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D
i awal tahun 60-an, TNI Angkatan Udara memiliki kekuatan 
yang besar. Bahkan negara tetangga pun menyebut TNI 
Angkatan Udara sebagai Macan Asia. Untuk merebut 

kembali gelar Macan Asia memang dirasa cukup sulit bagi Indonesia, 
mengingat kondisi alat utama sistem persenjataan yang dimiliki TNI 
Angkatan Udara masih jauh dari kondisi kekuatan udara ideal bila 
dihadapkan dengan tugas menjaga kedaulatan.

Namun kini, di usianya yang ke-72 tahun,  Angkatan Udara 
tengah berupaya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitasnya. 
Pengembangan kekuatan dan kemampuan TNI AU dilakukan 
dengan pembelian senjata atau pesawat baru melalui pembangunan 
kekuatan pokok minimum atau minimum essential force (MEF). 
Terkait dengan pengembangan kekuatan dan kemampuan TNI AU, 
dalam edisi Peringatan HUT ke-72 TNI AU ini,  redaksi menyajikan 
tulisan hasil wawancara dengan Kepala Staf Angkatan Udara, 
Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M. sebagai laporan utama. 
Rapat Pimpinan TNI AU disajikan dalam laporan khusus.

Dalam edisi ini pula, redaksi juga menyajikan 
berita penyerahan 24 pesawat tempur F-16 dari Menteri 
Pertahanan  (Menhan) Ryamizard Ryacudu kepada Panglima 
TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. Tambahan pesawat F-16 
memang bukan untuk merebut kembali gelar Macan Asia, namun 
merupakan bukti keseriusan TNI AU dalam meningkatkan 
kekuatan dan kemampuan untuk menjaga keutuhan dan 
menegakan kedaulatan wilayah udara nasional. 

Pembangunan kekuatan pertahanan tidaklah semata-mata 
ditujukan untuk berperang melawan kekuatan asing. Namun 
prinsip “siapa yang ingin damai, bersiaplah untuk berperang” 
mempengaruhi pemikiran setiap negara untuk berusaha menjaga 
dirinya, baik dalam menghadapi perang yang sesungguhnya 
maupun sekedar menimbulkan rasa gentar  (deterrent effects) 
negara tetangga. 

Akhirnya redaksi mengucapkan selamat membaca dan 
Dirgahayu ke-72 TNI AU, Jayalah Sayap Tanah Airku.
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Pada tanggal 9 April 2018 ini TNI 
Angkatan Udara genap berusia 72 

tahun. Sebuah usia yang sudah tidak 
dewasa lagi, tetapi usia yang sudah 
matang menurut ukuran manusia. 
Dalam konteks pengabdian TNI AU, 72 
tahun jelas merupakan rentang waktu 
yang panjang sehingga sudah barang 
tentu banyak yang harus dicermati dan 
dievaluasi.

Kepala Staf Angkatan Udara 
(Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, 
S.E.,M.M. memaknai HUT ke- 72 TNI 
AU untuk selalu melakukan evaluasi 
atau introspeksi, melihat kekurangan dan 
mensyukuri keberhasilan yang selama 
ini sudah tercapai dengan berusaha 
membangun dan mengembangkan 
kekuatan udara serta menjaga kedaulatan 
seluruh wilayah udara NKRI.

Keberhasilan pelaksanaan tugas 
TNI AU sangat ditentukan oleh kualitas 
kesiapan operasional. Semua itu 
merupakan perpaduan antara unsur 
manusia, Alat utama sistem senjata 
(Alutsista), dengan seluruh sistem dan 
perangkat lunak yang mendukungnya. 
Kecanggihan peralatan harus diimbangi 
dengan kualitas personel yang memiliki 
jiwa ksatria, militan, loyal dan profesional, 
serta mampu menghadapi tantangan dan 
tuntutan tugas ke depan.

Upaya mewujudkan TNI AU 
sebagai penegak kedaulatan negara 
di udara masih akan menghadapi 
berbagai tantangan. Membangun 
Angkatan Udara yang kuat dan modern 
merupakan suatu keharusan dan pasti 
butuh dukungan berbagai pihak. Dalam 
kondisi menghadapi tantangan tugas yang 
tidak ringan ini, dan bertepatan dengan 
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HUT ke-72 TNI AU, redaksi majalah Suara Angkasa 
berkesempatan mewawancarai Kasau, Marsekal 
TNI Yuyu Sutisna, S.E.,M.M. untuk mengetahui 
makna yang terkandung dalam HUT ke-72 TNI 
AU, dan apa saja yang akan dilakukan Kasau dalam 
membangun Angkatan Udara yang kuat dan modern 
untuk mewujudkan suatu kekuatan dan kemampuan 
menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah udara 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berikut petikan 
wawancara selengkapnya.

Tahun ini, tepatnya tanggal 9 April, Angkatan 
Udara memperingati Hari Ulang Tahunnya yang ke-72. 
Apa maknanya dan selama itu menjaga kedaulatan dan 
keutuhan wilayah udara, apa saja capaian- capaian 
strategis yang sudah diraih?

Ulang tahun menjadi momen yang tepat 
untuk melakukan evaluasi atau introspeksi, melihat 
kekurangan dan mensyukuri keberhasilan yang 
selama ini sudah dicapai. Perjalanan selama 72 tahun 
merupakan perjalanan panjang yang tidak mudah. 
Selama itu pula Angkatan Udara terus berusaha 
membangun dan mengembangkan kekuatan udara 
serta menjaga kedaulatan seluruh wilayah udara 
NKRI. Pembangunan dan pengembangan kekuatan 
udara itu berupa penambahan alutsista, fasilitas 
pendukungnya, dan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia yang semua sudah tertuang dalam rencana 
strategis pembangunan kekuatan TNI AU setiap lima 
tahun. Seiring pembangunan dan pengembangan 
alutsista, peningkatan kualitas sumber daya manusia 
juga terus ditingkatkan.

Selain mensyukuri atas semua yang telah kita 
capai, kita juga perlu mawas diri. Karena semua 
prestasi yang kita dapatkan diperoleh melalui hasil 
dari kerja keras dan komitmen yang kuat terhadap 
tugas-tugas yang kita emban. Untuk itu saya tekankan 

kepada seluruh anggota, agar memiliki kebanggaan 
sekaligus kehormatan dalam setiap melaksanakan 
tugas. Dengan demikian, semua yang telah dicapai 
selama 72 tahun ini bisa memotivasi seluruh anggota 
untuk tetap kerja keras dengan komitmen yang tinggi.

Wilayah udara sangat vital sebagai parameter 
kepentingan nasional suatu bangsa, sehingga 
membangun Angkatan Udara yang kuat dan modern 
merupakan suatu keharusan. Langkah-langkah apa saja 
yang menjadi prioritas Kasau dalam hal ini?

Membangun Angkatan Udara yang kuat dan 
modern butuh dukungan berbagai pihak tidak hanya 
Angkatan Udara sendiri. Perlu anggaran besar yang 
disesuaikan dengan kemampuan ekonomi negara, 
juga dukungan politik pemerintah tentunya. Kita terus 
berjalan menuju arah sana secara bertahap, tidak hanya 
dengan meningkatkan dan membangun kekuatan 
alutsista tetapi juga SDM-nya. Tahun ini kita memasuki 
Renstra ketiga yaitu tahun 2015 – 2019, jadi tersisa 
tinggal satu setengah tahun lagi. Untuk itu, target 
pertama adalah mendatangkan pesawat Sukhoi 35 
sebagai pengganti pesawat F-5 yang sudah tidak terbang 
lagi, penambahan radar Ground Control Interception 
(GCI), pesawat helikopter angkut, pesawat angkut berat, 
pesawat multipurpose amphibious, pesawat latih G-120 
TP, pesawat CN-295 special mission, pesawat NC-212i, 
dan pesawat tanpa awak. Pembangunan angkatan udara 
terus dilanjutkan pada Renstra ke IV dengan pengadaan 
dua skadron pesawat tempur sekelas F-16, pesawat 
Airborne radar AWACS dan lain-lain. 

Kontrak pembelian 11 pesawat Sukhoi sudah 
ditandatangani oleh Kemhan dan pihak Rusia, 
tinggal menunggu kedatangannya saja. Diperkirakan 
tahap pertama dikirim dua unit pada Agustus 2019, 
kemudian tahap kedua enam unit dan sisanya tiga 
unit. Pesawat Sukhoi yang kita pesan dalam kondisi 
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Penambahan Alutsista seperti pesawat tempur Sukhoi 
SU-35 akan segera terwujud melengkapi Skadron 

Tempur Sukhoi SU-27/30 yang sudah dimiliki 
Angkatan Udara saat ini.

full combat capability, baik itu avionik, rudal maupun 
sistem senjata lainnya. Pembangunan dan peningkatan 
kekuatan tersebut juga untuk mendukung program 
pemerintah mewujudkan Indonesia sebagai poros 
maritim dunia 

Di bidang pengembangan organisasi, menjelang 
akhir Renstra tiga ini TNI AU sudah memiliki sepuluh 
Lanud tipe A, 22 Lanud tipe B, sepuluh Lanud tipe 
C serta didukung 18 skadron udara termasuk satu 
skadron udara pesawat terbang tanpa awak. 

Di samping melakukan modernisasi alutsista, untuk 
memperkuat pengamanan wilayah udara nasional, TNI 
AU akan membentuk Koopsau III dan pengembangan 
beberapa satuan. Bagaimana realisasinya?

Pembentukan Koopsau III ini sesuai dengan 
program TNI di mana matra lain juga akan membentuk 
satuan baru. Dengan demikian ada kekuatan yang 
terintegrasi dari tiga matra tersebut yang dibangun 
dengan skema jaringan tempur atau network centric 
warfare (NCW). Gelar kekuatan di wilayah depan 
atau perbatasan ini sangat penting untuk melindungi 
wilayah Indonesia yang demikian luas. 

Pembangunan Koopsau III ini dilakukan guna 
memperkuat pengawasan ruang udara Indonesia, 
terutama di perbatasan Timur Indonesia. Saat ini, 
Angkatan Udara tengah membenahi infrastruktur 
yang ditargetkan menjadi lokasinya. Dengan 
penambahan Koopsau yang ditempatkan di wilayah 
Timur Indonesia, TNI AU dapat lebih leluasa dalam 
mengawasi ruang udara, dan wilayah yang ada di 
bawahnya. 

Beberapa waktu lalu Marsekal pernah 
mengemukakan akan membentuk Skadron tersendiri 
guna mewadahi tim Jupiter Aerobatic Team (JAT). Bisa 
dijelaskan?

Ya, sebagaimana kita tahu Jupiter Aerobatic 
Team (JAT) merupakan salah satu tim aerobatik 
yang dimiliki TNI AU. Eksistensinya sejak dibentuk 
diakui dan diapresiasi tidak hanya di dalam negeri 
tetapi juga di luar negeri. Berhasil tampil berkali-kali 
di Malaysia, Singapura, Brunei dan Thailand baru-
baru ini juga sukses tampil di Singapore Air Show. 
Anggota tim ini para instruktur penerbang yang 
berasal dari Skadron Pendidikan (Skadik) 102 Lanud 
Adi Sutjipto. Selain mengajar siswa sekolah penerbang, 
mereka juga berlatih sebagai penerbang JAT. Menurut 
saya, tugas-tugas mereka cukup berat dengan dua 
kegiatan tersebut. Nah, konsep saya ke depan JAT 
ini akan tetap saya pertahankan namun dalam satu 
flight (satuan kecil di bawah skadron-red) tersendiri 
karena sudah membawa nama baik Angkatan Udara 
dan bangsa Indonesia di event-event internasional. 
Dengan demikian, tim aerobatik nantinya fokus 
mengembangkan kemampuan dan keterampilannya. 
Adanya pemisahan ini, mereka tidak dibebani lagi 
dengan tugas mengajar di sekolah penerbang maupun 
sekolah instruktur penerbang. 

Lebih dari itu, dengan pemisahan ini tentunya 
keselamatan terbang dan kerja akan lebih terjamin 
dan JAT bisa lebih berkembang, bisa tampil di forum-
forum internasional yang lebih besar lagi seperti di 
negara-negara Eropa dan Australia. Meski demikian, 
semuanya masih perlu pengkajian lebih mendalam 
dari berbagai aspek seperti kesiapan pesawat juga 
penerbangnya sendiri.

Terkait Rapim TNI belum lama ini, diantara 
program TNI khususnya TNI AU adalah membangun 
TNI AU yang memiliki kemampuan air supremacy, air 
superiority untuk menghadapi dua trouble spot dalam 
bentuk komposit dengan pesawat- pesawat tempur 
multi-role generasi empat setengah; membangun sistem 
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RAPIM TNI AU 2018,

Kualitas dan kuantitas 
Radar seperti 
Radar Master-T ini 
akan ditingkatkan 
untuk memperkuat 
keamanan wilayah 
udara nasional.

pertahanan udara terintegrasi dengan matra lain dalam 
sebuah network centric serta mengembangkan konsep 
perang tanpa awak menggunakan UCAV berbasis 
satelit. Bisa dijelaskan!

Kekuatan udara suatu negara dibangun dan 
dikembangkan sesuai kebutuhannya. Kekuatan udara 
kita ditujukan untuk melindungi dan mempertahankan 
kedaulatan negara kita dari segala bentuk ancaman. Oleh 
karena itu, konsep pengembangannya pun berbeda-beda. 
Angkatan Udara kita dibangun dan dikembangkan untuk 
memiliki kemampuan air supremacy atau penguasaan 
udara yaitu suatu keadaan yang ditandai dengan 
kondisi kekuatan udara musuh yang sama sekali bukan 
merupakan ancaman bagi kekuatan udara kita maupun 
terhadap kedaulatan nasional. Baik kemampuan air 
supremacy maupun air superiority, kekuatan udara kita 
harus pada kondisi kuat. Untuk itu Angkatan Udara terus 
mengembangkan kekuatan dan kemampuannya sesuai 
rencana yang telah ditetapkan. 

Dalam rencana strategis TNI AU dituangkan 
pengadaan pesawat multirole generasi empat setengah 
yang akan menggantikan pesawat tempur F-5, yaitu 
pesawat Sukhoi SU-35. Inshaa Allah, apabila prosesnya 
berjalan lancar akan mulai datang tahun depan. 
Pesawat-pesawat yang sudah kita miliki seperti 10 
F-16 A-B juga ditingkatkan kemampuannya, serta 
yang baru saja tiba yaitu 24 pesawat F-16 C/D 52ID 
sudah di-upgrade menjadi lebih modern. 

Yang tidak kalah penting dalam hal 
pengembangan kekuatan dan kemampuan adalah 
membangun network centric electronic warfare 
sehingga pelaksanaan operasi akan lebih optimal 
dengan sistem komando, kendali, komunikasi dan 

informasi. Dalam hal ini masing-masing saling 
terintegrasi dan terkoordinasi yaitu antara pesawat-
pesawat AWACS (airborne warning and control 
systems), pesawat intai strategis, pesawat tempur, kapal 
laut unsur kekuatan udara dan Kohanudnas

Terkait tahun politik 2018 dan 2019, apa saja 
langkah-langkah Kasau dalam mendukung program 
pemerintah dalam hal ini Pilkada dan Pilpres 2019?

Guna mendukung program pemerintah dalam 
hal ini Pilpres 2019 dan Pilkada serentak 2018, TNI 
bekerjasama dengan Polri mewujudkan stabilitas 
nasional serta berkomitmen menjaga netralitas. 
Pilkada serentak yang meliputi 171 daerah baik 
provinsi, kota, maupun kabupaten ini memang 
berpotensi menimbulkan konflik dan kerawanan. 
Hal ini menjadi perhatian bersama tidak hanya Polri 
saja tetapi juga TNI, sebab jika potensi konflik dan 
kerawanan tak tertangani dan diantisipasi secara 
dini bukan tidak mungkin dapat memicu kegagalan 
Pilkada itu sendiri. Imbasnya bisa pada Pilpres 
2019. Untuk itu sesuai instruksi Panglima TNI juga, 
diperintahkan kepada seluruh prajurit TNI AU di 
manapun bertugas untuk tetap berpegang teguh 
pada komitmen netralitas serta menghindari setiap 
perilaku dan tindakan yang menjurus pada tindakan 
politik praktis. Anggota TNI AU harus bersikap 
netral dan melaksanakan tugas pengamanan sesuai 
dengan prosedur yang berlaku. Saya terus berusaha 
untuk meyakinkan bahwa seluruh prajurit TNI 
AU dimanapun berada telah memahami kebijakan 
pimpinan dalam menghadapi Pilkada dan Pilpres yang 
akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019.*
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Mengacu pada doktrin TNI, Tri Dharma 
Eka Karma dan doktrin TNI AU, Swa 
Bhuwana Paksa, sasaran pembinaan TNI 

AU harus dilaksanakan secara terencana, terprogram 
dan berkesinambungan. Pokok-pokok pembinaan 
TNI AU ditujukan untuk mewujudkan postur TNI 
AU guna mendukung tugas-tugas dalam mengatasi 
setiap ancaman militer dan non militer serta mampu 
melaksanakan tugas Operasi Militer Perang (OMP) dan 
Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Hal tersebut 
disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau), 
Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E.,M.M. saat membuka 
Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Angkatan Udara 
tahun 2018 di Gedung Suharnoko Harbani, Mabesau, 
Cilangkap, 26 Januari 2018. Rapim berlangsung 
selama sehari, diikuti oleh ratusan peserta dari unsur 
Pimpinan TNI AU dari tingkat Mabesau, Kotama, 
Komandan Lanud, Komandan Depo Pemeliharaan, 

Komandan Skadron Udara, Komandan Batalyon 
Paskhas, Komandan Satuan Radar, Komandan Skadron 
Pendidikan, dan sejumlah peninjau.

Lebih lanjut dikatakan, pembinaan kekuatan 
meliputi pembinaan organisasi, personel, logistik, 
sistem dan doktrin serta penggunaan anggaran. 
Sasaran pembinaan jangka pendek yaitu berupaya 
tidak terjadi incident maupun accident dalam 
tahun anggaran 2018, sedangkan sasaran jangka 
panjang, mewujudkan kekuatan pokok minimum 
TNI Angkatan Udara. Upaya peningkatan 
kesiapan operasional TNI Angkatan Udara, masih 
tetap memprioritaskan tercapainya kemampuan 
operasional secara terpadu dari satuan-satuan 
TNI Angkatan Udara. Dengan demikian, kesiapan 
operasional dan tuntutan akan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) Angkatan Udara harus dapat dicapai 
dan dapat diandalkan.

RAPIM TNI AU 2018,
Mewujudkan Postur TNI AU Untuk 
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Menurut Kasau, guna mendukung kebijakan 
pemerintah terhadap tugas TNI-Polri dihadapkan 
tantangan tugas dalam mengantisipasi tahun politik 
2018-2019, seperti yang diamanatkan Presiden 
Republik Indonesia dalam Rapim TNI-Polri perlu 
mewujudkan sinergi TNI-Polri guna menjaga 
stabilitas nasional dalam rangka menegakkan 
kedaulatan NKRI. Di samping itu guna mendukung 
program pemerintah tentang kebijakan untuk 
mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, 
adalah dengan meningkatkan kemampuan TNI 
AU dalam melaksanakan maritime air strike dan 
maritime air support. Oleh karena itu, postur TNI AU 
yang direncanakan harus memuat dan memperkuat 
kemampuan tersebut. 

Tema yang ditetapkan dalam Rapim TNI 
Angkatan Udara tahun 2018 ini adalah “Dengan 
Dilandasi Jiwa Ksatria, Militan, Loyal, Profesional 

dan Modern, TNI AU Siap Melaksanakan Tugas 
Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Negara.” 
Beberapa kebijakan pimpinan bidang pengamanan/
intelijen, operasi, logistik, perencanaan dan 
anggaran, personel, pengawasan dan potdirga 
dipaparkan dalam Rapim ini.

Bidang pengamanan/intelijen
Mencermati berbagai dinamika perkembangan 

lingkungan strategis regional, nasional, dan global 
tetap menjadi hal yang harus diwaspadai. Isu regional 
yang masih menonjol dan masih berkembang hingga 
saat ini diantaranya adalah gejolak di kawasan yang 
belum ada tanda-tanda akan berakhir, utamanya 
di Afrika dan Timur Tengah khususnya Suriah. 
Keamanan kawasan Asia Timur masih akan bergolak 
yang dipengaruhi oleh ketegangan di Semenanjung 
Korea, sengketa wilayah antara Jepang-China-

Tiga komponen yang menjadikan postur TNI AU yang solid dan mumpuni yaitu kekuatan yang terbina, 
kemampuan yang terukur dan gelar kekuatan yang tepat.
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Taiwan, dan klaim China terhadap LCS dalam bentuk 
kebijakan nine dash lines. Uji coba bom hidrogen 
oleh Korut beberapa waktu lalu mengundang 
reaksi dunia internasional karena bertentangan 
dengan perjanjian larangan uji coba nuklir, yaitu 
Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty (CBNT).

Demikian juga Kawasan Asia Tenggara masih 
akan diwarnai oleh sengketa perbatasan/wilayah, 
transnational crimes, terorisme, dan separatis. 
Sementara situasi kawasan Asia Pasifik masih 
dipengaruhi oleh kehadiran kekuatan AS di Australia, 
Singapura, dan Filipina yang sedang menjalankan 
strategi perimbangan kekuatan terhadap China. 
Indonesia sangat berkepentingan mengingat 
posisinya yang cukup dekat dengan kawasan ini dan 
apabila terjadi konflik terbuka akan berdampak baik 
secara langsung maupun tidak langsung (spilover 
effect). Di lain pihak, kawasan Pasifik Selatan 
masih diwarnai oleh kebijakan-kebijakan Australia 
di kawasan yang memiliki potensi kerawanan 
munculnya ketegangan dan konflik dengan negara 
sekitarnya, terutama Indonesia.

Sementara perkembangan lingkungan strategis 
nasional/dalam negeri yang menonjol dan berpotensi 
menimbulkan kerawanan diantaranya isu ideologi, 
politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan 
keamanan, yang saling berkaitan sehingga 
menambah kompleksitas permasalahan domestik. 
Sementara itu permasalahan ideologi masih terus 
terjadi, Negara Indonesia masih menghadapi 
tantangan berat dimana masih ditemui kelompok-
kelompok tertentu di dalam masyarakat yang 
berkeinginan mengubah ideologi Pancasila dengan 
keyakinan kelompoknya.

Perkembangan demokratisasi di Indonesia yang 
masih bersifat trial and error, dihadapkan dengan 
masih belum adanya kematangan politik politisi 
dan masyarakat merupakan tantangan tersendiri 
bagi pemerintah terutama dalam menghadapi 
pilkada serentak tahun 2018. Demikian pula dengan 
permasalahan hukum di era reformasi yang semestinya 
hukum sebagai panglima (law approach), namun 
supremasi hukum masih dipengaruhi oleh aspek 
politik yang mengakibatkan pembiasan terhadap upaya 
penyelesaian kasus hukum secara profesional.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
selain telah memberikan kemudahan dalam 

pengumpulan informasi, di sisi lain memiliki 
potensi kerawanan dan ancaman yang semakin 
kompleks, khususnya teknologi informasi dalam 
bentuk spionase yang menggunakan media 
satelit, UAV berkemampuan surveillance dan 
reconnaissance, pengintaian udara, dan perang 
dunia maya (cyber war).

Kemajuan di bidang teknologi ini juga mudah 
dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk 
menciptakan konflik di tengah masyarakat Indonesia 
yang prular, bahkan untuk menumbuh kembangkan 
radikalisme. Konflik bernuansa SARA masih 
akan terus terjadi karena heterogenitas suku dan 
budaya masyarakat kita dengan memanfatkan isu 
kesenjangan sosial ataupun berita hoax lewat media 
sosial. Upaya menghancurkan bangsa Indonesia 
oleh pihak-pihak tertentu telah dilakukan melalui 
berbagai cara terhadap semua aspek kehidupan. 
Salah satu upaya adalah dengan melemahkan 
mental bangsa melalui peredaran dan penggunaan 
narkoba yang terus marak terjadi di seluruh wilayah 
Indonesia, walaupun upaya pemberantasannya sudah 
dilakukan secara masif.

Demikian pula perkembangan situasi 
pertahanan keamanan saat ini yang masih 
menyimpan potensi kerawanan yang harus dihadapi 
dan ditangani secara serius, yakni separatisme, 
terorisme, dan konflik sosial. 

Bidang Perencanaan dan Anggaran
Sesuai dengan Surat Menteri Keuangan tentang 

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-
DIPA) Induk TA 2018, alokasi anggaran TNI AU 
sebesar 12,59 Triliun yang terbagi menjadi tiga jenis 
belanja yaitu belanja pegawai, belanja barang dan 
belanja modal. 

Disamping itu rencana kebutuhan dan alokasi 
anggaran program TNI AU TA 2018 sudah tertuang 
dalam beberapa program yaitu program dukungan 
kesiapan matra udara, program modernisasi 
alutsista dan non alutsista, bangfas dan sarpras 
matra udara, program peningkatan profesionalisme 
personel matra udara dan program penyelenggaraan 
manajemen dan operasional matra udara.

Pembangunan kekuatan TNI AU pada Renstra 
2015-2019 yang di dalamnya termasuk pembangunan 
kekuatan minimum (minimum essential force/MEF), 
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diantaranya pengadaan pesawat pengganti F-5, 
pengadaan pesawat angkut berat, pengadaan pesawat 
amphibious, pengadaan UAV/PTTA, pengadaan 
pesawat G-120 TP, pengadaan Rudal Multifungsi 
Pam Ibukota (NASAMS) dan PSU serta modernisasi 
pesawat C-130 H dan T-50i Golden Eagle.

Pengembangan organisasi baru diantaranya 
adalah pembentukan Koopsau III di wilayah 
Indonesia Timur, pembentukan Lanud baru di 
wilayah Indonesia Timur, Depohar 80, organisasi 
Lakesgilut Diskesau, Rumkit Lanud tipe A, 
peningkatan status lanud tipe A (SIM, SMO, JAP).

Bidang Logistik
Penyelenggaraan logistik TNI Angkatan Udara 

adalah upaya mewujudkan kesiapan elemen-elemen 
dasar logistik yang berupa materiil, fasilitas dan 
jasa yang tepat (jenis, jumlah, kualitas dan waktu) 
dan dapat dipertanggung jawabkan, agar tercapai 
fungsi logistik yang tertib, berhasil guna dan berdaya 
guna, sehingga diharapkan mampu mendukung 
tugas-tugas TNI Angkatan Udara secara utuh. Sesuai 
dengan dukungan anggaran yang diterima Tahun 
Anggaran 2018, alokasi anggaran TNI AU sebesar 
Rp 12.59 trilun atau turun 8,2 % dari tahun anggaran 
2017 sebesar 13.718 triliun. Apabila dihadapkan 
dengan jumlah pesawat,TNI AU berupaya 
semaksimal mungkin menggunakan anggaran 
tersebut, dimana penggunaanya lebih diutamakan 
untuk pengadaan suku cadang alutsista yang ada 
untuk mendukung tugas operasi dan latihan.

Sesuai dengan dukungan anggaran yang ada 
maka perkiraan jam terbang yang dapat disediakan 
oleh logistik sekitar 73.414 jam terbang dialokasikan 
untuk kekuatan 262 pesawat, sirkulasi 216 pesawat 
dan sasaran kesiapan pesawat 135 pesawat, maka 
dibutuhkan kesiapan pesawat dalam jumlah yang 
memadai. Untuk kesiapan radar , rencana jam 
operasi tahun 2018 sebanyak 149.760 jam operasi. 

Selain itu bidang logistik juga mengupayakan 
terlaksananya pengadaan senjata udara, amunisi 
udara, dan cad pad serta external store, pemenuhan 
kebutuhan materiil umum, melanjutkan/
meningkatkan/membangun fasilitas, sarana dan 
prasarana baru untuk penerbangan/operasi, satrad, 
rumah sakit, pendidikan, kesejahteraan personel dan 
melaksanakan monitoring inventetarisasi Barang 

Milik Negara (BMN) TNI AU dari pelaporan Simak 
BMN tahun 2018.

Bidang Operasi dan Latihan
Kebijakan pengembangan kekuatan TNI AU 

berpedoman pada program dan sasaran prioritas 
penguatan pertahanan negara tahun 2018. Untuk 
itu TNI AU berupaya melaksanakan langkah-
langkah mengintregrasikan berbagai sumber daya 
yang dimiliki dengan menggunakan instrumen 
pendorong diantaranya, sinkronisasi pembangunan 
gelar kekuatan TNI dengan pembangunan nasional, 
11 program prioritas Panglima TNI, visi misi 
Panglima TNI dihadapkan dengan tugas-tugas TNI 
dan alokasi anggaran, Perkasau nomor 36 tahun 
2015 (Renstrabang TNI AU 2015-2019) sehingga 
mencapai sasaran pembangunan kekuatan TNI AU 
Tahun 2018.

Dalam kebijakan tugas TNI AU terdapat 
pembinaan kemampuan yaitu antara lain 
pembinaan kekuatan/kemampuan alutsista, 
personel, dukungan logistik dan piranti lunak 
secara terukur, bertingkat dan berlanjut guna 
melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer Perang 
dan Operasi Militer Selain Perang sehingga 
meminimalisir faktor ancaman yang ada. 

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya TNI 
AU memiliki kekhasan matra udara pada kampanye 
militer yang diaplikasikan dalam bentuk operasi 
yang dilaksanakan antara lain operasi serangan 
udara strategis, operasi lawan udara ofensif, operasi 
pertahanan udara, operasi dukungan udara, dan 
operasi informasi.

Guna mewujudkan keberhasilan pada kampanye 
militer yang akan dilaksanakan maka dibutuhkan 
tiga komponen yang menjadikan postur TNI AU 
yang solid dan mumpuni yaitu kekuatan yang terbina, 
kemampuan yang terukur dan gelar kekuatan yang 
tepat. Kekuatan dapat diukur dari satuan-satuan 
operasi yang dimiliki yaitu skadron-skadron udara, 
satuan-satuan radar dan batalyon-batalyon paskhas 
yang dimiliki. Kemampuan merupakan kualitas dari 
sumber daya manusia sedangkan gelar merupakan 
penyebaran taktis yang bertujuan memperoleh gerak 
dan daya pukul yang maksimal.

Kebijakan penyiapan kekuatan TNI AU sesuai 
kebijakan minimum essential force (MEF) maka 
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Renstra TNI AU dibagi menjadi 3 tahapan sehingga 
mampu menghadapi dua trouble spots, pada saat 
bersamaan. Sebagai gambaran composite strike yang 
ideal dalam melaksanakan operasi serangan udara 
strategis dan operasi lawan udara ofensif pada saat 
melaksanakan kampanye militer maka dibutuhkan 
persyaratan yang harus dipenuhi oleh TNI AU 
mulai dari alutsista beserta kelengkapan tempur 
pendukungnya. 

Dalam mencapai Postur TNI AU yang ideal dari 
sisi sumber daya manusia yang mumpuni pembinaan 
kekuatan dan kemampuan yang optimal, bertingkat 
dan berlanjut akan menghasilkan daya tempur yang 
maksimal dimana SDM memegang faktor penting 
yang harus selalu dibina, diaktualisasikan secara 
berkesinambungan melalui pendidikan, latihan, 
penugasan.

Bidang Personel
Kebijakan pembinaan personel TNI AU tahun 

2018 mengacu kepada, pertama, visi Panglima TNI 
yaitu hasil Rapim TNI TA 2018 dimana Panglima 
TNI telah menyampaikan Visi Panglima TNI 

kedepan adalah “ Terwujudnya TNI yang profesional 
dan modern yang memiliki kemampuan proyeksi 
regional serta mampu berkomitmen secara global.” 
Dihadapkan pada tugas-tugas TNI maupun alokasi 
anggaran TNI tahun 2018, Panglima TNI telah 
menetapkan 11 program prioritas, diantaranya 
program Binspersman adalah Revalitasi program-
program di dalam MEF, penyempurnaan organisasi 
TNI dan pengembangan sistem pengelolaan 
SDM TNI yang berbasis kompetensi. Dihadapkan 
pada tugas-tugas TNI kedepan, Panglima TNI 
telah menyampaikan pokok-pokok kebijakan 
Panglima TNI Tahun 2018 sebagai pedoman dalam 
pelaksanaan tugas pembinaan dan penggunaan 
kekuatan TNI, khususnya dibidang personel, 
diantaranya: perlu melanjutkan pengelolaan 
dan penambahan personel melalui penerimaan 
calon Pa PK TNI dengan berpedoman pada 
kebijakan Proportional Growth dan Right Sizing, 
menghilangkan praktek KKN dalam penerimaan 
prajurit TNI, dan meningkatkan profesionalisme 
prajurit TNI. Kedua yaitu, hasil evaluasi program 
kerja bidang personel tahun 2017.
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 Berdasarkan kedua acuan tersebut, serta 
dihadapkan pada perkembangan internal TNI 
AU maupun lingkungan strategis dan keselarasan 
kebijakan Pemerintah serta tugas-tugas TNI AU ke 
depan, pokok-pokok kebijakan bidang personel TNI 
AU tahun 2018 sebagai pedoman dalam pelaksanaan 
tugas Binpersman TNI AU, sebagai berikut, pertama, 
Memprioritaskan penerimaan perwira prajurit karier 
lulusan dokter/tenaga kesehatan, hukum, psikologi 
masyarakat, sejarawan, antropologi dan budaya serta 
teknologi informasi (Siber) yang bersumber dari 
Perguruan Tinggi berakreditasi “A” dan memenuhi 
persyaratan menjadi prajurit, serta berpedoman 
pada kebijakan Proportional Growth dan Right 
Sizing, kedua, meningkatkan jumlah penerimaan 
prajurit sesuai kemampuan anggaran dan fasilitas 
pendidikan dengan mengacu pada pencapaian target 
kekuatan personel sesuai MEF, ketiga, meningkatkan 
pemerataan Satker jajaran TNI AU dengan 
mengembangkan sistem dan metode TOA/TOD.

Sedangkan pokok-pokok kebijakan 
bidang pembinaan personel diantaranya adalah 
menghilangkan praktek KKN dalam penerimaan 
prajurit TNI AU dengan mengembangkan sistem 
dan metode penyediaan prajurit berbasis IT, 
meningkatkan profesionalisme prajurit dalam aspek 
mental ideology, mental kejuangan, kesegaran 
jasmani dan kemampuan akademis melalui 
pendidikan dan pelatihan, pemenuhan peralatan, 
pemenuhan hak-hak prajurit, peningkatan peran dan 
fungsi lembaga pendidikan serta kerja sama dengan 
Perguruan Tinggi, melaksanakan pembinaan karier 
yang terigentrasi antara Mabesau dengan Mabes 
TNI dan Instansi Pusat tertentu, secara objektif, 
selektif, dan Merit System sesuai kualifikasi dan 
kompetensinya secara harmonis, proporsional dan 
berkeadilan sesuai dengan berpedoman pada prinsip 
“The Right Man on The Right Place”.

Bidang Potensi Dirgantara
TNI Angkatan Udara sesuai UU No 34 

Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 10 salah satunya 
mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan 
wilayah pertahanan udara. Melalui Spotdirgaau, TNI 
AU melaksanakan fungsi pembinaan kekuatan dan 
kemampuan agar perannya sebagai alat pertahanan 
negara dapat disiapkan dengan baik.

Dalam rangka pemberdayaan wilayah 
pertahanan udara dan pembinaan di bidang potensi 
dirgantara, Spotdirga tahun 2018 merencanakan 
program kerja berdasarkan perkembangan situasi 
territorial TNI AU yaitu pembinaan kemampuan 
dirgantara, pembinaan pertahanan wilayah 
dirgantara, pembinaan bakti TNI AU, pembinaan 
komunikasi sosial dirgantara dan pembinaan 
wilayah perbatasan udara dalam rangka menyiapkan 
ruang, alat dan kondisi (RAK) juang yang tangguh 
bagi kepentingan pertahanan negara aspek udara. 
Berbagai macam kegiatan kedirgantaraan diadakan 
seperti Bulan Dirgantara Indonesia, sosialisasi, pokja, 
seminar, penataran, Rakor dan Rakernis, Pelangi 
Nusantara, Saka Dirgantara dan komunikasi sosial, 
serta Trip of Indonesia (TROI).

Bidang Inspektorat dan Perbendaharaan
Beberapa kebijakan Panglima TNI di bidang 

pengawasan dan pemeriksaan untuk membenahi 
personel dan organisasi TNI yaitu, meningkatkan 
SDM Inspektorat yang jujur dan profesional dan 
berkualitas, target pencapaian opini WTP, mencegah 
korupsi, kolusi, dan nepotisme serta penyalahgunaan 
wewenang, serta membangun tata pelaksana good 
government dan clean governance serta melaksanakan 
pengawasan dan percepatan realisasi zona integritas 

Disamping itu tidak kalah pentingnya 
disampaikan juga kebijakan Kasau di bidang 
pengawasan sebagai berikut, melaksanakan 
paradigma baru bidang pengawasan, meningkatkan 
kualitas APIP, melaksanakan langkah-langkah 
pencapaian opini wajar tanpa pengecualian terhadap 
opini yang diberikan BPK RI dan merumuskan dan 
mengembangkan petunjuk-petunjuk pengawasan 
dan pemeriksaan yang disesuaikan dengan ketentuan 
undang-undang yang berlaku.

 Menyikapi atensi dan kebijakan pemimpin 
tersebut, sesuai dengan Perkasau Nomor 23 Tahun 
2013, Itjenau memiliki tugas membantu Kasau di 
bidang pengawasan dan pemeriksaan umum serta 
pengawasan dan pemeriksaan perbendaharaan 
terhadap daya guna, hasil guna, tepat guna, tertib 
hukum, tertib administrasi, dan tertib tindak di 
bidang pembinaan kesiapsiagaan dan pembangunan 
kekuataan dalam rangka mendukung pelaksanaan 
tugas TNI Angkatan Udara***.
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Olahraga Bersama. Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E, M.M., (kedua dari kanan) mengikuti olahraga 
bersama TNI-Polri di Mabes TNI, Jakarta, (6/3). Kegiatan yang dihadiri Panglima TNI Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto, S.IP. Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Wakasad Letjen TNI Tatang Sulaiman dan Kasal 
Laksamana TNI Ade Supandi ini diikuti  ribuan anggota TNI dan Polri. Tujuannya untuk menunjukkan 
sekaligus merealisasikan komitmen TNI-Polri tetap bersama dan solid. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian 
juga menegaskan olahraga ini bukan seremoni semata tetapi agenda yang penuh makna sebagai sesama elemen 
penting negara dalam menjaga kedaulatan dan keamanan.* 

Kunjungan Dirut PPI. 
Kasau Marsekal TNI Yuyu 
Sutisna, S.E. M.M. menerima 
kunjungan Direktur 
Utama (Dirut) Perusahaan 
Perdagangan Indonesia 
(PPI) Agus Andiyani  di 
Mabesau, Cilangkap, Jakarta, 
(7/3/2018). Kunjungan Dirut 
PPI kepada Kasau ini untuk 
membahas kerjasama PPI 
- TNI AU mengawaki dua 
pesawat A-400 Airbus yang 
disiapkan oleh PPI untuk 
pendistribusian barang-barang 
kebutuhan masyarakat di 
wilayah Indonesia Timur. 
TNI AU sepakat menyiapkan 
penerbang dan teknisinya.*
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Menapaki kariernya dari bawah dalam korps 
penerbang heli, Marsekal Muda (Marsda) TNI 
Wieko Syofyan dipercaya menjadi orang nomor 
dua di TNI Angkatan Udara. Pria kelahiran Jakarta, 
4 April 1964 ini merupakan alumnus Akademi 
Angkatan Udara (AAU) tahun 1986. Awalnya 
berkiprah sebagai penerbang muda di Skadron 
Udara 7 dan 8 Lanud Atang Sendjaja lalu di Skadron 
Udara 17 VIP/VVIP Lanud Halim Perdanakusuma. 
Ayah satu orang putra ini terkenal piawai 
menerbangkan pesawat helikopter VIP/VVIP NAS 
332 Super Puma dengan call sign Jaguar 018 dan 
Kencana 147. 

Ada sepenggal cerita menarik sebagaimana 
tercatat dalam buku “Kereta Kencana, Menyibak 
Awan Membelah Langit,’’ saat itu tanggal 24 April 
1999, pesawat NAS- 332 Super Puma dengan tail 
number H-3322 sedang melaksanakan terbang check 
spot RI-I di Ciamis, Jawa Barat. Ketika mendekati 
pendaratan pesawat mengalami trouble akibat 
gangguan pada tail rotor. Berkat kesigapan awak 
pesawat serta kepiawaian penerbangnya saat itu 

Mayor Pnb Wieko dan Kapten Pnb Hikmat, pesawat 
tersebut bisa mendarat darurat di seputar kawasan 
persawahan penduduk tidak jauh dari jalan raya. 
Awak pesawat yang mengoperasikan pesawat-pesawat 
VIP/VVIP di Skadron Udara 17 VIP/VVIP memang 
dituntut kemampuan “plus” atas tugas dan tanggung 
jawabnya, lantaran penumpang yang dibawanya 
adalah petinggi-petinggi negara dan duta-duta bangsa. 

Pengalamannya di TNI AU tidak diragukan 
lagi. Marsda TNI Wieko Syofyan pernah menjabat 
Atase Udara RI di Den Haag Belanda, Paban IV/
Hublu Spamau, Athan RI di Canberra Australia, 
Kadispenau, dan Waka Bais TNI. Pengangkatan 
Marsda TNI Wieko Syofyan sebagai Wakasau 
tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI 
Nomor Kep/196/III/2018 tanggal 2 Maret 2018. 
Penerimaan jabatan Wakasau dilaksanakan pada 
hari Kamis, 15 Maret 2018 di Mabesau, Jakarta 
dari Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E, M.M., 
sebagai pimpinan tertinggi TNI AU.*

Marsda TNI Wieko Syofyan Jabat Wakasau

Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M. melakukan salam komando dengan Wakasau Marsda TNI Wieko Syofyan setelah acara 
penyerahan jabatan di Mabesau, 15/3/2018.
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Terima Ketum Yasau. Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E, M.M., menerima kunjungan silaturahmi 
Ketua Umum Yasau Marsda TNI (Purn) Tabri Santoso dan pengurus lainnya di Mabesau, (1/3/2018). 
Pada kesempatan itu Kasau meminta agar Yayasan Adi Upaya (Yasau) terus bisa membantu mewujudkan 
kesejahterakan bagi anggota TNI AU. Melalui program-programnya, selama ini Yasau telah memberikan 
bantuan sosial untuk Keluarga Besar TNI AU seperti beasiswa, bantuan pralaya, dan pelatihan keterampilan.*

Kunjungan Tim KKIP.  Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E, M.M., menerima kunjungan tim Komite 
Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang dipimpin Ketua Pelaksana KKIP Laksamana TNI (Purn) 
Soemardjono di Mabesau Cilangkap, Selasa (20/2). Dalam kunjungan itu Ketua Pelaksana KKIP berharap 
Indonesia menjadi negara mandiri dalam pengembangan industri pertahanan dan tidak bergantung dengan 
negara lain. Sedangkan Kasau juga menyampaikan, pengadaan alutsista masih terdapat kebutuhan yang 
pengadaannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengguna. Untuk itu Kasau berharap KKIP dapat 
menjadi kontrol dalam pengadaannya.*  
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Kunjungan Anggota IAAW. Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., menerima kunjungan 
tim Indonesian Aviation dan Aerospace Watch (IAAW) dipimpin Captain Sunaryo di Mabesau, 
Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (7/3/18). Ketua IAAW Sunaryo menyampaikan, kunjungannya ini selain 
bersilaturahmi juga memperkenalkan organisasi IAAW, sekaligus mohon dukungan TNI AU terkait tugas-
tugas IAAW. IAAW, berdiri tahun 2014, merupakan sebuah organisasi yang berkiprah di bidang aviation 
dan aerospace. Pada kesempatan itu, beberapa anggota IAAW yang ikut hadir merupakan mantan pejabat 
TNI AU diantaranya Marsdya TNI (Purn) Wresniwiro, Marsda TNI (Purn) Koesnadi Kardi, Marsma TNI 
(Purn) Yuwono Kalbiyun, Marsma TNI (Purn) Syeifullah dan Marsma TNI (Purn) Mahadi.*

TNI AU – Polri. TNI AU berkomitmen membantu tugas-tugas Polri menyukseskan Pilkada serentak 
2018 dan Pilpres 2019 diantaranya melalui penyiapan pesawat terbang untuk pergeseran pasukan dan 
distribusi logistik. Demikian, diungkapkan Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M. saat menerima 
kunjungan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian di Mabesau, (2/3/2018). Selanjutnya, Kapolri Jenderal 
Tito juga menyampaikan apresiasinya atas bantuan pesawat angkut tersebut dan berharap sinergitas antara 
TNI AU dan Polri ini makin harmonis.*
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Kuker di Skadron Udara 14. Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M memberikan pengarahan kepada 
seluruh anggota Skadron Udara 14 Lanud Iswahjudi, saat melaksanakan kunjungan kerja, ke Lanud Iswahjudi, 
Maospati, Magetan, Jawa Timur, (28/2). Dalam arahannya Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M 
menekankan kepada seluruh personel untuk mempersiapkan diri menyambut kedatangan pesawat tempur yang 
lebih canggih dari pada pesawat sebelumnya yang bermarkas di Skadron Udara 14 ini yaitu pesawat tempur 
Sukhoi Su-35. Pesawat-pesawat ini menggantikan pesawat tempur F-5E yang sudah dipensiunkan. 

Kunjungan Dirut Garuda. Kerjasama TNI AU dan PT Garuda Indonesia yang sudah terjalin lama akan 
terus ditingkatkan sehingga mendatangkan keuntungan kedua belah pihak. Hal tersebut terungkap dari 
kunjungan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Pahala N. Mansury kepada Kasau Marsekal TNI 
Yuyu Sutisna, S.E., M.M, di Mabesau, (22/2/2018). Pada kesempatan itu Kasau didampingi beberapa pejabat 
diantaranya Aspam Kasau Marsda TNI Dwi Fajariyanto, Aspers Kasau Marsda TNI Anastasius Sumadi dan 
Kadispenau Marsma TNI Jemi Trisonjaya. Sedangkan Dirut Garuda didampingi Direktur Produksi Puji Nur 
Handayani, Direktur Marketing dan Teknologi Informasi Nina Sulistyowati serta Direktur SDM dan Umum 
Linggarsari Suharso.*  
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Pengarahan. Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M menyalami Kadispenau Marsma TNI Jemi 
Trisonjaya setelah memberikan pengarahan kepada para perwira tinggi dan menengah di Mabesau, (5/3). 
Hadir pada  kesempatan itu Irjenau, para Asisten Kasau, para Pangkotama, para Kadis, pejabat setingkat Kadis, 
para Kasubdis dan Kasi di jajaran Mabesau. Kepada para perwira Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., 
M.M menekankan kembali pentingnya zero accident; mengingatkan agar para perwira berpikir strategis; tidak 
terjebak rutinitas dan senantiasa bertindak sesuai aturan yang berlaku.* 

Bakti Sosial Kesehatan. Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M. memasang kaki palsu kepada salah satu 
pasien peserta bakti sosial kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Udara dr Hardjolukito, Yogyakarta, (19/3) 
disaksikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP. dan Ketua IKKT Pragati Wira Anggini Ny. Nanny 
Hadi Tjahjanto. Selain pemberian kaki palsu, pada kesempatan bakti sosial ini juga diberikan layanan khitan, 
operasi bibir sumbing, pemberian kacamata dan kursi roda.* 
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Terima Ketua Pembina Menwa UGM. Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., menerima Ketua 
Pembina Menwa UGM Ir. Budi Setiyono, M.M. di Mabesau Cilangkap, Jakarta (8/3). Kunjungan Ketua 
Pembina Resimen Mahasiswa (Menwa) ini berkaitan dengan pelatihan terjun payung free fall bagi anggota 
Menwa UGM. Dalam pertemuan itu disepakati TNI AU memberikan dukungan  pelatihan terjun payung 
mulai dari ground school, fasilitas payung, wind tunnel, dan pesawat. Pelatihan akan dilaksanakan di Lanud 
Sulaiman Bandung pada bulan Oktober 2018 mendatang. Kasau minta, tahapan latihan harus diikuti sesuai 
prosedur mengingat kegiatan di udara berisiko cukup tinggi karena menyangkut keselamatan semua pihak 
yang terlibat, baik Paskhas selaku pelatih maupun penerjunnya. Pihak UGM juga sudah menyeleksi 15 anggota 
Menwa yang akan mengikuti pelatihan tersebut.*

Tamu dari Republik Ceko. Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M. menerima kunjungan Duta Besar 
Duta Besar Republik Ceko untuk Indonesia H.E. Mr. Ivan Hotek, di Mabesau Cilangkap Jakarta, Selasa (20/3). 
TNI AU dan Republik Ceko sepakat lebih meningkatkan hubungan dan kerjasama yang meliputi industri 
penerbangan, avionik, senjata, dan amunisi. Kedua pejabat saling tukar cendera mata mengakhiri pertemuannya.*
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Kekuatan pertahanan udara 
NKRI semakin kuat, 
wilayah udara dirgantara 

juga semakin rapat dengan 
bertambahnya 24 pesawat tempur 
F-16 Fighting Falcon hibah dari 
Amerika Serikat. Keseluruhan 
pesawat sudah tiba di Indonesia 
secara bertahap dari Juli 2014 
hingga terakhir Februari 2018. 
Pengadaan pesawat tempur 
F-16 C/D 52 ID secara hibah ini 
terangkum dalam proyek “Peace 
Bima Sena II” yang ditandatangani 
pemerintah Indonesia (Kemhan) 
dengan Amerika Serikat pada 
tanggal 12 Januari 2012. 

Keputusan menerima 
tawaran hibah bukan berarti tanpa 
mengeluarkan biaya, dan terima 
saja apa adanya. Adalah program 

Perkuat Angkatan Udara
Resmi, 24 Pesawat F-16 C/D

Excess Defense Articles (EDA) 
alias unit persenjataan berlebih 
yang memungkinkan Pemerintah 
Amerika Serikat menghemat 
ongkos perawatan untuk alutsista 
yang tidak digunakan. Untuk 
kasus F-16, militer AS berhemat 
biaya pengoperasian antara 100 
hingga 330 juta Rupiah untuk 
setiap jam terbang, belum 
termasuk perawatan. Biasanya 
sistem alutsista yang tidak lagi 
diperlukan ditawarkan kepada 
negara mitra AS dengan biaya lima 
sampai 50 persen dari harga awal. 

Pesawat-pesawat tempur 
buatan tahun 90-an itu semuanya 
diregenerasi / upgrade sebelum 
dikirimkan ke Indonesia. 
Upgrade pesawat tempur F-16 
C/D 52 ID ini untuk mengejar 

kemampuan setara dengan 
Block 52, diantaranya meliputi 
pemuthakiran teknologi avionik, 
penggantian mesin, radar, paket 
senjata, dan struktur rangka 
pesawat. Dengan modifikasi 
program STAR (structural 
augmentation roadmap), struktur 
rangka pesawat ini masih bisa 
laik terbang lebih dari sepuluh 
ribu jam. Menurut Danlanud 
Iswahyudi Marsma TNI Samsul 
Rizal, secara keseluruhan pesawat 
bisa dipakai hingga 20-an tahun ke 
depan.

Dalam proyek “Peace Bima 
Sena II”, selain pengadaan 24 
pesawat F-16, kontrak kerja sama 
juga meliputi pengadaan spare 
parts, ground support equipment, 
training, joint mission planning 

Dari kiri: Kasau Marsekal TNI 
Yuyu Sutisna, S.E., M.M., Panglima 
TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, 
S.IP. Dubes Amerika Joseph R. 
Donovan, Menhan Ryamizard 
Ryacudu, Anggota Komisi I DPR RI 
Dr. Effendi M.S. Simbolon, M.Ipol., 
Kasad Jenderal TNI Mulyono 
dan Kasal Laksamana TNI Ade 
Supandi, foto bersama diatas 
pesawat  F-16 C/D
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systems (JMPS), alternate mission 
equipment (AME), dan precision 
measurement equipment laboratory 
(PMEL).

Pengadaan 24 unit pesawat 
tempur secara hibah dan 
pengadaan enam unit pesawat 
baru, sempat menjadi perdebatan 
dengan Komisi I DPR. Namun 
dengan berbagai pertimbangan 
matang dan strategis diputuskan 
menerima tawaran hibah daripada 
membeli baru yang hanya 
enam unit. Pesawat-pesawat 
ini memperkuat wilayah udara 
nasional Indonesia dengan 
mengcover dua wilayah komando 
operasi masing-masing 16 unit di 
Skadron Udara 6 Lanud Roesmin 
Nurjadin, Pekanbaru dan 8 unit di 
Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, 
Madiun. 

Seluruh pesawat dikirim ke 
Indonesia dengan penerbangan 
ferry dari Amerika Serikat dalam 
lima tahap. Tahap pertama, tiga 
unit pesawat tempur yaitu satu 
unit F-16C (kursi tunggal) dengan 
nomer ekor TS-1625 dan dua 
pesawat F-16D (kursi ganda) 

dengan nomer ekor TS-1623 dan 
TS-1621, tiba di Lanud Iswahjudi 
Madiun tanggal 25 Juli 2014. 
Sebagai leader pada “Viper Flight” 
ini adalah Colonel Howard Purcell 
dari USAF yang menerbangkan 
pesawat F-16 dengan tail number 
TS-1625, Major Collin Coatney 
dan Letkol Pnb Firman Dwi Cahyo 
dengan pesawat TS-1620, terakhir 
Ltc. Erick Huoston dan Mayor Pnb 
Anjar Legowo yang menerbangkan 
pesawat TS-1623.

Tahap kedua, tanggal 27 
September 2014, dikirim dua 
pesawat yaitu yaitu pesawat F-16 C 
dengan nomor ekor TS-1641 dan 
TS-1643. Pesawat lepas landas dari 
Andersen Air Force Base, Hawai 
dengan dikawal pesawat tanker 
KC-10 sampai Laut Jawa. Selama 
perjalanan dilaksanakan air to 
air refueling sebanyak lima kali. 
Pesawat diawaki oleh penerbang 
dari Tucson Air National Guard.

Tahap ketiga, empat pesawat 
tiba di Lanud Iswahyudi, 22 Mei 
2015. Empat pesawat diterbangkan 
dari Hill AFB menuju Eilsen 
Alaska – Guam lanjut ke Lanud 

Iswahyudi, Madiun. Pesawat 
dengan tail number TS-1631 
diterbangkan oleh Mayor Thomas 
Arthur Juntenen, TS-1633 
diterbangkan Mayor Brian Dauglas 
Perkins, TS-1636 diterbangkan 
oleh Mayor Cabell David Francis, 
serta TS-1642 diterbangkan Letkol 
Chad William Jennings.

Tahap keempat. Lima pesawat 
terdiri dari tiga tipe C dan dua 
tipe D tiba di Lanud Iswahyudi, 
21 September 2016. Kelimanya 
diterbangkan oleh pilot dari 
Amerika. Pesawat tipe C masing-
masing nomer seri TS-1632 
diterbangkan oleh Mayor David 
Tores, TS-1635 diterbangkan oleh 
Kapten Andi Deadeye, dan TS-
1639 diterbangkan oleh Mayor 
Rex Yoga Weber. Sedangkan 
dua pesawat tipe D adalah TS-
1621 diterbangkan Letkol Jukian 
Debo Pacheco dan TS-1624 
diterbangkan Letkol Gregori Ajak 
Gaff. Pesawat lepas landas dari Hill 
AFB kemudian Anderson AFB 
lanjut ke Indonesia. 

Tahap kelima. Pada tahap 
pengiriman kelima ini ada empat 

Para penerbang F-16 foto bersama Menhan Ryamizard Ryacudu, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP. , Kasau Marsekal 
TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M.,  Dubes Amerika Joseph R. Donovan, dan Anggota Komisi I DPR RI Dr. Effendi M.S. Simbolon, M.Ipol., 
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Kedatangan Pesawat Tempur 
F-16 Fighting Falcon C/D Block 52ID

pesawat yang diterbangkan untuk TNI AU. Dua 
pesawat tempur F-16 C/D 52ID tipe D masing-
masing dengan nomer ekor TS-1622 dan TS-1638 
tiba di Lanud Iswahyudi Madiun, 20 Maret 2017. 
Pesawat F-16 TS – 1622 diterbangkan Captain Sean 
Alan Rush dan Mayor Pnb G.M. Yoga Ambara 
sedangkan F-16 TS- 1638 diawaki oleh Major Jasen 
Matthew. Dua pesawat lainnya yaitu pesawat tempur 
F-16 tipe C dengan tail number TS-1627 dan TS-
1637 tiba tanggal 21 Maret 2017. Hingga pengiriman 
kelima ini sudah 18 pesawat tempur F-16 yang 
diterima Angkatan Udara. 

Tahap keenam. Pada tahap akhir ini, enam unit 
pesawat F-16 dikirim dalam bulan Desember dan 
Januari. Tanggal 12 Desember 2017, empat pesawat 
mendarat di Lanud Iswahyudi setelah menempuh 
jarah lebih kurang 9.000 miles dari Hill AFB Utah – 
Hickam AFB Hawai – Anderson AFB Guam hingga 
Indonesia. Keempat pesawat yaitu tiga unit F-16 tipe 
D atau tempat duduk tunggal dan satu unit tempat 
duduk ganda atau tipe C, dengan tail number TS- 
1629, TS-1626, TS-1630 dan TS-1640. Dua unit 
terakhir tiba di Lanud Iswahyudi tanggal 18 Januari 
2018. Kedua pesawat tempur F-16 kloter terakhir ini 
bernomor TS-1628 dan TS-1634. 

Lengkap sudah pengiriman 24 pesawat 
tempur F-16 C/D 52ID dari Amerika Serikat 
untuk Indonesia. Dari jumlah tersebut lima unit 
merupakan tipe D atau berkursi ganda dan 19 unit 
tipe C atau kursi tunggal. Dari 24 pesawat yang 
ada satu pesawat mengalami accident yaitu pesawat 
dengan tail number TS-1643. Pesawat yang diawaki 
oleh Letkol Pnb Firman Dwi Cahyo itu mengalami 

accident ketika hendak menjalani misi fly pass 
pembaretan Presiden Joko Widodo di Mabes 

TNI, (16/4/2015). Pesawat gagal tinggal landas 
karena terbakar, sedangkan Letkol Pnb Firman Dwi 
Cahyo selamat setelah berhasil keluar menggunakan 
kursi lontar.

Penyerahan seluruh pesawat tempur F-16 
ditandai dengan penandatanganan berita acara 
serah terima dari Kepala Badan Sarana Pertahanan 
(Kabaranahan) Kementerian Pertahanan Laksda 
TNI Agus Setiadji kepada Asisten Logistik (Aslog) 
Panglima TNI Laksda TNI Bambang Nariyono, dan 
selanjutnya diserahkan kepada Aslog Kasau Marsda 
TNI Eko Supriyanto, Rabu (28/2/2018) di Lanud 
Iswahjudi, Madiun. Serah terima disaksikan oleh 
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Panglima 
TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.IP. dan Kasau 
Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M. Hadir pula 
Kasad Jenderal TNI Mulyono, serta sejumlah pejabat 
di lingkungan Kemhan, Mabes TNI, Mabes Angkatan 
dan undangan lainnya. Dubes Amerika Serikat untuk 
Indonesia Joseph R. Donovan Jr juga hadir mewakili 
Pemerintah Amerika Serikat. Dalam sambutannya, 
Joseph R. Donovan menyampaikan ucapan selamat 
kepada TNI atas momen yang bersejarah tersebut. 
Amerika Serikat merasa bangga menjadi mitra kerja 
sama militer terbesar bagi Indonesia. Penambahan 24 
unit F-16 dari Amerika Serikat akan melengkapi 10 
unit F-16 yang telah Indonesia miliki sebelumnya

Sebelum diserahkan pesawat-pesawat 
“dimandikan” terlebih dahulu menggunakan dua 
unit mobil pemadam kebakaran. Menurut Danlanud 
Iswahyudi Marsma TNI Samsul Rizal prosesi itu 
namanya prosesi pelangi, maknanya sebagai simbol 
selamat datang dan harapan keselamatan selama 
menjalankan tugas-tugas.* 
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Kedatangan Pesawat Tempur 
F-16 Fighting Falcon C/D Block 52ID

Juli 
2014 Pesawat F-16 bernomor ekor TS-1623, TS-1621, dan TS-1625

Mei 
2015 Pesawat F-16 bernomor ekor TS-1631, TS-1633, TS-1636 dan TS-1642

Desember 
2017 Pesawat F-16 bernomor ekor TS-1624, TS-1626, TS-1630 dan TS-1640

September 
2014 Pesawat F-16 bernomor ekor TS-1641 dan TS-1643

Maret 
2017 Pesawat F-16 bernomor ekor TS-1622, TS-1638, TS-1627 dan TS-1637

September 
2015 Pesawat F-16 bernomor ekor TS-1632, TS-1635, TS-1639, TS-1621 dan TS-1624

Januari 
2018 Pesawat F-16 bernomor ekor TS-1628 dan TS-1634
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Raut muka sebagian panitia 
penyelenggara Singapore Airshow 2018 
mendadak pucat pasi. Mereka pun tak 

dapat menyembunyikan kepanikannya. Kabar 
kecelakaan (incident) yang dialami tim aerobatik 
Angkatan Udara Korea Selatan Black Eagle di 
hari pertama (Selasa, 6/2) Singapore Airshow, 
sontak membuat jantung mereka berdetak 
kencang. Tidak hanya yang terkait keselamatan 
pilot, tetapi juga nasib kelanjutan gelaran 
airshow, khususnya kegiatan demo udara. 

Informasi yang diterima panitia, paska 
kecelakaan, tim Black Eagle menyatakan mundur 
dari arena airshow, padahal panitia sudah 

menjadwalkan Black Eagle akan tampil selama 
lima hari (7 – 11 Februari 2018). Rencana 
penampilan Black Eagle juga sudah diketahui 
publik Singapura melalui publikasi yang jauh-
jauh hari dilakukan panitia sebelum airshow. 
Artinya panitia harus segera menyiapkan tim 
aerobatik pengganti agar publik tidak kecewa. 

Panitia airshow pun putar otak, mencari 
solusi. Pilihan tertuju kepada tim aerobatik 
Indonesia Jupiter Aerobatic Team (JAT). 
Meskipun tidak secara formal meminta JAT 
tampil mengganti kekosongan jadwal yang 
ditinggalkan Black Eagle, tetapi pihak panitia, 
dalam hal ini Republic of Singapore Air Force 

Geliat JAT di Singapore 
Airshow 2018,
Dari “Penyelamat”
Hingga Primadona
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(RSAF), sempat melakukan lobi dengan mission 
commander JAT Marsekal Pertama (Marsma) 
TNI Ir. Novyan Samyoga, M.M. 

“Pagi hari (Selasa, 6/2) setelah insiden tim 
aerobatik Korea Selatan, panitia mendatangi saya 
dan meminta JAT bersedia tampil secara penuh 
setiap hari sampai airshow berakhir, padahal 
jadwal resmi penyelenggara, JAT sebenarnya 
hanya tampil pada tanggal 6,7,10 dan 11 
Februari 2018” terang Masrma TNI Ir. Novyan 
Samyoga, M.M seperti yang dituturkan kepada 
Suara Angkasa.

Marsma TN Ir. Novyan Samyoga, M.M yang 
jabatan sehari-harinya adalah Komandan Lanud 
Adisucipto Yogyakarta menambahkan, dirinya 
tidak langsung menerima tawaran permintaan 
panitia, tetapi berdiskusi dulu dengan para 
member JAT. Setelah diskusi selama 30 menit, 
semua tim JAT sepakat untuk tampil meski di 
luar jadwal. Belum yakin dengan jawaban para 
member JAT, Marsma TNI Ir. Novyan Samyoga, 
M.M bertanya lagi untuk memastikan. Saat itu, 
ujarnya, jika ada satu orang anggota saja yang 
tidak setuju, dirinya akan menolak permintaan 
panitia.

“Ini penting untuk memastikan dan 
meyakinkan kesiapan seluruh member JAT, 
ternyata dari J-1 sampai J-6, semua semangat 
sekali, malah bangga, akhirnya kami setuju 
tampil ekstra. Mereka (panitia--red) sampai 
berterima kasih berulang kali kepada JAT,” 
tambah Marsma TNI Ir. Noyan Samyoga, M.M 
bangga.

Diskusi singkat yang dilakukan di ruangan 
Fligth Operation Centre (FOC) Changi Air Base, 
membuahkan hasil yang positif, dimana semua 
member JAT menyatakan siap untuk tampil 
mengisi jadwalnya Black Eagle. Karena tampil 
ekstra, tim JAT batal istirahat, jadwal pesiar 
keliling Singapura pun tertunda. “Awalnya kami 
sudah menjadwalkan hari Kamis (8/2) istirahat, 
ada yang mau jalan-jalan. Maklum ada sebagian 
anggota yang belum sempat pesiar keliling 

Singapura,” tutur Marsma TNI Ir. Novyan 
Samyoga, M.M sembari tertawa kecil.

Sementara leader JAT Letkol Pnb 
HM.“Razor” Kisha menuturkan ini merupakan 
kali pertama JAT tampil ekstra keras. 
Menurutnya, sebenarnya secara umum tidak 
ada masalah jika Indonesia menolak permintaan 
panitia untuk tampil tambahan. Namun ini 
merupakan kesempatan yang sangat baik untuk 
menunjukkan kepada dunia internasional bahwa 
kemampuan Angkatan Udara Indonesia tidak 
kalah dari negara lain.

“Memang kita akhirnya belum sempat 
jalan-jalan pesiar, tapi ya.. kita bawa asyik saja. 
Kita tunjukkan niat baik membantu dan dengan 
ini mereka (panitia Singapura) juga percaya 
dan mengakui kemampuan kita,” tuturnya 
diplomatis..

Tetap Dipertahankan
 Selama pelaksanaan Singapore Airshow 

2018, JAT menampilkan 18 (delapan belas) 
manuver dan terbang setiap hari, mulai 
pembukaan hingga penutupan. Dari delapan 
belas manuver yang dimainkan, ada dua 
manuver beda yang ditampilkan JAT dari 
biasanya. Meskipun demikian, manuver ini 
bukan dilaksanakan dadakan di Singapura. 
Setelah ada pemberitahuan dari panitia 
Singapore Airshow, berbagai manuver pun 
dilatihkan dan disesuaikan sebelumnya di 
Indonesia.

Dua manuver tersebut masing-masng 
adalah, pertama Snake Roll, dimana tim JAT 
yang terdiri dari enam pesawat KT-1B Wong 
Bee melaksanaan rolling mirip ular menggeliat. 
Manuver kedua adalah Cascade. Manuver ini 
mirip Bomb Burst tetapi gerakannya terbalik, 
dimana ke enam pesawat Wong Bee bermanuver 
ke arah bawah - bukan ke atas seperti biasanya 
- Setelah itu pesawat berpencar kearah yang 
berbeda.

Sementara untuk pergerakan pesawat, tidak 
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ada yang datang dari arah belakang podium 
penonton. Semua harus datang dari arah depan 
atau kalau di Changi Exibition Centre berarti 
dari arah Utara, jadi tidak ada pergerakan dari 
Selatan ke Utara, semua dari arah Barat atau 
Timur. Manuver dilaksanakan pada ketinggian 
antara 500 hingga 3000 feet. Hal ini terkait 
terbatasnya penggunaan ruang udara di area 
Changi Exibition Centre.

Selama tampil di Singapore Airshow, JAT 
selalu menjadi primadona penonton. Ribuan 
penonton yang memadati arena Changi Exibition 
Centre, selalu dibuat terpana dengan atraksi 
tarian di udara enam pesawat KT-1B Wong 
Bee yang diterbangkan oleh para instruktur 
penerbang Skadron Pendidikan (Skadik) 102 
Wingdik Terbang Lanud Adisutjipto Yogyakarta.

Duta Besar RI di Singapura, I Gde Ngurah 
Swajaya, saat meninjau kesiapan JAT di sesi 
latihan hari kedua, Minggu (4/2) menyatakan 

rasa bangganya dapat bertatap muka langsung 
dengan para member JAT. Menurutnya, sebagai 
duta Indonesia di Singapore Airshow, JAT telah 
membawa harum bangsa, karena mampu 
menyedot perhatian publik Singapura. 

“Saya bangga sekali hari ini bisa bersama 
tim Jupiter, yang akan membawa bendera 
Merah Putih mengudara di langit Singapura. 
Kita tunjukkan kepada dunia, bahwa kita punya 
tim aerobatik kelas dunia,” tutur I Gde Ngurah 
Swajaya ketika itu. Dubes RI juga mengajak 
seluruh masyarakat Indonesia ikut mendoakan 
untuk suksesnya misi Jupiter 

Sementara Kepala Staf TNI AU (Kasau) 
Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M. 
menegaskan, keberadaan tim aerobatik TNI AU 
The Jupiter akan tetap dipertahankan. Menurut 
Kasau, kiprahnya sebagai duta bangsa yang telah 
membawa nama harum Indonesia di beberapa 
even kedirgantaraan internasional, membuat 

Letkol Pnb H.M “Razor” Kisha
"Leader"

Mayor Pnb Idham “Godam” Satria
"Right Wing"

Marsma TNI Ir. Novyan Samyoga 
"Mission Commander"
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JAT layak untuk terus dipertahankan dan 
dikembangkan.

“JAT rencananya akan tetap kita 
pertahanakan, bahkan TNI AU akan membuat 
flight tersendiri agar mereka (JAT) dapat lebih 
fokus berlatih dan tidak dibebankan oleh tugas-
tugas instruktur, sehingga kita harapkan dapat 
tampil pada even internasional yang lebih besar” 
kata Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., 
M.M. kepada media sesaat setelah memimpin 
upacara penerimaan dan pemberian pin serta 
piagam penghargaan kepada JAT, di Lanud Halim 
Perdanakusuma Jakarta, Selasa (13/2).

 Pemberian penghargaan terkait dengan 
telah kembalinya JAT tampil di arena pameran 
kedirgantaraan internasional, Singapore Airshow 
2018 yang berlangsung dari tanggal 6 - 11 
Februari 2018 di Cangi Air Base, Singapura. 
Penampilan JAT pada ajang dua tahunan 
itu, telah membawa harum nama Indonesia, 

dimana performa tim aerobatik yang bermarkas 
di Skadron Pendidikan (Skadik) 102 Lanud 
Adisutjipto Yogyakarta ini selalu mencuri 
perhatian publik. Dengan delapan belas manuver 
khasnya, dalam setiap penampilannya JAT selalu 
menjadi idola publik Singapura.

 “Apresiasi yang kita berikan kepada JAT 
bukan mengada-ada, karena beberapa dari Kepala 
Staf Angkatan Udara negara sahabat yang juga 
hadir di lokasi, memberikan apresiasi tinggi 
terhadap penampilan JAT,” tambah Kasau.

 Pada penampilannya di Singapore Airshow, 
para punggawa JAT terdiri dari Marsekal Pertama  
TNI Ir. Novyan Samyoga (mission commander), 
(J-1) Letkol Pnb H.M “Razor” Kisha (Leader, J-1), 
Mayor Pnb Idham “Godam” Satria (J-2), Kapten 
Pnb Dika “Kingkong” Mahendra, (J-3), Mayor 
Pnb Iwan “Gobang” Setiawan (J-4), Letkol Pnb 
Marcelius “Liger” Kilat Dirgantara (J-5) Letkol Pnb 
Frando “Fenec” Marpaung (J-6). (Soen). *

Kapten Pnb Dika “Kingkong” Mahendra,
"Left Wing"

Letkol Pnb Frando “Fenec” 
Marpaung"Synchro"

Mayor Pnb Iwan “Gobang” 
Setiawan"Slot"
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Jogja Air Show 2018 merupakan event 
yang digelar Lanud Adisutjipto bekerja 
sama dengan Federasi Aero Sport 

Indonesia (FASI) DIY, Dinas Pariwisata DIY, 
dan Pemerintah Kabupaten Bantul. Ribuan 
wisatawan disuguhi atraksi udara di acara yang 
bertajuk “Pelangi Nusantara” Jogja Air Show 
2018 ini. 

Agenda tahunan ke-13 yang digelar 
selama dua hari di medio Februari itu benar-
benar menjadi magnet bagi wisatawan 

yang mengunjungi Pantai Parangtritis, 
Parangkusumo serta Pantai Depok, di 

Bantul, Yogyakarta. Gelaran Jogja Air 
Show 2018 menampilkan atlet-atlet 

lokal maupun nasional dari 18 
provinsi yang ada di Indonesia, 

untuk unjuk kebolehan 
dalam ajang olah raga 

kedirgantaraan.

Jogja Air Show 2018 

PECAHKAN 
REKOR 
MURI
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Komandan Pangkalan Udara Adisutjipto, 
Marsekal Pertama TNI Ir. Novyan Samyoga 
mengatakan, event Jogja Air Show 2018 diharapkan 
semakin membuat masyarakat bangga dengan dunia 
dirgantara tanah air yang semakin hari semakin 
menunjukkan taringnya di kancah internasional. 
Berbagai kegiatan dilaksanakan selama Jogja Air 
Show 2018, di antaranya formasi 51 atlet paramotor, 
parasut, atraksi The Jupiters, fly microlight, 
aeromodeling race, gantole serta paragliding. 

Selain pemecahan rekor, gelaran Jogja Air Show 
2018 juga dimeriahkan dengan penampilan Jupiter 
Aerobatic Team. Atraksi Jupiter Aerobatic Team 
bermanuver di angkasa menjadi sajian yang paling 
banyak menyita perhatian.

Jupiter Aerobatic Team Pukau Penonton
Lima pesawat KT-1B Woong Bee unjuk 

kebolehan di langit Pantai Depok Kabupaten Bantul, 
Yogyakarta, Sabtu (17/2). Atraksi akrobatik pesawat 
yang tergabung dalam tim aerobatik TNI AU Jupiter 
Aerobatic Team ini, berhasil memukau pengunjung. 
Meski cuaca panas terik, para pengunjung Pantai 
Depok tetap bertahan untuk menyaksikan berbagai 

manuver pesawat yang dijuluki The Jupiter’s ini. Tidak 
sedikit mereka bersorak, saat melihat penampilan 
tim aerobatik kebanggaan bangsa Indonesia tersebut 
bermanuver dalam berbagai atraksi di udara. 

Sebagai pembuka, lima pesawat menampilkan 
manuver Jupiter Roll atau melintas pada ketinggian 
400 meter dari permukaan tanah dan berputar 360 
derajat pada sumbu longitudinal secara simultan. 
Atraksi selanjutnya, Solo Spin yang mendebarkan. 
Betapa tidak, atraksi ini manampilkan salah satu 
pesawat Jupiter terbang vertikal, berputar hingga 
kecepatan nol kilometer lalu jatuh tak terkendali. 
Pesawat tersebut kembali menemukan kontrolnya 
sepersekian detik saat jatuh dari angkasa. Penonton 
kembali dibuat berdecak kagum, saat The Jupiter’s 
bermanuver Heart yaitu melukis gambar hati di 
udara dengan smoke atau asap, membentuk simbol 
hati. Manuver ini menjadi simbol ungkapan rasa 
cinta para pilot Jupiter Aerobatic Team kepada para 
pengunjung Jogja Air Show 2018. Suara riuh tepuk 
tangan para pengunjung pun menyambut atraksi 
manuver Heart ini.

Selain Jupiter Roll, Solo Spin dan Heart, Jupiter 
Aerobatic Team juga menampilkan 11 manuver lainnya, 

29suara ANGKASA April 2018



yaitu Barrel Roll, Cross Over Break, Jupiter Wheel, Snake 
Loop, Mirror, Roll Back, Roll Slide, Solo Spin, Vulcan 
Pass, Leader Benefit, Clover Leaf, dan terakhir Bomb 
Burst. Wakil Ketua Panitia Jogja Air Show 2018 Mayor 
Pnb Iwan Setiawan mengatakan Jupiter Aerobatik Team 
sengaja melakukan berbagai atraksi yang menegangkan 
dan kompak, untuk menghibur masyarakat Yogyakarta 
dan memeriahkan Jogja Air Show 2018. “Tidak ada 
alasan bagi Jupiter Aerobatic Team untuk tidak tampil 
ambil bagian di Jogja Air Show 2018, mengingat Jupiter 
lahir di Yogyakarta dan home base di Yogyakarta, “ 
ungkapnya.

Pecahkan Rekor Muri
Tak hanya atraksi udara Jupiter Aerobatic Team 

saja, puluhan paramotor juga ikut menghiasi langit 
Pantai Depok. Puluhan paramotor ini menjadi salah 
satu rangkaian acara Jogja Air Show 2018. Paramotor 
tersebut terbang melintasi pantai selatan Bantul 
mulai dari Pantai Parangtritis hingga Pantai Depok, 
selama lebih kurang 20 menit, Minggu (18/2).

Terbangnya puluhan paramotor bukan tanpa 

maksud. Panitia mentargetkan 50 para motor terbang 
dan membentuk formasi untuk memecahkan rekor 
Museum Rekor Indonesia (Muri). Karena antusias 
peserta cukup tinggi, tercatat ada 56 peserta yang 
akan ambil bagian. Dari 56 peserta, ternyata yang 
berhasil take off  hanya 51 peserta saja. Jumlah 
ini masih lebih banyak jika dibandingkan dengan 
perencanaan awal yang hanya 50 paramotor. Namun 
demikian, jumlah 50 paramotor telah memecahkan 
rekor sebelumnya yang digelar di Ngawi, dengan 44 
paramotor terbang secara bersamaan.

Selama beberapa kali dihelat, gelaran Jogja 
Air Show selalu menyedot perhatian pengunjung. 
Selain untuk menyemarakkan olah raga dirgantara, 
gelaran Jogja Air Show juga dimaksudkan untuk 
mendongkrak kunjungan wisatawan. Terbukti 
selama dua hari pelaksanaan Jogja Air Show, jumlah 
wisatawan membludak di sepanjang objek wisata 
terbesar di Bantul itu. Dengan kesuksesan yang telah 
diraih, Marsekal Pertama TNI Ir. Novyan Samyoga 
berharap masyarakat bisa kembali hadir dalam 
gelaran Jogja Air Show tahun mendatang.*

50 para motor terbang dan membentuk formasi untuk 
memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia Muri
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A
walnya banyak pengamat 
beranggapan bahwa invasi 
militer yang dilakukan 

oleh pasukan koalisi di bawah 
pimpinan Amerika Serikat pada 
tahun 2003 lalu di Iraq akan 
mengulangi kesuksesan seperti 
pada Perang Gurun pertama 
tahun 1991 dalam membebaskan 
cengkraman Kuwait dari Iraq. 
Hal ini cukup beralasan jika 
melihat kemampuan dan kekuatan 
angkatan bersenjata yang dimiliki 
oleh Amerika Serikat dan 
sekutunya yang sangat modern 
dengan menggerakkan armada 
tempur generasi terbarunya. 
Namun demikian pada 
kenyataannya, sampai dengan 
ditarik mundurnya pasukan 
koalisi pada akhir tahun 2011 

Airpower Diplomacy
Untuk Pencapaian Tujuan Nasional

lalu, tidak ada satu pihak pun 
yang berani mengklaim dengan 
tegas bahwa Amerika Serikat 
telah memenangkan peperangan 
dan mencapai tujuannya di Iraq. 
Kejadian ini seakan membuka 
mata dunia bahwa kekuatan 
angkatan bersenjata atau yang 
dikenal dengan hard power 
semata yang dimiliki oleh sebuah 
negara digdaya bukan menjadi 
jaminan akan pencapaian 
tujuan nasional negara tersebut 
khususnya dalam kaitannya 
dengan penerapan politik luar 
negeri dan memenangkan sebuah 
pertempuran.

Di sinilah mulai dirasakan 
pentingnya penerapan soft power 
oleh banyak pengamat politik 
dan militer di negara maju. 

Joseph Samuel Nye dari Harvard 
University pada tahun 2004 
dalam bukunya ‘Soft Power The 
Means to Success in World Politicis’ 
mengembangkan konsep soft 
power sebagai sebuah alternatif 
dalam mencapai keberhasilan 
politik luar negeri. Selanjutnya ia 
mengemukakan bahwa strategi 
yang paling efektif adalah 
membutuhkan kombinasi antara 
hard dan soft power dimana 
penerapan hanya salah satu dari 
kedua unsur tersebut pada situasi 
tertentu terbukti selalu tidak 
cukup. Kemudian muncullah 
konsep smart power yang dapat 
dimaknai penggunaan hard power 
yang efektif dipadukan dengan 
unsur soft power. Dr. Chester 
A. Crocker, seorang pengamat 

Pesawat Hercules TNI AU mengangkut bantuan kemanuasiaan untuk pengungsi Rakhine 
State merupakan salah satu bentuk airpower diplomacy.
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sebuah alternative effectif cost 
bagi penggunaan kekuatan 
persenjataan. Bentuk diplomasi 
yang telah diterapkan adalah 
pelatihan dan dukungan 
pada angkatan udara negara 
berkembang, humanitarian relief 
seperti keterlibatan pada musibah 
gempa dan tsunami di Samudera 
India pada tahun 2004, badai 
cyclone di Burma pada tahun 2008, 
gempa di Jogjakarta pada tahun 
2009 dan gempa di Jepang pada 
tahun 2011. Banyak pengamat 
menilai airpower diplomacy yang 
telah diterapkan Amerika Serikat 
dalam berbagai misi kemanusiaan 
tersebut ikut berperan dalam 
memperbaiki hubungan antara 
Amerika Serikat dengan negara-
negara yang tertimpa musibah 
pada saat itu yaitu Jepang dan 
Indonesia.

Di Indonesia, penerapan 
dari airpower menjadi domain 
dari TNI Angkatan Udara yang 
mengkoordinasikan berbagai 
elemen yang ada untuk digunakan 
semaksimal mungkin dalam 
mencapai tujuan nasional. 
Indonesia telah menerapkan 
airpower diplomacy sebagai bagian 
dari smart power pada beberapa 
misi humanitarian seperti bencana 
gempa di Iran dan di Pakistan, 
badai tropis Nargis di Myanmar, 
bencana longsor di Filipina serta 
yang baru-baru ini dilaksanakan 
yaitu pengiriman bantuan 
kemanusiaan di Myanmar dengan 
menggunakan pesawat-pesawat 
angkut TNI AU yang terbukti 
sangat efektif. 

 Diplomasi Angkatan Udara 
juga telah diterapkan dalam 
berbagai kegiatan joint operation 
dalam mengamankan Selat Malaka 
yang dilakukan bersama antara 
TNI AU dengan Angkatan Udara 

politik luar negeri dari Amerika 
Serikat menjelaskan bahwa 
smart power merupakan strategi 
yang melibatkan diplomasi, 
persuasif, capacity building dan 
penerapan kekuatan bersenjata 
yang diproyeksikan untuk 
memperoleh legitimasi politik 
dan sosial. Hu Jintao, mantan 
Presiden dari Republik China 
yang berbicara pada kongres ke 
- 17 Partai Komunis China pada 
bulan November tahun 2012 lalu 
juga menegaskan akan pentingnya 
meningkatkan smart power.

Smart power dapat dikatakan 
sebagai sebuah pendekatan 
yang mengedepankan perlunya 
angkatan bersenjata yang kuat yang 
didukung oleh upaya pembinaan 
hubungan internasional, 
partnerships dan kerja sama 
di segala level. Di Indonesia 
sendiri, konsep smart power telah 
diimplementasikan pada strategi 
nasional khususnya yang berkaitan 
dengan international relationship. 
Pada event KTT G-20 tahun 
2016 lalu, Presiden Joko Widodo 
menegaskan bahwa cara terbaik 
dalam menangani terorisme 
internasional adalah dengan 
mengedepankan smart approach, 
yang menyeimbangkan pendekatan 
soft power dan hard power. 

TNI sendiri telah 
mengedepankan berbagai program 
pembangunan alutsista dan proyeksi 
dalam melaksanakan berbagai 
penugasan termasuk di dalamnya 
keterlibatan dalam combined 
force di berbagai misi perdamaian 
dunia dan operasi militer selain 
perang. Dalam operasi militer yang 
dilakukan oleh TNI, seperti halnya 
pada pembebasan pembajakan di 
Somalia, mengatasi gerombolan 
separatis bersenjata di Poso dan 

pembebasan tawanan di Papua baru 
– baru ini, pendekatan soft power 
dan hard power selalu dilakukan 
secara seimbang. Hal ini merupakan 
implementasi dari smart power yaitu 
perpaduan dari hard power dalam 
bentuk pegembangan kekuatan 
bersenjata dan soft power dalam 
bentuk diplomasi. 

Dalam kaitannya dengan 
tujuan nasional Indonesia 
sesuai yang diamanatkan pada 
Pembukaan UUD 45 alinea 
ke-4 khususnya yang berkaitan 
dengan upaya melindungi segenap 
Bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia, juga 
melaksanakan ketertiban dunia 
dapat dilaksanakan dengan 
menerapkan smart power yang 
proporsional. Penerapan smart 
power dalam mencapai tujuan 
ini membutuhkan angkatan 
bersenjata yang kuat sebagai 
hard power yang diiringi oleh 
berbagai upaya soft power dengan 
mengedepankan diplomasi pada 
berbagai bidang militer termasuk 
di dalamnya dengan melaksanakan 
airpower diplomacy. 

Airpower adalah kemampuan 
untuk memproyeksikan kekuatan 
militer di udara atau ruang 
angkasa oleh atau dari suatu 
wahana yang beroperasi di atas 
permukaan bumi. Sedangkan 
airpower diplomacy dapat 
dipahami sebagi pembangun 
partnership oleh Angkatan Udara. 
Airpower diplomacy dibentuk 
oleh penerapan soft power yang 
berguna dalam memperkuat 
hubungan internasional yang 
sudah ada dan membentuk sebuah 
hubungan baru. 

Bagi sebuah negara 
adidaya seperti Amerika Serikat, 
airpower diplomacy adalah 
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Malaysia, Singapura dan Thailand. 
Demikian juga dalam bentuk 
latihan bersama maupun kegiatan 
lain berupa pertukaran perwira, 
kunjungan, seminar dan lainnya. 
Penempatan seorang Atase Udara 
Indonesia di berbagai negara 
sahabat dan penerimaan personel 
Angkatan Udara negara sahabat 
secara resiprokal juga merupakan 
perwujudan dari airpower 
diplomacy.

Namun demikian, Undang-
Undang No. 34 Tahun 2004 
tentang TNI pada Pasal 10 yang 
membahas tugas TNI Angkatan 
Udara tidak menyebutkan 
adanya tugas diplomasi Angkatan 
Udara sebagaimana Pasal 9 
Undang-Undang tersebut 
telah menyebutkan bahwa TNI 

AL memiliki tugas diplomasi 
Angkatan Laut. Di sinilah perlu 
untuk dikaji guna mencantumkan 
tugas diplomasi Angkatan Udara 
pada Uundang-Undang TNI 
sebagai payung hukum yang kuat 
dalam melaksanakan airpower 
diplomacy karena pada dasarnya 
kegiatan ini telah dilaksanakan 
dan di masa yang akan datang 
tentunya akan semakin 
dikembangkan.

“Menghancurkan dan 
memenangkan setiap pertempuran 
bukanlah kesempurnaan 
yang utama. Kesempurnaan 
yang utama adalah jika dapat 
menghancurkan musuhmu tanpa 
harus bertempur ……..”. Sun Tzu 
500 SM. Demikian pernyataan 
dari seorang panglima perang 

yang memahami pentingnya smart 
power dalam mencapai tujuan 
nasional untuk melindungi negara 
dan tumpah darah sebuah bangsa. 
Penerapan smart power tersebut 
membutuhkan kombinasi antara 
hard power dan soft power yang 
melibatkan airpower diplomacy 
sebagai salah satu faktor penting. 
Bagi sebuah negara berkembang 
dengan keterbatasan alutsista 
angkatan udara yang dimiliki, 
tentu saja airpower diplomacy 
menjadi pilihan yang efektif dalam 
menjaga hubungan dan kerjasama 
internasional sehingga tujuan 
nasional dalam keamanan bangsa 
dan negara dapat senantiasa 
terjaga.* (Kol Pnb Benny Arfan, MMP., 
MMDS./ Pamen BAIS TNI)

Asisten Mobilisasi Pacaf Amerika Serikat Major General Walter Sams dan Asisten Operasi Kasau 
Marsekal Muda TNI Bahrim memeriksa pasukan saat upacara penutupan Cope West and Spear Iron 
2018 di Bandara Sam Ratulangi Manado, Sulawesi Utara.
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Singapura telah menjadi tetangga paling 
dekat dan mitra utama Indonesia di bidang 
perdagangan, investasi, dan pariwisata, seperti 

apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo pada 
peringatan ke-50 kerja sama diplomatik kedua 
negara, pada (7 September 2017). Kerjasama 
pengelolaan pelayanan navigasi penerbangan telah 
mulai tahun 1946 ketika Indonesia baru merdeka, 
sehingga sudah saatnya Flight Information Region 
(FIR) Singapura yang mengatur wilayah udara di 
atas kepulauan Riau harus segera direnegosiasi untuk 
dikelola.

Issue pengambilalihan FIR Singapura yang 
mengelola pelayanan navigasi penerbangan di atas 
Kepri pertama kali dimunculkan oleh Marsekal 
Chappy Hakim setahun setelah Presiden Jokowi naik 
menjadi Presiden tahun 2015. Perintah Presiden saat 
itu agar dalam waktu 3-4 tahun ke depan Menteri 
Perhubungan dan Panglima TNI menyiapkan 
peralatan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan 

Percepatan Renegosiasi FIR Singapura 
di Atas Kepulauan Riau

untuk mengambil alih FIR. Ini berarti tahun 2019 
seharusnya FIR itu sudah diambil alih, 

Pengambilalihan pelayanan navigasi 
penerbangan di atas Kepulauan Riau dari tangan 
Singapura memiliki tiga peluang besar. Dari aspek 
kedaulatan. Sebagai negara berdaulat sebagaimana 
dijamin dalam Konvensi Chicago 1944 dan dikuatkan 
dengan UU RI No. 1 Tahun 2009, Indonesia 
berdaulat penuh dan ekslusif terhadap wilayah 
udaranya. Hadirnya Singapura sebagai otoritas yang 
mengatur penerbangan di kawasan udara Kepulauan 
Riau (Kepri) merupakan gangguan bagi utuhnya 
serta ekslusifnya Indonesia di wilayahnya sendiri. 
Para penerbang TNI yang melakukan penerbangan 
dari Pekanbaru ke Batam, Tanjung Pinang dan 
Natuna harus mengikuti perintah di vector ke arah 
yang dikehendaki controller Singapura, serta latihan 
di Natuna juga harus mendapat ijin dari Otoritas 
Penerbangan Sipil Singapura (CAAS) dengan dalih 
keselamatan penerbangan sipil. 
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Perjanjian bilateral antara Indonesia dan 
Singapura yang melandasi pendelegasian FIR 
tersebut tidak memiliki status yang jelas. Sebab 
perjanjian tersebut tidak diakui oleh ICAO 
(International Civil Aviation Organization) meskipun 
telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dan 
Singapura. ICAO menolak menyetujui perjanjian 
tersebut karena adanya klaim keberatan dari 
pemerintah Malaysia mengenai batas negara 
Indonesia, sehingga pendelegasian FIR ini tidak 
memiliki landasan hukum yang jelas. Sebagai 
negara yang memiliki kedaulatan penuh dan ekslusif 
atas wilayah udaranya sendiri, Indonesia dapat 
mengambil alih pelayanan navigasi penerbangan ini 
dari pemerintah Singapura. 

Sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh 
Annex 11 Konvensi Chicago 1944, Indonesia telah 
memenuhi standar pelayanan navigasi penerbangan 
yang meliputi Flight Information Service, Alerting 
System, dan Search and Rescue. Sebenarnya untuk 
mengelola wilayah udara sendiri Indonesia sudah 
mampu, namun untuk menyamai Singapura, 
Indonesia masih perlu untuk meningkatkan kapasitas 
teknologi terutama teknologi radar berbasis satelit. 

Pemerintah Indonesia perlu menerapkan 
langkah-langkah strategis. Selama ini permasalahan 
FIR antara Singapura dan Indonesia terkonsentrasi 
pada masalah legalitasnya. Oleh karena itu, 
langkah strategis pertama yang perlu dilakukan 

oleh pemerintah Indonesia adalah memastikan 
legalitas status FIR ini melalui mekanisme hukum 
internasional. Langkah kedua, meningkatkan 
kapasitas dan kapabilitas personel ATC (Air Traffic 
Control). Kesiapan pemerintah Indonesia untuk 
mengelola FIR tersebut akan terlihat juga pada 
kualitas dan kuantitas personil ATC nya. Kemudian, 
langkah ketiga adalah melibatkan diri dengan 
aktif dalam council International Civil Aviation 
Organization (ICAO). Posisi strategis Indonesia 
dalam ICAO akan memberikan dampak bagi setiap 
keputusan yang diambil oleh ICAO terkait kebijakan 
aviasi di kawasan Asia Tenggara, khususnya 
menyangkut masalah FIR ini. 

Dengan semangat kebersamaan ASEAN, diyakini 
bahwa masalah FIR ini akan selesai dengan baik 
setelah duduk bersama Singapura. 

Bagi pemerintah, menyelesaikan masalah FIR 
sesuai tenggang waktu adalah hal yang sulit tapi pasti 
bisa, karena hal ini bukan untuk kepentingan segelintir 
orang tetapi merupakan amanat pada Pasal 458 Undang 
Undang No 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. 
Pendelegasian harus segera diakhiri. Mengutip tulisan 
Pak Chappy Hakim di media Strait Time. A strange 
anomaly in management of airspace, sebagai bangsa 
yang strong inferiority complex menjadi spirit bagi kita: 
Get up, let’s fight! An inferiority complex is the toll road 
towards becoming a nation of coolies.* (Kolonel Pnb Sapuan 
Pulanggeni/ Pamen Sopsau)
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mengamankan wilayah masing-masing. Seluruh 
wilayah dari Sabang sampai Merauke beserta seluruh 
asetnya adalah tanggung jawab Koopsau. Itulah 
mengapa Skadron Udara Fighting Falcon dan Skadron 
Udara Sukhoi yang berada di wilayah Koopsau II 
juga berkewajiban mengamankan Perairan Natuna 
dan Selat Malaka. Sebaliknya Skadron Udara angkut 
Hercules dan Heli yang berada di Koopsau I juga 
kerap terlibat erat dengan kesatuan lainnya untuk 
pengamanan wilayah Timur.

Koopsau merupakan Komando Utama 
Operasional dan Pembinaan TNI AU yang 
berkedudukan di bawah Panglima TNI mengenai 
penyelenggaraan operasi-operasi udara dan di bawah 
Kasau mengenai pembinaan komando satuannya. 
Adapun tugasnya menyelenggarakan pembinaan 
kemampuan dan kesiapsiagaan operasional satuan-
satuan TNI AU dalam jajarannya, dan melaksanakan 
operasi-operasi udara dalam rangka penegakan 
kedaulatan negara di udara, mendukung penegakan 
kedaulatan negara di darat dan di laut di wilayahnya 
sesuai dengan kebijakan Panglima TNI.

Guna mendukung tugas-tugas pokoknya, 
Koopsau didukung 42 Lanud, sejumlah skadron 
teknik, skadron udara, skadron pendidikan, satuan 
radar, Skadron Paskhas serta Depo Pemeliharaan dan 
Avionik. Sampai pada usia 72 tahun ini, Angkatan 
Udara memiliki sepuluh Lanud tipe A, 22 Lanud tipe 
B dan sepuluh Lanud tipe C. Berdasarkan telegram 
Kasau Nomor: T/05/2018, Lanud tipe A terdiri atas:
1. Lanud Halim Perdanakusuma (HLM) di Jakarta
2. Lanud Atang Sendjaja (ATS) di Bogor

Koopsau Kini dan Nanti

Mewujudkan Angkatan Udara yang kuat dan 
modern bukan hal mudah, butuh dukungan 
dana yang tidak sedikit, juga dukungan 

politik pemerintah, terlebih dengan kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi saat ini yang berjalan 
sangat cepat. Angkatan Udara sebagai institusi yang 
padat teknologi harus catch up kemajuan-kemajuan 
itu. Secara perlahan tapi pasti, kekuatan dan 
kemampuan alutsista maupun pengawakannya terus 
ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. 
Wilayah udara nasional yang mencapai 7,9 juta 
kilometer persegi ini merupakan aset yang sangat 
luas dan strategis. 

Untuk melindungi wilayah udara tersebut, 
Angkatan Udara membagi menjadi dua komando 
operasi yakni Komando Operasi TNI AU (Koopsau) 
I dan Koopsau II. Wilayah Koopsau mencakup 
wilayah Indonesia bagian Barat yang meliputi seluruh 
Sumatra, Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan 
Tengah, Jawa Barat, Banten, Jakarta dan sebagian Jawa 
Tengah. Koopsau I bermarkas di Jakarta. 
Sedangkan Koopsau II mencakup wilayah Indonesia 
bagian Timur yang meliputi seluruh Sulawesi, 
Kalimantan Timur, sebagian Kalimantan Tengah, 
Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, 
Maluku, sebagian Jawa Tengah dan Papua. Koopsau  II 
bermarkas di Makassar, Sulawesi Selatan.

 Pembagian wilayah tersebut bukan berarti 
kedua Panglimanya hanya bertanggung jawab 
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3. Lanud Roesmin Nurjadin (RSN) di Pekanbaru
4. Lanud Supadio (SPO) di Pontianak
5. Lanud Suryadarma (SDM) di Kalijati
6. Lanud Iswahjudi (IWJ) di Madiun
7. Lanud Abdulrachman Saleh (ABD) di Malang
8. Lanud Sultan Hasanuddin (HND) di Makassar
9. Lanud Manuhua (MNA) di Biak, serta
10. Lanud Adisutjipto (ADI) di Yogyakarta.

Lanud tipe B terdiri atas:
1. Lanud Husein Sastranegara (HSN) di Bandung
2. Lanud Soewondo (SWO) di Medan
3. Lanud Sultan Iskandar Muda (SIM) di Banda 

Aceh
4. Lanud Raden Sadjad (RSA) di Ranai
5. Lanud Sri Mulyono Herlambang (SMH) di 

Palembang
6. Lanud Sultan Syahrir (SUT) di Padang
7. Lanud Raja Haji Fisabilillah (RHF) di 

Tanjungpinang
8. Lanud Surabaya (SBY) di Surabaya
9. Lanud Jayapura (JAP) di Jayapura
10. Lanud Balikpapan (BPP) di Balikpapan
11. Lanud Eltari (ELI) di Kupang
12. Lanud Ngurah Rai (RAI) di Denpasar, Bali
13. Lanud Lanud Pattimura (PTM) di Ambon
14. Lanud Sam Ratulangi (SAM) di Manado
15. Lanud Tarakan (TRK) di Tarakan
16. Lanud Rembiga (RBA) di Mataram
17. Lanud Merauke (MRE) di Merauke
18. Lanud Leo Watimena (LWM) di Morotai
19. Lanud Sjamsuddin Noor (SAM) di Banjarmasin
20. Lanud Haluoleo (HLO) di Kendari
21. Lanud Adi Soemarmo (SMO) di Surakarta
22. Lanud Sulaiman (SLM) di Bandung

Lanud tipe C terdiri atas:
1. Lanud Maimun Saleh (MUS) di 

Sabang
2. Lanud H Abdullah Sanusi (ASH) di 

Tanjung Pandan
3. Lanud Wiriadinata (WIR) di 

Tasikmalaya
4. Lanud Pangeran Bun M Yamin 

(BNY) di Lampung
5. Lanud Timika (TMK) di Timika 
6. Lanud Dumatubun (DMN) di Tual
7. Lanud Iskandar (IKR) di Pangkalan 

Bun

8. Lanud Harry Hadisoemantri (HAD) di 
Singkawang

9. Lanud Sugiri Sukani (SKI) di Majalengka
10. Lanud Jenderal Besar Soedirman (SUD) di 

Purbalingga.

Namun keberadaan dua komando operasi 
tersebut dinilai belum cukup untuk melindungi 
wilayah Indonesia yang luas dikaitkan dengan 
ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan akibat 
perkembangan lingkungan strategis yang bersifat 
global, regional dan nasional. Tahun 2018 TNI 
Angkatan Udara berencana menambah Komando 
Operasi TNI Angkatan Udara (Koopsau) III. 
Menurut Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., 
M.M. rencana pembentukan Koopsau III ini sudah 
tertuang dalam rencana strategi TNI. Saat ini, tengah 
membenahi infrastruktur yang ditargetkan menjadi 
lokasi pembentukan Pembangunan Koopsau III ini 
seirama dengan matra lainnya yakni TNI AD yang 
akan membentuk divisi, dan TNI AL berencana 
membentuk armada baru. Koopsau III akan 
bermarkas di Pulau Biak, Provinsi Papua. 

Saat ini, satuan Angkatan Udara yang ada 
di Pulau Biak adalah Lanud Biak. Lanud tipe B 
ini dalam waktu dekat akan ditingkatkan tipenya 
menjadi tipe A tinggal menunggu pengukuhan 
dari Mabes TNI. Peningkatan tipe ini merupakan 
kebutuhan Angkatan Udara ke depan dalam 
upaya mengamankan wilayah udara nasional, 
khususnya wilayah Papua dan Papua Barat. Wilayah 
Lanud Manuhua meliputi seluruh Provinsi Papua 
diantaranya Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten 
Jayawijaya, Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong, 
serta Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.*
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Setiap hari kita menghabiskan 
banyak waktu untuk 
bekerja, entah di kantor, 

pasar, sawah, lapangan atau 
dimanapun kita berada. Seorang 
karyawan misalnya, rata-rata 
menghabiskan waktu delapan 
jam setiap hari untuk bekerja. 
Delapan jam adalah waktu yang 
sangat panjang dan melelahkan 
bila kita tidak menikmati 
pekerjaan, tidak bersemangat, 
sedih, lesu dan mengantuk. 
Seandainya dipaksakan pun 
hanya akan membuang waktu 
dan tenaga, karena hasilnya tidak 
akan maksimal. Jenuh dan tidak 
menikmati pekerjaan adalah hal 
yang lumrah dalam kehidupan 
manusia. Tetapi kita harus pandai 
menyiasati agar hal tersebut tidak 
berlarut-larut dan menghambat 
produktivitas. Ada tujuh kiat agar 
kita dapat menikmati pekerjaan 

dan mudah mengatasi kejenuhan 
sehingga mendapatkan hasil 
pekeraan yang optimal.

1. Mencintai pekerjaan kita

Langkah pertama sebelum 
memulai bekerja adalah mencintai 
pekerjaan. Bermacam faktor dapat 
memicu kejenuhan, sehingga 
kita tidak dapat menikmati 
pekerjaan. Tetapi bila kita 
mencintai pekerjaan yang sedang 
kita tekuni, maka kita akan 
merasa lebih berarti, karena pada 
dasarnya setiap orang di dunia ini 
memiliki peran dan sama-sama 
penting. Mencintai pekerjaan 
juga akan mendorong semangat 
kita untuk bekerja dengan penuh 
tanggung jawab. Mengutip kata-
kata seorang guru etos kerja 
indonesia, Jansen Sinamo, “Kerja 
adalah amanah, Anda harus 
bekerja dengan benar dan penuh 
tanggung jawab.” Bertanggung 
jawab dalam arti melakukan apa 
yang terbaik seringkali berdampak 
nyata terhadap peningkatan 
hasil kualitas sekaligus semangat 
kerja. Realitas kehidupan kerja 
juga tidak lepas dari berbagai 
macam hambatan, entah 
dalam bentuk persaingan atau 

sabotase, kurangnya fasilitas dan 
modal, tekanan dari atasan dan 
sebagainya. Tak jarang hambatan 
atau dalam bahasa positif disebut 
dengan “tantangan” menjadikan 
kita tidak menikmati pekerjaan. 
Tetapi jangan pernah sekalipun 
membiarkan tantangan dalam 
pekerjaan yang bisa menghambat 
kinerja kita.

2. Berpikir positif

Langkah yang dapat kita 
tempuh dalam menghadapi 
tantangan adalah berpikir positif. 
Dengan berpikir positif, kita akan 
melihat tantangan sebagai jalan 
untuk meningkatkan kualitas 
diri kita. Pepatah bijak Jepang 
sebagaimana dikutip dalam The 
Prentice Hall Encyclopedia of World 
Proverb Adversity is the foundation 
of virtue- “ Tantangan adalah dasar 
dari kebaikan.” Artinya, kita akan 
dapat menjaga semangat kerja tetap 
tinggi dan menikmati pekerjaan 
dengan selalu berpikir positif. Selain 
itu, kenikmatan dalam menjalankan 
pekerjaan di antaranya dipacu 
oleh kemampuan yang kita miliki. 
Bila pekerjaan menuntut tingkat 
kemampuan tertentu, sementara 
kemampuan kita sendiri terbatas 
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“Work is eiter fun or 
drudgerry. It depends 

on your attitude. I 
like fun.- Bekerja, 

selain menyenangkan 
juga membosankan. 
Saya suka bekerja 

itu menyenangkan. “ 
(Collen C. Barrett)
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akan sangat mudah memicu suasana 
kerja yang menjemukan atau tidak 
menyenangkan. Alangkah baiknya 
jika kita selalu meningkatkan 
kemampuan, mengasah keahlian 
dan mengisi pikiran dengan 
informasi atau ilmu pengetahuan 
terbaru.

3. Cara kerja harus lebih 
variatif dan kreatif

Langkah tersebut akan 
berpengaruh terhadap cara 
kita menyelesaikan pekerjaan, 
misalnya cara kita lebih bervariasi 
dan kreatif. Cara kerja yang 
kreatif lebih memastikan kita 
senang mengerjakan tugas kita.”... 
even without success, creative 
person find joy in a job well 
done. Learning for its own sake 
is rewarding...- meskipun tanpa 
kesuksesan, orang yang kreatif 
sangat menikmati pekerjaan 
yang dapat ia selesaikan dengan 
baik... “Belajar hanya untuk 
meningkatkan kreativitas akan 
selalu bermanfaat,” kata Mihaly 
Csikszentmihalyi.

4. Memupuk sikap konsisten

Langkah lain yang bisa kita 
tempuh untuk dapat menikmati 
pekerjaan adalah memupuk sikap 
konsisten. Seperti dikatakan 
sebelumnya bahwa kehidupan 
di dunia kerja sarat dengan 
aneka tantangan. Tetapi bila 
kita selalu bersikap konsisten 
terhadap tujuan semula, yaitu 
menghasilkan pekerjaan terbaik, 
maka keresahan, kekhawatiran, 
kebosanan dan segala yang 
kurang menyenangkan dalam 
pekerjaan akan tegantikan dengan 
rasa tenang dan senang. Pada 

akhirnya sikap konsisten tersebut 
menjadikan kita lebih maju dalam 
bidang pekerjaan kita.

5. Tetapkan skala prioritas

Langkah selanjutnya adalah 
menetapkan skala prioritas dalam 
pekerjaan. Kerjakan tugas yang 
terpenting, dan menyelesaikannya 
sesuai dengan batas waktu yang 
sudah kita tentukan sendiri. 
Patuhilah target deadline atau 
batas waktu, dan kita patut malu 
jika melanggarnya. Dengan 
demikian, kita akan terpacu untuk 
segera menyelesikan pekerjaan 
tanpa merasa terbebani.

6. Menciptakan suasana kerja 
yang komunikatif

Langkah yang harus kita 
tempuh adalah menciptakan 
susana kerja yang komunikatif. 
Luangkan waktu setidaknya 
untuk mendengar dan berusaha 
memahami harapan dan persoalan 
yang sedang dihadapi oleh orang-
orang di dalam lingkup pekerjaan 
kita. Dengan demikian akan 
tercipta saling pengertian dan 
jalinan keakraban, yang pada 
akhirnya melahirkan suasana 
menyenangkan dalam bekerja. 
Sementara itu, kita tidak dapat 
memungkiri bahwa kita selalu 
membutuhkan dukungan orang 
lain. John Ruskin menerangkan, 
“Every great man is always being 
helped by everybody, for his gift is 
to get good out of all things and all 
person. – Setiap orang yang hebat  
selalu didukung oleh orang lain, 
karena kebaikan yang ia dapatkan 
bersumber dari bermacam 
sebab dan dukungan orang lain.” 
Kecerdasan dalam mengelola 
hubungan dengan orang-

orang dalam lingkungan sangat 
berpengaruh terhadap suasana 
psikologis kita saat bekerja, 
terlebih terhadap hasil pekerjaan.

7. Saling memotivasi

Mungkin salah satu sebab 
kita tidak bersemangat kerja, 
bosan, malas dan sejenisnya 
dikarenakan potensi kita kurang 
diberdayakan atau kurang 
dihargai. Kalau saja potensi itu 
digabungkan dengan semangat 
kerja, pasti hasilnya sangat 
mengagumkan. Maka langkah 
yang bisa ditempuh adalah 
mencoba saling memotivasi dan 
menghargai sesama rekan kerja, 
atasan, bawahan maupun kolega 
kerja, tetapi juga mengorbankan 
semangat untuk bepacu dalam 
prestasi. “Motivation is the fuel, 
necessary to keep the human 
engine running. – Motivasi adalah 
bahan bakar, sangat penting 
untuk memompa semangat 
kerja manusia,” kata Zig Ziglar. 
Dengan saling menghargai dan 
memotivasi, kita akan senantiasa 
mendapatkan sumber semangat 
untuk lebih giat bekerja.

Satu hal yang harus kita 
pikirkan, waktu akan terus berlari 
tanpa memandang apakah kita 
sedang bersemangat kerja, lesu, 
gembira atau mengantuk. Maka 
jangan sia-siakan waktu, lakukan 
pekerjaan sebaik-baiknya. Tujuh 
kiat di atas akan membantu kita 
bekerja dengan lebih baik, karena 
ada jalan untuk melakukan 
pekerjaan kita dengan lebih baik. 
“There is a way to do it better..find 
it. – Selalu ada jalan untuk bekerja 
dengan baik...carilah,” kata Thomas 
Edison.* (Buletin Psyche, Drs H. Herry 
Hermawan, A., Psi., MM)
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alam konteks hukum internasional, 
ada dua dimensi udara yaitu ruang 
udara (air space) dan ruang angkasa 

(outer space). Dengan demikian di dunia 
ini tidak hanya tiga dimensi tapi ada empat 
yakni dimensi darat, laut, dimensi udara 
serta dimensi ruang angkasa. Dalam konteks 
dimensi udara, aturan internasional yang 
berlaku adalah Pasal 1 Konvensi Chicago 
Tahun 1944 yang menyatakan bahwa setiap 
negara berdaulat penuh dan eksklusif atas 
ruang udara di atasnya. Selanjutnya di 
terjemahkan dalam Undang-Undang No.15 
Tahun 1992, yang sekarang sudah dilakukan 
perubahan menjadi Undang-Undang No 1 
Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Berdasarkan Konvensi Chicago Tahun 
1944 dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 
maka negara punya hak ekslusif terhadap 

Kedaulatan 
Ruang Udara 
Nasional 
Ditinjau dari 
Pendekatan 
Hukum 
Internasional
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ruang udara. Pertanyaannya adalah sejauhmana 
batas ruang udara tersebut? Ruang udara batasnya 
ada di wilayah kedaulatan negara. Jika kita berbicara 
tentang kedaulatan negara kita harus melihat dari 
dimensi darat dan dimensi laut. Dimensi darat jelas 
wilayah yang merupakan kedaulatan kita, sedangkan 
kalau dimensi laut ada laut teritorial dan laut lepas. 
Maka yang menjadi kedaulatan kita di wilayah udara 
adalah di atas laut teritorial tetapi tidak di atas laut 
lepas. 

Berbeda dengan wilayah yang dikenal sebagai 
zona ekonomi eksklusif (ZEE). ZEE berada di 
laut lepas, bukan di wilayah kedaulatan, sehingga 
harus dibedakan dalam konteks hukum laut antara 
kedaulatan (sovereignty) dan hak berdaulat (soverign 
rights). Dalam suatu wilayah di mana kita punya hak 
berdaulat kita punya eksklusif sumber daya alam, 
ikan, minyak dan sebagainya. 

Konvensi Laut Tahun 1982 mengakui adanya 

konsep negara kepulauan. Laut yang dulu dikatakan 
“memisahkan pulau-pulau di Indonesia” saat ini 
menjadi “penghubung” dan disebut sebagai laut/
perairan kepulauan. Di atas perairan kepulauan ini 
kita punya kedaulatan tetapi tidak boleh mencegah/
meghalangi kapal yang mau memasuki wilayah 
perairan kepulauan. Sebagai kompensasinya kita 
membuat alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) 
bagi kapal-kapal yang akan memasuki perairan 
kepulauan. Ada tiga alur laut yang sudah ditetapkan 
untuk kapal-kapal yang akan melintas dengan tujuan 
damai. 

Bagaimana dengan masalah kedaulatan 
ruang udara terhadap negara-negara yang tidak 
meratifikasi/menjadi peserta Konvensi Hukum Laut 
Tahun 1982, karena dalam perspektifnya, mereka 
tidak terikat dengan konsep negara kepulauan. Salah 
satunya adalah Amerika Serikat. Mereka tidak mau 
menerima konsep negara kepulauan sebagai hukum 
kebiasaan internasional. Mereka menjadi resistant 
objection, berkeberatan dengan konsep negara 
kepulauan atau apapun kebiasaan internasional 
secara terus menerus, tidak putus-putus dan tidak 
mengambil manfaat. 

Yang menjadi masalah adalah kerap kapal laut 
bahkan pesawat udara Amerika Serikat memasuki 
wilayah udara/di atas perairan kepulauan Indonesia. 
Dalam hal ini bisa dilakukan force down sesuai 
dengan ketentuan yang ada. Amerika Serikat adalah 
peserta Konvensi Hukum Laut Tahun 1958 yang 
dalam konvensi tersebut tidak diakui konsep negara 
kepulauan. 

Dalam konteks ruang udara, pada kondisi 
damai ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah 
ketentuan penerbangan sipil yang diatur dalam 
ICAO (International Civil Aviation Organization) 
yang tujuan utamanya menjamin keselamatan 
penerbangan pesertanya. Salah satu masalah yang 
kita hadapi adalah terkait tentang flight information 
region (FIR) yang ada di Jakarta – Batam yang 
sekarang dikelola oleh Singapura. Inilah yang dari 
pihak kita menginginkan FIR dikelola Indonesia, 
karena ada di wilayah kedaulatan negara Indonesia.

Pertanyaannya adalah, apakah masyarakat 
internasional memberikan trush kepada Indonesia 
dan hal ini harus melibatkan ICAO, bahwa Indonesia 
mampu mengelola. Karena dalam FIR yang sekarang 
dikelola Singapura itu menjadi region yang sangat 
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sibuk tidak hanya saja pesawat 
dari negara Indonesia tetapi 
berbagai negara yang masuk ke 
Singapura. 

Ruang Angkasa
Berbicara masalah dimensi 

ruang angkasa, maka yang 
berlaku adalah Space Treaty 
1967 yaitu pemanfaatan ruang 
angkasa demi kesejahteraan umat 
manusia. Di ruang angkasa ini, 
sejak awal disepakati masyarakat 
internasional bahwa tidak boleh 
ada kedaulatan/ tidak boleh ada 
klaim nasional tentang ruang angkasa seperti bulan, 
dan benda-benda angkasa.

Pada masa lampau ketika roket diluncurkan 
memang roket awalnya turun ke bawah, Rusia pada 
tahun 1957 mengirim Sputnik ke atas kemudian 
Neil Amstrong berhasil mendarat di bulan dan 
menancapkan bendera. Dulu, ketika Eropa masih 
menjajah berbagai benua, menancapkan bendara 
sudah disebut sebagai klaim bahwa negara yang 
dijajah tersebut adalah wilayah milik negara Eropa. 
Tetapi karena masyarakat internasional sudah tahu 
bahwa kalaupun ada pihak-pihak dari bumi yang ke 
ruang angkasa menancapkan bendera, maka itu tidak 
di anggap sebagai klaim atas wilayah tersebut. Terkait 
ruang angkasa ini yang berlaku adalah Space Treaty 
tahun 1967 dan konsepnya 180 derajat berbeda 
dengan konsep yang dianut di dalam Konvensi 
Chicago Tahun 1944.

Indonesia, waktu itu, punya UU No. 20 
Tahun 1982 tentang Pertahanan Keamanan yang 
menyebutkan TNI AU mempuyai kewajiban untuk 
menegakkan kedaulatan sampai wilayah dirgantara.  
Istilah yang digunakan adalah “dirgantara” dan ini 
meliputi ruang udara dan ruang angkasa. Jadi TNI 
AU memiliki wilayah kedaulatan atas ruang angkasa 
tetapi yang dimaksud adalah wilayah yang disebut 
geostationery orbit (GSO) yang ada di ruang angkasa. 

Indonesia mengatakan GSO adalah milik 
kita. Karena misalnya ada satelit dikirim ke ruang 
angkasa dan ditempatkan di geostationery orbit 
maka perputaran antar satelit itu akan mengikuti 
yang di GSO dan mengikuti perputaran bumi. 

Tempat ini dianggap menjadi tempat yang paling 
ideal, karena mudah dikendalikan. Jadi awalnya 
Indonesia menyatakan, kita punya kedaulatan 
di ruang angkasa, tetapi kemudian hal tersebut 
ditolak dunia internasional. Kita mundur, klaim kita 
bukan kedaulatan tetapi hak berdaulat. Karena ini 
merupakan resources maka kita ambil konsep seperti 
ZEE meskipun ini bukan laut lepas tetapi dianggap 
sebagai resources bagi Indonesia. Jadi jika ada negara 
meluncurkan satelit ke wilayah tersebut kemudian 
dia menaruh di sana, maka berkewajiban membayar 
“fee” kepada kita (Indonesia). 

Hal inilah yang diperjuangkan, tetapi juga tidak 
diterima dunia internasional. Kita terpaksa mundur, 
kita tidak punya soverign right (hak berdaulat) tetapi 
punya preve ... right seperti seorang komandan yang 
punya space khusus untuk memarkir mobilnya. Jadi 
komandan tidak perlu cari-cari tempat parkir tapi 
sudah ada. Ketika Indonesia akan menaruh satelit 
disana maka kita punya kesempatan pertama, punya 
first priority. Hal inipun tidak diterima, karena 
yang mengatur mengenai masalah GSO ini adalah 
lembaga internasional tersendiri yaitu Internasional 
Telecomunication Union (ITU).

Akhirnya kita mundur dengan meratifikasi 
Space Treaty Tahun 1967 yang mengakui ruang 
angkasa termasuk Geo Stationary Orbit (GSO) 
dan sebagainya tidak bisa diklaim dengan apapun 
alasan haknya. Setelah meratifikasi Konvensi Space 
Treaty Tahun 1967 maka kita menerbitkan juga UU 
keantariksaan yaitu UU No. 21 Tahun 2013. Kita 
menyesuaikan ketentuan dari space Treaty Tahun 
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1967 yang prinsipnya di ruang angkasa kita tidak 
tunduk pada kedaulatan negara. 

Masalah ruang udara dan ruang angkasa menjadi 
sangat problematik, kenapa? Hal ini bukan untuk 
Indonesia, tapi untuk negara seperti Amerika Serikat 
dan sekarang Rusia. Amerika Serikat mempunyai 
space shuttle. Apakah space shuttle ini adalah objek 
yang harusnya diatur menurut Space Treaty 1967, 
karena berangkatnya diluncurkan seperti roket dan 
memasuki ruang angkasa, tetapi ketika kembali 
tidak seperti Apolo yang jatuh di mana saja. Ketika 
kembali space shuttle akan berfungsi seperti pesawat 
udara. Pertanyaannya adalah ketika berfungsi sebagai 
pesawat udara apakah pesawat ini harus mendapatkan 
ijin dari negara-negara yang memiliki kedaulatan di 
ruang udara.

Hingga saat ini pun, masalah delimitasi antara 
ruang udara dan ruang angkasa belum selesai, 
dimana berakhir dan kapan dimulai wilayah ruang 
angkasa itu. Banyak teori yang mencoba untuk 
menyelesaikan masalah ini. Ada yang mengatakan 
bahwa diambil saja 110 km itu, kenapa? Kalau satelit 
itu dioperasikan 110 km, turun dari 110 km tidak 
akan jatuh ke bawah karena gravitasi bumi, tetapi 
ada juga yang mengatakan kita tidak mau 110 km. 
Beberapa negara, Amerika Serikat terutama saat 
perang dingin bisa membuat pesawat udara yang 
bisa terbang di atas 110 km dan itu di anggap sangat 
berbahaya karena akan bisa melakukan reconaissance 
apa yang ada di bawah.

Bahkan sekarang ini satelit-satelit itu 
dioperasikan dalam rangka perang. Kita lihat ketika 
Perang Irak, ketika Amerika Serikat menyerbu Irak, 
mereka menggunakan satelit-satelit untuk menyerang 
yang konsentrasi militernya, walaupun Irak membuat 
kamuflase dengan tank-tank. Irak juga menggunakan 
tameng human shield, warga masyarakat biasa 
ditaruh disitu agar tidak bisa diserang. 

Tahun 1980-an ketika ketegangan Amerika 
Serikat dan Uni Soviet terjadi, Presiden Ronald 
Reagen menginisiasi yang disebut star war, atau 
Inisiatif Pertahanan Strategis (SDI). Ide ini adalah 
kalau ada misile yang diluncurkan Soviet ke AS 
maka sebelum sampai harus di intersef. Untuk 
itu AS membangun sistem pertahanan mereka di 
ruang angkasa. Hal ini banyak mendapat kritikan 
karena progam star war ini di anggap membuat 
ruang angkasa sebagai wahana militer. Hal ini 

banyak mendapat kritikan. Tetapi Amerika serikat 
mengatakan bahwa apa yang dilakukan bukan 
sebagai upaya offensive melainkan defensive. Seperti 
kita tahu, ketika Amerika punya sesuatu maka Uni 
Soviet pun akan melakukan hal yang sama. Di ruang 
angkasa ini apakah tenaga nuklir dapat digunakan. 
Dari sisi AS dan banyak negara maju mengatakan 
bahwa senjata nuklir tidak boleh tapi kalau nuklir 
yang menghasilkan energi masih dibolehkan. 

Kaitannya sekarang adalah dengan 
penginderaan jarak jauh / remote sensing yang 
ditaruh di ruang angkasa dan tidak ada kedaulatan di 
sana, tak bisa ada intervensi negara tetapi kemudian 
melakukan sensing. Sensing ini bisa untuk dua 
kepentingan, komersial atau perang. Komersial, 
mencari apakah disuatu tempat ada minyak, ada 
emas dan sebagainya. Kalau perang adalah mencari 
titik-titik konsentrasi dari tentara, bahkan dalam 
kasus Osama bin laden bisa ketahuan pergerakan 
orang dan sebagainya karena resolusinya sangat 
tinggi.

Di dalam pembahasan dalam antar negara 
terkait remote sensing satelit ini, kalau untuk 
kegunaan komersial, apakah negara yang di - remote 
sensing, diketahui bahan-bahannya, harus diberikan 
tidak dokumen-dokumen hasil dari remote sensing?

Seringkali mereka yang mendapatkan data itu 
menjual kepada pihak ketiga, pihak ketiga tanpa 
sepengetahuan dari negara tertentu dia akan minta ijin 
untuk katakanlah menggali wilayah yang menurut kita 
jauh di tengah hutan lalu kita beri konsensi. Ternyata 
setelah beberapa tahun kita baru tahu disana banyak 
terkandung mineral yang sangat berharga.

Itu dibahas dalam forum The United Nations 
Committee on the Peaceful Uses of Outer Space/
UNCOPUOS yang ada di Wina. Sedangkan remot 
sensing yang digunakan dalam militer, belum ada 
pembahasan karena dalam konteks berperang itu 
ketentuan-ketentuan damai jadi tidak berlaku, yang 
berlaku adalah ketentuan-ketentuan di masa perang. 
Perlu di pahami betul bahwa ada dua dimensi ruang 
berbeda, yaitu ruang udara dan ruang angkasa 
yang rezimnya berbeda. Karena kemajuan dan 
perkembangan teknologi maka kompleksitasnya 
dalam segi hukum-nya pun berbeda.* (Disarikan dari 
paparan Prof. Dr. Hikmahanto Yuwono, pada acara seminar 
hukum udara 2017)
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Membahas nilai-nilai kejuangan tidak 
terlepas dari latar belakang perjalanan 
sejarah bangsa Indonesia, khususnya 

pada periode perjuangan kemerdekaan. Selama 
periode tersebut, masyarakat dan para pemimpin 

perjuangan memunculkan 
keistimewaan sifat-

sifat mental dan moral 
militansinya. Kualitas inilah 

yang dibangkitkan, dipupuk, 
dikuatkan oleh para pejuang 

kemerdekaan yang akhirnya 
mengantarkan bangsa Indonesia 

memproklamasikan kemerdekaan 
sebagai satu negara dan bangsa yaitu 

Negara Kesatuan Republik Indonesia 
dan bangsa Indonesia. 

TNI sebagai bagian dari bangsa dan 
kebangsaan ini tidak terlepas dari nilai-

nilai kejuangan sebagai nilai khusus yang 
selaras, sekaligus bisa memperkokoh serta 

mendinamisasikan nilai-nilai keindonesiaan. 
Nilai-nilai kejuangan TNI sebagai darma pusaka 

TNI adalah nilai-nilai instrinsik TNI sebagai 

Implementasi Nilai-Nilai 
Kejuangan TNI 
untuk Memantapkan 
Militansi Prajurit
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pengawal dan pelindung NKRI yang dijiwai oleh 
semangat Proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila 
dan UUD 1945. Nilai kejuangan itu meliputi TNI 
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; pembela, 
pelindung dan pengawal Pancasila dan UUD 
1945; berjiwa Sapta Marga; percaya pada kekuatan 
diri sendiri; pembela kejujuran, kebenaran, dan 
keadilan; rela berkorban untuk kepentingan nusa 
dan bangsa; tidak mengenal menyerah; dan milik 
NKRI yang jatidiri dan karakternya tidak berubah-
ubah, menghayati dan mengamalkan 11 asas 
kepemimpinan.

Mengutip pendapat Sayidiman Suryohadiprojo, 
bahwa kejuangan TNI adalah semangat, sikap 
dan perilaku TNI beserta seluruh anggotanya 
dalam melaksanakan pengabdian sebagai alat 
negara Republik Indonesia dan alat perjuangan 
bangsa. Pengabdian itu meliputi pelaksanaan 
fungsi mengamankan dan menegakkan kedaulatan 
negara serta menjalankan tugas dan perjuangan 
bangsa Indonesia mencapai tujuan nasional, 
yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Berbicara tentang jiwa militansi TNI maka 
kegigihan Panglima Besar Jenderal Soedirman adalah 
teladannya. Nilai kejuangan Jenderal Soedirman 
yang tetap abadi pada jiwa prajurit TNI adalah rela 
berkorban, pantang menyerah, dan bersatu bersama 
rakyat. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam setiap 
langkahnya. 

Nilai keunggulam moral dan etika tercermin 
dalam Perintah Harian Panglima Besar kepada 
seluruh Angkatan Perang RI tanggal 5 Oktober 1949. 
“Empat tahun di belakang kita penuh penderitaan 
dan penuh pengorbanan. Angkatan Perang Republik 
Indonesia lahir di medan perjuangan kemerdekaan 
nasional, di tengah-tengah dan dari revolusi rakyat 
dalam pergolakan membela kemerdekaan. Karena 
itu APRI adalah Tentara Nasional, Tentara Rakyat, 
Tentara Revolusi. Perubahan suasana politik di 
dunia internasional umumnya dan kekhususannya 
perubahan politik yang meliputi penjelasan 
pertikaian Indonesia-Belanda. Janganlah sekali-kali 
dapat mempengaruhi apalagi membelokkan arah 
perjuangnan tentara kita, berdasar pada sumpahnya.”

Nilai-nilai pantang menyerah tercermin 
pada amanat Panglima Besar Jenderal Soedirman 

kepada Taruna Militer, 27 Mei 1946 di Yogyakarta. 
“Meskipun kalian mendapat latihan jasmani yang 
sehebat-hebatnya tidak akan berguna jika kamu 
mempunyai sifat menyerah. Kepandaian yang 
bagaimanapun tingginya tidak ada gunanya jika 
orang tersebut mempunyai sifat menyerah. Tentarakan 
hidup sampai akhir zaman, jangan menjadi alat 
oleh suatu badan atau orang. Tentara akan timbul 
tenggelam bersama negara.

Nilai-nilai rela berkorban, tercermin pada 
amanat Panglima Besar Soedirman pada tanggal 
17 Agustus 1948 di Yogyakarta: “Robek-robeklah 
dadaku, potong-potonglah jasadku ini, tetapi jiwaku 
yang dilindungi benteng sang merah putih akan tetap 
hidup, tetap menuntut bela, siapapun lawan yang aku 
hadapi.”

Kalimat Proklamasi menggugat kita, menagih 
janji kita sekalian, menuntut pemenuhannya 
sumpah-sumpah yang kita ikrarkan, hendaknya 
mempertahankan habis-habisan isi dan jiwa 
proklamasi. Percuma kita memperingati kebesaran 
Proklamasi itu kalau Undang-Undang Dasar Negara 
kita cemarkan mentah-mentah oleh bangsa lain, kalau 
kesucian Sang Merah Putih dinodai oleh bangsa lain. 
Sebagai prajurit pertama-tama yang harus serentak 
bangkit, berdiri maju menyediakan tercabutnya 
nyawa dari badan. Disanalah tempat istirahatnya 
saudara-saudara kita, yang telah mendahului kita 
karena gugur dalam perjuangan menentang bahaya 
yang hendak merobohkan Sang Merah Putih. Mereka 
menebus perjuangan dengan jiwa mereka, karena 
yakin lebih baik hancur lebur daripada Sang Merah 
Putih yang gugur. Isilah mulai sekarang jiwa kita 
dengan jiwa Proklamasi, dengan jiwa Sang Merah 
Putih, maka Insya Allah akan lebur segala halangan 
yang berani merintangi jalannya perjalanan kita. 
Jalan menuju Indonesia Raya Merdeka dan Berdaulat.

Bersatu bersama rakyat. Kerjasama dengan 
rakyat dalam pertahanan negara, bantuan yang 
ikhlas dari rakyat ternyata dapat mengatasi berbagai 
masalah pelik yang mutlak diperlukan dalam 
organisasi tentara. Keberhasilan tugas nasional 
apapun, tidak terkecuali tugas TNI sebagai tentara 
rakyat tidak terlepas dari hubungan harmonis antara 
prajurit dan rakyat. Seorang ahli strategi perang 
baru-baru ini menjelaskan mengapa Syria tidak 
terkalahkan, karena tentaranya Bashar Al-Assad 
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didukung oleh rakyatnya. Perancis dan Amerika 
serikat tidak bisa mengalahkan Vietnam karena 
pemerintah dan tentara Vietnam didukung oleh 
rakyatnya.

Membangun militansi prajurit
Kata “militansi” dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia berarti sikap ketangguhan dalam berjuang 
menghadapi kesulitan dan perang. Militansi 
merupakan sifat yang ada pada setiap manusia dan 
berhubungan dengan keyakinan. Militansi akan 
muncul apabila ada kesamaan persepsi antara apa 
yang diyakini sebagai kebenaran dan tindakan yang 
harus dilakukan. Upaya membangun militansi 
prajurit dapat dilakukan dengan berbagai cara, 
seperti melaksanakan upacara yang diarahkan 
menumbuhkan rasa mencintai tanah air; 
menyelenggarakan peringatan hari besar nasional 
untuk mengenal berbagai budaya bangsa; melalui 
lagu-lagu nasional, menciptakan tradisi baru yang 
bersifat holistik yang pelaksanaannya diikuti oleh 

seluruh kesatuan tanpa terkecuali; memberikan 
reward dan punishment dalam setiap pelaksanaan 
tugas secara seimbang sebagai bukti penghargaan 
atas keihklasan dan pengorbanan yang telah 
diberikan; serta melaksanakan upgrade prajurit. 
Upgrade dalam arti meningkatkan pengetahuan 
dan keterampilan baik dalam bidang spesialisasinya 
maupun profesinya. 

Yang tidak kalah penting dalam membangun 
militansi prajurit adalah adanya upaya menciptakan 
suasana satuan yang kondusif serta kesejahteraan 
yang terpenuhi. Membangun militansi prajurit erat 
kaitannya dengan membangun moril. Oleh karena 
itu prajurit yang memiliki moril tinggi pasti berjiwa 
militan, namun sebaliknya moril rendah akan 
berdampak pula terhadap militansi prajurit. Dengan 
moril yang tinggi prajurit akan siap menjalankan 
tugas serta rela berkorban, tunduk kepada pimpinan 
dan patuh kepada disiplin.* (Disarikan dari paparan 
Letjen R.M. Trusono, S.Mn., pada Sarehan Bintal TNI, 2017)
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dan pesawat dari tangan tentara 
Jepang. 

Modal awal Angkatan 
Udara adalah pesawat-pesawat 
hasil rampasan dari tentara 
Jepang seperti jenis 
Cureng, Nishikoren, serta 
Hayabusha. Pesawat-
pesawat inilah yang 
merupakan cikal bakal 
berdirinya Angkatan 
Udara. Dengan pesawat-
pesawat hasil rampasan 
itu pula, saat Belanda ingin 
kembali menjajah Indonesia, 
Angkatan Udara mampu 
menunjukkan kekuatannya 
dengan menyerang benteng-
benteng pertahanan mereka 

Berawal Dari 
Peninggalan Jepang

72 Tahun Angkatan Udara

Tanggal 9 April 1946, 
Presiden Sukarno 
mengeluarkan Peraturan 

Pemerintah No. 6/SD yang 
berisi pembentukan Tentara 
Republik Indonesia Angkatan 
Udara. Berdasarkan penetapan 
pemerintah itu pula, Presiden 
Sukarno menetapkan Panglima 
Besar Tentara Republik Indonesia 
menjadi Pimpinan Tertinggi 
Tentara Republik Indonesia 
Angkatan Udara dan mengangkat 
Suryadi Suryadarma menjadi 
Kepala Staf Tentara Republik 
Indonesia Angkatan Udara. 
Tanggal dikeluarkannya Penetapan 
Pemerintah tersebut diperingati 
Keluarga Besar Angkatan Udara 

sebagai Hari Ulang Tahun 
Tentara Nasional Indonesia 
AngkatanUdara. 

Embrio pembentukan 
Angkatan Udara sudah ada 
bersamaan dengan dibentuknya 
Badan Keamanan Rakyat (BKR) 
pada tanggal 22 Agustus 1945. Hal 
ini ditandai dengan dibentuknya 
Badan Keamanan Rakyat 
Oedara, di daerah-daerah yang 
mempunyai pangkalan udara. 
Sejatinya BKR-BKRO bukanlah 
tentara. Pembentukannya pun 
tidak dimaksudkan sebagai satu 
organisasi kemiliteran yang resmi, 
namun karena desakan situasi 
pada waktu itu, BKR-BKRO 
memelopori perebutan senjata 

Peawat terbang Cureng
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Berawal Dari 
Peninggalan Jepang

di Semarang, Salatiga dan 
Ambarawa.

Kekuatan Macan Asia
Setelah keputusan Konferensi 

Meja Bundar tahun 1949, 
Belanda mengakui kedaulatan 
Indonesia. Pengakuan kedaulatan 
ini ditindaklanjuti dengan 
penyerahan kekuasaan, baik sipil 
maupun militer ke tangan bangsa 
Indonesia. Di Angkatan Udara, 
serah terima aset dari Belanda 
(Militaire Luchvaart) kepada 
Angkatan Udara dilakukan secara 
bertahap, dimulai pada awal tahun 
1950 dan harus selesai dalam 
waktu enam bulan ke depan. 

Selama serah terima, 
Angkatan Udara tidak hanya 
menerima seluruh pangkalan 
udara saja, namun juga 10.000 
personel Militaire Luchvaart 
serta ratusan pesawat terbang 
militer dari berbagai tipe, seperti 
C-47 Dakota, B-25 Mitchell, 
P-51 Mustang, Catalina, Piper 
Cub dan Auster. Di samping itu 
juga diserahterimakan bengkel 
pemeliharaan pesawat terbang, 
fasilitas pendidikan dan fasilitas-
fasilitas lainnya. 

Sebagai puncak penyerahan 
aset Militaire Luchvaart kepada 

Angkatan Udara, pada tanggal 
27 Juni 1950 Hoofd Kwartier 
Militaire Luchvaart (Markas Besar 
Penerbangan Militer Belanda) 
diserahkan kepada Angkatan 
Udara. Peristiwa penyerahan ini 
menjadi moment penting bagi 
Angkatan Udara maupun bagi 
sejarah penerbangan nasional. 
Kesuksesan serah terima 
Militaire Luchvaart kepada 
Angkatan Udara membalikkan 
anggapan Dinas Rahasia Militaire 
Luchvaart yang mengatakan 
Lucht Commodore Suryadarma 
tidak mempunyai tenaga maupun 
alat dan tidak mungkin akan 
dapat melaksanakan reorganisasi 
Militaire Luchvaart ke dalam 
Angkatan Udara. Akan tetapi 
kerja keras Suryadarama berserta 
seluruh personel Angkatan Udara 
membuktikan bahwa Angkatan 
Udara berhasil melaksanakan 
serah terima dengan sukses. Tugas 
Angkatan Udara selanjutnya 
seperti yang tertuang pada Pasal 
30 ayat 3 UUD 1945 yaitu 
mempertahankan, 
melindungi, dan 
memelihara 

keutuhan dan kedaulatan negara.
Sebagai bagian dari Angkatan 

Perang, Angkatan Udara harus 
dilengkapi alat pertahanan yang 
mumpuni. Para pendahulu 
Angkatan Udara sadar, setelah 
menerima aset-aset Militaire 
Luchtvaart, perlu penambahan 
jumlah skadron pesawat, radar dan 
rudal untuk kekuatan pertahanan 
udara Indonesia. Hingga awal 
tahun 60-an, Angkatan Udara 
mengalami popularitas nasional 
yang tinggi. Negara tetangga pun 
menyebut Angkatan Udara sebagai 
Macan Asia.

Penyebutan sebagai Macan 
Asia bukan tanpa alasan, 
mengingat alutsista Angkatan 
Udara begitu besar 
dan kuat. Selain 
kedatangan Rudal SAM 
-75, Angkatan Udara 
juga diperkuat dengan 
ratusan pesawat dari 
berbagai jenis seperti 
Heli MI-4, SM-1, Bell-

Peawat terbang P-51 Mustang
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47, S-58 T Sikorsky dan MI-6, 
pesawat latih T-34 A Mentor, 
L-29 Dolphin, pesawat angkut 
C-47 Dakota, IL-14, Hercules 
C-130, Antonov-12 dan C-140 Jet 
Star. Deretan MiG-15, MiG-17, 
MiG-19, MiG-21 dan pesawat 
jet/pancar gas Vempire serta 
beberapa pesawat pembom TU-
16 menambah panjang daftar 
pesawat Angkatan Udara. Tak 
hanya pesawat udara dan rudal, 
penempatan radar sebagai ‘mata-
mata’ untuk mengcover wilayah 
Indonesia juga dikembangkan. 
Tercatat Radar Nysa, Radar Decca 
dan Radar P-30 tergelar.

Kini 72 tahun usia Angkatan 
Udara. Untuk merebut kembali 
gelar Macan Asia memang dirasa 
cukup sulit bagi Indonesia, 
mengingat kondisi alat utama 
sistem persenjataan Angkatan 
Udara saat ini masih jauh dari 
kondisi kekuatan udara ideal bila 
dihadapkan dengan tugas menjaga 
kedaulatan. Padahal dalam 
pelaksanaan tugas, seperti tertuang 
dalam UU No 34 Tahun 2004, 
dibutuhkan suatu postur Angkatan 

Udara yang ideal. 
Saat ini, Angkatan 

Udara tengah berupaya untuk 
meningkatkan kemampuan dan 
kualitasnya karena modernisasi 
alat utama sistem persenjataan 
merupakan hal yang tidak boleh 
ditawar lagi. Peningkatan tersebut 
akan dilakukan dengan pembelian 
senjata atau pesawat baru melalui 
pembangunan kekuatan pokok 
minimum atau minimum essential 
force (MEF). Program MEF ini 
dilakukan dalam tiga tahap yaitu 
MEF Renstra I (2010 – 2014), 
II (2015 – 2019) dan III (2020 – 
2025). 

Memang, pembangunan 
kekuatan pertahanan tidaklah 
semata-mata ditujukan untuk 
berperang melawan kekuatan 
asing. Namun prinsip “siapa 
yang ingin damai, bersiaplah 
untuk berperang” mempengaruhi 
pemikiran setiap negara untuk 
berusaha menjaga dirinya, baik 
dalam menghadapi perang yang 
sesungguhnya maupun sekedar 
membuat rasa takut (deterrent 
effects) negara tetangga.

Kondisi mutakhir Angkatan 
Udara sebagai alat pertahanan 
di udara jelas menunjukkan 
kemajuan dibandingkan dengan 
masa-masa sebelumnya. Meski 
masih dalam kondisi minimal 
dibandingkan tantangan yang 
dihadapi, Angkatan Udara makin 
terdengar kehadirannya dalam 
berbagai even unjuk kekuatan 
udara di tanah air. 

Terkait dengan rencana 
penambahan alutsista Angkatan 
Udara, Kepala Staf Angkatan 
Udara (Kasau) Marsekal TNI 
Yuyu Sutisna, S.E., M.M. sudah 
memiliki target atau rencana 
kerja yang akan menjadi fokus. 
Rencana kerja itu salah satunya 
berkaitan dengan pengadaan 
alat utama sistem persenjataan 
(alutsista). Meski tidak ada 
ancaman dan apalagi perang udara 
dalam arti tradisional, kehadiran 
alutsista Angkatan Udara akan 
menjadi sebuah kekuatan yang 
bisa mengangkat martabat dan 
kehormatan negara dan bangsa di 
wilayah sekitarnya.*

Peawat terbang Nishikoren
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warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, 
yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk 
jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan 
tugas pemerintahan. 

Pasal 6 undang-undang tersebut menyebutkan 
pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. PNS 
merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai 
pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. 
PPPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai 
pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina 
Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi 
pemerintah dan ketentuan undang-undang ini.

 
Hak dan kewajiban

Sesuai UU ASN ini, PNS berhak memperoleh 
gaji, tunjangan, dan fasilitas; cuti; jaminan pensiun dan 
jaminan hari tua; perlindungan; serta pengembangan 
kompetensi. Sedangkan PPPK berhak memperoleh gaji 
dan tunjangan; cuti; perlindungan; serta pengembangan 
kompetensi.

Pegawai ASN wajib setia dan taat pada Pancasila, 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan 
pemerintah yang sah;  menjaga persatuan dan kesatuan 
bangsa; melaksanakan kebijakan yang dirumuskan 
pejabat pemerintah yang berwenang; menaati ketentuan 
peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas 
kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, 
kesadaran, dan tanggung jawab; menunjukkan 
integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, 
ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam 
maupun di luar kedinasan; menyimpan rahasia jabatan 
dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014) adalah undang-
undang yang mengatur profesi bagi pegawai 

negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian 
kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Undang-
Undang ini disingkat UU ASN. Dengan disahkannya 
undang-undang ini oleh DPR pada 19 Desember 2013, 
maka secara otomatis menggantikan Undang-Undang 
Nomor 8 tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 
43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Dalam undang-undang ini yang dimaksud 
dengan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan 
perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. 
Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut 
pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai 
pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara 
lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat 
PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi 
syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian 
untuk menduduki jabatan pemerintahan.  Pegawai 
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah 
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dan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.

Pegawai ASN melaksanakan tugas pelayanan 
publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan 
tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan 
memberikan pelayanan atas barang, jasa, dan/atau 
pelayanan administratif yang disediakan Pegawai ASN. 
Adapun tugas pemerintahan dilaksanakan dalam 
rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan 
yang meliputi pendayagunaan kelembagaan, 
kepegawaian, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam 
rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu 
dilakukan melalui pembangunan bangsa (cultural and 
political development) serta melalui pembangunan 
ekonomi dan sosial (economic and social development) 
yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan 
kemakmuran seluruh masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 
5 Tahun 2014 Tentang ASN ini, pegawai negeri sipil 
(PNS) yang pensiun per Februari 2014 otomatis 
diperpanjang dua tahun, karena batas usia pensiun yang 
diamanatkan undang-undang ini adalah 58 tahun bagi 
pejabat administrasi, 60 tahun bagi pejabat pimpinan 

tinggi serta pejabat fungsional sesuai peraturan 
perundangan-undangan bagi pejabat fungsional.

Menuju tahun 2025, apalagi setelah disahkannya 
UU ASN, aparatur negara diharapkan memiliki 
kekuatan dan kemampuan tinggi, berintegritas, 
nonparsial dalam melaksanakan tugas, berbudaya kerja 
tinggi, dan kesejahteraan tinggi, serta dipercaya publik 
dengan dukungan sumber daya manusia unggulan 
di bawah kepemimpinan presiden. ASN juga harus 
netral, dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus 
partai politik untuk menjamin keutuhan, kekompakan, 
dan persatuan ASN, serta dapat memusatkan segala 
perhatian, pikiran, dan tenaga pada tugas yang 
dibebankan. 

Selanjutnya guna menyalurkan aspirasi dalam 
rangka pembinaan dan pengembangan profesi, Pegawai 
ASN berhimpun dalam wadah korps profesi Pegawai 
ASN Republik Indonesia yang bertujuan menjaga kode 
etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta 
mewujudkan jiwa korps ASN sebagai perekat dan 
pemersatu bangsa.  Pada saat Undang-Undang ini mulai 
berlaku (15 Januari 2014), PNS Pusat dan PNS Daerah 
disebut sebagai Pegawai ASN.*
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Sesuai Pasal 2 Undang – Undang Nomer 34 
Tahun 2004 tentang TNI, jatidiri TNI yang 
keempat adalah “Tentara Profesional ”. Yang 

dimaksud Tentara Profesional adalah tentara yang 
mahir menggunakan peralatan militer, mahir 
bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur serta 
mampu melaksanakan tugas secara terukur dan 
memenuhi nilai-nilai akuntabilitas. Kesamaptaan 
jasmani mutlak diperlukan untuk itu bahkan 
sebelum menjadi anggota militer kesehatan dan 
kesamaptaan jasmani menjadi syarat mutlak yang 
harus dipenuhi. Setelah menjadi anggota militer pun 
kesamaptaan terus dibina agar anggota selalu bugar 
dan siap melaksanakan tugas. 

Demikian pentingnya kesamaptaan, Pimpinan 
TNI AU kembali menekankan melalui telegram 
Aspers Kasau No T/63/2018 bahwa seluruh prajurit 

TNI AU yang mau meaksanakan 
UKP (usulan kenaikan pangkat) atau 
menduduki jabatan harus memenuhi 
syarat tertentu, salah satunya mempunyai 
nilai garjas (kesegaran jasmani) yang 
cukup. Dengan nilai garjas yang baik pasti 
akan didapat prajurit yang bugar. 

Kebugaran seseorang tidak dapat 
secara instan diperoleh tetapi harus 
dengan latihan yang teratur dan terukur. 
TNI AU memberikan waktu untuk 
membina fisik seluruh prajurit / PNS 
secara teratur setiap selasa dan Jumat 
berupa latihan aerobik dan olahraga 
umum/olahraga militer. Latihan aerobik, 
kadang-kadang dianggap sebagai kegiatan 
yang membosankan dan tidak bermanfaat. 
Hal ini karena kurang dipahaminya 
pengetahuan tentang manfaat latihan 

aerobik sehingga beranggapan seolah-olah waktu 
yang dipakai untuk latihan hanya sia-sia saja. Berikut 
ini disampaikan kiat-kiat untuk latihan aerobik yang 
aman dan bermanfaat.

1. Tes denyut nadi (DN)
 Fungsi dan kegunaan tes denyut nadi (DN) untuk 

mengetahui jumlah denyut nadi dalam keadaan 
istirahat (batas normal yaitu tidak kurang dari 
60 DN dan tidak lebih dari 90 DN) Pengecekan 
denyut nadi dengan meraba denyut nadi pada 
bagian pergelangan tangan / leher dan dihitung 
jumlah denyutnya selama satu menit atau 15 
detik jumlah hitungannya dikalikan empat, 
dengan ketentuan, denyut nadi awal sebelum 
melaksanakan kegiatan, minimal 60 DN/menit 
dan maximal 90 DN/menit. Bila denyut nadi awal 
kurang dari 60 DN/menit atau lebih, maka perlu 
diperiksa dokter

Mau Naik Pangkat,
Jaga Kesamaptaan
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2. Setiap kali memulai latihan lari/aerobik harus 
dilakukan secara berurutan yaitu diawali dengan 
pemanasan/warming up, inti dan pendinginan/
cooling down.
a. Pemanasan/warming up dilakukan untuk 

memperbaiki sirkulasi darah dan meregangkan 
urat (tendo,ligamen) sehingga otot tidak 
mudah cedera. Gerakan pemanasan dalam 
bentuk senam ditempat, misalnya peregangan, 
lari ditempat, gerakan - gerakan menuju inti. 
Pemanasan dilakukan 5 -10 menit.

b. Latihan inti. Dalam latihan inti gerakan-
gerakan dititikberatkan pada organ tubuh 
yang dilatih, apabila ada keluhan seperti 
mual, pusing, sesak napas, nyeri dada dan 
sebagainya maka latihan harus dihentikan dan 
segera konsultasi dengan petugas kesehatan. 
Latihan inti dilakukan selama 20-30 menit.

c. Pendinginan/cooling down untuk 
mengembalikan tubuh ke kondisi semula, 
dilakukan dengan menurunkan intensitas 
latihan secara bertahap, sedikit demi sedikit 
dan tidak berhenti mendadak. Pendinginan 
dilakukan selama 5-10 menit.

3. Latihan aerobik sebaiknya dilakukan secara 
teratur dan cukup takarannya. Takaran/dosis 
latihan aerobik harus memenuhi:
a. Intensitas latihan, Ditinjau dari faal jantung 

dan pertimbangan keselamatan serta untuk 
mendapatkan efek latihan yang memadai, 

maka intensitas pembebanan latihan berada 
pada tingkat 60 – 80 persen dari kapasitas 
aerobik. Tingkat latihan ini berada pada 
daerah latihan (training zone) yang setara 
dengan denyut nadi latihan yaitu antara 72 – 
87 persen dari denyut nadi maksimal (DNM). 
Denyut nadi maksimal diperoleh dengan 
rumus, DNM = 220 – umur. Contoh seorang 
berumur 45 tahun. (DNM nya 220-45= 175, 
denyut nadi latihan = 175x72% = 126 dan 
175x87% = 152). Jadi, untuk usia 45 tahun 
sebaiknya berlatih sampai denyut nadinya 
mencapai 126-152 denyut/ menit. 

b. Lama latihan. Untuk memelihara dan 
meningkatkan kesemaptaan aerobik maka 
latihan harus dilakukan selama 20-30 menit 
tidak termasuk waktu untuk pemanasan dan 
pendinginan.

c. Frekuensi latihan. Untuk meningkatkan dan 
memelihara kesemaptaan, aerobik dilakukan 
sekurang-kurangnya tiga kali/minggu, karena 
ketahanan otot akan menurun setelah 48 jam 
sehingga sebelum ketahanan otot menurun 
harus sudah berlatih kembali. 

4. Macam latihan untuk kesemaptaan aerobik 
antara lain lari sistem aerobik jarak 2400, 3200 
sampai 4800 meter atau lari sistem aerobik 
dengan waktu 20-30 menit; jalan kaki dengan 
jarak 6000-8000 meter atau jalan kaki dengan 
waktu 60 menit, lari ditempat, berenang, 
bersepeda, lompat tali dan lain-lain.

5. Sehubungan dengan jadwal latihan mingguan 
TNI/PNS AU hanya dua kali/ minggu dianjurkan 
agar menambah latihan lagi minimal satu kali di 
luar latihan mingguan.

6. Untuk memiliki postur anggota TNI yang ideal 
tidak cukup hanya dengan melakukan latihan 
aerobik saja perlu ditunjang kesemaptaan 
anaerobik yaitu latihan kesemaptaan otot antara 
lain pull up, push up, sit up dan shuttle run atau 
dengan latihan beban/ weight training. Ingat, sehat 
itu mahal, sehat itu tidak bisa diwakilkan, cara 
yang paling mudah untuk menuju sehat adalah 
berolahraga.* (Dari berbagai sumber, oleh Letkol Kes Bakti 
Joko, S. SPd., M.Or/ Kasi Binjas Kodiklatau)
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Dalam kesendirian, semburat cahaya terang 
dari layar handphone menyinari wajah 
seorang gadis berkerudung abu-abu 

yang berjalan menyusuri trotoar di perumahan 
tempatnya tinggal, dengan wajah berseri-seri ia 
melihat pesan masuk di layar handphone.

“ Lagi dimana Yu? ”, isi pesannya.
Dengan cepat ia membalas pesan tersebut.
“ Baru saja keluar rumah, on the way cafe 

Asmara ”, Ayu memencet tanda kirim.
Ayu bergegas mempercepat langkah menuju 

cafe yang tidak jauh dari tempat tinggalnya untuk 
bertemu dengan seorang pria bernama Roni yang 
dikenalnya dari sebuah aplikasi media sosial. 

Sejak berkenalan di face book, hubungan 
mereka berdua berlanjut menjadi teman akrab 
sampai empat tahun lamanya. Mereka juga selalu 
menyempatkan waktu untuk bertemu untuk 
sekedar mengobrol maupun untuk jalan-jalan.

Walau akrab, Roni belum pernah 
mengungkapkan perasaan cintanya pada Ayu. 
Sebaliknya Ayu pun menahan diri, meskipun dalam 
hatinya menggelayut perasaan sayang pada Roni.

Pernah beberapa kali dalam pertemuan 
maupun melalui pesan, 
Roni bercerita tentang 
cerita cintanya dengan 

wanita lain. Ayu setia menjadi 
pendengar yang baik, menghibur, memberi 

saran, meskipun dalam hatinya tersayat perih. Tak 
bisa dipungkiri Ayu sangat senang, bertemu dengan 
teman curhatnya yang sangat disayanginya itu.

 “ Sepertinya Roni sudah sampai ”, gumam Ayu 
setibanya di tempat janjian.

Di depan cafe Asmara tampak sepeda motor 
milik Roni sudah terparkir. Ayu pun segera 
menghampiri tempat Roni duduk.

“Assalamulaikum ... Hai Ron, sudah lama?”, 
tanya Ayu.

“Walaikumsalam ... Hai Yu, belum lama kok”, 
jawab Roni. “ Ayo sini duduk, mau pesan apa?”, 
sambungnya.

“ Seperti biasa ... ”, jawab Ayu tersenyum 
sembari duduk, dan Roni memanggil pelayan cafe 
untuk memesan.

Roni dan Ayu sangat suka memesan menu 
andalan cafe Asmara yaitu nasi ketan dengan saus 
susu kental manis dan juga kopi hitam. Selain 

Pupus
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enak harganya pun sangat terjangkau. Tak heran 
pelanggannya banyak.

“ Tumben ngajak makan sore-sore, kamu gak 
kerja?”, tanya Ayu penasaran.

Terlihat raut wajah Roni berubah. “ Aku sudah 
tidak kerja di hotel lagi Yu”, jawab Roni.

“Hahh!! Kenapa memang kamu dipecat?” ujar 
Ayu kaget. 

Roni menceritakan bahwa beberapa bulan 
terakhir hotel tempatnya bekerja mengalami 
penurunan pelanggan, sehingga mempengaruhi 
pendapatan hotel dan 
berdampak pada gaji karyawan. 
Roni memutuskan untuk 
mengundurkan diri.

“ Sayang sekali ...”, ujar Ayu. 
“Semangat dong!! Kamu pasti 
bisa dapat kerjaan yang lebih 
baik lagi”, sambung Ayu.

“ Pfft, hahaha ...”, mendengar 
ucapan Ayu, Roni pun tertawa 
kecil.

“ Kok malah ketawa, 
kamu baru sadar kaan .. kalau 
temanmu ini sangat perhatian 
sekali ”, ujar Ayu.

“ Tahu gak Yu?”, tanya Roni.
“ Nggak tahu, cerita dong biar Ayu tahu”, jawab 

Ayu.
“ Selain memberi kabar duka, aku juga ingin 

memberikan kabar gembira. Dan aku mau kamu 
orang pertama yang tahu”, terang Roni, dan Ayu 
menyimaknya dengan seksama.

“ Setelah mengundurkan diri dari Hotel, aku 
mendaftar untuk masuk TNI, kamu tahu kan ... 
menjadi seorang TNI adalah cita-citaku. Dan ... 
alhamdulilah setelah aku mengikuti beberapa tes 
beberapa minggu terakhir, akhirnya aku lolos dan 
melanjutkan pendidikan di Akademi TNI untuk 
menjadi prajurit perwira Karier ”, lanjut Roni.

“Serius Ron!!” pekik Ayu tak percaya. Roni 
pun tersenyum sembari mengangguk. 

“ Alhamdulilah ... walau aku agak kecewa 
karena kamu tidak memberitahuku lebih awal, 
tapi aku turut bahagia, karena cita-cita yang sudah 
kamu impikan akhirnya dapat terwujud”, ujar Ayu 

penuh haru. 
“ Kapan Ron berangkat melanjutkan 

pendidikan?”, tanya Ayu.
“ Besok pagi aku dan beberapa rekan lainnya 

berangkat ke Magelang menggunakan pesawat 
Hercules milik TNI AU”, jawab Roni.

Ayu terdiam, dadanya sesak karena akan lama 
tidak bertemu dengan Roni. Terlintas ingatan saat-
saat Roni mendaftar sampai yang kedua kalinya 
menjadi TNI dan berujung gagal, Ayu dengan setia 
memberi dukungan dan menghibur Roni yang 

hampir patah semangat. Semua itu 
Ayu lakukan karena rasa cintanya 
kepada Roni.

“ Ayu!!, kok malah bengong”, 
tanya Roni menyadarkan lamunan 
Ayu.

“ Ooh!!, maaf Ron, aku 
hanya sedih memikirkan bahwa 
pertemuan kali ini adalah 
pertemuan kita yang terakhir 
kalinya”, lirih Ayu.

“ Ayo berjanji, suatu saat kita 
akan bertemu lagi disini, kamu 
akan bangga melihatku dengan 
seragam TNI ”, ujar Roni.

Ayu tersenyum dan 
mereka pun saling mengaitkan jari kelingking 
tanda perjanjian. Setelah puas mengobrol, Roni 
mengantar Ayu pulang ke rumahnya.

“ Terimakasih ya, Yu sudah menjadi teman 
baikku selama empat tahun terakhir dan selalu 
mendukung aku sampai saat ini”, ujar Roni. “ Aku 
pamit dulu yah”, sambungnya.

Ayu melambaikan tangan melepas kepergian 
Roni, entah sampai kapan mereka akan bertemu 
kembali. Walau demikian ... dalam hati yang 
terdalam Ayu bertekad akan menunggu Roni 
sampai tiba pertemuan mereka kembali suatu saat 
nanti.

Tanpa Roni, hari-hari terasa hampa bagi Ayu. 
Tak terasa sudah dua tahun berlalu tanpa kabar dari 
Roni. Ayu terus merindukan pria pujaan hatinya 
dan menyimpannya rapat-rapat.

Setiap hari tanpa henti rasa gelisah 
menggelayuti hati dan pikiran Ayu, menunggu 

 Air mata yang 
tergenang tak 

bisa terbendung 
lagi dan jatuh 

membasahi 
pipi Ayu, cepat-

cepat ayu 
menyekanya.
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tanpa kepastian akan hadirnya Roni membuat 
hampir gila karena rindu. Beberapa kali Ayu 
mencoba menghubungi Roni, tapi selalu nomornya 
tidak aktif. 

“Kamu dimana Ron? ”, gumam Ayu. Mengapa 
tidak ada kabar sama sekali, apakah Roni berhasil 
mewujudkan mimpinya. Saat masih jalan bareng 
beberapa tahun lalu, tidak sekalipun Ayu diajak 
ke rumah Roni. Setiap Ayu bertanya rumah 
Roni dimana, pasti dia selalu jawab lain kali saja. 
Walapun tanpa kepastian dan hanya ada dalam 
angan-angan semu, tetapi Roni selalu ada dalam 
hatinya. 

Siang ini Kota Kembang di guyur hujan. 
Ayu bergegas keluar rumah setelah mendapatkan 
sebuah pesan singkat di handphonenya dari pria 
yang sangat dirindukannya. Dengan membawa 
payung ia menyusuri jalan menuju cafe Asmara. 
selang beberapa menit Ayu sampai dan langsung 
menghampiri pria berseragam dinas berwarna biru 
yang melambaikan tangan kepadanya dari jauh.

“ Asalamualaikum, Ayu bagaimana kabar 
kamu?” tanya Roni.

Ayu masih tidak percaya, pria dihadapannya 
adalah pria yang selama ini Ayu rindukan. 

“ Walaikumsalam, kabar baik Ron, bagaimana 
denganmu? ... Kenapa tidak ada kabar sama sekali?”, 
tanya Ayu, mereka pun bersalaman.

Ayu duduk di hadapan Roni, selang beberapa 
saat tiba-tiba munculah seorang wanita berparas 
cantik menghampiri meja mereka. Wanita itu 
tersenyum pada Ayu, dan duduk di sebelah Roni.

“ ... Ayu, perkenalkan ini Dian ”, ujar 
Roni. “ Kami bertemu di Magelang dan setelah 
melaksanakan pendidikan aku ditempatkan di 
Pangkalan Udara di Jogja. Aku pulang hari ini 
untuk meminta restu kepada orangtuaku”, terang 
Roni.

“ Dan ... seperti yang sudah-sudah aku ingin 
kamu menjadi orang pertama yang mengetahui 
kabar gembira ini ”, sambung Roni.

Guruh menggelegar, hujan pun yang turun 
semakin deras. Dan bagai di sambar petir, hati Ayu 
tercekam dan tergores oleh luka yang menyanyat 
karena dikejutkan oleh kabar yang diucapkan oleh 
pria yang selama ini dinantinya.

Walau sakit rasanya, Ayu berusaha menahan 
tetesan air mata yang menggenang di matanya. 
Setelah penantian yang memang tanpa kepastian 
selama ini, ternyata sia-sia saja ... apa yang 
diharapkan Ayu bahwa Roni akan menjadi miliknya 
tidak akan pernah terwujud.

Seandainya Ayu tidak berharap, tentu hati 
ini takkan terluka. Kini Ayu sadar, cinta tidak 
dapat dipaksakan, hanya karena Ayu dengan setia 
menunggu Roni bukan berarti Roni akan jatuh hati 
padanya.

 Air mata yang tergenang tak bisa terbendung 
lagi dan jatuh membasahi pipi Ayu, cepat-cepat ayu 
menyekanya.

“ Roni ... aku turut bahagia atas kebahagiaan 
kamu”, ujar Ayu.“ Seperti yang sudah-sudah ... Aku 
akan selalu mendukung kamu. Selamat dan semoga 
sukses selalu”, sambung Ayu sambil tersenyum 
meskipun berat. Hujan pun reda begitu saja, pupus 
sudah perasaan Ayu terhadap Roni. Merekapun 
berpisah ... bukan untuk sementara, tapi mungkin 
untuk selama-lamanya.* (Letda Sus Tyan)
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1. Marsma TNI Asep Dian Hermawan dari Kadisbangopsau menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima 
TNI.

2. Marsma TNI Irawan Nurhadi dari Wadan Kodiklatau menjadi Kadisbangopsau.

3. Marsma TNI I Nyoman Trisantosa, S.I.P., M.Tr.(Han) dari Danpuslat Kodiklat TNI menjadi Wadan 
Kodiklatau.

4. Marsma TNI Joko Yochanan, S.E., M.A.,M.Tr.(Han) dari Dirdik Sesko TNI menjadi Staf Khusus Kasau.

5. Marsma TNI Anwar Kasim dari Dirdik Kodiklatau menjadi Direvbang Sesko TNI.

6. Marsma TNI Ir. R. Effendi, M.Sc. dari Kadisfaskonau menjadi Pati Mabes TNI AU (dalam rangka pension).

7. Marsda TNI Yadi Husyadi dari Aslog Kasau menjadi Staf Khusus Kasau.

8. Marsda TNI Eko Supriyanto, S.E., M.M. dari Koorsahli Kasau menjadi Aslog Kasau.

9. Marsda TNI Umar Sugeng Hariyono, S.I.P., S.E., M.M. dari Irjenau menjadi Koorsahli Kasau.

10. Marsda TNI Yadi Indrayadi Sutanandika, M.S.S. dari Pangkoopsau II menjadi Irjenau.

11. Marsma TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.PP. dari Danlanud Halim Perdanakusuma menjadi Pangkoopsau II.

12. Marsda TNI Ignatius Tryandono P., S.Mn. dari Dankoharmatau menjadi Staf Khusus Kasau.

13. Marsma TNI Dento Priyono dari Kadisaeroau menjadi Dankoharmatau.

14. Marsma TNI Kukuh Sudibyanto dari Kadislitbangau menjadi Kadisaeroau.

15. Marsma TNI Wishnu Sukardjo, M.SC. dari Kadiskomlekau menjadi Staf Khusus Kasau.

16. Marsma TNI Bambang Tengki P. dari Dirjian Kodiklatau menjadi Kadiskomlekau.

17. Marsma TNI I Wayan Sulaba dari Pati Sahli Kasau Bid. Polhukam menjadi Dirjian Kodiklatau.

18. Marsma TNI Ir. Andaruna Setiawan dari Kadisinfolahtaau menjadi Staf Khusus Kasau.

19. Marsma TNI Agustinus Sukendro B., S.E., M.M. dari Kadismatau menjadi Staf Khusus Kasau.

20. Marsma TNI Yuri Afiudin Anwar dari Staf Khusus Kasau menjadi Kadismatau.

21. Marsma TNI Ir. Tedi Rizalihadi dari Pangkosek Hanudnas II menjadi Staf Khusus Kasau.

22. Marsma TNI Heraldy Dumex Dharma, M.Si.(Han) dari Kas Kohanudnas  menjadi Staf Khusus Kasau.

23. Marsma TNI Arif Mustofa dari Waasrena Kasau menjadi Kas Kohanudnas.

24. Marsma TNI Andyawan Martono P., S.I.P. dari Dirdiklat Kodiklatau menjadi Waasrena Kasau.

25. Marsma TNI Kustono, S.Sos. dari Pangkosek Hanudnas I menjadi Dirdiklat Kodiklatau.

26. Marsma TNI Yudi Bustami, S.Sos. dari Wadan Korpaskhas menjadi Staf Khusus Kasau.

Mutasi dan Promosi Pejabat TNI AU

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/147/II/2018, tanggal 14 Februari 2018 tentang 
Pemberhentin dari dan Pengangkatan  Dalam Jabatan di Lingkungan TNI, ada 44  pejabat TNI AU menjalani mutasi 
jabatan.
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27. Marsma TNI Eris Widodo Y., S.E., M.Tr.(Han) dari Staf Khusus Kasau menjadi Wadan Korpaskhas.

28. Marsma TNI Dr. Lukas Pamadi, S.H., M.M. dari Staf Khusus Kasau menjadi Dosen Tetap Unhan.

29. Marsma TNI Ir. Bambang Sosirianto, S.T. dari Direktur Kontra Deputi Bid. Intelijen Siber BIN menjadi 
Direktur Geospasial Deputi Bid. Intelijen Teknologi BIN.

30. Marsma TNI Bambang Nurwicahyo dari Direktur Rendalgiat Ops Deputi Bid. Intelijen Siber BIN menjadi 
Direktur Kontra Deputi Bid. Intelijen Siber BIN.

31. Marsma TNI Sungkono, S.E., M.Si. dari TA. Pengkaji Madya Bid. Ideologi Lemhannas menjadi Dirprodik 
Debid. Dik. Pimp. Tk. Nasional Lemhannas.

32. Marsma TNI Bayu Roostono,S.H., M.M. dari Bandep Ur. Rencana Kontijensi pada Deputi Bid. Politik dan 
Strategi Setjen Wantannas menjadi Karo Perencanaan, Organisasi dan Keuangan (POK) Setjen Wantannas.

33. Kolonel Lek Bambang Sigit Setyono, M.Sc. dari Dosen Utama Seskoau menjadi TA. Pengkaji Madya Bid. 
Ideologi Lemhannas.

34. Kolonel Pnb A. Gustaf  Brugman, M.Si.(Han) dari Koordostur AAU menjadi Danpuslat Kodiklat TNI.

35. Kolonel Pom Joko Tri Kartono dari Wadan Puspomau menjadi Wadan Pom TNI.

36. Kolonel Pnb Erwin Buana Utama, Grad Diplin ORS, MMOAS dari Paban II/ Jemen Srenaau menjadi 
Dirdik Kodiklatau.

37. Kolonel Pnb M. Tony Harjono dari Danlanud Adi Soemarmo menjadi Danlanud Halim Perdanakusuma.   

38. Kolonel Tek Rochmadi Saputro dari Sesdisaeroau menjadi Kadislitbangau.

39. Kolonel Lek Sudarmin , S.E., M.M. dari Sesdiskomlekau menjadi Pati Sahli Kasau Bid. Polhukam.

40. Kolonel Lek Toto Miarto dari Paban IV/ Pernika Skomlek TNI menjadi Kadisinfolahtaau.

41. Kolonel Pnb Andi Heru Wahyudi dari Paban IV/ Dukopslat Sopsau menjadi Pangkosek Hanudnas II.

42. Kolonel Pnb Surya Chandra Siahaan, S.I.P., Dipl of MDS., M.Tr.(Han) dari Paban IV/ Renprogar Srenaau 
menjadi Pangkosek Hanudnas I.

43. Kolonel Lek Raja Humuntal Manalu, S.Sos.,M.I.P. dari Kabagdatin Setditjen Strahan Kemhan menjadi 
Kapus Siber Bainstranas Kemhan.

44. Kolonel Sus Ir. Muchtar Mawardi, M.M. dari Pamen Slogau menjadi Kadisfaskonau.*

Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/196/III/2018, tanggal 2 Maret 2018 
tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI, empat perwira tinggi (Pati) 
TNI AU dan satu perwira menengah menjalani mutasi. 

1. Marsda TNI Wieko Syofyan, dari Staf Khusus Kasau menjadi Wakasau.

2. Marsma TNI Taufik Hidayat, dari Sesbadiklat Kemhan menjadi Kasatwas Unhan.

3. Marsma TNI M. Khairil Lubis, dari Kas Koopsau II menjadi Waasops Panglima TNI.

4. Marsma TNI Julexi Tambayong dari Danlanud Abd menjadi Kas Koopsau II.

5. Kolonel Pnb Andi Wijaya, dari Paban II/Evalbangdik Ditjian Kodiklatau menjadi Danlanud Abdulrachman 
Saleh.* 
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Menjadi Bintang
Berdasarkan Keppres Nomor 3/TNI/2018 tanggal 30 Januari 2018 dan Keppres Nomor 4/TNI/2018 

tanggal 1 Februari 2018, 14 Pati TNI AU mendapatkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Lima 
orang berpangkat Marsekal Pertama (Marsma) menjadi Marsekal Muda (Marsda) dan sembilan 
kolonel menjadi Marsma. Para Pati melaporkan kenaikan pangkatnya kepada Kasau Marsekal TNI 
Yuyu Sutisna, S. E., M.M. di Mabesau, Jumat (2/2/2018). Mereka adalah (Marsma menjadi Marsda) 
Marsda TNI D. Widiantoro, Sestama Bakamla, Marsda TNI Nanang Santoso, Pangkoopsau I Marsda 
TNI H.M. Tata Endrataka, Dirjen Renhan Kemhan, Marsda TNI Sri Pulung D, Wairjen TNI dan 
Aspam Kasau Marsda TNI Dwi Fajariyanto.

Sedangkan sembilan orang Kolonel yang naik pangkat menjadi Marsma ialah Marsma TNI Sukur, 
Bandep Strategi Nasional Setjen Wantanas; Marsma TNI Irbanto Aviatno, Dirum Kodiklatau; Marsma 
TNI Jorry S. Koloay, Pangkosek Hanudnas IV Biak;  Marsma TNI Gunawan Wibisono, Pati Sahli Bid. 
Sumdanas; Marsma TNI Pip Darmanto, Irum Itjen Kemhan, Marsma TNI Ardhi Tjahjoko, Irum Itjen 
TNI;  Marsma TNI Elianto Susetio sebagai Dirrenbanghan Ditjen Renhan Kemhan, dan Marsma TNI 
Andi Kustoro sebagai Kadispamsanau.*

Pelantikan 12 Pejabat.  Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M. menyaksikan penandatangan 
naskah berita acara pelantikan Aslog Kasau dari Marsda TNI Yadi Husyadi kepada Marsda TNI Eko 
Supriyanto, di Mabesau, (27/2/2018). Pada kesempatan itu ada 12 jabatan yang diserahterimakan termasuk 
jabatan Koorsahli Kasau. Sebelas jabatan lainnya yakni Irjenau yang dijabat oleh Marsda TNI Yadi Indrayadi 
Sutanandika menggantikan Marsda TNI Umar Sugeng Hariyono, Aslog Kasau dijabat Marsda TNI Eko 
Supriyanto menggantikan Marsda TNI Yadi Husyadi, Pangkoopsau II dijabat Marsma TNI Fajar Prasetyo 
menggantikan Marsda TNI Yadi Indrayadi Sutanandika, serta Komandan Koharmatau dijabat Marsma TNI 
Dento Priyono menggantikan Marsda TNI Ignatius Triandono. Kemudian, Kadisaeroau dijabat Marsma TNI 
Kukuh Sudibyanto menggantikan Marsma TNI Dento Priyono, Kadismatau dijabat oleh Marsma TNI Yuri 
Afiudin menggantikan Marsma TNI Agustinus Sukendro, Kadiskomlekau dijabat Marsma TNI Bambang 
Tengki menggantikan Marsma TNI Wisnu Sukarjo, Kadisfaskonau dijabat oleh Kolonel Sus Muchtar 
Mawardi menggantikan Marsma TNI Ruslan Efendi. Kadislitbangau dijabat Kolonel Tek Rochmadi Saputro 
menggantikan Marsma TNI Kukuh Sudibyanto, Kadisinfolahtaau dijabat oleh Kolonel Lek Toto Miarto 
menggantikan Marsma TNI Andaruna Setiawan dan Kadisbangopsau dijabat Marsma TNI Irawan Nurhadi 
menggantikan Marsma TNI Asep Dian Hermawan.*
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Tiga Jabatan Diserahterimakan.  Pangkohanudnas Marsda TNI Imran Baidirus, S.E., 
memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Staf (Kas) Kohanudnas, Pangkosekhanudnas I 
dan Pangkosekhanudnas II di Lapangan Apel Makohanudnas, Jakarta, Selasa (13/3). Jabatan 
Kaskohanudnas diserahterimakan dari Marsma TNI Heraldy Dumex Darma, M.Si., (Han) kepada 
Marsma TNI Arif Mustofa; jabatan Pangkosekhanudnas I dari Marsma TNI Kustono, S. Sos.,  
diserahterimakan kepada Kolonel Pnb Surya Chandra Siahaan, S.IP., DIPL of MDS.,M; sedangkan 
jabatan Pangkosekhanudnas II dari Marsma Ir.Teddy Rizalihadi kepada Kolonel Pnb Andi Heru 
Wahyudi.*

Sertijab Danlanud Halim Perdanakusuma. 
Pangkoopsau I Marsda TNI Nanang 
Santoso melakukan salam komando 
dengan pejabat lama dan pejabat baru 
Danlanud Halim Perdanakusuma setelah 
memimpin acara serah terima jabatan 
di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin 
(26/2/2018). Jabatan Komandan Lanud 
Halim Perdanakusuma diserahterimakan 
dari Marsma TNI Fadjar Prasetyo, 
S.E.,M.P.P kepada Kolonel Pnb Mohamad 
Tonny Harjono, S.E. Prosesi upacara 
dimulai dari pengambilan sumpah Kolonel 
Pnb Mohamad Tonny Harjono sebagai 
Danlanud Halim Perdanakusuma yang 
dipimpin Pangkoopsau II Marsda TNI 
Nanang Santoso, dilanjutkan dengan 
pengambilan sumpah jabatan dan 
penandatangan pakta intergritas serta 
surat pengesahan jabatan oleh keduanya.*
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Danlanud Adi Soemarmo.  Dankodiklatau Marsda TNI Chairil Anwar menyerahkan pataka kepada 
pejabat Komandan Lanud (Danlanud) Adi Soemarmo yang baru. Jabatan Danlanud Adi Soemarmo 
diserahterimakan dari Kolonel Pnb M. Tonny Harjono kepada Kolonel Pnb Indan Gilang Buldansyah di 
Gedung Balai Prajurit Ganeca Kodiklatau, Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Kamis (22/2/2018). Upacara 
serah terima jabatan dipimpin oleh Dankodiklatau Marsda TNI Chairil Anwar. Pejabat baru adalah alumnus 
AAU tahun 1995 sebelumnya menjabat sebagai Kasubdisminpa Disminpersau sedangkan pejabat lama 
alumnus AAU tahun 1993, selanjutnya menjabat sebagai Komandan Lanud Halim Perdanakusuma.*

Dua Jabatan di Koopsau II.
Pangkoopsau II Marsma TNI Fajar 
Prasetyo, SE., M.P.P. menyaksikan 
penandatanganan naskah berita 
acara sertijab oleh Marsma TNI 
Julexi Tambayong di Gedung 
Suryadarma Makoopsau II, (20/3). 
Jabatan  Kepala Staf (Kas) Koopsau 
II dari Marsma TNI M. Khairil 
Lubis kepada Marsma TNI Julexi 
Tambayong. Pada saat yang sama 
diserahterimakan juga jabatan 
Danlanud Abdulrachman Saleh dari 
Marsma TNI Julexi Tambayong 
kepada Kolonel Pnb Andi Wijaya. 
Upacara serah terima jabatan 
dipimpin oleh  Pangkoopsau II 
Marsma TNI Prasetyo, SE., M.P.P.*
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Sertijab Wadan Korpaskhas. Dankorpaskhas Marsda TNI T. Seto Purnomo memasang tanda 
pangkat kepada pejabat baru Wadankorpaskhas. Marsekal Pertama TNI Eris Widodo, S.E., M.Tr (Han). 
Menerima tugas dan tanggung jawab sebagai Wadankorpaskhas dari Marsma TNI Yudi Bustami, S.Sos. 
Serah terima jabatan dipimpin oleh Dankorpaskhas Marsda TNI T. Seto Purnomo di Mako Korpaskhas 
Bandung, (13/3/2018). Pejabat baru sebelumnya sebagai Staf Khusus Kasau, sedangkan pejabat lama 
selanjutnya mengikuti kursus Lemhannas.*

Salam Komando.  Komandan 
Koharmatau Marsma TNI Dento 
Priyono melakukan salam komado 
dengan pejabat Komandan 
Depohar 30 yang lama dan baru. 
Jabatan Komandan Depohar 30 
diserahterimakan dari Kolonel Tek 
Eddy Supriyono, S.E., kepada Kolonel 
Tek Ir Isdwiyanto, S.I.P, M.Si. (Han) 
di Mako Koharmatau, Bandung, 
(2/3/2018). Upacara serah terima 
jabatan dipimpin oleh Dankoharmatau 
Marsma TNI Dento Priyono. Depohar 
30 merupakan salah satu satuan yang 
berada di bawah Koharmatau yang 
tugasnya menyelenggarakan dan 
melaksanakan pemeliharaan tingkat 
berat pesawat bersayap tetap, engine 
pesawat, kalibrasi alat ukur presisi dan 
produksi materiil.*
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Dua Jabatan di AAU Diserahterimakan.  Gubernur AAU Marsda TNI Sri Mulyo Handoko 
S.IP., M.AP. menyaksikan penandatanganan berita acara serah terima jabatan dua jabatan di Mako AAU, 
Yogyakarta, (2/3/2018). Jabatan Kepala Koordinator Dosen dan Istruktur (Koordostur) dan Kepala 
Departemen Jasmani dan Militer (Kadep Jasmil)  Akademi Angkatan Udara (AAU) diserahterimakan dari 
Kolonel Pnb A. Gustaf Brugmann kepada Kolonel Pnb Didik Kristiyono. Sedangkan Jabatan Kadep Jasmil 
diserahterimakan dari Kolonel Pnb Somad kepada Kolonel Pnb Ardi Syahri, ST, M.M, M.M.A. Selanjutnya 
Kolonel Pnb A. Gustaf Brugman akan menjabat sebagai Danpuslat Kodiklat TNI sedangkan Kolonel Pnb 
Somad akan menempati jabatan baru sebagai Kasubdisminpa Disminpersau.* (Pen AAU)

Peresmian O2SN dan FLS2N.  Danlanud Harry Hadisoemantri (HAD), Letkol Pnb Erick Rofiq Nurdin 
memukul gong menandai dibukanya Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival Lomba Seni 
Siswa Nasional (FLS2N) di SDN 14 Romo Duginang Dusun Subur Makmur desa Gua Kec. Sanggauledo, Kab 
Bengkayang, Kalimantan Barat, (7/3/2018). Lomba diikuti lebih dari 500 orang siswa dari delapan belas SD 
se-kecamatan Sanggauledo. Acara tersebut dihadiri juga Kepala UPT Disdikbud Kec. Sanggauledo. Kegiatan 
ini merupakan agenda nasional, pemenang ditingkat kecamatan akan dikirim ke kabupaten selanjutnya ke 
provinsi.* (Pentak HAD)
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Deklarasi Anti Narkoba.  Danlanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb M. Iman Handojo, S.IKom 
didampingi Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 4/ D.I Lanud Husein Sastranegara Ny. Maulidia Iman Handojo 
serta Pengurus PIA Ardhya Garini Cabang 4/ D.I Lanud Husein Sastranegara  dan segenap warga Lanud 
Husein Sastranegara melaksanakan deklarasi anti narkoba dengan menggelar spanduk di depan Mako 
Lanud Husein Sastranegara, (6/3/2018). Danlanud Husein Sastranegara Kolonel Pnb M. Iman Handojo, 
S.IKom menyampaikan pemberantasan penyalahgunaan narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah, 
namun sudah menjadi tanggung kita bersama. “Mari kita jaga keluarga kita dari bahaya narkoba dengan cara 
perbanyak kegiatan keagamaan, mengisi kegiatan yang sifatnya positif serta mengawasi kegiatan anak-anak 
kita dalam pergaulan setiap hari, agar tidak terjerat oleh narkoba”, ajak Danlanud.* (Pen Lanud HSN)

Di Depan Pesawat Terbang Hercules.  Murid-murid TK Angkasa yang berpakaian coverall dan pengurus 
PIA Ardhya Garini Cabang 9/D II Lanud Haluoleo foto di depan pesawat Hercules  A-1333 dari Skadron 
Udara 32 Lanud Abdulrachman Saleh, (16/3). Kedatangan anak-anak ini untuk mengenal alutsista TNI AU 
ini merupakan  program kerja Sie Binpotdirga Lanud Haluoleo. Misi kedatangan pesawat Hercules di Lanud 
Haluoleo ini dalam rangka latihan survival tempur “Wanatirta Yudha”. (Pentak Lanud HLO)
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Pangkoopsau I Kunker di Lanud Suryadarma.  Pangkoopsau I Marsda TNI Nanang Santoso 
mengecek engine helikopter pada kunjungan kerjanya (kunker) di Lanud  Suryadarma, Subang, (1/3/2018). 
Dalam kuker tersebut Pangkoopsau I didampingi pejabat Koopsau I antara lain Asops Kolonel Pnb Bayu 
Hendra, Aspers Kol Pnb Heri Sutrisno, dan Aslog Kolonel Tek Susanto. Rombongan disambut Danlanud 
Suryadarma Marsma TNI T. Sembiring Meliala dan Ketua PIA AG Cabang 5/D I Lanud Suryadarma Ny. 
Alem Sembiring, Plt. Kabupaten Subang, para pejabat Forkopinda, para pejabat Lanud Suryadarma serta 
Wingdiktekkal. Pangkoopsau I dan rombongan juga meninjau rumkit dr Hoediyono, Museum Kalijati (Rumah 
Sejarah), Mako Wing 8 dan Base Ops Lanud, juga menanam pohon.* (Pen Lanud SDM)

Penjelasan Teknis Pekerjaan.  Pangkosekhanudnas II Marsma TNI Ir. Tedi Rizalihadi membuka acara 
aanwijzing (penjelasan teknis pekerjaan) proyek bangunan dan fasilitas (bangfas) DIPA Tahun Anggaran 
2018, di Ruang Rapat Kosekhanudnas II Makassar, (5/3/2018). Proyek bangfas tahun 2018 di Kosekhanudnas 
II dan jajaran terdiri dari lima paket yaitu paket pertama renovasi berat mess  Falcon di Makosekhanudnas II 
Makassar, kedua renovasi rumdis tipe 110/1 unit  dan renovasi rumdis tipe 90/4 unit di Satrad 221 Ngliyep. 
Paket ketiga renovasi rumdis tipe 100/4 unit dan renovasi rumdis tipe 54/10 unit di Satrad 222 Ploso. Paket 
empat renovasi turap mess kru penambahan di Satrad 224  Kwandang, dan paket lima pembuatan sumur 
gali, kantor, mess, perumahan dan site radar di Satrad 224 Kwandang. Acara tersebut dihadiri para pejabat 
perwakilan dari satuan insub yang terkait dan para calon mitra kerja.* (Pen Kosekhanudnas II)
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Terbaik KPKNL Award.  Komandan Lanud Manuhua Kolonel Pnb Fajar Adriyanto, M.Si menerima 
penghargaan tertinggi dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)  di wilayah kabupaten 
Biak Numfor bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara, (28/2) yang diberikan oleh Kepala DJKN 
(Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku, Aloysius Yunus Dhaniarto. 
Penghargaan ini merupakan wujud apresiasi kepada semua instansi di wilayah Biak yang telah bekerjasama 
dengan baik dengan KPKNL dalam pengelolaan dan pelaporan BMN (barang milik negara) secara cepat, tepat 
waktu, bersih dan transparan. Sebagai peraih gelar Instansi terbaik, Lanud MNA bisa menjadi contoh bagi 
instansi lainnya dalam pengelolaan BMN.* (Pen Lanud MNA)

Den Matra 2 Paskhas latihan Halo. 
Sebanyak 13 peterjun  tempur kualifikasi 
jump master  Korpaskhas dari Satuan 
Denmatra 2 Paskhas  Malang, melaksanakan 
latihan terjun Halo (high altitude low 
opening) di atas Lanud Abdulrachman 
Saleh, Malang, belum lama ini. Latihan yang 
langsung disaksikan Komandan Detasemen 
Matra 2 Paskhas Letkol Pas Helmi Ardianto 
Nangge, S.E. M.M. tersebut dilaksanakan 
pada ketinggian 10.000 feed dengan 
menggunakan pesawat Cassa A 2104  yang 
dipiloti Kapten Pnb David  dari Skadron 
Udara 4, Lanud Abdulrachman Saleh, 
Malang. Latihan ini menekankan pentingnya 
inflitrasi dari udara, karena untuk menghindari misi terbongkar, sering kali penyusupan ke garis 
belakang pertahanan musuh dilakukan melalui penerjunan di ketinggian ekstrim tinggi dan 
payung terjun baru dibuka pada ketinggian rendah (HALO) sehingga kecepatan, ketepatan dan 
senyap menjadi bagian yang perlu dilaksanakan dalam latihan.* (Pen Lanud Abd Saleh) 

LANUD MANUHUA BIAK MENDAPAT GELAR TERBAIK KPKNL AWARD
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Musorprov Fasi Prov Bali 2018.  Danlanud Ngurah Rai Kolonel Pnb Wayan Superman selaku Ketua 
Umum Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) Provinsi Bali membuka Musyawarah Olah Raga Provinsi 
(Musorprov) FASI Prov Bali, di Ruang Rapat Umar Dani Lanud Ngurah Rai, Bali, (3/3/2018). Musyawarah 
ini untuk memilih kepengurusan baru PASI Provinsi Bali masa bakti 2018 – 2022 yang diikuti oleh 42 peserta 
dari tujuh cabang olah raga dirgantara yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Bali dan perwira staf Lanud 
Ngurah Rai.8 (Pen Lanud RAI)

Marshalling Course. 
Personel Lanud Sultan Iskandar 
Muda melaksanakan latihan 
marshalling course (parking) 
pesawat Hawk 100/200 dari 
Skandron Udara 12 Lanud 
Roesmin Noerjadin yang 
melaksanakan Latihan dan 
Operasi selama dua minggu 
di Langit Aceh, baru-baru ini. 
Danlanud Sultan Iskandar 
Muda Kolonel Nav Indrastanto 
Setiawan, S.Sos menyambut 
positif adanya program kerja 
dari Skadron Udara 12 tentang 
pelatihan ini, karena Lanud SIM 
merupakan pangkalan yang 
strategis sebagai pangkalan 
pertahanan wilayah barat 
Indonesia yang tidak menutup 
kemungkinan ke depan Lanud 
Sultan Iskandar Muda di 
butuhkan untuk marshalling 
pesawat tempur, sehingga 
personel kami sudah siap.* (Pen 
Lanud SIM)
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Saka Dirgantara 2018.  Komandan Lanud Sam Ratulangi Kolonel Nav Insan Nanjaya SH. M.Avn Mgt. 
Foto bersama pramuka Saka Dirgantara Lanud Sam Ratulangi, setelah membuka Perjusami, di Manado, 
(4/3/2018). Perkemahan Jumat, Sabtu dan Minggu (Perjusami) yang di laksanakan oleh pengurus Saka 
Dirgantara Lanud ini, melibatkan anak-anak pramuka dari berbagai sekolah yang berada di Manado dan 
Minahasa.  Kegiatan perkemahan diisi dengan pengenalan Saka Dirgantara, krida-krida yang ada di dalamnya, 
praktik atraksi aeromodeling, materi terjun payung, materi paralayang dan  PLLU.* (Pentak Lanud SRI)

Olahraga Antardinas.  Komandan Lanud 
Suryadarma Marsma TNI T. Sembiring Meliala 
penyerahan piala bergilir pada acara pembukaan  
pertandingan olahraga antardinas dan satuan TNI 
AU yang berada di Kalijati Subang, (6/3/2018). 
Kegiatan ini dalam rangka menyambut peringatan 
ke-72 Hari Jadi TNI Angkatan Udara. Piala bergilir 
ini diserahkan dari Skadron Udara 7 sebagai juara 
umum tahun lalu kepada Danlanud, selanjutnya 
diserahkan ke panitia untuk diperebutkan pada even 
olahraga tahun ini.  Enam cabang olahraga yang 
dipertandingkan adalah tenis lapangan, tenis meja, 
bulu tangkis, bola voli, menembak dan cross country. 
Danlanud berharap pertandingan olahraga ini 
dapat menjadi ajang silaturahim sekaligus membina 
kesamaptaan jasmani para anggota.* (Pen Lanud SDM)

Bantuan Hidup Dasar.  Komandan 
Sekolah Komando Kesatuan Angkatan Udara 
(Dansekkau), Kolonel Pnb Esron S.B. Sinaga, 
S.Sos., M.A., membuka  dan menyaksikan 
langsung pelaksanaan pelatihan Bantuan Hidup 
Dasar bagi anggota tetap dan Pasis Sekkau 
Angkatan ke-103, di Gedung Pramanasala, 
Ksatrian Sekkau, Lanud Halim Perdanakusuma, 
Jakarta, Jumat (2/3). Kegiatan diikuti 66 personel 
terdiri dari pejabat, anggota dan Pasis Sekkau. 
Latihan ini mengajarkan pemberian pertolongan 
pertama bagi orang yang mengalami gangguan 
pernapasan seperti serangan jantung. Latihan 
diawali penyampaian materi dilanjutkan praktik 
pelaksanaan resusitasi jantung oleh seluruh 
peserta secara bergantian.* (Pen Sekkau)
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Sosialisasi Permildas.  Sebanyak enam puluh personil Lanud Sugiri Sukani mengikuti Sosialisasi Permildas 
(peraturan militer dasar) dari Komando Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Udara (Kodiklatau) yang 
dipimpin oleh Paban IV Permildas Ditdok Kodiklatau Kolonel Pas Tri Bowo Setyo Cahyono di Gedung Beuceu 
Ishaq, Lanud Sugiri Sukani, baru-baru ini. Sosialisasi ini dilaksanakan selama dua hari meliputi teori dan 
praktik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan tentang perubahan-perubahan sekaligus 
merefresh kembali Permildas yang sudah diberikan waktu melaksanakan pendidikan dasar. Permildas merupakan 
keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh setiap prajurit TNI, karena Permildas dapat membentuk sikap 
seorang prajurit sehingga dapat lebih disiplin.* (Pen Lanud Sukani)

Kejuaraan Aeromodelling.  Komandan Lanud Sulaiman Kolonel Pnb Tyas Nur Adi membuka kejuaraan 
Aeromodelling Babak Kualifikasi Porda Aeromodelling XIII 2018 dalam rangka memeriahkan Bulan Dirgantara 
Indonesia Tahun 2018 Lanud Sulaiman, Kec. Margahayu, Kab. Bandung, (2/3/2018). Setelah upacara pembukaan 
seluruh peserta ikut “menerbangkan” pesawat model. Kejuaraan diikuti oleh 15 pengurus cabang aeromodelling 
Kabupaten dan Kota 
Bogor, Kabupaten 
dan KotaTasikmalaya, 
Kabupaten dan Kota 
Bandung, Kabupaten 
Bandung Barat, Kota 
Cirebon, Kabupaten dan 
Kota Bekasi, Kota Cimahi, 
Kabupaten Purwakarta, 
Karawang, Subang, dan 
Kota Depok. Adapun 
jenis mata lomba yang 
dipertandingkan, yaitu 
OHLG, F1A, F1H, F3A, 
F3J, F3R, F2A, F2C, dan 
F2D yang diikuti oleh 75 
atlet, terdiri dari 48 atlet 
putra dan 27 atlet putri 
dengan 30 wasit.* (Pentak 
Lanud Sulaiman)
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Helm Orange Khas TNI AU.  Komandan Pangkalan TNI AU Soewondo Kolonel Pnb Daan Sulfi, S. Sos., 
M. Si. membagikan helm khas TNI AU kepada anggota pada saat Apel Khusus yang dilaksanakan di Apron 
Charlie Lanud Soewondo. (28/2/2018). Helm yang dibagikan oleh Danlanud Soewondo kepada anggota militer 
maupun PNS sudah berstandart SNI. Helm khas TNI AU yang berwarna orange ini wajib digunakan oleh seluruh 
anggota saat mengendarai sepeda motor. Pada kesempatan tersebut, Danlanud menekankan selain sebagai 
peralatan safety, dengan helm ini  ada keseragaman seluruh anggota   sehingga mudah untuk dikenali sebagai 
sesama anggota keluarga besar Lanud Soewondo.*(Pen Lanud Swo)

Siap Perangi Narkoba.  Komandan Pangkalan TNI AU Tarakan Kolonel Pnb Mochammad Arifin 
didampingi  Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 21/DII Lanud Tarakan memimpin langsung peryataan sikap 
segenap warga Lanud Tarakan untuk memerangi penyalahgunaan narkoba, di Lapangan Apel Mako Lanud 
Tarakan, (3/3). Lanud Tarakan Kalimantan Utara sebagai Lanud terluar dan berbatasan langsung dengan negara 
tetangga sangat tinggi tingkat kerawanannya. Dengan batas wilayah berupa perairan dan dikelilingi oleh pulau-
pulau kecil di sekitarnya sangat mungkin menjadikan Tarakan sebagai salah satu jalur masuk narkoba. Untuk 
itu  seluruh anggota Lanud Tarakan siap dan selalu waspada setiap terhadap penyalahgunaan obat terlarang ini.* 
(Pentak Lanud Tarakan)
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Wasrik Itjenau.  Komandan 
Lanud Leo Wattimena Kolonel 
Pnb Rachmad Syah Lubis, S.T., 
M.Sc., menerima hasil pengawasan 
dan pemeriksaan tim Itjenau yang 
dipimpin oleh Irdasus Itjenau Kolonel 
Pom Senthot Adhi di Lanud Leo 
Wattimena, (16/3/2018). Pengawasan  
dan pemeriksaan dilakukan selama 
empat hari. Menurut Ketua Tim 
(Katim) Wasrik (pengawasan dan 
pemeriksaan) Itjenau Kolonel Pom 
Senthot Adhi banyak hal positif 
yang sudah dilakukan Danlanud Leo 
Wattimena dan staf dalam mengelolan 
satuannya guna mendukung 
operasional TNI AU, namun masih 
dijumpai beberapa kelemahan. Untuk 
itu dari hasil pemeriksaan ini bisa 
ditindaklanjuti hal-hal yang masih 
kurang.* (Pentak LWM)

Baksos Operasi Katarak.  Danlanud Atang Sendjaja Marsma TNI Irwan Is Dunggio (tengah depan) 
bersama para pejabat Lanud, perwakilan dari (Perdami Perhimpunan Dokter Spesialis Mata Indonesia) dan Bank 
BCA foto bersama setelah membuka kegiatan bakti sosial kesehatan, (14/3/2018). Kegiatan ini digelar dalam 
rangka Bulan Dirgantara tahun 2018. Lanud Atang Sendjaja bekerjasama dengan Perdami dan Bank BCA Pusat, 
menyelenggarakan bakti sosial kesehatan berupa operasi katarak. Dalam acar ini 85 pasien berhasil dioperasi di 
Rumah Sakit dr. M. Hassan Toto, Lanud Atang Sendjaja, Bogor.*
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Pelantikan Bintara.  Komandan Komando Pembinaan Doktrin, Pendidikan dan Latihan Angkatan Udara 
(Dankodiklatau) Marsda TNI Chairil Anwar menyalami salah satu bintara yang baru dilantik didampingi 
keluarganya. Sebanyak 439 bintara terdiri dari 379 bintara pria dan 60 bintara Wanita Angkatan Udara (Wara) 
baru saja menyelesaikan Sekolah Pertama Bintara (Semaba) di Skadik 403 Lanud Adi Soemarmo, sedangkan 
Semaba PK Wanita dilaksanakan di Skadik 105 Lanud Adi Sutjipto. Setelah menempuh pendidikan selama 
lima bulan mereka dilantik oleh Dankodiklatau Marsda TNI Chairil Anwar menjadi bintara Angkatan Udara 
dengan pangkat sersan dua. Terpilih sebagai lulusan terbaik Semaba PK Pria adalah Serda Ainur Rofik kelahiran 
Lamongan 13 Juli 1995, sedangkan lulusan terbaik Semaba PK Wanita, Serda Shara Kaderina kelahiran Solok 25 
Desember 1997.* (Pen Kodiklatau)

Exit Briefing Tim BPK RI.  Wakil 
Komandan Seskoau (Wadanseskoau) 
Marsma TNI Andjar Sungkowo, S.E., 
M.Si (Han) menerima hasil resume 
pemeriksaan atas Laporan Keuangan 
(LK) Kemhan Unit Organisasi TNI 
AU tahun anggaran 2017 di Seskoau 
dari Kasubtim BPK RI Asep Mu’min, 
S.Sos, M.AP. dalam acara exit briefing 
Tim BPK RI di Bangsal Vacana Seskoau 
Lembang, Bandung, Rabu (07/03/2018). 
Danseskoau Marsda TNI Johanes 
Berchmans SW. dalam sambutan yang 
dibacakan Wadanseskoau mengatakan, 
melalui temuan-temuan dari tim BPK 
RI yang telah disampaikan Ketua Tim 
ini akan menjadi bahan masukan dan 
perbaikan kinerja seluruh staf Seskoau 
khususnya kegiatan Laporan Keuangan 
Kemhan pada Unit Organisasi TNI AU 
dan Bangfas di Seskoau.* (Pen Seskoau)  
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Latihan Menembak dengan Polri.  Anggota Lanud Rembiga foto bersama anggota Polri Polda 
NTB sebelum kegiatan menembak di Satbrimobda NTB (15/3). Seluruh personel militer Lanud Rembiga 
melaksanakan latihan menembak menggunakan senjata laras pendek (pistol) dan laras panjang dipimpin 
oleh Kadisops Lanud Rembiga. Berbeda dari biasanya, latihan triwulanan ini tidak digelar di Lanud Rembiga 
melainkan di Lapangan Tembak Mako Satbrimobda NTB. Selain untuk meningkatkan keahlian dan 
ketangkasan prajurit, kegiatan menembak yang digelar bersama Polri ini sekaligus untuk memupuk soliditas 
TNI AU dan Polri khususnya di daerah NTB. Pada latihan kali ini seluruh personel bintara dan tamtama 
menggunakan senjata SS-1 dengan perkenaan 30 peluru dari jarak 100 meter dengan menggunakan tiga sikap. 
Sedangkan untuk perwira, Wara, dan anggota Polisi militer serta intel menggunakan senjata jenis P1 Pindad, 
Glock, FN dan Taurus dengan perkenaan 20 butir peluru dari jarak 20 meter.* (Pentak Lanud RBG)

Latihan Menembak. Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta profesionalisme sebagai 
prajurit, seluruh anggota militer Lanud Iskandar melaksanakan latihan menembak, di Lapangan Tembak 
Lanud Iskandar, (1/3/2018). Latihan ini merupakan program kerja seksi operasi dan latihan yang dilaksanakan 
secara berkala setiap triwulan. Tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme menembak personel Lanud 
Iskandar sehingga mereka selalu siap dan mampu mengemban tugas dengan baik.* (Pentak Lanud IKR)
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Peresmian Lapangan Tembak.  Komandan Pangkalan TNI AU Dominicus Dumatubun, Letkol Pnb 
Rony Widodo bersama para anggota Lanud foto bersama setelah meresmikan Lapangan Tembak ‘’Anakotta’’ 
di area Lanud Dominicus Dumatubun, Tual, Maluku Tenggara, (13/3/2018). Lapangan tembak senjata laras 
panjang dan pendek ini merupakan gagasan Danlanud Letkol Pnb Rony Widodo untuk memfasilitasi anggota 
dalam latihan menembak. Pemberian nama “Anakotta” sebagai penghargaan kepada Letnan Muda Udara 
J.N Annakotta sebagai Komandan yang pertama Detasemen Angkatan Udara Langgur (sekarang Lanud 
Dumatubun).* (Pentak Lanud DMN)

Peresmian Pasar Grosir.  Danlanud Adisutjipto Marsma TNI Ir. Novyan Samyoga menggunting pita 
tanda peresmian pasar grosir di Lanud Adisutjipto, tepatnya di Rumah Dinas Susun Blok U, (13/3/2018). 
Fasilitas belanja yang dibangun di perumahan ini dibangun atas kerjasama TNI AU dengan Perusahaan 
Perdagangan Indonesia (PPI). Lanud Adisutjipto merupakan pilot projectnya  sehingga diharapkan anggota 
bisa mendapatkan berbagai kebutuhan dengan harga terjangkau, lokasi dekat dan kualitas barang bagus. Dari 
pihak PPI diwakili oleh  Direktur Perdagangan Bapak Anton Irianto.* (Pen Lanud ADI) 
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Terima Kunjungan 
Dankorbrimob Polri.  
Komandan Korpaskhas Marsekal 
Muda TNI T. Seto Purnomo 
berbincang dengan Dankor 
Brimob Polri Irjen Pol Drs. Rudi 
Sufahrudin yang mengunjungi  
Mako Korpaskhas , Bandung, 
(13/3). Kunjungan ini untuk lebih 
mendekatkan kedua institusi  
sehingga terjalin kerjasama yang 
lebih baik lagi dalam berbagai 
hal. Pada kesempatan itu 
Dankorbrimob dan rombongan 
mengunjungi Heritage Room 
Korpaskhas yang menyajikan 
sejarah perjalanan Korps Baret 
Jingga dari awal berdirinya.* (Pen 
Paskhas) 

Kunjungan Pjs. Gubernur Lampung.  Danlanud Pangeran M. Bun Yamin Letkol Pnb Ahmad Mulyono, 
S.E., M.M diwakili Kadispers Mayor Adm Adzani menerima kunjungan Pjs. Gubernur Lampung Dr Drs. Didik 
Supriyanto, M.M di Mako Lanud Pangeran M. Bun Yamin, Lampung, (15/3/2018). Kunjungan Pjs. Gubernur 
Lampung ini merupakan silaturahmi sekaligus menghadiri undangan Bupati Tulang Bawang sekaligus membuka 
Festival Megow Pak untuk memeriahkan HUT ke-21 Kabupaten Tulang Bawang. Dr Didik Supriyanto pernah 
menjadi anggota militer Angkatan Udara yaitu melalui Sepawamil tahun 1989, kemudian alih status PNS di 
Kementerian Dalam Negeri.* (Pentak Lanud BNY)
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Dari ufuk timur terbitnya sang surya
Lahir di tengah-tengah kancah perjuangan.
Api perjuangan telah berkobar di bumi nusantara, 

Bangkitlah melawan penjajah.
Bersama rakyat berjuang mempertahankan kemerdekaan NKRI.
Bermodalkan jiwa juang dan rela berkoban tanpa pamrih,
Sekalipun peralatan waktu itu masih sangat sederhana,
Namun, tetap mampu menunjukan eksistensinya sebagai
Kekuatan perjuangan bangsa.

Dia adalah Angkatan Udara,
Pengawal angkasa raya dibumi Indonesia.
Kini usiamu genap 72 tahun.

Banyak penghargaan dn keberhasilan telah diraihnya,
Segala rintangan dan hambatan sudah dilewatinya.
Kini tumbuh dan berkembang semakin kokoh.

Penghargaan saat ini tidak datang dengan sendirinya,
Tetapi dari peranan jasa para pejuang,
Pelopor dan puta-putra terbaik AU terdahulu,
Telah memberikan dharma bhaktinya demi kejayaan AU dan NKRI.
Bangsa besar adalah bangsa yang menghormati para pejuang.
Segala jasamu dikenang sepanjang masa dan
Cita-citamu akan diteruskan sampai hayat dikandung badan.

DIRGAHAYU “ANGKATAN UDARA”
Wahai perwira penjaga angkasa raya.
Tantangan tugas kedepan akan semakin luas dan komplek.
Siapa lagi yang melaksanakan tugas TNI
Matra udara dibidang pertahanan?
Siapa lagi yang menegakkan hukum dan 
Menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional?
Secara legitimasi hanya tugas prajurit Angkatan Udara.

Para pejuang AU, telah melepaskan tongkat estafet ke tanganmu.
Kepercayaan rakyat dan tugas negara berada dipundakmu.
Marilah singsingkan lengan bajumu, bersatu dan bersemangat,
Mengisi diri dengan berkarya, belajar, berlatih dan
Mencurahkan seluruh kemampuanmu dalam
Menumbuh kembangkan AU.

Wahai prajurit dirgantara, AU saat ini genap berusia 72 tahun.
Kita bangga atas kehadiranmu.
Janganlah bertanya “apa yang telah AU berikan kepada kita”
Tetapi bertanyalah “apa yang telah kita berikan kepada AU”.
Marilah bekerja dan berkaryalah.........
Kuasailah seluruh wilayah dirgantara nasional,
Menuju cita-cita Angkatan Udara yang diharapkan.
Angkatan Udara kuat .......rakyat bisa tidur nyenyak.
Dirgahayu TNI Angkatan Udara,  “Swa Bhuana Paksa”.
Oleh: Kolonel Sus Ernes Dj. Fambrene

Sosialisasi Hukum.  
Danlanud Merauke Kolonel 
Pnb Awang Kurniawan, 
S.T., M.Si. memberikan 
sambutan dalam 
pelaksanaan sosialisasi 
tentang hukum humaniter, 
HAM dan hukum udara 
yang disampaikan langsung 
oleh Kadiskumau Marsma 
TNI S. Damanik, S.H., 
M.H. Sosialisasi diikuti 
oleh seluruh perwira 
Lanud Merauke, perwira 
Satrad 244 Merauke dan 
perwakilan bintara tinggi 
Lanud Merauke, (21/3). 
Komandan mengatakan, kesadaran akan kewajiban hukum tidak semata-mata berhubungan dengan kewajiban 
terhadap ketentuan undang-undang saja, tetapi juga kepada hukum yang tidak tertulis.* (Pentak Lanud Merauke)
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Pesawat latih aerobatik jenis Super Decathlon 
DL-30 dengan nomor registrasi PK-RTZ 
milik Genesa Flight Academy (GFA) 

Cilacap mengalami accident di bandara Tunggul 
Wulung, Cilacap, pada Selasa (20/3/2018). Dalam 
kecelakaan tersebut salah satu penerbang tempur 
Kolonel Pnb M.J. Hanafie gugur.  Almarhum 
merupakan salah satu penerbang tempur 
terbaik yang dimiliki oleh TNI AU dengan 
jabatan terakhir sebagai Paban II/Sismet Ditdok 
Kodiklatau di Jakarta. Saat terjadi accident, 
Hanafie tengah melakukan terbang aerobatik 
dalam rangka persiapan acara Wing Day (Wisuda 
Siswa) GFA yang direncananya pada 28 Maret. 

Hanafie merupakan lulusan Sekolah Penerbang 
Ikatan Dinas Pendek (IDP) TNI AU tahun 1991. 
Pria kelahiran Malang, Jawa Timur, 23 Juli 1969 itu 
memiliki pengalaman menerbangkan pesawat tempur 
Mk-53 HS-Hawk, F-5E Tiger, F-16 Fighting Falcon 
dan Sukhoi Su-27/30 dengan nickname "Jaguar".

Ia juga pernah bergabung sebagai penerbang 
Tim Aerobatik "Elang Biru" dengan pesawat F-16 
pada tahun 1995-1997. 

Dalam perjalanan karirnya, pernah menjabat 
sebagai Komandan Lanud Raja Haji Fisabilillah 
(RHF) di Tanjung Pinang, Liaision Officer di 

Butterworth Malaysia dan berbagai jabatan 
lainnya. Jabatan terakhirnya adalah Paban II/
Sismet Ditdok Kodiklatau “Jaguar” memang 
memiliki hobi terbang meski sudah tidak berada 
di skadron operasional lagi. Hobi tersebut biasa 
dilakukan Hanafie saat akhir pekan dan sejak 
bulan November 2017 lalu membantu pelaksanaan 
latihan penerbangan di GFA sesuai surat 
permohonan dari Direksi GFA ke TNI AU yang 
ditindaklanjuti dengan penugasan dari TNI AU. 

Kolonel Pnb Hanafie merupakan salah satu 
penerbang TNI AU cemerlang yang berkesempatan 
mencoba manuver "Cobra Pugachev" dengan 
pesawat tempur Sukhoi saat melaksanakan kursus 
transisi di Rusia. Cobra Pugachev merupakan 
sebuah manuver sulit yang menampilkan 
keunggulan aerodinamika pesawat dengan manuver 
terbang lurus kemudian tiba-tiba mendongak seperti 
ular kobra dan kembali pada posisi awal dan siap 
menyerang. 

Almarhum meninggalkan seorang istri, 
Florensia Harienda dan tiga orang anak, Savana 
Nadira Hanasia (19), Savara Umaira Hanasia (16), 
Muhammad Ryandra Hanasia (8). Keluarga Besar 
TNI Angkatan Udara berduka mendalam atas 
kecelakaan ini.* 

Selamat Jalan “Jaguar”
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Selamat Jalan “Jaguar”




