tidak langsung
terjadi distress namun harus tahu bagaimana
alternatif jalan keluar penyelesaiannya.
Perilaku juga terkontrol, artinya harus aware,
tahu mana yang salah dan bagaimana
memperbaikinya. Untuk itu penerbang tidak
cukup hanya fisik yang sehat, namun juga
faktor–faktor mental, dan emosional harus
stabil.

Hal yang harus diperhatikan pada
penerbang dapat digambarkan dalam
segitiga standard kesehatan aviation psy-
chiatry berikut :

a. Fit for full duty, artinya
penerbang tersebut dapat melak-
sanakan tugas, kapan pun dan di
manapun.

b. Fit for limited duty, artinya boleh
tugas dengan waktu tertentu, atau
route/area tertentu yang me-
mungkinkan segera bertemu
dengan dokter spesialis yang
merawat atau mungkin harus con-
trol sesuai jadwal yang disepakati,
hingga akhirnya kembali fit for full
duty. Contoh pada adjustment dis-
order (gangguan penyesuaian).

c. Unfit for duty, jika terdapat suatu
gangguan berat atau jika point b di
atas tidak tercapai perbaikan.
Catatan: rekomendasi unfit untuk
tugas, tidak menjadi penyebab
dikeluarkan dari dinas (militer)
dengan alasan karena kesehatannya.

2. Phisicaly qualified for aviation duty

a. Harus fit for full duty

1. Fit/ unfit for general duty:
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b. Harus tidak ada diagnosis fisik
yang membuatnya termasuk not
physically qualified.

c. Bebas dari diagnosis Aksis 1
(gangguan jiwa) dan kode V
(masalah-masalah yang mempe-
ngaruhi kondisi psikis, namun
bukan gangguan).

dilihat dari temperamen, fleksibilitas,
secara jangka panjang selalu meng-
gunakan defense mechanism yang
mature, menggunakan atensi penuh
terhadap penerbangan, mampu meng-
ikuti latihan secara komplit (jika siswa
penerbang), serta memiliki kemampu-
an untuk mentoleransi distress saat
terjadi banyak masalah dalam operasio-
nal latihan dan penugasan yang bisa
menjadi stressor.

Contoh kasus
Tn. X, 20 tahun, berasal dari daerah

Sumut, dirujuk karena sering tidak mengikuti
kegiatan terbang dengan alasan sakit. Ia
sedang menjalani sekolah sebagai siswa
penerbang PSDP. Dalam wawancara psi-
kiatrik, ia mengira sekolah penerbang seperti
kuliah biasa dan tidak menyangka Sekbang
memiliki irama pendidikan yang begitu ketat.
Ia pernah kuliah dan indeks prestasinya
selalu bagus, ia merasa akan mampu belajar
sebagai pilot yang baik. Temannya yang
belajar di flying school meyakinkannya untuk
keluar dari kuliahnya dan mendaftar PSDP.
Selama ground school memang ia mampu
menerima pelajaran dengan baik, namun
ternyata tiap kali akan terbang ia merasa
mual. Dari alloanamnesis didapatkan, hampir
setiap instruktur pilot memiliki catatan
tersendiri. Remark para instruktur pilot (IP)
terhadap kemampuan terbangnya, antara
lain:

3. Suitability, merujuk pada aksis 2
(ciri kepribadian). Lingkungan pener-
bangan merupakan stressor bagi
manusia.  Stressor tersebut berupa fisik
dan biologis yang timbul antara lain oleh
adanya daya percepatan, gerakan tiga
dimensi, ketinggian, tipisnya oksigen
udara, noise, suhu ekstrim, mengarungi
daerah berbagai zona waktu, serta
siklus istirahat dan tidur yang tidak
teratur.  Selain berdampak terhadap fisik
(fleksibilitas, strenght, stamina), hal
tersebut dapat menimbulkan beban
mental bagi penerbang (masalah
psikomotor, kemampuan koordinasi,
serta reaction time). Di sisi lain, untuk
keamanan diri dan pesawatnya,
penerbang dituntut mampu menyesuai-
kan diri terhadap perubahan tersebut.
Kewaspadaan terus-menerus dengan
tidak ada kekeliruan sekecil-kecilnya
merupakan keharusan. Jika terdapat
gangguan kepribadian, maka akan
mengganggu performance dalam dinas
dan cenderung mengancam keamanan
diri sendiri atau orang lain. Jika demiki-
;an, maka unsuitable for military ser-
vice.

4. Seseorang dinyatakan non aero-
medical adaptable (NAA), jika memiliki
ciri kepribadian atau gangguan
kepribadian yang mal adaptif terhadap
suatu misi, keamanan penerbangan
atau terhadap kerjasama antarawak
pesawat. Jadi aeromedical adaptable
(AA) adalah seseorang yang memiliki
kemampuan untuk beradaptasi ter-
hadap berbagai masalah penerbangan,

1. Siswa ada kecenderungan ngeyel/
coba-coba tidak mengikuti instruksi IP.

2. Siswa masih ragu-ragu untuk
melaksanakan apa yang harus
dilakukan.

3. Siswa bingung dan kaget saat A/C
mulai terbang dan tidak tahu apa yang
harus dikerjakan.

4. Shutdown, master switch tidak off.
Taxy belum center line. Saat inflight
siswa cenderung terpaku pada satu
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instrumen dan tidak cross check.  Diam
dengan tatapan kosong. Prosedur
banyak lupa.  Siswa tidak ada progress.

5. T/O masih miring-miring.  Tidak bisa
menerima secara langsung instrusi IP.

6. Siswa cenderung ragu-ragu hingga
akhirnya salah, meskipun sebenarnya
awalnya sudah betul.

7. Prosedur banyak yang lupa, tidak
tahu koreksi sama sekali, tidak ada
usaha untuk maju, pasrah terhadap
keadaan dan  siswa tidak mau belajar.

8. Guideline tidak hafal. Siswa
bingung. Hanya crosscheck tapi tidak
dilakukan.

9. Tidak ada progress dari excercise
pattern sebelumnya.

10. Emosi siswa labil. Jika ada press-
ing langsung tidak konsentrasi. Siswa
tidak bisa analisa, tidak tahu pesawat
ketinggian/kerendahan. Masih bingung
instrumen mana yang harus dipilih.

feeling karena menyebabkan teman yang lain
dihukum.

Relationship antara siswa dan instruktur
seperti pola transference dan counter trans-
ference. Kalau seorang IP berkomentar Si A
bagus, maka IP yang lain akan terinduksi, dan
merasa Si A bagus. Makin banyak yang
merasa bagus, maka transference-nya akan
makin baik. Sedangkan pada kasus ini,
hubungannya dengan instruktur jadi seperti
counter transference, karena tiap IP pasti
memiliki kesan kurang baik terhadapnya.
Akibatnya, kemampuan bertanggung jawab
terhadap pelaksanaan perintah dinilai rendah.

Saat solo flight muncul psikopatologi
antara lain seperti anxietas, motion sickness,
keluhan gastrointestinal, mulai lupa-lupa
prosedur sampai dengan panik atau depresi
dengan keluhan somatik. Dengan adanya
berbagai temuan tersebut, prediksi dari sisi
aviation psychiatrist sebagai siswa, ia tidak
akan mampu mengikuti latihan secara
komplit karena nonaeromedical adaptable.
Tn X akhirnya dieliminasi.

Psikiater yang bergelut dibidang aviation
psychiatry mempunyai tanggung jawab
besar untuk mengevaluasi, bukan saja
kondisi kesehatan psikis saat ini.  Akan tetapi
juga harus memprediksi dan memberi opini/
saran terhadap kemampuan penyesuaian-
nya untuk terbang pada sekian waktu
mendatang.

Sebenarnya kemampuan terbang
merupakan suatu mastery. Tiap kali terbang,
hal tersebut merupakan reinforcement. Oleh
karena itu, setiap penerbang ‘always wanted
to fly’. Comfortable feeling that flying is one
of the best expressions of them. Pada
contoh kasus di atas jelas, siswa sekolah
tersebut menghindari berbagai latihan
dengan alasan sakit. Kalaupun dipaksa
terbang, maka keluhan dan gangguannya
muncul. Salah seorang penerbang pesawat
A-4 Skyhawk menyatakan, when I strapped
the A4 on, it was not the A4 that was flying. It
was me flying up there all over the sky! Itulah
tugas aviation psychiatrist pada para
penerbang yang masih aktif yaitu keep them
flying.*

Pembahasan
Jika dianalisis menggunakan segitiga

standar kesehatan aviation psychiatry (lihat
gambar) maka tampak calon penerbang
tersebut tidak sesuai. Pada Tn X, akibat mas-
alah aksis 2 (ciri kepribadian yang tidak
sesuai) akhirnya nonaeromedical adaptable
(NAA). Dia tidak hanya dituntut untuk adaptif
dunia penerbangan, namun juga terhadap
pola pendidikan militer. Hal ini menjadi
penyulit utama.

Masalah lain datang dari lingkungan
sesama siswa sendiri. Sistem pendidikan
sekolah militer sangat mengutamakan
kebersamaan, maka demi jiwa korsa,
kesalahan individu bisa mengakibatkan
hukuman kelompok.  Akibatnya relationship
Tn X dengan teman-temannya terganggu,
karena dianggap sebagai sumber masalah.
Tiap kali ia bersalah, maka ia makin guilty
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emangat kerja yang ada pada diri kita adalah induk dari
segala sukses yang menghubungkan semua potensi
unggul yang kita miliki untuk menghasilkan kinerja op-
timal. Tanpa semangat kerja, kita akan merasa tidak
S
efektif untuk melangkah ke arah kerja yang harus kita selesai-
kan. Setiap orang pada dasarnya bersifat tidak konsisten
dengan dirinya sendiri, hal ini akan terlihat dari fluktuasi
semangat seseorang yang selalu turun naik. Kadangkala
semangat seseorang bisa berada di puncak kepercayaan diri
yang sangat tinggi, tapi kadangkala semangat itu bisa berada
di dasar yang paling rendah, yang membuat rasa percaya diri
itu hilang.

Manusia itu memang unik, sehebat apapun seseorang
dengan kekuatan motivasi dan kepercayaan dirinya, pasti akan
ada hari-hari yang membuat orang tersebut merasa kehilangan
semua semangat kerjanya.  Untuk bisa menjaga dan merawat
semangat kerja kita secara konsisten dan stabil adalah sulit,
sebab dibutuhkan mental yang sangat terlatih oleh pengalaman
hidup dengan berbagai macam situasi dan kondisi, tapi belum
tentu setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar tentang
makna hidup dari realitas perjalanan hidupnya. Semangat
adalah kata yang mengalirkan energi sukses dari satu titik darah

Mempertahankan
Semangat Kerja

Psikologi
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ke titik darah berikutnya secara bersambung
dan terus-menerus dalam diri seseorang.
Bayangkan, apa jadinya hidup kita bila tidak
didasari oleh semangat hidup dan semangat
kerja yang tinggi, mungkin kita hanya akan
menjadi mahluk yang hidup merayap di
planet bumi ini, tanpa mampu berbuat apa-
apa sampai hari akhir menjemput.

Semangat itu harus dirawat dan dijaga,
agar kita bisa mencapai semua mimpi,
harapan, dan keinginan kita secara optimal.
Cobalah renungkan sejenak tentang betapa
pentingnya semangat kerja yang stabil dan
konsisten dalam membawa hidup kita
menuju puncak sukses tertinggi.  Pahamilah
cara terefektif untuk merawat semangat
kerja. Semangat kerja adalah hal yang mutlak
harus dimiliki oleh pekerja dengan profesi
apapun.  Tanpa adanya semangat kerja, bisa
dipastikan hasil kerja yang diberikan tidak
akan maksimal dan memenuhi harapan
semua pihak. Alih-alih memenuhi target,
pekerja yang menyelesaikan pekerjaannya
dengan setengah-setengah justru akan
mendapat teguran dari atasan.

Hasil kerja yang mengecewakan bisa
menimbulkan dampak negatif yang
menyeluruh dalam sebuah perusahaan.
Sebab itulah banyak perusahaan yang
mendorong pekerjanya (baik secara
langsung maupun tidak langsung) untuk
menumbuhkan semangat kerja yang alami
dari dalam diri sendiri. Hal tersebut
diharapkan bisa memunculkan kebiasaan
untuk rajin bekerja keras dan berdedikasi
tinggi untuk mendapatkan hasil kerja yang
maksimal.

Setiap pimpinan organisasi atau atasan
pasti mendambakan bawahannya tidak
hanya memiliki skill yang baik, tapi juga
semangat kerja yang bisa diandalkan. Sebab
itulah, mereka cenderung sangat selektif
dalam memilih kandidat pimpinan satuan
kerja berikutnya, sebab hal tersebut akan
memberikan pengaruh terhadap kinerja
sebuah organisasi. Mengingat bahwa
semangat kerja merupakan hal yang
cenderung relatif dan mudah datang serta
pergi, maka para atasan maupun pemimpin

organisasi dituntut untuk terus menjaga dan
mempertahankan semangat kerja personel
bawahannya. Hal pertama yang harus dimiliki
para atasan adalah semangat kerja dalam
dirinya sendiri. Jika yang bersangkutan tidak
memberikan keteladanan dan tidak dapat
menampakkan semangat rajin bekerja
dihadapan para personel, maka ia otomatis
akan juga kesulitan untuk menuntut bawahan
memiliki semangat kerja keras.

Selain satu hal di atas, ada beberapa
langkah lain yang bisa dilakukan atasan
dalam upaya menjaga semangat kerja staf
personelnya. Beberapa diantaranya adalah
sebagai berikut:

1. Menciptakan suasana yang kon-
dusif, semisal menempel bingkai yang
berisi kata-kata motivasi di berbagai
penjuru kantor. Selain sebagai hiasan,
kata-kata motivasi tersebut juga banyak
berperan dalam mendorong para per-
sonel menyalakan semagat kerja yang
mungkin tengah minim. Membaca kata-
kata tersebut disela-sela jam kerja dapat
memberikan dorongan yang kuat bagi
para personel untuk memberikan hasil
kerja yang optimal dan minimal.

2. Menjaga harmonisasi hubungan
serta komunikasi dengan personel
organisasi, didalam maupun diluar jam
kerja. Jika seorang atasan mampu
menciptakan suasana kekeluargaan,
maka ia tidak hanya akan mendapatkan
personel yang menjanjikan hasil kerja
yang optimal, tapi juga berdedikasi tinggi
terhadap organisasi.

3. Memberikan penghargaan kepada
staf bawahan yang menghasilkan
pencapaian-pencapaian hebat, sehing-
ga personel yang bersangkutan mau-
pun personel yang lain dapat termotiva-
si untuk meningkatkan semangat kerja
dan menghasilkan pencapaian yang
sesuai harapan.
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Dengan melakukan beberapa langkah
di atas, berarti seorang atasan telah
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menyampaikan komunikasi non-verbal, dan
itu sangat diperlukan untuk menjaga
semangat kerja bawahannya. Beberapa
langkah yang bisa dilakukan atasan atau
pemimpin organisasi dalam rangka merang-
sang semangat personel diantaranya adalah:

3. Memberikan penghargaan atau re-
ward pada personel yang berprestasi
dan menunjukkan hasil kerja yang baik.
Meskipun item terakhir ini banyak
digunakan beberapa organisasi dalam
membina semangat kerja personel,
akan tetapi pihak organisasi harus cerdik
dan pandai dalam menciptakan suasana
persaingan yang sehat diantara para
personelnya.

1. Menciptakan lingkungan kerja yang
sehat. Lingkungan kerja yang sehat
dapat memberikan dampak besar pada
kenyamanan personel berdiam dan
bekerja di tempat tersebut.  Lingkungan
yang sehat bisa dicirikan dengan
suasana kantor yang bersih, sehat,
rapi, serta sejuk. Jika organisasi bisa
memberikan lokasi yang sehat dan
kondusif bagi para personel, secara
otomatis ia akan melihat hasil kerja yang
memuaskan.

2. Membina komunikasi yang sehat
dengan personel. Komunikasi yang
sehat memainkan peran yang tidak
kalah penting dengan lingkungan kerja
yang sehat. Komunikasi tersebut berarti
adanya hubungan yang harmonis
antara atasan dan bawahan maupun
antarpersonel itu sendiri, baik dalam
komunikasi sehari-hari maupun
komunikasi yang berhubungan dengan
teknis kerja, semisal keluhan, kritikan
pembagian gaji, dan lain sebagainya.
Komunikasi yang sehat ini bisa difasili-
tasi dengan acara bersama antar
personel dan atasan di luar jam kerja.

Ada banyak hal yang bisa Anda lakukan
ketika Anda merasa semangat kerja Anda
menipis, dan Anda tidak lagi rajin dalam
bekerja. Merosotnya semangat kerja yang
bagi sebagian orang adalah hal yang wajar,
selain disebabkan karena rasa bosan dan
jenuh juga banyak berkaitan dengan suasa-
na dan tempat Anda bekerja. Jika Anda
merasa rekan kerja Anda memiliki sifat yang
tidak menyenangkan, atasan Anda berlaku
otoriter, gaji Anda tidak sebanding dengan
dedikasi yang Anda berikan, atau hal-hal lain,
yang membuat Anda cenderung mengalami
penurunan semangat kerja.

Sebelum terlalu jauh dan kita benar-
benar kehabisan semangat kerja yang juga
dapat mengancam hasil kerja keras kita
bahkan kontinuitas kita disebuah organisasi,
ada beberapa hal yang bisa kita lakukan,
antara lain:
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• Melakukan instropeksi dan
evaluasi. Jika kita merasa rekan kerja
maupun atasan kita bersikap tidak baik,
pertimbangkanlah semua kemungkinan
dengan melakukan instrospeksi dan
evaluasi. Sikap tidak baik yang ditunjuk-
kan orang lain bisa berarti dua hal.
Pertama sebagai timbal balik atas sikap
kita yang juga tidak baik, dan kedua
berasal dari karakter atau sifat dasar
orang yang bersangkutan.

• Berkumpul dengan rekan per-
sonel yang memiliki semangat tinggi.
Berkumpul dengan para personel yang
memiliki semangat dan dedikasi yang
tinggi juga bisa sangat berarti dalam
mengatasi menipisnya semangat kerja
kita. Secara langsung maupun tidak
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langsung, kita akan termotivasi untuk
meniru sikap personel tersebut. Jika
dimungkinkan, kita bisa bercerita, shar-
ing, dan meminta pendapat, sehingga
kita bisa mendapatkan solusi dan
pertimbangan dari orang lain.

• Membaca kata-kata motivasi.
Aktivitas ini juga dapat mendongkrak
semangat kita yang mulai lemah. Jika
kita adalah tipikal  orang yang mudah ter-
sentuh dengan kata-kata motivasi, pasti-
kan kita membacanya untuk me-
ngembalikan semangat kerja kita.

8. Pastikan kita selalu peduli untuk
menjaga semangat kerja dengan
kosentrasi tinggi.

9. Pastikan kita telah memahami
benar untuk bangkit kembali dari setiap
kejatuhan.

10. Pastikan kita terus tumbuh dengan
semangat dan motivasi, yang tidak
pernah hancur atau hilang oleh badai
sekuat apapun.

Berikutnya buatlah langkah-langkah
sederhana yang bisa dilakukan para atasan
maupun pemimpin organisasi untuk merang-
sang tumbuh dan bertahannya semangat
kerja diantara para personel dengan be-
berapa cara berikut ini:

1. Pastikan bahwa semangat kerja
kita selalu terkendali secara benar, dan
kita mampu mengatasi semua
kesulitan secara tepat.

2. Pastikan kita mampu meng-
komunikasikan semua persoalan hidup
kita dengan menggunakan logika dan
akal sehat.

3. Pastikan kita secara rutin mem-
berikan hadiah untuk kebahagiaan diri
kita.
4. Pastikan kita telah sangat paham
untuk memahami bahwa tanpa kerja
keras, kita tidak akan bisa
mendapatkan sukses.

5. Pastikan kita selalu mampu melihat
dan memperbaiki semua kelemahan
yang ada dalam diri kita.

6. Pastikan kita selalu mampu berpikir
dan bertindak dengan lebih bijak.

7. Pastikan kita selalu memompa
semangat kerja dengan mengucapkan
syukur terhadap apa yang sedang kita
nikmati sekarang.

Merawat semangat kerja dapat menjadi
sebuah kebiasaan yang positif, bila kita
menjadi sadar akan pentingnya peran
semangat kerja dalam mendorong sukses
kita.* (Drs. H. Herry Hermawan A., Psi.MM, Buletin

Phsyche)
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ndonesian Airways didirikan pada tahun 1949 oleh
perwira-perwira AURI (Angkatan Udara Republik Indo-
nesia) yang waktu itu berada di India, dibantu oleh
Kedutaan Besar Republik Indonesia di India serta

perwakilan RI di Rangoon, Burma. Sejarah penerbangan
Indonesian Airways di Burma merupakan sejarah perjuangan
perwira-perwira AURI yang bermodalkan sebuah pesawat  DC-
3 Dakota sumbangan rakyat Aceh yaitu RI-001 Seulawah.
Berkat kerja keras dan usaha gigih saat itu, armada Indone-
sian Airways berkembang menjadi tiga buah pesawat dengan
dibelinya dua pesawat DC-3 yaitu RI-007 dan RI-009.

Pengiriman pesawat RI-001 Seulawah ke India  adalah
dalam rangka penyiapan pesawat terbang untuk mengevakuasi
pejabat pemerintah RI (presiden dan wakil presiden) ke India,
kalau diperlukan.   Pesawat tersebut diawaki oleh J.H.Maupin,
J. Tate, Opsir Udara III Soetardjo Sigit,  Wollinsky dan Letnan
Muda Udara Soemarno serta Caesselberry sebagai ahli teknik.
Opsir Udara III Sutardjo Sigit waktu itu  menjabat sebagai
Komandan Pangkalan Udara Bukittinggi, Gadut, merangkap
Komandan Pangkalan Udara Payakumbuh dan Waterbase
Danau Singkarak,  secara mendadak diperintah Kasau untuk
ikut dalam pesawat Dakota RI-001 bertindak sebagai co-pilot.

Pesawat berangkat dari Maguwo menuju India lewat
Jambi, Payakumbuh, Lhoknga, Rangoon baru ke India.  Tanggal
1 Desember 1948 dengan rute Maguwo ke Jambi dilanjutkan
ke Gadut, dikarenakan landasan di Gadut rusak maka pesawat
dialihkan dan mendarat di Payakumbuh. Penerbangan
dilanjutkan tanggal 4 Desember dengan tujuan Lhoknga
(Aceh), kemudian tanggal 6 Desember dari Lhoknga menuju
ke Rangoon, Burma dan diakhiri tanggal 7 Desember dengan
rute Rangoon ke Calcuta (India). Sesampai di Calcuta pesawat
mengalami overhaul mesin serta pengecatan kamuflase serta
pema-sangan long range tanks  (tangki jarak jauh) yang
memakan waktu kurang lebih tiga minggu.

Setelah semua pekerjaan overhaul terhadap RI-001
Seulawah diselesaikan, pesawat siap untuk memulai tugas
penerbangan dan tanggal 26 Januari 1949 pesawat diterbang-
kan ke Rangoon, Burma. Sesampai di Rangoon dan atas
bantuan dari Marjunani, Kepala Perwakilan RI di Burma,
pesawat siap untuk dioperasikan  dan tanggal 1 Februari 1949

Kasau Komodor Suryadi Suryadarma
Singgah di Burma

Sejarah
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sudah melayani penerbangan carter atau
sewa dari pemerintah Burma.

Pada dasarnya operasi penerbangan In-
donesian Airways di Burma dikelompokkan
dalam dua jenis yaitu :

pedalaman hampir seratus persen
tergantung dari transportasi udara
sehingga pesawat RI-001 selalu
mengangkut dua jenis barang. Dari kota-
kota di daerah pantai ke pe-dalaman
berupa barang-barang kebutuhan hidup
seperti kain dan pakaian, alat-alat
rumah tangga serta obat-obatan.
Sedangkan dari daerah pedalaman ke
kota-kota di pantai, pesawat membawa
barang berupa produk pertanian dan
peternakan. Yang paling merepotkan
adalah ketika harus mengangkut cabai
kering karena debu dari karung-karung
cabai kering menyebabkan kru pesawat
batuk dan bersin serta mata berair
karena pedih.

1. Government charter flight. Pada
umumnya berupa penerbangan-pe-
nerbangan untuk keperluan angkatan
bersenjata dan pemerintah Burma.
Untuk kebutuhan militer tersebut RI-001
dicarter untuk mengangkut kebutuhan
logistik, pengedropan barang/logistik
dari udara maupun untuk mengevakuasi
korban yang terluka dalam pertempur-
an. Kadang-kadang dicarter untuk pe-
nerbangan VIP seperti saat menerbang-
kan salah seorang menteri dari negara
bagian Shan untuk meninjau daerah-
nya. Pesawat tidak dapat mendarat
karena mendapat tembakan dari tentara
pemberontak sehingga memutuskan
untuk kembali ke Rangoon.

2. Charter flight commercial. Ber-
hubung waktu itu pemerintah Burma
hanya menguasai kota-kota di pantai
Selatan, beberapa kota di daerah
tengah serta beberapa kota di bagian
Utara dekat perbatasan dengan India
dan China, maka satu-satunya alat
transportasi yang dapat diandalkan
adalah pesawat terbang, karena jalan
darat maupun jalan sungai dikuasai
pihak pemberontak. Tidak mengheran-
kan, semua kebutuhan hidup dari
penduduk kota-kota pantai maupun
penduduk kota di daerah tengah dan

Pesawat RI-007 dan RI-009
Dengan keberhasilan dalam pelaksana-

an berbagai operasi penerbangan di Burma
tersebut, Indonesian Airways semakin maju
ditambah dengan meningkatnya permintaan
carter pesawat, maka diputuskan untuk
membeli tambahan pesawat jenis DC-3
yang disewa dari Hongkong yang  kemudian
diberi registrasi RI-007. Dengan adanya dua
pesawat maka awak pesawat bertambah
jam kerjanya, yang sebelumnya terbang
setiap dua hari sekali menjadi tiap hari
melakukan penerbangan. Untuk mengatasi
kelelahan awak pesawat maka dilakukan
penambahan jumlah awak, yaitu dua orang
captain pilot yaitu Wiss dan Chet Brown, dua
orang first officers (Bob Budiarto dan
Syamsudin Noor, keduanya diambil dari
rombongan kadet yang dikirim ke India) dan
dua orang radio operator (Soemadyo dan
Soesatyo, keduanya dikirim AURI dari Indo-
nesia).

Dengan dua pesawat tersebut ternyata
Indonesian Airways masih kewalahan
menerima penerbangan carter, maka untuk
mengatasinya di lakukan penambahan satu
pesawat lagi yang diberi registrasi RI-009.
Untuk pengoperasiannya dilakukan penambah-
an awak lagi. Mereka adalah dua orang cap-
tain pilot (Kuhlmeier dan Bussart), dua orang
officers (Dick Suharsono Hadinoto dan Lippy
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Soesatijo, diambil siswa India) dan dua ra-
dio operator (Haryanto dan Soewastomo,
keduanya dari AURI). Berhubung anggota
AURI yang bergabung dalam Indonesian Air-
ways sudah mencapai 12 orang maka
diputuskan untuk menyewa rumah sendiri
sebagai asrama.

Pendidikan Penerbang di Burma
Dengan kedatangan tambahan 4 orang

captain pilot lagi (Pottschmidt, Hicks, Cutburt
dan Seiler), maka Indonesian Airways dapat
melaksanakan rencana pendidikan enam or-
ang first officers menjadi captain pilots
dengan tipe rating C-47, DC-3, serta
memperoleh pilots licence dari Civil Aviation,
Burma. Untuk keperluan pendidikan tersebut
dilaksanakan:

1. Latihan terbang berupa conversion
flight training pada multi engined aircraft
untuk mendapat type rating atas
pesawat C-47 dan DC-3.

2. Ground school yang meliputi
pengetahuan tentang meteorologi,
navigasi, rules of the air. Teknik pesawat
terbang yang diselenggarakan oleh
instruktur yang ditunjuk dari Director of
Civil Aviation, Burma.

Sumbangannya untuk Perjuangan
Kemerdekaan RI:

Pilot Khulmeier dan Radio Officer Soemadyo
selesai melaksanakan operasi penerbangan

1. Dua kali menyelundupkan senjata,
amunisi serta alat-alat telekomunikasi
ke Aceh.

2. Membiayai latihan pendidikan ter-
bang bagi 20 orang kadet AURI di India.

3. Membiayai perwakilan-perwakilan
RI di luar negeri : di Timur Tengah, In-
dia, Thailand dan Singapura.

4. Membiayai anggota AURI yang
dikirim untuk mengikuti pendidikan di
Feati Institute of Technology, Manila,
Philipina.

Setelah perjuangan yang cukup berat 6
orang yang ikut pendidikan dinyatakan lulus
dan memperoleh pilots licence, Burma
dengan rating C-47 dan DC-3.

Pada bulan Juni 1950, Indonesian Air-
ways di Burma dilikuidasi dan diperintahkan
kembali pada induknya yaitu AURI. Sebagai
konsekuensinya pesawat RI-001 diserahkan
kepada AURI, Pesawat RI-007 disumbang-
kan ke pemerintah Burma, dan Pesawat RI-
009 yang disewa dikembalikan pada pemilik-
nya di Hongkong. Sebagian dari captain pilot
asing diajak ke Indonesia untuk membantu
menyiapkan Dinas Angkutan Udara Militer
(DAUM) yang beroperasi di Lanud Andir,
Bandung.* (Her)
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Angkatan perang suatu negara dibentuk
untuk  mempertahankan negara dari segala
ancaman agar negara bertahan sesuai yang
dicita-citakan pendirinya.  Ancaman  berupa
serangan militer dari luar maupun  dari dalam
negeri  berupa gerakan separatis yang akan
memisahkan diri sehingga mengurangi
keutuhan wilayah suatu negara.

Dalam menjalankan tugas dan
fungsinya, angkatan perang tidak hanya
ditujukan oleh jumlah dan kemampuan
personelnya, tetapi juga harus dilengkapi
alutsista yang  memadai yang disesuaikan
dengan perkembangan zaman dan prediksi
ancaman.   Adapun persenjataan itu ada yang
disebut dengan senjata perorangan maupun
senjata berat.  Begitu juga dengan TNI
Angkatan Udara, dalam sejarahnya juga
mengoperasikan alutsista dalam melak-
sanakan tugas menjaga keutuhan negara.

TNI AU sebagai pengawal dirgantara
NKRI, pada awalnya menggunakan pesawat
udara peninggalan Jepang dan pesawat udara
yang disewa maupun dibeli dari orang asing.
Dengan pesawat-pesawat tersebut dilahirkan
penerbang-penerbang yang mempunyai jiwa
dan semangat juang yang tinggi.  Melalui
upaya tersebut telah berhasil memper-
tahankan kemerdekaan yang diproklamasikan
tanggal 17 Agustus 1945.

Oleh karena itulah Subdisjarah Dispenau
menerbitkan buku dengan judul Alutsista TNI
AU Periode Tahun 1946-1950.  Buku
dengan tebal 142 halaman ini menceritakan
alutsista yang dimiliki TNI AU mulai dari awal
berdirinya TNI AU sampai dengan tahun 1950.
Dalam buku ini pem-baca akan dijelaskan
secara terinci mengenai spesifikasi serta
operasi penerbangan yang pernah dilak-
sanakan oleh pesawat TNI AU.

Buku yang gambar sampulnya me-
nampilkan kegagahan pesawat RI-001
Seulawah serta pesawat buatan teknisi-
teknisi di bawah pimpinan Wiweko
SuponoWEL-1 RI-X dibagi dalam lima bab.
Bab pertama berisi pendahuluan, bab kedua
membahas pesawat-pesawat peninggalan
Jepang yang bisa diperbaiki dan digunakan
oleh TNI AU.   Bab ketiga menguraikan
pesawat udara yang pernah disewa dan
dibeli oleh pemerintah yang dioperasikan
oleh TNI AU.    Selanjutnya bab keempat berisi
tentang pesawat yang berhasil dibuat oleh
anak bangsa pada  awal kemerdekaan
dalam kondisi serba keterbatasan dan
terakhir adalah bab penutup yang berisi
kesimpulan.*

Resensi Buku
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araknya konflik agraria (pertanahan) di
beberapa daerah yang membawa
korban jiwa dan materiil, tidak menutup
kemungkinan tanah TNI AU yang sudah

Tahun 2006 Pasal 32 yang berbunyi
“Pengelola barang, pengguna barang dan/
atau kuasa pengguna barang wajib
melakukan pengamanan barang milik negara/
daerah yang berada dalam penguasaannya”.
Pengamanan dimaksud adalah pengamanan
fisik, administrasi dan yuridis. Berkaitan
dengan tanah negara mempunyai karakteris-
tik tersendiri dalam kepemilikannya serta
penguasaannya sehingga perlu terlebih
dahulu memahami siapa pengelola, peng-
guna dan kuasa pengguna.  Dalam Permenku
Nomor 23/PMK.06/2010 tanggal 28 Januari
2010 disebutkan :

Oleh Mayor Sus Bambang Siswoko, S.H
Kasibankumblikorps Subdisbankum Diskumau

Mencegah Terjadinya

Konflik Agraria

M
masuk IKN bahkan sudah bersertifikat
apabila tidak diamankan secara fisik dan
yuridis membuka peluang terjadinya konflik.
Menurut pengamatan penulis tanah TNI AU
di Lanud Astra Ksetra Lampung, tanah TNI
AU di Detasemen Gorda Serang Banten, dan
tanah TNI AU di Detasemen Raci Pasuruhan
sangat memungkinkan terjadi konflik
agrarian.  Guna mencegah hal tersebut
diperlukan pengamanan salah satunya
diantaranya dengan memanfaatkan BMN
yang idle khususnya tanah.

Menyikapi pemanfaatan BMN khusus-
nya  tanah, payung hukum yang ada saat ini
belum dapat memayungi secara keseluruh-
an sehingga jika tidak cermat mengikuti
peraturan perundangan yang berkaitan
dengan pemanfaatan BMN khususnya tanah
yang idle bisa berdampak pada sangkaan
korupsi. Para kuasa pengguna barang di
lapangan, mengalami kesulitan batas
manakah sebagai parameter pengamanan-
nya; apakah berpedoman kepada daftar IKN,
atau bukti yuridis yaitu sertifikat. Untuk
menjawab pertanyaan tersebut terlebih
dahulu kita menganalisis peraturan tentang
pemanfaatan BMN dan batas-batas peng-
amanan secara fisik dan yuridis guna
mencegah terjadinya konflik agraria di masa
datang.

Pengamanan BMN, khususnya tanah,
menjadi tanggung jawab bagi kuasa peng-
guna barang sesuai dengan amanat PP 6

a. Pengelola barang adalah pejabat
yang berwenang dan bertanggung jawab
menetapkan kebijakan dan pedoman
serta melakukan pengelolaan barang
milik Negara dalam hal ini Menteri
Keuangan.

b. Pengguna barang adalah pejabat
pemegang kewenangan penggunaan
barang milik negara di lingkungan
Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam
hal ini Menteri Pertahanan.

c. Kuasa pengguna barang adalah
pejabat yang ditunjuk oleh pengguna
barang untuk menggunakan barang
yang berada dalam penguasaanya
dengan sebaik-baiknya dalam hal ini
Panglima TNI.

Dengan kewenangan yang berbeda
antara pengelola, pengguna dan kuasa
pengguna barang, sehingga kuasa pengguna

Hukum
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memproaktifkan para Kakum yang ada
di satuan.  Sehingga dikemudian hari
terhindar dari sangkaan korupsi.

b. Daftar IKN yang ada saat ini
divalidasi sesuai dengan undang-
undang yang berlaku, sehingga tidak
membinggungkan atau membebani
kuasa pengguna barang di lapangan
dalam rangka mengamankan BMN
khususnya tanah yang idle. Dengan
demikian daftar IKN yang ada di pusat
sama persis dengan yang di lapangan.

c.  Membuat pengamanan secara fisik
yaitu dengan pemagaran atau didirikan
bangunan untuk mess prajurit atau
rumah-rumah dinas, serta pengamanan
yuridis diupayakan untuk disertifikatkan.

d. Apabila memungkinkan atau ter-
dapat grass strip, diaktifkan kegiatan
olahraga dirgantara. Dengan demikian
BMN tanah yang idle tersebut digunakan
oleh TNI AU, sehingga masyarakat
enggan untuk mengokupasi/me-
nyerobot baik untuk pertanian maupun
didirikan bangunan tempat tinggal.*

barang dalam rangka mengamankan barang
milik negara, diantaranya dengan cara
memanfaatkan BMN (yang idle) menjadi
kendala, dikarenakan perijinan kepada
pengelola barang tidak secepat yang
diharapkan bahkan diijinkan atau ditolak tidak
ada ujung pangkalnya.

Secara umum kuasa pengguna barang
(khususnya tanah yang idle) memanfaatkan
payung hukum : Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004, Peraturan Pemerintah RI
Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 23/PMK.06/KN2011
tentang Penataan Pemanfaatan Barang Milik
Negara di lingkungan TNI sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 207/PMK.06/2010 kemudian
ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri
Keuangan RI Nomor SE 06/KN/2011 tentang
Petunjuk Teknis terkait penataan pemanfaat-
an barang milik negara di lingkungan TNI
serta Surat Telegram Panglima TNI Nomor
ST/1145/2011 tanggal 23 November 2011.

Menurut penulis peluang terjadi konflik
agraria di masa datang diantaranya tanah
TNI AU di Lanud Astra Ksetra Lampung yang
dalam daftar IKN seluas 133.000 ha namun
secara fisik dan yuridis (sertifikat HP nomor
1 Tahun 1996) seluas 4.407 ha. Kemudian
Detasemen Gorda Serang, Banten secara
yuridis dan sudah sertifikat HP 1/1997 Bidang
C, Nomor 1/1997 Bidang 2, Nomor 2/
1997 Bidang F, Nomor 1/1997 Bidang
A, Nomor 1/1997 Bidang B dan nomor
3/1997 Bidang F seluas 666 ha.  Di
dalamnya ada dua desa yaitu Lamaran
dan  Gembor.  Sedangkan dalam IKN
tertulis seluas 712 ha.

Guna menghindari konflik agraria
di masa mendatang sebagai sum-
bang saran dari penulis kepada para
kuasa pengguna BMN khususnya
tanah antara lain sebagai berikut :

a. Apabila mengamankan BMN
dengan cara memanfaatkan
khususnya BMN yang idle, yaitu
dengan memperhatikan peraturan
tentang pemanfaatan BMN di
lingkungan TNI, yang aplikasinya
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Sudahkah kita menata diri?
alam banyak hal, agama selalu
mengajarkan kebaikan pada setiap
pemeluknya. Meskipun demikian,
dalam aplikasinya, persepsi baikD

pada satu orang terkadang diartikan berbeda
oleh orang lain, tergantung bagaimana
tingkat kecerdasan, kadar pemahaman,
pendidikan dan juga pergaulannya. Dengan
demikian, bila dihadapkan dengan tata
budaya yang berbeda, maka parameter baik
untuk kelompok masyarakat tertentu dan
agama tertentu meskipun seagama dapat
menjadi berbeda pula.

Salah satu contoh yang dapat dikemuka-
kan adalah pemaknaan umat Islam terhadap
ibadah puasa Ramadhan.  Ada kelompok
masyarakat yang berpendapat bahwa puasa
Ramadhan adalah ibadah ritual yang bersifat
pribadi antara manusia dengan Tuhannya,
sehingga yang diutamakan adalah sikap
pribadi untuk menata diri, bukan pada
bagaimana pribadi orang lain. Implikasinya,
tidak penting lingkungan sekelilingnya berbuat
apa, yang penting bagi dirinya tetap
melakukan puasa Ramadhan sesuai dengan
ketentuan agama.

Sementara kelompok masyarakat yang
memahami puasa Ramadhan sebagai
ibadah pribadi sekaligus sosial, menuntut
pengertian dan toleransi kelompok lain.
Bahkan lebih jauh dari itu kelompok ini sering
menempuh jalan struktural melalui lembaga
legislatif untuk mengeluarkan peraturan yang
mengikat secara tegas bagi semua
masyarakat untuk menghormati bulan puasa.

Sebagian ahli berpendapat bahwa
konsep menata diri harus dimulai dari diri
sendiri yang diaplikasikan dalam kehidupan
sehari-hari, yaitu bagaimana cara berucap
dan berperilaku. Di sisi lain ada juga ahli yang
berpendapat bahwa menata diri harus
dimulai dari tuntunan agama, kemudian

masyarakat secara pribadi atau bersama-
sama mengaplikasikan kebaikan yang dalam
terminologi Islam dikenal dengan amal
makruf nahi munkar. Akhirnya perdebatan
yang terjadi bukan dari output atau input
bagaimana menata diri, tetapi proses
menata diri yang bagaimanakah yang perlu
kita lakukan sehingga menghasilkan perilaku
baik yang dapat diterima oleh berbagai jenis
kelompok dan budaya masyarakat yang
heterogen.

Kultur Versus Dogma Agama
Secara umum proses menata diri dapat

dikelompokkan menjadi dua pokok bahasan
yaitu  menata diri yang dimulai dari proses
pencarian pengalaman hidup orang/tokoh
dan menata diri melalui kajian ajaran agama.
Pandangan yang pertama mengatakan,
bahwa proses menata diri yang baik harus
berdasarkan pengalaman hidup seseorang
atau pengalaman hidup orang lain. Kemudian
dianalisis dengan menggunakan parameter
tertentu, seperti benar dan salah, untung dan
rugi serta baik dan buruk.

Dalam pandangan ini perilaku manusia
banyak dipengaruhi oleh adat kebiasaan,
norma budaya lokal, kearifan lokal.  Pandang-
an ini terkadang rentan dan mudah goyah
dengan adanya pengaruh kemajuan teknolo-
gi, pengaruh kepentingan politik dan ekono-
mi. Kelebihannya, pandangan ini me-
numbuhkan rasa kebersamaan, kegotong-
royongan dan saling bantu antar masyarakat/
kelompok karena mereka yakin hanya
dengan cara yang demikian itulah mereka
mampu bertahan hidup dalam masyarakat.

Sementara pandangan yang kedua,
yang mendasarkan pada kajian dan ajaran
agama, berpendapat bahwa proses menata
diri harus mengacu pada ajaran kitab suci
agama masing-masing serta bimbingan para

Bintal
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pemuka agama.  Kelompok ini berpendapat
bahwa ajaran kitab suci mempunyai
kebenaran absolut karena merupakan firman
Tuhan sehingga tidak perlu didiskusikan lagi.

Pandangan ini mempunyai nilai positif di
mana dapat menjaga kemapanan pemaham-
an/keyakinan masyarakat akan kebenaran
proses penataan diri yang sedang dilakukan-
nya.  Namun demikian juga punya kelemahan,
0dimana adanya subyektifitas karakter dan
perilaku tokoh-tokoh agama dalam
menafsirkan kaidah agama yang terkadang
dilatarbelakangi kepentingan pribadi.

Interaksi antara budaya lokal dan kaidah
agama terkadang berjalan mulus, akan tetapi
tidak jarang terjadi friksi yang berkepanjang-
an. Oleh karena itu  masyarakat dihadapkan
pada dua pilihan yaitu bertahan pada pranata
sosial budaya yang sudah ada atau hijrah
secara menyeluruh terhadap ajaran agama.
Untuk menentukan pilihan tersebut terkadang
masyarakat memilih jalan tengah yaitu
berpindah pada keyakinan agama dengan
tetap berpegang teguh adat kebiasaan
budaya lokal.

Kecenderungan yang terjadi dewasa ini
masyarakat Indonesia memposisikan agama
sebagai filter budaya lokal, artinya tata nilai
budaya lokal akan dikoreksi dengan kaidah
agama, sehingga kebiasaan budaya lokal
yang tidak sesuai dengan ajaran agama
secara bertahap ditinggalkan. Akan tetapi
tidak jarang juga dijumpai perilaku
masyarakat yang mengadaptasikan ajaran
agama dengan budaya lokal.  Hal ini sering
terjadi pada wilayah bekas kerajaan atau
kesultanan yang sudah mapan dan berakar
secara kuat dihati dan perilaku masyarakat
setempat.

Posisi Agama
Seiring dengan perkembangan kesa-

daran intelektual dan pendidikan agama yang
makin intens, nampaknya posisi agama
dalam urusan proses penatan diri
masyarakat, secara bertahap akan
mendominasi. Dalam kondisi ini, maka
fungsi  pemerintah sebagai mediator proses
penataan diri masyarakat sangat terbantu.

Akan tetapi ketika proses penataan diri
masyarakat telah menimbulkan konflik antar
agama atau konflik sesama pemeluk satu
agama yang dilatarbelakangi oleh tingkat
pemahaman ajaran agama yang berbeda;
maka peran pemerintah menjadi penting.
Dengan demikian memposisikan agama
dalam pergaulan sosial kemasyarakatan dan
pemahaman agama secara individu menjadi
domain tokoh agama, masyarakat dan
pemerintah.

Sebagai dasar negara dan pandangan
hidup bangsa, Pancasila dapat dimaknai
sebagai tuntunan hidup (way of live) bangsa
dalam membantu masyarakat menata
dirinya. Oleh karena itu, Pancasila yang
memang digali dari akar budaya bangsa In-
donesia, dipastikan  akan ikut mewarnai
proses penatan diri mayarakat kita.  Artinya
bahwa ada proses penyerapan nilai-nilai
Pancasila oleh masyarakat ketika mereka
melakukan proses penataan diri.

Perpaduan antara agama dan Pancasila
menjadi proses positif dan pengkayaan
pemahaman nilai yang memposisikan agama
dalam pemahaman pribadi dan golongan,
sedangkan Pancasila memposisikan sebagai
pranata ideology negara yang menjadi sumber
dari segala legislasi di wilayah kedaulatan
NKRI.  Dengan demikian interaksi nilai antara
Pancasila dan agama menjadi proses
harmonisasi dalam kehidupan kita sehari-
hari.

Kesimpulan yang dapat disampaikan
disini adalah bahwa janganlah kita selalu
mengajarkan kebanggaan, karena kebangga-
an akan melahirkan kesombongan, dan
kesombongan akan melahirkan permusuh-
an, tetapi ajarkanlah ketulusan, karena
ketulusan akan melahirkan ketaatan dan
ketaatan akan melahirkan profesionalisme.
Pernyataan tersebut akan mencerminkan
tingkat pemahaman kita terhadap bagai-
mana kita menata diri yang dapat di lihat pada
keutamaan perilaku, kearifan ucapan dan
keteduhan pribadi yang mencerminkan
kadar ketaqwaan seseorang.* (Diolah kembali
oleh redaksi dari naskah Letkol Adm Dr. Abdullah
Fathoni, SE., MM)
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Namaku Dina, anak kedua dari tiga
bersaudara yang artinya aku anak
tengah atau yang dilahirkan di

tengah-tengah antara dua saudaraku.
Seperti biasanya setiap malam aku

selalu mengotak-atik HP Black Berryku. Aku
berharap ada pesan masuk, namun  meski
sudah ku pencet-pencet sampe elek, ga ada
satupun pesan masuk.

Kurebahkan tubuhku ke kasur empuk
yang kebetulan siang tadi sudah aku jemur.
Aku bertugas di TNI Angkatan Udara, lebih
tepatnya sebagai Wanita Angkatan Udara
atau WARA.

Malam itu udara terasa dingin hingga
serasa menusuk sampai ke tulang-tulang.
Angin bertiup kencang sekali hingga
menambah dinginnya malam. Hal tersebut
membuat seisi penghuni mess Wara lebih
memilih tinggal di kamar ketimbang
menghampiri pak Kemis si penjual bakso
yang biasa dikerumuni, meski ia telah
mangkal sejak sore.

 “Kenapa belum tidur san,” kata Rahma
yuniorku yang kebetulan satu kamar
denganku. San adalah panggilan sersan dua,
pangkat yang aku sandang saat itu.

“Belum ngantuk Ma !,” jawabku sambil
menerawang melihat langit-langit kamar.

Aku termenung membayangkan esok
hari yang akan bertemu dengan seseorang

Oleh Serda Dina Tita H

yang selama ini hanya kukenal lewat BBMku.
Kira-kira kaya apa ya....wajahnya?

Kurasa akan menggelitik hatiku untuk
tertawa terpingkal-pingkal kalau-kalau
orangnya krempeng atau malah gendut
seperti celengan Semar.  Ketika nyawaku
hampir masuk ke alam mimpi, tiba-tiba
“Braaakkkkk...!!!,” terdengar suara pintu
dibuka.

Tak lama kemudian muncul dari balik
pintu kepala Oca teman lightingku memasuki
kamar dengan menggunakan pakaian yang
masih rapi kelihatannya baru pulang dari
pesiar.

“Ngapain, Ca? Dilarang masuk kalau ga
bawa martabak,” seruku kaget setengah
mati. Aku sangat menyesal kenapa pintunya
tadi tidak aku kunci, hingga membuyarkan
lamunanku. Lain kali akan kukunci dengan
gembok berkombinasi.

“Numpang kamar mandi, ah,” katanya
sambil melangkah menuju kamar mandi.
“Awas Lu, ampe ngabisin airnya. Gua hajar
lu,” kataku. Memang setiap hari aku dan Oca
tak ubahnya seperti kucing dan anjing yang
selalu ribut setiap kali ketemu.

Oca anaknya jahil, otaknya selalu cerdas
dan kreatif kalau ngusili siapa saja yang
ketemu dengannya. Malam itu aku mulai
mencium gelagat yang mencurigakan.
Terlihat gerak-gerik Oca asyik ngotak atik

Cerpen
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Hpku yang sengaja aku letakkan di atas meja
rias.

“Apaan sih, sinii HPku!” kataku sambil
kurebut kembali HP yang dipegang Oca.

“ Iye-iye, aku balik aja deh. Dah, sono lu
tidur lagi,” katanya meninggalkan kamar
sambil mengambil tas kuning bermerek
....yang ditaruh di kasurku.

“ Oke, selamat malam san Oca ndut, “
balasku sambil menutup pintu dan jendela
kamar yang sengaja aku buka. Tak lama
kemudian aku tertidur lelap.

Ketika mimpiku bertemu dengan
seseorang baru mulai tiba-tiba terdengar
bunyi “Kriiiiiing......kriiiiiing,” suara alarm jam
di HPku berbunyi nyaring mengagetkanku.

Ketika terbangun, kulihat tempat tidur di
sampingku sudah tertata rapi pertanda
penghuninya sudah beranjak meninggalkan
kamar untuk sarapan pagi.

Aku bergegas menuju kamar mandi
untuk mandi. Selesai mandi aku berdandan
secantik mungkin. Sambil bedakan, dari
cermin yang ku pegang tiba-tiba muncul
bayangan wajah seseorang yang belum
pernah aku lihat sebelumnya.

Aku tak sabar menunggu terbitnya
matahari pagi, kareana aku ingin segera
bertemu dengan orang yang ku kenal lewat
BBMku. Bahkan sarapan pagiku tidak
kusentuh sedikitpun, meski biasanya setiap
pagi aku selalu sarapan.

Sambil menunggu matahari terbit, tak
bosan-bosannya aku bercermin miring
kekanan dan kekiri melihat pakaian yang
kukenakan. Baru beberapa saat bercermin
rasanya aku kurang srek dengan pakaian
yang kukenakan.

Aku lepas pakaianku dan kuganti dengan
pakain lain. Warna yang aku pilih kali ini
bercorak bunga warna pink dengan celana
jean. Lipstikku kembali kurapikan sambil
bibirku kumenyon-menyonkan, meski
sebetulnya belum berubah dari semula.

Kira-kira jam tujuh pagi aku bersiap-siap
berangkat menuju tempat yang sudah
disepakati. Pipiku terasa panas dan merona
merah, ketika Oca si jahil menyapaku “Wih,
dah rapih ni yang mau ketemuan,” ledeknya.
“Ikut dong,” kata Oca menggodaku.

Aku tak pedulikan ocehannya yang
memang suka menjahiliku. Aku pergi naik
taksi Blue Bird menuju arah Taman Mini.
Dalam perjalanan aku tersenyum sendiri
membayangkan kira-kira seperti apa ya
wajahnya.

Terus terang aku sendiri masih gamang
kalau-kalau cowok pujaanku nanti benar-
benar gendut seperti celengan semar. Aku
terus bagaimana nantinya.

“Entahlah, bagaimana nanti aja,”
batinku.

Setengah jam kemudian aku sampai di
Taman Mini Indonesia Indah. Aku tersipu malu
karena sesampainya di pintu masuk TMII
ternyata masih tutup. “Mbak jam sembilan
nanti baru buka,” kata petugas di sana.

“Ada janji ya,” tambahnya.
Waduh, aku tambah malu dibuatnya.

Untungnya si petugas mempersilahkan aku
duduk di kursi yang ada disamping loket
penjualan tiket.  Sambil menunggu waktunya
loket dibuka, aku teringat kalau sebenarnya
janjianku dengannya jam sepuluh pagi nanti.

Tepat jam sembilan pagi loket dibuka,
aku segera membeli tiket masuk dan
melangkah santai menuju parkiran dekat
Tugu Api TMII. Segera kucari tempat duduk
di sebelah utara Tugu Api yang sama-sama
disepakati.

Selama menunggu kedatangannya,
hatiku berdebar-debar nggak karuan.
Sebentar duduk, sebentar berdiri. Majalah
yang aku bawa kubolak-balik tanpa ada satu
hurufpun yang kubaca.

Tak berapa lama ada taksi berhenti di
halaman parkir tak jauh dari tempat dudukku.
Aku bergegas berdiri menghadap ke arahnya.
Namun aku kecewa ternyata yang datang
adalah seorang pria paruh baya yang usianya
kira-kira empat puluh tahunan. Pria itu
berjalan menghampiriku.

“Waduh, matii aku, kok orangnya bener-
bener gendut seperti celengan semar !”
gerutuku. Hatiku benar-benar gelisah. Aku
mau lari sekencang-kencangnya, namun
kakiku terasa berat untuk melangkah. Terasa
seluruh persendianku lemas dibuatnya,
ketika dia menanyakan namaku.
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“Maaf, apakah adik yang bernama Dina,”
tanyanya padaku.

Seperti tersekat kerongkonganku tak
mampu mengeluarkan sepatah katapun.
“Maaf, apa benar adik yang bernama Dina,”
kembali ia bertanya padaku.

“Oh, iya, iya, benar namaku Dina, ada
apa ya” jawabku gugup.

“Waduh, cuantik bener kamu nak,” kata
si gendut sambil tersenyum.

Melihat si gendut tertawa aku semakin
gemetaran. Anehnya aku tak bisa berbuat
apa-apa ataupun menolaknya ketika ia
mengulurkan tangannya padaku.

“Kenalkan, namaku Supangat,” katanya
sambil memegangi tanganku. Seperti
dihipnotis aku membiarkan tanganku
dipegang olehnya. Tanpa sepatah katapun
yang keluar dari mulutku. Saat itu aku benar-
benar seperti orang linglung, mukaku pucat
seolah tak ada darah mengalir di tubuhku.

Herannya lagi, aku nurut saja ketika
tanganku digelandang menuju arah taksi
yang masih berhenti tak jauh dariku.

Sesampainya di samping taksi ia berkata,
“Nak ada yang mau kenalan denganmu,”
katanya.

Aku semakin bingung dibuatnya dengan
ucapan si celengan semar itu. “Nah itu
Narendra namanya, keponaanku yang mau
berkenalan denganmu,” katanya sambil
menunjuk ke arah seorang pria tampan yang
baru keluar dari pintu belakang.

Kali ini aku benar-benar kaget, diam
membeku bagaikan tersengat aliran listrik
sepuluh ribu watt, ketika melihat wajah
tampan keponakan si gendut yang ternyata
bernama Narendra.

Namanya indah seindah wajahnya.
Belum hilang kekagetanku, kembali aku
dikejutkan oleh hangatnya tangan kokoh yang
diulurkannya kepadaku. Tanpa kusadari
tanganku begitu saja menyambut uluran
tangannya.

“Dik Dina, hari ini aku penuhi janjiku untuk
bertemu denganmu,” katanya. Aku tak
sanggup mengucapkan kata apapun, karena
aku masih terkesima dan belum percaya
akan penglihatanku. Kucoba kuucek-ucek
mataku untuk meyakinkan kalau aku sedang
tidak bermimpi.

Lagi-lagi aku dibuat tidak berdaya ketika
tiba-tiba si gendut celengan semar itu
berkata. “Nak aku datang ke sini meng-
antarkan keponaanku, sekaligus melamarmu
untuk mau jadi pacarnya dan nanti mau jadi
istri pendamping hidupnya.”

Hari itu benar-benar merupakan hari
yang berkesan dihatiku karena disamping
membuatku malu kepada petugas loket
karena berangkat kepagian sekaligus
membahagiakan hatiku, karena pria idaman
yang selama ini hanya aku kenal lewat BBM
ku ternyata orangnya tampan bagaikan
Arjuna dipewayangan yang saat itu berdiri
dihadapanku.

Aku tak sanggup menjawab permintaan
si gendut untuk meminangku, namun hanya
anggukan yang bisa kulakukan. Sejak saat
itu aku berpacaran dengannya dan
alhamdulillah Impianku jadi kenyataan,
karena kini aku telah resmi jadi istrinya.*
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Expedisi Katulistiwa
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April s.d. 17 Juli 2012, dengan Posko Utama
di Gedung Pramuka Kopassus Jalan RA.
Fadillah No. 1 Cijantung, Jakarta Timur.
Sedangkan di Kalimantan terbagi menjadi
empat wilayah dengan delapan sub
koordinator wilayah (Sub Korwil) yaitu :
Walayah Kalimantan Barat (Korem 121/
ABW) ; Sub Korwil 01/Sambas, Sub Korwil
02/Sanggau dan Sub Korwil 03/Kapuas Hulu.
Wliayah Kalimantan Tengah (Korem 102/
PJG) ; Sub Korwil 04/Puruk Cahu. Wilayah
Kalimantan Timur (Korem 091/ASN) ; Sub
Korwil 05/Nunukan, Sub Korwil 06/Malinau
dan Sub Korwil 07/Kutai Barat.   Sedangkan
Sub Korwil 08/HST (Hulu Sungai Tengah) di
Wilayah Kalimantan Selatan (Korem 101/
ANT) dengan lokasi Pos Kotis di Desa
Murung B, Kecamatan Hantakan, Kabupaten
Hulu Sungai Tengah.

Selain dibentuk sub-sub korwil yang
melaksanakan ekspedisi di wilayah masing-
masing, dalam Tim Ekspedisi Khatulistiwa
2012 dibentuk pula dua tim khusus yang
melaksanakan penjelajahan di daerah per-
batasan RI – Malaysia sepanjang + 2.004
Km mulai dari Tanjung Datu Propinsi
Kalimantan Barat hingga Pulau Sebatik di
Propinsi Kalimantan Timur dan penjelajahan
Ralasuntai (Rawa, Laut, Sungai, Pantai)
sepanjang + 4.000 Km mulai dari Pontianak
Propinsi Kalimantan Barat sampai dengan
Nunukan Propinsi Kalimantan Timur.

Menjelajahi Sungai Amandit di Loksado, Hulu Sungai Selatan,
Kalsel
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eduli dan Lestarikan Alam Indonesia
merupakan motto yang diusung Tim
Ekspedisi Khatulistiwa 2012 dalam
melaksanakan misi pelestarian alam di

Kalimantan melalui kegiatan penelurusan
secara langsung seluruh wilayah Kalimantan.
Sebagai pulau terbesar ketiga di dunia yang
dilintasi garis Khatulistiwa dengan luas
wilayah + 549.033 Ha, Kalimantan memiliki
kandungan kekayaan alam dan mineral
cukup melimpah, disertai kondisi hutan yang
cukup lebat dan sebagian besar belum
terjamah manusia, menjadikan  sebagai
salah satu paru-paru dunia yang dapat
mengurangi pemanasan global.  Beragam
program nasional dan regional dibentuk untuk
melindungi kawasan hutan maupun satwa di
Kalimantan yang secara perlahan semakin
menurun akibat  penggalian sumber daya
alam dan penebangan liar yang tidak
terhindari, bahkan beberapa satwa seperti
Orang Hutan, Penyu Hijau, Macan Dahan,
Gajah Kalimantan dan lain-lainnya terus
diburu sehingga populasinya hampir punah.

Ekspedisi Khatulistiwa 2012
merupakan kelanjutan dari ekspedisi yang
telah dilaksanakan sebelumnya, yaitu
Ekspedisi Bukit Barisan di Pulau Sumatera
pada awal tahun 2011, yang pelaksanaannya
hanya melibatkan satuan TNI Angkatan Darat
dan para peneliti.  Dengan adanya respon
positif dari berbagai kalangan masyarakat
terhadap kegiatan Ekspedisi Bukit Barisan
2011, akhirnya Pimpinan TNI melanjutkan
pelaksanaan ekpsedisi ke wilayah lain di In-
donesia dengan nama disesuaikan pada
objek yang menjadi wilayah ekspedisi.
Dengan nama Ekspedisi Khatulistiwa 2012
yang melibatkan satuan-satuan TNI (AD, AL,
AU), instansi pemerintah, para ahli/peneliti
(LIPI, IPB, UI, Undip, UGM, Unpad), Pecinta
Alam Wanadri, PMI, jurnalis dan mahasiswa
dari berbagai perguruan tinggi, baik pada
tingkat pusat maupun wilayah Kalimantan.
Sedangkan untuk tahun 2013, ekspedisi
direncanakan akan dilaksanakan di Pulau
Sulawesi.

Ekspedisi Khatulistiwa 2012 di
Kalimantan mulai belangsung dari tanggal 5
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Tujuan utama dari masing-masing sub
korwil dan tim khusus Ekspedisi Khatulistiwa
2012 selain untuk memelihara dan
meningkatkan naluri tempur dan kesadaran
teritorial prajurit di daerah perbatasan,  dan
pegunungan serta medan Ralasuntai (rawa,
laut sungai dan pantai).  Kegiatan ekspedisi
ditujukan pula pada upaya menjaga kelestari-
an hutan melalui program Green, Clean dan
Healthy, dengan mendata dan meneliti
segala potensi di perbatasan, gunung dan
pegunungan serta medan Ralasuntai di
pedalaman Kalimantan bersama-sama
dengan komponen bangsa lainnya, yang
meliputi aspek kehutanan, flora fauna,
geologi-potensi bencana dan sosial budaya
sebagai kebanggaan nasional untuk
dilindungi dan dilestarikan, serta menyeleng-
garakan kegiatan sosial lainnya yang meliputi
karya bakti, bakti sosial, penghijauan dan
ceramah kebangsaan, yang kemudian hasil
dari masing-masing tim akan dihimpun
menjadi sebuah buku untuk didistribusikan
ke seluruh instansi pemerintah sebagai
upaya me-numbuh kembangkan kepedulian
dan rasa cinta seluruh bangsa Indonesia
terhadap Tanah Air Indonesia, khususnya
Kalimantan sebagai sumbangsih TNI kepada
pemerintah.

Seperti halnya sub Korwil lainya, Tim
Ekspedisi Khatulistiwa 2012 Sub Korwil 08/
HST menyelenggarakan kegiatan ekspedisi
meliputi seluruh wilayah Kalimantan Selatan
dengan Pegunungan Maratus sebagai inti
dari pergerakan tim penjelajah dan peneliti.
Karena Pegunungan Maratus merupakan

kawasan hutan pegunungan rendah
yang membentang sepanjang ± 600
km² dari arah tenggara dan
membelok ke arah utara hingga
perbatasan Kalimantan Timur dan
menjadi bagian dari 8 kabupaten di
Kalimantan Selatan,  yaitu: Hulu
Sungai Tengah (HST), Hulu Sungai
Utara (HSU), Hulu Sungai Selatan
(HSS), Tabalong,  Kotabaru, Tanah
Laut, Banjar dan Tapin, serta memiliki
keanekaragaman hayati dan
sekaligus menjadi kawasan yang
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sangat penting bagi Kalimantan Selatan,
yakni sebagai kawasan resapan air dan
sebagian besar menjadi hulu Daerah Aliran
Sungai (DAS) Kalimantan Selatan.

Personel yang tergabung dalam
Ekspedisi Khatulistiwa 2012 Sub Korwil 08/
HST sebanyak 133 personel, baik militer
maupun sipil, yang terdiri dari 56 personel
pusat dan 57 personel wilayah Kalimantan
Selatan.  Keseluruhan personel dibagi dalam
suatu komposisi Staf Kotis, Tim Penjelajah,
Tim Peneliti  dan Tim Komsos.  Tim peneliti
terbagi lagi menjadi Unit Kehutanan, Unit
Flora Fauna, Unit Geologi-Potensi Bencana,
dan Unit Sosbud.

Tim Ekspedisi Khatulistiwa 2012 Sub
Korwil 08/HST mulai melaksanakan misi
ekspedisi tahap pertama di Pegunungan
Maratus area Kabupaten Hulu Sungai
Tengah selama tiga minggu, yang pelak-
sanaannya terbagi menjadi dua kelompok.
Kelompok pertama melaksanakan pen-
jelajahan dan penelitian di sebelah Selatan
Pegunungan Maratus mulai dari Desa
Kundam, Gunung Tindihan, Gunung Paku,
Gunung Periuk, Balai Adat Tamburasak dan
Balai Adat Mancatur.  Sedangkan kelompok
kedua melaksanakan melaksanakan pen-
jelajahan dan penelitian sebelah utara
Pegunungan Maratus mulai dari Desa Kiyu,
Datar Ampakan Juhu,  Batu Perahu, Sumbai,
Hinas Kiri dan Gunung Halau Halau.

Tahap kedua, Tim Ekspedisi Khatulis-
tiwa 2012 Sub Korwil 08/HST melaksanakan
penjelajahan dan penelitian selama tiga
minggu di wilayah Kecamatan Loksado
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Kabupaten Hulu Sungai Selatan.  Kelompok
pertama bergerak di Gunung Mijojo, Gunung
Batuditabang, Gunung Rorokoan, Gunung
Batusunjung, Gunung Batu Berbulu, Gunung
Taniti Panjang, Gunung Damar Tulah,
Gunung Antutung, Gunung Berpandam,
Gunung Bulanang, Gunung Tilayan. Kelom-
pok kedua bergerak di area Malaris menuju
Gunung Paambuha, Gunung Mimpiring Waja,
Gunung Manggaringsayan, Gunung Batulala,
Gunung Haung Haung, Gunung Ambakung,
Gunung Ranuan, Gunung Antai, Gunung

Bersamaan dengan pelaksanaan
penelitian dan penjelajahan di Kawasan
Pegunungan Maratus, Tim Komsos Sub
Korwil 08/HST melaksanakan berbagai
kegiatan sosial kemasyarakatan di sekitar
wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan
kabupaten lainnya. Kegiatan yang dilaksana-
kan berupa karya bakti, bakti sosial, peng-
hijauan dan ceramah kebangsaan. Kegiatan
dimaksudkan sebagai salah satu upaya
untuk menggugah kepedulian masyarakat
dalam melestarikan kondisi alam Kalimantan
agar terhindar dari lahan yang gundul, kering
dan tandus, serta sebagai wujud rasa
tanggung jawab bersama dalam menjaga
masa depan Kalimantan umumnya dan
bangsa Indonesia khususnya.

Dari pelaksanaan penelitian dan
penjelajahan di Kawasan Pegunungan
Maratus,  Tim Ekspedisi Khatulistiwa 2012
Sub Korwil 08/HST telah mendata sebanyak
322 spesies flora dan fauna, dari jumlah
tersebut terdapat 43 spesies langka/
dilindungi, 22 spesies tidak teridentifikasi dan
34 spesies endemik Kalimantan.

Sedangkan pada bidang sosial budaya,
secara keseluruhan pola kehidupan
masyarakat Dayak bersinergi dengan
kepercayaan yang mereka anut, seluruh
aktivitas keseharian seperti merambah
hutan, berhuma, berburu terkait erat dengan
Kaharingan, yaitu salah satu bentuk
keyakinan atau kepercayaan yang dianut oleh
Suku Dayak Maratus, yang meyakini adanya
kekuatan ilahiah (arwah nenek moyang) yang

Melimjim, Gunung Munjalcarikan, Kampung
Haratai.

Tahap ketiga, Tim Ekspedisi Khatulis-
tiwa 2012 Sub Korwil 08/HST melaksanakan
penjelajahan dan penelitian selama tiga
minggu di Kawasan Pegunungan Maratus
wilayah Kabupaten Tabalong dan Kabupaten
Balangan. Kelompok pertama bergerak di
area Kecamatan Upau Kabupaten Tabalong
dengan rute Gunung Batu Tampang, Gunung
Jumit Jumuntai, Gunung Perapai, Gunung
Kelereng, Gunung Nelangat, Gunung
Hapayan, Gunung Batupanjang, Gunung
Serantai. Kelompok kedua bergerak di
Kecamatan Halong Kabupaten Balangan
dengan rute yang ditempuh meliputi
Kampung Pasiratan Dusun Marajai, Gunung
Haliang, Gunung Batubini, Gunung Kumul,
Gunung Batulaki, Gunung Ambata, Gunung
Bantai dan Gunung Geguntangan.

Di puncak Gunung Halau Halau
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harus dihormati dan dipuja-puji melalui
rangkaian upacara adat.

Mata pencaharian utama dari masyara-
kat Dayak Maratus adalah pertanian, mereka
menggarap lahan pertanian secara ber-
pindah-pindah atau disebut juga dengan
sistem ladang berpindah dengan tanaman
utama padi. Selain pertanian, mata pen-

Jumpa pers dengan komunitas jurnalis pena hijau

caharian masyarakat dayak adalah
mencari ikan, berburu dan
memanfaatkan sumber daya hutan
non kayu. Bagi masyarakat adat
Dayak, tanaman padi merupakan
tanaman yang disucikan, karena
padi adalah makanan para Dewa
yang di ambil para leluhur dari
Khayangan (sorga/tempat tinggal
para Dewa), sehingga sejak
sebelum ditanam hingga usai
panen terus dilakukan ritual-ritual
adat untuk menghormati dan
menjaga kesuciannya. Untuk itu,
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maka setiap keluarga wajib menanam padi
dan ditabukan (pantangan) untuk diperjual
belikan.

Meskipun masyarakat Dayak meng-
gunakan sistem ladang berpindah tetapi
mereka selalu menjaga dan melestarikan
alam sesuai dengan aturan adat masyarakat
Dayak, yaitu menanami kembali ladang yang
mereka tinggalkan dengan pohon-pohon
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keras sehingga lahan tersebut kembali
menjadi hutan dan tidak ada lahan kosong/
gundul. Selain itu, dalam ketentuan adat
Dayak Maratus diatur pula mengenai
mengelompokan/pembagian hutan-hutan
disekitar mereka. Pengelompokan/pem-
bagian tersebut meliputi :

sebagai sumber buah dan getah seperti
getah Damar.

3. Hutan Keramat.   Hutan keramat adalah
hutan yang terdapat di lahan pekuburan,
tempat arwah nenek moyang mereka
bersemayam. Di hutan keramat tidak diper-
bolehkan menebang kayu karena dianggap
keramat, dan apabila terjadi pelang-garan,
mereka percaya bahaya akan menimpa.

4. Hutan Pamali. Hutan Pamali adalah
hutan tempat pemujaan, dimana terdapat
pohon-pohon yang dianggap keramat
misalnya pohon Kariwaya (sejenis pohon
Beringin). Pemilihan pohon yang dipuja
biasanya melalui mimpi atau alamat kepada
orang tertentu dari anggota keluarga, dan
pemujaan dilakukan oleh beberapa kepala
keluarga, bukan seluruh anggota masyarakat
di suatu kampung. Pohon yang dipuja  diper-
lakukan istimewa, dan  diberikan sesaji
setiap tahun. Mereka percaya bahwa di
pohon Kariwaya itu berdiam makhluk halus
dan karena itu perlu diberikan sesaji,
waktunya biasanya pada bulan September
atau Oktober.* (Komaruddin)

1. Hutan Lindung. Hutan lindung
adalah hutan yang diperuntukkan untuk
menjadi sumber air, mencegah banjir
dan erosi serta untuk menjaga kesubur-
an tanah. Di hutan lindung tidak diper-
kenankan menebang pohon dan akar-
akaran serta tidak membuka ladang
karena dianggap dapat merusak
lingkungan. Di kampung Juhu dan
sekitarnya beberapa kawasan hutan
yang dianggap sebagai hutan lindung
yaitu Gunung Halau Halau, Gunung
Kilai, Gunung Himayung, Gunung
Mansilan dan Gunung Kepala Pitu.
Hutan lindung dan gunung-gunung
tersebut secara turun temurun tidak
pernah dibuat ladang atau menjadi
kawasan pemukiman oleh nenek
moyang Dayak Meratus.

2. Hutan Adat.   Hutan Adat adalah
hutan yang terutama diperuntukkan
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alam rangka ikut mensukseskan Sail Morotai 2012,
TNI Angkatan Udara sebelumnya telah mempersiapkan
dengan membangun sarana dan prasarana Pangkalan
TNI Angkatan Udara (Lanud) Leo Wattimena. Pem-D

bangunan tersebut digunakan untuk mendukung program
pemerintah dalam percepatan pembangunan perekonomian,
pariwisata dan kesejahteraan masyarakat daerah Morotai dan
sekitarnya yang merupakan pulau terdepan  Indonesia di
wilayah Maluku Utara.

Berdasar Keppres Nomor 4 tanggal 24 Januari 2012
tentang panitia nasional penyelenggara Sail Morotai 2012 dan
perjanjian kerjasama antara Dirjen Perhubungan Udara, TNI
AU dan Pemerintah Propinsi Maluku Utara, TNI  Angkatan Udara
telah membangun atau merenovasi tower, base ops,
pemasangan set komunikasi dan pemasangan Auto Weater
System (AWS) Lanud Leo Wattimena.

Sementara  Ditjen Perhubungan Udara Kementerian
Perhubungan, membangun pelebaran Apron, pembuatan ter-
minal bandara, overlay run way, land clearing run way dan
lampu penerangan apron. Sedang Pemda Maluku Utara,
membangun VIP Room, jalan menuju VIP Room/terminal
Bandara dan dua sumber air bersih.

Pesawat Hercules
Pesawat C-130 Hercules TNI Angkatan Udara dilibatkan

untuk mengangkut baik personel maupun peralatan medis
seperti Gen Set, mobil unit  bedah, obat-obatan dan se-
bagainya.  Hercules Angkatan Udara melakukan beberapa kali
penerbangan mulai  dari Lanud Halim Perdanakusuma ke
Lanud Ngurah Rai, Bali, Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar,

Berita Daerah
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Lanud Samratulangi Manado dan Lanud Leo
Wattimena Morotai kemudian kembali ke
Lanud Halim Perdanakusuma.

Dukungan pesawat C-130 Hercules 
diperlukan untuk mengangkut keperluan
guna mendukung Operasi Bakti Pelangi
Nusantara TNI AU bekerja sama dengan
Walubi dan Yayasan Kemanusiaan Indone-
sia (YKI). Pesawat C-130 Hercules juga
mengangkut Mobil Bedah Mata milik YKI
yang sudah di desain untuk dapat dibawa
dengan pesawat Hercules.

Kepala Dinas Kesehatan TNI Angkatan
Udara (Kadiskesau) Marsekal Pertama TNI
dr. Bambang Hendro Suharto, Sp.Kp selaku
pelaksana fungsi pelayanan kesehatan di TNI
Angkatan Udara  didukung dinas lain seperti
BKKBN propinsi Maluku Utara, Yayasan
Kemanusiaan Indonesia (YKI) dan Per-
wakilan Umat Budha Indonesia (Walubi),
resmi membuka pelaksanakan   Karya   Bakti
Kesehatan  Pelangi Nusantara secara gratis.

Kegiatan Operasi Bakti Pelangi
Nusantara tersebut didukung sekitar 162
personel terdiri dari para dokter, paramedis,
farmasi dan perawat masing-masing dari TNI
AU 72 orang, YKI 40 orang, Walubi 25 orang
dan BKKBN 25 orang dan berlangsung
selama dua hari.

Pelayanan Kesehatan tersebut meliputi,
kesehatan umum dengan sasaran 1000
sampai dengan 1500 orang, pelayanan

kesehatan gigi dan mulut 300 orang, operasi
bibir sumbing 20 orang, bedah minor 100 or-
ang, operasi katarak 60 orang, khitanan
massal 200 orang, pemberian kaca mata
disiapkan untuk 3000 orang dan pelayanan
Keluarga Berencana berupa MOW, MOP,
IUD, Inplan, Pil dan Suntik dengan sasaran
menyesuaikan aseptor.

Warga Antusias
Warga Kabupaten Pulau Morotai sangat

antusias terhadap Pelaksanaan Operasi
Bakti Pelangi Nusantara TNI Angkatan Udara,
yang menggelar pelayanan kesehatan
secara gratis dalam rangka menyukseskan
Sail Morotai 2012. Hal itu  ditunjukkan warga
masyarakat pada pelaksanaan  yang digelar
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di sekitar lapangan alun-alun MTQ
Kabupaten Pulau Morotai Maluku Utara.

Puncak Sail Morotai 2012 yang dihadiri
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono,
dimeriahkan demo udara seperti terjun
payung dan paramotor.   Untuk terjun payung
diikuti sekitar 80 peterjun yang terdiri atas
personel TNI AU, TNI AL,  TNI AD dan Polri
termasuk diantaranya dua peterjun Kowad,
dua Wara dan dua Polwan.

Dalam acara puncak Sail Morotai
2012 dengan Ketua Panitia Nasional Menteri
Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo
tersebut, sejumlah Duta Besar (Dubes)
negara sahabat diantaranya Amerika Serikat,
Australia dan Jepang turut hadir.

Berbagai kegiatan yang digelar antara
lain Operasi Bakti Sosial dan Kesehatan,
Bakti Kesra Nusantara & BUMN Peduli
Morotai, Reli Kapal Layar (Yacht Rally), Semi-
nar Nasional dan Internasional, Lintas
Nusantara Remaja Pemuda Bahari,
Pameran Potensi Daerah , Peringatan HUT
RI di Pulau Terluar, Olahraga Bahari,
Ekspedisi Kapal Riset Internasional dan
Ekspedisi Ilmiah Pulau Terluar, Pentas
Budaya dan Atraksi Wisata, Kampanye
Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara.  *
(Bintang Y)
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Di jajaran Korpaskhas, kebanggaan
satuan menjadi hal penting untuk
dibangun. Melalui kebanggaan akan

melahirkan semangat dan etos kerja satuan
yang muaranya dapat mendorong sikap
profesionalisme prajurit. Penegasan tersebut
disampaikan Dankorpaskhas Marsda TNI
Amarullah saat meresmikan pembangunan
beberapa fasilitas Batalyon 467 Paskhas, di
Markas Batalyon 467 Paskhas, Halim
Perdanakusuma, Jakarta, belum lama ini.
Hadir pada kesempatan tersebut  mantan
Kasau Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim,
sesepuh Korpaskhas Marsdya TNI (Purn)
Budi Santoso, para pejabat Korpaskhas serta
tamu undangan lainnya.

Dankorpaskhas :

Identitas
untuk
Kebanggaan
Satuan

 Pada usianya usianya yang ke-4,
Batalyon 467 Paskhas terus berinovasi
dengan membangun fasilitas satuan, berupa
papan nama kesatuan, pagar kesatrian dan
monumen PSU. Selain membangun fasilitas
satuan, juga menerbitkan buku sejarah
Batalyon 467 Paskhas.  Buku setebal 143
halaman itu, menjelaskan tentang sejarah
terbentuknya Batalyon 467 visi, misi hingga
penugasan dan prestasi yang telah di
torehkan oleh prajurit Batalyon 467 Paskhas.

Menurut Danyon 467 Paskhas Letkol
Psk Drs. R. Haris Suryo, MM, penerbitan buku
ini sebagai salah satu upaya  mengenalkan
profil Batalyon 467 Paskhas kepada
masyarakat.  Menurutnya,  sebagai satuan
baru, Batalyon 467 Paskhas perlu publikasi
dalam rangka membangun citra positif
satuan.*
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Fly Pass di atas Istana Negara. Pesawat Sukhoi dan pesawat F-16 Fighting Falcon memeriahkan
peringatan detik-detik Proklamasi di Istana Negara, Jakarta dengan melaksanakan terbang lintas (fly pass)
formasi double V. Komandan Skadron Udara 3 “Dragon F-16” Letkol Pnb Ali Sudibyo memimpin formasi
ini, Garuda Elemen 1, yang terdiri dari lima pesawat F-16 Fighting Falcon . Sedangkan Komandan Skadron
Udara 11 “Thunder Sukhoi”  Letkol Pnb M Untung Suropati memimpin formasi Garuda Elemen 2. Mereka
terbang pada ketinggian 1500 feet dengan kecepatan 420 knots.*

Lanud Sulaiman menjadi tempat
penyelenggaraan olah raga bersama TNI-
Polri se-Garnisun Bandung Cimahi yang
digelar di lapangan apel  Skadik 202, awal
September. Kegiatan tersebut dihadiri para
pejabat TNI dan Polri se-Garnisun Bandung
Cimahi, diantaranya DanKoharmatau,
Dansesko AD, DanSesko AU,
Kasgartap II Bandung, Wakapol-
da Jabar, Asops Kogartap II, para
Komandan atau kepala Kesatuan
TNI- Polri, para Komandan atau
kepala lembaga pendidikan TNI
Polri sewilayah Kogartap II
Bandung Cimahi.

Olah raga bersama ini
diawali dengan senam aerobik,
jalan santai dengan rute dimulai
dari lapangan Binjas Lanud
Sulaiman, Bandung menuju pos
lima dan masuk gerbang pos satu
 melewati hanggar FASI dan
kembali lagi menuju lapangan
Binjas. Usai jalan santai  dilanjut-

kan dengan acara ramah tamah sambil
menyaksikan panggung hiburan diselingi
dengan acara door prize dilanjutkan sesuai
dengan kelompok olah raga, yaitu bulu
tangkis, tenis meja, tenis lapangan, bola bas-
ket, bola voli, dan sepak bola.*(Pentak Lanud

Slm)

Olah raga Bersama TNI dan Polri Se-Garnisun Bandung

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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“Gharial”
Letkol Pnb Prasetiya “Gharial” Halim alumni AAU tahun

1994 yang kesehariannya menjabat sebagai  Kadisops Lanud
Roesmin Nurjadin sukses mengukir prestasi dengan meraih
2000 jam terbang menggunakan pesawat tempur Hawk 100/
200. Atas Prestasi gemilang tersebut Letkol Pnb Prasetiya
“Gharial” Halim, berhak atas Badge 2000 jam terbang yang
disematkan langsung oleh Komandan Lanud Roesmin
Nurjadin, Kolonel Pnb Bowo Budiarto, S.E, sekaligus
dilanjutkan dengan acara tradisi penyiraman air kembang
oleh Danlanud dan segenap para pejabat Lanud Roesmin
Nurjadin, di Shelter Skadron Udara 12 Lanud Roesmin
Nurjadin, awal Agustus.

Pada kesempatan tersebut Danlanud menyampai-
kan ucapan selamat atas keberhasilan yang diraih,
serta menyampaikan ucapan terima kasih kepada
seluruh personel yang selama ini turut menyumbang-
kan tenaga, pikiran serta loyalitasnya sehingga
keberhasilan yang diraih para penerbang dapat
tercapai.

Dengan diraihnya prestasi 2000 jam
terbang ini tentunya dapat dijadikan acuan bagi
Letkol Pnb Prasetiya Halim dalam
mendharmabaktikan diri kepada nusa dan
bangsa.*(Pentak Lanud Rsn)

Raih 2000 Jam Terbang
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Prestasi membanggakan kembali
diukir oleh 2 orang penerbang Skadron
Udara 1 Lanud Supadio, Pontianak yaitu
Kapten Pnb Yosi “Garuda” Hadi Wiyanto
dan Kapten Pnb M. Syaifudin “Orion”
dengan meraih 1000 jam terbang meng-
gunakan pesawat tempur Hawk 100/200 di
atas langit Bumi Khtulistiwa. Prestasi ini
diraih oleh “Garuda” dan “Orion setelah
bergulat dengan pesawat ini selama 5 tahun.

Angka 1000 bagi penerbang tempur
sangat bermakna dan membanggakan
sekaligus merupakan suatu tanggung jawab
yang besar karena telah menerbangkan
burung-burung besi pengawal dirgantara
tanah air. Mencapai 1000 jam terbang tanpa
accident/incident adalah tugas yang tidak
mudah karena setiap saat selalu berhadap-
an dengan risiko yang tinggi dan misi yang

Yosi “Garuda” Hadi Wiyanto
dan M. Syaifuddin “Orion”

sangat dinamis. Oleh karena itu 1000 jam
terbang menjadi tradisi yang penting untuk
mengingatkan bahwa pengabdian dan
pengorbanan para penerbang tempur akan
menjadi modal dan kekuatan untuk
memenuhi tugas pokok yang akan datang.

Kapten Pnb Yosi Hadi Wiyanto saat ini
menjabat sebagai Kasi Latihan Skadron
Udara 1 sedangkan Kapten Pnb M. Syaifudin
sekarang menjabat sebagai Kasi Operasi
Skadron Udara 1. Kedua penerbang ini
merupakan Alumni AAU tahun 2004 dan
Sekbang Angkatan Ke-72 tahun 2006.*
(Pentak Lanud Spo)

Raih

Jam Terbang
1000
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Latihan Dallan Paskhas

Sosialisasi Pemadam Kebakaran Lanud Jayapura

Satu peleton pasukan gabungan Batalyon 461
Paskhas, Halim Perdanakusuma dan Batalyon 464
Paskhas Malang melaksanakan latihan pengendalian
pangkalan (Dallan) di Lanud Halim Perdanakusuma, akhir
Agustus.  Latihan ini didukung oleh pesawat C-130 Her-
cules A-1326 dari Skadron Udara 31 Lanud Halim
Perdakusuma dengan Captain Pilot Mayor Pnb Beny A. 

Menurut Lettu Psk Yoga Gautama selaku
Komandan Tim Dalpur, latihan penerjunan ini bertujuan
untuk pemantapan tiap-tiap satuan. Terjun statis dari
ketinggian 1300 feet dengan dropping zone  di lapangan
terbang Aeromodelling Club Dirgantara III, Lanud Halim
Perdanakusuma.*(Pentak Lanud Hlm)

Dalam rangka memperingati Nuzul Qur’an, Danlanud
Soewondo Kolonel Pnb A. Rasyid Jauhari (sekarang Pamen
Sahli Kasau Bidang Air Power), menyelenggarakan lomba
Fahmil Qur’an bertempat di Aula Silindung, awal Agustus.
Lomba  diikuti oleh perwakilan dari Dinas Personel, Dinas
Logistik, Dinas Khusus, Dinas Operasi, Satpom AU dan Dinas
Rumah Sakit.

Perlombaan dibagi dua tahap, yaitu babak pertanyaan yang
ditujukan kepada masing-masing peserta dan bila benar
jawabannya akan mendapatkan nilai 100, dan babak pertanyaan
rebutan bagi peserta, siapa yang lebih cepat dan jawabannya
salah nilai akan dikurangi 100. Hasil perlombaan tersebut, Dinas
Rumkit keluar sebagai juara pertama,  Dinas Operasi juara
kedua dan Satpom AU juara ketiga.*(Pentak Lanud Swo)

Anggota Lanud Jayapura melaksanakan
simulasi dan sosialisasi pemadaman kebakaran,
akhir Agustus.  Kegiatan ini bertujuan untuk melatih
kemampuan dan kesiapsiagaan seluruh anggota
Lanud Jayapura dalam menanggulangi kebakaran
serta dapat menggunakan dan mengoperasikan alat
PK secara cepat, tepat, efisien dan aman, sehingga
bahaya dari kebakaran dapat ditanggulangi sedini
mungkin agar tidak terjadi kebakaran yang lebih luas.

Danlanud Jayapura Kolonel Pnb Diyah
Yudanardi dalam arahannya menekankan tentang
pentingnya koordinasi dan kewaspadaan serta
kedisiplinan seluruh anggota Lanud Jayapura untuk
menghilangkan atau meminimalisir potensi bahaya
dan akibat dari kebakaran yang ditimbulkan apabila
memang benar terjadi.*(Pentak Lanud Jap)

Lomba Fahmil Qur’an Lanud Soewondo
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Karbol Tingkat II Berkunjung ke Kodikau

Danlanud Sjamsudin Noor Letkol Pnb.
Mokh. Mukhson didampingi Dan-satpomau
Lettu Pom. Rindho Qadarsyah bersama
Gubernur Kalimantan Selatan H. Rudy  Arifin
dan Kapolda Kalimantan Selatan Brigjen Pol.
Syafruddin M. Si., melaksanakan Inspeksi
mendadak di Bandara Sjamsudin Noor,
pertengahan Agustus. Sidak dilak-sanakan
untuk memantau dan melihat situasi dan
kondisi bandara dalam pelayanan arus
mudik lebaran 2012.*(Pentak Lanud Sam)

Danlanud  Sjamsudin Noor Sidak Arus Mudik

Danlanud Abd Saleh Marsma TNI
Gutomo, S. IP., memberikan tali asih berupa
bingkisan lebaran kepada seluruh anggota
Lanud bertempat di taxy way Lanud Abd
Saleh, pertengahan Agustus. Tali asih
tersebut merupakan bentuk perhatian
kepada anggota dalam menghadapi hari
raya Idul Fitri. Danlanud berpesan agar
anggota Lanud Abd tidak melihat nilai dari
tali asih tersebut akan tetapi ini merupakan
suatu ikatan kekeluargaan untuk memper-
erat tali persaudaraan antara pimpinan
kepada anggotanya.*(Pentak Lanud Abd)

Tali Asih Danlanud Abdulrachman Saleh

Dankodikau Marsda TNI Ida Bagus Anom M,
S.E, menerima kunjungan 99 orang Karbol Tk II
didampingi 14 orang pengasuh yang dipimpin
Danwingkarbol Kolonel Pnb Djoko Cahyono, di
gedung Ganesha Makodikau, awal Agustus.
Kunjungan ini merupakan salah satu kegiatan Pekan
Orientasi Sersan Udara Karbol Werving 2011 yang
juga  bagian dari kurikulum Akademi Angkatan Udara
dalam upaya menambah wawasan pengetahuan
bagi para Karbol.

Kunjungan para Karbol ini merupakan
pembekalan awal yang dimaksudkan untuk
memberikan pengertian dan pemahaman kepada
para Karbol tentang TNI secara umum dan satuan-
satuan TNI AU  secara khusus, termasuk didalamnya
tugas pokok yang harus dilaksanakan oleh masing-
masing satuan. Diharapkan kegiatan ini dapat

dijadikan oleh para Karbol sebagai media untuk
mencari, mengumpulkan, memahami, dan
menambah wawasan pengetahuan.*(Pen Kodikau)
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Pangkoopsau II Marsda TNI Agus Supriatna
didampingi Kaskoopsau II Marsma TNI A. Dwi
Putranto dan para Asisten Koopsau II, menerima
kunjungan kehormatan Kapolda Sulselbar Irjen Pol.
Drs. H. Mudji Waluyo, SH., MM beserta para pejabat
teras Polda Sulselbar, di ruang Audensi Makoopsau
II, Makassar, awal Agustus.

Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk
mempererat silaturahmi, juga untuk meningkatkan
koordinasi dan kerja sama antara satuan-satuan

Angkatan Udara dengan Polda Sulselbar yang ada di
wilayah  Sulawesi Selatan.

Melalui pertemuan tersebut kedua pejabat
sepakat secara terus menerus meningkatkan
kerjasama antara kedua institusi yang sudah berjalan
dengan baik selama ini, tetap dapat dilanjutkan dan
ditingkatkan. Kedua pejabat juga sepakat untuk
mensinergikan tugas-tugas antara Angkatan Udara
dan Kepolisian daerah Sulselbar.* (Pen Koopsau II)

Kapolda Sulselbar Silaturahmi ke Makoopsau II

Orientasi Sersan Karbol AAU

Gubernur AAU, Marsda TNI Bambang
Samoedro, S.Sos., memimpin upacara pembukaan
orientasi dan penyematan nama suci di lapangan
Dirgantara AAU, awal Agustus.  Dalam kesempatan
tersebut Gubernur mengatakan bahwa pendidikan
di Akademi Militer adalah keras namun bukan berarti
menggunakan cara kekerasan.   Lembaga tidak akan
segan-segan untuk memberhentikan apabila terjadi
tindak kekerasan terhadap junior. Sanksi terberat
yang akan diberikan adalah tindakan hukum pidana
dan diberhentikan dari pendidikan AAU.

 Gerakan merayap lari, guling, jungkir, adalah
sebagian gerakan yang dapat disaksikan pada acara
tambahan penerimaan serkar baru.  Dikomandoi oleh
Wingkorp karbol, acara tradisi pemberian nama suci
berlangsung cukup seru. Masing-masing karbol
mencari namanya yang dibawa oleh para pejabat.

Dan dihadapan pejabat para karbol melakukan
perintah sesuai yang diminta oleh pejabat.*(Pen AAU)

Suara Angkasa Edisi Oktober 201282



Suara Angkasa Edisi Oktober 2012 83

Pangkoopsau I Marsda TNI Bagus Puruhito
beserta Kas Koopsau I Marsma TNI Bonar H
Hutagaol menerima kunjungan Atase Pertahanan
Singapura Colonel Tham Chong Yean.  Kun-
jungan ini dimaksudkan untuk mengenal lebih
dekat tentang keberadaan Koopsau I serta untuk
lebih mempererat kerjasama antara Indonesia
dengan Singapura khususnya Angkatan
Bersenjata Singapura dengan Koopsau I. Hadir
dalam acara tersebut Asisten Atase Pertahanan
Singapura Letkol P.J Andrew dan Para Asisten
Kaskoopsau I.*(Pen Koopsau I)

Pangkoopsau I Terima Kunjungan Athan Singapura

Danlanud Suryadarma Kolonel Pnb H.
Dumex Dharma, S.AP, MSi (Han) didampingi
pejabat Lanud Suryadarma lainnya
memeriksa kesiapan berbagai sarana dan
prasarana, diantaranya mess Sekbang,
beberapa waktu silam. Pada kesempatan ini
komandan mendapatkan ada kerusakan
ringan pada plafon dan lampu serta saluran
air. Selanjutnya Komandan meninjau
kegiatan di Skadron Udara 7 yang sedang
fokus latihan demo udara oleh tim Demo
Udara Vegasus yang ikut meramaikan
Bandung Air Show.* (Pentak Lanud Slm)

Danlanud  Suryadarma Tinjau Mess Sekbang

Sebanyak 157 siswa Madrasah Tsanawiyah
(MTS) Nagarakasih Kecamatan Cibeureum,
Tasikmalaya  mengadakan kunjungan ke Base Ops
Lanud Wiriadinata, Tasikmalaya awal September.

 Kegiatan ini  bagian dari orientasi pengenalan
lokasi dan ospek bagi siswa baru MTS Nagarakasih
atau Perkemahan Masa Tamu (Permata) serta
dimaksudkan untuk  lebih mengenal dan dekat
dengan TNI Angkatan Udara. Rombongan siswa
didampingi  2 orang guru pembimbing, disambut
Kasubsi Potdirga  Lanud Wiriadinata Lettu Lek Agus
Yulianto, anggota Saka Dirgantara dan  atlet
aeromodelling Tasikmalaya.*(Pentak Lanud Wir)

Siswa MTS Kunjungi Lanud Wiriadinata
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Komandan Seskoau Marsda TNI Sudipo
Handoyo disaksikan Wadan Seskoau Marsma TNI
Dwi Djatmiko SB., pejabat, personel Seskoau dan
undangan lainnya meresmikan Sekolah Sepak Bola
(SSB) Garuda Seskoau dalam suatu upacara di
lapangan Sepak Bola Dirgantara Seskoau, per-

tengahan Juli. Peresmian SSB merupakan upaya
Danseskoau menyediakan wahana sejak dini bagi
remaja Lembang dan sekitarnya dalam pembinaan
olah raga sepak bola.  SSB Garuda Seskoau
dipimpin oleh Letkol Kal Suwarto Hadijoyo.*(Pen

Seskoau)

Paskibraka Kunjungi Lanud Ranai
.  Sebanyak 80 Paskibraka Kabupaten Natuna
didampingi 5 orang Pembina yang dipimpin Kasi
Minpers Dispers Lanud Ranai Lettu Adm Wanto
berkunjung ke Lanud Ranai, pertengahan Agustus.
Kedatangan rombongan disambut oleh Kadisops
Lanud Ranai, Mayor Pnb Muhram Jayahadi dan
Kasubsi Binpotdirga Lettu Tek Jumadi.

Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka
pembekalan siswa-siswi SLTA se-Kabupaten Natuna
yang terpilih sebagai Pasukan Pengibar Bendera
Pusaka, serta meningkatkan rasa cinta tanah air dan
bangsa bagi remaja di perbatasan untuk mewujudkan
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.*(Pentak

Rni)
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Berkunjung ke Museum.
Danlanud Halim Perdanakusuma
Marsma TNI A. Adang Supriyadi, S.E.,
menerima kunjungan Karbol yang
didampingi oleh Danwing Karbol
Kolonel Pnb Djoko Tjahjono beberapa
waktu lalu. Sebanyak 99 Karbol tingkat
I, Sersan Taruna, berkunjung ke Mu-
seum Sejarah Lanud Halim Perdana-
kusuma dalam rangka orientasi
matra.* (Pentak Lanud Hlm)

Menjadi Monumen.
Pesawat A-4 Skyhawk dikeluarkan
dari perut pesawat Hercules A-
1321 yang membawanya dari
Skadron Udara 1 Lanud Halim
Perdanakusuma, Jakarta. Selanjut-
nya pesawat A-4 Skyhawk dijadi-
kan monumen di simpang Lanud
Supadio. Dengan dibangunnya
monumen ini diharapkan lebih
meningkatkan kecintaan terhadap
TNI Angkatan Udara khususnya
serta bisa menjadi ikon baru
Kabupaten Kubu Raya tempat
monumen ini dibangun.* (Pentak
Lanud Spo)

Pangkoopsau I Marsda TNI Bagus
Puruhito didampingi Kas Koopsau I Marsma
TNI Bonar Hutagaol menerima kunjungan
Panglima Armada Barat (Pangarmabar)
Laksda TNI Sadiman di ruang VIP Room
Makoopsau I, awal Agustus. Maksud dari
kunjungan tersebut adalah untuk mempererat
silahturahmi antara TNI AL dan TNI AU
khususnya dalam pengamanan wilayah barat
baik itu di laut maupun di udara.   Acara
kemudian diakhiri dengan pertukaran
cinderamata.*(Pen Koopsau I)

Pangkoopsau I Terima Pangarmabar
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Kunjungan Kerja.  Dankodikau Marsda
TNI Ida Bagus Anom, S. E, melakukan
kunjungan kerja ke Lanud Adisutjipto,
beberapa waktu lalu. Pada kesempatan itu
Dankodikau didampingi Danlanud Adisutjipto
meninjau berbagai sarana dan prasarana
pendidikan antara lain di Wing Pendidikan
Terbang, Skadik 104, Skadik 102, Skadik 101,
Skatek 043 dan Skadik 105 Semaba PK
Wara di Kaliurang, Yogyakarta.* (Pentak Lanud
Adi)

Sambut Wapres. Danlanud Husein Sastra-
negara Kolonel Pnb Umar Sugeng Hariyono, S.IP.,
S.E., MM., bersama pejabat Muspida TK I Jawa
Barat lainnya, menyambut kedatangan Wakil
Presiden RI Budiono di Appron Lanud Husein
Sastranegara, beberapa waktu lalu. Kunjungan
Wapres ke Bandung ini menggunakan pesawat
kepresidenan RG-85/PK PJJ dengan pilot Capten
Toni Hadi dalam rangka melantik dan me-
ngukuhkan mahasiswa Sekolah Tinggi
Pendidikan Dalam Negeri (STPDN) tingkat akhir
yang dinyatakan lulus di Kampus STPDN,
Jatinangor.* (Pentak Lanud Hsn)

Periksa Pasukan. Danwingdikum
Kolonel Pnb Tatang Harlyansyah, S.E.
memeriksa pasukan pada upacara
pembukaan Sekolah Pendidikan Kursus
Bintara Manajemen Kejuruan (Susba-
menjur) Kesehatan (Kes) Angkatan ke-
17 dan Kursus Kejuruan Lanjutan
Tamtama (Susjurlata) Administrasi
Umum (Adminu) Angkatan ke-11, di
lapangan Skadron Pendidikan (Skadik)
503 Wingdikum, beberapa waktu silam.
Kedua pendidikan dilaksanakan
masing-masing selama tiga bulan.*
(Pentak Wdu)
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Kunjungan Kerja di Lanud Sultan
Iskandar Muda.  Pangkoopsau I Marsda
TNI Bagus Puruhito beserta rombongan
landing di Lanud Sultan Iskandar Muda,  Aceh
menggunakan pesawat  A-130 Hercules dari
Skadron Udara 17 Lanud Halim Perdana-
kusuma dalam rangka kunjungan kerja di
Lanud Sultan Iskandar Muda. Panglima
diterima Danlanud Sultan Iskandar Muda
Kolonel Pnb Supri Abu, S.H., M.H. Panglima
dan rombongan mengunjungi peninggalan
sejarah Aceh dan peninggalan bukti
kedahsyatan tsunami 2004 silam di kota
Banda  Aceh.  Danlanud berharap kunjungan
ini bisa meningkatkan dan memotivasi
kinerja seluruh anggota Lanud Sultan
Iskandar Muda.* (Pentak Lanud SIM)

Kunjungan di Lanud Ranai.  Pangkoopsau I Marsda
TNI Bagus Puruhito dan Ketua PIA Ardhya Garini Daerah I
Koopsau I Ny. Bagus Puruhito beserta rombongan
melaksanakan  kunjungan kerja  dan membuka Operasi
Teritorial Terpadu di Lanud Ranai, pertengahan September.
Panglima meresmikan “Rumah Pantai” yang merupakan
rumah para crew Camar   pada saat bermalam menjalankan
tugas Patroli Maritim pesawat Boeing 737 dari Skadron Udara
5 Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar.  Pangkoopsau I
Marsda TNI Bagus Puruhito bersama Danlanud Ranai  Letkol
Psk Tribowo Setyo Cahyono juga meninjau Posko Opster
Terpadu di Lanud Ranai, Natuna. * (Pentak Lanud Rni)

Gaktib Berkendaraan. Untuk menegakkan
disiplin dan ketertiban dalam berlalu lintas Polisi
Militer TNI Angkatan Udara (Pomau) Lanud
Rembiga mengadakan gerakan ketertiban dan
kedisiplinan (Gaktib) bagi seluruh anggota,
beberapa waktu lalu. Sasaran dari operasi Gaktib
ini untuk mengecek kelengkapan surat-surat
kendaraan serta kelengkapan standar
berkendaraan seperti STNK dan SIM baik
pengguna kendaraan pribadi maupun kendaraan
dinas, helm, lampu rem, lampu sen serta kaca
spion termasuk juga identitas diri dari seluruh
anggota.* (Pentak Lanud Rbg)
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Dankodiklat TNI kunjungi Kosek Hanudnas III
Medan. Dankodiklat TNI Mayjen TNI Djumadi beserta
rombongan, selama tiga hari dari tanggal 13-15 Agustus
2012 melaksanakan kunjungan kerja ke Kosek Hanudnas
III. Kunjungan Dankodiklat beserta rombongan tersebut
diterima oleh Panglima Kosek Hanudnas III, Marsma TNI
Yuyu Sutisna, S.E. didampingi Danlanud Soewondo
Kolonel Pnb A. Rasyid Djauhari dan pejabat lainnya di
VIP Room Bandara Polonia, Medan. Kunjungan ini untuk
mengetahui kesiapan Kosek Hanudnas III dan jajarannya
serta unsur satuan teritorial dalam mendukung
pelaksanaan Latihan Hanudnas Tutuka ke XXXVI TA. 2012
yang dilaksanakan pertengahan September.*

Terbang Solo. Dua penerbang muda dari
Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi berhasil
terbang solo,  beberapa waktu lalu. Mereka
adalah Letda Pnb Barika Harma dan Letda Pnb
Stevia Andi Kusuma yang berhasil terbang solo
dengan pesawat pesawat Hawk MK-53.
Peristiwa penting tersebut ditandai dengan
tradisi pemecahan telur di kepala yang
bersangkutan oleh Komandan Lanud Iswahjudi
Marsma TNI M. Syaugi, S.Sos. Letda Pnb Barika
putra kelahiran Pekanbaru (25 Th) dan Letda
Pnb Stevia  putra kelahiran Pongkai, Riau, (24
Th). Keduanya lulusan AAU tahun 2009,
Sekbang (Sekolah Penerbang) Angkatan 82.*
(Pentak Lanud Iwj) 

Personel Polisi Militer Lanud
Samratulangi, Manado melak-
sanakan pemeriksaan surat-
surat kendaraan bermotor
anggota Lanud, awal Agustus.
Kegiatan ini merupakan pro-
gram kerja dari  polisi militer
dalam rangka penegakan
ketertiban administrasi kepe-
milikan kendaraan bermotor.*
(Pentak Lanud Sri)

Gaktib Lanud Samratulangi.
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Pelaporan Kenaikan
Pati TNI AU

Marsdya TNI Daryatmo Jabat Kasum TNI. Marsdya TNI Daryatmo dilantik oleh Panglima TNI
Laksamana Agus Suhartono, S.E., sebagai Kasum TNI menggantikan Letjen TNI J. Suryo Prabowo,
di Mabes TNI Cilangkap, akhir Agustus.  Marsdya TNI Daryatmo, S.I.P alumnus  AAU tahun 1978
sebelumnya pernah menjabat  sebagai Kadispenau, Dankodikau, Aspers Panglima TNI dan terakhir
Kepala Badan SAR Nasional.*

Berdasarkan Surat Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 44/TNI/
Tahun 2012 tanggal 23 Juli 2012, sebanyak
enam pejabat TNI AU melaporkan kenaikan
pangkat setingkat lebih tinggi kepada Kasau
Marsekal TNI Imam Sufaat S.IP di Mabesau
Cilangkap, akhir Juli.

Keenam pejabat TNI AU tersebut adalah
Dansesko TNI  Marsdya TNI Ida Bagus Putu
Dunia, Aspers Kasau Marsda TNI Mawardi,
Dankodikau Marsda TNI Ida Bagus Anom,
Wadan Kodikau Marsma TNI Anastasius
Sumadi, Danlanud  Atang Sendjaja Marsma
TNI Eko Supriyanto, dan Asdep Koordinasi
Pemajuan dan Perlindungan HAM Kemenko
Polhukam RI Marsma TNI Tudjo Pramono.

Sebelum menghadap Kasau, para
pejabat TNI AU tersebut bersama pejabat dari
TNI AD dan TNI AL telah melaporkan kenaikan
pangkat kepada Panglima TNI Laksamana
TNI Agus Suhartono, S.E., di Mabes TNI
Cilangkap.*

Berita Sertijab
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Sertijab Danlanud Tarakan. Jabatan
Danlanud Tarakan diserahterimakan dari Letkol
Nav Budi Handoyo kepada  Letkol Pnb Bambang
Juniar, dipimpin  oleh Pangkoopsau II Marsda
TNI Agus Supriatna, di lapangan Mako Lanud
Tarakan, akhir Agustus. Pejabat  baru
sebelumnya bertugas sebagai Pabandyalat
Sops Kohanudnas, Jakarta. Hadir pada acara
tersebut para asisten dan pejabat Koopsau II
dan Muspida daerah setempat.* (Pen Koopsau II)

Kolonel Pnb Anang Nurhadi Jabat Asops
Kas Kohanudnas.  Pangkohanudnas Marsda TNI
FHB Soelistyo, S. Sos., melantik Kolonel Pnb Anang
Nurhadi Susilo, SE. menjadi Asisten Operasi (Asops)
Kas Kohanudnas menggantikan Kolonel Pnb Nanang
Santoso di Makohanudnas, Jakarta, beberapa waktu
lalu.  Kolonel Pnb Anang Nurhadi Susilo alumnus AAU
tahun 1987, sebelumnya menjabat Danpusdiklat-
hanudnas, Surabaya, sedangkan  Kolonel Pnb
Nanang Santoso selanjutnya melaksanakan tugas
belajar di Defence Strategic Studies Course Austra-
lia.  Pangkohanudnas menyematkan tanda jabatan
kepada pejabat baru dalam acara sertijab tersebut.*
(Pen Kohanudnas)

Sertijab  Asops Kosekhanudnas IV. Jabatan
Asisten Operasi  Kosekhanudnas IV diserahterima-
kan dari Kolonel Pnb Joko Sugeng S., kepada Letnan
Kolonel Pnb Joko Triwibowo yang dipimpin oleh
Pangkosekhanudnas IV Marsma TNI Dedy N.
Komara, S.E., di Makosekhanudnas IV beberapa
waktu lalu. Pejabat lama selanjutnya melaksanakan
tugas belajar di Air War Course  Pakistan, sedang-
kan pejabat baru sebelumnya menjabat Pabandya-
latops Kosekhanudnas IV. Serah terima jabatan
ditandai dengan penyematan tanda jabatan oleh
Pangkosekhanudnas IV kepada pejabat baru.* (Pen
Kosek IV)
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Sertijab Koorsahli Kasau dan
Kadisinfolahtau.  Kasau Marsekal TNI
Imam Sufaat, S.IP., memimpin acara sertijab
Koorsahli Kasau dan Kadisinfolahtau, di
gedung Auditorium Mabesau, akhir Agustus.
Koorsahli Kasau diserahterimakan dari
Marsda TNI Ferdinand Alex Myne kepada
Marsda TNI Bambang Iswahjudi, dan  Kolonel
Lek Ir. Marulak Sigalingging menggantikan
Marsma TNI Enuh Warsawidjaya sebagai
Kadisinfolahtau.*

Sertijab Danpusdiklathanudnas. Pangko-
hanudnas Marsda TNI FHB Soelistyo, S. Sos.,
memimpin acara serah terima jabatan
Danpusdiklathanudnas dari Kolonel Pnb Anang
Nurhadi Susila kepada Kolonel Pnb Abdul Sukur,
M.Si (Han) belum lama ini di  Surabaya.  Sertijab
ditandai dengan penanggalan dan penyematan
tanda jabatan oleh Irup dari pejabat lama kepada
pejabat baru yang sebelumnya menjabat Aspers
Kas Kohanudnas. Pejabat lama selanjutnya
menempati jabatan baru sebagai Asops Kas
Kohanudnas.* (Pentak Pusdiklathanudnas)

Sertijab Kadispers Lanud Halim P.
Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI
A. Adang Supriyadi, S.E memimpin upacara
sertijab Kadispers Lanud Halim Perdanakusuma
dari  Kolonel Pnb. Hikmat Karsanegara kepada
Letkol Nav I Nyoman Suadnyana, di Lanud Halim
Perdanakusuma, akhir Agustus. Acara serah
terima  jabatan ditandai dengan penyematan
tanda jabatan oleh Danlanud Halim Perdana-
kusuma kepada pejabat baru. Pejabat baru,
alumnus AAU tahun 1992 sebelumnya menjabat
sebagai Pabandya Opban Paban II/Opslatau,
sedangkan pejabat lama, aumnus AAU tahun
1990 selanjutnya sebagai Aspers Kas
Kohanudnas.* (Pentak Lanud Hlm)

Suara Angkasa Edisi Oktober 201292



Suara Angkasa Edisi Oktober 2012 93

Sertijab Jabat Danden Bravo. Dankorkorpaskhas
Marsda TNI Amarullah melantik Letkol Psk Ari Ismanto
sebagai Komandan Detasemen Bravo 90 menggantikan
Letkol Psk M. Juanda, di Markas Detasemen Bravo,
Rumpin, Bogor. Serah terima jabatan ditandai dengan
penandatanganan berita acara sertijab. Pejabat lama
alumnus AAU tahun 1993 selanjutnya menjadi Kasubdit
Asia Pasifik dan Afrika Direktorat Kerja Sama Bilateral
Deputi Kerja Sama BNPT, sementara pejabat baru alum-
nus AAU 1995 sebelumnya menjabat Komandan
Batalyon 464 Paskhas Malang.* (Pen Korpaskhas)

Sertijab Dandepohar 50.  Dankoharmatau
Marsda TNI Waliyo, M.Sc. memimpin serah
terima jabatan Dandepohar 50 dari Kolonel
Lek B.J.J. Hetharia, S.E.  kepada Kolonel Lek
Toto Miarto, beberapa waktu lalu di Lanud Adi
Sumarmo, Surakarta. Selesai serah terima
jabatan ketiga pejabat melakukan salam
komando. * (Pentak Lanud Smo)

Sertijab Danwing 3.  Komandan Lanud Iswahjudi
Marsma TNI M. Syaugi S.Sos., melakukan salam komando
dengan pejabat lama dan baru Danwing 3 Lanud Iswahjudi,
usai upacara serah terima jabatan, beberapa waktu lalu.
Jabatan Danwing 3 Lanud Iswahjudi diserahterimakan dari
Kolonel Pnb Haris Hariyanto kepada  Kolonel Pnb Tedy
Rizalihadi. Pejabat  baru sebelumnya menjabat sebagai
Kepala Dinas Operasi Lanud Iswahjudi, sedangkan pejabat
lama selanjutnya menjadi ajudan Wakil Presiden RI.* (Pentak
Lanud Iwj)

Sertijab Dandepohar 20. Kolonel Lek Abdul Wahab,
S.Sos., M.M., dilantik menjadi Dandepohar 20 yang baru oleh
Dankoharmatau Marsda TNI  Waliyo, M.Sc.(Sekarang Pati
Mabesau), menggantikan Kolonel Lek Hadi Suwito, dalam
suatu upacara di lapangan Apel Depohar 20, beberapa waktu
lalu. Pejabat baru alumnus AAU tahun 1986, sebelumnya
menjabat sebagai Kasubdisavionik, Diskomlekau, Jakarta.
Sedangkan pejabat lama yang juga alumnus AAU tahun 1986,
selanjutnya sebagai Kasubdis Dikmatuklih Disdikau. Serah
terima jabatan ditandai dengan penyerahan tongkat komando
kepada pejabat baru oleh Dankoharmatau.* (Pentak Lanud Iwj)
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