
embaca yang setia, bulan April menjadi bulan 
bersejarah bagi Angkatan Udara. Pada bulan ini, 

tepatnya tanggal 9 April, Angkatan Udara memperingati 
hari jadinya. Tahun ini, 71 tahun sudah perjalanan Angkatan 
Udara. Hari jadi, ulang tahun, milad atau apapun namanya 
menjadi momen tepat untuk berintrospeksi dan retrospeksi. 
Berintrospeksi berarti mengoreksi diri, mampu melihat diri 
sendiri secara utuh dengan semua kekurangan, kelemahan, dan 
kesalahan yang pernah dilakukan. Begitu juga dalam organisasi, 
evaluasi melihat kekurangan adalah keharusan. Selebihnya, 
perlu melakukan retrospeksi untuk mengenang kembali, melihat 
kembali tidak hanya kekurangan tetapi semua dengan kelebihan/
kesuksesan yang sudah diraih selama perjalanan itu. 

Perjalanan panjang yang sudah dilaksanakan pesawat 
tempur Skyhawk dalam menjaga dan mengawal dirgantara 
nasional menjadi salah satu isi yang kami sajikan dalam 
penerbitan kali ini. Hal ini terkait dengan dijadikannya salah 
satu pesawat menjadi monumen di Museum Pusat TNI Satria 
Mandala di Jakarta. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto berharap 
dengan dibangunnya monumen Skyhawk di pusat ibukota yang 
sangat strategis ini, generasi muda tahu dan paham perjuangan 
bangsa Indonesia khususnya Angkatan Udara dalam menegakkan 
dan menjaga kedaulatan udara NKRI terutama dengan pesawat 
Skyhawk. Sejarah perjuangan dan nilai-nilai didalamnya patut 
diteladani sampai kapanpun. 

Penampilan tim aerobatik The Jupiter pada pameran 
kedirgantaraan dan maritim, LIMA, di Malaysia juga menjadi 
catatan sejarah tersendiri bagi Angkatan Udara. Tim yang 
beranggotakan para instruktur penerbang ini sukses jungkir 
balik memamerkan berbagai manuver pada even internasional 
itu. Meskipun sempat terjadi insiden saat tampil pada even yang 
sama tahun 2015, The Jupiter tetap percaya diri sehingga mampu 
memberikan yang terbaik kepada TNI AU dan bangsa Indonesia 
pada umumnya. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyatakan 
rasa bangganya untuk tim aerobatik TNI AU ini bahkan terpikir 
menjadikan skadron tersendiri untuk tim aerobatik ini, sehingga 
bisa lebih fokus. 

Akhirnya, semoga momen ulang tahun ini menjadi saat 
tepat bagi segenap warga Angkatan Udara untuk mengevaluasi, 
membenahi diri perjalanan selama ini dan terus berkarya 
memberikan yang terbaik, mengukir cerita sukses untuk nusa dan 
bangsa. Dirgahayu Angkatan Udara.*
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Kesetiaan Berujung Duka
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THE JUPITER  MEREBUT HATI DUNIA 
TAMPIL PRIMA, 

icara tentang penampilan 
Jupiter Aerobatic Team 
(JAT) di ajang airshow 

Langkawi International Maritime 
& Aerospace Exhibition 2017 
(LIMA ‘17), Malaysia dari tanggal 
21 – 25 Maret 2017 lalu, tidak 
ada kata lain kecuali amazing. 
Betapa tidak, berangkat dengan 
beban psikologis yang tidak ringan 
karena bayang-bayang sejarah 
insiden JAT pada ajang LIMA ‘15 
dua tahun lalu, tetapi tim aerobatik 
yang juga punya nama The Jupiters 
ini, mampu tampil prima, tanpa 
keraguan dengan disiplin dan 
kemampuan tinggi melukis langit, 
memikat publik Malaysia dan 
dunia Internasional. 

B Tantangan yang dihadapi 
JAT sebenarnya tidak hanya itu, 
karena pada penampilannya di 
LIMA ’17, JAT sebenarnya juga 
membawa formasi baru, dipimpin 
oleh Flight Leader Letkol Pnb 
HM Kisha “Razor” yang saat ini 
kesehariannya menjabat sebagai 
Danskadik 102. Kemudian Kapten 
Pnb Idam “Godham” Satria 
sebagai no 2 (Right Wingman), 
untuk no 3 (Left Wingman) adalah 
Kapten Pnb Ferdian “Corbie” 
Habibie, Lead Synchro juga masih 
dibesut oleh Mayor Pnb Marcell 
“Liger” dan Mayor Pnb Frando 
“ Fennex” Marpaung sebagai 
Synchro Wingman. Sedangkan 
posisi no 4 (Slot) Kapt Pnb Oliv 

“Cyborg”. Tim ini merupakan 
perpaduan personil baru dan lama 
yang nantinya siap memasuki 
proses regenerasi. Kapten Pnb 
Ferdian Habibie dan Kapten Pnb 
Oliv Rizando adalah dua muka 
baru yang tercatat baru enam 
bulan bergabung, dan keikutannya 
dalam LIMA ’17 merupakan 
penampilan pertama mereka pada 
ajang resmi airshow. 

Meskipun dihadapkan 
dengan sedikit beban psikologis 
karena pernah mengalami 
musibah di arena yang sama, 
namun tim aerobatik TNI AU 
yang sudah menjadi kebanggaan 
Indonesia ini mampu menjawab 
keraguan publik. Bahkan Menteri 
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Pertahanan (Menhan) Malaysia 
YB. Dato’ Seri Hisyamuddin Tun 
Husein yang sempat mengunjungi 
camp JAT di kawasan Mashuri 
International Exhibition Centre 
Langkawi Malaysia, mengaku 
bangga dengan kehadiran dan 
penampilan tim aerobatik 
Indonesia JAT. Awalnya pihak 
Malaysia ragu apakah JAT bisa 
hadir atau tidak di ajang LIMA ’17, 
mengingat peristiwa accident dua 
pesawat JAT pada ajang LIMA ’15 
dua tahun lalu.

“Awalnya kami bimbang apa 
Jupiter bisa hadir, peristiwa dua 
tahun lalu pada LIMA ’15 tentu 
menjadi perhatian bersama, tetapi 
hari ini kami sangat bangga bisa 
jumpa dan saksikan Jupiter hadir 
kembali menemui pengunjung 
LIMA’17” kata YB. Dato’ Seri 
Hisyamuddin Tun Husein.

Sementara Mission 
Commander JAT Marsekal 

Pertama (Marsma) TNI Ir. Novyan 
Samyoga dalam keterangannya 
kepada media di camp Jupiter 
mengatakan, kehadiran JAT pada 
ajang LIMA ’17 untuk menjawab 
keraguan berbagai pihak akan 
profesionalisme tim aerobatik 
yang bermarkas di Skadron 
Pendidikan (Skadik) 102 Lanud 
AdisuciptoYogyakarta ini. 

Diakui, pasca accident JAT 
dua tahun lalu pada ajang LIMA 
’15, keraguan publik sempat 
mencuat terhadap tim aerobatik 
kebanggaan Indonesia. Namun 
demikian, menurut Komandan 
Lanud Adisucipto ini, peristiwa 
dua tahun lalu bukan menjadi 
kendala, tetapi justru menjadi 
pelajaran untuk bangkit dan 
bekerja keras seluruh members 
JAT khususnya maupun TNI AU 
pada umumnya.

“Peristiwa dua tahun lalu 
tidak membuat JAT harus takut 

atau menghindar dari tugas. Kami 
tetap eager untuk membuktikan 
bahwa apa yang kami alami dua 
tahun lalu bukan sesuatu yang 
traumatik. Kami hadapi dengan 
profesional melalui latihan intensif 
dan alhamdulilah JAT dapat 
melaksanakan semua penerbangan 
dengan baik” kata Marsma TNI Ir. 
Novyan Samyoga. 

Secara resmi event LIMA 
’17 dibuka oleh Perdana Menteri 
Malaysia Dato’ Sri Mohammad 
Najib bin Tun Abdul Razak, di 
kawasan Mashuri International 
Exhibition Centre Langkawi, 
Selasa (21/3). Ajang airshow ini 
diikuti lebih dari 300 delegasi 
pertahanan, 520 perusahaan 
kemaritiman dan kedirgantaraan 
dari 35 negara. Untuk kegiatan 
dinamic show, ada enam negara 
yang berpartisiasi, masing-masing 
menampilkan aerobatik, yaitu 
solo aerobatic Sukhoi (RMAF - 

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto ketika menyampaikan apresiasinya kepada seluruh anggota tim JAT di Lanud Halim Perdanakusuma
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Malaysia), Black Eagle (ROKAF-
Korea Selatan) solo aerobatic 
Rafale (Armee D’lair - Perancis), 
Jupiter Aerobatic Team (TNI AU – 
Indonesia), solo aerobatik Gripen 
(RTAF – Thailand) dan Russian 
Knight (Rusia).

Tampil Beda Memikat Hati
Meskipun menjadi satu-

satunya tim aerobatic yang 
menggunakan pesawat bermesin 
propeler (baling-baling,) JAT 
justru mampu menampilkan 
performa yang berbeda dibanding 
tim lain yang menggunakan 
pesawat bermesin jet. .Dengan 
power engine yang relatif kecil, 
setap manuver JAT justru tampak 
lebih jelas dan mudah disaksikan 
dibanding tim aerobatik dengan 
mesin jet yang berkecepatan 
tinggi. JAT yang berkekuatan 
enam pesawat KT-1 wong bee, 
dibawah leader Letkol Pnb HM. 
Kisha mampu tampil kompak 
pada setiap manuvernya. 

Selain tampil prima dengan 
mencuri perhatian audience, 
performa The Jupiters juga telah 
menarik minat tim aerobatik 
angkatan udara Korea Selatan 
Black Eagles. Ketertarikan Black 
Eagles ditunjukkan dengan 
“mengajak” JAT melakukan 
terbang bersama dalam sebuah 
formasi terbang flypass. Gayung 
pun bersambut, JAT menerima 
ajakan tersebut, dan terjadiah 
sebuah “adegan” terbang bareng 
antara JAT dengan Black Eagles. 
Enam pesawat KT-1 wong bee yang 
bermesin baling-baling (Propeler) 
berkolaborasi dengan delapan 
pesawat T-50 yang bermesin jet. 
Sebuah pemandangan di langit 
yang sangat cantik dan langka.

Mission Commander JAT 
Marsekal Pertama (Marsma) TNI 
Ir, Novyan Samyoga menyatakan 
apreciate dengan frienship flight 
JAT dan Black Eagles. Menurutnya 
moment langka ini menambah 
pengalaman baru bagi kedua 
tim aerobatik. Meskipun kedua 
jenis pesawat yang digunakan 
memiliki perbedaan pada engine, 
namun dengan koordinasi dan 
perhitungan yang presisi semua 
dapat dilaksanakan dengan baik.

“Ini merupakan pengalaman 
bagus bagi kedua tim aerobatik, 
bagaimana masing-masing tim 
aerobatik dapat merasakan dan 
memanage skill dalam terbang 
formasi dengan menggunakan 
jenis pesawat yang berbeda” 
ucap Marsma TNI Ir. Novyan 
Samyoga. Keterlibatan JAT dalam 
even LIMA ini untuk yang ketiga 
kalinya, pertama tahun 2013, dan 
kedua tahun 2015. Kali ini JAT 
melakukan enam kali penampilan, 
yaitu tiga kali untuk business day, 
dua kali public day, dan satu kali 
friendship flight (terbang formasi). 
Tanggal 21, 22 dan 23 Maret 
tampil untuk business day, 24 dan 
25 Maret untuk public day. Untuk 
tanggal 24, terbang “friendship” 
flight bersama Black Eagles, tim 
aerobatik ROKAF dari Korea 
Selatan.

Tampil sebagai tim aerobatik 
keempat pada pembukaan LIMA, 
(21//3) The Jupiters, langsung 
menarik perhatian pengunjung. 
The Jupiters tampil pada urutan 
ke empat setelah solo aerobatic 
Sukhoi (RMAF - Malaysia), Black 
Eagle (ROKAF-Korea Selatan) dan 
solo aerobatic Rafale (Armee D’lair 
– Perancis). Meskipun menjadi 

satu-satunya tim aerobatik yang 
menggunakan pesawat bermesin 
propeller (baling-baling,) JAT 
justru mampu menampilkan 
performa yang berbeda dan lebih 
bisa dinikmati dibanding tim 
lain yang menggunakan pesawat 
bermesin jet. 

Dengan kecepatan yang 
relatif lebih pelan, justru setiap 
manuver JAT tampak lebih jelas 
dan mudah disaksikan dibanding 
tim aerobatik dengan mesin 
jet yang berkecepatan tinggi. 
Enam pesawat merah-putih 
dibawah leader Letkol Pnb HM. 
Kisha mampu menunjukkan 
keterampilan terbang, 
kekompakan dan disiplin tinggi 
dari para penerbang TNI AU 
di setiap manuvernya, mereka 
mewakili generasi baru militer 
Indonesia, generasi baru bangsa 
kita yang mampu berdiri sejajar 
dengan bangsa lain di dunia. 

Menyapa Warga Tiga Kota
Perjalanan tim yang 

beranggotakan 51 personel 
termasuk 13 penerbang ini bermula 
dari Yogyakarta (15/3) singgah 
di Lanud Halim Perdanakusuma, 
kemudian Lanud Sri Mulyono 
Herlambang Palembang, Lanud 
Roesmin Nurjadin Pekanbaru 
dan Lanud Soewondo Medan. 
Dalam perjalanan tersebut, tim JAT 
melakukan manuver di beberapa 
tempat yang disinggahi dengan 
intesitas yang berbeda, untuk 
memperlihatkan bahwa JAT sedang 
berada di kota itu. Tanggal 18 
Maret tim sudah tiba di Langkawi, 
kemudian latihan hingga tanggal 19 
Maret. Tanggal 20, off baru tampil 
di LIMA mulai tanggal 21 Maret. 
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Acara LIMA sendiri berlangsung 
hingga tanggal 25 Maret 2017. 

The Jupiters berkekuatan 
tujuh pesawat latih KT 1B Woong 
Bee, (enam pesawat utama dan 
satu cadangan) dan 13 penerbang 
(enam penerbang inti sisanya 
pendamping) serta dua pesawat 
C-130 Hercules sebagai tim 
advance dan ground support.
Sebelum maupun tampil di LIMA 
‘17, yaitu saat keberangkatan 
ke Langkawi Malaysia maupun 
sesudah tampil yaitu saat 
kepulangannya ke Indonesia, The 
Jupiter juga menyapa masyarakat 
tiga kota di pulau Sumatera. 
Event tersebut dilakukan dalam 

penerbangan feri (fery flight) 
tiga kota di pulau Sumatera yang 
disinggahi, yaitu Palembang, 
Pekanbaru dan Medan. 

Pada setiap kota yang 
didatangi, JAT juga menampilkan 
kebolehannya bermanuver melukis 
langit. Manuver yang ditampilkan 
JAT berturut-turut adalah, Jupiter 
Roll, Arrow Head Loops, Cross 
Over Break, Twin Half Cuban – 
Stall Turn, Tango to Diamond, 
Mirror, Screw Roll, Hearts, Roll 
Slide, Solo Spin, Five Cards Loop, 
Leader Benfit Roll Back dan Dive 
Bomb Burst. Tidak hanya tampil di 
udara, ketika mendarat, JAT juga 
mengadakan temu penggemar 

dengan masyarakat dan juga 
melakukan display static show. 
Dalam setiap peampilanya di tiga 
kota tersebt, JAT selalu mendapat 
sambutan yang hangat dari 
masyarakat. 

Selama ferry flight, baik 
dari dari markas JAT di Skadron 
Pendidikan (Skadik) 102 Lanud 
Adisucipto di Yogyakarta menuju 
Jakarta – Palembang – Pekanbaru 
– Medan dan Langkawi Malaysia, 
maupun sebaliknya, penerbangan 
JAT dipimpin langsung oleh 
mission commander yang sekaligus 
supervisi JAT, Marsma TNI Ir. 
Novyan Samyoga. Sementara 
yang bertindak sebagai leader dan 
sekaligus komandan Skadik 102 
adalah Letkol Pnb Hermawan 
Muhamad Kisha. Tim JAT 
berkekuatan tujuh pesawat jenis 
KT-1 wong bee. Dalam misi ini, 
juga dikerahkan dua pesawat 
C-130 Hercules sebagai tim 
advance dan ground support. 

Kepada media di ketiga kota 
.baik di Palembang, Pekanbaru 
maupun Medan, Sumatera, 
Marsma TNI Novyan Samyoga 
mengatakan, keikutsertaan JAT 
dalam ajang LIMA ’17 kali ini 
merupakan penampilannya yang 
ketiga. Penampilan pertama 
JAT pada ajang LIMA dijalani 
pada tahun 2013 dan diikuti 
penampilan keduanya pada tahun 
2015. 

Dalam perjalanan kembali ke 
sarangnya di Lanud Adisutjipto, 
tim singgah di Lanud Halim 
Perdanakusuma. Mereka diterima 
Kasau Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto, S.IP di ruang Suma I 
Lanud Halim Perdanakusuma, 
(28/3). Menurut Kasau, 
keberadaan JAT di ajang LIMA 

Para penerbang JAT di depan Sekbangau

Sesaat setelah tiba di Langkawi Malaysia
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’17, tidak saja membawa nama 
TNI AU, tetapi sudah menjadi 
duta bangsa Indonesia. “Saya 
bangga dengan performa The 
Jupiter pada kegiatan LIMA ’17. 
Dari pemberitaan di beberapa 
media yang saya ikuti, prestasi 
Jupiter begitu mengagumkan, 
saya ucapkan terima kasih atas 
perjuangan tim Jupiters yang 
telah mampu membawa nama 
harum Indonesia di kancah 
internasional, ini moment sejarah 
yang patut kita apresiasi bersama, 
dan harus didokumentasikan 
dengan baik, sehingga dapat 
memotivasi generasi penerus TNI 
AU khususnya dan Indonesia 
umumnya” kata Kasau. 

Kasau menambahkan, 
penampilan JAT yang sudah 
bagus harus dipertahankan 
bahkan terus ditingkatkan dengan 
melakukan berbagai inovasi. Tidak 
saja pada manuver terbangnya 
tetapi juga yang terkait dengan 
penampilan uniform dan asesoris 
para penerbangnya. Dikatakan, 
keberhasilan JAT tampil sempurna 
pada ajang LIMA’17, sekaligus 
menjawab keraguan publik, baik 
nasional maupun interasional, 
akan eksistensi Jupiter. 

Ke depan, TNI AU berencana 
menjadikan JAT sebuah skadron 
tersendiri di luar Skadik 102 
untuk menjaga dan meningkatkan 
profesionalismenya. Konsepnya 
akan dikaji dulu sehingga nantinya 
operasional JAT dapat lebih 
fokus untuk aerobatik, tidak 
mengganggu kegiatan pendidikan 
siswa Sekolah Penerbang 
(Sekbang) TNI AU.* (Reporter SA 
Letkol Sonaji Wibowo dari Langkawi)
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engembangan kekuatan 
TNI AU ditujukan untuk 

menjamin bahwa Indonesia 
memiliki kekuatan dirgantara 
yang mampu digunakan 
di samping menegakkan 
kedaulatan negara di udara 
juga mampu mendukung 
kegiatan pembangunan 
lainnya. Kekuatan dirgantara 
yang memadai merupakan 
keinginan semua pihak agar 
TNI Angkatan Udara mampu 
menyelesaikan berbagai 
permasalahan dan tantangan 
bangsa untuk mencapai 
Indonesia yang maju dan 
sejahtera. Dibutuhkan suatu 
pendekatan yang baik dalam 
pembangunan kekuatan TNI 

Kenapa Kita Membutuhkan 
Heli Angkut Berat

AU untuk mewujudkan postur 
TNI AU. Pendekatan yang kita 
pilih adalah pembangunan 
kekuatan pokok minimum 
atau minimum essential force 
(MEF). 

Pembangunan MEF 
disusun berdasarkan skala 
prioritas dalam menghadapi 
ancaman aktual dengan tidak 
mengesampingkan ancaman 
potensial (threat based design) 
berdasarkan kemampuan 
ekonomi negara. Tujuan 
utamanya tetap terwujudnya 
faktor penggentar (deterrence 
factor) sebagai bagian dari 
instrumen kekuatan nasional 
untuk mewujudkan percaya 
diri bangsa, dan menjadi 

penjelasan agar menumbuhkan 
rasa saling percaya dengan 
negara sahabat atau confidence 
building measure (CBM). 
Secara umum keberhasilan 
TNI Angkatan Udara dalam 
pembangunan MEF Tahap I 
(2010-2014) di ditunjukkan 
dengan peningkatan 
kapasitas kekuatan alutsista 
serta kemampuan dalam 
melaksanakan tugas

Namun kita tidak boleh 
berpuas diri karena dihadapan 
kita masih menanti MEF Tahap 
II (2015-2019) dan Tahap III 
(2020-2024), dimana perlu 
adanya suatu perencanaan 
lanjutan agar TNI AU sebagai 
matra udara, memiliki daya 

P

8 suara ANGKASA April 2017



tangkal (deterrent factor dan 
balance of power) di kawasan 
dalam menjaga kedaulatan, 
keutuhan wilayah dan 
kepentingan nasional NKRI. 
Tujuan akhirnya diharapkan 
TNI AU mampu sepenuhnya 
mengendalikan wilayah udara 
nasional (control of the air). 
Sehingga bisa mengatasi 
pelanggaran wilayah udara 
nasional, mengatasi dua trouble 
spot, mengamankan wilayah 
Alur Laut Kepulauan Indonesia 
(ALKI), pengamanan obyek 
vital strategis, membantu 
pembangunan, membantu 
penanggulangan bencana 
alam, membantu perdamaian 
dunia, membantu penegakan 
kamtibmas, membantu 
menumpas terorisme, serta 
melaksanakan tugas-tugas 
lainnya untuk mendukung 
doktrin poros maritim dunia 
(PMD) yang digagas Presiden 
Joko Widodo.

Terkait tantangan yang 
harus dihadapi, khususnya 
menghadapi kondisi darurat 
seperti terjadinya bencana alam 
skala besar seperti Tsunami 
dan banjir bandang, kecelakaan 
udara diatas perairan dan hutan 
pegunungan, kecelakaan kapal, 
perompakan di laut, evakuasi 
medis, pergeseran personel 
dan logistik di seluruh pelosok 
tanah air sangat membutuhkan 
dukungan transportasi udara 
berupa helikopter serba guna 
yang mempunyai daya angkut 
besar, jarak jangkau jauh, 
andal serta mampu beroperasi 
di segala medan dan cuaca. 
Jenis helikopter yang mampu 
untuk mendukung kecepatan, 
efisiensi dan efektivitas dalam 
menyelesaikan permasalahan 
ini adalah jenis helikopter 
angkut berat tipe mutakhir yang 
memiliki daya angkut dan jarak 
jangkau besar serta mampu 
beroperasi segala cuaca.

TNI Angkatan Udara 
telah mengadakan analisis 
dan kajian tentang kebutuhan 
pesawat helikopter jenis 
angkut berat yang mempunyai 
kemampuan angkut besar 
dan jelajah jauh melebihi 
kemampuan pesawat helikopter 
yang dimiliki TNI AU saat 
ini, dan sudah dituangkan 
dalam Rencana Strategis 
(Renstra) pembangunan 
TNI AU tahun 2015-2019. 
Berdasarkan hal tersebut, 
dalam proses pemilihan 
dan pengadaan, pihak TNI 
Angkatan Udara melakukan 
koordinasi dengan lembaga 
terkait dan memutuskan 
merencanakan pengadaan 
beberapa helikopter angkut 
berat untuk keperluan militer 
dan juga keperluan VVIP. 
Akibat timbul polemik publik 
mengenai helikopter VVIP yang 
masih dianggap layak, sehingga 
pada bulan Desember 2015, 
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TNI AU menghentikan proses 
pengadaan pesawat helikopter 
VVIP baru dari jenis angkut 
berat. Namun sesuai rencana 
Minimum Essential Forces 
tahap kedua (2014-2019) TNI 
AU tetap melanjutkan usulan 
pembelian helikopter angkut 
berat untuk kebutuhan operasi 
militer karena dinilai menjadi 
kebutuhan yang mendesak 
dalam mendukung operasi SAR 
tempur, low speed threat, serta 
tugas-tugas SAR, angkutan 
udara dan pengungsian medis 
udara yang membutuhkan 
jangkauan dan daya angkut 
besar. 

Keputusan pembelian 
helikopter angkut berat baru 
ini memang mempunyai 
alasan kebutuhan operasional. 
Saat ini helikopter angkutan 
udara yang digunakan untuk 
mobilitas pasukan dan logistik 
ke wilayah yang tidak dapat 
menggunakan pesawat sayap 
tetap sangat terbatas, baik 
jumlah dan kemampuan 
angkutnya, untuk situasi damai 

atau dalam situasi krisis akibat 
bencana alam dan lainnya. 
Masalah jangkauan operasi 
dan daya angkut helikopter 
yang terbatas menghantui 
kita saat harus menghadapi 
bencana alam seperti tsunami 
atau masalah lain. Untuk 
itu dalam Renstra MEF 
kedua ditetapkan kebutuhan 
helikopter angkut berat, baik 
untuk angkutan personilk, 
logistik atau untuk SAR. 
Setiap hari sebuah pesawat 
helikopter memang harus siaga 
setiap saat untuk mendukung 
kegiatan penerbangan 
operasional dan latihan di 
setiap pangkalan induk, seperti 
Lanud Iswahjudi di Madiun, 
Lanud Abdulrachman Saleh 
di Malang, Lanud Sultan 
Hasanuddin di Makassar, 
Lanud Adisutjipto di Yogja, 
Lanud Supadio di Pontianak, 
Lanud Roesmin Nurjadin di 
Pekanbaru, serta Lanud Halim 
Perdanakusuma di Jakarta. 
Jadi, setiap kali ada pesawat 
yang terbang, harus ada heli 

SAR yang siaga. Namun 
sayangnya karena keterbatasan 
pesawat helikopter SAR, maka 
pada saat ini banyak lokasi 
penugasan SAR di back up 
dengan helikopter latih jenis 
Colibry yang kemampuannya 
tidak memadai untuk missi 
SAR. Helikopter ini sebetulnya 
tidak memenuhi syarat untuk 
mendukung kegiatan SAR 
karena jangkauan terbang dan 
daya angkutnya terbatas untuk 
misi penyelamatan, selain 
tidak dilengkapi hoist atau sling 
untuk mengangkat korban. 

Pada akhirnya TNI AU 
mengambil keputusan membeli 
helikopter angkut berat militer 
jenis AgustaWestland AW 
101 untuk mendongkrak 
kesiapan operasional TNI AU, 
khususnya untuk mendukung 
kemampuan angkut dan 
dukungan SAR disamping 
kebutuhan operasi lain. 
Spesifikasi pesawat helikopter 
AW 101 memang sudah 
sesuai dengan spesifikasi 
teknis helikopter angkut berat 
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yang diinginkan TNI AU. 
Pesawat yang dibeli ini adalah 
helikopter baru yang tidak 
terkait dengan pesawat eks 
proyek pembelian oleh India, 
dimana dalam pembuatannya 
diawasi oleh personil TNI AU 
secara cermat. Konfigurasi 
Helikopter AW101 TNI 
AU merupakan varian 646, 
sementara pesanan India 
varian 641. Konfigurasi 
pesawat, layanan pendukung 
dan perlengkapan yang 
dipesan TNI AU juga berbeda 
dengan India, dimana TNI 
AU dilengkapi sensor infra 
merah (FLIR) dan perangkat 
pelampung darurat (emergency 
floating device). 

Pengadaan Helikopter 
ini dilakukan dengan jaminan 
kesepakatan bahwa latihan 
kepada awak pesawat diberikan 
secara intensif, dimana 
penerbang akan dilatih sampai 
berkualifikasi instruktur/ tes 
pilot dan untuk teknisi sampai 
kualifikasi inspector, ditambah 
dukungan paket pemeliharaan 
awal yang lengkap dan 
supervisi dari pabrikan 
selama dua tahun. TNI AU 
mengharapkan helikopter 
angkut berat generasi terbaru 
ini akan meningkatkan 
kemampuan operasi secara 
signifikan, dimana selain 
kesiapan pesawat naik, maka 
awak pesawat dilatih menjadi 
ahli menghadapi segala 
jenis medan operasi dan 
mampu mengatasi berbagai 
permasalahan teknis pesawat . 

Situs www.helicopters.
axlegeeks.com menyebutkan 
bahwa pesawat helikopter 

AgustaWestland AW 101 ini 
memiliki perbedaan spesifikasi 
dan kelas dengan helikopter 
EC 725 Cougar TNI AU 
buatan Airbus/PT.DI yang juga 
baru. AW 101 disebut sebagai 
helikopter angkut berat (Large) 
sedangkan EC 725 adalah 
helikopter angkut sedang 
(Medium). Kemampuan kedua 
jenis pesawat ini cukup baik, 
diharapkan mampu mengatasi 
faktor-faktor penghalang 
yang membatasi kemampuan 
operasi seperti faktor cuaca, 
daya angkut, jarak jangkau, 
ketinggian, kemampuan 
operasi malam hari dan faktor 
kesiapan pesawat rendah. 
Perbedaan kelas keduanya bisa 
dilihat dari berat maksimal 
dan ukuran Heli AW 101 
yang 30% lebih besar dari EC 
725, AW 101 memiliki bobot 
maksimal 16 ton sedangkan 
EC 725 berbobot 11 ton. AW 
101 memiliki tiga mesin dan 
EC 725 dua mesin, meskipun 
kecepatan terbang relatif sama 
sekitar 300 kmpj namun jarak 
jangkau maksimum AW 101 
sebesar 1000 km dibandingkan 
EC 725 yang sekitar 860 km. 
Dalam misi evakuasi AW 
101 sanggup membawa 55 
orang, sementara EC 725 
mampu membawa 28 orang. 
Penumpang AW 101 bisa 
berdiri dengan kabin setinggi 
1,83 m dan lebar 2,49 meter 
dibandingkan EC 725 yang 
memiliki kabin setinggi 1,3 m 
dan lebar 1,8 m. 

Di bidang persenjataan 
helikopter AW 101 ini sanggup 
membawa lima machine gun 
(satu senjata di ramp door), 

torpedo anti kapal, rudal anti 
kapal, rocket pods, ranjau laut 
serta dua tangki bahan bakar 
cadangan, sedangkan EC 725 
mampu membawa dua machine 
gun, roket dan dua kanon 
20 mm. Kelebihan AW 101 
lainnya adalah dilengkapi cargo 
door samping lebar dengan 
ramp door belakang untuk 
transfer cargo dan penumpang 
secara cepat, serta dilapisi baja 
anti peluru di bagian bawah 
pesawat untuk keamanan dalam 
operasi tempur. Terlepas dari 
perbedaan kemampuan kedua 
jenis helikopter ini, namun 
keduanya saling melengkapi 
dan dibutuhkan TNI AU untuk 
melaksanakan missi sesuai 
dengan kebutuhan operasi. 

Perkiraan harga kedua 
pesawat pada tahun 2015 jelas 
sedikit berbeda karena kelas 
yang berbeda. Harga sebuah 
AW 101 yang sering disebut di 
media adalah total harga basic 
helicopter ditambah floating 
device, FLIR, self defence 
devices, painting / marking, 
interior, training (4 pilot, 8 
mekanik), biaya pemeliharaan 
dan suku cadang dua tahun 
dengan sistem PBH (part by 
the hours), special tools, fly 
away kit, publikasi/manual 
book dan initial spares. Sebagai 
perbandingan pada tahun 2013 
negara Norwegia membeli 
AW 101 dengan harga US$ 1,2 
milyar untuk 16 pesawat (per 
pesawat US$ 75 juta) karena 
negara ini meminta dukungan 
layanan perawatan dan suku 
cadang untuk jangka panjang. 

Kita semua memahami 
bahwa TNI AU dalam 
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rangka mendukung program 
pemerintah memerlukan 
peningkatan kesiapan dan 
kemampuan operasi secara 
signifikan, termasuk dengan 
pengadaan helikopter angkut 
berat seperti yang sudah 
tertulis dalam MEF. Dalam 
hal ini kemampuan heli 
angkut berat yang diinginkan 
TNI AU memiliki spesifikasi 
teknis tertentu yang melebihi 
spesifikasi helikopter yang 
diproduksi oleh industri 
pertahanan dirgantara dalam 
negeri. Sehingga pembelian 
helikopter AW 101 sesuai 
perencanaan dalam MEF, 
murni semata-mata dengan 
tujuan untuk menjamin agar 
kemampuan jelajah dan 
angkut helikopter TNI AU 
dalam menghadapi beberapa 
situasi lebih meningkat. 
Beratnya tantangan tugas dan 
kemampuan produksi industri 
kita menyebabkan masih 
dibutuhkannya kombinasi 
alutsista buatan dalam dan 
luar negeri agar semuanya bisa 
dihadapi.

Kita sangat memahami 
bahwa TNI AU seperti 
halnya angkatan lain dan 
lembaga pengguna alutsista 
berkewajiban mematuhi 
Pasal 43 Undang-Undang 
Industri Pertahanan yang 
menyebutkan bahwa pengguna 
wajib menggunakan produksi 
industri pertahanan dalam 
negeri apabila jenis alutsista 
tersebut telah diproduksi di 
Indonesia. TNI AU sebagai 
pembeli setia produk PT. DI 
mulai dari pesawat C 212 dan 
CN 235 hingga serial helikopter 

Super Puma/ Cougar 
jelas sangat mendukung 
program pemerintah untuk 
meningkatkan industri 
pertahanan, terbukti dengan 
pesanan pembelian pesawat 
C-295, dan pesawat Heli 
EC 725 Cougar lewat PT.DI 
dengan rencana pemesanan 
lanjutan, disamping sudah 
direncanakan untuk membeli 
satu skadron pesawat angkut 
ringan NC-212i juga dari 
PT.DI Sebagai partner utama 
dan pengawas PT.DI, maka 
memang sudah seharusnya 
kita selalu mendukung PT.DI 
sebagai simbol industri 
nasional Dirgantara lewat 
perencanaan berkelanjutan 
untuk membeli alutsista 
produksi PT.DI yang sesuai 
kebutuhan TNI AU. Selain itu 
TNI AU tetap berkomitmen 
melanjutkan kerjasama dengan 
PT. DI dalam proyek pesawat 
tempur masa depan generasi 
4.5 yaitu proyek KFX/IFX 
antara Korea Selatan dan 
Indonesia. 

Sebagai penutup, 
TNI AU pasti juga akan 
membeli helikopter angkut 
berat buatan PT.DI jika 
perusahaan kedirgantaraan 
yang kelahirannya dibidani 
TNI AU ini sudah mampu 
memproduksi helikopter 
angkut berat militer dengan 
kemampuan tehnis sesuai 
kebutuhan operasi. Tidak itu 
saja kita mengharapkan PT.DI 
tidak saja menjadi perakit 
alutsista namun juga menjadi 
pusat penyelesaian produksi 
akhir, pusat pemeliharaan dan 
perbaikan serta produksi suku 

cadang untuk alutsista yang 
dibeli semua angkatan dan 
lembaga terkait. Diharapkan 
PT.DI tidak saja menguasai 
tehnologi pembuatan airframe 
namun juga melakukan alih 
teknologi elektronika yang 
dapat dimanfaatkan untuk 
mengembangkan avionic, 
data link, kontrol misi untuk 
program KFX/IFX agar 
terbebas dari peraturan ketat 
ekspor teknologi persenjataan 
negara Adi daya. 

Untuk mencapai 
kemampuan operasi yang 
diharapkan, kita mengharapkan 
agar TNI AU dilengkapi 
alustsista dengan spesifikasi 
sesuai dengan kebutuhan 
operasi, termasuk diantara 
jenis pesawat heli angkut berat 
militer. Tujuannya semata-
mata untuk mendapatkan 
kemampuan mengoperasikan 
pesawat helikopter angkut berat 
militer diatas kemampuan 
yang dimiliki TNI AU saat 
ini. Sesuai kebutuhan operasi 
TNI AU, maka pengadaan 
alutsista dalam negeri tetap 
menjadi prioritas utama, 
namun bagi jenis alutsista 
yang belum mampu dibuat 
sendiri maka pengadaan dari 
luar negeri tetap dilaksanakan 
sesuai aturan yang berlaku. 
Kombinasi alutsista dalam 
dan luar negeri ini diharapkan 
mampu mendukung kebutuhan 
dan kemampuan operasi udara 
untuk mampu menguasai dan 
mengendalikan ruang udara 
demi menjaga kedaulatan dan 
kepentingan nasional NKRI.

12 suara ANGKASA April 2017





LA
PO

RA
N

 K
H

U
SU

S

A-4 SKYHAWK
Dalam Kenangan

agi personil TNI AU 
generasi lama tentunya 
masih ingat dengan 

kehebatan pesawat tempur taktis 
A-4 Skyhawk. Pesawat tempur 
“sangar” ini banyak berjasa dalam 
membela NKRI serta mengawal 
kedaulatan udara Indonesia. 
Perjalanan pengabdiannya dari 
tahun 80-an hingga tahun 2004 
menorehkan banyak kisah. 
Jasanya sebagai alutsista penjaga 
kedaulatan udara RI sekaligus 
sebagai pesawat pendukung 
operasi darat dan laut sangatlah 
besar. Sebut saja Operasi Seroja 
di Timor Timur, Operasi Sriti 
Samber, Jalak Sakti, Sikatan Daya, 
Halau, dan Badar. Selain itu 
A-4 Skyhawk juga aktif terlibat 
kegiatan latihan tingkat satuan 
dan antarsatuan hingga latihan 
gabungan dan latihan bersama. 
Termasuk terlibat dalam latihan 
bersama dengan negara sahabat 
antara lain Latihan Elang Seberang 
dengan New Zealand, Elang 
Ausindo dengan Australia, Elang 
Thainesia dengan Thailans, Elang 
Malindo dengan Malaysia, dan 

Elang Indopura dengan Singapura. 
Bagi kelompok penerbang dan 
awak daratnya, yang sesuai call 
sign nya menamakan diri sebagai 
kelompok Thunder, keberadaan 
pesawat buatan Mc Donnell 
Douglas USA yang dirancang Ed 
Heineman ini meninggalkan kesan 
yang mendalam tersendiri. 

Meskipun keberadaannya 
sekarang tinggal sebagai 
penghuni museum atau menjadi 
monumen, namun kiprah dan 
kisahnya tak lekang dalam 
sejarah perkembangan kekuatan 
udara nasional. Kedatangannya 
di Indonesia melalui sebuah 
proyek yang dinamakan Operasi 
Alpa. Operasi Alpha seperti 
yang diceritakan oleh almarhum 
Marsda TNI (Pur) Djoko “Beaver” 
Poerwoko, adalah operasi 
klandeistein terbesar yang pernah 
dilakukan TNI AU, dalam rangka 
pengadaan 32 pesawat tempur 
A-4 Skyhawk dari negara Israel . 
Operasi ini mulai dilaksanakan 
pada pertengahan tahun 1979 
diawali dengan memberangkatkan 
para teknisi ke negara Israel secara 

bertahap dan rahasia. Pada setiap 
paket atau tahap pengiriman, 
rombongan maksimal berjumlah 
sepuluh orang dengan rute 
yang berbeda-beda dan pesawat 
yang selalu berganti dalam tiap 
pemberhentian. Selama kurun 
waktu 20 bulan, telah dikirim 
sebanyak tujuh angkatan untuk 
mengikuti pendidikan sebagai 
crew A-4 Skyhawk. 

Awal tahun 1980, gelombang 
terakhir sebanyak 10 penerbang, 
dikirim kembali untuk belajar 
menerbangkan pesawat A-4 
Skyhawk. Para penerbang pesawat 
T-33 Thunderbird Skadron Udara 
11 yang sudah dimiliki Angkatan 
Udara sebelumnya yang dikirim 

B
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untuk belajar terbang dengan 
pesawat tersebut. Mereka adalah 
Letkol Pnb. Suyamto, Mayor 
Pnb. Irawan Saleh, Mayor Pnb. 
Donan Sunanto, Kapten Pnb. PA. 
Lumintang, Kapten Pnb. F. Djoko 
Poerwoko, Kapten Pnb. Suminar 
Hadi, Kapten Pnb. Dwi Harmono, 
Kapten Pnb. Teddy Sumarno, 
Kapten Pnb. R. Supriyanto dan 
Lettu Pnb. Edy Harjoko.

Selama empat bulan para 
penerbang melaksanakan kegiatan 
pelatihan mengoperasikan pesawat 
A-4 Skyhawk. Selain belajar 
terbang biasa, para penerbang 
juga belajar mengoperasikan 
pesawat tersebut sebagai alutsista. 
Tanggal 20 Mei 1980, kesepuluh 

penerbang berhasil menyelesaikan 
pendidikannya. Mereka mendapat 
brevet penerbang tempur pesawat 
A-4 Skyhawk, namun karena 
kerahasiaan dari operasi yang 
dilaksanakan, brevet yang mereka 
peroleh tidak diijinkan untuk 
dibawa kembali ke tanah air. 
Sebelum pulang, semua crew dibawa 
ke Amerika Serikat untuk keliling 
dan berfoto seolah menjalankan 
pendidikan di Arizona. Ketika akan 
diberangkatkan, tak seorang pun 
yang mengetahui, peran apa yang 
akan dimainkan dalam operasi 
itu. Yang mereka ketahui hanya 
berangkat melaksanakan tugas, 
menerima perintah, kerjakan dan 
diam. 

Bersamaan dengan selesainya 
para penerbang melaksanakan 
pendidikan, pesawat A-4 Skyhawk 
sudah dikirim ke Indonesia. 
Gelombang pertama pada 4 Mei 
1980, pesawat tiba dengan kapal 
laut di Tanjung Priok. Sambil 
menunggu proses selanjutnya, 
pesawat disimpan di Tanjung 
Priok dan diberi label F-5/F Tiger, 
karena pesawat F-5 juga datang 
pada bulan itu. Selanjutnya secara 
bergelombang, pesawat dikirim 
ke Indonesia hingga mencapai 32 
unit dan siap dioperasionalkan.

Gelombang pertama, pada 4 
Mei 1980, sebanyak empat pesawat 
yang terdiri dari dua pesawat single 
seater dan dua pesawat double 
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seater di Pangkalan Udara Halim 
Perdanakusuma melalui Pelabuhan 
Tanjung Priok. Setelah kedatangan 
tahap pertama disusul tahap 
berikutnya dengan interval waktu 
lima minggu menggunakan kapal 
laut. September 1980, 16 pesawat 
A-4 Skyhawk (satu skadron) 
menjadi kekuatan baru TNI 
AU dengan home base Skadron 
Udara 11. Pada HUT ke-35 ABRI 
tanggal 5 Oktober 1980 di Jakarta, 
armada tempur A-4 Skyhawk 
mulai ditampilkan di depan umum 
sebagai pengawal dirgantara untuk 
menjaga keutuhan dan kedaulatan 
NKRI.

Gelombang kedua 
berlangsung tiba pada tahun 
1982. Pemerintah RI mengadakan 
kembali 16 pesawat A-4E Skyhawk 
untuk memperkuat TNI AU. 
Sedangkan gelombang ketiga, 

pada 1 Agustus 1999 sebanyak dua 
pesawat TA-4J Skyhawk, sebagai 
pesawat latih untuk program 
pembinaan bagi penerbang-
penerbang baru di Skadron Udara 
11. Selain menjadi kekuatan 
Skadron Udara 11, pada 2 Mei 
1983 melalui pengaktifan kembali 
Skadron Udara 12, maka pesawat 
A-4E Skyhawk menjadi kekuatan 
tempur taktis Skadron Udara 
12 Lanud Iswahyudi, dan pada 
28 Maret 1985 Skadron Udara 
12 dipindahkan ke Pekanbaru, 
sedangkan Skadron Udara 11 ke 
Makassar. Pesawat A-4 Skyhawk 
mulai dioperasionalkan TNI AU 
pada bulan Mei 1980.

Pesawat A-4 Skyhawk 
memilki tingkat keamanan yang 
tinggi bagi awak pesawatnya, 
karena memilki kursi lontar “zero 
zero ejection seat” yang dapat 

dioperasikan pada ketinggian 0 
meter serta kecepatan pesawat 
pada 0 knot. Bahkan mampu 
melontarkan penerbangnya 
dengan aman meskipun pesawat 
sudah masuk ke dalam laut. 
Pesawat A-4 Skyhawk juga 
dirancang untuk dapat mendarat 
dengan aman tanpa roda pendarat 
atau lebih dikenal dengan belly 
landing. 

A-4 merupakan pesawat 
tempur ringan tapi memiliki 
kemampuan yang optimal. 
Menggunakan satu mesin turbojet 
Pratt & Whitney J52-P8A, 
bersayap delta sepanjang 8,38 
mm, sehingga mampu menambah 
perfoma kecepatan terbang. 
Pesawat ini mampu membawa 
amunisi banyak dan sanggup 
mengangkut beban hampir seberat 
bobot pesawatnya. Berat kosong 
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(empty weight), 10.450 lb (4.750 
kg) sedangkan dalam kondisi 
membawa beban maksimal (loaded 
weight) bisa mencapai 24.500 lb 
(8. 318 kg). Persenjataan yang 
dimilikinya, yaitu dua Colt Mk 12 
kanon kaliber 20 mm, lima pod 
atau stasiun bom (dua pod pada 
masing-masing sayap dan satu 
pod di bawah fuselage), 4 tabung 
peluncur roket LAU-10 rocket 
pods yang berisi roket Mk 32 Zuni 
kaliber 127 mm, 4 rudal udara ke 
udara AIM-9 Sidewinder, rudal 
udara ke permukaan masing-
masing 2 AGM-12 Bullpup, 2 
rudal antiradiasi AGM-45 Shrike, 2 
AGM-62 Walleye TV-guided glide 
bomb, dan 2 AGM-65 Maverick.

Sedangkan bom yang 
menjadi persenjataan andalan 
A-4 antara lain 6 buah born 
Rockeye-II Mark 20 Cluster Bomb 

Unit (CBU), 6 Rockeye Mark 7/
APAM-59 CBU, dan unguided 
bomb Mark 80. Selain membawa 
bom-bom konvensional, A-4 
juga bisa mengangkut bom 
nuklir B57 dan B61. Untuk misi 
tempur jarak jauh, pesawat A-4 
sudah dilengkapi peralatan air 
refueling yang mampu membawa 
bahan bakar sebanyak 3 x 370 US 
gallons (1.400 liter). Teknis air 
refueling tidak hanya dilakukan 
oleh pesawat tanker tapi juga bisa 
dilaksanakan proses air refueling 
sesama A-4 atau pesawat lain 
yang memiliki tipe yang sama 
dengan A-4. Disamping memiliki 
berbagai persenjataan yang sangat 
lengkap A-4 juga dilengkapi sistem 
avionik yang sangat mendukung 
kemampuan tempurnya. Sistem 
avionik yang dimiliki yaitu radar 
penentu ketinggian Bendix AN/ 

APN-141 dan radar pemetaan 
serta deteksi jelajah Stewart 
Warner AN/APQ-145.

Untuk kelancaran operasi 
yang sesuai dengan situasi dan 
kondisi di Indonesia, TNI AU 
melaksanakan modifikasi A-4, 
dengan mencakup pemasangan 
kamera pengintai VICON 70 
Camera, radio komunikasi 
yang frekuensinya standar TNI 
ARC 182 (VHF-UHV-AMFM, 
Doppler antena, TANS Computer, 
sistem pemandu senjata WDNS 
(Weapon Delivery Navigation 
Systems, pembidik senjata Ferranti 
Gun Sight, dan penambahan 
persenjataan Front Mounting Gun. 
Semua modifikasi yang dikerjakan 
oleh TNI AU terbukti berhasil 
sewaktu dilaksanakan uji coba 
baik saat pengeboman maupun 
penembakan sasaran.*
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PENERBANGAN TERAKHIR 

Penerbangan tanggal 
5 Agustus 2004, 

merupakan terakhir kalinya 
armada A-4 Skyhawk 

mengangkasa di langit bumi 
pertiwi 

Empat pesawat dengan tail 
number TT-0431, TT-0440, TL-
0416, dan TL-0418 dari Skadron 
Udara 11 Lanud Hasanuddin 
Makassar dipersiapkan dalam 
misi akhir penerbangan ini 

menuju Lanud Iswahyudi, 
Madiun dan Lanud Adisutjipto 
Yogyakarta. Lima orang Thunder 
yang akhirnya mengawaki 
penerbangan terakhir penuh 
perjuangan ini. Komandan 
Lanud Hassanuddin Kolonel 
Pnb FHB Soelistyo (Thunder 
71 – Pheasant), Mayor Pnb 
Jemi Trisonjaya (Thunder 112 – 
Gender), Kapten Pnb Bambang 
Pramuhardi (Thunder 123 – 
Casper), dan Mayor Pnb Singgih 
Hadi (Thunder 109 – Scorpion). 
Thunder 112, Mayor Pnb Jemi 
Trisonjaya yang sekarang 
menjabat sebagai Kadispenau 
mengenang penerbangan itu 
sebagai penerbangan yang 
menegangkan, perlu banyak doa, 
keringat dan usaha keras agar 

penerbangan bersejarah ini sukses
Menurutnya berbagai 

persiapan dilaksanakan, baik 
teknis maupun nonteknis 
untuk kelancaran misi akhir 
penerbangan ini. Operasi 
penerbangan terakhir pesawat 
A-4 Skyhawk ini merupakan 
misi penerbangan yang cukup 
mendebarkan bagi para Thunder 
Skadron Udara 11, karena 
pesawat yang dinyatakan layak 
terbang, mulai dari penyiapan 
pesawat, sampai dengan 
akhir penerbangannya, terus 
bergantian mengalami berbagai 
masalah. Hanya pesawat TL-
0416 yang diawaki Mayor Pnb 
Jemi Trisonjaya dan Kolonel Pnb 
FHB Soelistyo saja yang tidak 
mengalami masalah. 
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Selama tiga hari, para 
penerbang dan teknisi 
menyiapkan pesawat tersebut 
untuk melaksanakan ferry 
menuju Lanud Iswahyudi dan 
Lanud Adisutjipto. Tiga pesawat 
mengalami gagal start engine, 
meskipun pada awalnya ground 
crew sudah menyatakan siap 
terbang. Akhirnya pada hari 
ketiga, tiga dari empat pesawat 
yang dinyatakan siap untuk 
melaksanakan penerbangan, yaitu 
TT-0431, TT-0440 dan TL-0416. 
Sedangkan pesawat dengan seri 
TL-0418 dinyatakan tidak layak 
terbang.

Semula direncanakan, 
Pangkoopsau II yang saat itu 
dijabat oleh Marsda TNI I Made 
Oka turut melaksanakan misi 
penerbangan. Namun karena 
pesawat A-4 Skyhawk TL-0418 
tidak siap terbang meskipun sudah 
berkali-kali diperbaiki, maka 
Pangkoopsau II batal ikut dalam 
misi penerbangan tersebut. 

Akhirnya, tanggal 5 Agustus 
2004, pukul 13.50 Wita, berturut-
turut tiga pesawat A-4 Skyhawk 
tinggal landas dari run way Lanud 
Hasanuddin, dengan leader TL-

0416 yang diterbangkan oleh 
Mayor Pnb Jemi Trisonjaya serta 
Danlanud Hasanuddin Kolonel 
Pnb FHB Soelistyo, Wing Man 2 
TT-0431 dengan pilot Kapten Pnb 
Bambang Pramuhardi, dan Wing 
Man 3 sekaligus deputy leader 
TT-0440 dengan pilot Mayor Pnb 
Singgih Hadi. Ketika lepas landas, 
rasa tegang juga menyelimuti para 
tehnisi A-4 Skyhawk, beberapa 
diantara mereka bersujud sebagai 
ungkapan perasaan dalam melepas 
kepergian A-4 Skyhawk untuk 
dinonaktifkan.

Di angkasa, suasana 
mencekam menyelimuti para 
penerbang, pesawat Wing Man 2 
dan 3 mengalami masalah, kecuali 
pesawat leader yang normal. 
Situasi semakin menegangkan 
karena pesawat nomor 2 
mengalami getaran vibration dan 
pesawat nomor 3 mengalami 
instrumen pesawat tidak bekerja 
normal, sehingga pada waktu 
mendekat ke pesawat leader, 
Wing Man 3 mendahului Wing 
Man 2. Sesuai rencana, maka 
setelah menempuh penerbangan 
sekitar 1 jam 20 menit, pukul 
15.55 Wita pesawat TT-0431 

yang diterbangkan Kapten Pnb 
Bambang Pramuhardi mendarat 
terlebih dahulu di Lanud 
Iswahyudi dengan selamat. 
Sedangkan TL-0416 dan TT-0440 
melanjutkan penerbangan ke 
Lanud Adisutjipto. 

Tiba di Jogjakarta, pesawat 
A-4 Skyhawk langsung diserahkan 
kepada Danlanud Adisutjipto 
Marsma TNI Benyamin Dandel 
dan Mayor Pnb Jemi Trisonjaya 
selaku leader menandatangani serah 
terima pesawat. Bagi para Thunder 
keberhasilan melaksanakan 
misi ini, membuatnya perasaan 
bercampur aduk, syukur, haru, 
bangga, sekaligus sedih. Sedih 
karena pesawat ini sudah bertahun-
tahun bersama mereka, meskipun 
dengan segala kekurangan 
dan kelebihannya. Bangga 
dan bersyukur karena mampu 
melaksanakan misi terakhirnya 
yang pasti tidak mudah. Kini, 
pesawat TL-0416 menjadi 
monumen di Lapangan Sekbang 
AAU,pesawat TT-0440 menjadi 
monumen di Museum Dirgantara 
Mandala Adisutjipto, dan pesawat 
TT-0431 dijadikan monumen di 
Lanud Iswahyudi.*



MEGAH,
KEDIAMAN BARU DI JAKARTA

etelah pensiun pesawat A4 
Skyhawk tersebar di beberapa 

kota dan wilayah Lanud sebagai 
monumen. Yang terbaru atas 
prakarasa Kasau Marsekal TNI 
Hadi Tjahjanto, satu pesawat 
A-4 Skyhawk tail number TT- 
0438 menjadi penghuni Jakarta, 
tepatnya di halaman Museum 
Satri Mandala, Jl. Gatot Subroto, 
Jakarta Selatan bersebelahan 
dengan KRI Matjan Tutul. Kasau 
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto 
mengatakan, ditempatkannya 
monumen pesawat A-4 Skyhawk 
di Jakarta ini untuk memberikan 
penghargaan kepada senior 
Angkatan Udara yang telah 
berjuang pada tahun 80-an dengan 

S menerbangkan pesawat A-4 
Skyhawk. “Nilai-nilai kejuangan 
inilah yang akan diwariskan 
kepada generasi penerus sehingga 
saya memilih menempatkan 
pesawat A-4 Skyhawk ini sebagai 
monumen di Museum Pusat 
TNI Satria Mandala. Generasi 
penerus bisa melihat langsung 
para senior berkiprah menjaga 
wilayah udara nasional dan semua 
dapat dilaksanakan dengan baik 
dan membanggakan,” papar Kasau 
ketika meresmikan monumen. 
Dipilihnya pesawat Skyhawk ini 
menurut Kasau karena, karena 
nilai-nilai kejuangan dengan 
pesawat ini perlu untuk diwariskan 
kepada generasi penerus, dan 

nantinya juga akan dibuat 
monumen untuk pesawat-pesawat 
lainnya yang sudah purnabakti.

Peresmian monumen 
dilaksanakan pada tanggal 
14 Maret 2017, dihadiri para 
penerbang dan teknisi (Family 
Thunder) diantaranya Marsekal 
TNI (Purn) Ida Bagus Putu 
Dunia, Marsdya TNI (Purn) FHB 
Soelistyo, dan Marsdya TNI Edi 
Haryoko. Mantan Kasau Marsekal 
TNI (Purn) Ida Bagus Putu 
Dunia mengenang, Skyhawk telah 
memberikan kesan yang mendalam 
bagi TNI AU terutama awaknya. 
“Ini merupakan pengabdian kami 
bagi bangsa dan negara, di mana 
dengan pesawat tempur ini kami 

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto 
(ketiga dari kanan), Kepala Pusat Sejarah 
TNI Brigjen TNI Darwin Haroen paling 
kanan beserta para penerbang pesawat 
A-4 Skayhawk diantaranya Marsekal TNI 
(Purn) IB Putu Dunia (nomor dua dari kiri) 
menekan tombol sirine tanda diresmikannya 
monumen pesawat.
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menjaga keutuhan dan kedaulatan 
NKRI,” ujar Marsekal TNI (Purn) 
IB Putu Dunia. 

Penempatan pesawat 
Skyhawk sebagai monumen 
di Jakarta ini menurut Kasau 
merupakan penghargaan 
TNI AU kepada para senior, 
khususnya yang mengabdikan diri 
untuk negara dengan bertugas 
menerbangkan pesawat Skyhawk. 
Lokasinya dipilih yang memang 

ramai, strategis dan mudah 
dilihat khalayak khususnya 
oleh generasi muda, sehingga 
mereka bisa melihat langsung 
pesawat yang pernah berkiprah di 
wilayah udara nasional. TNI AU 
berharap pengabdian A-4 Skyhawk 
dapat dikenang dan juga untuk 
membangkitkan rasa cinta tanah 
air bagi generasi penerus bangsa.

Pesawat yang dijadikan 
monumen ini didatangkan 

dari Lanud Sultan Hasanuddin 
Makassar, Sulawesi Selatan dengan 
pesawat angkut C-130 Hercules, 
6 Februari. Tim pengangkut 
sekaligus perakit dan pengecatan 
pesawat untuk monumen 
dipimpin oleh Danskatek 044 
Letkol Tek Wahyu Adji Susanto. 
Kasau memerintahkan pesawat 
diwarnai seperti saat pesawat 
baru datang pada tahun 80-an. 
Untuk mendapatkan hasil yang 
optimal tim Skatek menggandeng 
komunitas modellers ISMS 
(Indonesian Scale Modellers 
Society) sekaligus pecinta sejarah, 
khususnya TNI AU. 

Tim beranggotakan 13 orang, 
bekerja siang malam merakit ulang 
bagian-bagian pesawat, mencuci, 
dan membersihkan cat lama. 
Bagian utama pesawat, sayap, 
badan depan dan belakang serta 
elevator berhasil dirangkai dalam 
waktu kurang dari empat jam 

Proses pengecatan
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dengan alat bantu mobile crane 
dari Lanud Halim Perdanakusuma. 
Masalah yang dihadapi justru 
memindahkan pesawat ke lokasi 
monumen yang berada di taman 
depan pintu masuk museum, 
bersisian dengan replika MTB KRI 
Matjan Tutul. Dengan bantuan 
mobil crane juga, barulah pesawat 
bisa diletakkan di pondasi yang 
sudah disiapkan pada, Senin 13 
Februari 2017 menjelang tengah 
malam. 

Cuaca di Jakarta yang 
sebentar panas, sebentar hujan 
juga menjadi kendala tersendiri. 
Saat cuaca bagus tim segera 
melakukan pekerjaan penyelesaian 
dan terpaksa harus berlindung 
saat cuaca tidak memungkinkan. 
Merestorasi benda sejarah 
bukanlah kegiatan seni saja, 
namun utamanya adalah upaya 
menciptakan kembali kondisi yang 
sedekat mungkin dengan aslinya. 
Sehingga aura generasi lalu 

mampu dibangkitkan kembali bagi 
generasi mendatang. A-4 Skyhawk 
TT- 0438 saat ini menempati 
kediaman barunya yang megah di 
Museum Satria Mandala, semoga 
bermanfaat bagi anak cucu kita 
dan generasi mendatang untuk 
mengenang jasa besar pesawat 
ini, serta pengorbanan para awak 
pesawat dan keluarganya dalam 
menjalankan tugas TNI AU sebagai 
sayap tanah air, untuk mendukung 
kedaulatan dan keutuhan Tanah 
Air NKRI yang tercinta.*

Family Thunder foto bersama Kasau di depan monumen pesawat
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Terima Dubes Swedia. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menerima kunjungan kehormatan duta 
besar (Dubes) Swedia untuk Indonesia Johanna Brismar Skoog di Mabesau Cilangkap, (13/2). Kunjungan 
dimaksudkan untuk lebih mempererat hubungan baik antara Indonesia dan Swedia yang telah terjalin baik 
selama ini. Pada kesempatan itu Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memberikan cendera mata kepada 
tamunya, Dubes Swedia Johanna Brismar Skoog.* 

Peresmian Gedung NASPCI. 
Kasau Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto, S.IP menandatangani 
prasasti peresmian gedung NASPCI 
(National Air and Space Power 
Center of Indonesia) di Lanud 
Halim Perdanakusuma, Jakarta, 
(14/2). NASPCI (National Air and 
Space Power Center of Indonesia) 
merupakan pengembangan dari 
organisasi APCI (Air Power 
Center of Indonesia) yang sudah 
ada sebelumnya. Menurut Ketua 
umum NASPCI Marsda TNI Dr 
U.H Harahap salah satu kegiatan 
yang akan di gelar NASPCI adalah 
Indonesian Air Show, yang akan 
digelar di bandara Ngurah Rai Bali 
pada 2018 mendatang.*
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Terima Dubes Korsel. Kasau 
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP 
menemani Dubes Korea Selatan 
Toiyong CHO melihat-lihat ikan di 
akuarium ruang tamu Kasau, setelah 
keduanya melakukan pembicaraan 
terkait kerjasama Angkatan Udara dan 
Korea Selatan. Selain itu kunjungan 
Dubes Korsel ini juga untuk 
bersilaturahmi sekaligus memberikan 
ucapan selamat Kepada Marsekal TNI 
Hadi Tjahjanto sebagai Kepala Staf 
Angkatan Udara. Seperti diketahui, 
Angkatan Udara Korea dan TNI AU 
punya hubungan yang erat berkaitan 
dengan pelatihan awak pesawat KT-1 
Woong Bee dan pesawat T-50 Golden 
Eagle.*

Kasau dan Dirut Garuda. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, SIP menerima kunjungan 
Direktur Utama (Dirut) PT. Garuda Indonesia Airways (GIA) Arif Wibowo, di Mabesau, Cilangkap 
Jakarta, (22/2). Kunjungan kali ini dalam rangka silaturahmi dan peningkatan kemitraan antara TNI AU 
dan PT. Garuda. Menurut Kasau, PT. Garuda adalah mitra kerja TNI AU yang sudah teruji, karena dari 
sejarahnya antara TNI AU dan PT. Garuda sudah sering berkolaborasi yang saling menguntungkan kedua 
belah pihak. Kasau juga berterima kasih atas dukungan PT. Garuda yang telah menghibahkan beberapa 
pesawat boeing untuk TNI AU.*
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Penghargaan untuk Juara. Kasau 
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP 
menyerahkan piagam penghargaan Manajer 
Tim Voli, Kolonel Nelson Noak dan kepada 
salah satu pemain tim voli putra TNI AU di 
Mabesau Cilangkap, Jakarta, (22/2). Tim Voli 
Putra dan Putri TNI AU berhasil menjuarai 
kejuaraan Nasional Divisi Utama PGN 
(Perusahaan Gas Negara) Liga Voli PGN 2016 
di Jawa Tengah, beberapa waktu lalu. Kasau 
berpesan kepada para atlet terutama, untuk 
menyempatkan belajar sesuai bidangnya di 
tengah-tengah kesibukan berlatih karena 
tidak mungkin selamanya menjadi atlet, 
sehingga ke depan dapat memahami tugas dan 
tanggungjawabnya sesuai profesi.*

Milat Coffee Morning. Milat Coffee Morning merupakan sebuah acara yang digelar Kasau Marsekal 
TNI Hadi Tjahjanto,S.IP dengan mengundang seluruh Atase Pertahanan (Athan) dan Atase Udara (Atud) 
negara sahabat untuk minum kopi bersama di Gedung Auditorium Denma Mabesau, Cilangkap, (23/2). 
Acara bertujuan untuk mempererat hubungan persahabatan antar negara dan merupakan salah satu 
bagian dari misi TNI Angkatan Udara dalam upaya meningkatkan kerjasama militer dengan negara-
negara sahabat untuk menciptakan kondisi persahabatan yang kondusif, baik keamanan nasional, regional 
dan internasional. Hadir pada kesempatan itu antara lain Athan dan Atud dari Singapura, Malaysia, 
Thailand, Pakistan dan India.*
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Kerjasama TNI AU – KCIC. Aslog Kasau Marsda TNI Yadi Husyadi (kanan) dan Komisaris PT. 
KCIC/Kereta Cepat Indonesia China (kiri) Antonius Kosasih disaksikan Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, 
S.IP dan Staf Khusus Menteri BUMN Sahala Lumban Gaol menandatangani naskah pernyataan bersama 
pembangunan stasiun dan trase kereta api cepat Jakarta - Bandung, di Mabesau, (24/2). Lahan dan fasilitas 
TNI AU yang bakal terkena proyek pembangunan stasiun kereta api cepat, berada di sebagian komplek Trikora 
Lanud Halim Perdanakusuma. Di lokasi tersebut sedikitnya terdapat 181 KK (Kepala Keluarga) prajurit TNI 
AU bakal dipindahkan ke lokasi lain, tetapi masih di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma. PT KCIC akan 
membangunkan rumah dinas yang lebih luas dengan fasilitas pendukungnya untuk warga komplek yang 
terkena dampak pembangunan dari Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung tersebut.*

Makan Siang dan Doa Bersama. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., didampingi Wakasau 
Marsdya Hadiyan Sumintaatmadja, Koorsahli Kasau, para Asisten Kasau, para pejabat Mabesau mengajak 
warga Mabesau untuk senantiasa menjaga tali silaturahim dan kebersamaan. Ajakan tersebut disampaikan pada 
saat makan siang bersama dengan seluruh warga Mabesau baik perwira, bintara, tamtama dan PNS Mabesau 
di Gedung Serba Guna Suharnoko Harbani Mabesau Cilangkap, (24/2). Sebelumnya Kasau Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto, S.IP., bersama jamaah Masjid As Samawi Mabesau melakukan sholat Jumat, doa dan zikir bersama 
untuk keberhasilan dan keselamatan tugas-tugas TNI Angkatan Udara.*
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Menerima Kunjungan 
Pengurus PPAU. Kasau 
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, 
S.IP menerima kunjungan Ketua 
PPAU (Persatuan Purnawirawan 
Angkatan Udara) Marsekal 
TNI (Purn) Djoko Suyanto dan 
pengurus lainnya di Mabesau, 
Jakarta, (22/2). Pada kesempatan 
itu Ketua PPAU menyampaikan 
rencana Rapimnas PPAU yang 
akan digelar tanggal 26-27 April 
di Yogyakarta. Kasau Marsekal 
TNI Hadi Tjahjanto mendukung 
kegiatan tersebut yang rencananya 

dilaksanakan di AAU. Kasau juga menyampaikan kepada para senior bahwa, rencana pembangunan KCIC 
(Kereta Cepat Indonesia China) yang menggunakan sebagian lahan di wilayah Lanud Halim Perdanakusuma 
merupakan pinjam pakai dan sebagai kompensasinya, rumah yang ditinggali oleh warga TNI AU tergeser 
dengan proyek tersebut akan dibangunkan rumah yang lebih besar dan representatif lengkap dengan sarana 
pendukung lainnya.*

Kunjungan Kerja di Lanud Atang Sendjaja. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,S.IP, didampingi 
Danlanud Atang Sendjaja Marsma TNI Hari Budianto, Dan Skadron Udara 8 Letkol Pnb Sigit Gatot P 
meninjau pesawat Helikopter EC-7201, di Hanggar Skadron Udara 8 Lanud Atang Sendjaja, Bogor, (16/2). 
Selain memberikan arahan, pada kesempatan bertatap muka dengan seluruh anggota Lanud Atang Sendjaja, 
Kasau memberikan apresiasi bahwa beberapa penugasan operasi yang dilaksanakan oleh prajurit Lanud Atang 
Sendjaja semuanya menorehkan tinta emas dan membanggakan. Dikatakan, kegiatan- kegiatan operasi maupun 
SAR yang dilaksanakan semuanya berhasil karena Skadron- Skadron yang ada di Lanud Atang Sendjaja tidak 
pernah melakukan kesalahan dalam kegiatan operasi dan masuk pada status berhasil.* 
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Lawatan ke Singapura. Kasau 
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,S.IP., 
didampingi oleh Duta Besar RI untuk 
Singapura HE Ngurah Swajaya berbincang 
dengan Menteri Pertahanan Singapura Dr. 
Ng Eng Han, dan Chief of air Force (CAF) 
Mayjen Mervyn Tan di Minister Defence 
Complek dalam lawatannya ke Singapura, 
(8/3). Kasau juga menemui Chief of air 
Force (CAF) Mayjen Mervyn Tan untuk 
membahas hubungan TNI AU dan Republic 
of Singapore Air Force (RSAF) yang telah 
mencapai 50 tahun. Diharapkan hubungan 
kerjasama dan kemitraan kedua Angkatan 
Udara terus dapat ditingkatkan dan tetap 
terjalin dengan baik. Pada kunjungan 
ini Kasau menerima Wing Penerbang 
kehormatan RSAF (Republic of Singapore 
Air Force) oleh pemerintah Singapura, 
Rabu (8/3), di Markas RSAF Singapura yang 
disampaikan oleh Chief of Air Force (CAF) 
RSAF Major General Mervin Tan.*

Kunjungan Dubes Perancis. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP 
menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Perancis untuk Indonesia 
Jean-Charles Berthonnet di Mabesau Cilangkap, (23/3). Pada pertemuan tersebut 
dibicarakan hubungan bilateral antarkedua negara khususnya kedua angkatan udara di 
bidang kerjasama militer, peace keeping, pendidikan serta industri pertahanan. Pada 
akhir kunjungannya kedua pejabat saling bertukar cendera mata.*
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Sidak di Lanud Roesmin 
Nurjadin. Usai lawatannya ke 
Singapura Kasau Marsekal TNI 
Hadi Tjahjanto, S.IP., melakukan 
inspeksi mendadak (Sidak) ke 
Lanud Roesmin Pekan Baru dan 
Lanud Sri Mulyono Herlambang 
Palembang, (9/3). Di Lanud 
Roemin Nurjadin Kasau Kasau 
antara lain meninjau Skadron 
Udara 16 dan memberikan 
penekanan untuk terus menekan 
angka kecelakaan hingga zero 
accident. Kunjungan yang 
mendadak ini untuk mengetahui 

pasti sejauh mana kondisi yang sebenarnya kesiapan operasi dan permasalahan yang dihadapi oleh para 
penerbang dan alutsistanya di Lanud Roesmin Nurjadin.* (Pen Lanud Rsn)

Kasau dan Dirut PT DI. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP, menerima Direktur Utama (Dirut) 
PT.DI Ir. Budi Santoso, di Mabesau, Cilangkap, Jakarta, (7/3). Pertemuan keduanya membahas kerjasama PT 
DI dan TNI AU diantarnya tentang perkembangan beberapa alutsista yang dipesan TNI AU, seperti pesawat 
Cassa C-212i dan CN-295. Dirut PT.DI Ir. Budi Santoso menjelaskan, PT DI saat ini fokus membangun pesawat 
C-212i, yang sepenuhnya dikerjakan oleh tenaga-tenaga ahli Indonesia, tidak menggunakan tenaga asing. 
Di sisi lain Kasau mengatakan mendukung penuh kemandirian PT DI. Bahkan Kasau menjanjikan untuk 
mempermudah komunikasi dan koordinasi antara TNI AU dan PT.DI, dalam waktu dekat TNI AU akan 
mengirimkan dan atau menempatkan perwira TNI AU yang ahli dibidangnya sebagai kepanjangan tangan TNI 
AU di PT. DI.* 
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Terima Lancana Juru Terbang 
Kehormatan. Kasau Marsekal 
TNI Hadi Tjahjanto, S.IP, menerima 
penghargaan Lencana Juru Terbang 
Kehormatan dari pemerintah Brunei 
Darussalam yang disematkan oleh 
Commander of The Royal Brunei Armed 
Force Pehin Datu Pekema Jaya Mayjen 
Dato Paduka Seri Mohd Tawin Bin 
Abdullah di Rimba Air Force Base Brunei, 
(17/3). Penghargaan tersebut diberikan 
atas kerjasama yang terjalin dengan baik 
antara TNI AU dengan Tentera Udara 
Diraja Brunei Darussalam (TUDB) 
selama ini dalam pendidikan (Sekkau 
dan Seskoau) dan latihan bersama antara 
kedua Angkatan Udara yaitu Latma Elang 
Brunesia.*

Kunker di Lanud Supadio. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, didampingi Dankorpaskhas 
Marsda TNI T. Seto Purnomo, Danlanud Supadio Marsma TNI Minggit Tribowo mengadakan 
kunjungan kerja (Kunker) ke Lanud Supadio, (16/03). Di Lanud Supadio Kasau meninjau Skadron 
Udara 1, Denhanud 473 Paskhas dan dilanjutkan ke Batalyon Komando 465 Paskhas. Di Yonko 465 
Paskhas Kasau memeriksa alat perlengkapan dan persenjataan serta memberikan arahan agar sebagai 
prajurit bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi masyarakat, harus bisa menyesuaikan diri di 
tengah-tengah masyarakat, memberi kebanggan dan memberikan yang terbaik.*
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Tinjau Lapangan Tembak. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., didamping para Asisten Kasau, 
para Kadis dan pejabat Mabesau mengadakan kunjungan kerja ke Lanud Lanud Samsudin Noor, (16/3). Pada 
kesempatan itu Kasau meninjau lapangan tembak yang terkena pengembangan Bandara Samsudin Noor Banjar 
Baru Kalimantan Selatan, (16/3). Kasau menegaskan mengambil jalan terbaik dengan tidak mengabaikan 
kepentingan pertahanan negara, akan tetapi juga tetap memperhatikan kepentingan pembangunan nasional 
khususnya pembagunan di bidang ekonomi.* 

Terima Wakil Direktur Boeing Defence Space. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., 
menerima kunjungan Wakil Direktur Global Sales and Marketing Boeing Defence Space (BDS) Mr. Yeong Tae 
Pak di Mabesau Cilangkap, (24/3). Dalam pertemuannya Yeong Tae Pak didampingi Dra. Emilia S. Widowati 
sebagai Dirut PT Auvia Gaya Perkasa. Pada pertemuan itu Yeong Tae Pak menyampaikan penawaran pesawat 
yang menjadi kebutuhan TNI Angkatan Udara. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.IP., mengatakan bahwa, 
TNI AU mengapresiasi dan tertarik dengan yang disampaikan namun demikian, semua kebutuhan diserahkan 
kepada Kementerian Pertahanan dan pemerintah.*
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TNI AU sebagai kekuatan matra udara 
bagi Negara kesatuan Republik Indonesia 
mempunyai berbagai jenis pesawat tempur, 

baik yang berasal blok Barat yaitu F-16, F-5E, 
Hawk100/200, Super Tucano ataupun dari blok 
Timur (Rusia) yaitu Sukhoi 27/30. Berbagai pesawat 
tempur TNI AU ini tentunya harus dilengkapi 
dengan sistem persenjataan dan senjata yang 
memadai untuk latihan dan operasi. Beberapa waktu 
lalu Dinas penelitian dan pengembangan TNI AU 
berhasil merancang, membuat dan menguji coba 
Bom tajam BT 500 dan Fuze bom di Air Shooting 
Range (ASR) Pandanwangi Lumajang dengan hasil 
memuaskan. 

Sesungguhnya bom tajam BT 500 ini adalah 
rancang bangun dari bom standar NATO jenis MK-
83 yang memiliki berat 500 kg (1000 pon), dirancang 
digunakan oleh pesawat tempur sekelas F-16. 
Bom ini kelasnya lebih tinggi dan memiliki daya 
penghancur dua kali lebih besar dari jenis BT 250 / 
MK-82 yang berbobot 250 kg. 

Tantangan tugas masa depan membutuhkan 
alutsista pesawat tempur yang lebih banyak, 

Bom Tajam BT-500 DISLITBANGAU
Senjata Penghancur Terbaru TNI AU

yang harus dilengkapi senjata udara seperti bom 
tajam dengan jumlah yang memadai. TNI AU 
membutuhkan banyak bom sekelas MK-83 untuk 
menambah kemampuan penghancur pesawat tempur 
kita demi efisiensi dan efektifitas operasi dalam 
melaksanakan serangan udara. Disamping itu yang 
tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan persediaan 
peralatan fuze untuk mengatur sistem dan cara 
peledakan bom, agar jangan sampai jumlah fuze lebih 
sedikit dibanding jumlah bom yang dimiliki TNI AU, 
sehingga berakibat turunnya jumlah kesiapan bom. 
Bila kita berhasil membuat sendiri di dalam negeri, 
maka akan mengurangi ketergantungan kita pada bom 
tajam dan fuze buatan luar negeri

Menghadapi permasalahan ini, Dinas Penelitian 
dan Pengembangan TNI AU (Dislitbangau) 
melakukan langkah-langkah proaktif untuk 
membantu menambah jumlah persediaan bom 
MK-83 dan impact fuze. Dislitbangau berupaya 
memberikan solusi dengan cara mengkaji, meneliti, 
dan membuat sekaligus mengembangkan bom tajam 
BT 500 sekelas MK-83 (500 Kg) dan impact fuze yang 
biasa digunakan pada bom NATO. Seluruh Kegiatan 
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penelitian dan pembuatan bom BT 500 sekelas MK-
83 ( 500 Kg) dan impact fuze melibatkan personil 
TNI AU dengan dibantu dari intansi luar diantaranya 
LAPAN, PT. Pindad dan B2TKS-BPPT Serpong.

Langkah pertama dalam proses penelitian dan 
pembuatan bom BT 500 adalah menentukan desain 
gambar/ engineering drawing. Adapun sebagai 
data referensi adalah diasin bom MK-83 dimana 
harus memperhatikan kecocokan disain, kontruksi, 
metalurgi dan aerodinamis bom. Dalam proses 
pembuatan disain gambar / Engineering drawing ini 
dibutuhkan ketelitian terhadap kesesuaian ukuran 
dimensi pada bom sebenarnya (bom MK-83).

Sesuai dengan desain, maka bagian-bagian 
bom terdiri dari badan, rumah fuze, suspension 
lug, rumah suspension lug, fin assy dan isian bahan 
peledak. Dimana pada bom, ada 2 bagian yang perlu 
dianalisa yaitu: pertama, Komponen-komponen 
kritis, dimana pada struktur bom, komponen-
komponen kritis yang mendapatkan beban 
maksimum adalah suspension lug, rumah suspension 
lug, badan bom, baut pengikat fin dan fin. Setelah itu, 
Tegangan pada bom, dimana tegangan (stress) dan 
pembebanan pada tiap komponen dihitung dengan 
memperhitungkan beban aksial, beban geser dan 
faktor G yang ditahan oleh setiap komponen. 

Prototipe Bom Sekelas MK-83 (500 Kg) untuk 
pesawat tempur standar NATO.

Disain gambar bom BT 500 sekelas MK-83 (500 Kg)

Pengujian statis pada bom BT 500 sekelas Mk-83 (500 kg) pada uji 
ledakan di permukaan tanah.

Pengujian Statis pada bom BT 500 sekelas Mk-83 (500 kg) pada uji 
ledakan di dalam tanah.

Plat baja 5 mm 
tembus akibat 
fragmentasi bom

Uji Statis Bom. Selanjutnya, untuk mengetahui 
kemampuan bom BT-500 yang digunakan pada 
pesawat tempur, terlebih dahulu dilaksanakan 
pengujian yaitu uji statis, laboratorium dan uji 
dinamis. Pengujian statis dilakukan dengan cara 
diledakkan di atas permukaan tanah dan di dalam 
tanah (di galian tanah). Maksud pengujian ini untuk 
mengetahui parameter uji berupa jumlah pecahan, 
kualitas pecahan, perkenaan, daya tembus, ambang 
suara ledakan, efek kawah dan data seismik. Hasil uji 
statis saat uji fragmentasi bom menunjukkan bahwa: 
pertama, plat baja setebal 5 mm pada jarak 50 meter 
dari titik ledak berhasil ditembus oleh pecahan bom, 
kedua, bentuk fragmentasi bom pipih tajam bergerigi 
dengan panjang 20-30 cm sesuai parameter bom 
tajam anti personel, ketiga, hasil ledakan membentuk 
kawah sedalam dua meter, keempat mencapai 
parameter ambang suara 121,5 db pada jarak 500 
meter, kelima, nilai rata-rata pengukuran seismik 
adalah 2,5 mm/s lebih besar dari parameter minimal 
uji sismik yang 2 mm/s. 
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Hasil pengukuran uji konstruksi ini 
menunjukkan bahwa: pertama tidak ditemukan 
frekuensi pribadi bom BT 500 meskipun sudah 
dieksitasi sampai 30 Hz, sehingga disimpulkan jika 
frekuensi pribadi sayap pesawat sekitar 5 s/d 15 Hz 
maka dalam penggunaannya masih aman karena 
tidak akan terjadi adu resonansi antara bom dan 
sayap pesawat pengangkutnya, selanjutnya tidak 
ditemukan keretakan pada pengujian beban dengan 
beban kejut 13,4 kN (setara 10 Gravitasi) tiap 10 
menit, sampai dengan 86.400 siklus dengan frekuensi 
8 Hz (3 jam pertama) demikian pula pada pengujian 
dengan beban kejut 21,5 kN (setara 16 gravitasi) tiap 
10 menit. Kondisi struktur bom saat NDT/ basic 
inspection tidak ada retak.

Uji terowongan angin. Pengujian terowongan 
angin merupakan salah satu tahapan wajib dalam 
suatu proses desain pesawat udara, roket, bom, 
menara turbin angin, jembatan, mobil dll, tujuannya 
untuk mendapatkan data secara riil mengenai 
karakteristik aerodinamika suatu benda yang akan 
diuji. Tahapan ini dilakukan untuk memverifikasi 
hasil perhitungan analitik maupun numerik yang 
telah dilakukan sebelumnya.

Hasil pengujian terowongan angin berupa 
data-data dari gaya-gaya dan momen-momen yang 
terjadi pada model bom, sesuai rencana test yang 
telah disusun. Ditemukan dari hasil uji terowongan 
angin bahwa bom memiliki karakteristik terbang 
yang baik dengan menunjukkan trend-trend data 
yang baik.

Uji Dinamis. Pelaksanaan uji dinamis 
bom BT 500 sekelas MK-83(500 Kg) dilakukan 
bersamaan dengan pengujian impact fuze. 

Pecahan bom BT 500 berdimensi pipih bergerigi.

Perkenaan pada jarak 50 m hancur.

Kawah ledakan hasil uji statis.

Pelaksanaan uji konstruksi bom BT 500 di B2TKS- BPPT Serpong
Hasil uji konstruksi: 

Pelaksanaan uji aerodinamis bom BT 500 di LAPAN

Uji Konstruksi Bom. Sebelum pelaksanaan uji 
dinamis, dilaksanakan beberapa uji laboratorium 
sebagai bagian dari Uji konstruksi Bom, termasuk 
pengukuran getaran untuk mengetahui frekuensi 
pribadi BT 500 serta pengukuran kekuatan sistem 
gantungan dan struktur bom terhadap pembebanan 
dinamis dan beban kejut, kekuatan maksimum 
suspension lug dan housing terhadap beban statik.
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Loading bom dummy BT 500

Perkenaan bombing live BT 500.

Target perkenaan bom live BT 500.

Teknis pelaksanaan didahului kegiatan loading 
unloading bom dummy BT 500, untuk mengetahui 
kesesuaian bom dipasang pada rack senjata pesawat. 
Kemudian dilanjutkan dengan uji terbang dengan 
menggunakan dua bom dummy dengan maksud 
untuk mengetahui kekuatan struktur dan kestabilan 
terbang bom beserta kelengkapannya akibat 
pengaruh pesawat pada saat terbang. Setelah hasil 
uji terbang dengan bom dummy dinyatakan baik 
serta aman terhadap pesawat dan bom, dilanjutkan 
pelaksanaan penembakan bom atau bombing 
menggunakan bom dummy BT 500. 

Pada pelaksanaan ujicoba bombing 
menggunakan bom live BT 500 digunakan dua 
macam fuze, yaitu fuze standar NATO sebagai 
pembanding dan fuze buatan sendiri hasil 
penelitian dan pengembangan Dislitbangau. 
Parameter pengujian pada fase uji dinamis ini 
digunakan parameter pengujian yaitu keamanan 
dan keselamatan bom saat loading dan unloading 
pada pesawat, lintasan/trayektori bom, perkenaan 
pada target, serta proses detonasi/ledakan.

Hasil dari pengujian saat loading unloading 
bom BT 500, ditemukan bom dengan mudah 
digantung pada pesawat F-16, hasil trajectory bom 
berdasarkan pengamatan dari pesawat dan tower 
pengamatan di darat terhadap lintasan jatuh bom 
secara rata-rata nampak mulus, tanpa osilasi, serta 
perkenaan bom di sasaran masuk pada area target, 
dan seluruh bom meledak dengan baik.

Secara keseluruhan Dislitbangau berhasil 
merancang bom BT 500 dan Fuze bom, selanjutnya 
membuat purwarupa yang berhasil melewati 
rangkaian kegiatan uji dinamis di Air Shooting Range 
(ASR) Pandanwangi Lumajang dengan hasil semua 
bom berhasil dipasang, diterbangkan, ditembakkan 
dan dengan mulus mengenai sasaran serta dapat 
meledak dengan baik sesuai parameter ledakan 
bom tajam. Hal ini menunjukkan pencapaian suatu 
tingkat kemampuan yang tinggi dari personel 
TNI AU. Tidak hanya menunjukkan kemampuan 
penerbang dan crew pesawat yang menyiapkan, 
memasang bom dan menerbangkan pesawat namun 
juga kemampuan dan profesionalitas personel 
Dislitbangau dalam berinovasi, meneliti, merancang 
dan membuat bom tajam BT 500 serta Fuze bom. 
Selanjutnya bom BT 500 ini siap untuk diproduksi 
secara massal oleh industri pertahanan dalam negeri 
untuk mendukung kepentingan operasi dan latihan 
TNI AU. (PNS III C Sri Wahyuningtyas, A.Md. Ka 
TUT Lab Senamu Dislitbangau) 
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emerintah menyatakan 
perang terhadap narkoba. 
Hal ini dilatarbelakangi 

penyalahgunaan narkotika yang 
meningkat secara signifikan dan 
telah merusak generasi bangsa. 
Peredaran narkoba/narkotika di 
Indonesia sudah tidak terkendali 
bahkan pelaku yang berada 
di penjara sekalipun masih 
memiliki akses dan kemampuan 
mengkoordinir peredarannya. 
Kondisi yang lebih membuat miris 
lagi, di dalam penjara sekalipun 
para pelaku dapat memproduksi 
narkotika. Anggapan masyarakat 
internasional bahwa Indonesia 
merupakan surga bagi peredaran 

narkoba harus segera diatasi. 
Indonesia bersama dunia 
internasional telah menyepakati 
pemberantasan narkoba lintas 
sektoral. Bahkan Presiden 
Philipina, Duterte .... yang saat 
itu baru menjabat saja telah 
melakukan gerakan yang luar 
biasa yaitu melakukan tindakan 
tegas kepada para penyalahgunaan 
narkotika. Data terakhir (30 
Agustus 2016) korban tewas akibat 
penyalahgunaan narkotika sudah 
mencapai 1900 orang tanpa proses 
pengadilan. 

Pelaku penyalahgunaan 
narkotika sudah masuk ke segala 
golongan mulai dari akademisi, 

musisi, penyelenggara negara 
dan aparatur sipil negara, 
legislatif, yudikatif, sampai anak-
anak sekolah. Anggota TNI 
dan kepolisian pun ada yang 
sudah terjerat dalam lingkaran 
penyalahgunaan narkotika. 

Personel TNI sebagai penjaga 
kedaulatan negara memiliki tata 
kehidupan yang khusus yang 
berbeda dengan kehidupan 
masyarakat umum. Pada saat 
direkrut, salah satu syarat adalah 
bebas dari narkoba. Setelah 
dilantik, siapapun dia prajurit 
adalah personel yang mengawaki 
organisasi perang sehingga harus 
bersih dari narkoba. Keberadaan 

SANKSI HUKUM BAGI PRAJURIT 
PENYALAH GUNA NARKOBA

P
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seorang prajurit yang terlibat 
penyalahgunaan narkoba akan 
sangat membahayakan misi 
organisasi. 

Contoh sederhana, seorang 
anggota juru masak terlibat 
penyalahgunaan narkotika ketika 
melakukan tugasnya menyiapkan 
makanan untuk pasukan, karena 
pengaruh narkoba yang telah 
merusak syarafnya dapat saja 
menyajikan makanan beracun bagi 
pasukan. Akibatnya sangat fatal, 
penyalahgunaan narkotika akan 
sangat berbahaya pada misi.

Dewasa ini penyalahgunaan 
narkotika oleh prajurit TNI 
semakin meningkat, bukan saja 
prajurit bintara dan tamtama, 
perwira bahkan sampai tingkat 
perwira menengah dan memiliki 
jabatan strategis. Penyalahgunaan 
narkotika oleh prajurit TNI 
jelas tidak dapat ditoleransi, 
karena bagaimanapun selaku 
alat pertahanan negara haruslah 
memiliki jiwa dan raga yang sehat 
sehingga mampu melaksanakan 
tugas secara optimal. Mengawaki 
organisasi perang memiliki 
tanggung jawab besar sebagai satu 
kesatuan atau “sistem” dimana 
ketika salah satu bagian dari 
“sistem” tidak berjalan secara 
optimal maka berakibat “sistem” 
akan berhenti. 

Prajurit yang terlibat dalam 
penyalahgunaan narkotika 
akan menjadi penghambat bagi 
pelaksanan tugas. Kerusakan 
syaraf otak akibat penyalahgunaan 
narkotika secara langsung akan 
menurunkan tingkat kedisiplinan 
yang menjadi modal dasar atau 
“napas” seorang prajurit. Berkaitan 
dengan hal tersebut timbul 
pertanyaan “masih layakah prajurit 

TNI yang terlibat penyalahgunaan 
narkotika di pertahankan”? Untuk 
menjawab pertanyaan tersebut kita 
kembalikan kepada pernyataan 
bahwa untuk menjadi prajurit TNI 
harus terbebas dari Narkotika. 
Sebagai organisasi perang harus 
diawaki oleh prajurit yang sehat 
jasmani dan rohaninya. Oleh 
karena itulah untuk menjadi 
prajurit TNI harus memiliki 
standar dan krikteria khusus, 
sehingga sangat jelas prajurit yang 
terlibat penyalahgunaan Narkotika 
tidak layak dipertahankan. 

Dalam Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika disebutkan ada 
lembaga rehabilitasi bagi korban 
penyalahgunaan narkotika 
sebagaimana dijelaskan pada 
pasal 4, 54 dan pasal 127. 
Keberadaan lembaga rehabilitasi 
tersebut diperkuat dengan 
Surat Edaran Ketua Mahkamah 
Agung Nomor 03 Tahun 2011 
tentang Penempatan Korban 
Penyalahgunaan Narkotika di 
dalam lembaga rehabilitasi medis 
dan rehabilitas sosial. 

Timbul pertanyaan apakah 
prajurit TNI dapat dikategorikan 
sebagai korban penyalahgunaan 
narkotika? Sepanjang dapat 
dibuktikan prajurit TNI sebagai 
korban sebagaimana diatur dalam 
Pasal 127 ayat 3, maka prajurit 
TNI yang terlibat penyalahgunaan 
narkotika dapat dikatagorikan 
sebagai korban penyalahgunaan 
narkotika, namun dalam 
implementasi Pimpinan 
TNI sebagai Ankum 
dan Papera memiliki 
hak diskresi untuk 
kepentingan 
militer, sehingga 

perintah undang-undang 
untuk menjalankan rehabilitasi 
medis dan rehabilitasi sosial 
dilaksanakan setelah prajurit 
di berhentikan dari dinas 
keprajuritan.

Pemulihan seorang korban 
penyalahgunaan narkotika baik 
secara medis maupun secara sosial 
menurut para ahli tidak dapat 
mengembalikan si korban sampai 
pada kondisi semula artinya bagi 
prajurit TNI yang menjadi korban 
penyalahgunaan narkotika tidak 
akan dapat kembali pada kondisi 
sebelum terjadi penyalahgunaan 
narkotika. Sekalipun telah 
dilakukan rehabilitasi, sehubungan 
dengan prajurit TNI yang menjadi 
korban penyalahgunaan narkotika, 
tidak layak lagi untuk mengawaki 
organisasi perang. 

Sanksi hukum
a. Sanksi Pidana 

Undang-Undang Nomor 35 
Tahun 2009 tentang Narkotika 
telah mencantumkan sanksi 
hukum yang sangat berat bagi 
setiap pelaku penyalahgunaan 
narkotika, bahkan dalam 
beberapa kasus dijatuhi hukuman 
mati dan telah dilaksanakan 
(eksekusi). Subjek hukum dalam 
undang-undang tersebut tidak 
membedakan status pelaku apakah 
warga 
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negara Indonesia atau warga 
negara asing, apakah prajurit TNI, 
polisi atau masyarakat biasa. Yang 
dibedakan hanyalah yurisdiksi 
pengadilan yaitu Pengadilan 
Negeri atau Pengadilan Militer. 
Untuk proses pengadilan pelaku 
penyalahgunaan narkotika 
dengan status prajurit TNI akan 
diadili di Pengadilan Militer dan 
hukum yang diterapkan adalah 
Undang-Undang No. 35 Tahun 
2009 Tentang Narkotika. Apabila 
diperhatikan secara seksama, 
sanksi pidana penjara untuk 
pengguna, pengedar, produksi, 
kurir dirumuskan berbeda satu 
sama lainnya, namun golongan 
manapun yang dilakukan oleh 
prajurit TNI maka sanksi pidana 
penjara sangat berat yang 
akan membawa kesengsaraan 
bagi prajurit itu sendiri dan 
keluarganya.

b.  Pemberhentian secara tidak 
hormat
Pimpinan TNI sudah 

berkomitmen untuk 
membersihkan prajurit TNI dari 
segala penyalahgunaan narkotika. 
Kebijakan ini untuk mendukung 
kebijakan pemerintah yang 
menyatakan perang terhadap 
narkotika. Pemerintah dan dunia 
internasional memutuskan bahwa 
narkotika merupakan kegiatan 
yang luar biasa (extra ordinary) 
disamping itu pembersihan 
prajurit TNI dari dunia narkotika 
adalah untuk “kepentingan 
militer.” Dalam rangka melindungi 
prajurit TNI dari penyalahgunaan 
narkotika, maka Panglima 
TNI telah mengeluarkan 
kebijakan berupa perintah 
untuk menjatuhkan sanksi 
yang sangat keras. Hal ini dapat 
dilihat melalui beberapa surat 

telegram diantaranya ST/398/2009, 
STR/236/2010, STK/198/2005. Dari 
keseluruhan surat telegram tersebut 
Panglima TNI memerintahkan 
agar prajurit yang terlibat 
penyalahgunaan narkotika harus 
diberhentikan dengan tidak 
hormat, bahkan pimpinan TNI 
telah meminta pengadilan agar 
menjatuhkan hukuman tambahan 
pemecatan dari dinas keprajuritan 
bagi terdakwa prajuri TNI yang 
terlibat penyalahgunaan narkotika. 
Kebijakan ini terkesan sangat kejam, 
mengabaikan aspek keluarga, 
namun untuk kepentingan militer 
kebijakan tersebut merupakan 
langkah terbaik.

c. Lembaga Rehabilitasi
Ketentuan dan amanat 

Undang-Undang Nomor 35 
tahun 2009, pasal 4, pasal 54 dan 
pasal 127 ayat 3 bahwa terhadap 
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korban penyalahgunaan narkotika 
diwajibkan untuk direhabilitasi 
secara medis dan sosial, apakah 
ketentuan ini berlaku bagi prajurit 
TNI ?

Prajurit TNI adalah warga 
negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, sehingga 
ketentuan tersebut berlaku 
kepada prajurit TNI karena 
undang-undang tidak pernah 
membedakan kewarganegaraan 
dan status pekerjaan. Namun 
teknis pelaksanaan pimpinan 
TNI mengambil sikap diskresi, 
yaitu apabila prajurit TNI 
yang diputus oleh pengadilan 
hukuman tambahannya bukan 
pemecatan dari dinas militer 
melainkan perintah untuk 
menjalani rehabilitasi maka teknis 
pelaksanaannya prajurit tersebut 
akan diberhentikan terlebih 

akan membawa kesengsaraan bagi 
prajurit dan keluarganya. Selain 
harus menjalani hukuman pidana 
penjara maka yang bersangkutan 
harus diberhentikan dari dinas 
keprajuritan. Hal ini berarti yang 
bersangkutan akan kehilangan 
mata pencaharian yang secara 
langsung akan berdampak pada 
keluarga. Ketentuan rehabilitasi 
yang di amanatkan Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 
berlaku bagi setiap orang yang 
dikategorikan sebagai korban 
penyalahgunaan narkotika, namun 
teknis pelaksanaan bagi prajurit 
TNI, Ankum dari prajurit memiliki 
kebijakan demi kepentingan 
militer. Komitmen pimpinan TNI, 
tidak ada tempat bagi prajurit 
pelaku penyalahgunaan narkotika.* 
(Letkol Sus F. Situmorang, S.H., M.H., 
Msi) Kasubdiskumsus Babinkum TNI 

dahulu dari dinas keprajuritan 
dengan tidak hormat (dipecat) 
baru kemudian menjalankan 
rehabilitasi, sehingga status yang 
bersangkutan saat menjalankan 
rehabilitas bukan lagi sebagai 
prajurit TNI. 

Apakah kebijakan tersebut 
melawan perintah undang-
undang? Menurut penulis 
jawabannya tidak. Kebijakan 
tersebut diambil untuk 
kepentingan militer karena 
bagaimanapun seperti dijelaskan 
sebelumnya bahwa prajurit TNI 
yang mengawaki organisasi 
perang harus bersih dari 
narkotika, sehingga pelaksanaan 
tugas pertahanan negara dapat 
terlaksana dengan baik.

Sangat jelas terlihat bahwa 
akibat penyalahgunaan narkotika 
bagi prajurit TNI sangat berat dan 
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Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,

KITA HARUS BISA MENJADI TELADAN 
DI TENGAH MASYARAKAT

erjadinya insiden pengrusakan Pos AU di Ujung Genteng Sukabumi 
membuat Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto prihatin dan 
menyesalkan kejadian tersebut. Setelah menerima laporan kejadian 

tersebut Kasau memerintahkan pejabat terkait mengunjungi tempat 
kejadian perkara (TKP) untuk menyampaikan permohonan maaf kepada 
keluarga korban pemukulan, membangun serta menjaga komunikasi 
dengan masyarakat sekitar instalasi TNI Angkatan Udara.

Kasau juga memerintahkan seluruh Panglima/Komandan agar 
terus-menerus turun ke bawah dengan memberikan pengarahan 
kepada prajurit agar mampu memberikan contoh dan teladan ditengah 
masyarakat sekitar serta menghindari tindakan arogansi,  dan menindak 
tegas prajurit yang telah melakukan perbuatan tidak terpuji.  “Selain 

Pangkoopsau I 
Marsda TNI Yuyu 
Sutisna (sekarang 
Pangkohanudnas) 

didampingi 
Danlanud Atang 

Senjadja Marsma 
TNI Hari Budianto 

meninjau Pos AU 
Ujung Genteng, 
Sukabumi yang 
dirusak massa.

T
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itu peristiwa yang terjadi di Pos TNI AU Ujung 
Genteng ini sebagai pelajaran dan evaluasi agar 
tidak terjadi di jajaran TNI Angkatan Udara 
lainnya”, tambah Kasau menyikapi kejadian 
tersebut.

Insiden terjadi karena adanya 
kesalahpahaman dalam berkomunikasi seperti 
yang terjadi di Pos TNI AU Ujung Genteng, 
Sukabumi. Insiden pengrusakan bangunan Pos 
TNI AU (Posau) Ujung Genteng, Kecamatan 
Ciracap, Kabupaten Sukabumi, (11/02/17) terjadi 
karena ada informasi sepihak ke masyarakat 
sehingga terjadi kesalahpahaman yang 
menyebabkan terjadinya perusakan tersebut. 
Peristiwanya berawal pada pukul 18.00 WIB 
anggota yang bertugas atas nama Pratu Oka 
Prasetyo melaksanakan patroli di sekitar Pos TNI 
AU Ujung Genteng, pada saat itu melintas sepeda 
motor yang dikendarai oleh salah satu warga 
setempat yang melewati kubangan air di jalan 
dan Pratu Oka Prasetyo menegur karena cipratan 
air tersebut mengenai wajah dan badannya. 
Merasa tidak terima ditegur yang bersangkutan 
menghentikan kendaraannya lalu menonjok 
wajah Pratu Oka Prasetyo dan dibalas dengan 
menempelengnya sehingga salah satu warga 
tersebut pergi dengan menggunakan sepeda 
motornya.

Pratu Oka Prasetyo kemudian mendatangi 
rumahnya karena tidak jauh dari Pos TNI AU dan 
bertemu dengan orang tuanya untuk meminta 
maaf. Pukul 19.00 WIB sekitar 400 orang 
masyarakat Ujung Genteng berkumpul di depan 
Pos TNI AU karena merasa tidak terima salah 
satu warganya dipukuli yang selanjutnya secara 
bersama-sama melakukan pengrusakan terhadap 
kedua bangunan Pos TNI AU.

Pukul 20.00 WIB Kapolsek Ciracap beserta 
anggota dengan Koramil setempat melakukan 
pengamanan TKP dan melakukan pendekatan 
serta  pada pukul 21.15 WIB situasi mulai reda 
dan warga sudah kembali ke rumahnya masing-
masing.

Dari kejadian tersebut, Pratu Oka Prasetyo 
mengalami luka-luka dan dirawat di Puskesmas 
Gunung Batu Ujung Genteng untuk mendapatkan 
penanganan medis, sedang kedua bangunan Pos 

TNI AU dalam kondisi rusak berat.  Sampai saat 
ini Pos TNI AU tersebut dijaga personel TNI 
AU dibantu oleh Koramil 2214 Surade, Polsek 
Ciracap  dan Satpol PP Kecamatan Ciracap

Terhadap peristiwa ini, TNI Angkatan Udara 
menyesalkan kejadian tersebut  dan  mohon 
maaf kepada masyarakat karena terjadinya 
kesalahpahaman yang berdampak pada 
perusakan Pos TNI AU. Kasau Marsekal TNI 
Hadi Tjahjanto menyatakan, merasa sangat 
prihatin dengan kejadian di Ujung Genteng yang 
seharusnya dapat dihindari. “Kita harus bisa 
menjadi teladan di tengah masyarakat, dengan 
tidak melakukan tindakan kekerasan hanya 
karena permasalahan yang sebenarnya dapat 
diselesaikan tanpa menyakiti rakyat”, ungkap 
Kasau setelah menerima laporan kejadian 
tersebut. Selanjutnya Kasau memerintahkan 
pejabat terkait mengunjungi TKP (tempat 
kejadian perkara) untuk menyampaikan 
permohonan maaf kepada keluarga korban 
pemukulan dan memperbaiki serta menjaga 
komunikasi dengan masyarakat sekitar instalasi 
TNI Angkatan Udara. 

Pangkoopsau I Marsda TNI Yuyu Sutisna. 
S.E, M.M, (sekarang Pangkohanudnas) beserta 
Danlanud Atang Sendjaya Marsma TNI Hari 
Budianto menindaklanjuti perintah Kasau dengan 
meninjau lokasi, juga mengunjungi korban dan 
keluarga. Panglima menyatakan permohonan 
maaf dan memberikan sangsi tegas sesuai 
hukum yang berlaku kepada oknum prajurit TNI 
AU yang melanggar disiplin. Hal senada juga 
disampaikan oleh Lurah Ujung Genteng yang 
mewakili warga masyarakatnya, menyampaikan 
permohonan maaf atas apa yang dilakukan oleh 
warganya. Lurah Ujung Genteng juga sepakat 
bergotong royong untuk memperbaiki kerusakan 
Pos TNI AU. Sementara itu Ketua Karang 
Taruna Desa Ujung Genteng, Asep JK, menyebut 
pihaknya sepakat berdamai dengan pihak TNI 
AU selama memenuhi keinginan warga salah 
satunya agar anggota memperkenalkan diri dan 
bersilaturahmi ke masyarakat setiap pergantian 
penjagaan.*
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Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., 
mengunjungi Lanud Roesmin Nurjadin untuk 
melihat secara langsung investigasi pasca kecelakaan 
pesawat F-16 Fighting Falcon tail nomor TS-1603 
dan menerima laporan sementara hasil investigasi, 
Rabu (15/3). Dalam kunjungannya Kasau melihat 
langsung kondisi pesawat F-16 TS-1603 pasca 
mengalami kecelakaan dan menerima penjelasan 
dari tim investigasi yang dipimpin Kepala Dinas 
Keselamatan Terbang dan Kerja Angkatan Udara 
(Kadislambangjaau) Marsma TNI Chairil Anwar. 
Kasau juga menerima laporan mulai dari kondisi 
cuaca, kondisi pesawat sebelum penerbangan, 
kesehatan penerbang, hingga peristiwa kecelakaan 
itu terjadi.

Dari hasil sementara investigasi, saat pesawat 
landing terjadi malfunction pada system break 
pesawat, sehingga pesawat tergelincir keluar landasan 
pacu, namun kedua penerbang selamat tidak 
mengalami luka maupun cedera.

Pada kesempatan tersebut Kasau memberikan 
pengarahan kepada para penerbang Skadron Udara 

Investigasi Terus Berlangsung
12 dan Skadron Udara 16 serta para pendukung 
penerbangan. Dikatakan, saat ini sudah masuk 
era keterbukaan, harus dibangun komunikasi 
yang baik. Para penerbang muda harus berani 
menyampaikan permasalahan, ide-ide yang kreatif 
dan menyampaikan apa adanya. Para penerbang 
harus berani menyampaikan permasalahan pribadi 
atau satuanya kepada komandan. Mabesau akan 
mendukung segala kesiapan dan kekurangan yang 
ada di skadron udara maupun Lanud, sehingga para 
penerbang harus fokus dan idealis pada tugas serta 
tidak ada rasa kekhawatiran selama melaksanakan 
misi terbang. Selain itu Kasau juga memberikan 
motivasi kepada para penerbang dan perwira 
lainnya.

Hari Selasa, 14 Maret 2017, pesawat tempur 
F-16 TS-1603 dari Skadron Udara 16 mengalami 
incident di Lanud Roesmin Nurjadin. Pesawat sedang 
melaksanakan misi ACM rute RSN-lokal-RSN. 
Pada saat landing di runway 18 pesawat mengalami 
overshoot. Dua awak pesawat Mayor Pnb Andri dan 
Lettu Pnb Marko selamat.*

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP., melihat kondisi pesawat F-16 Fighting Falcon tail nomor TS-1603 pasca 
mengalami incident di Lanud Roesmin Nurjadin. 
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khir-akhir ini sebagian 
orang memandang bahwa 
ideologi terorisme bukan 

merupakan ancaman yang nyata bagi 
dirinya, bahkan cenderung dibiarkan 
berkembang biak begitu saja di 
bumi nusantara ini. Kita tidak bisa 
memungkiri pemikiran yang demikian, 
dan pemikiran tersebut bukan serta-
merta bisa diartikan sebagai pendukung 
ideologi terorisme. Namun secara 
tidak langsung, pembiaran terhadap 
tersebarnya ideologi terorisme, 
merupakan dukungan yang tidak 
terhitung oleh pemerhati terorisme. 
Dukungan-dukungan tak terhitung 
inilah yang bisa memuluskan 
tersebarnya ideologi terorisme.

Adanya regenarasi pelaku 
terorisme menjadi bukti kuat terhadap 
adanya penyebaran ideologi ini secara 
luas, yang didukung oleh masyarakat-
masyarakat yang membiarkannya 
tersebar. Ideologi terorisme yang sudah 
menyebar dan mengakar di bumi 
nusantara ini, jangan pernah dianggap 
sebagai angit lewat, tetapi kita harus 
memperhatikannya dengan seksama 
mengenai penyebarannya.

Ideologi terorisme bukan saja 
meracuni pemikiran masyarakat 
Indonesia secara luas, tetapi juga 
meracuni karakter seseorang dalam 
bergaul sehari-hari. Perubahan karakter 
seseorang bukan hanya berasal dari 
lingkungan sekitar, tetapi juga sangat 
dipengaruhi oleh ideologi yang 
diyakininya benar. Keyakinannya 
terhadap ideologi ini, membuat dirinya 
berusaha sekuat tenaga untuk berbuat 
menurut kebenaran ideologinya, tanpa 
memandang dan mempertimbangkan 
ideologi lainnya.

Kita tahu bahwa ideologi-
ideologi di dunia ini sangat bervariasi, 
ada ideologi komunisme, liberalisme, 

sosialisme, kapitalisme, konservatisme 
dan nasionalisme. Namun kenapa 
masyarakat tetap memilih ideologi 
terorisme, ketimbang memilih salah 
satu ideologi tersebut?

Kita juga tahu bahwa masyarakat 
Indonesia sangat mengagumi akan 
perdamaian dan kehidupan yang 
nyaman. Cita-cita tersebut sudah 
banyak diutarakan dalam berbagai 
obrolan, seminar, pelatihan, workshop, 
maupun dalam pendidikan formal. 
Tetapi masih ada saja sebagian 
masyarakat Indonesia yang memilih 
ideologi terorisme. Oleh karena itu, 
kita memerlukan senjata yang ampuh 
untuk menangkal penyebaran ideologi 
ini kepada para generasi muda dan 
seluruh masyarakat Indonesia. Ketika 
persoalannya adalah ideologi, maka kita 
menangkalnya dengan menggunakan 
ideologi pula. Indonesia sebagai negara 
yang besar, memiliki ideologi pancasila 
yang kuat untuk dijadikan sebagai 
penangkal ideologi terorisme.

Jika ideologi terorisme 
menawarkan kebencian, perpecahan 
dan kekerasan, maka ideologi 
pancasila menawarkan perdamaian, 
persatuan, keadilan, kesejahteraan, dan 
kemanusiaan, yang semuanya bermuara 
kepada pengabdian kepada Tuhan Yang 
Maha Esa.

Dari Ideologi ke Aksi
Suatu ideologi ditanamkan di 

dalam diri manusuia, bukan hanya 
untuk pengetahuan dirinya, tetapi 
untuk mempengaruhi pola pikir dan 
tindakannya sehari-hari. Ideologi 
terorisme, menuntut penganutnya 
untuk selalu melakukan aksi yang 
mencekam, meresahkan masyarakat 
dan membuat masyarakat ketakutan.

Aksi dari ideologi terorisme 
tersebut diterjemahkan ke dalam 

kerusuhan, peledakkan bom, 
penyebaran isu kebencian dan 
penyebaran fitnah kepada siapapun 
yang dianggapnya sebagai lawan. 
Fenomena semacam ini sering kita 
dengar beritanya, bahkan kita alami 
sendiri dalam kehidupan kita di 
Indonesia. Oleh karena itu Ideologi 
Pancasila sebagai basis berpikir dan 
bertindak masyarakat Indonesia harus 
benar-benar dioptimalkan untuk 
menangkal hal tersebut. Dari ideologi 
pancasila, masyarakat Indonesia tidak 
akan membiarkan begitu saja ideologi 
terorisme ini menyebar di Indonesia.

Tatkala aksi terorisme menjadi 
pusat perhatian di seluruh penjuru 
dunia, maka aksi perdamaian yang 
berlandaskan ideologi pencasila 
juga harus menjadi topik utama bagi 
siapapun. Aksi ini bisa ditunjukkan 
melalui saling menghormati, saling 
menolong, menebar berita yang baik 
dan benar, menepati janji, adil terhadap 
diri sendiri dan terhadap saudaranya, 
menggunakan dunia maya sebagai 
dakwah kebenaran.

Di sini peran dunia maya sangat 
signifikan dalam penyebaran ideologi 
pancasila untuk ditanamkan kepada 
seluruh masyarakat Indonesia. Kita 
memakai ideologi pancasila untuk 
menangkal ideologi terorisme harus 
benar-benar dilaksanakan bersama-
sama. Sinergitas antar berbagai lini 
perlu dibangun dan dokokohkan 
dalam satu ikrar yang sejati. Sasaran 
penangkalan ini ialah dunia maya dan 
dunia nyata, agar kemanapun dan di 
manapun porses penyebaran ideologi 
terorisme ini bisa diredam.* (Penulis 
adalah tutor di Universitas Terbuka. 
Menyelesaikan pendidikan jenjang 
magister di Pascasarjana UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. Pernah nyantri di 
Ponpes Al-Hikmah 1 Benda, Sirampog, 
Brebes dan Ponpes Darul Falah Pare, 
Kediri. (Oleh Arief Rifkiawan Hamzah) 
http://jalandamai.org/pancasila-
ideologi-penangkal-terorisme.htl

A

PANCASILA: 
IDEOLOGI PENANGKAL TERORISME
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KERINDUAN AKAN 
PEMIMPIN TELADAN

al yang paling ditunggu 
oleh umat dalam 
penantian panjangnya 

dalam masalah kepemimpinan 
adalah lahirnya pemimpin yang 
menjadi uswah (teladan) dalam 
kehidupan mereka. Pemimpin 
yang tidak hanya cerdas secara 
intelektual, yang dengannya ia 
pandai beretorika dihadapan 
para rakyatnya, beradu konsep 
dengan rivalnya namun deretan 
konsep itu hanya hadir dalam 
lisan-lisan mereka yang tidak 
pernah diaktualisasikan lewat 
kehidupan keseharian. Umat 
sudah terlalu jenuh dengan 
sederetan pemimpin dan juga 
calon pemimpin yang hanya pintar 

mengumbar janji. Namun yang 
ditunggu oleh umat ini adalah 
pemimpin teladan yaitu pemimpin 
mampu menyandingkan antara 
kata dan perbuatan seperti yang 
telah dicontohkan oleh Rasullullah 
SAW, para sahabatnya dan para 
pemimpin pengikut setia beliau.

Berbicara tentang pemimpin 
dan kepemimpinan, maka 
teladan yang paling baik adalah 
kepemimpinan Rasulullah 
SAW. Sebab, dalam kurun 
waktu yang singkat (sekitar 23 
tahun) beliau berhasil dengan 
gemilang merekontruksi akhlak 
masyarakat Mekah dari akhla 
jahiliyah menjadi masyarakat 
yang berakhlak mulia. Kota 

Mekah yang tidak dikenal dalam 
sejarah peradaban manusia, 
menjadi kota yang banyak 
dibicarakan bangsa-bangsa besar 
pada masanya. Tugas utama 
Nabi adalah untuk memperbaiki 
akhlak manusia. Keberhasilan 
Nabi mengubah aspek moralitas 
tersebut menjadi alasan Michael 
Hart (seorang penulis nonmuslim) 
menempatkan Nabi di urutan 
pertama di antara 100 tokoh 
paling berpengaruh di dunia.

Sekarang, meskipun lebih 
dari 1400 tahun Nabi wafat, 
namun model kepemimpinan 
beliau senantiasa relevan dan 
didamba umat. Tutur katanya 
diikuti, perilakunya menjadi 

H
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suri teladan terbaik. Beliau 
adalah pemimpin paripurna. Jika 
kita menyimak sejarah hidup 
Rasulullah semakin membuat 
kita terpesona dengan model 
kepemimpinan yang beliau 
terapkan. Mahasuci Allah yang 
telah mengutus rasul-Nya 
menjadi suri teladan terbaik 
dalam kepemimpinannya. Nabi 
SAW adalah pemimpin terbaik 
sepanjang masa, karena Rasulullah 
selalu memimpin dengan akhlak 
mulia, adil dan menekankan 
pentingnya keteladanan.

Meskipun beliau adalah 
seorang kepala negara, namun 
beliau hidup sederhana, tidak 
bergelimang harta. Meskipun 
beliau adalah seorang panglima, 
namun beliau adalah panglima 
yang menyayangi prajurit-prajurit. 
Tutur katanya lembut, berwibawa 
dan menyenangkan siapa pun 
yang mendengar. Tatap matanya 
sejuk dan menenteramkan. Setiap 
kebijakannya selalu dituntun Allah 
SWT dan tidak ada kebijakan 
yang menyakiti umat. Kebijakan-
kebijakan beliau tidak pernah 
merugikan satu kelompok atau 
menguntungkan kelompok yang 
lain. Semua kebijakan ditetapkan 
secara adil dan bijaksana.

Sebagai umat Rasulullah, 
sudah sepatutnya kita 
menjadikan beliau sebagai figur 
teladan utama, apapun profesi, 
pangkat dan jabatan yang kita 
sandang. Pada dasarnya setiap 
kita adalah pemimpin. Suami 
adalah pemimpin dalam rumah 
tangga. Ibu pemimpin bagi 
anak-anaknya. Seorang kepala 
negara adalah pemimpin bagi 
rakyatnya. Untuk bangkit dari 
krisis multidimensional saat ini, 

agaknya Indonesia membutuhkan 
pemimpin yang berakhlak 
mulia seperti yang dicontohkan 
Rasulullah. 

Kita merindukan pemimpin 
yang punya hati nurani dan hidup 
sederhana, bukan bergelimang 
kemewahan ketika rakyat 
sengsara. Kita merindukan 
pemimpin yang adil dan bijaksana, 
bukan pemimpin otoriter dan 
sok kuasa. Kita ingin pemimpin 
yang pro-rakyat, bukan pemimpin 
yang menjadikan rakyat sebagai 
pijakan meraih kekuasaan. Kita 
merindukan pemimpin yang 
peduli rakyat, bukan pemimpin 
yang mementingkan citra politik 
dan melanggengkan kekuasaanya. 

Pemimpin dalam ketakwaan
Para ibaadurrohmaan 

(Hamba Dzat yang Maha 
Pengasih) selalu berdoa seperti 
yang diabadikan oleh Al-Qur’an: 
“…….dan Jadikanlah Kami imam 
bagi orang-orang yang bertakwa” 
(al-Furqaan (25): 74);

Dalam menafsirkan ayat ini 
Mujahid menjelaskan bahwa yang 
dimaksud dengan kepemimpinan 
di sini adalah para pemimpin 
dalam ketakwaan, sampai kita 
dapat meneladani orang sebelum 
kita dan orang-orang setelah kita 
dapat meneladani kita. Artinya 
orang yang memiliki keteladanan 
yang baik mengikuti jejak para 
pendahulunya dalam kebaikan 
dan menjadi teladan bagi orang-
orang sesudahnya. Dia memimpin 
manusia dalam berbuat baik 
dan manusia pun mengikutinya, 
sebagaimana dia telah mengikuti 
orang-orang saleh di antara 

para pendahulu umat ini. Inilah 
yang menjadi sebab mengapa 
orang-orang mempercayainya 
dan mengikutinya serta bersabar 
bersamanya.

Namun untuk menjadi 
pemimpin dalam ketakwaan di 
era modern dan matrealisme 
bukan perkara yang mudah untuk 
diwujudkan. Tarikan duniawi yang 
begitu kuat seringkali mengubah 
keshalehan menjadi kesalahan dan 
ketaatan menjadi kemaksiatan. 
Hanya pemimpin yang dirahmati 
Allah-lah yang bertahan dengan 
nilai-nilai rabbani dalam memikul 
amanah kepemimpinan. Di 
sinilah penting seorang pemimpin 
untuk terus menjalin kemesraan 
hubungan vertikal kepada 
Rabbnya seperti yang diteladankan 
Rasullullah SAW dan para 
sahabatnya.

Sinerginya antara kata dan 
perbuatan

Sejarah membuktikan bahwa 
keberhasilan para pemimpin 
adalah ketika mereka menyeru 
dengan perbuatan. Orang tidak 
akan mempercayai seorang 
pemimpin dan sulit untuk 
menerima perkataannya ketika ia 
bergelimang nikmat yang tidak 
didapat oleh rakyatnya. Oleh 
sebab itulah Imam Ali berhati-hati 
terhadap dirinya sendiri dan dari 
pandangan orang lain, sehingga 
beliau memakai pakaian yang 
penuh dengan tambalan. Ketika 
sebagian di antara masyarakatnya 
keberatan dengan pakaiaannya, 
Beliaupun menjawab, “Mengapa 
kalian merasa keberatan dengan 
pakaian ini? Sesungguhnya 
pakaian ini lebih jauh dari 
kesombongan dan lebih layak 
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untuk ditiru oleh setiap muslim”. 
Dalam suatu riwayat Imam Ali 
Karamallahu wajhah menjawab, 
“dengan pakaian ini hati menjadi 
khusyu’ dan orang-orang yang 
beriman mengikutinya”.

Sejarah pemimpin teladan 
terus mengalir dalam jiwa-jiwa 
para pecinta keluhuran. Imam 
Hasan Al-Basri sebagaimana 
dikatakan oleh Abdul Wahid 
bin az-Ziyad bahwa beliau tidak 
pernah menyampaikan suatu 
perintah kepada orang lain 
sebelum beliau melaksanakannya, 
dan jika beliau melarang orang 
lain dari larangan Allah SWT, 
maka beliau adalah orang yang 
paling jauh dari larangan itu. 
Keteladanan adalah harga mati 
bagi para pemimpin, apapun 
bentuk kepemimpinannya, 
baik berkaitan dengan dimensi 
spiritual, intelektual, keluarga, 
masyarakat, politik, negara 
atau yang lainnya. Sebagaimana 
pemimpin harus menjadi teladan 
dalam merespon setiap kebaikan, 
maka ia pun harus menjadi 
teladan dalam menghindari setiap 
keburukan dan kemaksiatan.

Dari sinilah, kita akan 
melihat bagaimana para 
sahabat saling memacu dan 
memotivasi satu dengan yang 
lainnya untuk berlomba-lomba 
dalam meningkatkan prestasi 
ibadah dan menjadi teladan 
bagi saudaranya. Dalam satu 
riwayat dikatakan bahwa Ibnu 
Abbas ketika melihat Ubaidillah 
sedang berpuasa Arafah beliau 
berkata, “Sesungguhnya kamu 
adalah pemimpin yang layak 

menjadi panutan”. Adalah Umar 
bin Khattab Radhiyallahu ‘anhu 
melarang Abdurrahman bin Auf 
memakai khuff (sejenis sepatu dari 
kulit) sewaktu menunaikan ibadah 
haji karena Umar takut orang 
lain menirunya. Beliau berkata, 
aku bertekad atas kamu kecuali 
jika kamu melepaskannya. Aku 
takut orang lain melihatmu lalu 
menirumu.

Obsesi keteladanan itu 
terus didengungkan oleh Umar 
bin Khattab Radiyallahu ‘anhu. 
Pengingkaran beliau atas apa 
yang dilakukan sahabat Thalhah 
Radhiallahu ‘anhu ketika memakai 
pakaian yang dicelupkan ke 
dalam pewarna saat waktu 
umrah. Hal ini merupakan bukti 
kepedulian beliau terhadap 
urgensi keteladanan bagi tokoh 
masyarakat, karena masyarakat 
selalu melihat pemimpin dan 
tokoh yang ada di sekelilingnya. 
Maka beliau pun berkata kepada 
sahabat ini, “Sesungguhnya kamu 
wahai ar-Rahth adalah pemimpin 
yang menjadi panutan manusia”.

Harapan itu Masih Ada

Allah SWT berfirman: “ 
Hai orang-orang yang beriman, 
Barangsiapa di antara kamu yang 
murtad dari agamanya, maka 

kelak Allah akan mendatangkan 
suatu kaum yang Allah mencintai 
mereka dan merekapun 
mencintaiNya, yang bersikap 
lemah lembut terhadap orang 
yang mukmin, yang bersikap keras 
terhadap orang-orang kafir, yang 
berjihad dijalan Allah, dan yang 
tidak takut kepada celaan orang 
yang suka mencela. Itulah karunia 
Allah, diberikan-Nya kepada siapa 
yang dikehendaki-Nya, dan Allah 
Maha Luas (pemberian-Nya), lagi 
Maha mengetahui”. (al-Maidah 
(5): 54)

Ayat di atas merupakan 
isyarat tentang jaminan Allah 
swt akan lahirnya generasi 
yang lebih baik di masa yang 
akan datang. Inilah yang harus 
disikapi secara optimis bahwa 
pemimpin-pemimpin masa depan 
yang memiliki keteladanan itu 
masih ada. Dan ciri pemimpin 
itu adalah memiliki integritas 
agama dan sosial. Allah SWT 
berfirman: “Sesungguhnya 
penolong kamu hanyalah Allah, 
Rasul-Nya, dan orang-orang yang 
beriman, yang mendirikan shalat 
dan menunaikan zakat, seraya 
mereka tunduk (kepada Allah). 
Hasbunallah ni’mal wakil, ni’mal 
maula wa ni’mannashir. Semoga 
tawakkal dan doa kita kepada-Nya, 
akan melahirkan pemimpin masa 
depan bangsa yang lebih baik lagi, 
yang selalu menjaga ketaqwaannya 
kepada Allah SWT, sehingga 
mampu membangun sebuah 
negeri yang baldatun thoyyibatun 
wrarabbun ghofur. Aamin.* 
(Pembina Tk I IV B Drs. Agus Sholehudin)
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SANTUNAN CACAT 
BERDASARKAN PP 102 
TAHUN 2015

eserta PT ASABRI (Persero) terdiri dari prajurit TNI, anggota Polri dan pegawai Aparatur 
Sipil Negara (ASN) Kementerian Pertahanan dan Aparatur Sipil Negara Kepolisan 
Republik Indonesia. Peserta ASABRI selalu dihadapkan dengan risiko yang sangat tinggi 

dalam tugasnya. PT ASABRI (Persero) telah mendesign dan memberikan perlindungan kerja 
kepada pesertanya melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Apabila peserta ASABRI 
mengalami risiko kecelakaan kerja, ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, pertama adalah 
kemungkinan sakit akibat kecelakaan kerja, kedua, kemungkinan cacat akibat kerja dan ketiga, 
kemungkinan meninggal akibat kerja/ meninggal dalam tugas.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015, program Jaminan 
Kecelakaan Kerja PT ASABRI (Persero) lebih disesuaikan lagi dengan risiko yang dihadapi. 
Iuran program JKK berasal dari pemberi kerja (pemerintah) sebesar 0,41persen dari gaji pokok. 
Dengan adanya premi tersebut, program JKK PT ASABRI (Persero) dapat berkembang secara 
optimal. Adapun program JKK sesuai dengan PP 102 Tahun 2015 terdiri dari:

M
A

N
A

JE
M

EN

P

Perawatan kesehatan & rehabilitasi medik (program baru)

Santunan cacat dinas khusus & santunan cacat biasa

Biaya pengangkutan (program baru)

Santuna risiko kematian khusus

● Perawatan kesehatan dan rehabilitasi medik yang diberikan kepada peserta yang mengalami 
sakit atau cacat akibat kerja/ kecelakaan kerja.

● Santunan cacat yang diberikan kepada peserta yang mengalami kecacatan dalam tugas/ 
dinas. 

● Bantuan biaya pengangkutan darurat yang diberikan apabila diperlukan.

● Bantuan pendidikan yang diberikan kepada anak kandung peserta yang gugur/ tewas/ cacat 
berat yang dipensiunkan.

● Santunan yang diberikan kepada peserta yang meninggal dunia akibat tindakan langsung 
lawan dalam tugas operasi dinyatakan gugur.

●	 Santunan yang diberikan kepada peserta yang meninggal dunia bukan akibat tindakan 
langsung lawan dalam tugas operasi dinyatakan tewas.

Beasiswa (program baru)
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Santunan Cacat bagian dari Program Jaminan Kecelakaan Kerja.
Salah satu program JKK sesuai Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2015 adalah 

perlindungan atas risiko kecelakaan atau cacat akibat kerja selama dinas.
Dalam artikel ini kita fokus pada peserta yang mengalami kecacatan ketika terjadinya 

kecelakaan kerja. Definisi cacat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2015 adalah keadaan 
berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/ atau 
rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya 
kemampuan untuk menjalankan pekerjaan. 

Tingkat kecacatan dikategorikan dalam tiga tingkatan, yang terdiri dari:

Tingkat kecacatan golongan I dikategorikan cacat ringan. Peserta ASABRI masih dapat 
terus mengabdi dan bertugas di jajaran TNI, Polri atau ASN Kemhan dan Polri. Sedangkan 
tingkat kecacatan golongan II dan III, dikategorikan cacat sedang dan berat, peserta ASABRI 
wajib diberhentikan/ pensiun dini dari tugas jajaran TNI, Polri dan ASN Kemhan dan Polri. 
Cacat tingkat III atau cacat berat yang dimaksud adalah dimana yang bersangkutan memerlukan 
bantuan orang lain.

Program Santunan Cacat PT ASABRI (Persero) digolongkan menjadi dua golongan, yakni: 
Golongan A : Santunan Cacat Dinas Biasa dan Golongan B & C: Santunan Cacat Dinas Khusus. 
Manfaat yang diberikan pada program Santunan Cacat baik dalam Dinas Biasa atau Khusus 
diberikan manfaat santunan berupa uang tunai yang dibayarkan sekaligus (lumpsum).

Keterangan

Tingkat 
Kecacatan I 

Tingkat 
Kecacatan II 

Santunan Cacat Dinas Biasa, 
peserta masih aktif dalam 
kedinasan

Santunan Cacat Dinas Biasa, 
peserta diberhentikan/ 
dipensiunkan

Santunan Cacat Dinas Khusus, 
peserta masih aktif dalam kedinasan

Santunan Cacat Dinas Khusus, 
peserta diberhentikan/ dipensiunkan

Golongan A Golongan 
B dan C

Cacat tingkat II

● Cacat jasmani dan/ atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu lagi 
melaksanakan tugas dengan baik namun masih dapat berkarya di luar jajaran TNI, Polri dan 
ASN Kemhan dan Polri.

Cacat tingkat III

● Cacat jasmani dan/ atau rohani yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak mampu sama 
sekali untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan apapun, sehingga menjadi beban orang lain.

● Cacat jasmani/ atau rohani yang tidak mengakibatkan yang bersangkutan terganggu dalam 
melaksanakan tugas di jajaran TNI, Polri atau ASN Kemhan dan Polri.

Cacat tingkat I
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Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 diamanatkan kepada institusi 
Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk 
membuat peraturan menteri, peraturan panglima TNI dan peraturan Kapolri terkait dengan 
penetapan status tingkat dan golongan kecacatan. Dalam mekanismenya uji dan penilaian 
kecacatan dilakukan secara independen oleh panitia evaluasi kecacatan institusi masing-masing 
yang ditetapkan oleh menteri, panglima TNI atau Kapolri.

Program Santunan Cacat PT ASABRI (Persero) sesuai peraturan PP 102 Tahun 2015 
memiliki batasan klaim, dimana peserta yang mengalami kecacatan dapat mengajukan klaim 
kepada PT ASABRI (Persero) paling lambat tiga tahun sejak tanggal terjadinya kecelakaan. Maka 
dari itu dalam peraturan menteri, peraturan panglima TNI atau peraturan Kepolisian Republik 
Indonesia terkait dengan peraturan penetapan status tingkat dan golongan kecacatan, di dalam 
aturan tersebut diwajibkan mengatur dan mencantumkan tanggal terjadinya kecelakaan di dalam 
surat keputusan cacat.

Dalam ketentuan peralihan PP 102 Tahun 2015 disampaikan apabila peserta mengalami 
kecacatan sebelum tanggal berlakunya Peraturan Pemerintah tersebut, santunan cacat dibayarkan 
sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007, tentang Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat 
dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
(PP) No. 56 Tahun 2007.

PP Nomor 56 Tahun 2007 tentang Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007 Tentang Santunan dan Tunjangan Cacat 

bukan merupakan produk ASABRI melainkan program Pemerintah Republik Indonesia untuk 
mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial penyadang cacat, sekaligus sebagai bentuk 
penghargaan Pemerintah Republik Indonesia terhadap Prajurit Tentara Nasional Indonesia, 
dimana dalam tugasnya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki risiko 
kecacatan yang sangat tinggi.

Mekanisme pemberian santunan dan tunjangan cacat berdasarkan PP No. 56 Tahun 2007, 
disesuaikan dengan tingkat dan golongan kecacatan yang ditentukan berdasarkan hasil pengujian 
& penilaian kecacatan Prajurit TNI oleh Panitia Evaluasi Kecacatan Prajurit Tentara Republik 
Indonesia dan ditetapkan oleh Panglima Tentara Republik Indonesia.

Manfaat yang diberikan dalam PP No. 56 Tahun 2007 terdiri dari santunan cacat dan 
tunjangan cacat. Santunan Cacat adalah santunan yang merupakan penghargaan pemerintah 
berbentuk uang yang diberikan sekaligus kepada prajurit penyandang cacat setelah ditetapkan 
tingkat dan golongan kecacatannya. Tunjangan cacat adalah tunjangan yang merupakan 
penghargaan pemerintah berbentuk uang yang diberikan setiap bulan selama hidupnya kepada 
prajurit penyandang cacat sesuai dengan tingkat dan golongan cacatnya.

Prajurit TNI yang menyandang cacat berat dan sedang wajib diberhentikan dengan 
hormat dari dinas keprajuritan, dimana prajurit tersebut mendapatkan manfaat Santunan cacat 
dan tunjangan cacat dari pemerintah. Prajurit TNI penyandang cacat ringan hanya menerima 
santunan cacat, dimana prajurit masih aktif dari dinas keprajuritan.

Perlu ditegaskan, bahwa Santunan & Tunjangan Cacat berdasarkan PP No. 56 Tahun 2007 
bukan merupakan program ASABRI, sehingga sumber pendanaannya diambil dari APBN. 
Sedangkan Santunan Cacat PT ASABRI (Persero) sebelumnya merupakan hasil pengembangan 
dari premi Tabungan Hari Tua (THT). Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat berdasarkan PP 
No. 56 Tahun 2007 merupakan program dikhususkan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia. 
Anggota Polri dan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian 
Republik Indonesia tidak termasuk didalamnya.

Dengan dicantumkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2015 ke dalam Ketentuan 
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Keterangan

Produk

Peruntukan 

Tujuan 

Anggaran

Manfaat yang 
diterimakan

Limitasi/ Batasan

PT ASABRI (Persero)

Peserta ASABRI, terdiri dari 
prajurit TNI, Anggota Polri, dan 
Pegawai ASN Kemhan dan Polri.

Memberikan perlindungan dari 
risiko kecelakaan kerja.

APBN, dibatasi 0,41%

Santunan sekaligus 
diperhitungkan sesuai dengan 
tabel kecacatan. 

Pengajuan klaim maksimal 3 
tahun dari tanggal kejadian.

Pemerintah, wewenang Kementerian 
Pertahanan.

Prajurit TNI

Program penghargaan dari pemerintah dalam 
tugas mempertahankan NKRI.

APBN, disesuaikan dengan pengajuan 
Kemhan

Santunan sekaligus, ditetapkan terendah 2 
(tiga) kali penghasilan terakhir dan yang 
tertinggi 18 (delapan belas) kali gaji.

Tidak memiliki batas waktu pengajuan.

PP 102 Tahun 2015 PP 56 Tahun 2007

Peralihan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015, banyak peserta ASABRI mengira 
Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat PP No. 56 Tahun 2007 merupakan program dari PT 
ASABRI (Persero). ASABRI selaku juru bayar pensiun, hanya membantu penyaluran tunjangan 
cacat kepada peserta penyandang cacat, sedangkan Santunan Cacat didalam PP 56 tahun 
2007 ASABRI tidak memiliki kewenangan untuk menyalurkan, yang diberikan kewenangan 
penyaluran adalah Kementerian Pertahanan. 

Kesimpulan.
1. Dengan adanya premi tambahan dari pemerintah selaku pemberi kerja, program 

ASABRI dapat dikembangkan menyesuaikan risiko yang dihadapi oleh prajurit 
TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN Kemhan dan Polri.

2. Program Jaminan Kecelakaan Kerja PT ASABRI (Persero) semula hanya terdiri 
dari Santunan Cacat Dinas Biasa, Santunan Cacat Dinas Khusus dan Santunan 
Risiko Kematian Khusus, kini berkembang hingga Perawatan kesehatan & 
Rehabilitasi Medik, Biaya Pengangkutan dan Beasiswa.

3. Program Santunan Cacat PT ASABRI (Persero) berdasarkan PP 102 Tahun 2015 
berbeda dengan Program Santunan & Tunjangan Cacat berdasarkan PP 56 Tahun 
2007. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

4. Bahwa Santunan Cacat dan Tunjangan Cacat dengan PP 56 tahun 2007 bukan 
produk/ program ASABRI, melainkan program Pemerintah yang dikhususkan 
untuk Prajurit TNI, sebagai bentuk penghargaan dalam tugas mempertahankan 
NKRI, dan pemangku kewenangan dalam program ini adalah Kementerian 
Pertahanan.

5. Bagi Prajurit TNI yang mengalami kecacatan sebelum 1 Juli 2015, manfaat 
santunan cacatnya mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2007, 
dan bagi Prajurit TNI, Anggota Polri dan Pegawai ASN Kemhan dan Polri yang 
mengalami kecacatan setelah 1 Juli 2015 mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 
102 Tahun 2015.* (Febrianto Widhi Nurcahyo) 
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... “Beneran nih aku nyanyi, 
awas jangan diketawain yah!,” 
ujarku.

Aku di sini dan kau di sana
Hanya berjumpa via suara
Namun ku s’lalu menunggu 

saat kita akan berjumpa 
Meski kau kini jauh di sana

Kita memandang langit yang 
sama

Jauh di mata namun dekat di 
hati

 “ yeah!! ... prok, prook ...”, 
suara tepuk tangan dari mas Bian 
kekasihku. Kami berdua sedang 

Kesetiaan 
Berujung 
Duka

melakukan percakapan melalui 
handphone. Sudah hampir dua 
tahun kami menjalani hubungan 
pacaran jarak jauh alias long 
distance relationship (LDR). 

“ Suara kamu merdu kok 
sayang, lebih merdu dari kicauan 
burung-burung, cieee ...” 

“ Tuh kan .. Mas ngejek, aku 
sadar kok suaraku sumbang.” 

“ Biar sumbang, yang penting 
kan Mas sayang. Sudah dulu ya 
telponnya, ada telpon masuk dari 
bos, besok disambung lagi, miss 
you ...” 

“ Okey, miss you too.” 
Kuberbaring di tempat tidur 

sambil menatap langit-langit, 
kuhembuskan napas panjang. 

“Haah ... sampai kapan aku 
menjalani hubungan seperti ini?” 
Kalau diingat-ingat aku dan Mas 
Bian sudah melalui lima tahun 
bersama. Tiga tahun dilalui 
sebagai teman dan dua tahun 
berpacaran.

Kuraih handphone dan 
membuka galeri, ku scroll satu 
persatu foto-foto kebersamaanku 
dengan Mas Bian sebelum Mas 
Bian bekerja diluar negeri. 
Hal ini sering kulakukan saat 
merindukannya. Akupun teringat 
saat pertama kali kami bertemu.

Sepuluh Maret 2011 adalah 
perayaan ulang tahun ke-17 Radit 
adik sepupuku. Seajak pagi aku 
sudah datang untuk membantu Tante 
Wati dan Radit mempersiapkan 
dekorasi ulang tahun, mulai dari 
meniup balon, menata ballon 
foil dengan tulisan happy birthday 
berwarna biru dan silver metallic di 
dinding ruang tamu. 

Saat kami sedang 
mempersiapkan pernak-pernik, 
anak tetangga Tante Wati 
mengirimkan pesanan kue ultah 
Radit. Saat itulah aku berkenalan 
dengan Mas Bian. Ia pun 
membantu kami mendekorasi 
dan membereskan ruangan saat 
acara selesai. Selama dua tahun 
hubungan kami hanyalah sebatas 
teman jalan dan teman curhat. 
Saat itu kami sama-sama sedang 
memiliki hubungan yang spesial 
dengan pasangan masing-masing. 
Sampai akhirnya tepat dihari ulang 
tahunku yang ke- 23 pada bulan 
November, hubungan dengan 
pacarku kandas. Saat itu Mas Bian 
lah yang hadir menghiburku dan 
lama-kelamaan tanpa sadar aku 
mulai menyukainya lebih dari 
sekedar teman.
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Ternyata, Mas Bian pun 
diam-diam menyimpan rasa yang 
sama, walau kutahu Mas Bian 
masih dengan kekasihnya kami 
pun memutuskan untuk menjalin 
hubungan teman tapi mesra secara 
diam-diam. Mas Bian merasa 
lebih menyanyangiku dari pada 
kekasihnya. 

Di hari valentine 24 Februari 
2013, Mas Bian mengatakan, telah 
putus hubungan dengan kekasih 
lamanya dan kini akulah satu-
satunya kekasihnya. Kami melalui 
saat-saat kebersamaan dengan 
sangat bahagia.

Selama satu tahun sudah 
kami menjadi sepasang kekasih, 
alih-alih berharap Mas Bian 
akan melamarku, ia malah 
memberitahukan berita yang 
membuatku syok karena 
akan ditinggal bekerja di luar 
negeri. Mas Bian membesarkan 
hatiku, agar jangan meragukan 
kesetiaannya saat ia bekerja dan 
tinggal di luar negeri. Ia pun 
berharap yang sama kepadaku dan 
mau menunggunya.

“ Tok, tok, tok ... Siska ayo 
bangun ... !!”, suara ibu mengetuk 
pintu kamarku.

Kuterkejut, kubuka mata, 
kulirik jam digital berbentuk hati 
menunjukkan sudah jam tujuh 
pagi. Semalam tanpa sadar aku 
ketiduran saat sedang melihat-
lihat foto di galeri handphone.

“ Iya bu.”
Akupun bergegas bangun, 

hari ini aku harus menyiapkan 
bahan-bahan untuk pesta ultah 
Dinda, anak dari tetangga 
sebelahku. Selama ini untuk 
mengisi waktu luang aku bekerja 
sebagai jasa dekorasi dan 
menjual paket dekorasi berbagai 

pertemuan seperti acara ulang 
tahun ataupun reuni.

“ Siska, ingat tidak sama Jaka 
anaknya Tante Mirna yang jadi 
tentara?”

 “ Dia sekarang lagi di Jakarta 
loh, nanti ibu mau ke rumah Tante 
Mirna, kamu ikut yah, siapa tahu 
kalian cocok.” 

“ Bu, kita sudah sering 
membahas ini kan, sekarang Jaka, 
kemarin Dimas, dulu Ari atau 
siapalah itu namanya.” 

“Siska sudah janji menunggu 
Mas Bian, Bu ..., tolong hargai 
keputusan Siska.” 

“Sampai kapan Sis, ingat usia 
kamu sekarang sudah menginjak 
26 tahun. Kamu yakin kekasihmu 
Biantoro menepati janjinya, tidak 
ada yang tahu hati seseorang.” 

Aku tak menghiraukan kata-
kata ibu dan langsung bergegas keluar 
tanpa berpamitan. Rasanya muak, 
dengan pertanyaan-pertanyaan 
tentang pernikahan, kesetiaan dan bla 
... bla ... bla ... aargh!!

Sejak Mas Bian kerja 
diluar negeri, ibu selalu 
memperkenalkanku kepada 
anak laki-laki dari teman-teman 
arisannya. Tidak ada yang salah 
dengan kecemasan ibu, aku 100 
persen sadar ibu hanya ingin anak 
perempuannya bahagia dan segera 
berumah tangga. Tapi apa salah, 
kalau aku ingin setia menunggu 
kekasihku untuk melamar dan 
menikahiku secepatnya.

Mas Bian sudah berjanji 
akan membahagiakanku, ia 
pun menginginkan aku untuk 
menunggunya. Bukankah itu 
tanda bahwa ia akan menikahiku 
pada akhinya.

Sambil berjalan menuju 
rumah tetangga yang akan ku 

dekorasi, kuputuskan untuk 
menelpon Mas Bian untuk 
memastikan sesuatu yang 
mengganjal dihatiku karena 
ucapan ibu tadi di rumah.

“ Maaf, nomor yang Anda 
tuju tidak dapat dihubungi ... .” 
terdengar suara operator.

Sudah tiga hari handphone 
Mas Bian tidak bisa dihubungi, 
pesan-pesan yang kukirim juga 
masih dalam keadaan belum 
terbaca, tidak seperti biasanya. 
Rasa khawatir menyelimutiku, 
apalagi kata-kata ibu sebelumnya 
selalu terngiang-ngiang di 
telingaku. 

Aku duduk di pinggir tempat 
tidurku, berusaha menenangkan 
diri. 

“ Tidak mungkin, Mas Bian 
pasti sedang ada masalah di sana, 
sampai tidak ada waktu untuk 
menghubungiku. Tapi tidak harus 
sampai menonaktifkan hp kan?”

“Nggak, ini nggak benar, 
dan tidak seharusnya terjadi. 
Selama hampir dua tahun tidak 
ada masalah dalam hubungan 
jarak jauh kami. Oh iya, dulu 
kejadian ini pernah terjadi ... 
saat itu Mas Bian menghilangkan 
handphonenya, tapi setelah dua 
hari ia langsung menghubungiku 
kembali walau dengan nomor 
baru.”  
 
Aku terbangun di hari kedelapan 
tanpa kabar dari Mas Bian. Ku 
lihat handphone yang tergeletak di 
sampingku. Yah ... sepanjang hari 
handphone tak kubiarkan jauh 
dari genggamanku. 

“ Haah ...ada pesan, tapi ini 
nomor tidak diketahui. Siapa?” 

Kubuka pesan singkat di hp-
ku, tertulis “ Maaf dari Biantoro”.
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“ Syukurlah, ternyata 
pesan dari mas Bian.” Ternyata 
apa yang ku bayangkan benar, 
Mas Bian pasti menghilangkan 
handphonenya lagi atau apalah ... ”

Tanpa pikir panjang aku 
langsung menelpon nomor 
tersebut.

“ Halo Mas, bagaimana 
kabarmu?” Aku tidak ingin 
terburu-buru menghujaninya 
dengan segudang pertanyaan yang 
selama seminggu bersemayam di 
kepalaku.

“ Iya halo, kabar Mas baik.”
 Suara mas Bian terdengar 

pelan dan sedikit bergetar, 
perasaanku menjadi tidak enak. 
Belum sempat ku bertanya Mas 
Bian langsung menyambung 
perkataannya. 

“Maaf, sepertinya hubungan 
kita sampai disini saja”.

Bagai terkena petir di siang 
bolong, menghanguskan segala 
yang ada, termasuk harapanku 
yang selama ini kugantung di 
taman hatiku yang paling dalam. 

“ Kenapa, Mas pasti sedang 
bercanda.”

“ Kamu terlalu baik untuk 
Mas, Siska ... dan aku terlalu jahat 
karena menggantung harapanmu 
pada Mas. Kamu pantas bahagia 
Siska, bukan dengan Mas tapi 
dengan pria yang lain.”

Aku bungkam, bulir air 
mataku menetes satu demi satu 
dan akhirnya mengaliri pipiku 
dengan derasnya. Aku tidak 
sanggup mendengar jawabannya 
yang tidak masuk akal. 

“Lalu untuk apa selama ini 
aku menunggu.” 

Tanpa sadar handphoneku 
pun terjatuh. Suara tangisku 
bahkan tidak bisa keluar, hanya 

ada air mata dan hati yang sesak.
Kata orang patah hati itu 

rasanya sakit seperti diiris sebilah 
pisau. Saat aku putus dengan pacar 
pertamaku aku tidak merasakan 
itu karena ada Mas Bian di sisiku, 
dan menerimaku dan mungkin 
memang itu yang aku inginkan.

Tapi sekarang jelas sekali, 
rasanya sangat nyata, mata pisau 
yang tajam bernama patah hati itu 
menghujam hatiku dan perlahan-
lahan namun pasti mengiris-ngiris 
hatiku sedikit demi sedikit.

Setelah telpon terakhir dari 
mas Bian tadi siang, aku masih 
belum bisa menerima kenyataan 
itu, aku tidak percaya mas Bian 
tega melakukan hal ini padaku. 
Setiap detik, menit dan jam, aku 
menelponnya tapi handphonenya 
tidak aktif. Akupun tak putus 
asa dengan menuliskan pesan 
padanya. 

“ Apa aku tidak cukup baik.” 
Apa ada gadis lain? Apa 

aku kurang cantik? Apa kamu 
bosan? Apa aku tidak pantas 
mendampingimu?”

Pesan-pesan yang kukirim 
tidak pernah terbalaskan. 
Akhirnya penantian dan 
kesabaranku pun sirna.

Dua minggu sudah 
berlalu, setelah putus aku lebih 
mendekatkan diri kepada Tuhan 
dan saat ini hatiku sudah merasa 
tenang. Aku tidak mau membuat 
keluargaku terutama ibu menjadi 
khawatir melihat keadaanku yang 
menyedihkan. 

“ Tok ... tok ... tok ... Siska 
ada tamu,” terdengar suara ibu 
mengetuk pintu.

Aku membuka pintu 
kamarku. “ Siapa Bu? “ 

Sementara ini aku tidak mau 

menerima order dekorasi dulu Bu.”
“ Ibu yakin kamu pasti ingin 

menemuinya.” 
Ku melangkahkan kakiku 

menuju teras rumahku, kulihat 
pria yang tak asing lagi. Mas Bian 
yang sedang duduk di kursi tamu 
langsung berdiri melihatku. Aku 
tidak bisa mengeluarkan sepatah 
katapun.

“ Siska, Mas harap kamu 
baik-baik saja.” 

Ia lalu menggenggam 
tanganku dan langsung kutepis.

“ Aku tidak berharap kamu 
mau memaafkan Mas.“ 

“Aku sebenarnya sangat malu 
bila harus menemuimu saat ini, 
tapi ini harus kulakukan karena 
aku tidak ingin memendam rasa 
bersalah di kemudian hari pada 
orang yang sudah menyanyangiku 
selama ini.” 

Ia pun menyodorkan sebuah 
undangan pernikahan, bertuliskan 
nama Anisa dan Biantoro. 

“ Sejak kapan?”
 “Setahun yang lalu saat aku 

pulang cuti.”
“ Plaakk.”
Kulihat pria tak berperasaan 

itu pergi. Aku berusaha untuk 
tidak menjatuhkan air mataku 
yang menggantung. Aku tidak 
ingin menangisi pria yang sudah 
meluluhlantakkan hatiku.

Entah kenapa hatiku kini 
yang awalnya sesak sekarang 
merasa lebih lapang, benar kata 
ibu “ Jika dia yang terbaik untuk 
kita, dia tak kan menyakiti kita, 
tak perlu menangisi dia yang telah 
menyakiti kita … biarkan saja dia 
pergi dan tersenyumlah, Tuhan 
akan mengirimkan pengganti yang 
jauh lebih baik.” *(Sertu Rineu)
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alau dihitung umur, baru seumur jagung, 
Tim Triathlon Paskhas 467 “Hardha Dedali” 
ini terbentuk, tetapi prestasinya sudah bisa 

dibanggakan. Dari beberapa even yang diikuti 
seperti, kejuaraan triathlon di Pariaman, Padang, 
Sumatera Barat pada 5- 6 November 2016, berikutnya 
17 Desember 2016, kejuaraan Aquathlon 2016 di 
Ambon, dan Salahutu Adventure Aquathlon 2016 di 
Pulau Ambon serta terakhir Kejuaraan Internasional 
Aquathlon Meta Sport Series di Singapura, kehadiran 
Tim Triathon Paskhas 467 patut diperhitungkan. 
Kejuaraan Triathlon di Pariaman, Padang, 
merupakan momen pertama kalinya Tim Triathlon 
Yonko 467 Paskhas ikut berlaga. Tanpa target, 
tanpa beban muluk tetapi komit menampilkan 

ANGGOTA PASKHAS 467
JUARAI AQUATHLON INTERNASIONAL

yang terbaik, tim berhasil meraih juara ketiga pada 
katagori standard distance relay bersaing dengan tim 
lain dari 12 negara yaitu Jerman, New Zealand, Italia, 
Australia, Amerika Serikat, Spanyol, tim Belanda, 
Inggris, Malaysia, Singapura, Taiwan dan Austria. 

Pada kejuaraan ini jarak yang ditempuh untuk 
renang 1,5 km, balap sepeda 40 km, dan lari 10 km. 
Tim Paskhas mencatat waktu 21,53 menit renang, 1 
jam 14,02 menit bersepeda, dan 40,04 menit untuk 
lari. Juara pertama diraih tim dari Belanda, dan juara 
dua Batalyon marinir 4 Jakarta. Tanggal kemenangan 
pertama pada penampilan pertama juga yang diraih 
tim ini yaitu 5 November kemudian dijadikan sebagai 
tanggal pengukuhan terbentuknya Tim Triathlon 
Paskhas 467. 

K

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto foto bersama Dankorpaskhas Marsda TNI T Seto Purnomo, Danwing I Korpaskhas Kolonel 
Pas Roy Bait, Danyon Paskhas 467 Letkol Pas Nursalim, pelatih dan para atlet  Aquathlon
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Kejuaraan berikutnya adalah “Salahatu 
Adventure Aquathlon 2016” di Pulau Ambon 
yang digelar oleh Kodam XVI/Pattimura untuk 
memperebutkan Piala Kasad. Tim Paskhas mampu 
memperbaiki peringkat menjadi juara kedua pada 
katagori relay TNI/Polri (swim- bike) dengan jarak 
renang dua kilometer dan bersepeda 40 kilometer 
atas nama Pratu Nichozon P Dianulik dan Pratu Yoki 
Hardian dengan catatan waktu dua menit satu detik 
tujuh sekon. Kejuaraan ini diikuti 1.000 peserta dari 
dalam dan luar negeri dengan peserta terbanyak dari 
TNI dan Polri. Even aquathlon ini menampilkan 
tidak hanya renang, bersepeda tetapi juga lari dengan 
jarak tempuh yang bebeda. Selain tim swim-bike 
yang meraih juara dua, tim Triathlon Paskhas juga 
menurunkan satu tim relay (swim-run) yaitu Pratu 
Yason Tukayo dan Pratu Olef Martinus Kafiar.

Prestasi atlet-atlet asuhan Serma M Jainulloh ini 
terus menanjak. Awal tahun 2017, tepatnya tanggal 
12 Februari, tim Triathlon Paskhas 467 mendapat 
kehormatan untuk membawa bendera TNI AU 
mengikuti kejuaraan Internasional Aquathlon 
Meta Sport Series 2017 yang dilaksanakan di 
Sentosa Island, Palawan Beach, Singapura. TNI AU 
menurunkan dua nomor perlombaan yaitu sprint 
distance relay dan sprint dintance individual.

Juara pertama diraih tim ini pada nomor sprint 
distance relay (swim-run) atas nama Pratu Nichozon 

P Dinaulik dan Pratu Olef Martinus Kaviar dengan 
catatan waktu 31 menit 45 detik. Sedangkan juara 
dua dan tiga berturut-turut diraih tim Triathlon 
Spanyol dengan catatan waktu 33 menit 5 detik, dan 
tim dari Belanda dengan catatan waktu 33 menit 
38 detik. Even ini diikuti 120 tim dari 20 negara 
diantaranya Taiwan, Singapura, Jepang, India, 
Belanda, Spanyol, dan Swedia.

 Pratu Olef hanya butuh waktu 18 menit untuk 
menyelesaikan lari sejauh 5 km pada even tersebut. 
“Medannya tidak terlalu sulit, relatif datar, tidak 
seperti di Indonesia yang banyak rintangan”, ujarnya 
kepada redaksi SA di lapangan Mako Paskhas 467 
sambil berlatih. Pada cabang renang, Pratu Nichozon 
merasakan hal sama, karena ombak lautnya 
cukup bersahabat, tidak seperti pada kejuaraan di 
Palembang yang mencapai dua meter.

Tentu bukan hal mudah, membentuk sebuah 
tim, kemudian bertanding apalagi bisa menang. 
Berawal dari kejelian dan kepedulian Komandan 
Batalyon (Danyon) 467 Paskhas Letkol Pas Nursalim, 
S.H., melihat potensi anak buahnya yang berhasil 
menjadi juara umum lomba renang dalam rangka 
HUT ke-17 Wing I Paskhas, tahun 2016, kemudian 
TNI AU sendiri juga belum punya tim triathlon, 
maka dibentuklah tim Triathlon Paskhas ini untuk 
menyiapkan atlet-atletnya dalam cabang renang, 
lari, dan bersepeda. “Modalnya bonek (bondo nekat), 

Atlet Triathlon setelah berenang menyerahkan chip kepada atlet bersepeda di lanjutkan kepada atlet pelari
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karena kami belum memiliki perlengkapan yang 
standar internasional yang diperlukan seperti sepeda, 
helm, sepatu, alat fitnes dan perlengkapan renang laut 
yang memadai”, jelasnya kepada redaksi yang diterima 
di kantornya, beberapa waktu lalu. Sepeda yang 
digunakan dalam triathlon ini memang mempunyai 
standar khusus, ringan karena terbuat dari karbon 
dan dilengkapi sepatu yang menempel di pedalnya. 
Harganya pun pasti tidak murah. Sekarang tim sudah 
punya sepeda yang standar dukungan dari para 
Pimpinan TNI AU.

Meskipun “bonek”, tetapi Danyon tetap 
punya perhitungan dan persiapan matang untuk 
menurunkan atletnya. Tidak tanggung-tanggung, 
selain pelatih yang ada, didatangkan juga pelatih 
khusus dari pelatnas. Mereka juga berlatih bergabung 
dengan atlet-atlet nasional di Sentul yang mempunyai 
trek bersepeda lebih menantang. Tidak hanya itu 
Danyon juga punya data, catatan-catatan akurat 
tentang capaian prestasi para pemenang aquathlon 
sebelumnya, jadi bisa untuk mengukur harus berapa 
menit lari, bersepeda maupun renangnya. “Sebelum 
ke Singapur kita panggil konsultan, kemampuan 
atlet kita ternyata masuk, bisa juara dua atau tiga 
berdasarkan data yang ada,” tambah Komandan 
menjelaskan. Semangat dan tekadnya memang luar 
biasa, sesuai motto yang dimiliki, bekerja keras, kita 
tunjukkan prestasi agar kita terhormat.“

Semangat ini diterapkan kepada seluruh 
anggota termasuk kepada pelatih, M Jainulloh yang 
sudah mengantongi sertifikat Kepelatihan Renang 
kategori “B” dari PRSI (Persatuan Renang Seluruh 
Indonesia) Provinsi DKI dan menangani para atlet 
setiap hari. Menurutnya, meskipun mereka (para 
atlet) itu anggota militer, untuk membentuknya 
menjadi profesional juga tidak mudah. Untuk itu 
diterapkan apa yang disebutnya sebagai, “latihan 
sepanjang tahun”. Senin sampai Jumat sudah ada 
latihan terjadwal diantaranya interval training (lari 
4 x 450 m), jogging, renang ketahanan/endurance 
swimming, dan circuit training. 

Atas semua keberhasilan ini, Danyonko 467 
Letkol Pas Nursalim menyampaikan terima kasih 
kepada Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, 
Wakasau Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja, 
Dankorpaskas Marsda TNI T. Seto Purnomo 
Danwing I Paskhas Kolonel Pas Roy Bait yang telah 

memberikan dukungan dan support kepada Tim 
Triathlon TNI AU. 

Penghargaan dan apresiasi atas semua 
kerja keras tim Triathlon Paskhas yang telah 
mengharumkan TNI AU khususnya dan bangsa 
Indonesia umumnya diberikan langsung 
oleh Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di 
Auditorium, Denma Mabesau, 17 Februari lalu. 
Hadir pada kesempatan itu Wakasau Marsdya TNI 
Hadiyan Sumintaatmadja, para Asisten Kasau, 
Dankorpaskhas Marsda TNI T Seto Purnomo, 
Danwing I Korpaskhas Kolonel Pas Roy Bait, 
Danyon Paskhas 467 Letkol Pas Nursalim, serta 
pejabat lainnya. Kasau berpesan, agar Tim Triathlon 
Paskhas terus meningkatkan prestasinya dan 
menjaga stamina agar mampu meraih hasil pada 
kejuaraan internasional berikutnya. Kasau juga 
memberikan apresiasi kepada Pratu Nichozon dan 
Pratu Olef atas prestasi yang sudah diraihnya, juga 
kepada segenap jajarannya. 

Rencana, dalam waktu dekat, Tim Triathlon 
Paskhas, akan mengikuti kejuaraan dunia tingkat 
Asia di Palembang pada bulan Juni, sedangkan 
Oktober, even Bali International Triathlon 2017. 
Menghadapi dua even tersebut manager, dalam hal 
ini Danyon, dan pelatih telah menyiapkan program 
latihan yang disusun berdasarkan prinsip bertingkat 
dan berlanjut, serta mempelajari kemampuan dan 
kelemahan lawan. Para atlet Pratu Nichozon P 
Dinaulik, Pratu Yason Tukayo, Pratu Yoki Hardian, 
Pratu Adi Putra, Pratu Olef M Kafiar, Pratu Ika 
Wahyu untuk nomor relay serta Praka Nurdiansyah 
W dan Pratu Otong Wawan untuk nomer 
individual, siap berlaga.

Triathlon merupakan olahraga yang 
menggabungkan tiga jenis aktivitas yaitu berenang, 
bersepeda, dan lari. Olahraga ini sudah populer 
di Amerika, Canada, Australia, dan kini sedang 
berkembang di Asia termasuk Indonesia. Pada 
umumnya jarak tempuhnya untuk berenang 
(media laut) 1500 meter, bersepeda 40 km, dan 
lari 10 km. Mengenai jarak ini ada beberapa versi 
sangat tergantung dari peyelenggaranya, bisa race 
pendek sampai yang terjauh disebut Ironman 
Triathlon. Jika hanya dua cabang olaraga saja yang 
dipertandingkan maka disebut aquathlon.* 

62 suara ANGKASA April 2017



idak banyak yang tahu kalau, seorang Sesdispenau 
Kolonel Sus Poltak Siagian ternyata punya “hobi” 

terjun. Terbukti beberapa wing terjun menghiasi 
pakaian dinasnya, mulai dari wing paradasar dan 
combat free fall. Wing paradasar pasti dimiliki 
para perwira lulusan Akademi Angkatan Udara, 
namun faktanya tidak semua perwira mendapatkan 
kesempatan untuk mengikuti. Tahun 1995 Angkatan 
CXXI, Sesdispenau lulus pendidikan Separa Dasar. 
Di sisi lain lembaga tetap memberi kesempatan untuk 
pendidikan terjun kepada semua anggota TNI AU. 

Berawal dari idealismenya, agar merasa 
“lengkap” sebagai tentara Angkatan Udara, maka pada 
November tahun 1996 meskipun jabatannya sebagai 
Kepala Penerangan di Lanud Atang 
Senjadja waktu itu, Kapten Sus Poltak 
dengan semangat tinggi selanjutnya 
mengikuti Para Lanjut Tempur (PLT) 
Angkatan XIX di Lanud Sulaiman 
Bandung dan lulus tahun 1997. 
Pada masa pendidikan tersebut 
juga berlangsung terjun HAHO 
(high altitude high opening) maupun 
HALO (high altitude low opening) 
yang dilaksanakan oleh Kopassus. 
Kesempatan ini dimanfaatkan 
siswa PLT untuk terjun bersama 
melaksanakan program HAHO atau 
HALO.

Kolonel Sus Poltak Siagian
PERWIRA STAF YANG MENYUKAI TERJUN

“Terjun itu bisa menambah 
rasa syukur kita pada Tuhan, karena 
pemandangan alam dari atas itu 
luar biasa indah”, paparnya kepada 
Redaksi SA. Hingga saat ini, sudah 
lebih dari 150 kali ikut terjun dalam 
berbagai even. Even yang paling 
berkesan adalah saat peringatan HUT 
Brimob di Bandung. Peterjun PLT ikut 
meramaikan, karena kecepatan angin 
yang besar maka untuk mendarat di 
depan mimbar tidak dapat terlaksana. 
Akibatnya semua peserta mendapatkan 

hukuman fisik dari para pelatih.
Semangat dan motivasinya yang tinggi 

dibarengi doa dari istri dan anak juga, membuat 
perjalanan terjunnya lancar-lancar saja setiap 
mengikuti refreshing terjun. Terakhir melakukan 
lompatan ketika berpangkat Letkol di Kohanudnas 
tahun 2014. Setelah pindah ke Kementerian 
Pertahanan, tidak pernah lagi ikut terjun sampai 
sekarang. Untuk aktivitas terjun sudah tentu 
menuntut kondisi fisik dan mental yang prima, 
makanya tak heran orang nomor dua di Dispenau 
ini yang sudah malang melintang ke berbagai satuan 
ini tetap bugar di usianya yang tidak muda lagi. 
Tentu ada kebanggan tersendiri ketika baju dinas 
dilengkapi dengan berbagai wing/penghargaan. Siapa 
menyusul?*

T
Di atas langit Lanud Sulaiman tahun 1997

Mayor Sus Poltak Siagian (membawa payung biru) usai terjun pada perayaan HUT 
Wing 1 Paskhas tahun 2003.
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1. Marsda TNI Abdul Muis, SSos dari Pangkohanudnas menjadi Dirjen Renhan Kemhan.

5. Marsma TNI Anang Nurhadi S, SE dari Wadan Kodiklatau menjadi Waasops Kasau. 

3. Marsma TNI Imran Baidirus, SE dari Waasops Kasau menjadi Pangkoopsau I. 

7. Marsma TNI Sungkono, SE, MSi, Waaspers Kasau menjadi Kapusevbang Lemhannas. 

2. Marsda TNI Yuyu Sutisna, SE dari Pangkoopsau I menjadi Pangkohanudnas.

6. Marsda TNI Toto Boedihardjo, SH Kapusevbang Lemhannas menjadi Waaspers Kasau.

4. Marsma TNI Irawan Nurhadi dari Dirdiklat Kodiklatau menjadi Wadan Kodiklatau. 

8. Kolonel (Pnb) Andjar Sungkowo, 
SE, MSi (Han)

dari Sesdisdikau menjadi Dirdiklat Kodiklatau.*

Alih Tugas Delapan Perwira TNI AU

Berdasarkan surat keputusan Panglima TNI Nomor Kep/141/II/2017 tanggal 23 Februari 2017 tentang 
Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di lingkungan TNI, ada tujuh perwira tinggi TNI Au 
dan satu perwira menengah menjalani alih tugas.

Nama/Pangkat Jabatan

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P menyematkan tanda jabatan kepada Kepala Dinas Aeronautika 
TNI AU (Disaeroau) yang baru Kolonel Tek Dento Priyono di Mabesau, (22/2). Empat jabatan kepala dinas 
di Mabesau diserahterimakan dipimpin oleh Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Komandan Komando 
Pemeliharaan Materil TNI AU (Dankoharmatau) diserahterimakan dari Marsda TNI Haryoko kepada 
Marsma TNI Ignatius Tryandono, Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AU (Kadislitbangau) dari 
Marsma TNI Suharto kepada Marsma TNI Kukuh Sudibyanto (sebelumnya Dirum Kodiklatau), Kepala Dinas 
Aeronautika TNI AU (Disaeroau) Marsma TNI Ignatius Tryandono P., S.Mn. kepada Kolonel Tek Dento 
Priyono (sebelumnya Sesdisaeroau), dan Kepala Dinas Keuangan TNI AU (Kadiskuau) dari Marsma TNI I. 
Nyoman Sukra E., S.E kepada Kolonel Adm Juniar Panjaitan (sebelumnya Irdaku Itbinsumda Itjenau).

Sertijab Empat Jabatan
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Mutasi Pejabat TNI AU

Marsma TNI I Nyoman Sukra E., S.E.,

1. Marsda TNI Nugroho Prang Sumadi Aslog Panglima TNI menjadi 
Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pensiun).

5. Kadiskuau menjadi 
Staf Khusus Kasau.

7. Marsma TNI Johny Kadarma Kapusdatin kemhan menjadi 
Wakil Rektor III Bid. Kerjasama Kelembagaan Unhan.

11. Marsma TNI Hadi Suwito, S.E. 
Kapusdatin kemhan menjadi 
Wakil Rektor III Bid. Kerjasama Kelembagaan Unhan.

9. Marsma TNI Kukuh Sudibyanto Dirum Kodiklatau menjadi Kadislitbangau.

13. Kolonel Lek Suharto Paban II/Puanter Ster TNI menjadi Dirum Kodiklatau.

15. Kolonel Adm Juniar Panjaitan Irdaku Itbinsumda Itjenau menjadi Kadiskuau.

17. Kolonel Yusuf Jauhari, S.Sos., M. Eng, 
Kabagrumga Roum Setjen Kemhan menjadi 
Kapusdatin Kemhan.

3. Marsda TNI Haryoko, S.E., Dankoharmatau menjadi 
Pati Mabes TNI AU.

2. Marsda TNI Anastasius Sumadi Pa Sahli Tk. III Bid Ekkudag Panglima TNI menjadi 
Staf Khusus Panglima TNI

6. Marsma TNI Erfin Duski Pati Sahli Kasau Bid. Kersalem menjadi 
Staf Khusus Kasau. 

8. Marsma TNI Suharto Kadislitbangau menjadi 
Pa Sahli Tk. III Bid Ekkudag Panglima TNI.

10. Marsma TNI Dadang Hermawan, M. Sc., Wadan Koharmatau menjadi Kapusinfolahta TNI.

14. Kolonel Tek Dento Priyono Sesdisaeroau menjadi Kadisaeroau.

16. Kolonel Wisnu Dewantoko, M.A., Kapusdatin Kemhan menjadi Pati Sahli Kasau Bid. 
Kersalem.

18. Kolonel Adm 
Danang Hadiwibowo, S.E., M.M., 

Kaku Kohanudnas menjadi Kapusku Kemhan.*

12. Marsma TNI Ignatius Tryandono, 
P. S. Mn., 

Kadisaeroau menjadi Dankoharmatau.

4. Marsda TNI 
Dr. Agus Sudarya, S.H., S.E., M.M., M. Sc.,

Wakil Rektor III Bid. Kerjasama Kelembagaan Unhan, 
menjadi dosen tetap Unhan.

Berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Nomor Kep/133/II/2017 tentang Pemberhentian 
Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia, yang ditetapkan pada 
tanggal 20 Februari 2017, 18 perwira TNI AU menjalani rotasi jabatan; empat Pati bintang dua, delapan Pati 
bintang satu, dan enam pangkat kolonel.

No Nama/Pangkat Jabatan
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Panglima Komando Pertahanan 
Udara Nasional (Pangkohanudnas) 
Marsda TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M. 
secara resmi melantik Kolonel Pnb 
Ir. Tedi Rizalihadi sebagai Panglima 
Komando Sektor Pertahanan Udara 
Nasional II ( Pangkosekhanudnas II) 
Makassar yang baru menggantikan 
Marsma TNI A. Joko Takarianto 
dalam suatu upacara militer 
bertempat di lapangan Makohanudnas 
Lanud Halim Perdanakusuma, 
Jakarta, Kamis, (23/3). Acara ini 
diikuti oleh Pangkosekhanudnas 
I, Danpusdiklathanudnas, para 
pejabat, anggota dari Kohanudnas 

dan Kosekhanudnas I. Kolonel Pnb Ir. Tedi Rizalihadi (AAU 1991) sebelum menjabat Pangkosekhanudnas 
II Makassar menjabat sebagai Koorsmin Kasau . Pejabat lama Marsma TNI A. Joko Takarianto selanjutnya 
menjadi Atase Pertahanan di Amerika Serikat. Ketiga pejabat melakukan salam komando usai upacara serah 
terima jabatan.*

Kasau Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto, S.I.P. menyematkan 
tanda pangkat jabatan kepada 
Marsma TNI Imran Baidirus 
(AAU 1988) sebagai Pangkoopsau 
I menggantikan Marsda TNI Yuyu 
Sutisna, S.E., M.M. (AAU 1986) di 
Mabesau Cilangkap, (13/3). Serah 
terima jabatan Panglima Koopsau 
I ini dipimpin oleh Kasau Marsekal 
TNI Hadi Tjahjanto, dihadiri 
para pejabat TNI AU diantaranya 
Wakasau Marsdya TNI Hadiyan 
Sumintaatmadja, Koorsahli Kasau 
Marsda TNI UH Harahap, Irjenau 
serta para Asisten Kasau. Marsma 
TNI Imran Baidirus sebelumnya 
menjabat sebagai Waasops Kasau 
sedangkan Marsda TNI yuyu 
Sutisna selanjutnya menjadi 
Pangkohanudnas.*

Sertijab Pangkoopsau I 

Pangkohanudnas lantik Pangkosekhanudnas II

66 suara ANGKASA April 2017



Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) 
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP menerima 
pelaporan kenaikan pangkat 14 perwira TNI AU 
yang mendapatkan kenaikan pangkat setingkat 
lebih tinggi di ruang Kasau Mabesau, Cilangkap, 
(23/3). Berdasarkan Surat Keputusan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 19/TNI/2017 tanggal 
22 Maret 2017 tentang Kenaikan Pangkat Setingkat 
Lebih Tinggi di lingkungan TNI, empat perwira 
TNI AU mendapat kenaikan pangkat dari Marsekal 
Pertama (Marsma) TNI menjadi Marsekal Muda 
(Marsda) TNI.Mereka adalah Marsda TNI Fahru 
Zaini.,S.H.,M.DS. (Asrena Kasau) dan Marsda TNI 
Kisenda Wiranata K.,M.A. (Aspam Kasau) Marsda 
TNI Tatang Harlyansyah (Pa Sahli Tk III Bid Jahpers 
Panglima TNI) dan Marsda TNI Suharto (Pa Sahli 
Tk III Bid Ekkudag Panglima TNI)

Kenaikan Pangkat Pati
Sepuluh perwira lainnya mendapat kenaikan 

pangkat dari Kolonel menjadi Marsekal Pertama 
(Marsma) yaitu Marsma TNI Heraldy Dumex 
Dharma,M.Si.(Han) (Pangkosekhanudnas IV), 
Marsma TNI Samto Hadi Isnanto,S.E.,M.A. (Pati 
Sahli Kasau Bid. Polhukam), Marsma TNI Abdul 
Wahab.S.Sos. (Kadisadaau), Marsma TNI Wisnu 
Dewantoko,S.E.,M.M.,M.Si (Han) (Pati Sahli Kasau 
Bid. Kersalem ), Marsma TNI Dento Priyono 
(Kadisaeroau), dan Marsma TNI Juniar Panjaitan 
(Kadiskuau).

Selain itu Marsma TNI Surya Margono SE (Dir 
D Bais TNI), Marsma TNI Djamaluddin Msi (Han) 
(Pa Sahli Tk II Was Aspas Sahli Bid Hubint Panglima 
TNI), Marsma TNI Latif Ainul Yaqin SE (Kepala 
Pusat Data dan Infomasi Basarnas) serta Marsma 
TNI Taspin Hasan SAP (Kasgartap II/Bandung).*

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,S.IP memberikan ucapan selamat kepada Aspam Kasau Marsda TNI 
Kisenda Wiranata K.,M.A. yang naik pangkat di ruang Kasau Mabesau, Jakarta.
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Sebanyak 26 Perwira Tinggi (Pati) TNI 
AU menjadi warga kehormatan Korpaskhas. 
Upacara pengenaan baret, penyematan brevet 
komando Korps Paskhas, dan pemberian 
pisau komando, dipimpin Dankorpaskhas 
Marsda TNI T. Seto Purnomo, di Bandung, 
(18/2). Sebelumnya para Pati harus mengikuti 
sejumlah latihan diantaranya jalan jauh lintas 
alam militer 20 kilometer melewati 14 pos 
pendidikan komando dengan beban cukup 
berat di ransel masing-masing, caraka malam 
dan lain-lain. Di setiap pos, mereka harus 
mampu memakai persenjataan personel 
dan kelengkapan navigasi perorangan. Di 
antara pos itu adalah pos peta dan kompas, 
peralatan komunikasi, senjata lintas lengkung, 
penyeberangan basah, patroli pantai, 
penyeberangan kering, KSPT, pengetahuan 
kesehatan lapangan, penembakan SPG, 
lempar granat, titian dua tali, menembak 
laras panjang, menembak pistol, dan diakhiri 
lempar pisau. 

Duapuluh enam Pati 
Jadi Warga Kehormatan Korpaskhas

Pati yang menjadi warga kehormatan 
Korpaskhas itu adalah Marsda TNI Umar 
Sugeng Haryono, Marsda TNI Agus M, 
Marsma TNI Johanes Berchmans, Marsma 
TNI Doni Ermawan, Marsma TNI Aan 
Sunara, Marsma TNI Arief Mustofa, Marsma 
TNI Dwi Fajarianto, SH., Marsma TNI 
Nazirsyah, M.Sc., Marsma TNI Ir. Andaruna 
Setiawan, Marsma TNI Kustono, Marsma 
TNI Petrus Bagia P., Marsma TNI Asep Dian 
Hermawan, Marsma TNI Diyah Yudanardi, 
Marsma TNI Agus Radar Sucahyo, Marsma 
TNI Dr. Drs. Sukmo Gunardi, Marsma 
TNI Agustinus Sukendro B, Marsma TNI 
Chairil Anwar, Marsma TNI Hadi Suwito, 
SE., Marsma TNI Kusworo, Marsma TNI 
R. Ismet Ismaya Saleh, Marsma TNI Kukuh 
Sudibyanto, Marsma TNI Fadjar Prasetyo, 
SE., MPP., Marsma TNI Andyawan Martono, 
S.IP., Marsma TNI Hari Budianto, Marsma 
TNI Henry Alfiandi dan Marsma TNI Minggit 
Tribowo.*
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Sebanyak 75 personel Lanud 
Supadio dan Skadron Udara 
1 melaksanakan latihan 
pengendalian Pasukan Huru 
Hara (PHH) yang digelar 
didepan Hanggar Skadron 
Udara 51, (14/2). Kegiatan 
Latihan yang dilaksanakan 
setiap tiga bulan sekali 
melibatkan anggota Batalyon 
465 Paskhas selaku pelatih. 

Latihan bertujuan untuk me-refresh kembali protap dalam penanggulangan massa pada waktu terjadi 
demonstrasi. Latihan mengingat kembali beberapa formasi antara lain formasi bersaf, berbanjar, beregu, 
paruh lembing, melintang kanan dan kiri serta dipelajari sikap dasar dan sikap berjalan yang merupakan 
teknik dasar yang harus diketahui oleh pasukan PHH. Aplikasi di lapangan bisa disesuaikan dengan 
situasi dan kondisi yang ada.* (Pen Lanud Spo)

Lanud Roesmin Nurjadin terus melakukan patroli udara guna mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan 
(Karhutla) di Provinsi Riau, seperti yang dilakukan oleh pesawat tempur Hawk 100/200 Skadron Udara 12, 
(13/2). Diawali laporan yang diterima oleh Staf Dinas Operasi (Disops) Lanud Roesmin Nurjadin dari BMKG, 
tim Satgas Darat dan unsur lain mengenai kemungkinan adanya hotspot, maka pesawat tempur dan helikopter 
yang disiagakan di Lanud Roesmin Nurjadin dengan cepat memeriksa kondisi hotspot tersebut. Menurut 
Danlanud Roemin Nurjadin pemantauan dilakukan ke seluruh wilayah di Provinsi Riau, karena area ini 
merupakan area latihan terbang dari Lanud Roemin Nurjadin. Selanjutnya hasil pemantauan dilaporan kepada 
BPBD Riau untuk diambil langkah berikutnya, sehingga bersama-sama dengan seluruh elemen satgas mampu 
mewujudkan Riau tanpa asap.* (Lanud Rsn)

Pesawat Hawk Pantau Karhutla

Personel Lanud Supadio 
Latihan PHH
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Mayor Pnb Anton “Sioux” berhasil 
membukukan 1000 jam terbang pada pesawat 
tempur Sukhoi Su-27/30. Mayor Pnb Anton 
“Sioux” Pallaguna yang kesehariannya 
menjabat Kalambangja Wing Udara 5 Lanud 
Sultan Hasanuddin merupakan alumnus 
AAU tahun 2000. Atas prestasinya “Sioux” 
disemati badge 1000 jam terbang pesawat 
tempur Sukhoi oleh Komandan Lanud Sultan 
Hasanuddin Marsma TNI Bowo Budiarto, 
S.E. di Shelter Skadron Udara 11 Lanud 
Sultan Hasanuddin, (22/2/17). Total jam 
terbang semua yang telah dicapai sebanyak 
2624.35 jam terbang meliputi pesawat AS 202 
Bravo, T 34 Charlie, Marchetti SF 260, KT-
1B Wong Bee, PC-9, F-16 A/B dan Sukhoi 
27/30.* (Pen Lanud Hnd)

Capai 1000 Jam Terbang

TNI AU menambah satu penerbang pesawat 
tempur F-16 yang memperkuat pertahanan 
udara Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI). Adalah   yang dinyatakan lulus 
dan siap menjadi pilot pesawat tempur 
F-16. Penerbang baru F-16 ini telah lulus 
pendidikan transisi (konversi) dari penerbang 
pesawat latih Charlie dan tempur T-50 
Golden Eagle selama satu tahun. Sebelumnya 
dia telah memiliki 127 jam terbang pada 
pesawat latih Charlie. Selain itu, ia juga telah 
memiliki 240 jam terbang menjadi pilot 
pesawat tempur T-50 Golden Eagle dan 130 
jam terbang dengan pesawat tempur F-16. 
Dengan bertambahnya satu penerbang 
tersebut, kini Skadron Udara 3 TNI AU 
Lanud Iswahjudi Magetan telah memiliki 14 
penerbang pesawat tempur F-16.*

TNI AU Tambah Pilot Pesawat F-16
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Tim gabungan bersenjata lengkap dari Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU dan Direktorat Reserse Kriminal 
Khusus Polda Riau mengamankan dua pria terkait kebakaran hutan. Mereka terjun dari helikopter untuk 
menyergap dua terduga pembakar lahan dan hutan di Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir,Riau. 
Menurut Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru Marsma TNI Henri Alfiandi, dua terduga bernama 

Marjani dan Muhammad Roni 
diamankan di sebuah pondok di 
lahan yang tengah terbakar di lokasi 
itu. Kebakaran hutan di kecamatan 
tersebut sudah berlangsung selama 
beberapa hari. Keringnya cuaca di 
lokasi itu menyebabkan api dengan 
mudah menyebar dan melumat 
kurang lebih 200 hektar lahan. 
Pantauan helikopter dan pesawat 
tempur yang diterbangkan Lanud 
Roesmin Nurjadin, kebakaran 
sengaja dilakukan. Pasalnya di 
lokasi berdiri sejumlah pondokan 
yang diduga tempat para pembakar 
lahan.* 

Pangkoopsau II Marsda TNI Umar Sugeng Hariyono, S.IP.,S.E.,M.M menerima kunjungan kehormatan 
Kepala Basarnas Sulselbar Amiruddin S.Sos., M.si., (16/2). Kunjungan ini dimaksudkan sebagai silaturahmi 
dan perkenalan, sehubungan dengan jabatannya sebagai kepala Basarnas yang baru. Dalam kunjungan ini, 
kedua pejabat membicarakan kerja sama antara kedua institusi. Mereka sepakat melakukan koordinasi dan 
membangun kerja sama agar ke depan hubungan Koopsau II dan Basarnas Sulselbar berjalan dengan baik.*

Terjun dari Heli, Paskhas Tangkap Pembakar Hutan

Kunjungan Kabasarnas Kepada Pangkoopsau II
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Salah satu pesawat yang menjadi ikon Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala (Muspusdirla) 
Yogyakarta, A-4 Skyhawk, tampil dengan warna baru atau warna aslinya yaitu biru dan abu-abu. 
Sebelumnya pesawat A-4 Sky Hawk berbeda corak warna di kedua sisinya, warna doreng di sisi selatan 
dan biru abu-abu di sisi utara. Dua warna tersebut mewakili Skadron Udara 12 dan Skadron Udara 
11 yang menjadi home base-nya ketika masih aktif menjaga langit Indonesia. Pesawat A-4 Skyhawk 
menghuni Muspusdirla pada tahun 2007.* 

Kembali ke Warna Asal

Awal tahun anggaran 2017 Sathar 32 
telah memproduksi major servicing 
Hawk Mk-209 pertama Noreg. TT-
0202 di bawah komando Komandan 
Sathar 32 Letkol Tek Dody Kurniadi 
dan telah melaksanakan test flight 
pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2017 
dengan hasil baik. Pesawat tersebut 
diserahterimakan oleh Komandan 
Depohar 30 Kolonel Tek Eddy 
Supriyono, S.E. kepada Komandan 
Skadron Udara 12 Lanud Roesmin 
Nurjadin yang diwakili oleh Mayor 
Pnb Fardinal Umar dan disaksikan 
oleh seluruh pejabat Depohar 30 
di depan hanggar Sathar 32 pada tanggal 16 Februari 2017. Dengan diserahkannya pesawat Hawk Mk-209 
Noreg. TT-0202 ke Skadron Udara 12 maka menambah kesiapan skadron tersebut untuk menjaga kedaulatan 
Republik Indonesia. Satuan Pemeliharaan 32 (Sathar 32) adalah satuan pelaksana dibawah Depo Pemeliharaan 
30 (Depohar 30) Lanud Abdulrachman Saleh Malang yang mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan/
perbaikan tingkat berat pesawat terbang jenis Su-27/30, Super Tucano, Hawk 100/200 dan Casa C-212.* (Pen 
Lanud Abd Saleh)

Penyerahan Pesawat Hawk TT- 0202
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Menyambut peringatan Hari Jadi ke-71 TNI Angkatan Udara, Lanud Raja Haji Fisabilillah (RHF) 
melaksanakan berbagai kegiatan khususnya yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam “Bulan 
Dirgantara 2017”. Guna sosialisasi kegiatan tersebut kepada masyarakat, Komandan Lanud Raja Haji 
Fsabilillah Kolonel Pnb Ign. Wahyu Anggono S.E., M.M. didampingi Kadisops Lanud Raja Haji Fisabilillah 
Mayor Lek Dody dan Kadispers Lanud Raja Haji Fisabilillah Delly Yudhatama menjadi narasumber dalam 
acara dialog interaktif dengan RRI Tanjungpinang, (7/3). Dialog interaktif ini membahas seputar kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Lanud Raja Haji Fisabilillah terkait dengan kegiatan Bulan Dirgantara 2017 dalam 

rangka peringatan HUT ke-71 
TNI Angkatan Udara. Kegiatan 
mendapat tanggapan positif dari 
masyarakat Kepulauan Riau baik 
masyarakat Kota Tanjungpinang 
maupun Bintan. Kerjasama dengan 
RRI Tanjungpinang ini bertujuan 
untuk out put agar masyarakat 
dapat lebih mengenal lagi TNI 
AU dan dapat meningkatkan 
nasionalisme dari para pendengar 
khususnya di wilayah Kepualauan 
Riau.* (Pen Lanud RHF)

Dialog Interaktif dengan RRI Tanjungpinang

Sebanyak 310 anak-anak dari TK Aisyiyah (40 orang), TK Kartika 751 (30 orang), TK YPKP (30 orang), TK 
Ria (30 orang), SD YPKP (15 orang), SD Yabaso (30 orang), SD Bonaventura (15 orang), SD Abeale 1 (15 
orang), SD Abeale 2 (15 orang), SMK Penerbangan (40 orang) dan SMA Negeri I Sentani (20 orang) bersama 
guru pendamping dan orang tua wali, melakukan kunjungan ke Lanud Jayapura, (7/3). Mereka diterima oleh 
Komandan Lanud Jayapura Kolonel Pnb Erwan Andrian. Dalam kunjungan tersebut, anak-anak sekolah 
diperkenalkan alutsista pesawat berupa pesawat jenis Hercules C-130/A-1316 yang dimiliki TNI Angkatan 
Udara dan Helikopter MI-17 milik TNI Angkatan Darat yang berada di Shelter Base Ops Lanud Jayapura. 
Maksud kunjungan untuk mengajak anak-anak menyaksikan secara langsung transportasi pesawat militer yang 
dioperasionalkan oleh Lanud Jayapura sekaligus menambah wawasan anak didik pada dunia penerbangan, dan 
TNI Angkatan Udara khususnya yang mengoperasikan berbagai jenis pesawat tempur.* (Pen Lanud Jap)

Terima kunjungan Anak Sekolah
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Bertempat di Lapangan Tembak Batalyon 
468 Paskhas Sarotama, anggota militer Lanud 
Manuhua melaksanakan latihan menembak 
senapan dan pistol, (1/3). Latihan ini merupakan 
agenda tetap dalam program kerja pembinaan 
satuan tahun 2017 yang bertujuan untuk 
memelihara dan meningkatkan kemampuan 
menembak prajurit. Dalam pelaksanaannya, 
latihan dibagi menjadi dua kelompok, untuk 
perwira, staf POM, dan staf Intel melaksanakan 
latihan menembak pistol di Lapangan Tembak 
Pistol, sedangkan personil lainnya menembak 
senapan dalam tiga sikap. Kedua kelompok 
melaksanakan menembak dalam jarak 100 meter 
sebagai peniliaian. Hasilnya dijadikan bahan 
evaluasi bagi pimpinan, sampai sejauh mana 
pelaksanaan pembinaan satuan, khususnya 
pembinaan kemampuan dasar prajurit dalam 
menembak.* (Pentak Lanud Mna)

Danlanud Adi Soemarmo 
Kolonel Pnb M.Tonny Harjono 
menyematkan tanda siswa 
kepada perwakilan siswa Sekolah 
Pembentukan Bintara (Setukba) 
Angkatan ke-31 di Lapangan 
upacara Dirgantara Lanud Adi 
Soemarmo, Kecamatan Colomadu, 
Kabupaten Karanganyar, (1/3). 
Pendidikan dilaksanakan di 
Skadron Pendidikan 403 Lanud 
Adi Soemarmo selama tiga bulan 
dan diikuti sebanyak 250 siswa. 
Komandan berharap pendidikan ini 
benar-benar mampu menghasilkan 
prajurit TNI Angkatan Udara yang 
berjiwa ksatria, militan, loyal dan 
profesional.* (Pen Lanud Smo)

Pembukaan Pendidikan Setukba

Lanud Menembak
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Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Bowo Budiarto, S.E., menutup pendidikan konversi 
pesawat Sukhoi SU-30 MK2 Angkatan ke-16, (27/2) di Shelter Skadron Udara 11. Empat penerbang yaitu 
Mayor Pnb Reza Muryaji, Mayor Pnb M. Yunus, Mayor Pnb I Kadek Suta A. dan Mayor Pnb Apri Arfianto, 
yang merupakan siswa konversi pesawat Sukhoi Angkatan ke-16 tersebut dinyatakan lulus terbang solo 
dengan pesawat tempur Sukhoi SU-30 MK2. Setelah upacara penutupan, dilaksanakan upacara tradisi dengan 
pemecahan telur di atas kepala dan penyiraman air bunga. 

Lulus Konversi dari Pesawat F-5 ke Sukhoi

Dalam rangka peringatan ke-71 HUT 
TNI AU, Lanud Sugiri Sukani menggelar 
pameran kedirgantaraan berupa static 
show pesawat helikopter seperti Cesna 
dan MI 8 serta joy flight dengan pesawat 
trike. Menurut Danlanud Sugiri Sukani 
Letkol Nav Rano Kristiyono, acara ini 
untuk lebih mengenalkan TNI AU 
kepada masyarakat, dan momennya 
tepat yaitu peringatan HUT TNI AU. 
Joy flight ini sangat diminati pengunjung 
hingga terjadi antrean panjang. 
Namun demikian, tidak semuanya bisa 
merasakan terbang dengan trike karena 
kapasitasnya terbatas.* (Pentak Lanud Sugiri 
Sukani)

Joy Flight dengan Pesawat Trike
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Dankodiklatau Marsda TNI Eko Supriyanto, S.E., M.M., bersama Ketua PIA AG Gab. II Kodikau Ny. Eko 
Supriyanto, menyematkan brevet Paradasar kepada mantan siswa Susparadas A-181 di Lapangan Apel Staf II 
Lanud Sulaiman, Bandung, (7/2/2017). Sebanyak 120 orang taruna, terdiri dari 101 siswa dari Taruna/Taruni 
Akademi Angkatan Udara dan 19 siswa PSDP TNI A-31/Sekbang A-94 telah menempuh pendidikan Kursus 
Para Dasar selama empat minggu di Skadron Pendidikan 204 Lanud Sulaiman. Pendidikan Kursus Para Dasar 
merupakan bentuk kegiatan kurikuler yang memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada prajurit 
TNI AU, agar dapat melaksanakan terjun statik serta memiliki sikap perilaku prajurit yang dilandasi Sapta 
Marga dan memiliki kesemaptaan jasmani yang baik, sebagai upaya pembinaan potensi dasar dan penanaman 
jiwa kedirgantaraan.*

Brevet Paradas

Sekitar 250 siswa-siswi Kelas 10 
SMA Lab School Rawamangun, 
Jakarta Timur mengikuti 
pendidikan karakter di Lanud Halim 
Perdanakusuma selama tiga hari, 
mulai 16 Maret 2017. Pendidikan 
karakter yang dinamakan Navigasi 
(Bina Diri dan Visi Organisasi) 
merupakan program wajib siswa 
kelas X guna membekali diri agar 
mandiri dan bertanggung jawab. 
Tujuan pendidikan ini untuk menyiapkan siswa kelas X untuk menjadi pengurus organisasi, menanamkan nilai-
nilai dasar organisasi, memberikan motivasi berorgansasi, membentuk dan membina karakter kepemimpinan 
serta memberikan pemahaman dan wawasan kedirgantaraan. Para peserta mengikuti pelatihan berupa pelajaran 
kelas dan praktik berbagai keterampilan serta pelatihan kedisiplinan, kemandirian dan kerjasama.* (Pen Lanud 
Halim Perdanakusuma)

Navigasi SMA Lab School 
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Dalam upaya untuk lebih mendekatkan TNI 
Angkatan Udara dengan rakyat dan melahirkan 
generasi muda yang mencintai dunia kedirgantaraan, 
sekaligus menyambut HUT ke-71, TNI Angkatan 
Udara menggelar Bulan Dirgantara Indonesia 
2017. Bulan Dirgantara pertama kali dicanangkan 
oleh Kasau Marsekal TNI Agus Supriatna, tahun 
2016. Jadi tahun ini merupakan kedua kalinya 
gelaran Bulan Dirgantara ini. "Kegiatan Bulan 
Dirgantara Indonesia 2017 akan dilaksanakan 
pada bulan Maret dan April 2017 yang meliputi 
Indonesia Air Games, Dirgantara Expo, Photo 
Competition, Pemilihan Putra Putri Dirgantara serta 
Seminar Nasional Kedirgantaraan," ujar Wakasau 
Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja ketika 
mencanangkan Bulan Dirgantara 2017 di Lanud 
Halim Perdanakusuma ketika , (14/2).

Indonesia Air Games memperebutkan Kasau 
Cup 2017 yang merupakan rangkaian kejuaraan 
olahraga kedirgantaraan pembinaan PB FASI 
yaitu Kejuaraan Internasional Terjun Payung yang 
diadakan tanggal 30 Maret sampai dengan 8 April 
di Lanud Atang Sendjaja Bogor, Kejuaraan Nasional 
Terbang Layang tanggal 31 Maret sampai dengan 6 
April 2017 di Lanud Suryadarma Subang, Kejuaraan 
Nasional Gantole tanggal 31 Maret sampai dengan 2 
April 2017 di Sumedang.

Wakil Kasau Marsekal Madya TNI Hadiyan Sumintaatmadja didampingi Aspotdirgaau Marsekal Muda TNI Agus Munandar 
memukul gong sebagai tanda Launching Bulan Dirgantara Indonesia 2017 di Persada Purnawira Halim Perdanakusuma Jakarta. 

Rangkaian Bulan Dirgantara Indonesia 2017
Sementara Kejuaraan Nasional Para Motor 

dilaksanakan tanggal 7 sampai dengan 9 April 2017 
di Rumpin Bogor, Kejuaraan Nasional Aeromodeling 
diadakan tanggal 31 Maret sampai dengan 2 April 
2017 di Lanud Sulaiman Bandung. Untuk Kejuaraan 
Nasional Trike diadakan tanggal 6 sampai dengan 8 
April 2017 di Lanud Sulaiman Bandung, Kejuaraan 
Drone Race Championship diadakan tanggal 31 
Maret sampai dengan 2 April 2017 serta dilanjutkan 
tanggal 6 sampai dengan 9 april 2017 di Aldiron 
Jakarta, Kejuaraan Internasional Tinju WBC dan 
Sabuk Emas Kasau.

"Kegiatan Dirgantara Expo 2017 bernuansa 
edukatif, mengajak pengunjung untuk melihat, 
mengerti, memahami dan merasakan perkembangan 
teknologi kedirgantaraan baik militer maupun 
sipil," tambah Wakasau. Kegiatan ini dikemas 
dengan konsep museum interaktif sehingga menjadi 
referensi bagi masyarakat tentang teknologi 
kedirgantaraan yang dilaksanakan tanggal 20 sampai 
dengan 23 April 2017 di Apron Selatan Terminal 
Haji Lanud Halim Perdanakusuma meliputi dinamic 
air show, static show, pameran alutsista, atraksi 
Paskhas TNI AU, hot air ballon, youth community 
event, bazar kuliner, fun run 5K dan 10K, display 
drumband Taruna AAU Gita Dirgantara, acara 
Ngopi Bareng saat pameran bersama Canon.*
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Tiga Helikopter Perkuat Lanud Atang Senjadja 

Penutupan Diklat Paralayang

Dua helikopter full combat SAR mission EC 725 A P 
Caracal dan satu NAS- 332 C1e Super Puma perkuat 
Lanud Atang Sandjaja. Tiga helikopter tersebut tiba 
di Lanud Atang Sendjaja Bogor, (15.317), diterima 
secara langsung oleh Komandan Lanud Atang 
Sendjaja Marsma TNI Hari Budianto didampingi 
Kadisopslatau Marsma TNI Nanang Santoso, 
KapusLaik Kemhan Laksma TNI Edy Sulistyadi, dan 
pejabat lainnya. Penyerahan tiga helikopter ini, sebagai 
tidak lanjut dari dokumen serah terima, Kementerian 
Pertahanan Republik Indonesia tanggal 25 November 
2016 yang ditandatangani oleh Direktur Utama PTDI 
dan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) 
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia di 
Kantor PTDI. Ketiga helikopter merupakan pesawat 
multifungsi yang dapat dioperasionalkan untuk 
mendukung tugas-tugas TNI Angkatan Udara baik 
untuk membawa pasukan, dukungan logistik, SAR 
tempur serta untuk mendukung tugas operasi militer 
perang dan operasi militer selain perang. Pada 
kesempatan itu Danlanud Atang Sendjaja Marsma 
TNI Hari Budianto melaksanakan tradisi penyiraman 
bunga/ pecah kendi di helikopter tersebut didampingi 
oleh Kadisadaau Kolonel Lek Abdul Wahab.* (Pen 
Lanud Ats) 

Bertempat di puncak gunung Tetempangan Desa 
Koha Kecamatan Tateli Kabupaten Minahasa, 
Manado, Sabtu (11/3), Danlanud Sam Ratulangi 
Kolonel Pnb Arifaini Nur Dwiyanto, menutup diklat 
Paralayang angkatan ke-3 dan Paramotor angkatan 
ke-2 tahun 2017. Diklat diikuti oleh 16 orang terdiri 
dari 10 orang anggota Lanud Sam Ratulangi, tiga 
orang pegawai swasta dan masyarakat umum serta 
tiga orang siswa SMA yang berada di Kota Manado. 
Diklat dilaksanakan sekitar dua minggu, meliputi 
ground training di Lapangan Dirgantara Lanud Sam 
Ratulangi, latihan terbang langsung pada ketinggian 
350 meter yang dilaksanakan di Taman Hutan 
Raya Gunung Tumpa Kota Manado dan di Puncak 
Gunung Tetempangan Kabupaten Minahasa dengan 
ketinggian 500 meter. Upacara penutupan ditandai 
dengan penyematan brevet dan penyerahan sertifikat 
oleh Danlanud Sam Ratulangi selaku Ketua Fasida 
Provinsi Sulawesi Utara kepada Serka Safrudin Dalu, 
dan siswi Sekar mewakili para lulusan.* (Pen Lanud Sri) 
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Masyarakat umum, pelajar, 
mahasiswa Nusa Tenggara Timur 
berbondong-bondong ke Lanud 
El Tari untuk menyaksikan dari 
dekat pesawat-pesawat TNI AU 
seperti pesawat tempur Sukhoi 
dan helikopter Super Puma, awal 
Maret lalu. Menurut Danlanud El 
Tari Kolonel Pnb Jorry S. Koloay,S.
IP kedatangan tiga pesawat tempur 
Sukhoi (SU-27) dari Skadron udara 
11 Makassar dan pesawat helikopter 
Super Puma dari Skadron Udara 
6 Lanud Atang Senjadja, Bogor ini 
untuk melaksanakan latihan Operasi Kilat Badik dan Lintas Cenderawasih 17. Operasi ini merupakan operasi 
pengamanan perbatasan khususnya wilayah Indonesia Timur yang berbatasan dengan dua negara, yakni Timor 
Leste dan Australia. Disela-sela kegiatan latihan operasi digelar, Lanud menggelar static show agar masyarakat 
dapat melihat secara dekat alutsista yang dimiliki TNI AU dan paham sejauh mana tingkat kemampuan pesawat 
sukhoi saat mengudara di udara.* (Pen Lanud Eli)

Static Show di Lanud El Tari

Pelatihan Penyidik 
Pengadaan Barang 
dan Jasa. 
Pusat Polisi Militer 
Angkatan Udara 
(Puspomau) 
bekerjasama dengan 
Lembaga Kebijakan 
Pengadaan Barang dan 
Jasa Pemerintah (LKPP) 
menyelenggarakan 
Pelatihan Penyidik 
Pengadaan Barang 
dan Jasa Pemerintah 
yang diikuti oleh 
Penyidik Puspomau dan 
jajaran di wilayah Jakarta, selama dua hari beberapa waktu lalu. Danpuspomau Marsma TNI Agung Handoko, 
S.H.,M.M.,M.H., dalam sambutannya mengatakan salah satu fungsi yang sarat dengan beban perhatian publik 
dan terdampak langsung dengan perubahan perkembangan jaman khususnya kasus korupsi pada proses 
pengadaan barang dan jasa. Oleh karena itu kapasitas dan kapabilitas penyidik sangat perlu untuk dikembangkan 
sehingga pelatihan penyidik tentang ketentuan dan mekanisme serta potensi pidana yang mungkin terjadi dalam 
proses pengadaan barang dan jasa merupakan suatu keniscayaan untuk dilaksanakan. Setelah acara pembukaan, 
Danpuspom foto bersama narasumber dari LKPP, Wadanpom dan pejabat lainnya.* 
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Bertempat di Lobi Makosekhanudnas 
IV, Pangkosekhanudnas IV Kolonel 
Pnb H.Dumex Dharma, S.AP., M.Si 
didampingi Asops Kosekhanudnas 
IV foto bersama dengan dua anggota 
PLBTR (Pramuka Luar Biasa Tuna 
Rungu), di depan Makohanudnas, 
(6/3). Kedua anggota PLBTR ini 
yang berasal dari Kwarcab Bau-Bau 
yaitu Ivan Julianto dan La Edos dari 
Kwarcab Buton. Keduanya sudah 
mulai menjelajah wilayah tanah air 
semenjak tahun 2012. Pada kesempatan 
itu Pangkosekhanudnas IV Kolonel 
Pnb H.Dumex Dharma, S.AP., M.Si 
memberi motivasi agar perjalanan 
keliling Indonesia ini dapat memberikan 
manfaat dan menambah pengalaman 
bagi keduanya, dan menjadi inspirasi 
bagi sesama PLBTR lain agar tetap 
semangat walau dengan keterbatasan.* 
(Pen Kosekhanudnas IV)

Turut mengamankan KTT 
(Konferensi Tingkat Tinggi) IORA 
(Indian Ocean Rim Association) 
atau negara-negara lingkar 
Samudera Hindia, Kosekhanudnas 
I melakukan patroli penindak 
wahana Low Speed Low Altitude 
(PLS) di atas kawasan ibukota 
Jakarta, menggunakan pesawat 
helikopter jenis EC- 120 B Colibri 
yang diterbangkan oleh Lettu 
Pnb Dimas dan kopilot Lettu Pnb 
Andri dari Skadron Udara 7 Lanud 
Suryadarma, (7/3). Menurut 
Pangkosekhanudnas I Marsma 
TNI Kustono, S.Sos patroli 
dimaksudkan untuk mencegah terjadinya potensi ancaman dari udara khususnya sektor kegiatan pertemuan 
KTT IORA dan dilengkapi juga dengan penembak jitu dari Paskhas. Selain itu juga digelar radar khusus yang bisa 
bergerak ke lokasi tertentu, untuk mendeteksi keberadaan benda mencurigakan.* (Pen Kosekhanudnas I) 

Kunjungan PLTBR

Amankan IORA
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Dua unit jet tempur F-16 C/D 52ID dengan 
tail number TS-1622 dan TS-1638 yang merupakan 
bagian delivery ke lima dari total enam delivery 
yang direncanakan dalam program FMS (foreign 
military sale), dengan nama sandi Peace Bima Sena 
II tiba di Lanud Iswahjudi, Madiun, (20/3/2017). 
Pesawat tersebut bagian dari 24 pesawat F-16 
hibah dari Amerika Serikat kepada pemerintah 
Indonesia yang telah di upgrade guna meningkatkan 
kemampuannya. Pelaksanaan upgrade meliputi 
modifikasi struktural dengan tujuan memperpanjang 
masa usia pakai sampai dengan 10.800 EFH, avionic 
setara dengan F16 Block 52 dan overhaul engine 
dengan tujuan memaksimalkan kemampuan engine 
dan masa usia pakai. 

 Dengan tibanya dua unit pesawat F-16 C/D 
52ID yang diterbangkan langsung dari Depo F-16 
AFB (Andersen air Force Base), Utah Amerika 
Serikat oleh penerbang USAF tersebut, 
kini sudah berada di Indonesia 
sebanyak 16 unit 
pesawat F-16 C/D 
52ID, untuk 
memperkuat 
Skadron Udara 
3 Lanud Iswahjudi Madiun dan 
Skadron Udara 16 Lanud Roesmin 
Nurjadin, Pekanbaru. Dua penerbang 

Dua Pesawat F-16 Tiba di Lanud Iswahjudi

Kas Koopsau II Marsma TNI Donny Ermawan T., M.D.S., bersama Danlanud Iswahjudi Marsma TNI Andyawan M.P., S.I.P.,M.Tr 
(Han), foto bersama para penerbang F-16 dari Amerika, Senin (20/3/17).  

Amerika tersebut yakni, untuk pesawat tempur F-16 
TS-1622 diterbangkan Captain Sean Alan Rush dan 
Mayor (Pnb) GM Yoga Ambara. Sedangkan F-16 
TS1638 diawaki Major Jasen Matthew. 

Bagi Mayor Pnb Yoga Ambara, menerbangkan 
pesawat F-16 dari Amerika ini benar-benar 
merupakan pengalaman yang berharga. Terbang 
cukup lama, long range hingga delapan jam. Pada 
pelaksanaan penerbang tersebut dilakukan pula 
air refuelling. Tidak hanya dua pesawat tempur 
tersebut yang datang tanggal 20 Maret, TNI AU 
juga menerima F-16 pada kloter berikutnya, Selasa 
(21/3/2017). Totalnya ada empat unit jet tempur 
F-16 C/D 52ID.*
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Untuk memeriahkan peringatan 
ke -71 HUT TNI Angkatan 
Udara, Mabesau mengadakan 
berbagai kegiatan, salah satunya 
yaitu kegiatan perlombaan 
menembak untuk Perwira Tinggi 
TNI Angkatan Udara yang 
dilaksanakan di Lapangan Tembak 
Denma Mabesau, Jakarta, (22/3). 
Lomba dibagi dalam dua kategori 
slow rapit dan rapit falling plate 
dan dikuti oleh 15 Perwira Tinggi 
TNI Angkatan Udara. Pada 
kategori slow rapit juara pertama 
diraih oleh Dankorpaskhasau 
Marsda TNI T.Seto Purnomo, juara kedua Wadankorpaskhasau Marsma TNI Yudi Bustami dan juara ketiga 
diraih olehDanseskoau Marsda TNI Dedy N. Komara. Sedangkan untuk kategori rapit falling plate juara pertama 
diraih oleh Gubernur AAU Marsda TNI Iman Sudrajat, juara kedua Danseskoau Marsda TNI Dedy N. Komara 
dan juara ketiga Dankorpaskhasau Marsda TNI T.Seto Purnomo. Para pemenang mendapatkan piala yang 
diserahkan oleh Marsda TNI Robert S.M. mewakili pejabat TNI Angkatan Udara.*

Wakil Asisten Perencanaan dan Anggaran (Waasrena) Kasau Marsma TNI Arif Mustofa foto bersama peserta 
Sosialisasi BLU di Auditorium Mabesau Jakarta, (23/3). BLU adalah instansi pemerintah yang dibentuk 
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau  jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya tetapi didasarkan pada prinsip  efisiensi 
dan produktivitas. Dengan Konsep BLU diharapkan dapat meningkatkan PNBP TNI AU sebagai salah satu 
bentuk kontribusi TNI AU dalam pembangunan nasional.* 

Juara Menembak

Sosialisasi BLU 
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embangun Angkatan 
Udara yang kuat mutlak 

dibutuhkan kemandirian 
teknologi kedirgantaraan yang 
memadai, tidak tergantung 
dengan produk luar negeri 
atau negara lain. Angkatan 
Udara sejak didirikannya 
sudah berupaya mewujudkan 
kemandirian itu meskipun 
dengan bersusah payah. Dalam 
buku ini, terutama pada 
bab awal (bab 2) dijelaskan 
perkembangan kedirgantaraan 
Indonesia dari masih masa 
penjajahan Belanda. Ketika itu 
sudah ada warga pribumi yang 

Judul  : TNI AU Dalam Kemandirian 
    Teknologi Kedirgantaraan
Penulis : Subdisjarah Dispenau
Cetakan : I, tahun 2016
Penerbit : Dispenau
Tebal : vii + 105

dididik menjadi penerbang 
meskipun jumlahnya sangat 
terbatas. Kelak mereka yang 
pada akhirnya merintis 
berdirinya Angkatan Udara. 
Mereka itu diantaranya, 
Sambujo Hurip, Adisutjipto, 
Husein Sastranegara, Sulistyo, 
Murkijo, Suyono, Bajuri, dan 
Haryono. 

Sesudah proklamasi, 
atau tepatnya setelah Belanda 
menyerahkan kekuasaannya 
kepada Jepang, dunia 
kedirgantaraan Indonesia 
khususnya penerbangan 
tidak mengalami kemajuan. 

Seluruh aktivitas penerbangan 
didominasi oleh Jepang. Bangsa 
Indonesia tidak diam begitu 
saja. Menyadari besarnya 
potensi udara yang ada, 
Kepala Staf Umum Tentara 
Keamanan Rakyat (TKR) 
Mayor KNIL Oriep Soemaharjo 
bersama Letnan R. Soerjadi 
Soeryadarma menggagas 
pembentukan kekuatan udara 
di Indonesia.

Pada sidang Konferensi 
TKR, 12 November 1945 di 
Yogyakarta, Markas Tertinggi 
(MT) TKR mengeluarkan 
pengumuman yang 

M
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ditandatangani oleh Kepala 
Staf Umum Letnan Jenderal 
Oerip Soemohardjo, yang 
menyatakan dibentuknya TKR 
bagian Penerbangan dipimpin 
oleh Sorjadi Soeryadarma dan 
R. Soekarnen Mertodisoemo 
sebagai wakilnya. Pada 
perkembangannya TKR bagian 
Penerbanngan ini menjadi TKR 
Jawatan Penerbangan. Berawal 
dari sini, mulai diterbangkan 
pesawat-pesawat peninggalan 
Belanda yang sudah diperbaiki 
sebelumnya, diantarnya 
pesawat Cureng yang 
diterbangkan oleh Komodor 
Udara Agustinus Adisutjipto, 
kemudian pesawat Nishikoreng 
yang diterbangkan di wilayah 
Jawa Barat. 

Aktivitas penerbangan 
terus bertambah setelah 
TKR Jawatan Penerbangan 
diubah menjadi TRI Angkatan 
Udara. Sejak Mei 1946 hingga 
Agustus 1946 setidaknya ada 
12 kegiatan kedirgantaraan 
termasuk penerbangan, 
pameran kedirgantaraan yang 
digelar untuk membuktikan 
eksistensi Angkatan 
Udara yang mulai tumbuh 
berkembang. 

Pada bab 3, penulis 
membagi secara periodik 
kemampuan para pemuda 
Indonesia dalam merakit 
pesawat terbang. Adalah 
Opsir Muda Udara III 
Wiweko Soepono dan Opsir 
Muda Udara II Nurtanio 

Pringgoadisurjo, dua orang 
pemuda Indomesia yang 
berhasil merakit enam pesawat 
terbang sekaligus, yaitu jenis 
pesawat terbang layang, yang 
dikenal dengan sebutan, NWG-
1 (Nurtanio Wiweko Glider). 
Periode berikutnya tahun 1950 
hingga 1975 dengan berbagai 
jenis pesawat. Terakhir, 
Komodor Udara Nurtanio 
berhasil merancang pesawat 
bermesin dua dengan enam 
tempat duduk. 

Usaha mewujudkan 
Angkatan Udara yang mandiri 
juga dirintis bidang teknologi 
dan perlengkapan pertahanan 
udara, sejak tahun 1957. 
Proyek Menang merupakan 
langkah awal yang diambil, 
dalam memproduksi roket 
dan bahan peledak. Dalam 
perkembangannya proyek ini 
menjadi cikal bakal berdirinya 
Perum Dahana. 

Memasuki tahun 60-
an, ketika Angkatan Udara 
mulai mendatangkan 
pesawat-pesawat dari Uni 
Soviet, dibentuk depo, 
Depot Penelitian Teknik 051 
(DP-051), yang bertugas 
melaksanakan operation 
handling dan maintenance 
peralatan yang berasal dari 
Uni Soviet, berkedudukan di 
Lanud Husein Sastranegara. 
Tahun 1976, depo ini 
menjadi Dinas Penelitian dan 
Pengembangan Angkatan 
Udara (Dislitbangau). 

Angkatan Udara juga bekerja 
sama dengan universitas-
universitas terkemuka dalam 
hal peroketan ini, Prima I 
dan Prima II. Roket Kartika I 
adalah produk proyek Prima 
I yang sukses diluncurkan di 
Pangkalan Udara Pamengpeuk, 
Jawa Barat. 

Tahun 1970-an 
Dislitbangau sudah 
memodifikasi helikopter 
Bell-205 dengan senapan 
mesin ringan kaliber 7,62 
mm. Kemampuan Dislitbang 
terus berkembang dari 
tahun ke tahun dalam upaya 
mewujudkan kemandirian 
Angkatan Udara. Dengan 
adanya pesawat seperti OV-
10F dan pesawat Sabre F-86, 
Dislitbang juga menguji 
dengan memodifikasi roket 
Launcher. 

Periode tahun 1990-an 
Dislitbang mulai bekerja sama 
dengan PT. Pindad berhasil 
membuat bom latih, BLA-
250 kemudian smart bomb, 
bomb tajam, dan sebagainya. 
Kemampuan Dislitbang terus 
berkembang sesuai kebutuhan 
akan perlengkapan maupun 
persenjataan yang dibutuhkan 
untuk mendukung alutsista 
yang juga semakin modern. 
Apa yang telah diusahakan 
para perintis dan TNI AU 
khususnya Dislitbangau, sejalan 
dengan program pemerintah 
untuk mengutamakan produk 
dalam negeri.* 
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