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emikiran di bidang 

pertahanan negara yang 

menjangkau ke masa depan 

tersebut disampaikan oleh salah 

satu � e Founding Fathers dan 

Presiden pertama Indonesia Ir. 

Soekarno pada peringatan Hari 

Angkatan Udara tahun 1955. 

Ucapan Presiden Soekarno 

ini kemudian dibuktikan dengan 

membangun Angkatan Udara 

yang kuat pada era 1960-an dan 

mencanangkan pendirian industri 

pesawat terbang, peroketan dan 

penerbangan nasional. Ketiganya 

merupakan unsur-unsur dari 

suatu air power dengan tujuan 

untuk kepentingan nasional yang 

mencakup aspek keamanan 

(security) yang tidak 

terpisahkan dari aspek 

kesejahteraan 

(prosperity). 

Kekuatan Udara
Sebagai Penangkal

“Kuasailah 
udara untuk 

melaksanakan 
kehendak Nasional, 

karena Kekuatan 
Nasional di Udara 

adalah faktor yang 
menentukan dalam 

perang modern”.

Secara universal air power 

atau keku  atan udara diartikan 

sebagai “kemampuan total suatu 

bangsa untuk menggunakan 

media udara sebagai sarana 

bagi pencapaian kepentingan 

nasionalnya”. Dalam kamus Inggris-

Indonesia terbitan PT. Gramedia 

Pustaka Utama Cetakan XXVI 

Maret 2002, air power berarti 

“kekuatan di udara dari suatu 

negara”. 

Dalam mewujudkan 

kemampuan air power nasional, 

TNI AU sebagai elemen inti 

yang didukung elemen lain yang 

terdiri dari industri pesawat 

terbang, perusahaan penerbangan, 

masyarakat pecinta olah raga 

dirgantara, industri elektronika 

dan industri senjata. Peran setiap 

elemen memiliki kekhasan dan 

kriteria tertentu, elemen-elemen 

tersebut bila disinergikan menjadi 

satu dapat mewujudkan air power 

nasional yang mampu mendukung 

kepentingan nasional.

Kemampuan dari air power, 

tidak hanya dimanfaatkan 

P
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untuk melumpuhkan 

musuh dalam waktu 

singkat pada saat perang tetapi 

juga dapat dimanfaatkan pada 

saat damai. Peran air power saat 

damai diantaranya dapat digunakan 

melaksanakan pengamatan di 

wilayah ZEE untuk melaksanakan 

pengamatan lalu lintas maritim 

pada posisi-posisi penting, 

pengendalian fungsi lingkungan, 

SAR, mencegah penyelundupan, 

mencegah pembalakan hutan, 

mencegah pencurian ikan di 

laut, mendeteksi pemberontakan 

bersenjata dan sebagainya 

Beberapa negara di sekeliling 

Indonesia belakangan ini, 

membangun kekuatan udara 

yang modern secara bertahap 

dan berlanjut. Suatu langkah yang 

harus dipandang sebagai ancaman 

bagi Indonesia, walau tidak secara 

langsung mengganggu kedaulatan 

negara dan kehormatan bangsa. 

Kekuatan udara yang tidak 

seimbang dalam satu kawasan, 

dipastikan akan selalu merugikan 

negara yang memiliki kekuatan 

udara yang lemah. 

Kekayaan alam yang 

melimpah, posisi strategis 

sebagai 

jalur lalu 

lintas internasional 

dan batas-batas wilayah dengan 

negara tetangga yang belum jelas, 

dapat menjadi alasan bagi negara 

tetangga untuk menggerakkan 

kekuatan udaranya mengganggu 

ketenangan Indonesia. Alasannya 

sederhana, karena kita tidak 

mempunyai kemampuan yang 

memadai untuk menghalaunya. 

Akhirnya akan muncul 

ketidakharmonisan dengan sesama 

negara tetangga, bahkan tidak 

tertutup kemungkinan menjadi 

kon! ik berkepanjangan. 

Setiap negara berkeyakinan, 

dengan kekuatan udara yang 

andal wilayahnya akan aman dan 

diperhitungkan oleh negara lain, 

jika terjadi suatu kon! ik. Sehingga 

tidak mengherankan 

dalam 

membangun 

angkatan perang 

yang tangguh sebagai kemampuan 

penangkal dan penggempur, 

berupaya membeli berbagai 

pesawat tempur generasi mutakhir.

Munculnya Pesawat Terbang
Konsep air power mulai 

dikenal sejak munculnya pesawat 

terbang untuk senjata udara pada 

Perang Dunia I, saat itu menjadi 

unsur pembantu kekuatan darat 

dan laut, bukan sebagai kekuatan 

militer sendiri. Namun beberapa 

pemikir mulai melihat potensi yang 

terkandung dalam kesenjataan 

udara tersebut.

Menjelang Perang Dunia 

Pertama, tampak upaya gigih 

dari para pendukung kekuatan 

udara, meskipun sudah dibuktikan 

keandalannya pesawat terbang, 

namun masih banyak menghadapi 

 tetapapi 
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wer saat r
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ksanakan 

 maritim 

ngng, , 

kunganan, 
sesebabagai i 

jajalulur r lalulu 

dadadalalam m m 

mememembmbmbananangugugun n 

anangkgkgkatatatanan p perererananang g g 

yayangng tanangggguhuh sebebagagaiai k k k kemememamamampupupuananan

3suara ANGKASA Juli 2017ar



tantangan skeptis dari berbagai 

tokoh militer yang merasa mapan 

dengan kekuatan darat dan laut 

beserta konsep perangnya.

Pengalaman Perang Dunia I 

kemudian menjadi fakta, persepsi 

yang melihat peran kekuatan udara 

hanya sebagai pendukung, mulai 

berubah drastis. Bahkan banyak 

yang memandang kekuatan udara 

merupakan kekuatan utama dalam 

perang modern. Marsekal Sir John 

Sletor mende� nisikan, kekuatan 

udara adalah paduan dari satuan-

satuan udara dan segala yang 

mendukungnya, seperti industri, 

penerbangan sipil dan fasilitas 

penerbangan.

Dari rumusan tersebut, 

tampak pengertian kekuatan 

udara tidak hanya terbatas untuk 

kepentingan militer saja, melainkan 

mencakup seluruh upaya dalam 

menaklukkan atau memanfaatkan 

dimensi ketiga kehidupan 

manusia, yakni dirgantara yang 

terdiri atas udara dan antariksa. 

Dalam perkembangan berikutnya, 

berbagai pemikir cenderung 

memandang kekuatan udara 

sebagai suatu konsep militer murni.

Perkembangan iptek 

khususnya alat utama sistem senjata 

sangat pesat. Lahirnya berbagai 

tipe pesawat tempur generasi 

mutakhir dilengkapi dengan 

persenjataan modern yang sistem 

pengendaliannya sudah sempurna, 

sehingga mampu membawa senjata 

penghancur tepat ke sasaran 

serta menembus berbagai sistem 

pelindung.

Aplikasi kemampuan 

teknologi sistem senjata udara telah 

mengubah pola peperangan serta 

taktik dan teknik pertempuran, 

Perang Teluk adalah salah 

satu contohnya. Penerobosan 

pesawat tempur Sekutu terhadap 

benteng pertahanan udara 

Irak memperlihatkan bedanya 

perang saat ini dengan masa lalu. 

Meskipun Irak cukup berhasil 

mengaplikasikan sistem pertahanan 

udaranya, namun pesawat tempur 

Sekutu yang didukung persenjataan 

relatif lebih canggih, berhasil 

menghancurkan sebagian besar 

sasaran strategis.

Bagi bangsa Indonesia, 

dirgantara adalah bagian integral 

yang tidak terpisah dari wilayah 

daratan dan lautan yang secara 

utuh disebut dimensi ketiga dari 

kedaulatan nasional. Dalam 

lingkup kepentingan nasional 

merupakan ruang gerak, ruang 

hidup, media dan sumber daya 

untuk mencapai tujuan.

Dengan sifat alami dirgantara 

serta kandungan potensi yang besar, 

maka wilayah Negara dimensi ketiga 

tersebut merupakan aset nasional 

yang sangat penting dalam upaya 

perwujudan Wawasan Nusantara 

dan pencapaian tujuan nasional 

bangsa dan Negara Indonesia.

Dalam konteks percaturan 

global, kemungkinan ancaman 

melalui wilayah dimensi ketiga, 

terdiri atas penetrasi dan in� ltrasi 

penerbangan gelap, penyimpangan 

sengaja penerbangan komersial, 

in� ltrasi terorisme/bajak udara, 

gangguan dan penyadapan 

elektronika, penetrasi satuan udara 

asing untuk suatu pemaksaan 

kehendak/intimidasi, lintas terbang 

oleh satuan udara asing tanpa ijin, 

dan sebagainya.

Dari perspektif pertahanan 

negara, kekuatan dirgantara 

merupakan bagian terpadu dari 

kekuatan bangsa yang memiliki 

kemampuan untuk menjamin 

kedaulatan dan kepentingan 

nasional. Oleh karena itu, kekuatan 

dirgantara senantiasa dibina secara 

berlanjut agar dapat diwujudkan 

kemampuan tersebut.

Mengemban Tugas 
Pada dimensi dirgantara 

ini, Angkatan Udara mengemban 

tugas dan tanggung jawab untuk 

melaksanakan pencegahan dan 

penindakan awal, jika upaya 

ini tidak berhasil dilaksanakan, 

segenap bala cadangan serta 

sumber daya nasional akan 

dikerahkan guna mendukung 

tujuan perang.
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Tujuan konsepsi strategik 

pertahanan negara pada wilayah 

negara dimensi ketiga ini, 

adalah perwujudan suatu postur 

Nasional Air Power (NAP), 

yang memiliki daya tangkal 

tangguh dengan melalui upaya 

pembinaan dan pembangunan 

serta pendayagunaan segenap 

komponen pertahanan negara yang 

berkaitan dengan aspek dirgantara, 

sehingga NAP yang dibentuk 

dapat mencerminkan suatu wujud 

profesional dan modern.

Kekuatan NAP yang besar 

dan kuat pasti menjadi dambaan 

setiap negara berdaulat. Kekuatan 

udara yang terdiri atas Angkatan 

Udara, armada penerbangan non 

Angkatan Udara dan industri 

kedirgantaraan yang kuat diyakini 

dapat menopang tegaknya 

kedaulatan negara dan kehormatan 

bangsa, baik dalam aspek 

keamanan maupun kesejahteraan. 

TNI Angkatan Udara sebagai 

substansi utama dalam sistem NAP 

dituntut memiliki kekuatan dan 

kemampuan yang andal, meliputi 

kemampuan intelijen strategik, 

pengamatan udara, mendukung 

peperangan gerilya, membina 

bala cadangan dan sebagainya. 

NAP mencakup lima subsistem, 

yaitu kekuatan TNI AU beserta 

cadangannya, armada penerbangan 

militer, non militer diluar TNI AU, 

pangkalan udara militer dan sipil, 

fasilitas dan industri kedirgantaraan 

serta aspek territorial, sehingga 

penggabungan pembinaan 

kekuatan subsistem NAP akan 

mendapatkan kemampuan 

pertahanan Negara di wilayah 

Negara dimensi ketiga tersebut.

Mengingat perkembangan 

Iptek alutsista sangat pesat, maka 

perlu 

Angkatan 

Udara 

yang siap 

operasional 

dan mampu 

dihadapkan 

pada berbagai 

kondisi. Membangun 

sistem pertahanan matra 

udara yang andal merupakan 

upaya kompleks dan sangat mahal. 

Namun harus disadari, untuk 

mewujudkan kebulatan pertahanan 

negara, kehadiran kekuatan udara 

mutlak diperlukan.

Oleh sebab itu, dibutuhkan 

pemikiran realistis tentang 

keseimbangan antara tuntutan 

adanya sistem pertahanan udara 

dan kemampuan nasional, demi 

terwujudnya kebulatan pertahanan 

udara yang mampu menjaga 

kedaulatan bangsa serta menjamin 

kelangsungan pembangunan 

nasional.

Pembinaan kekuatan udara 

untuk kepentingan pertahanan 

keamanan, pada hakekatnya 

identik dengan pembangunan TNI 

Angkatan Udara. Hal ini dapat 

dipahami karena TNI Angkatan 

Udara merupakan kekuatan 

inti matra udara yang diberi 

tanggung jawab. Hal ini berarti 

pembangunan TNI Angkatan 

Udara harus selalu bertolak dari 

tugasnya yang tertuang dalam 

kebijakan dan strategi untuk 

mencapai postur yang mampu 

mengatasi berbagai kemungkinan 

serta yang akan dihadapi kedepan.

Pertahanan udara adalah 

bagian dari sistem pertahanan 

nasional yang menggunakan media 

udara sebagai kawasan yudha 

dan ruang geraknya. Penggunaan 

media udara akan memberikan 

berbagai keuntungan yang dapat 

dimanfaatkan dari ciri khas sistem 

senjata udara yaitu kecepatan, 

mobilitas, kekenyalan, cepat 

tanggap serta daya penghancur.

Dengan karakteristik tersebut, 

sistem senjata udara mampu 

menembus rintangan alamiah 

untuk mencapai sasaran serta 

dengan cepat memberikan pukulan 

menentukan terhadap lawan. Untuk 

dapat melaksanakan pertahanan 

matra udara, perlu diwujudkan 

suatu sistem pertahanan sesuai 

dengan kondisi lingkungan yang 

dihadapi dan mampu dihadapkan 

pada setiap bentuk ancaman yang 

datang melalui media udara, baik 

ancaman nyata, potensial maupun 

ancaman yang diasumsikan.

Dalam menghadapi bentuk 

dan arah ancaman, kehadiran 

kekuatan udara sangat diperlukan 

karena dapat melakukan tindakan 

penangkalan secara cepat 

dan tepat sehingga mencegah 

berkembangnya ancaman. 

Jawaban terhadap tuntutan ini 

adalah kekuatan TNI Angkatan 

Udara yang selalu terpelihara 

kesiapan serta cadangan kekuatan 

udara lainnya, yang setiap saat 

dapat dikerahkan jika situasi 

menghendaki.*

bangun 

nanan n mamatra 

ndndndndndndalalalalal m mererupakan dadan n ruruanang g geraknknyaya. Penggunaan 

di ud akak berika
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T ahun ini untuk pertama kalinya Kasau 

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memimpin 

upacara Peringatan Hari Angkatan Udara, tepatnya 

peringatan ke-71 Hari Angkatan Udara tanggal 

9 April 2017 di Lanud Halim Perdanakusuma. 

Kemeriahan dan kemegahan peringatan tersebut 

menjadi peristiwa menarik yang terekam media, baik 

cetak maupun elektronik. Antusiasme masyarakat 

untuk menyaksikan dari dekat postur Angkatan 

Udara sangat besar. Kemeriahan itu tidak hanya di 

Jakarta, tempat digelarnya upacara, tetapi juga di 

seluruh Indonesia, di pangkalan-pangkalan TNI AU 

di daerah juga tak kalah “heboh”. Peringatan HUT 

Angkatan Udara tahun ini berbeda dengan tahun-

tahun sebelumnya. Meskipun sama-sama ada demo 

Presiden Joko Widodo:
Teruslah Menjadi Tentara 

Profesional yang Dicintai Rakyat
udara, kali ini ada demo simulasi pertempuran 

udara. 

Upacara menampilkan parade dan de! le yang 

melibatkan 1.600 personel dan sejumlah alutsista. 

Setelah itu dilanjutkan demo udara yang melibatkan 

132 pesawat. Dalam demo tersebut, pesawat 

melaksanakan simulasi operasi udara, perebutan 

dan pengendalian pangkalan udara (OP3U). Pesawat 

yang terlibat antara lain Sukhoi 27/30, F-16, T-50i 

Golden Eagle, Hawk 109/209, Tucano EMB-314, 

Boeing, C-130 Hercules, CN-295/235 MPA dan 

EC-120 B. Pesawat jenis helikopter meliputi, NAS 

332, SA-330, C-725, pesawat Grob G-120 TP, KT-1 

Woong Bee dan T-41. Selain itu ada juga pesawat 

tanpa awak/unman aerial vehicle (UAV).
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Presiden RI Joko Widodo duduk di kokpit pesawat Sukhoi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, (9/4) 
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Hadir sebagai tamu kehormatan Panglima 

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Kapolri Jenderal 

Pol. Tito Karnavian, didampingi Kasad Jenderal 

TNI Mulyono, Wakasal Laksdya TNI Achmad 

Tau� qoerrochman, dan dihadiri pula oleh para 

sesepuh dan senior TNI AU, para prajurit, PNS serta 

pejabat teras di lingkungan TNI AU. Tema yang 

diangkat dalam HUT kali ini adalah “Dilandasi 

jiwa ksatria, militan, loyal dan profesional, TNI 

AU bersama rakyat siap menjaga kedaulatan dan 

keutuhan NKRI”.

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahtjanto, S.I.P 

mengatakan sesuai dengan tema tersebut ada dua 

sudut pandang yaitu untuk TNI Angkatan Udara 

sebagai instropeksi dan untuk kesejahteraan rakyat 

dalam mendukung terwujudnya tujuan Nasional. 

Mencermati hal tersebut, jiwa prajurit penjaga 

dirgantara bukan hanya pintar tapi harus dilandasi 

dengan jiwa ksatria, militan, loyal dan profesional, 

yang dirangkum sebagai jiwa airmanship. “Dalam 

artian pintar jika tidak diimbangi dengan sifat ksatria 

tidak akan bertanggung jawab, sedangkan pintar 

tanpa militansi akan mudah menyerah dan pintar 

tidak punya loyalitas akan mudah disetir, untuk itu 

saya tekankan kepada seluruh airman agar selalu 

bertindak dan bersikap sesuai kode etik prajurit TNI, 

yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Delapan Wajib 

TNI dan sebelas azas kepemimpinan,” jelas Kasau. 

Ditambahkan, TNI AU saat ini terus melakukan 

modernisasi alutsista dan turut berperan aktif 

mendukung tol udara demi membangun kedaulatan 

negara yang kuat. 

Menurutnya, menjaga kedaulatan negara dan 

kelangsungan hidup bangsa perlu ikut berperan aktif 

dengan mendukung tol udara serta bersama rakyat 

aspek ketahanan. Membangun Angkatan Udara yang 

modern juga butuh dana besar dan bantuan politik. 

Demo udara maupun demo darat yang 

disajikan para prajurit Angkatan Udara pada HUT 

kali ini menjadi daya tarik tersendiri, sehingga tidak 

heran ribuan warga berbondong-bondong memenuhi 

Lanud Halim Perdanakusuma untuk menyaksikan 

secara langsung. Beberapa stasiun televisi juga 

menyiarkan secara live peristiwa tersebut.

Pada sore harinya, Presiden Joko Widodo dan 

Ibu Negara Iriana menyempatkan diri berkunjung ke 

Lanud Halim Perdanakusuma, usai dari kunjungan 

kerja di Solo, Jawa Tengah. Selanjutnya Presiden dan 

Ibu Negara foto bersama 152 pilot pesawat tempur 

TNI Angkatan Udara di Terminal Selatan Lanud 

Halim Perdanakusuma. Tak hanya berfoto bersama, 

Kepala Negara juga berkesempatan menaiki dua jenis 

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. memeriksa pasukan saat memimpin upacara peringatan HUT ke 71 TNI AU 
di Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, (9/4).
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pesawat tempur TNI AU yang sedang terparkir yaitu 

pesawat terbang Sukhoi dan F-16 Fighting Falcon. 

Di dalam kokpit pesawat Sukhoi 27/30 Flanker, 

Presiden memberikan ucapan selamat ulang tahun 

kepada TNI AU serta memberikan apresiasi kepada 

jajaran TNI AU yang telah menjalankan perannya 

sebagai penjaga wilayah udara Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (NKRI).

“Selamat Hari Ulang Tahun ke-71 TNI 

Angkatan Udara. Terima kasih telah menjaga 

kedaulatan dan keutuhan wilayah udara Negara Kesatuan 

Republik Indonesia,” ujar Presiden. Presiden Jokowi juga 

berpesan agar jajaran TNI AU terus menjadi tentara 

profesional yang dicintai rakyat. “Teruslah menjadi 

tentara yang profesional yang dicintai rakyat,” ujar 

Presiden Jokowi. Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko 

Widodo menyalami sejumlah pilot pesawat tempur yang 

sedang menyanyikan yel-yel dengan semangat.*

Presiden RI Joko Widodo  dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo didampingi Kasau  Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, 
Wakasau Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja foto bersama para penerbang setelah peringatan HUT  ke-71 TNI AU 

di Lanud  Halim Perdanakusuma. 

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama para mantan Kasau, dari kiri Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia, Marsekal 
TNI (Purn) Herman Prayitno, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Marsekal TNI (Purn) Sutria Tubagus, Marsekal TNI (Purn) 

Chappy Hakim, Marsekal TNI (Purn) Rilo Pambudi, Marsekal TNI (Purn) Subandrio, Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat, Marsekal 
TNI (Purn) Agus Supriatna, pada peringatan HUT ke 71 TNI AU.
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erayaan HUT ke-71 TNI Angkatan Udara di 

Lanud Halim Perdanakusuma, diwarnai sejumlah 

atraksi memukau. Sebanyak 1.600 personel TNI AU 

dan 132 pesawat dilibatkan. Acara dimulai dari pukul 

08.00 WIB – 11.00 WIB. Lanud Halim Perdanakusuma 

dibanjiri masyarakat yang datang dari daerah sekitar 

Jakarta yang hendak melihat langsung kemeriahannya. 

Ribuan orang dari berbagai kalangan, mulai dari 

orang tua hingga anak-anak berbondong-bondong 

untuk menyaksikan upacara HUT TNI-AU ke-71 

serta menyaksikan demo udara dan demo darat yang 

Kasau: 
Masyarakat boleh dekat. 
Ini pesawat kamu, 
ini pesawat rakyat

diperagakan prajurit TNI AU. 

Antusiasme yang tinggi terlihat dari para 

pengunjung. Panas terik tak menyurutkan niat 

mereka. Ada yang mengembangkan payung, ada 

yang duduk beralaskan aspal hingga berpayungkan 

koran dan sebagainya untuk mengurangi teriknya 

sinar matahari. Semua tak menyurutkan niat melihat 

gagahnya prajurit Angkatan Udara dan berbagai 

alutsista yang dimiliki.

Bermacam tujuan yang melatarbelakangi 

mereka ke sini. Seperti seorang laki-laki yang 

merupakan karyawan PLN, ia mengaku menggemari 

alutsista milik TNI AU. Acara ini menurutnya 

menjadi ajang untuk bisa melihat alutsista tersebut. 

“Mau melihat sejauhmana alutsista yang dimiliki oleh 

TNI AU dalam menjaga NKRI,” ujar Afdal Zikri (24) 

yang datang bersama rekan-rekannya.

Berbeda dengan Afdal, Herman (34) sengaja 

mengajak istri dan dua anaknya untuk berwisata. 

“Hitung-hitung wisata akhir pekan. Biasanya anak-

anak cuma nonton di TV, sekarang mumpung ada 

saya ajak langsung,” katanya. Ia bahkan tak masalah 

walaupun harus berjalan kaki hampir dua kilometer 

dari parkiran mobil. Selain Afdal dan Herman, 

ribuan orang sudah memadati titik-titik yang sengaja 

disediakan untuk masyarakat umum. Acara ini 

terbuka untuk masyarakat umum dan tidak dipungut 

biaya.

Tak pelak arus lalu lintas di wilayah Jakarta 

Timur khususnya daerah Cawang, jalan MT 

Haryono, Cililitan, dan jalan menuju pintu Tol Halim 

Perdanakusuma macet parah. Salah satu warga 

dari Bekasi, Fauzi (39), mengaku rela bermacet-

macet untuk dapat menyaksikan atraksi udara oleh 

P
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penerbang tempur TNI AU. “Saya ingin anak saya 

melihat langsung atraksi udara yang dipertontonkan 

oleh prajurit TNI AU. Ini sangat bagus sekali,” 

katanya yang membawa kedua anaknya.

Keterlibatan masyarakat pada HUT TNI AU 

kali ini memang sudah menjadi kebijakan Kasau 

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto. TNI AU ingin 

masyarakat dekat dengan personelnya. Panitia 

mengundang seluruh masyarakat untuk lebih dekat 

mengenal peralatan yang digunakan TNI AU. Mereka 

bisa melihat pesawat, alat perang, maupun kendaraan 

pertahanan lainnya yang dioperasikan Angkatan 

Udara.

 “Masyarakat boleh dekat. Ini pesawat kamu, ini 

pesawat rakyat. Jadi masyarakat bisa ikut merasa 

memiliki,” jelas Kasau pada media saat gladi bersih. 

Kegiatan diawali dengan penerbangan 

banner menggunakan dua pesawat T-41 Cessna 

dari Akademi Angkatan Udara, serta ! y pas dengan 

tiga pesawat trike dan lima paramotor yang yang 

kesemuanya di awaki oleh prajurit TNI Angkatan 

Udara. Usai pelaksanaan upacara prajurit Korpaskhas 

melaksanakan demo pembebasan sandera (Basra) 

yang melibatkan 90 personel Satuan Detasemen 

Bravo (Satbravo’90) didukung dengan dua helikopter 

SA-330/NAS-332. Paskhasau memiliki kemampuan 

untuk melaksanakan misi pembebasan sandera 

dengan segenap kemampuan yang dimiliki, dengan 

metode pertempuran jarak dekat. 

Selanjutnya, sebanyak 13 pesawat latih 

Grob G-120TP yang diawaki oleh para instruktur 

penerbang dari Skadik 101 Lanud Adi Sutjipto 

Yogyakarta melaksanakan � y past pembukaan 

dengan membentuk angka 71 sebagai tanda HUT 

ke-71 TNI Angkatan Udara yang terbang pada 

ketinggian 500 feet. Tidak kalah menariknya dan 

membuat decak kagum para penonton adalah 

penampilan tim aerobatik TNI AU “Jupiter Aerobatic 

Team” (JAT) yang diawaki para instruktur penerbang 

dari Skadik 102, dengan menggunakan enam 

pesawat KT-1 Woong Bee. Para instruktur penerbang 

membuat tarian udara menghias langit Jakarta 

dengan 12 manuvernya.

Usai penampilan JAT, dilanjutkan � y past 

sembilan pesawat helikopter (5 NAS 332, 2 AS 

330, 2 C-725) dengan bentuk “box formation”, 

ketinggian 500 feet AGL kecepatan 100 kts, disusul 

delapan pesawat EC-120 Colibri membentuk 

“tactical formation”, ketinggian kurang lebih 500 

feet AGL kecepatan 100 kts. Empat pesawat C-212 

Cassa dengan bentuk “Box Formation”, ketinggian 

± 1.000 feet AGL kecepatan 140 kts, dan 8 Pesawat 

CN 295/235/235 MPA dengan bentuk “Double Box 

Formation”, ketinggian ± 1.100 feet AGL kecepatan 

170 kts.

Di belakangnya disusul sembilan pesawat 

C-130 Hercules B/HS dengan bentuk “double 

box formation”, pada ketinggian ± 1.000 feet AGL 

kecepatan 190 kts, empat pesawat B-737 dengan 
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bentuk “box formation”, ketinggian ± 1.000 feet AGL 

kecepatan 240 kts.

Formasi pesawat tempur dengan 24 composite 

strike terdiri dari empat Su-27/30 sebagai SEAD, 4 

F-16 A/B sebagai sweeper, 8 Hawk 109/209 dan 4 

T 50i sebagai striker, dan 4 F-16 A/B sebagai escort 

pada ketinggian ± 1.000 feet AGL kecepatan 300 kts. 

Setelah passing, empat pesawat Su-27/30 SEAD dan 

empat pesawat F-16 A/B sweeper le!  turn menuju 

holding point untuk melakukan bomb burst dan high 

speed past menggunakan " are.

Dog � ght
Selama kurang lebih enam menit penonton 

disuguhi demo pertempuran udara air to air atau 

dog # ght antara dua pesawat F-16 A/B dengan dua 

pesawat Su-27/30 Sukhoi. Dog # ght dilaksanakan pada 

ketinggian tidak lebih rendah dari 500’ AGL dengan 

kecepatan min 350 kts. Diskenariokan pesawat Sukhoi 

dan F16 sedang dikejar musuh. Menghindari kejaran 

musuh, kedua jenis pesawat mengeluarkan ! are untuk 

mengalihkan perhatiannya. Kemudian disusul dengan 

operasi perebutan dan pengendalian pangkalan udara 

(OP3U). 

Suara ledakan menjadi bumbu yang 

mengagetkan para hadirin pada simulasi serangan 

udara langsung (SUL) oleh empat pesawat T-50i 

Golden Eagle dengan pro" le 10˚ melaksanakan wheel 

attack pada ketinggian ±500’ AGL kecepatan 450 Kts.

Dalam pertempuran udara/dog # ght tersebut 

terjadi accident dan salah satu penerbang melakukan 

eject, selanjutnya jatuh di lokasi lawan. Tim SAR 

tempur Paskhas segera melaksanakan evakuasi 

korban, didukung dengan tiga helikopter (1 C-725, 1 

NAS-332, 1 AS-330) dengan bantuan air cover empat 

pesawat tempur ringan EMB 314 Super Tucano 

untuk melaksanakan misi. Dua pesawat EMB-314 

lainnya melakukan BTU (Bantuan Tembakan Udara).

Untuk melaksanakan pembersihan musuh 

dilaksanakan penerjunan OP3U oleh prajurit Paskhas 

menggunakan dua pesawat C-130 membawa 110 

personel dengan bentuk “tactical formation”, pada 

ketinggian ± 5.000 feet AGL dengan kecepatan 200 kts.

Demo udara ditutup dengan “bomb burst” 

empat pesawat F-16 dan empat Sukhoi 27/30, dari 

arah Barat podium/belakang podium (menuju 

Timur) dengan formasi “arrow head”, ketinggian 

± 1.000 feet AGL kecepatan 300 kts. Berikutnya 

manuver hi speed pass dua pesawat F-16 dan dua 

pesawat Sukhoi 27/30 dengan formasi “Tactical 

Formation”, pada ketinggian ± 1.000 feet AGL 

kecepatan 400 kts, kemudian pull up menuju heading 

030˚, 5 NM AL to holding point for landing.

Tepukan untuk kesekian kali dari ribuan 

penonton bergema di Lanud Halim Perdanakusuma 

sebagai tanda rasa kekaguman dan simpati kepada 

personel TNI AU yang profesional dalam menjaga 

dirgantara nasional.*
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ak hanya di Jakarta, kemeriahan HUT 

TNI Angkatan Udara juga dilaksanakan di 

pangkalan udara seluruh Indonesia, diantaranya 

Lanud Adisutjipto Yogyakarta, maupun di pulau 

terluar Indonesia yaitu, Pulau Selaru. Semua 

rangkaian kegiatan peringatan HUT ke-71 TNI AU 

terangkum dalam Bulan Dirgantara Indonesia 2017. 

Sudah dua tahun belakangan ini Angkatan Udara 

menjadikan bulan April sebagai Bulan Dirgantara 

Indonesia, dengan tujuan lebih mendekatkan TNI 

AU dengan masyarakat.

Sambutan masyarakat pun luar biasa. Tak 

kurang ada 16 even digelar selama satu bulan mulai 

dari akhir Maret hingga akhir April 2017. Beberapa 

even dilaksanakan di luar Jakarta seperti Bogor, 

untuk terjun payung, terbang layang di Lanud 

Suryadarma, trike di Lanud Sulaiman, paralayang 

di Sumedang, paramotor di Rumpin, dan gantole di 

Majalengka.

Mendekatkan TNI AU 
Dengan Masyarakat

Pada rangkaian peringatan HUT ke-71 TNI 

AU yang puncak upacaranya dipimpin oleh Kasau 

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Lanud Halim 

Perdanakusuma, Minggu (9/4) ini, juga digelar 

beberapa even seperti Dirgantara Expo, pemilihan 

Putra Putri Dirgantara, Seminar Nasional, Fun Run 

serta Ngopi Bareng dan Foto Competition.

Sedangkan peringatan di Lanud Adisutjipto 

Yogyakarta tidak kalah seru. Bulan Dirgantara 

Indonesia yang berlangsung dari 26-30 April 2017, 

dikemas dalam Yogyakarta Air Show (JAS). Even 

ini mencetak pemecahan dua rekor sekaligus yang 

tercatat dalam Museum Rekor Dunia – Indonesia 

yaitu pelontaran chuck glider sebanyak seribu 

buah glider dan pemecahan kerja sama formasi 

di udara. Pemecahan rekor kerja sama di udara 

oleh 30 peterjun yang membentuk formasi dengan 

bergandengan tangan selama tujuh detik di udara 

yang dilakukan pada 28 April. Rekor sebelumnya 

T

Pengibaran Bendera Merah Putih raksasa di Lapangan Terbang Selaru Lanud Pattimura, (10/4).
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dipecahkan oleh 24 peterjun. Tak hanya itu, tim 

aaerobatik TNI AU yakni Jupiter Aerobatic Team 

(JAT) juga tampil beraksi di langit Yogyakarta yang 

mendapat sambutan antusias dari warga Yogyakarta.

Lanud Pattimura mempunyai cara tersendiri 

dalam menjaga eksistensi NKRI. Melalui peringatan 

HUT ke-71 TNI AU ini, Lanud Pattimura 

memecahkan rekor berupa pengibaran Bendera 

Merah Putih raksasa di Lapangan Terbang Selaru, 

Lanud Pattimura, Maluku Tenggara Barat, Senin 

(10/4). Pengibaran bendera dengan ukuran 75 x 

50 meter dan berat mencapai 300 kg ini dilakukan 

meskipun di bawah guyuran hujan deras. 

Komandan Lanud Pattimura Kolonel Pnb 

Aldrin P Mongan, S.T., M.Hum., memimpin 

langsung pengibaran bendera tersebut yang 

melibatkan sekitar 300 penduduk Desa Lingat dan 

500 anggota pramuka dan para pejabat Kabupaten 

Maluku Tenggara Barat.

“Om... Om... Foto Bareng”
 Sempat terjadi insiden saat geladi terjun payung untuk 

memeriahkan HUT TNI AU di Lanud Halim Perdanakusuma. Empat 

anggota Paskhas terpaksa mendarat darurat karena kecepatan angin 

yang tidak bisa diprediksi. Beberapa di antaranya mendarat di halaman 

kediaman aktor senior Roy Marten, di Jakarta Timur . Dua lainnya 

mendarat di halaman warga dan sebuah sekolah. Meskipun salah 

mendarat tetapi tidak ada korban dalam insiden ini, hanya luka ringan 

saja. Sebaliknya kejadian ini justru membuat anak-anak dan guru di 

sekolah tempat penerjun mendarat ini merasa terhibur, senang dan 

langsung mendekat. Mereka minta foto bersama penerjun dengan 

gembira. “Om Om foto bareng ....” pintanya bersemangat. Mereka foto-

foto bersama dan sempat menjadi viral di media sosial.*

Pulau Selaru adalah pulau terluar Indonesia 

yang terletak di Laut Timor dan berbatasan langsung 

dengan Australia. Pulau ini menjadi bagian penting 

dari pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, 

Provinsi Maluku. Sedangkan Lapangan Terbang Selaru 

merupakan bekas pangkalan militer peninggalan 

Jepang. Setelah diperbaiki, Lapangan Terbang Selaru 

akan dioperasionalkan oleh TNI Angkatan Udara.*

Pelontaran chuck glider dalam Jogjakarta Air Show (26-30/4)
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Halal bi Halal di 
Mabesau. Kasau Marsekal 

TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P 

didampingi Ketua Umum PIA 

Ardhya Garini Ny. Nanny Hadi 

Tjahjanto, bersalaman dengan 

seluruh anggota Mabesau, 

setelah acara Apel Khusus, di 

Mabesau, (3/7). Apel Khusus 

yang dilanjutkan dengan halal 

bi halal ini diikuti oleh para 

pejabat teras TNI AU,  Pamen, 

Pama, Bintara, Tamtama dan 

PNS TNI Angkatan Udara.*

Buka Bersama Sesepuh TNI AU. Memasuki hari ke-17 puasa Ramadhan 1438 H, Kasau Marsekal 

TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P melaksanakan buka puasa bersama dengan para sesepuh dan mantan-mantan Kasau, 

di rumah dinas Wisma Angkasa, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, (13/6). Tujuh mantan Kasau 

hadir pada saat itu yakni Marsekal TNI (Purn) Rilo Pambudi, Marsekal TNI (Purn) Hana! e Asnan, Marsekal 

TNI (Purn) Chappy Hakim, Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto, Marsekal TNI (Purn) Herman Prayitno, 

Marsekal TNI (Purn) Imam Sufaat dan Marsekal TNI (Purn) Ida Bagus Putu Dunia. Buka puasa tersebut juga 

dihadiri Ketua Umum PIA AG beserta pengurus PIA Ardhya Garini Pusat.*
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Bingkisan Lebaran. Kasau 

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, 

S.I.P., memberikan bingkisan 

lebaran kepada prajurit Paskhas di 

Mawing 1 Paskhas Lanud Halim 

Perdanakusuma, (16/6). Hadir 

pada kesempatan tersebut Ketua 

Umum PIA Ardhya Garini (PIA 

AG) Ny Nanny Hadi Tjahjanto 

dan Wakil Ketua Umum PIA AG 

Ny Lia Hadiyan Sumintaatmadja 

serta jajaran Pengurus PIA AG 

Pusat.*

Lepas Calon Jemaah Haji. Kasau Marsekal TNI Hadi  Tjahjanto, S.I.P, didampingi Ketua 

Umum PIA Ardhya Garini Ny Nanny Hadi Tjahjanto menyalami calon jemaah haji yang tergabung 

dalam Tim Pelaksanaan TNI AU. Sebanyak 103 calon jemaah haji TNI Angkatan Udara yang akan 

melaksanakan ibadah haji ke tanah Suci pada musim haji tahun 1438 H / 2017 M dilepas oleh Kasau 

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P, yang disaksikan beberapa pejabat teras TNI AU di Mabesau, 

Jakarta (12/7). Calon jemaah haji TNI Angkatan Udara ini terdiri dari 62 orang tergabung dalam Tim 

Pelaksanaan (Timlak) urusan TNI AU dan 41 orang tergabung dengan kelompok bimbingan ibadah 

haji (KBIH). Selan itu juga terdapat 16 orang calon jamaah haji Athan TNI AU yang di luar negeri serta 

keluarga besar TNI AU. Salah satu calon jemaah haji adalah Wakil Asisten Operasi (Waasops) Kasau 

Marsma TNI Anang Nurhadi Susilo.*
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Tutup Sesau. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menyerahkan piagam Widyatama kepada lulusan 

terbaik Sesau Angkatan ke-7, Mayor Pas Anang Baskoro, S.Pd., Pabandya Rudal Senmu Slog Korpaskhasau. 

Pendidikan Sekolah Staf Angkatan Udara (Sesau) Angkatan ke-7 Tahun Pelajaran 2017 resmi ditutup oleh 

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Bangsal Srutasala, Seskoau Lembang Bandung, (24/05/). Pendidikan ini 

diikuti 88 perwira siswa termasuk 11 Wanita Angkatan Udara (Wara).*

Terima Dubes Belarus. Kasau 

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P, 

menerima cendera mata dari Duta 

Besar (Dubes) Belarus untuk Indonesia 

Mr. Vladimir Lopato-Zagorsky dalam 

kunjungannya di Mabesau, (9/5). 

Kunjungan dimaksudkan untuk 

mempererat hubungan kedua Angkatan 

Udara yang telah terjalin baik selama ini. 

Pada kesempatan itu Kasau didampingi 

Aspam Kasau Marsda TNI Kisenda 

Wiranata, Asrena Kasau Marsda TNI 

Fahru Zaini, Kadisaeroau Marsma 

TNI Dento Priyono, dan Kadispenau 

Marsma TNI Jemi Trisonjaya. Sedangkan 

Duta Besar (Dubes) Belarus untuk 

Indonesia Mr. Vladimir Lopato-Zagorsky 

didampingi oleh Mr. Denis Kovalev 

(Minister Counsellor).*
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Terima Dubes Rusia. Bertempat di Mabesau, Jakarta, Kasau Marsekal TNI Hadi  Tjahjanto, S.I.P, 

menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Dubes) Rusia untuk Indonesia, Mikhail Galuzinh dan 

rombongan, (8/5). Kunjungan dimaksudkan untuk lebih mempererat hubungan kedua Angkatan Udara. 

Pada kesempatan itu Kasau didampingi Aspam Kasau, Marsda TNI Kisenda Wiranata; Asrena Kasau  

Marsda TNI Fahru Zaini; Aslog Kasau Marsda TNI Yadi Husyadi; Kadisaeroau Marsma TNI Dento 

Priyono; Kadisadaau Marsma TNI Abdul Wahab; dan Kadispenau Marsma TNI Jemi Trisonjaya.*

Kuker di Rumpin Bogor. Kepala Staf Angkatan Udara, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P, 

memeriksa kesiapan senjata satuan Denbravo 90 saat melaksanakan Kuker di Rumpin Bogor, Senin 

(17/7). Dalam kunjungan tersebut Kasau juga melihat secara langsung tempat latihan Pertempuran 

Jarak Dekat (PJD), fasilitas lapangan tembak dan gelar perlengkapan, gudang senjata dan fasilitas serta 

kegiatan bela diri prajurit Bravo.*
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Kuker di Pattimura. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Pangkohanudnas Marsda 

TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., serta Komandan Satrad 245 Saumlaki melakukan pengecekan peralatan radar, 

dalam kunjungan kerja dan Safari Ramadhan di Lanud Pattimura, Ambon, Maluku (5/6/17). Kasau juga 

meninjau tempat yang memiliki nilai sejarah dirgantara, seperti Lapangan Terbang Liang. Kedatangan Kasau 

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. disambut oleh Gubernur Maluku beserta istri, didampingi Pangkoopsau II 

Marsda TNI Yadi Indrayadi, Danlanud Pattimura Kolonel Pnb Aldrin P.M. Pejabat unsur FKPD Maluku dan 

Staf Lanud Patimura.*

Kuker di Lanud Adi Soemarmo. Kasau Marsekal TNI Hadi  Tjahjanto, S.I.P, beserta rombongan 

mengadakan kunjungan kerja di Lanud Adi Soemarmo, Kabupaten Karanganyar, (7/7). Kasau meninjau pool 

kendaraan dinas TNI AU, Skadik 404, Skadik 401, Skadik 405, kolam renang Tirta Angkasa dan lapangan 

tembak di Kenteng, serta  lokasi pembangunan sekolah unggulan SMA Pradita Dirgantara di sebelah utara 

Bandara Adi Soemarmo. Kunjungan kerja Kasau beserta Ketua Umum PIA Ardhya Garini Ny. Nanny Hadi 

Tjahjanto disambut Komandan Lanud Adi Soemarmo dan Ketua PIA  Ardhya Garini Cabang 3/G II Lanud Adi 

Soemarmo  Ny. Isa Tonny Harjono.*
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Pembekalan Sekkau. Kasau 

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto,S.I.P 

saat memberikan Tali Asih kepada 

Pasis Sekkau Angkatan 101 di Sekkau, 

Lanud Halim Perdanakusuima, 

Jakarta (9/6), setelah memberikan 

pembekalan. Kasau menegaskan, sebagai 

perwira muda harus peka terhadap 

lingkungan terutama isu-isu aktual 

yang berkembang baik dalam lingkup 

global, regional maupun nasional. 

Di sisi lain Kasau juga menegaskan, 

tidak menginginkan model-model 

kepemimpinan yang otoriter, 

menurutnya karena kepemimpinan tersebut kurang tepat untuk diimplementasikan di lingkungan TNI AU 

yang padat teknologi dan anggaran yang memerlukan transparansi, kejujuran dan akuntabilitas yang tinggi.*

Terima Bintang Bhayangkara Utama. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P mendapat 

penghargaan Bintang Kehormatan Bhayangkara Utama dari Presiden Republik Indonesia. Penyematan Bintang 

dilakukan langsung oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Tito Karnavian di 

Mabes Polri, Jakarta (5/7). Bintang Bhayangkara Utama merupakan penghargaan tertinggi bagi intistusi Polri. 

Penganugerahan Bintang Bhayangkara Utama berdasarkan keputusan Presiden Nomor 55/TK/Tahun 2017 

tanggal 9 juni 2017 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara dan Surat perintah 

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor Sprin/1354/V/2017 tanggal 31 Mei 2017 tentang 

pelaksanaan peringatan Hari Bhayangkara ke-71 Tahun 2017.
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Dirgantara Expo. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto memukul gong, didampingi Wakasau Marsdya 

TNI Hadiyan Sumintaatmadja dan pejabat lainnya ketika membuka Dirgantara Expo di Parkir Selatan Lanud 

Halim Perdana Kusuma, (20/4). Dirgantara Expo merupakan salah satu rangkaian kegiatan Bulan Dirgantara 

dalam rangka memperingati HUT ke-71 TNI Angkatan Udara. Kegiatan ini bernuansa edukatif dan bertujuan 

mengajak masyarakat melihat, merasakan, dan mengerti perkembangan teknologi kerdirgantaraan.*

Sarasehan Bintal dan Kejuangan. Kepala Staf Angkatan Udara  Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P 

didampingi Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja setelah membuka acara  

Sarasehan Pembinaan Mental Ideologi dan Tradisi Kejuangan TNI Angkatan Udara tahun 2017 di Gedung 

Serbaguna, Mabesau, Jakarta (9/5). Sarasehan yang diikuti oleh Perwira Bintal di seluruh jajaran TNI AU ini 

bertujuan untuk menambah wawasan dan meningkatkan semangat kebersamaan sesama insan TNI Angkatan 

Udara, sehingga dapat meningkatkan loyalitas, militan dan profesionalitas dalam melaksanakan tugas 

pembinaan mental dijajaran TNI Angkatan Udara. Salah satu narasumber adalah Menkumham RI Kabinet 

Kerja Yasonna H. Laoly, P.H.D.*
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Sosialisasi Kerawanan Media 
Sosial. Mengantisipasi akibat kerawanan 

medis sosial (medsos), TNI AU menggelar 

acara “Sosialisasi Kerawanan Media Sosial 

dan Cara Mengantisipasinya, di Mabesau, 

(16/6). Sebagai narasumber adalah Ketua 

Federasi Teknologi Informasi Indonesia 

Silvy W Sumarlin. Kegiatan diikuti oleh 

para perwira setingkat kolonel dan perwira 

tinggi TNI AU. Dalam sambutannya Kasau 

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto kegiatan ini 

berguna dalam mengantisipasi kerawanan 

perkembangan media sosial yang kian 

marak, yang telah menyangkut nama 

baik institusi maupun personel TNI AU. 

Kepada narasumber Kasau memberikan 

cenderamata berupa miniatur pesawat 

tempur Sukhoi.*

Inspeksi ke 
Muspusdirla. Dalam 

rangka kunjungan kerja 

ke Lanud Adisutjipto, 

Kasau Marsekal TNI Hadi 

Tjahjanto menyempatkan 

inspeksi mendadak(sidak) 

ke Museum Pusat TNI 

AU Dirgantara Mandala 

(Muspusdirla), (9/6). 

Sidak ke Muspusdirla 

dimaksudkan untuk 

menentukan area 

Muspusdirla sebagai tempat 

pelaksanaan sarasehan para pejabat TNI AU dengan Karbol dalam rangkaian kegiatan Hari Bhakti TNI AU 

tahun 2017. Sarasehan yang biasanya diselenggarakan di Gedung Sabang Merauke AAU, untuk Hari Bhakti 

yang ke-70 ini Kasau berkeinginan diselenggarakan di Muspusdirla. Lokasi yang dipilih Ruang Alutsista tempat 

berjajar pesawat yang telah berjasa terhadap nusa dan bangsa sebagai kekuatan alutsista TNI AU yang sudah 

menjadi koleksi Muspusdirla.*
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asau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, SIP 

memimpin Upacara Penutupan Pendidikan 

(Tupdik) sekaligus Wisuda Sarjana lulusan 

Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 2017, di 

Gedung Sabang Merauke, Kampus AAU, Yogyakarta, 

Kamis (6/7). 

Tahun ini AAU meluluskan sebanyak 117 

sarjana bergelar Sarjana Terapan Pertahanan atau 

S.Tr.(Han) berdasarkan PerMenDikBud RI Nomor 

154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan 

dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi 

dan berdasarkan  Surat Danjen Akademi TNI Nomor 

B/169-12/10/154/Akd tgl 10 April 2017 tentang  Gelar 

Kesarjanaan Akademi Angkatan dari tiga program 

studi (prodi), masing-masing program studi 

Aeronautika Pertahanan, Elektronika Pertahanan, 

dan Teknik Manajemen Industri Pertahanan. Lulusan 

AAU ini, tanggal 25 Juli dilantik dan disumpah 

menjadi Perwira Remaja (Paja) TNI bersama lulusan 

Akmil dan AAL oleh Presiden RI Ir. H. Joko Widodo 

dalam Upacara Prasetya Perwira (Praspa) di Jakarta.

Terpilih sebagai lulusan terbaik AAU adalah 

Sersan Mayor Satu Taruna Bernardinus Yoga Kristian 

yang lahir di   Bantul tanggal 26 Mei 1995. Putra 

pasangan Bapak Yuniyanto (Tani) dan Ibu Catharina 

Suharyanti (Guru SMP) memiliki banyak prestasi 

baik bidang akademis, kepribadian dan kesemaptaan 

jasmani   selama menjalani empat tahun pendidikan 

di Akademi Angkatan Udara.   Alumni SMA 

Taruna Nusantara tahun 2013 ini   juga merupakan 

Ketua Lembaga Musyawarah Taruna di organisasi 

Wingkorpstar. Pada Upacara Praspa Sersan Mayor 

Satu Taruna Bernardinus Yoga Kristian menerima 

anugerah Adi Makayasa dari Presiden bersama 

lulusan terbaik Akmil, AAL dan Akpol. Bercita-

cita tinggi sebagai Presiden RI , Bernard memiliki 

kiat dalam mencapai keberhasilannya yaitu selalu 

melakukan sesuatu yang terbaik agar menghasilkan 

yang maksimal.

Tupdik dan Wisuda tahun ini juga terasa istimewa 

karena AAU juga meluluskan 12 orang Taruni 

angkatan pertama masukan tahun 2012. Lima orang 

Taruni berhasil masuk ke deretan peraih predikat 

cum laude (IPK diatas 3,5) bersama sembilan orang 

Taruna lainnya. Sermatutar Yhusrina Asti merupakan 

Taruni berprestasi terbaik yang meraih IPK 3,69, 

sekaligus merupakan lulusan terbaik majoring Teknik 

Manajemen Industri. Asti lahir di Gresik tanggal 1 

Desember 1994. Lulusan SMA Taruna Nusantara 

yang bercita-cita menjadi penerbang ini merupakan 

putri kedua dari dua bersaudara pasangan Bapak Sri 

Setyadi (karyawan Petrokimia Gresik) dan Ibu Juni 

Budi Astuti (PNS).*

Kasau Wisuda Lulusan AAU 

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. memberi ucapan selamat kepada lulusan terbaik AAU tahun 2017,  Sersan 

Mayor Satu Taruna Bernardinus Yoga Kristian di Gedung Sabang Merauke, Kampus AAU, Yogyakarta, Kamis (6/7). 

K
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ebagai pasukan matra udara yang siap operasional 
dalam melaksanakan tugas seperti perebutan 

sasaran dan pertahanan obyek strategis, pertahanan 
udara, operasi khusus dan operasi khas matra udara 
pada operasi militer atas kebijakan Panglima TNI, 
maka Korpaskhasau (Korps Pasukan Khas Angkatan 
Udara) perlu pembinaan terencana, bertahap, 
bertingkat, berlanjut dan terpadu sehingga mampu 
mewujudkan profesionalitas Korpaskhasau.

Untuk itu dalam upaya meningkatkan 
profesionalitas prajurit, Korpaskhas melaksanakan uji 
coba Rudal Chiron dan Meriam Oerlikon Skyshield 
yang berlangsung di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) 
Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan Bontobahari, 
Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulsel, Kamis 
(13/7). Uji coba Rudal Chiron dan Meriam Oerlikon 
Skyshield ini melibatkan seluruh satuan Detasemen 
Hanud jajaran Korpaskhasau, dengan target Drone 
yang diterbangkan sebagai sasaran penembakan.

Sasaran latihan adalah untuk memelihara 
dan meningkatkan kemampuan dalam mencapai 
kesiapan operasional satuan, sedang tujuannya 
yaitu memberikan pengalaman dan meningkatkan 
kemampuan Awak Rudal maupun Meriam dalam 
menggelar dan mengoperasikan guna menunjang 
berbagai tugas kedepan.

Uji Coba 
Rudal dan Meriam

Rudal Chiron memiliki kemampuan jarak 
tembak efektif 7 km, self destruction 16 detik/15 km 
jika tidak mengenai sasaran, kecepatan misile 650 
m/s, fuse/warhead-nya bekerja dengan dua sistem 
yaitu impact fuse meledak jika menyentuh sasaran 
dan proximity fuse meledak secara otomatis didekat 
sasaran radius 1,5 m. Dengan sistem kerja lock target 
berupa infrared, kejar panas dan dilengkapi GPS 
sehingga tidak akan salah terhadap sasaran lain.

Sedang Meriam Oerlikon Skyshield adalah 
senjata meriam PSU (Penangkis Serangan Udara) 
kaliber 35 mm yang terintegrasi dengan Radar 
(sensor unit) dan Command Post. Senjata ini mampu 
menangkis atau anti pesawat, misile,roket dan mortar. 
Spesi! kasinya memiliki jarak tembak efektif 5 km, 
kecepatan proyektil 1050 m/s, satu butir akan pecah 
menjadi 152 sub proyektil membentuk tabir di udara, 
kecepatan mengeluarkan peluru 1000 butir/menit 
dan magazen maksimal 252 butir. Sedang sensor unit 
memiliki radius searching 30 km, radius tracking 20 
km, mampu lock secara otomatis maupun manual 
serta berkemampuan lock 20 target sekaligus.

Pertahanan Udara Titik
Rudal Chiron dan Meriam Oerlikon Skyshield 

merupakan salah satu alutsista berkemampuan dalam 

Anggota Paskhas saat menembakan Rudal Chiron di Pelabuhan 

Pendaratan Ikan (PPI) Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan 

Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulsel,(13/7).

S
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pertahanan udara titik yang dimiliki Korpaskhas, 
selain Rudal QW-3 yang sudah dimiliki sebelumnya. 
Rudal Chiron adalah alutsista terbaru TNI AU untuk 
Korpaskhas buatan Korea Selatan, Meriam Oerlikon 
Skyshield buatan Swiss dan Rudal QW-3 buatan 
China.

Dalam uji coba Rudal Chiron dan Meriam 
Oerlikon Skyshield yang berlangsung lancar ini, 
dipimpin Dankorpaskhas Marsekal Muda TNI T Seto 
Purnomo. Dihadiri para pejabat TNI AU, pejabat 
Korpaskhas, Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali, 
pejabat Forkopimda maupun ratusan masyarakat 
Bulukumba dan sekitarnya memadati lokasi latihan.

Dankorpaskhas Marsekal Muda TNI T Seto 
Purnomo mengungkapkan, uji coba penembakan 
Rudal Chiron dan Meriam Oerlikon Skyshield tersebut 
sebagai bentuk untuk mengukur profesional prajurit 
Paskhasau yaitu sejauhmana alutsista yang menjadi 
tanggung jawab Korpaskhas dapat digunakan dan 
difungsikan dalam medan yang sebenarnya.

“Rudal Chiron adalah alutsista terbaru TNI AU 
buatan Korea Selatan yang menjadi salah satu senjata 
yang dimiliki Korpaskhas saat ini, dan penembakan 
Rudal oleh prajurit Paskhasau ini merupakan uji coba 
yang pertama kali dilakukan”, jelas Dankorpaskhas.

Sebelum uji coba dilaksanakan, lanjutnya, para 
prajurit Paskhas telah mendapat pelatihan langsung 

dari pabrik pembuatan Rudal Chiron dari Korea 

Selatan berupa ground school dan penggunaan 

simulator bertempat di Denhanud 

(Detasemen Pertahanan Udara) 

472 Makasar.

Pertanggungjawaban
Dikatakan, selain untuk 

menguji kemampuan prajurit 

mengawaki alutsista, uji coba juga 

sebagai wadah untuk menciptakan 

terjalinnya hubungan yang 

baik antara masyarakat dengan 

para prajurit Paskhas. “Dengan 

disaksikan secara langsung oleh 

masyarakat Bulukumba dan 

sekitarnya, maka kegiatan uji 

coba penembakan ini secara tidak 

langsung memberikan laporan 

pertanggungjawaban kepada 

masyarakat bahwa inilah sebagian 

dari penggunaan anggaran yang 

diberikan pemerintah kepada TNI 

Angkatan Udara”, ungkap Marsekal Muda TNI T Seto 

Purnomo.

Dalam pelaksanaan uji coba tersebut, dua target 

Drone yang telah diterbangkan sebagai sasaran 

tembak di udara, akhirnya dapat dihancurkan oleh 

Rudal Chiron dan Meriam penangkis serangan udara 

Oerlikon Skyshield yang ditembakan oleh para prajurit 

Paskhas.

Menurut Komandan Latihan Mayor Pas Verial 

Tunruribela, yang sehari-hari sebagai Dandenhanud 

472, para prajurit Paskhasau mampu dan profesional 

dalam mengawaki senjata Rudal Chiron yang 

merupakan alutsista baru, terbukti dalam gelar uji 

coba para prajurit Paskhas mampu menembak jatuh 

sasaran dengan baik.

Dikatakan, untuk jenis Rudal QW-3 dan 

Meriam Oerlikon Skyshield, prajurit Paskhasau telah 

melaksanakan uji coba di berbagai daerah latihan dan 

berhasil baik. “Pada pelaksanaan Latihan Angkasa 

Yudha tahun 2016 yang disaksikan Presiden RI Ir. 

Joko Widodo, prajurit Paskhas mampu menembak 

dengan tepat sasaran berupa pesawat tanpa awak 

yang dikendalikan, hasil penembakan ini mendapat 

sambutan antusias dari para pejabat dan penonton”, 

jelasnya.*

Dankorpaskhas Marsekal Muda TNI T Seto Purnomo saat memeriksa kesiapan 

uji coba Rudal Chiron di Pendaratan Ikan (PPI) Kelurahan Tanah Lemo, Kecamatan 

Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulsel,(13/7)
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useum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara 

Mandala (Muspusdirla) yang terletak di 

Pangkalan Udara Adisutjipto Yogyakarta, menyimpan 

sebanyak 44 pesawat TNI AU yang dulu pernah 

mengangkasa menjaga dirgantara Indonesia. Ke-44 

pesawat tersebut, 36 diantaranya dipamerkan di dalam 

gedung, sedang sisanya di halaman museum. Salah 

satu koleksi terbarunya adalah pesawat F-5E/F Tiger 

II. Penyerahan pesawat yang mendapat julukan Sang 

Macan dengan tail number TS-0503 ini dilakukan 

Kasau, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. tanggal 25 

April 2017 di Muspusdirla Yogyakarta. 

Keberadaan pesawat F-5 E/F Tiger II di 

Indonesia saat itu tidak terlepas dari niat TNI AU 

untuk mengganti pesawat F-86 Avon Sabre, yang 

Pengabdian Kedua 
Pesawat F-5E/F Tiger II

usianya telah lanjut karena diproduksi di tahun 

1950-an. Tindak lanjut dari moderninasi pesawat ini 

disusun perencanaan dan pengadaan pesawat dengan 

nama Operasi Komodo pada tahun 1978. Dengan 

adanya Operasi Komodo, TNI AU memasuki kembali 

memasuki era supersonik seperti pada masa MiG-21F 

yang cukup disegani di tahun 1960-an. Pesawat F-86 

Avon Sabre tidak dilengkapi dengan sistem senjata 

yang memadai, sedangkan pesawat F-5 E/F Tiger II 

sudah dilengkapi degan radar dan rudal Sidewinder 

sebagai perlengkapan utama dalam misi pertempuran 

udara moderen.

Kedatangan pesawat buatan pabrik Northrop Co, 

Amerika Serikat ini dibagi menjadi dua gelombang. 

Gelombang pertama berlangsung tanggal 21 April 
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Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama tiga mantan kasau yakni Marsekal TNI (purn) Imam Sufaat, Marsekal TNI (Purn) Djoko 

Suyanto dan Marsekal TNI (Purn) Agus Supriatna menekan tombol peresmian pesawat F-5 menjadi penghuni Muspusdirla, Yogjakarta (25/4).
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1980. Pesawat raksasa C-54 Galaxy yang diterbangkan 

langsung dari USA mengangkut delapan dari 

enambelas pesawat pesanan TNI AU itu. Pesawat 

milik Military Airli�  Command USAF ini mendarat di 

Lanud Iswahjudi, Madiun. Kedatangan tahap pertama 

pesawat F-5 E/F Tiger II disaksikan Kasau Marsekal 

TNI Ashadi Tjahjadi bersama pejabat Mabes TNI AU.

Pelaksanaan perakitan berjalan dengan lancar 

sehingga pada tanggal 28 April 1980 pesawat F-5 

F dengan nomor seri TL - 0514 berhasil diuji 

terbang untuk pertama kali, kemudian diikuti oleh 

pesawat lainnya. Pesawat F-5 E yang pertama diberi 

nomor registrasi TS-0501 dan pesawat selanjutnya 

menyesuaikan.

Dua bulan berikutnya, tepatnya 5 Juli 1980 untuk 

kedua kalinya pesawat C-54 Galaxy mendarat kembali 

di Lanud Iswahjudi dengan mengangkut delapan 

pesawat F-5 E/F Tiger II. Keenambelas pesawat F-5 

E/F Tiger II yang terdiri dari 12 unit F-5E (kode untuk 

kursi tunggal) dan 4 unit F-5F (kode untuk kursi 

ganda) kemudian dijadikan kekuatan di Skadron 

Udara 14, Lanud Iswahjudi Madiun. 

Peningkatan Kemampuan 
Sesuai kontrak pengadaan 16 pesawat F-5 E/F 

Tiger II, TNI AU mengirimkan para perwira teknik 

ke Amerika Serikat untuk belajar sistem pesawat, 

sedangkan tiga penerbang TNI AU diberangkatkan 

menuju ke William Air Force Base, Markas F-5 E/F 

USAF untuk melaksanakan pendidikan konversi di 

F-5.

Penerbang yang diberangkatkan adalah 

Komandan Skadron Udara 14 Mayor Pnb Holki 

Basah Kartadibrata, Perwira Operasi Skadron Udara 

14 Mayor Pnb Budihardjo Surono dan Kapten Pnb 

Lambert Silooy. Namun karena kondisi kesehatan 

Kapten Pnb Lambert Silooy tidak memunkinkan 

untuk berangkat, akhirnya digantikan oleh Kapten 

Pnb Zeky Ambadar.

Para penerbang menjalani pendidikan di 

Skadron 225th Tactical Fighter Training Squadron 

pada 27 Januari 1980 dengan menggunakan pesawat 

F-5B dan F-5 E/F. Pelaksanaan pendidikan di skadron 

tersebut terdiri empat silabus, yaitu silabus A, B, C dan 

D. Masing-masing silabus terdiri dari tiga tahap, yaitu 

tahap transisi, tahap penguasaan pertempuran udara, 

dan tahap sasaran darat. 

Silabus A dan B diperuntukkan bagi penerbang 

yang baru lulus sekolah penerbang, sedangkan 

silabus C dan D untuk penerbang tempur yang 

sudah berpengalaman. Ketiga penerbang TNI AU 

menggunakan silabus D dengan jam terbang sebagai 

berikut : Transisi 12.0 jam/30 hari, Pertempuran Udara 

20.7 jam/44 hari dan Serangan Darat 5.5 jam/11 hari, 

sehingga total jam terbang 39.2 jam/85 hari. 

Tahap transisi terdiri dari enam kali terbang 

pengenalan (general ! ying), dua kali terbang 

instrument, dan tiga kali terbang formasi. Lulus 

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menerima cenderamata dari Marsekal TNI (Purn) Djoko Suyanto yang pernah 

menerbangkan pesawat F-5 hingga 2000 jam terbang.
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dari tahap transisi, penerbang diajarkan taktik 

pertempuran udara. Tujuannya agar para penerbang 

siap menggunakan pesawat F-5 untuk bertempur. 

Program yang harus diikuti ketiga penerbang 

TNI AU untuk menjadi penerbang F-5 siap tempur 

adalah dengan melaksanakan tiga kali terbang 

taktik formasi dilanjutkan lima kali terbang dasar 

pertempuran udara yang lazim disebut Basic Fighter 

Maneuver. Setelah itu melaksanan lima kali terbang 

Air Combat Maneuver, lima kali terbang Air Combat 

Tactic dan latihan penembakan darat. Bagian akhir 

dari program pendidikan, melaksanakan penembakan 

udara ke darat (air to ground) dan penembakan udara 

ke udara (air to air).

Setelah menyelesaikan pendidikan silabus D, 

ketiga penerbang TNI AU melaksanakan kursus 

instruktur F-5 selama sepuluh kali penerbangan. 

Dalam kursus instruktur, para penerbang harus 

belajar mendarat dan memberikan instruksi dari 

kokpit belakang. Satu kali penerbangan dalam tahap 

ini, mereka terbang dengan pesawat F-5E dan belajar 

menjadi chaser. Casher adalah pesawat pendamping 

yang bertugas untuk mengawal pesawat lain yang 

sedang ada masalah atau mendampingi pesawat yang 

diterbangkan penerbang baru. Akhir Mei 1980, ketiga 

penerbang TNI AU meninggalkan William Air Force 

Base dan siap menjadi instruktur bagi para penerbang 

muda di Skadron Udara 14.

Untuk mencetak para penerbang F-5 E/F 

Tiger II di Skadron Udara 14, ketiga pioner tersebut 

melaksanakan konversi penerbang-penerbang 

lainnya sampai menjadi penerbang tangguh dan 

professional. Siswa konversi adalah para penerbang 

F-86 Avon Sabre yang telah ditunjuk, sedangkan siswa 

transisi berasal dari Sekolah Penerbang TNI AU. Para 

penerbang yang berhasil menerbangkan pesawat F-5 

kemudian mendapat sebutan Eagle. 

Di samping itu, untuk meningkatkan profesional 

penerbang Skadron Udara 14, para penerbang F-5 E/F 

Tiger II juga diikutkan dalam program pendidikan 

Fighter Weapon Instructur Course (FWIC) di USA, 

yaitu sekolah khusus tingkat advance bagi para 

penerbang tempur milik USA Air Force (USAF). Pada 

kursus ini dipelajari teori dan praktek pertempuran 

udara secara detail, penerbang harus mampu me-

manage suatu operasi pertempuran udara, bukan 

hanya menerbangkan pesawat saja.

Modernisasi Sang Macan
Pada awal tahun 1990-an, pesawat F-5 E/F 

Tiger II masih mampu bersaing dengan pesawat-

pesawat tempur terbaru saat itu. Hanya saja 

kemampuan sistem senjatanya harus ditingkatkan. 

Menindaklanjuti rencana tersebut, pimpinan TNI AU 

menyelenggarakan program modernisasi pesawat F-5 

E/F Tiger II dengan menggandeng SABCA (Societe 

Anonyme Belge de Construction Aeronautiques), yaitu 

perusahaan penerbangan Belgia. 

Pelaksanaan modernisasi pesawat F-5 E/F 

Tiger II diwadahi dalam program kegiatan MACAN 

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P.  foto bersama Eagle Family
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(Modernisation of Avionics Capabilities for Armament 

and Navigation) di Skadron Teknik 042 Lanud 

Iswahjudi, Madiun. Kegiatan Mass Production 

MACAN merupakan kegiatan lanjutan dari up grade 2 

pesawat prototype yang telah dimodi! kasi sebelumnya 

di SABCA Belgia, yakni TS-0501 dan TS-0516.

Modi! kasi tersebut dilaksanakan oleh personel-

personel teknisi dari Skadron Teknik 042, Skadron 

Udara 14, Depohar 20, Depohar 30, PT. Bintang 

Adipradana dan test pilot penerbang Skadron Udara 

14 serta 3 supervisi dari tim SABCA Belgia.

 Meskipun dihadapkan dengan kendala 

dukungan suku cadang akibat adanya embargo 

bantuan teknologi militer oleh USA terhadap 

Indonesia, namun Mass Production MACAN tetap 

terlaksana. Melalui proyek MACAN, pesawat F-5 E/F 

Tiger II tampil lebih modern setara dengan F-16 C/D 

Fighting Falcon. Beberapa poin ! tur yang ditambah 

dari proyek MACAM adalah HUDWAC, INS (Intertial 

Navigation System), Video System, RWR (Radar 

Warning Receiver), HOTAS (Hans On ! rottles And 

Stick), dan FFMSDC (Fuel Flow Monitor Signal Dara 

Converter).

Pengabdian Sang Macan
Merunut sejarah pengabdiannya, pesawat F-5 

E/F Tiger II telah banyak dilibatkan dalam berbagai 

kegiatan operasi seperti Operasi Panah di wilayah 

Aceh tahun 1990 hingga 1992, Operasi Garuda Jaya, 

Operasi Elang Sakti XXI dalam rangka pengamanan 

perbatasan Nusa Tenggara Timur, Operasi 

Pengamatan Udara Perbatasan dan Operasi Oscar 

dalam rangka operasi pengamanan wilayah perairan 

untuk mencegah penyelundupan lewat jalur laut. 

Di samping kegiatan operasi, pesawat F-5 

E/F Tiger II juga diikutkan dalam kegiatan latihan, 

meliputi Latihan Elang Gesit, Latihan Tutuka, Latihan 

Sikatan Daya, Latihan Angkasa Yudha, Latihan 

Gabungan Laut, Latihan Gabungan TNI termasuk 

latihan bersama Negara Tetangga seperti Latihan 

Elang Malindo, Latihan Elang " anesia, Latihan 

Ausindo maupun Latihan Cope West.

Setelah 35 tahun setia mengangkasa di udara 

Indonesia, berdasarkan telegram Nomor T/719/2016 

tanggal 3 Mei 2016, masa pengabdian Sang Macan 

dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI 

berakhir.  Dengan dijadikan koleksi di Museum Pusat 

TNI AU Dirgantara Mandala Yogyakarta, kini Sang 

Macan memulai pengabdian kedua yaitu sebagai 

sarana pembinaan potensi dirgantara. 

Koleksi Muspusdirla 
Penempatan pesawat F-5 E/F Tiger II sebagai 

koleksi Muspusdirla tentu bukan tanpa alasan. Hal ini 

ditegaskan oleh Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, 

S.I.P. dalam sambutannya bahwa penempatan 

pesawat F-5 E/F Tiger II di Muspusdirla adalah untuk 

mengingatkan seluruh personel TNI AU tentang 

pesawat F-5 E/F Tiger II mulai dari perencanaan, 

pengadaan, kedatangan serta latihan dan operasi yang 

dilaksanakan dalam menjaga wilayah kedaulatan 

udara NKRI.   

Dikatakan, nilai-nilai kejuangan yang telah 

ditorehkan pesawat F-5 E/F Tiger II dapat dijadikan 

sebagai motivasi dalam mengemban tugas demi 

tetap tegaknya NKRI. Keteguhan, keberanian dan 

keikhlasan para awaknya, patut dijadikan sebagai 

sarana mawas diri bagi generasi penerus bangsa 

khususnya generasi penerus TNI AU dalam mengabdi 

kepada negara dan bangsa.

Kesan terhadap F-5 E/F Tiger II disampaikan 

Marsekal (Purn) Djoko Suyanto Sebagai mantan 

penerbang pesawat F-5 E/F Tiger II yang berhasil 

melewati angka 2.000 jam terbang. Mantan Panglima 

TNI dan Menkopolhukam di era Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono ini mengatakan, F-5 E/F Tiger 

II telah melanglang wilayah udara dari Sabang sampai 

Merauke dalam pengabdian kepada ibu pertiwi. 

Setelah 35 tahun masa pengabdiannya, pesawat F-5 

E/F Tiger II pensiun dan memasuki pengabdian kedua 

yaitu sebagai upaya pembinaan potensi dirgantara 

nasional sehingga lebih banyak lagi pemuda-pemuda 

Indonesia yang mencintai Angkatan Udara.

Kesan untuk pesawat F-5 E/F Tiger II pun juga 

diungkapkan Marsda (Purn) Zeky Ambadar. Menurut 

Eagle 03 ini, terbangnya pesawat pesawat F-5 E/F Tiger 

II selama 35 tahun merupakan bukti kerja sama yang 

baik antara air crew dan ground crew. Ditambahkan 

walaupun sekarang pesawat F-5 E/F Tiger TS- 0503 

sudah tidak terbang, namun the eagle spirit akan tetap 

bergelora tidak hanya bagi eagle family saja, melainkan 

juga bagi prajurit TNI AU insan Swa Bhuwana Paksa.* 
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KETERLIBATAN LANUD RADEN SADJAD

anud Raden Sadjad (sebelumnya bernama 

Lanud Ranai) adalah salah satu Lanud di 

jajaran Koopsau I yang berada di wilayah Provinsi 

Kepulauan Riau. Lanud Raden Sadjad tepatnya 

terletak di Pulau Natuna yang termasuk gugusan 

kepulauan Natuna Utara tepatnya di Kelurahan Ranai 

Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, 

memiliki areal seluas 450,5 hektar, dengan panjang 

runway 2560 m dan lebar 45 m. Batas sebelah Barat 

kampung “Pring”, sebelah Timur pantai Laut Cina 

Selatan, sebelah Utara Kampung Batu Hitam dan 

Selatan Kampung “Penagih” ( Kampung di atas 

muara Sungai Ulu).

Pulau Natuna dalam hal ini Lanud Raden 

Sadjad memang merupakan posisi terdepan 

dari NKRI dan merupakan posisi yang sangat 

strategis untuk dijaga dan diamankan. Kepulauan 

ini merupakan daerah terdepan karena terletak 

paling utara di wilayah NKRI (Pulau Sekatung) 

dan satu-satunya pulau yang berada pada lintasan 

jalur perhubungan di Asia baik jalur perhubungan 

laut (sea lines of communication/SLOC) dan jalur 

perhubungan udara (air lines of communications/

ALOC) dari wilayah Asia Tenggara, Asia Selatan, 

Arab dan Afrika ke wilayah Asia Tengah, Asia Timur, 

Pasi! k dan Amerika atau sebaliknya.   

Perairan di wilayah kepulauan Natuna 

juga merupakan wilayah yang sangat vital bagi 

beberapa negara asing khususnya Singapura karena 

dibawahnya terdapat jalur pipa minyak bumi dan gas 

alam dan jalur kabel serat optik bawah laut.   Natuna 

berbatasan langsung dengan negara asing batas 

wilayah sebelah utara adalah Vietnam dan Kamboja, 

batas selatan adalah gugusan kepulauan Riau, sebelah 

barat Semenanjung Malaysia dan Pulau Bintan 

sedangkan sebelah timur adalah Kalimantan Utara 

(Malaysia) dan Kalimantan Barat.   

Semakin meningkatnya tantangan tugas yang 

diemban Angkatan Udara, khususnya tugas-tugas 

yang berkaitan dengan penegakan kedaulatan 

wilayah udara nasional diperbatasan, Lanud Raden 

Sadjad dinaikkan statusnya dari tipe “C” menjadi 

L

Deretan pesawat Sukhoi saat Latihan Puncak TNI AU di Lanud Raden Sadjad tahun 2016 
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tipe “B” yang tertuang dalam Peraturan Kepala Staf 

TNI AU Nomor 30 Tahun 2015 dan ditindaklanjuti 

dengan Instruksi Kasau Nomor Ins/4/X/2015 tanggal 

23 Oktober 2015.

Menjadi Perhatian
Seperti diketahui, sejak Cina terus mengklaim 

wilayah zona ekonomi ekslusif Natuna di Laut Cina 

Selatan sebagai wilayah tangkapan tradisional, Natuna 

menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Beberapa 

latihan penting TNI maupun TNI AU digelar di 

Lanud ini. Sebut saja yang belum lama ini digelar yaitu 

Latihan Puncak TNI AU Angkasa Yudha 2016 (akhir 

September 2016) yang dihadiri Presiden Jokowi, 

kemudian Latihan Gabungan TNI, Pasukan Pemukul 

Reaksi Cepat (PPRC) TNI Tahun 2017 pada bulan 

Juni yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo.

Menurut Danlanud Raden Sadjad Kolonel Pnb 

Azhar Aditama D, S.Sos., M.M., pihaknya selalu 

siap dalam mendukung dan melaksanakan seluruh 

kegiatan operasi udara militer sesuai kebijakan dan 

komando atas guna menjaga dan mempertahankan 

keutuhan NKRI. “ Jadi misalkan satu Skadron 

Udara 11 di-standby-kan di sini, Lanud Raden 

Sadjad akan selalu siap dan bisa”, tandasnya. Selain 

itu Lanud Raden Sadjad juga mendukung operasi 

militer TNI lainnya seperti Operasi Lintas Elang 

Skadron Udara 1, operasi penerbangan maritim, 

operasi untuk meningkatkan kemampuan intelijen 

guna melaksanakan deteksi dan peringatan dini 

dari setiap kerawanan agar tidak menjadi ancaman 

nyata.

“Setelah menjadi tipe B Lanud Raden Sadjad 

dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung 

seperti hanggar portable, pelebaran 

dan perpanjangan landasan pacu, 

pembangunan rumah dinas, serta 

pengadaan peralatan kerja yang baru. 

Pengawakan organisasi juga terus 

dilakukan sesuai prosedur hingga 

tercapai sesuai dengan da! ar susunan 

personel Lanud Tipe B”, ungkap 

danlanud kepada redaksi SA.

Mantan dosen Seskoau yang 

menjabat Danlanud sejak April ini 

terus berusaha mengoptimalkan 

segala potensi Lanud yang ada guna 

mendukung keberhasilan tugas pokok 

Lanud Raden Sadjad khususnya dan 

TNI AU pada umumnya. Dengan 

demikian dalam melaksanakan tugas 

tidak menemukan atau mengalami 

kendala secara signi" kan. 

Dukungan dan keterlibatan 

Lanud Raden Sadjad dalam menjaga 

keutuhan dan kedaulatan wilayah 

NKRI sangat penting. Latihan-latihan 

yang digelar di Natuna salah satu 

tujuannya untuk menunjukkan kepada 

dunia internasional maupun negara-

negara tetangga bahwa Pulau Natuna 

merupakan bagian dari NKRI.*
Anggota Paskhas melaksanakan latihan rappeling dengan menggunakan 

pesawat helikopter di Lanud Raden Sadjad 

Danlanud Raden Sadjad Kolonel Pnb. Azhar Aditama D, S.Sos., M.M., saat 
menerima Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P di Lanud Raden Sadjad 

menjelang dilaksanakannya latihan gabungan TNI PPRC 2017.
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encapai jumlah jam 

terbang tertentu dengan 

pesawat tempur merupakan wujud 

profesionalisme sekaligus menjadi 

catatan sejarah tersendiri bagi 

seorang penerbang. Sebut saja 1.000, 

2.000 dan atau 3.000 jam terbang 

yang selalu dicatat sebagai prestasi 

dengan badge yang melekat di 

lengan.

Belum lama ini Angkatan 

Udara, berhasil mengantarkan salah 

satu penerbang tempur terbaiknya, 

Letkol Pnb Muchtadi Anjar 

“Beagle” Legowo meraih prestasi 

yang membanggakan sekaligus 

tercatat sebagai penerbang tempur 

Indonesia pertama yang meraih 

3.000 jam terbang untuk pesawat 

F-16 Fighting Falcon. 

Penerbangan dini hari itu, 

tanggal 5 Juni 2017, selama satu 

jam 20 menit melengkapi sudah 

prestasinya selama 3.000 jam berada 

dalam kokpit pesawat tempur F-16. 

Misi penerbangannya dalam rangka 

mengajar siswa transisi, general � ight 

di South East Training Area Lanud 

Iswahjudi dengan ketinggian 8000’ 

sampai dengan 19.000’. Prestasi 

sebelumnya yakni 1000 jam terbang 

diraih pada tanggal 11 Agustus 2009 

dan 2000 jam terbang pada tanggal 

22 Mei 2014.

Hingga saat ini tidak banyak 

negara di dunia yang memiliki 

penerbang F-16 dengan 3000 jam 

terbang, hanya sembilan negara 

termasuk Indonesia yang total 

seluruhnya terdapat 279 penerbang 

F-16 di dunia. Beberapa faktor 

mempengaruhi perolehan jam 

terbang seorang ! ghter diantaranya 

kesempatan dan kesiapan pesawat 

sebagaimana diungkapkan Beagle 

kepada redaksi. 

“Menurut saya yang utama 

adalah faktor kesempatan untuk 

dapat terbang dalam waktu yang 

lama, pada umumnya penerbang 

tempur tidak melanjutkan 

profesinya sebagai penerbang setelah 

lepas menjadi Komandan Skadron. 

Faktor lain yaitu kesiapan pesawat 

yang tinggi dan kondisi penerbang 

itu sendiri untuk selalu layak 

terbang baik dari segi kesehatan 

maupun kemampuan,” jelasnya.

Bagian Tak Terpisahkan
Lulus terbaik AAU peraih 

Adhimakayasa tahun 1998, 

kemudian makin mendekat pada 

passion – nya sebagai penerbang, 

masuk Sekbangau Angkatan LX 

tahun 2000. Dengan perolehan 

jam terbang yang luar biasa itu, 

Beagle merasa terbang menjadi 

bagian yang tak terpisahkan dari 

kehidupannya, bahkan merasa 

ada yang hilang kalau tidak 

terbang dalam jangka waktu 

lama. Menurutnya terbang tidak 

hanya menjadi bagian perjalanan 

hidupnya tetapi sekaligus menjadi 

sarana bekerja dan mengabdi 

kepada bangsa dan negara.

BEAGLE, 
Penerbang F-16 
Pertama TNI AU
Raih 3000 Jam Terbang
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Danlanud Iswahjudi Marsma TNI 

Andyawan MP, S.I.P., M.Tr (Han) 

menyematkan Badge 3000 jam 

terbang kepada Letkol Pnb. Muchtadi 

Anjar “Beagle” Legowo

M
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Beagle banyak menjalani 

penugasannya di Skadron 

Udara 3 Lanud Iswahjudi 

sebagai markasnya pesawat F-16 

bermarkas. Mulai dari tahun 2000, 

setelah lulus sebagai penerbang 

lalu ditugaskan sebagai penerbang 

di Skadron F-16 ini sampai tahun 

2007. Baru kemudian ke Lanud 

Adisutjipto Yogyakarta sebagai 

Instruktur Penerbang dan Kasi 

Opsdik Disops Skadron Pendidikan 

102 tahun 2008. Enam bulan 

sebagai Kasi Ops selanjutnya 

kembali ke Lanud Iswahjudi hingga 

sekarang sebagai Kepala Operasi 

dan Latihan (Kaopslat) Wing 

Udara 3. Sebelumnya, menjabat 

Komandan Skadron Udara 3, 

tepatnya pada tahun 2014.

Dalam hal tugas operasi, 

Beagle tidak hanya operasi dan 

latihan di dalam negeri tetapi 

juga di luar negeri dengan militer 

negara tetangga, seperti Singapura, 

� ailand, dan Australia. Hal 

tersebut merupakan pelajaran 

tersendiri untuk terus mengasah 

profesionalismenya sebagai 

penerbang tempur. Meskipun 

sudah malang melintang dengan 

pesawat tempur F-16, ayah 

seorang putri ini tetap low pro� le, 

dan rendah hati, sesuai dengan 

! loso! nya, bahwa sebaik-baiknya 

manusia adalah manusia yang 

bermanfaat bagi orang lain 

dan lingkungannya serta selalu 

berusaha yang terbaik untuk 

dapat memberikan manfaat bagi 

lingkungan sekitar. 

Bahkan, mengaku terus 

belajar baik dari para senior 

maupun rekan seprofesinya 

ketika sedang latihan bersama. 

“Pengalaman yang paling berkesan 

saat saya mengikuti Joint Fighter 

Weapon Course dengan para 

penerbang dari RSAF (Republik of 

Singapore Air Force) tahun 2011, 

saat itu saya menyadari bahwa 

kemampuan dan pengalaman 

yang saya miliki tidak ada apa-

apanya dibandingkan dengan para 

penerbang dari RSAF. Untuk itu 

saya harus berguru kepada teman-

teman sesama siswa dari RSAF 

maupun dengan para instruktur, “ 

tuturnya merendah. 

Menonton IAS 1986

Lahir dan dibesarkan oleh 

orang tua (ayah) yang berprofesi 

sebagai anggota Angkatan 

Udara juga. Minatnya terhadap 

dunia penerbangan militer 

terpicu ketika diajak Sang Ayah, 

Marsma TNI (Purn) Yuwono 

Kolbioen menonton Indonesian 

Air Show (IAS) tahun 1986 di 

Jakarta. “Pada tahun 1986, saya 

diajak orangtua saya ke bandara 

Kemayoran untuk menyaksikan 

Indonesian Air Show. Saat itulah 

pertama kali saya mengenal dan 

mengetahui pesawat-pesawat 

tempur seperti F-16, F-18, Mirage 

2000 dan sebagainya sehingga 

sejak saat itu rasa cinta akan dunia 

kedirgantaraan 

mulai tumbuh 

dan muncul 

cita-cita 

menjadi seorang 

penerbang,” 

ungkapnya. 

Ke depan, 

Letkol Pnb 

Muchtadi Anjar 

“Beagle” Legowo 

berharap lebih 

banyak lagi 

penerbang 

F-16 yang bisa mencapai 3000 

jam sehingga memberikan 

makna bahwa TNI AU memiliki 

banyak penerbang F-16 yang 

berpengalaman dengan tingkat 

profesionalisme tinggi. Hal itu bisa 

diwujudkan diantaranya dengan 

memberikan kesempatan yang 

lebih banyak dan tidak membatasi 

penerbang hanya sampai pada 

posisi komandan skadron saja.

 “Pencapaian tersebut hanya 

dapat diraih jika profesi penerbang 

tempur tidak dibatasi hanya sampai 

pada posisi Komandan Skadron 

saja tetapi setelah lepas menjadi 

Komandan Skadron tetap dapat 

melanjutkan profesinya sebagai 

penerbang tempur,” ungkap Beagle. 

 Selain itu Beagle juga 

berharap, para penerbang F-16 

makin profesional dan dilengkapi 

dengan pesawat F-16 yang memiliki 

persenjataan lengkap serta peralatan 

avionik yang mutakhir, sehingga 

pesawat F-16 lebih berkiprah sebagai 

komponen utama kekuatan udara 

dalam menjaga dan mengawal 

dirgantara nasional.*
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 ari hasil penyelidikan 
penyebab kecelakaan pesawat 
selama ini menunjukan 

bahwa kesalahan manusia (human 
error) berkontribusi 60-80 persen. 
Hasil penyelidikan terhadap 
kecelakaan penerbangan pada 
umumnya tidak menunjukan 
adanya indikasi dari lemahnya 
keterampilan teknis awak pesawat 
(penerbangan dan crew) sebagai 
penyebab terjadinya kecelakaan. 
Beberapa permasalahan 
disebabkan oleh kesalahan awak 
pesawat yang berkaitan dengan 
kesalahan pengambilan keputusan. 
Komunikasi yang kurang efektif, 
kepemimpinan yang kurang 
memadai, pengelolaan tugas 
(management) yang kurang baik, 
dan sebagainya.

Kuali! kasi teknis 
penerbangan dan awak pesawat 
lainnya merupakan syarat 
mutlak untuk tercapainya operasi 
penerbangan yang aman. Dalam 
pendidikan penerbangan lebih 
banyak menekankan pada aspek-
aspek teknis terbang dan kinerja 
individual sebagai penerbang, 
mereka tidak dihadapkan secara 
efektif pada persoalan-persoalan 

Sekilas Tentang 

Crew Resource Management

pengelolaaan awak pesawat (crew 
management) yang merupakan 
hal penting untuk keselamatan 
penerbangan. Keterampilan non-
teknis sperti kepemimpinan, 
komunikasi, kemampuan 
koordinasi, dan aspek-aspek non-
teknis lainnya yang tidak terkait 
langsung dengan keterampilan 
teknis penerbangan merupakan 
aspek yang harus dikuasai karena 
mempunyai andil penting dalam 
upaya mencegah kecelakaan 
penerbangan. Program Crew 
Resource management (CRM) 
sebagai respon terhadap sejumlah 
kejadian kecelakaan yang di 
sebabkan oleh faktor manusia dan 
cukuf signi! kan sebagai upaya 
pencegahan kecelakaan dari aspek 
non-teknis penerbangan.

Apa itu CRM?
Crew Resource management 

(CRM) merujuk pada penggunaan 
secara efektif seluruh sumberdaya, 
informasi, peralatan, dan 
kemampuan manusia (awak 
pesawat) dalam rangka mencapai 
operasi penerbangan yang 
aman dan e! sien. Pelatihan 
CRM merupakan salah satu 

peluang untuk mengoptimalkan 
hubungan manusia-mesin dan 
aktivitas interpersonal. Aktivitas 
tersebut meliputi bentuk tim 
(team building), alur informasi, 
pemecahan masalah, pengambilan 
keputusan, situation awereness, 
dan berhubungan dengan 
otomatisasi sitem, pelatihan 
CRM dapat dide! nisikan sebagai 
pengembangan pengetahuan 
dan keterampilan yang berkaitan 
dengan kinerja manusia dan 
didasarkan pada kewaspadaan 
yang merupakan tingkat tertinggi 
dari pro! siensi teknis untuk 
pengoperasian pesawat yang aman 
dan e! sien. Pro! siensi teknis yang 
tinggi dapat menjamin keselamatan 
operasional jika tidak terdapat 
koordinasi awak pesawat (crew) 
yang efektif.

Konsep dasar CRM
Pelatihan CRM 

menitikberatkan pada fungsi dari 
awak pesawat sebagai tim dan 
memberi peluang awak pesawat 
untuk mempraktekan bersam 
keterampilan-keterampilan yang 
dimilikinya sesuai perannya dalam 
operasi penerbangan.Program 
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CRM melatih para awak pesawat 
bahwa perilaku mereka dalam 
kondisi normal dan lingkungan 
rutin memiliki pengaruh kuat 
sebagai satu kesatuan fungsi saat 
berada dalam situasi menekan 
(stressfull situation) dengan beban 
kerja tinggi. Dalam situasi kritis 
emergensi, sebaiknya keterampilan 
dan pengetahuan dasar digunakan. 
Pengalaman pasa situasi yang relatif 
sama dalam pelatihan CRM akan 
meningkatkan kemungkinan awak 
pesawat akan mampu mengatasi 
situasi kritis penuh tekanan dengan 
lebih baik. Dengan kata lain 
simulasi-simulasi dalam pelatihan 
CRM disesuaikan dengan kondisi 
nyata dalam penerbangan, sehingga 
apabila dalam suatu operasi 
penerbangan terjadi situasi kritik/
emergency, para awak pesawat lebih 
siap dalam menanganinya dengan 
baik secara kelompok/tim.

Beberapa asumsi-asumsi 
dalam pelatihan CRM yaitu sebagai 
berikut :
1. Pelatihan CRM ditujukan 
untuk awak pesawat sebagai satu 
kesatuan, bukan pelatihan secara 
individual.
2. Pelatihan CRM merupakan 
sistem yang dapat ditingkatkan 
pada semua bentuk pelatihan awak 
pesawat dan bukan suatu sistem 
mandiri yang terlepas aktivitas 
pelatihan lain.
3. Pelatihan CRM merupakan 
sistem lengkap untuk 
meningkatkan kinerja awak 
pesawat dan bukan suatu sistem 
dimana awak pesawat diberikan 
resep khusus bagaimana bekerja 
dengan orang lain dalam suatu misi 
penerbangan.
4. Pelatihan CRM memberi 
kesempatan individu untuk 
menguji perilakunya yang 
berpengaruh pada safety dan 
membuat keputusan untuk 

meningkatkan kerjasama dalam 
kokpit dan bukan suatu upaya 
manjemen untuk mendikte 
perilaku di kokpit
5. Pelatihan CRM 
menitikberatkan pada sikap 
dan perilaku awak pesawat dan 
dampaknya pada safety.

Sasaran Program CRM
Program pelatihan CRM 

pada dasarnya merupakan upaya 
memperbaiki pemahaman dan 
meningkatkan aspek non-teknis 
penerbangan dengan sasaran antara 
lain mengembangkan kerjasam tim 
(teamwork), memahami tentang 
konsep dasar faktor manusia 
dalam penerbangan (human 
factors), ketrampilan interpersonal 
dan komunikasi, penyesuaian 
diri antara posisi dan peran 
dalam kelompok, mengetahui 
dan memahami tentang proses 
pemecahan masalah dalm tim, 
mempelajari kepemimpinan 
dan pengelolaan tim kecil (small 
organized), belajar cara efektif 
mengendalikan kon! ik, belajar 
tentang situation awareness, dan 
masih banyak lagi variasi sasaran 
yang umumnya hendak dicapai 
oleh operator penerbangan, 
namun itu semua tergantung dari 
kebutuhan yang didasarkan atas 
frekuensi permasalahan yang sering 
muncul dalam kegiatan operasi 
penerbangan.

Metode CRM
Untuk dapat memahami 

dan sekaligus menerapkan 
sasaran CRM, maka metode yang 
digunakan dalam pelatihan CRM 
dirancang agar dapat mendorong 
peserta berpatisipasi aktif dalam 
program pelatihan tersebut. Selain 
itu, peserta pelatihan difasilitasi 
untuk memperoleh pengalam dari 
situasi penerbangan agar ia dapat 

mengalami sendiri bagaimana bila 
tindakan atau perilakunya benar 
maupun salah saat menghadapi 
situasi tersebut. Diharapkan dengan 
cara ini, para peserta dapat secara 
langsung melihat, memahami, dan 
menyadari sendiri perilaku apa 
yang seharusnya dan sebaiknya 
dilakukan ketika neb" adapi situasi 
yang sama. Dengan demikian, 
para peserta dapat belajar dari 
pengalaman melalui umpan balik 
yang dialaminya sendiri. Efekti# tas 
metode atau teknik dalam pelatihan 
CRM dibagi dalam tiga fase yaitu;
1. Kesadaran (awareness)
Fase ini sasarannya adalah untuk 
mendorong partisipan memahami 
kerangka konseptual CRM.
2. Praktek dan umpan balik 
pratice and feedback).
Fase ini sasarannya untuk mencapai 
pemahaman dan penguasaan 
materi dalam silabus melalui 
simulasi dan praktek, terutama 
pemahaman secara kelompok.
3. Penguatan (reinforcement).
Fase ini merupakan tujuan akhir 
yaitu mencapai perolehan dan 
peningkatan keterampilan yang 
diharapkan pada seluruh awak 
pesawat.

Dalam menerapakan 
program pelatihan CRM, metode 
instruksional bersifat konvensional 
tidak dianjurkan karena metode 
tersebut terbukti kurang efektif. 
Pada dasarnya hampir semua 
awak pesawat telah memenuhi 
persyaratan kuali# kasi teknis dan 
telah mengerti apa yang seharusnya 
dilakukan. Mereka dipastikan 
sudah tahu tentang tugas yang 
menjadi tanggung jawabnya 
dalam suatu misi penerbangan. 
Diperlukan suatu metode yang 
dapat mengajakan peserta pelatihan 
untuk dapat mengalami sendiri 
situasu yang mendekati kenyataan, 
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aktif berbagi pengalaman, 
langsung mendapatkan feedback 
dan pelajaran, karena mereka 
mau berubah (belajar) bukan 
karena suatu keterpaksaan.
Keaktifan peserta pelatihan sangat 
dianjurkan, sehingga fasilitator 
harus mampu mendorong 
partisipasi para peserta untuk 
terlibat secara aktif dalam seluruh 
kegiatan pelatihan CRM.

Kesimpulan
Pelatihan CRM utamanya 

merupakan salah satu upaya 
untuk menekankan kecelakaan 
penerbangan yang disebabkan 

oleh kesalahan manusia (human 
error), khususnya yang berkaitan 
dengan aspek non-teknis 
penerbangan. Hampir seluruh 
operator penerbangan saat ini 
menerapkan program pelatihan 
CRM bagi awak pesawat untuk 
meningkatkan efektivitas tim 
dalam suatu misi penerbangan. 
Demikian halnya dengan TNI AU 
yang telah menjalankan program 
pelatihan CRM bagi awak pesawat. 
Mengingat karakteristik penugasan 
dan setting awak pesawat yang 
berbeda dengan penerbangan 
komersial, seperti misalnya pola 
hubungan senior-yunior atau 

atasan-bawahan, kegiatan operasi 
militer, dan sebagainya, maka 
sasaran program pelatihan CRM 
disesuaikan dengan tuntutan 
tugas sebagai awak pesawat 
militer. Demikian sekilas tentang 
CRM, yang pada intinya program 
pelatihan CRM dimaksudkan 
sebagai upaya untuk mencapai 
efektivitas awak pesawat dalam 
suatu tim demi mencapai singkat 
safety tinggi dalam suatu misi 
penerbangan. Mission accomplished 
safety always.* (Buletin Psikologi, Kolonel 

Kes Drs. Laksana Heryanto, MSi., Psikolog)

Sarasehan Psikologi Penerbangan

ebagai upaya untuk 
menyebarluaskan prinsip-

prinsip psikologi penerbangan 
yang kemudian diimplementasikan 
di dunia penerbangan baik 
penerbangan sipil maupun 
militer, Dispsiau (Dinas 
Psikologi TNI Angkatan Udara) 

menyelenggarakan Sarasehan 
Psikologi Penerbangan yang 
berlangsung di Gedung Indoor 
Training Dispsiau Halim 
Perdanakusuma, Selasa (9/5).

Sarasehan yang berlangsung 
sehari tersebut dibuka oleh Aspers 
Kasau Marsekal Muda TNI Dedy 

Permadi, SE, MMDS mewakili 
Kasau dan diikuti personel dari 
Skadron Udara TNI AU, Penerbad, 
Penerbal, Dispsiad, Dispsial, HIMSI 
(Himpunan Psikologi Penerbangan 
Indonesia) serta Asosiasi Psikologi 
Penerbangan Indonesia (APPnI).

Menurut Kadispsiau Marsekal 
Pertama TNI Dr. Sukmo Gunardi 
Msi, selain untuk menyebarluaskan 
prinsip-prinsip psikologi 
penerbangan, sarasehan juga 
dimaksudkan untuk membentuk 
kepengurusan yang nantinya 
diharapkan menjadi media diskusi 
dan mencari solusi terkait dengan 
masalah psikologi dan safety 
penerbangan.

“Dalam diskusi dan mencari 
solusi terkait dengan psikologi 
dan safety penerbangan ini, tidak 
hanya Angkatan Udara namun juga 
Angkatan Darat, Angkatan Laut, 
Polri dan sipil termasuk akademisi 

S
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dari berbagai kampus”, ungkap 
Kadispsiau Marsekal Pertama TNI 
Dr. Sukmo Gunardi Msi.

Kasau Marsekal TNI Hadi 
Tjahjanto SIP dalam sambutan 
yang dibacakan Aspers Kasau 
Marsekal Muda TNI Dedy Permadi 
menyatakan, kegiatan sarasehan 
psikologi penerbangan pada 
hakekatnya memiliki makna dan 
nilai strategis dalam rangka sharing 
informasi dan menambah wawasan 
dalam upaya mewujudkan 
keselamatan penerbangan dari 
aspek human factor.

Dikatakan, dalam aspek 
psikologi penerbangan, telah 
banyak kajian kegagalan 
hubungan manusia dengan 

mesin (man-machine interface) 
yang mengakibatkan kecelakaan 
pesawat. Metode dalam melakukan 
analisis incident maupun accident 
pun telah dilakukan jauh lebih 
maju, salah satunya analisis 5 unsur 
M (man, machine, media, mission 
dan management).

“Para pakar psikologi dan 
praktisi keselamatan penerbangan 
sebagai pembicara pada acara 
sarasehan ini dapat memberikan 
pengetahuan dan pemahaman 
sehingga mampu meningkatkan 
keselamatan di lingkungan industri 
penerbangan nasional baik militer 
atau sipil”, jelas Kasau.

Sarasehan yang bertema “Peran 
Psikologi Penerbangan Untuk 

Meningkatkan Derajat Keselamatan 
Penerbangan di Indonesia” ini, 
menghadirkan enam narasumber 
yang dibagi dalam dua sesi.

Sesi pertama tampil tiga 
narasumber yaitu pertama 
Kadissurpotrudau Marsma TNI 
Dr (Can) A. Adang Supriyadi 
tentang Implementasi Kebijakan 
Publik Dalam Hubungannya 
dengan Airmanship Pilot Guna 
Tercapainya Keselamatan 
Penerbangan di Indonesia. Kedua 
Ketua Sub Komite Investigasi 
Kecelakaan Penerbangan Capt 
Nurcahyo Utomo Dip TSI 
mengenai Peran Psikologi Dalam 
Meningkatkan Keselamatan 
Penerbangan. Pembicara ketiga 
Sen Mgr Operation Quality 
Management PT. Garuda Indonesia 
Persero (Tbk) Capt Ludwig 
Bayu tentang Human Factor dan 
Kaitannya dengan Keselamatan 
Penerbangan.

Sedang pada sesi kedua 
juga tampil tiga narasumber, 
yaitu pertama Kadislambangjaau 
Marsma TNI Chairil Anwar 
yang membahas mengenai 
Keselamatan Terbang dan Kerja 
Pada Sosialisasi Budaya Safety 
Menuju Zero accident. Narasumber 
kedua Director of Safety and 
Security Lion Air Eduard Kallisto 
Manahan Pardede tentang Safety 
Management System. Narasumber 
ketiga Kadispsiau Marsma TNI 
Dr. Sukmo Gunardi Msi dengan 
materi Permasalahan Safet dalam 
Perspektif HFACS (Human Factor 
analysis and Classi! cation System).

Pada kesempatan itu diadakan 
pengukuhan pengurus Asosiasi 
Psikologi Penerbangan dengan 
Ketua Kadispsiau Marsma TNI Dr. 
Sukmo Gunardi, M.si.*

Kadispsiau Marsekal Pertama TNI Dr. Sukmo Gunardi Msi. menyerahkan cendera 

mata kepada narasumber pada acara sarasehan psikologi penerbangan di gedung Indoor 

Training Dipsiau Lanud Halim Perdanakusuma.

Pengukuhan pengurus Asosiasi Psikologi Penerbangan dengan Ketua Kadispsiau Marsma 

TNI Dr. Sukmo Gunardi, M.si.
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epala Staf Angkatan Udara 

(Kasau) Marsekal TNI Hadi 

Tjahjanto, S.I.P., memberikan 

penghargaan kepada Letkol Pnb 

Anton “Sioux” Pallaguna dan 

Lettu Pnb Ahmad Finandika 

dari Skadron Udara 11 Lanud 

Sultan Hasanuddin Makassar. 

Penghargaan tersebut diberikan 

karena berhasil melaksanakan 

tindakan tepat dan berani 

menyelamatkan alutsista dan 

awaknya saat pesawat Sukhoi-

30MK2 yang diterbangkannya 

mengalami accident bird strike 

pada gladi bersih peringatan HUT 

ke -71 TNI AU  di Lanud Halim 

Perdanakusuma dan berhasil 

mendaratkan pesawat dengan 

selamat, sehingga tidak terjadi 

accident (kecelakaan).

Mesin pesawat jet tempur 

tersebut rusak setelah tertabrak 

burung (bird strike) sehingga 

salah satu mesin jet tempur 

tersebut mengalami gangguan. 

Penghargaan berupa Serti! kat 

“Welldone” diberikan Kasau 

Jumat tanggal 21 April lalu di 

Auditorium Denma Mabesau, 

Cilangkap, dihadiri Wakil 

Kepala Staf Angkatan Udara 

(Wakasau) Marsdya TNI Hadiyan 

Sumintaatmadja, para Asisten 

Kasau, Pangkoopsau I dan II, 

Pangkohanudnas, dan pejabat 

Mabesau.

“Disinilah profesionalisme 

para penerbang diuji yang 

sebenarnya, terkait tindakan 

penyelamatan yang dilakukan 

terhadap alutsista pesawat SU-

K

”Welldone” 

Untuk Penerbang Sukhoi
“...salah satu 

konsekuensi logis 
dari Airmanship 

adalah faktor 
keselamatan terbang 

dan kerja yang 
menjadi tolok ukur 
keberhasilan dalam 
setiap mengemban 

tugas...”
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P

Kasau Marsekal TNI 
Hadi Tjahjanto, 
S.I.P. (tengah) Foto 
bersama, dari kiri, 
Danlanud Sultan 
Hasanuddin Marsma 
TNI Bowo Budiarto,  
Pangkoopsau II 
Marsda TNI Umar 
Sugeng Haryono 
(sekarang Irjenau), 
Letkol Pnb Anton 
Pallaguna, Wakasau 
Marsdya TNI Hadiyan 
Sumintaatmadja, 
Lettu Pnb Ahmad 
Finandika dan Kadis 
Lambangjaau Marsma 
TNI Chairil Anwar 
setelah penyerahan 
serti! kat Welldone di 
Mabesau, 21/4.
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30MK2, “ ungkap Kasau Marsekal 

TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P 

Ditambahkan, kedua 

perwira penerbang telah 

menunjukkan jiwa militansi dan 

profesionalismenya sehingga 

berhak menerima penghargaan 

Welldone. “Semoga penghargaan 

ini dapat memberikan motivasi 

kepada seluruh personel TNI 

Angkatan Udara untuk terus 

mengembangkan dan mengasah 

kemampuan yang telah dimiliki 

agar menjadi profesional sesuai 

dengan bidang tugasnya,” jelas 

Kasau

Peristiwanya terjadi Jumat 

tanggal 7 April lalu saat gladi 

bersih terbang memperingati 

HUT ke- 71 TNI AU yang digelar 

tanggal 9 April lalu. Letkol Pnb 

Anton “Sioux” Pallaguna dan 

Lettu Pnb Ahmad Finandika 

melaksanakan penerbangan 

dengan menggunakan pesawat 

tempur SU-30MK2 dengan tail 

number TS-3009.

Indikator Menyala

Ketika baru mengudara, tiba-

tiba mesin pesawat sebelah kiri 

mengalami gangguan. Indikator 

“warning” di kokpit menyala. 

Letkol Pnb Anton menanyakan 

kepada Lettu Pnb Finandika yang 

duduk di kursi belakang untuk 

memastikan apakah benar mesin 

kiri bermasalah seperti tampak di 

instrumen dan dijawab betul oleh 

Lettu Pnb Finandika.

Pesawat Sukhoi yang baru 

lepas landas menggunakan 

a� erburner dan baru memasukkan 

rodanya serta posisi ! ap up itu, 

masih bermuatan bahan bakar 

yang banyak. Jet tempur buatan 

Rusia itu dibekali 9,5 ton (24.000 

pon) Avtur, kapasitas maksimal 

yang bisa diisi. Pada ketinggian 

700-800 feet, tiba-tiba ada 

sesuatu yang menabrak pesawat. 

Letkol Pnb Anton dan Lettu Pnb 

Finandika sendiri tidak melihat 

ada yang menabrak, namun 

setelah itu terjadi ledakan di mesin 

nomor satu, pesawat oleng ke kiri.

“Setelah pesawat oleng ke 

kiri, saya lihat warning penurunan 

kecepatan (decelerate) mesin 

sebelah kiri menyala, sedangkan 

mesin kanan mengalami ! uktuasi”, 

ujar Letkol Pnb Anton. Untuk 

memastikan apakah benar mesin 

sebelah kiri mengalami masalah, 

Letkol Pnb Anton yang sedang 

terbang menjadi leader saat itu 

meminta pesawat wingman untuk 

melihatnya. Wingman mengatakan 

betul dan terlihat api di mesin 

sebelah kiri. Setelah itu Wingman 

diminta terbang agak menjauh 

sambil membantu mengawasi. 

Dalam upaya mengendalikan 

pesawat dan mempertahankan 

ketinggian, Letkol Pnb Anton 

melihat pemandangan di depan 

pesawatnya adalah hamparan 

pemukiman penduduk yang padat. 

Pada kondisi darurat tersebut 

ia berpikir cepat menghitung 

berbagai kemungkinan untuk 

dipilih mana yang paling 

menguntungkan agar terhindar 

dari musibah.

Pemikiran pertama adalah 

mencari landing site untuk 

mengantisipasi kemungkinan 

terburuk bila kedua mesin 

itu mati tiba-tiba. Untuk 

menghindari terjadinya ledakan 

di mesin sebelah kiri, ia segera 

memposisikan mesin sebelah 

kiri tersebut pada posisi idle 

dan memaksimalkan mesin 

kanan untuk menambah 

ketinggian. “Karena saat itu kami 

membutuhkan ketinggian, “ jelas 

Letkol Pnb Anton yang kemudian 

mempertahankan ketinggian di 

1200 feet. Hal itu dilakukan selain 

untuk menyelamatkan pesawat, 

juga pada saat itu masih adanya 

pesawat yang lepas landas dari 

Halim pada saat gladi.

Dimatikannnya mesin 

sebelah kiri, lanjut Letkol Pnb 

Anton, sebenarnya bisa membawa 

konsekuensi dimana landing 

gear tidak berfungsi, generator 

sebelah kiri tidak berfungsi, nose 

wheel steering tidak berfungsi, dan 

perangkat-perangkat lain juga 

tidak berfungsi.

Bird Strike

Namun, sekali lagi, dengan 

mematikan mesin sebelah kiri, 

paling tidak Letkol Pnb Anton 

berpikir pesawat yang dia awaki 

akan terhindar dari ledakan. 

Kemudian Letkol Pnb Anton 

menyampaikan kondisi may 

day kepada tower dan meminta 

prioritas pendaratan. Letkol Pnb 

Anton menyampaikan bahwa 

pesawat terkena serangan burung 

(bird strike).

“Saya sampaikan bahwa 

pesawat kami kena bird strike 

dan meminta prioritas mendarat, 

walaupun saya belum tahu 

apakah itu bird strike atau bukan 

“, katanya. Dalam brei" ng 

pagi sebelum penerbangan 

dilaksanakan, disampaikan 

apabila kondisi terburuk dialami 

penerbang dengan pesawatnya 

yang mengharuskan penerbang 
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melakukan eject, maka daerah 

yang dianggap “aman” untuk 

melaksanakan itu di wilayah 

Lanud Halim.

Letkol Pnb Anton 

menyampaikan, “calling emergency 

may day.... may day..., sukhoi one 

request priority landing” (pesan 

may day kepada tower dan 

meminta prioritas pendaratan) 

dengan harapan agar pesawat-

pesawat yang ada di landasan 

segera menghindar. Sementara 

lapangan golf tidak dipilihnya 

karena ia tidak yakin di tempat itu 

tidak ada orang.

Untuk mengurangi bahan 

bakar di pesawat sehinggga bisa 

mendarat walau dengan kondisi 

batas maksimum, Letkol Pnb 

Anton memanfaatkan perhitungan 

waktu lima menit yang dipilih. 

Pertimbangannya, generator di 

pesawat hanya mampu menyuplai 

listrik selama 10 menit. Kedua, 

bila terlalu lama di udarapun 

kemungkinan terburuk lainnya 

bisa terjadi. Ia juga tidak memilih 

eject, tetapi berupaya melakukan 

pendaratan secepatnya. “Kalau 

eject (kursi pelontar) mungkin 

pilot selamat, saya selamat, tetapi 

saya tidak menjamin kondisi di 

bawah bagaimana. Orang lain bisa 

terkena musibah, “ungkapnya.

Untuk mengurangi dan 

membuang sebagian bahan bakar 

tersebut, Letkol Pnb Anton terbang 

berputar tiga setengah putaran 

dalam kurun waktu 4,5 menit 

sebelum mendarat. Beruntung, 

saat proses pendaratan semua 

indikator berfungsi normal, kecuali 

mesin kiri yang dimatikan. Ia pun 

melakukan pendaratan dengan satu 

mesin kanan full power, “akhirnya 

kami berhasil mendarat, kuasa 

Tuhan sangat berperan dalam 

kejadian tersebut, sehingga kami 

bisa selamat, “ucapnya.

Meskipun berhasil 

mendaratkan pesawat dengan 

selamat, Kasau Marsekal TNI 

Hadi Tjahjanto, S.I.P., meminta 

keduanya tetap rendah hati, 

waspada. “Ingat, kejadian tersebut 

bukan karena kehebatan yang 

dimiliki, tetapi berkat seizin 

Tuhan Yang Maha Esa, Allah 

SWT, maka kalian berdua 

terhindar dari malapetaka. Syukuri 

sekaligus jadikan pengalaman 

tersebut sebagai pelajaran yang 

berharga dan bagikan pengalaman 

tersebut kepada aircrew sehingga 

profesionalisme penerbang TNI 

AU terus meningkat, “ tegas 

Kasau. 

Masih menurut Kasau 

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, 

S.I.P, tindakan kedua penerbang 

Sukhoi itu patut diacungi 

jempol karena upaya dalam 

menyelamatkan diri dan alutsista 

TNI AU tidaklah mudah. 

Kesulitannya sangat tinggi. Kalau 

tidak memiliki kemampuan yang 

profesional, sangat sulit untuk 

melakukannya. Mereka terbang 

dan mendarat dengan satu mesin”, 

tuturnya.

Penghargaan yang diberikan 

langsung oleh Kasau diharapkan 

dapat memberikan dorongan dan 

semangat untuk mengingatkan 

kembali agar tetap mengutamakan 

keselamatan terbang dan kerja 

melalui budaya safety guna 

pencapaian zero accident, seperti 

Jerome F Lederer katakan “Every 

accident, no matter how minor is a 

failure of organisation.* 

Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. menyerahkan penghargaan Welldone Certi! cate 
kepada Letkol Pnb. Anton Pallaguna dan Lettu Pnb. Ahmad Finandika dari Skadron Udara 

11 Lanud Sultan Hasanuddin di gedung Auditorium Mabesau, Cilangkap. 21/4.
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eringatan hari bersejarah 

mempunyai makna jika 

mampu mengambil hikmah 

terkait dengan permasalahan dan 

kondisi yang sedang dihadapi 

bangsa saat ini. Salah satu hikmah 

dari peringatan Hari Bakti 

Angkatan Udara yaitu “Semangat 

Pengabdian Tanpa Pamrih”, sikap 

mental seperti itulah yang dituntut 

dari segenap personel Angkatan 

Udara maupun seluruh komponen 

bangsa untuk mengawal 

pembangunan dan perjalanan 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.

Peristiwanya telah terjadi 70 

tahun lalu, tepatnya tanggal 29 Juli 

1947, di tengah gelora perjuangan 

menegakkan kemerdekaan, di 

jajaran Angkatan Udara terjadi 

dua peristiwa yang bersejarah 

bagi bangsa Indonesia, yang 

dilakukan para pelopor dan 

perintis Angkatan Udara.

Peristiwa pertama, 

menjelang subuh siswa (Kadet) 

penerbang Sutardjo Sigit, 

Suharnoko Harbani dan Mulyono, 

dibantu tiga orang teknisi, 

Sutardjo, Kaput, dan Dulrachman, 

yang sekaligus bertindak sebagai 

penembak udara, secara berani 

melakukan serangan udara 

terhadap kedudukan Belanda 

di kota Salatiga, Semarang, dan 

Ambarawa, dengan menggunakan 

dua buah pesawat Cureng dan 

pesawat Guntei.

Peristiwa kedua, gugurnya 

tiga pelopor dan perintis 

Angkatan Udara, masing-masing 

Komodor Udara Agustinus 

Adisutjipto, Komodor Udara 

Prof. Dr. Abdulrachman Saleh 

dan Opsir Muda Udara I 

Adisoemarmo Wirjokusumo. 

Ketika pesawat Dakota VT-CLA 

yang membawa obat-obatan 

bantuan dan Palang Merah 

Malaya, ditembak pesawat P-40 

Kitty Hawk milik Belanda dan 

jatuh di desa Ngoto, sekitar 3 km 

selatan Yogyakarta.

P

Hari Bakti TNI AU :

GUGURNYA PATRIOT UDARA
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Kedua peristiwa itu bermula 

dari ketidak puasan Belanda 

terhadap Perjanjian Linggarjati 

yang ditandatangani tanggal 25 

Maret 1947. Wujud ketidakpuasan 

tersebut dilakukan dalam bentuk 

agresi militer secara beruntun 

tanggal 21, 25, dan 27 Juli 1947. 

Hampir seluruh Pangkalan Udara 

diserang guna melumpuhkan 

AURI. Pangkalan Udara Maguwo 

yang pagi itu tertutup kabut tebal, 

luput dari serangan, sehingga 

puluhan pesawat yang menjadi 

modal untuk melatih calon-calon 

penerbang dapat diselamatkan.

Rencana Operasi
Sebagai balasan, Kepala 

Staf Angkatan Udara (Kasau) 

Komodor Udara Rd. Surjadi 

Suryadarma memerintahkan 

untuk menyerang tangsi-tangsi 

Belanda di kota Salatiga, Semarang 

dan Ambarawa. Penyusun rencana 

operasi adalah Komodor Muda 

Halim Perdanakusuma, sedang 

pelaksana penyerangan empat 

kadet Sekolah Penerbang AURI 

yaitu Mulyono, Suharnoko 

Harbani, Sutardjo Sigit, dan 

Bambang Saptoadji.

Empat pesawat yang 

disiapkan adalah dua Pesawat 

Cureng, satu Pesawat Hayabusha 

dan satu Pesawat Guntei. Namun 

pada saat pemberangkatan, 

pesawat Hayabusha yang akan 

diterbangkan Bambang Saptoadji 

rusak, sehingga tidak ikut 

melaksanakan misi tersebut.

Selasa dini hari, tanggal 29 

Juli 1947, pukul 03.45 WIB, tiga 

pesawat lepas landas dari Maguwo. 

Dari tim yang terbang itu masing-

masing terdiri Kadet Mulyono 

didampingi penembak udara 

Dulrachman, Kadet Sutardjo Sigit 

didampingi penembak Sutardjo 

serta Kadet Suharnoko Harbani 

dengan penembak udara Kaput. 

Setelah melaksanakan misinya, 

ketiga pesawat segera kembali ke 

Pangkalan Udara Maguwo.

Atas serangan udara tersebut, 

Belanda marah sehingga sore 

harinya pukul 17.00 WIB, dua 

pesawat Kitty Hawk Belanda 

yang berangkat dari Kalibanteng 

Semarang menyerang dengan 

senapan mesin pesawat AURI 

Dakota VT-CLA yang terbang 

dari Singapura membawa bantuan 

obat-obatan dari Palang Merah 

Malaya untuk Indonesia. Dakota 

VT-CLA yang akan mendarat 

di Pangkalan Udara Maguwo, 

akhirnya jatuh dan terbakar di 

dekat dusun Ngoto, sekitar tiga 

km selatan Yogyakarta.

Para penumpang meliputi 

Komodor Udara Agustinus 

Adisutjipto, Komodor Udara Prof. 

Dr. Abdulrachman Saleh, Opsir 

Muda Udara I Adisoemarmo, 

Pilot Alexander Noel (Australia), 

Co-pilot Hazelhurst (Inggris), 

Juru Mesin Bhidaram, Zainal Arif 

(Konsul Dagang RI di Malaysia) 

dan Ny. Noel Constantine, 

meninggal dunia. Sedangkan 

satu-satunya penumpang yang 

selamat adalah Abdulgani 

Handojotjokro.

Peristiwa tersebut, 

menorehkan luka yang dalam 

di hati sanubari seluruh bangsa 

Indonesia. Pemerintah kemudian 

menaikkan pangkat Anumerta 

Agustinus Adisutjipto dan 

Abdulrachman Saleh menjadi 

Komodor Muda Udara Anumerta 

(Marsekal Muda TNI) sedangkan 

Adisoemarmo dinaikkan satu 

tingkat menjadi Opsir Udara III 

Anumerta (Kapten).

Siswa Sekbang Maguwo sedang menerima arahan dari instruktur 
penerbang Adisutjipto.

Reruntuhan pesawat VT-CLA yang ditembak jatuh oleh pesawat P-40 
Kitty Hawk Belanda di desa Ngoto Bantul, Jogjakarta tahun 1947.
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Keberhasilan serangan 

operasi udara pertama 

yang membanggakan dan 

mengharumkan nama bangsa itu 

tidak berlangsung lama, karena 

pada sore harinya berubah 

menjadi suasana berkabung 

dengan gugurnya para patriot 

udara. Kedua peristiwa tersebut 

kemudian dikukuhkan sebagai 

Hari Bakti TNI AU yang 

diperingati setiap tahun.

Untuk mengenang dan 

mengabadikan peristiwa 

gugurnya para tokoh dan perintis 

Angkatan Udara tersebut, sejak 

tanggal 29 Juli 1955 diperingati 

sebagai “Hari Berkabung AURI”. 

Namun mulai 29 Juli 1962 diubah 

menjadi Hari Bakti TNI AU, dan 

sejak saat itu seluruh warga TNI 

AU memperingatinya secara 

terpusat di Lanud Adisutjipto.

Agustinus Adisutjipto

Komodor Muda Udara 

Anumerta Agustinus Adisutjipto 

yang lahir di Magelang 4 Juni 

1916 adalah satu-satunya putera 

Indonesia yang memperoleh 

Brevet Penerbang dari 

Pemerintah Belanda, karena 

kecakapannya maka pendidikan 

yang seharusnya memerlukan 

waktu tiga tahun, ditempuh hanya 

dalam waktu dua tahun dengan 

hasil yang memuaskan.

Pada awal pembentukan 

Angkatan Udara, Agustinus 

Adisutjipto dibantu para teknisi 

pesawat berusaha memperbaiki 

pesawat peninggalan Jepang 

agar dapat diterbangkan. Hal ini 

terbukti pada tanggal 27 Oktober 

1945 berhasil diterbangkan 

pesawat Cureng dengan identitas 

Merah Putih diatas kota 

Yogyakarta selama setengah jam.

Kejadian tersebut makin 

meningkatkan semangat juang 

para pemuda untuk berusaha 

mengembangkan kekuatan udara 

nasional. Agustinus Adisutjipto 

kembali melaksanakan percobaan 

terbang pada tanggal 17 

November 1945 di Pangkalan 

Udara Cibeureum Tasikmalaya 

dengan menggunakan pesawat 

Nishikoreng.

Dalam keadaan yang serba 

terbatas, tanggal 15 November 

1945 Agustinus Adisutjipto 

mendirikan Sekolah Penerbang 

di Pangkalan Udara Maguwo 

Yogyakarta. Bertujuan agar 

dalam waktu singkat dapat 

menghasilkan penerbang bangsa 

Indonesia dengan jumlah yang 

cukup untuk mengisi kebutuhan 

penerbang saat itu.

Dengan dikeluarkan 

Penetapan Pemerintah No. 6/

SD/1946 tanggal 9 April 1946 

tentang pembentukan Tentara 

Republik Indonesia Angkatan 

Udara, Agustinus Adisutjipto 

diangkat menjadi Wakil Kepala 

Staf Angkatan Udara. 

Namanya diabadikan 

sebagai nama Pangkalan Udara 

di Yogyakarta, yang sebelumnya 

Maguwo menjadi Pangkalan 

Udara Adisutjipto. Pemberian 

nama tersebut berdasarkan 

Surat Keputusan Kasau Kep 76/

VIII/1952 tanggal 17 Agustus 

1952, sebagai salah satu bentuk 

penghargaan dan untuk 

mengenang perjuangan Marsekal 

Muda TNI (Anumerta) Agustinus 

Adisutjipto dalam perjuangan 

kemerdekaan Indonesia melalui 

AURI (Angkatan Udara Republik 

Indonesia).

Prof Dr Abdulrachman Saleh

Komodor Muda Udara 

Anumerta Prof Dr Abdulrachman 

Saleh yang dijuluki Pak Karbol, 

tidak hanya dikenal sebagai 

perintis TNI Angkatan Udara, 

namun juga pelopor kedokteran 

bidang Ilmu Faal di Indonesia dan 

pendiri Radio Republik Indonesia 

(RRI).

Dalam dinamika dan 

pertumbuhan TNI Angkatan 

Udara, Prof Dr Abdulrachman 

Saleh yang lahir di Jakarta 

1 Juli 1909, tercatat sebagai 

perintis penerbangan nasional 

karena keberhasilannya dalam 

memperbaiki pesawat-pesawat 

rusak peninggalan Jepang, 

mendirikan Sekolah Teknik 

suara ANGKASA Juli 201744  2 2 201010101



Tanah Air yang waktu itu dalam 

kondisi perang, meskipun saat itu 

dianugerahi sebagai Fleht Radio 

Operator dari Nederlands East 

Indies Air Force (NEIAF) dan 

mempunyai masa depan yang 

baik.

Karena rasa kesadaran 

tersebut, Adisumarmo kembali ke 

Indonesia dan menggabungkan 

diri dalam badan perjuangan yang 

ada pada waktu itu. Sesuai dengan 

keahliannya, akhirnya masuk 

ke Angkatan Udara Republik 

Indonesia (AURI) dengan 

pangkat Opsir Muda Udara I

Dalam kiprahnya di AURI, 

Adisumarmo merupakan salah 

satu perintis dan pendiri Sekolah 

Radio Telegra� s Udara yang 

pertama kali dilingkungan 

Angkatan Udara, yang kemudian 

menjadi embrio dari Sekolah 

Radio Udara.

Untuk mengenang dan 

sebagai upaya penghargaan atas 

jasa-jasanya kepada negara, maka 

berdasarkan surat keputusan 

Kasau Skep 07/VII/1977 tanggal 

25 Juli 1977 nama Adisumarmo 

dijadikan nama Pangkalan Udara 

di Solo yang semula bernama 

Pangkalan Udara Panasan.*

Udara dan merintis Sekolah 

Radio Udara.

Sedang dalam kancah 

kedokteran Indonesia, Prof Dr 

Abdulrachman Saleh merupakan 

salah satu pelopor bidang ilmu 

faal. Tahun 1944 dalam usia 

35 tahun, sudah menjadi Guru 

Besar Ilmu Faal dan tahun 1958 

diangkat sebagai Bapak Ilmu Faal 

Indonesia. 

Sementara dalam 

bidang penyiaran, Pak Karbol 

mempelopori berdirinya 

perkumpulan VORO (Vereniging 

voor Oosterse Radio Omroep) 

yang menyiarkan kesenian-

kesenian ketimuran. Pak Karbol 

bersama teknisi pegawai Radio 

Jepang melalui pemancar 

bergelombang 16 meter yang 

berada di Bandung berhasil 

menyiarkan Proklamasi 

Kemerdekaan Republik Indonesia 

yang dikumandangkan oleh Dwi 

Tunggal Soekarno– Hatta ke 

seluruh dunia.

Pak Karbol berhasil 

mendirikan studio radio dengan 

nama Radio Indonesia Merdeka. 

Pada tanggal 1 September 1945 

menetapkan dasar-dasar Radio 

Republik Indonesia yang dikenal 

sebagai Triprasetya RRI. Selain 

itu juga merupakan pencetus 

semboyan RRI yang legendaris 

“Sekali di Udara Tetap di Udara”. 

Setelah Indonesia merdeka, 

Prof Dr Abdulrachman Saleh 

mengabdikan dirinya di Angkatan 

Udara, sebagai mantan penerbang 

olahraga ia membantu Adisutjipto 

menjadi instruktur penerbang di 

Maguwo dengan menggunakan 

pesawat peninggalan Jepang. 

Di Malang mendirikan Sekolah 

Teknik Udara dan di Madiun 

membentuk Sekolah Radio 

Udara. Meskipun pengabdiannya 

di Angkatan Udara relatif singkat, 

namun tidak sedikit keteladanan 

yang dapat dicontoh oleh generasi 

berikutnya.

Sebagai penghargaan atas 

jasa-jasanya kepada bangsa 

dan negara, maka berdasarkan 

Surat Keputusan Kasau Kep 75/

VIII/1952 tanggal 17 Agustus 

1952, diabadikan sebagai nama 

Pangkalan Udara di Malang yang 

semula bernama Pangkalan Udara 

Bugis.

Untuk meneladani 

profesionalisme yang telah 

dilakukan demi kemajuan dan 

perkembangan bangsa Indonesia, 

TNI Angkatan Udara, Fakultas 

Kedokteran Universitas Indonesia 

(FKUI) dan RRI membuat Patung 

Dada Pak Karbol yang memiliki 

sifat serba ingin tahu sehingga 

mendapat julukan tokoh yang all 

round.

Patung dada Prof Dr 

Abdulrachman Saleh yang terbuat 

dari perunggu tersebut, tanggal 

4 September 2006 diresmikan 

Wakil Presiden RI Yusuf Kalla 

di halaman Fakultas Kedokteran 

Universitas Indonesia.

Adisumarmo
Kapten Udara Adisumarmo 

Wiryokusumo lahir di Blora 

31 Maret 1921, memiliki sikap 

tidak mementingkan diri sendiri 

serta meng-ambeg paramaarta-

kan dirinya untuk perjuangan 

nasional. Sebagai anak bangsa, 

sejak muda telah memperlihatkan 

kesadaran nasional yang cukup 

tinggi. 

Hal ini dibuktikan dengan 

keinginannya untuk kembali ke 
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steoporosis menjadi permasalahan 

global mengingat prevalensinya 

semakin meningkat. Osteoporosis adalah 

kondisi saat kualitas kepadatan tulang 

menurun. Kondisi ini membuat tulang 

menjadi keropos dan rentan retak. 

Osteoporosis umumnya baru diketahui 

setelah ditemukan retak pada tulang, setelah 

pasien mengalami jatuh ringan. Retak pada 

pergelangan tangan, tulang, pinggul dan tulang 

belakang adalah kasus yang paling banyak 

ditemui pada penderita osteoporosis

Mengetahui bahwa Anda menderita 

osteoporosis memang tidak menyenangkan, 

pasalnya keparahan esteoporosis umumnya baru 

dirasakan setelah bertahun-tahun kepadatan tulang 

semakin berkurang. Osteoporosis ini banyak terjadi 

pada perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Wanita 

sering mengalami osteoporosis setelah menopause 

karena tubuh mereka berhenti memproduksi estrogen, 

hormon yang membantu menjaga tulang kuat.

Sementara itu menurut seorang dokter internis 

Amerika di Velly Medical Associates, Dr Diana 

mengungkapkan bahwa osteoporosis banyak berkaitan 

dengan diet dan olahraga. Dengan gaya hidup 

sehat dapat membantu wanita mencegah terjadinya 

osteoporosis. Di Amerika, osteoporosis sangat umum, 

tetapi tidak lazim seperti di bagian lain dunia, karena 

30 persen warga Amerika Serikat tersebut mengidap 

osteoporosis. Berdasarkan etnis, osteoporosis lebih 

umum terdapat di kalangan orang Asia dan Kaukasia.

Di Indonesia, sebanyak 23 persen wanita berusia 

50-80 tahun dan 53 persen wanita berusia 70-80 

tahun mengidap osteoporosis empat kali lebih besar 

dibandingkan dengan risiko para pria. Meski umumnya 

osteoporosis dialami oleh wanita yang telah memasuki 

menopause, osteoporosis juga dapat terjadi pada 

pria, wanita yang berusia lebih muda dan anak-anak. 

Kekurangan kalsium diperkirakan menjadi penyebab 

kasus-kasus osteoporosis di Indonesia.

Osteoporosis akan memicu patah tulang 

setelah benturan kecil atau terjatuh di pinggul, tulang 

belakang, dan pergelangan tangan. Fraktur atau patah 

tulang terjadi pada tulang belakang seseorang. Anda 

mungkin tidak merasakan gejalanya, tetapi tubuh 

akan memendek atau bungkuk. Cara mendiagnosis 

osteoporosis bisa menggunakan berbagai cara, salah 

satunya adalah pemindai DEXA(dual energyx-ray 

absorptiometry) yang akan digunakan untuk mengukur 

kepadatan mineral tulang. Pengobatan osteoporosis 

untuk ostopenia atau osteoporosis ringan, disarankan 

dengan melakukan gaya hidup sehat, seperti melakukan 

olahraga dan mengkonsumsi kalsium dan vitamin D 

yang cukup. 

Perubahan gaya hidup lebih sehat, dari diet sampai 

aktivitas harian, sangat penting. Beberapa diantaranya 

mengurangi garam. Dampak langsung diet tinggi 

garam dengan osteoporosis memang tidak pasti, namun 

dampak kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi 

garam (natrium atau sodium) sangat berhubungan 

dengan tekanan darah tinggi yang memicu hilangnya 

massa tulang.
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Secara umum, garam meningkatkan jumlah 

kalsium yang diekskresikan dalam urine dan keringat. 

Hal ini dapat memicu kehilangan kepadatan tulang 

jika kalsium terus terkuras. Penelitian menunjukan 

bahwa orang dengan tekanan darah tinggi kehilangan 

lebih banyak kalsium dalam urine mereka. Selain 

itu juga membatasi asupan kafein. Kafein dapat 

mengganggu penyerapan kalsium, oleh karena itu, 

setiap zat yang mengandung kafein, baik soda, kopi, 

ataupun cokelat, sebaiknya dibatasi.

Asupan kafein, misalnya 300 mg kafein sehari 

atau sekitar secangkir kopi atau secangkir teh, tidak 

masalah selama mendapatkan cukup kalsium. 

Merokok juga dapat menghambat penyembuhan 

patah tulang dan mengurangi kemampuan tubuh 

untuk membuat tulang. Dianjurkan juga untuk terapi 

hormon. Wanita akan  memiliki tulang padat selama 

mereka belum menopause.

Jika anda masih ragu-ragu, tanyakan kepada 

dokter tentang cara menjalani hidup dengan 

osteoporosis dalam jangka panjang. Selain itu cobalah 

untuk bertukar pikiran dengan konselor terlatih, 

psikolog atau penderita lain.* (Berbagai sumber)
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ajian menjadi saat yang 

menyenangkan bagi 

semua orang yang menjadi 

karyawan atau pegawai termasuk 

pegawai negeri. Sederet da� ar 

kebutuhan akan terpenuhi setelah 

gajian. Namun masih banyak 

diantara kita, yang sudah tidak 

menyisakan rupiah itu bahkan 

pada minggu kedua setelah gajian, 

atau malah langsung habis karena 

untuk menutup utang di sana-sini? 

Apa yang salah, gaji terlalu kecil, 

kebutuhan terlalu banyak, atau 

gaya hidup yang boros? 

Berapapun jumlah uang 

atau gaji yang kita terima, tidak 

akan membuat kita kaya apabila 

tidak menerapkan prinsip hidup 

hemat. Kebiasaan ini harus kita 

miliki karena jika tidak, maka 

kecenderungan untuk menjadi 

konsumtif jadi tidak teratasi. 

Selain itu, dengan hidup hemat, 

maka kita bisa mempersiapkan 

masa depan yang lebih baik. 

Hemat bukan berarti pelit. 

Simak de� nisinya. Collins English 

Dictionary menyebutkan frugal 

(hemat) is de� ned as “practicing 

economy, living without waste, 

thri� y”. Dalam KBBI disebutkan 

de� nisi hemat sebagai berhati-

hati dalam membelanjakan uang, 

dan sebagainya. Dengan kata lain, 

hemat itu mendasarkan setiap 

pengeluaran pada prioritas atau 

sesuai kebutuhan saja. Bukan 

keinginan, karena keinginan 

berbeda dengan kebutuhan. 

Si hemat bisa memenuhi 

kebutuhannya dengan menyiasati 

belanja ketika ada diskon atau 

promo saja, misalnya. 

Sebagai pegawai negeri 

kita mempunyai gaji yang relatif 

sama di seluruh Indonesia, sesuai 

pangkat golongan dan jabatan. 

Sekadar mengingat 

saja, nominal gaji yang 

kita terima sesudah 

era reformasi ini terus 

membaik. Ketika 

pemerintahan BJ 

Habibie, pegawai negeri 

diberikan tunjangan 

perbaikan penghasilan 

atau TPP yang 

merupakan komponen 

diluar gaji. Kemudian 

TPP dimasukkan 

dalam gaji pokok pada 

era Presiden Gus Dur. 

Era Presiden Megawati 

diberikan kenaikan 

gaji pokok, kemudian 

era Presiden Susilo 

Bambang Yudhoyono 

disamping ada kenaikan 

gaji pokok juga ada 

tunjangan kinerja. Nah, 

dua tahun terakhir ini pada era 

Presiden Joko Widodo pegawai 

negeri sipil dan militer di Indonesia 

diberikan gaji ke-13 dan 14.

Meskipun sekarang 

banyak bank yang memberikan 

kemudahan untuk mendapatkan 

kredit/pinjaman, terutama kepada 

pegawai negeri sipil maupun militer 

sebaiknya kita tetap berhati-hati 

untuk memanfaatkannya. Harus 

banyak pertimbangan untuk 

sampai pada ambil pinjaman 

karena bunga bank juga tidak 

murah. 

Ada banyak cara agar kita bisa 

memanfaatkan secara maksimal 

penghasilan yang kita peroleh 

berapa pun itu jumlahnya tanpa 

harus mengutang ke sana sini. 

1.  Buat anggaran bulanan

Rencanakan anggaran 

bulanan Anda. Mulailah membuat 

Cermat Mengelola 
Gaji, Bebas Hutang

G
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da� ar pengeluaran bulanan 

untuk kebutuhan menjadi dua 

bagian dulu, kebutuhan primer 

dan sekunder. Kebutuhan primer 

seperti makan, sandang, ongkos 

bekerja, tagihan listrik, cicilan 

rumah, cicilan motor, biaya 

pendidikan, kesehatan dan lain 

sebagainya. Kebutuhan sekunder, 

misalnya televisi, meja kursi, 

kendaraan dan sebagainya. 

Kebutuhan tersier bisa juga 

dimasukkan meskipun sifatnya 

tidak harus setelah dua kebutuhan 

di atas dapat terpenuhi. 

2.  Segera bayar tagihan

Saat mendapatkan gaji, hal 

yang pertama harus dilakukan 

adalah membayar semua tagihan 

di awal. Dari mulai tagihan 

listrik, telepon, cicilan, dan lain 

sebagainya. Hal ini penting, 

agar tidak mengganggu biaya 

kebutuhan Anda sehari-hari. 

Dengan memisahkan atau 

membayarkannya terlebih dahulu 

tentu akan membuat lebih tenang 

untuk mengatur pengeluaran 

bulanan lainnya.

3.  Sisihkan untuk tabungan

Jika selama ini Anda 

terbiasa menyisihkan sisa 

gaji untuk tabungan, kali ini 

cobalah menyisihkan gaji 

untuk tabungan sebelum 

menggunakannya untuk keperluan 

sehari-hari. Jadi masukkan 

tabungan dalam da� ar kebutuhan 

bulanan yang wajib dipenuhi sejak 

awal terima gaji. Hal ini berguna, 

untuk menekan pengeluaran-

pengeluaran yang tidak terlalu 

penting. Buatlah jumlah minimal 

berapa persen yang harus ditabung 

dari gaji bulanan. 

4.  Buat laporan keuangan 

harian

Simpanlah struk belanja 

yang Anda dapatkan setiap kali 

berbelanja. Catatlah semua 

pengeluaran Anda setiap harinya. 

Selain cara ini membantu untuk 

mengetahui kemana saja uang 

yang digunakan selama ini, hal itu 

juga dapat membantu menganalisa 

barang-barang apa saja yang 

sebenarnya tidak harus dibeli di 

bulan yang akan datang.

5.  Miliki dua atau lebih 

rekening bank

Buatlah dua rekening bank 

yang berbeda. Gunakan satu 

rekening untuk kebutuhan sehari-

hari seperti, menerima gaji, 

membayar tagihan, dan belanja. 

Rekening lainnya digunakan 

khusus untuk menabung. 

6.  Bijaklah menggunakan 

kartu kredit 

Kartu kredit juga dapat 

membantu Anda dalam 

mengelola keuangan, jika dapat 

menggunakannya dengan cerdas. 

Misalkan, digunakan saat ada 

promo yang diberikan untuk 

membeli barang-barang yang 

dibutuhkan, atau bisa dialokasikan 

untuk membayar semua tagihan-

tagihan. Jangan lupa untuk segera 

melunasi tagihan kartu kredit 

ketika sudah menerima tagihan. 

7.  Investasi

Setelah menyisihkan untuk 

tabungan dan gaji bulanan 

pada kebutuhan sehari-hari, 

 tetapi masih ada kelebihan dana 

sebaiknya menggunakan dana 

tersebut untuk investasi atau 

mengikuti asuransi. Pilih investasi 

yang nilainya diperkirakan terus 

naik seperti emas dan properti. 

8.  Lakukan perbandingan 

Melakukan perbandingan 

antara pengeluaran dengan 

anggaran. Hal terakhir ini wajib 

dilakukan, untuk mengetahui 

apakah pengeluaran sudah sesuai 

dengan anggaran yang dibuat, atau 

malah melebihi dari anggaran. 

Jika yang terjadi seperti itu, sudah 

seharusnya dilakukan revisi 

terhadap anggaran tersebut. Satu hal 

lagi yang tidak kalah penting adalah 

mematuhi aturan keuangan yang 

sudah dibuat tadi dengan konsisten 

dan komitmen yang tinggi.

Kalau sekilas kita amati 

situasi di Mabesau, lahan parkir 

yang disediakan yaitu di depan 

Gedung B1, depan Gedung 

B2 , sebelah timur Gedung B3 

serta sebelah selatan dan utara 

Gedung Denma sudah penuh 

dengan deretan mobil bahkan 

sampai luber, di kanan dan kiri 

pintu keluar Mabesau. Belum lagi 

lahan parkir motor yang tadinya 

hanya satu tempat sekarang 

sudah menjadi tiga dan penuh 

sesak. Berbeda sekali dengan 

kondisi sepuluh tahun silam. 

Semoga ini salah satu bukti bahwa 

kesejahteraan prajurit dan PNS 

TNI semakin baik karena mampu 

mengelola gaji yang juga semakin 

baik tanpa harus dibebani dengan 

hutang.

Berbicara tentang hutang, 

kapan bisa berhutang? 

1. Ketika utang itu akan 

digunakan untuk sesuatu yang 

produktif.

Misalnya, untuk bisnis. 

Bisnis jelas produktif, biarpun 
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hasilnya kadang tidak selalu bisa 

langsung dinikmati. Harapannya, 

hasil bisnis bisa lebih besar 

dibandingkan dengan bunga dan 

cicilan yang harus dibayar.

2. Ketika utang itu akan 

dibelikan barang yang nilainya 

hampir pasti akan naik.

Contohnya, rumah atau tanah. 

Rumah adalah tanah dan bangunan 

yang berdiri di atasnya. Nilai 

bangunan biasanya akan menurun 

dalam jangka waktu 10-15 tahun. 

Sebaliknya, nilai tanah justru akan 

naik dari tahun ke tahun. Bahkan, 

kenaikan harga tanah ini sering 

kali jauh lebih besar daripada 

penurunan nilai bangunan. Di 

sini, Anda boleh berutang karena 

hampir bisa dipastikan persentase 

kenaikan nilai rumah Anda lebih 

besar daripada persentase suku 

bunga KPR.

3. Ketika tidak punya cukup 

uang tunai untuk membeli barang-

barang yang benar-benar Anda 

butuhkan, walaupun nilai barang 

itu menurun.

Misalnya, kulkas. Kulkas 

nilainya cenderung menurun 

dari tahun ke tahun. Akan 

tetapi, barang ini penting dan 

pembeliannya sering kali tidak 

bisa ditunda. Nah, kalau tidak 

punya uang tunai yang cukup 

untuk membelinya, Anda bisa 

memanfaatkan fasilitas hutang/

kredit yang ada di koperasi.

Sebaliknya, ketika barang 

yang akan dibeli nilainya menurun 

dan tidak ada uang untuk 

membelinya secara tunai jangan 

pernah mengajukan hutang. 

Kembali ke contoh kulkas yang 

urgent itu. Kalau ada uang tunai, 

lebih baik beli cash. Kenapa? 

Membeli secara kredit akan lebih 

mahal dibanding kalau membeli 

secara tunai. Bagaimana dengan 

rumah? Membeli rumah secara 

tunai akan lebih murah, akan 

tetapi, khusus untuk rumah, tidak 

masalah kalau membelinya secara 

kredit. Berbeda dengan kendaraan 

atau barang elektronik yang 

nilainya menurun, nilai rumah 

biasanya naik sehingga kalaupun 

membayar lebih mahal dalam 

bentuk pembelian secara kredit, 

persentase kenaikan nilai rumah 

biasanya lebih besar daripada 

persentase suku bunga KPR.* 

(Berbagai sumber)





ehidupan masyarakat, berbangsa, dan negara kita 
sudah begitu lama terusik akibat perilaku tidak 

bertanggung jawab sebagian kecil pengguna media sosial 
(medsos) yang sengaja menggunakan sarana komunikasi 
ini untuk kepentingan-kepentingan yang tidak benar. 
Beberapa peristiwa terjadi di masyarakat seperti � tnah, 
saling hujat, menyebarkan kebencian karena perbedaan 
pandangan maupun sikap, melalui medsos baik facebook, 
twitter, instagram, youtube dan sebagainya.

Keresahan publik atas konten-konten medsos 
termasuk bermuatan ghibah (membicarakan keburukan/
aib orang lain), bullying, namimah (adu domba) konten 
pornogra� , ditambah dengan masifnya penyebaran hoax 
alias berita bohong, fake news—membuat pemerintah 
harus bersikap tegas. Presiden Republik Indonesia Joko 
Widodo pada suatu kesempatan memberikan pandangan 
akan kondisi medsos saat ini. Presiden Joko Widodo 
meminta agar masyarakat menghentikan penyebaran 
berita bohong dan kebencian di media sosial.

Kekhawatiran Jokowi cukup beralasan. Sebagai 
Presiden, beliau memahami betul betapa berbahayanya 
situasi negara yang penuh dengan kebhinekaan ini jika 
permusuhan, perpecahan, dan tidak bersatunya bangsa 
ini terus digelorakan di medsos yang memiliki pengaruh 
besar di masyarakat. Dengan adanya kekuatan internet 
dan tingkat pengguna medsos yang tinggi di Indonesia, 
produksi maupun penyebaran konten medsos yang tidak 
sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, 
UUD 1945, semangat NKRI, jelas akan membawa situasi 
negara pada keadaan tidak menentu seperti kerawanan 
sosial dan mudah terjadi kon! ik horizontal.

“....marilah bersama-sama kita hentikan penyebaran berita bohong dan hasutan yang 

mengandung fitnah dan kebencian di medsos...”"

Presiden RI, Joko Widodo

K

“ marilah bersama sama kita hentikan penyebaran berita bohong dan hasutan yang

Bijak Gunakan MedsosH
U

K
U

M

Dari data yang dilansir Asosiasi Penyelenggara 
Jasa Internet Indonesia (APJII), hasil survei tahun 2016 
saja pengguna ponsel pintar dalam melakukan browsing 
melalui internet di Indonesia kini telah mencapai 89,9 
juta orang. Itu artinya kurang lebih seperempat penduduk 
di Indonesia memiliki akses media baru. Sementera 
itu nielsen.com baru-baru ini melansir data lima besar 
jejaring sosial di smartphone, yaitu facebook 178,8 juta, 
instagram 91,5 juta, twitter 82,2 juta, pinterest 69,6 juta, 
dan linkedin 60,1 juta. Wajar jika kemudian Indonesia 
menempati peringkat kelima pengguna twitter terbesar 
dunia setelah Amerika Serikat, Brasil, Jepang, dan Inggris. 
Bahkan menurut data Webershandwick di Indonesia, 
sekitar 65 juta pengguna facebook aktif.

Di sisi lain, penggunaan media sosial di kalangan 
prajurit dan PNS TNI, bahkan keluarga besar TNI sudah 
tidak terbendung lagi. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot 
Nurmantyo menghimbau untuk berhati-hati menggunakan 
medsos.Terkait hal tersebut Panglima TNI memerintahkan 
agar tidak mengunggah gambar, foto, video yang tidak 
pantas untuk ditonton, karena hal tersebut sangat 
merugikan citra TNI di masyarakat. Panglima TNI juga 
menghimbau kepada seluruh prajurit dan PNS TNI agar 
menggunakan media sosial secara baik, berpedoman dan 
melaksanakan ketentuan-ketentuan penggunaan media 
sosial yang dikeluarkan oleh pimpinan TNI.

Rujukan Hukum

Tingginya pengguna internet, ponsel pintar serta 
medsos jelas membawa dampak positif maupun negatif. 
Persoalan medsos menyangkut persoalan kehidupan 
bangsa, negara, dan bahkan keagamaan yang telah 
menimbulkan kerawanan masyarakat Indonesia yang 
majemuk dan plural. Menilik ke belakang, kegaduhan 
dan perselisihan medsos mulai nampak ketika pemilihan 
presiden 2014 berlangsung, saat itu masyarakat medsos 
terbelah diantara dua kubu yang berkompetisi. Seusai 
perhelatan politik, kondisi medsos berkembang semakin 
tidak kondusif karena memunculkan kegaduhan dan 
perselisihan yang berbau SARA.

Jika tidak cepat diakhiri, daya rusak yang dimiliki 
medsos bukan tidak mungkin akan memorak-porandakan 
tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum di 
Indonesia sebenarnya “sangat ketat” mengatur apa saja 
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yang layak, patut atau tidak patut beredar di medsos. 
Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi 
harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, 
dan memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional 
berdasarkan peraturan guna mencegah penyalahgunaan 
medsos dengan memperhatikan hukum, nilai-nilai agama 
dan sosila budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 
tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
merupakan salah satu acuan kita dalam menggunakan 
media sosial. Undang-undang ini mengatur secara 
rinci tatakrama bergaul di dunia maya beserta sanksi 
yang cukup berat jika melanggar. Adanya UU ITE 
sangat membantu masyarakat menggunakan medsos 
dengan benar. Sebaik apapun UU ITE itu dibuat, tidak 
akan berpengaruh tanpa adanya kesadaran hukum 
dari masyarakat, oleh karena itu harus bijak dalam 
menggunakan medsos.

Pada kesempatan lain, Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) melalui Komisi Fatwa mengeluarkan fatwa untuk 
mengatur penggunaan medsos ini. Fatwa MUI Nomor 24 
tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah 
melalui Medsos mencantumkan hal-hal yang dilarang 
dilakukan muslim dalam bermuamalah di medsos 
diantaranya konten bermuatan ghibah (membicarakan 
keburukan/aib orang lain), bullying, namimah (adudomba) 
konten pornogra! , ditambah dengan masifnya penyebaran 
hoax alias berita palsu Tidak aneh jika masyarakat 
mengapresiasi dan mengawal bersama fatwa MUI 
tersebut. Ketua Umum MUI KH. Maruf Amien juga 
sangat mengkhawatirkan adanya ujaran kebencian dan 
permusuhan melalui medsos.

Disamping berpedoman pada UU ITE dan fatwa 
MUI bagi yang muslim, untuk kalangan prajurit dan PNS 
TNI, penggunaan media sosial juga berpedoman kepada 
ketentuan-ketentuan penggunaan media sosial yang 
dikeluarkan oleh pimpinan TNI dengan dikeluarkannya 
Surat Telegram Nomor: STR/95/2017 tanggal 7 April 2017, 
tentang Penekanan Ulang tentang Penggunaan Medsos, 
diantaranya menekankan agar lebih berhati-hati dalam 
menggunakan media sosial/online seperti facebook, youtube, 
line, twitter, telegram, whatsapp dan lainnya sehingga 
tidak merugikan institusi TNI. Diharapkan dengan 
dikeluarkannya Surat Telegram tersebut menjadi pedoman 
bagi prajurit dan PNS TNI untuk bijak bermedia sosial. 

Esensi Medsos

Fatwa yang dikeluarkan MUI sangat tepat di saat 
euforia kebebasan menyampaikan pandangan termasuk 
perasaan menggunakan media secara bebas, apalagi di 
medsos, begitu marak. Fatwa MUI mengetuk kesadaran 
logika publik bahwa meskipun saat ini merupakan 

era kebebasan, kebebasan bermedia seharusnya 
ada batasannya dan dapat dipertanggungjawabkan 
berdasarkan aturan yang ada, etika publik, dan norma-
norma yang berlaku di masyarakat. Bebas boleh tapi 
jangan kebablasan. 

Tidak semua perasaan, kehendak maupun pikiran 
yang dirasakan bisa dituangkan di medsos. Ketika ide 
atau gagasan ditorehkan di medsos, itu tidak lagi menjadi 
persoalan pribadi, tetapi telah menjadi persoalan publik. 
Seorang semiolog Prancis, Roland Barthes, berujar ketika 
seseorang menuliskan sebuah ide/teks, dengan sendiri 
penulis akan terputus dengan teksnya. Ini artinya ketika 
gagasan ditulis, ide itu tidak lagi menjadi milik pribadi, 
melainkan milik publik, lebih-lebih jika gagasan dituliskan 
di medsos dengan banyak warga masyarakat yang dapat 
mengakses ruang ini.

Secara subtansi hal ini penting diketahui masyarakat 
pengguna medsos. Konten yang tidak mendidik dari 
medsos akan dengan cepat menyebar di masyarakat 
karena diviralkan. Tentu dampak sosial yang ditimbulkan 
medsos ini menjadi luar biasa. Telah banyak contoh yang 
dapat kita saksikan di masyarakat bagaimana medsos itu 
mempengaruhi kehidupan publik. 

DW Rajecki dalam bukunya Attitute, ! emes an 
Advence (1982) menyebutkan, ada tiga komponen yang 
mempengaruhi opini publik, salah satu-nya a" ect (perasaan 
atau emosi). Komponen ini berkaitan dengan rasa senang, 
suka, sayang, takut, benci, sedih, dan kebanggaan hingga 
muak atau bosan terhadap sesuatu sebagai akibat telah 
merasakan atau melihat dan mendengarkannya. 

Kedua, behavior (tingkah laku). Komponen ini lebih 
menampilkan tingkah laku atau perilaku seseorang baik 
menerima maupun menolak. Komponen yang terakhir 
adalah cognition (pengertian atau nalar). Komponen 
kognisi ini berkaitan dengan penalaran seseorang untuk 
menilai suatu informasi, pesan, fakta, dan pengertian 
yang berkaitan dengan pendiriannya. Komponen ini 
menghasilkan penilaian atau pengertian dari seseorang 
berdasarkan rasio atau kemampuan penalarannya.

Pengaruh medsos yang begitu besar sebaiknya 
diarahkan pada hal-hal yang positif untuk kepentingan 
bangsa. Sebab esensi keberadaan medsos adalah untuk 
kepentingan dan menjaga ruang bersama. Ruang publik 
demokrasi membutuhkan kontribusi dan peran pengguna 
medsos untuk menjaga dan merawatnya dengan mengisi 
medsos yang berisi konten-konten edukatif, mendidik, 
inspiratif, merawat kebhinekaan, mempertahankan 
persatuan dan kesatuan serta menjaga Pancasila  demi 
keutuhan bangsa. Penyebaran informasi, terutama melalui 
medsos, secara bijaksana menjadi tanggung jawab setiap 
orang. Mediapun berperan penting untuk menjaga 
toleransi serta harmoni masyarakat yang beragam.* 
(Berbagai sumber)
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1.  Menjadi orang yang ikhlas.

Puasa Ramadhan menggembleng kita dalam 

mengikhlaskan niat, dimana puasa Ramadhan hanya 

dilakukan untuk Allah SWT semata, sebagaimana 

disebutkan dalam hadits:

“Setiap amal anak Adam akan dibalas berlipat ganda. Satu 

kebaikan akan dibalas 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. 

Allah ber! rman: ‘Kecuali puasa. Puasa ini untuk diri-Ku 

dan Aku akan membalasnya (dengan pahala tanpa batas). 

Dia meninggalkan syahwat dan makanannya demi diri-

Ku….” [Shahih Muslim: 1151]

2

Inilah esensi ajaran tauhid. Jika ibadah Anda setelah 

Ramadhan tidak lagi bergantung pada tendensi selain-

Nya, seperti riya’ dan sum’ah yang tergolong syirik kecil 

(lebih-lebih syirik besar), maka ini boleh jadi-Insya Allah-

pertanda yang baik diterimanya amal Ramadhan Anda.

2. Semakin ringan dan nikmat dalam melakukan amal 

ketaatan

Puasa Ramadhan juga menempa seseorang untuk 

meningkatkan kadar keikhlasan ibadahnya. Karena di 

dalam puasa, hamba tidak dituntut sekedar menahan 

makan, minum dan syahwat semata, tapi juga lisan dan 

hatinya dari ketidaksabaran atau dari amal yang tidak 

bermanfaat.

“…Jika pada suatu hari salah seorang dari kalian sedang 

berpuasa, janganlah melakukan rafats (seperti berbicara 

porno atau keji) dan tidak juga membuat kegaduhan. Jika 

ada orang yang hendak mencaci atau menyerangnya, 

B
IN

T
A

L

idak terasa, waktu begitu cepat berlalu, dan bulan 

Ramadhan yang penuh dengan keberkahan dan 

keutamaan berlalu sudah. Semoga kita tidak termasuk 

orang-orang yang celaka karena tidak mendapatkan 

pengampunan dari Allah Swt selama bulan Ramadhan, 

sebagaimana yang tersebut dalam doa yang diucapkan oleh 

malaikat Jibril ‘alaihissalam dan diamini oleh Rasulullah 

Shallallahu’alaihi Wasallam: “Celakalah seorang hamba 

yang mendapati bulan Ramadhan kemudian Ramadhan 

berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh 

Allah Swt”1.

Ramadhan bak jamuan istimewa yang diperuntukkan 

Allah Swt bagi hamba-hamba-Nya tanpa pandang bulu, 

baik bagi mereka para pecinta kebaikan, atau bagi mereka 

para pecinta maksiat. Para pecinta kebaikan menyambut 

jamuan Ramadhan untuk berlomba meraih kecintaan 

Allah Swt. Sementara para pecinta maksiat sudah 

selayaknya menjadikannya sebagai perhentian terakhir 

dari petualangan dosa selama ini, sekaligus momentum 

balik untuk bergabung bersama ka! lah pecinta kebaikan. 

Bagi mereka yang gagal mendulang kemuliaan dari 

jamuan tersebut, sungguh tak ada kalimat yang bisa 

menggambarkan betapa meruginya mereka. Karena 

memang, tidak semua dari kedua golongan tersebut sukses 

meraih kemuliaan Ramadhan. 

“Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi ia tidak 

mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, kecuali rasa lapar 

dan haus.” [Hadits Shahih, Ahmad: II/441 dan 373]

Jika demikian, menjadi penting bagi kita untuk 

mengetahui apakah kita termasuk orang-orang yang sukses 

mendulang rahmat dan magh! rah Allah Swt di  bulan 

Ramadhan. Setidaknya ada beberapa indikasi pasca 

Ramadhan yang bisa kita jadikan parameter ukur dalam 

masalah ini.
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hendaklah ia (bersabar dan) berkata: ‘Sesungguhnya aku 

sedang berpuasa…” [Shahih Bukhari:IV/88]

Hal ini sudah barang tentu membutuhkan tingkat 

keikhlasan yang lebih. Karena dengan keikhlasan seadanya, 

sangat sulit untuk mampu menghindar dari larangan-

larangan semisal dalam hadits di atas. Ketika semakin 

tinggi keikhlasan seorang hamba, semakin besar pula 

keridhaannya terhadap Allah Swt. Semakin besar keridhaan 

hamba kepada Allah Swt, semakin ringan baginya dalam 

melaksanakan ketaatan pada-Nya. 

Jika kita merasakan hal tersebut di luar Ramadhan, 

maka berbahagialah. Kita yang tadinya merasa terbelenggu 

ketika hendak melangkah untuk beramal, Kita yang 

kemarin selalu tidur berselimut futur (malas, jenuh dalam 

beramal), tiba-tiba menjadi orang yang bangkit beramal 

shalih setelah Ramadhan, maka tersenyumlah dan ucapkan 

tahmid (Alhamdulillah), karena Anda telah meraih 

fadhilah Ramadhan.

Setelah merasa ringan dalam melakukan amal 

ketaatan (terutama ibadah yang wajib), dan telah istiqomah 

dalam beribadah kepada-Nya, maka pada tahap berikutnya 

kita akan merasakan kenikmatan dalam beribadah. Jiwa 

dan raga kita merasa butuh untuk beribadah. Hati akan 

terasa hampa dan merugi ketika luput dari satu bentuk 

ibadah, sekalipun tanpa disengaja.

3.  Semakin jauh dari maksiat

Ini karena puasa adalah tameng yang membentengi 

hamba dari perbuatan maksiat. Sebagaimana hadits 

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wassalam:

3

“Wahai sekalian anak muda, barangsiapa di antara kalian 

telah mampu, maka hendaklah ia menikah, karena menikah 

itu lebih menundukkan pandangan dan lebih tangguh 

memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu, maka 

hendaklah ia berpuasa karena puasa bisa menjadi perisai 

baginya (dari kemaksiatan).” [Shahih Bukhari: IV/106 dan 

Shahih Muslim: 1400 dari sahabat Ibnu Mas’ud].

Maka jika keadaan kita lebih jauh dari maksiat jika 

dibandingkan dengan kondisi sebelum Ramadhan, maka 

ber-husnudzon-lah kepada Allah, bahwa Anda telah 

meraih fadhilah Ramadhan.

4.  Cinta pada al-Quran

Orang-orang yang sukses di bulan Ramadhan akan 

bertambah rajin membaca al-Qur-an di luar Ramadhan 

jika dibandingkan dengan waktu sebelum Ramadhan. 

Karena bulan ini adalah “Bulannya al-Qur-an”, tiada hari 

tanpa membaca al-Qur-an. Sehingga kebiasaan mulia ber-

wirid dengan tilawah al-Quran tentunya akan tetap dijaga 

dan terus berlanjut setelah Ramadhan.

5.  Menjadi dermawan

Hikmah puasa memberikan kita kesempatan untuk 

merasakan penderitaan kaum dhuafa’ dan fakir miskin. 

Dari sini diharapkan tumbuh kesadaran sosial yang 

tinggi dengan menyantuni mereka, menyayangi serta 

meringankan beban mereka. Kewajiban zakat ! thrah 

di akhir Ramadhan juga mengajarkan hal ini. Selepas 

Ramadhan, orang-orang yang sukses akan lebih dermawan.

6. Loyalitas (wala’) sesama muslim semakin kokoh

Ramadhan mengajarkan kita untuk berbagi antar 

sesama. Renungkanlah bagaimana Allah Swt menjanjikan 

pahala yang besar kepada mereka yang menyediakan i" har 

(buka puasa) bagi saudaranya:

“Barangsiapa memberi makan kepada orang yang berbuka 

puasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tersebut, 

tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit 

pun.”  [Ahmad: IV/114-116, shahih menurut at-Tirmidzi: 

804]

Ramadhan benar-benar menjadi momentum bagi 

kita untuk merekonstruksi makna al-Wala’ yang sempat 

runtuh dan terkubur. Dengan demikian, rasa cinta dan 

persaudaraan Islam pun akan bersemi. Orang-orang yang 

sukses menjalani Ramadhan, senantiasa menjaga bangunan 

al-Wala’ tetap kokoh menjulang, baik di luar Ramadhan 

sekalipun.

7.  Do’a yang terkabul

Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

“Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, punya satu 

kesempatan do’a yang tidak akan ditolak pada saat ia 

berbuka.” [Hadits Shahih, Ibnu Majah: I/557]

Jika doa yang kita panjatkan saat Ramadhan menjadi 

kenyataan, maka ucapkanlah kalimat syukur, kemudian 

kita boleh berharap dengan yakin, bahwa kita telah meraih 

fadhilah Ramadhan.

8.  Semakin mendalami ilmu agama

Boleh dibilang ini adalah indikasi terbesar bagi 

seorang hamba yang telah meraih sukses di bulan 

Ramadhan. Karena buah dari sukses Ramadhan adalah 

55suara ANGKASA Juli 2017ar



kepada Allah Swt.” [Syarh Shahih Muslim: VII/128]. Jika 

kita renungkan ucapan Imam Nawawi rahimahullah : “… 

ilmu akan menuntunnya kepada ketakwaan kepada Allah 

Swt”, maka akan nampak jelas korelasi antara mendalami 

ilmu agama dengan tujuan utama puasa Ramadhan yang 

disebutkan dalam ayat:

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu 

berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum 

kamu agar kamu bertakwa.” [QS. al-Baqarah: 183]

Logikanya; jika kita sukses menjalani Ramadhan, 

maka kita pasti akan menjadi orang yang bertakwa, 

sementara ilmu adalah kendaraan yang akan mengantarkan 

kita kepada takwa (sebagaimana ucapan Imam Nawawi 

di atas). Sehingga bisa ditarik garis kesimpulan bahwa: 

“Orang-orang yang sukses menjalani Ramadhan akan 

dipersiapkan oleh Allah untuk mendalami ilmu agama, 

demi meraih apa yang telah Ia janjikan sebagai buah dari 

berpuasa yaitu takwa. Setelah meraih mahkota takwa, maka 

bersiap-siaplah seorang hamba mendulang kemuliaan demi 

kemuliaan, kebaikan demi kebaikan yang melimpah dan 

beragam jenisnya”. Wallahu’alam bi murodih.* (A. Solehudin 

Wahid)

dilimpahkannya berbagai kebaikan kepada hamba. Dan 

Allah jika menghendaki kebaikan bagi hamba-Nya yang 

terpilih, Dia terlebih dahulu akan mempersiapkan hamba-

Nya tersebut untuk memahami ilmu agama, sebagaimana 

sabda Rasulullah Shalallahu ‘alaihi wasallam:

“Barangsiapa dikehendaki baginya kebaikan oleh Allah, 

Maka Dia akan memberikan pemahaman agama 

kepadanya.” [Shahih Bukhari: 71 dan Shahih Muslim: 1037]

Dengan kata lain dari hadits ini, bahwa orang yang 

tidak diberikan pemahaman dalam agamanya (berarti) 

tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah ‘Azza wa jalla [al-

‘Ilmu Fadhluhu wa Syarafuhu hal. 49]. Dan yang demikian 

ini mustahil bagi mereka yang benar-benar sukses di 

bulan Ramadhan di mata Allah. Orang-orang yang sukses 

menjalani Ramadhan pasti akan mendapat limpahan 

kebaikan dari Allah, dan indikasinya akan terlihat jelas 

setelah Ramadhan, dari usahanya yang lebih serius dalam 

menuntut dan memahami ilmu agama.

Imam Nawawi  rahimahullah (wafat th. 676 H) 

mengatakan: “Di dalam hadits ini terdapat keutamaan ilmu, 

mendalami agama, dan dorongan kepadanya. Sebabnya 

adalah karena ilmu akan menuntunnya kepada ketakwaan 
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atanya penempatan pertama di 
kesatuan menentukan jodoh. 
Maksudnya kita akan 

ketemu jodoh di daerah/kota pada 
penempatan pertama pada satuan 
kerja. Tapi sepertinya itu hanya 
kiasan para Gumil di Sekolah 
Kejuruan saja.

Memang ada beberapa teman 
seangkatan yang benar-benar 
mendapatkan jodohnya di daerah 
penempatan pertama, bahkan 
sampai ke jenjang pernikahan. 

Tapi tidak sedikit juga yang 
perjalanan cintanya kandas di 
tengah jalan, seperti aku ... Rangga, 
pria tampan (menurutku) ...

Walau berpostur tinggi 
dan proporsional, wajahku yang 
cenderung berminyak diperparah 
dengan kemunculan jerawat, jauh 
jika dibandingkan dengan Rangga 
pemeran pada � lm layar lebar 
“Ada Apa Dengan Cinta” yang 
dimainkan aktor Nicolas Saputra 
yang berkulit putih dan mulus, 
maka dari itu teman seangkatanku 

 Gadis 

Berhijab

lebih senang memanggilku Angga. 
Sejak pelantikan Bintara 

karier di tahun 2012 sampai dengan 
saat ini, sudah enam tahun aku 
berdinas di TNI Angkatan Udara 
belum juga mendapatkan jodoh 
yang tepat.

Penempatan pertamaku di 
Mabesau Jakarta tahun 2013, nihil 
... boro-boro dapat jodoh, wanita 
yang melihatku saja langsung il� l 
(ilang feeling).

Setelah tiga tahun menjomblo, 
ibu yang prihatin dengan jerawat di 
wajahku yang tak kunjung sembuh 
menyarankanku untuk berobat. 

“Walau pria, tetap harus 
merawat diri”, pesan ibuku.

Saat penempatan kedua di 
Koopsau I Jakarta tahun 2015, 
akupun mengikuti saran ibu 
untuk ke dokter. Berkat perawatan 
dokter kulit di RS Esnawan, selain 
ketampananku bertambah karena 
jerawat d iwajahku hilang ... aku 
juga mendapatkan kenalan seorang 
mahasiswi Akper yang sedang 

praktik magang di RS.
Mungkin ini yang disebut 

“witing tresno jalaran soko 
kulino”, karena terbiasa bertemu, 
benih-benih cinta antara aku dan 
Sari pun bersemi. Kami sepakat 
untuk menjalin hubungan sebagai 
sepasang kekasih.

Ternyata benar ya, jatuh 
cinta itu berjuta rasanya. Setiap 
akhir pekan disela-sela kesibukan, 
kami meluangkan waktu untuk 
melepas kangen dengan makan 
malam ataupun nonton di bioskop 
bersama.

Namun sayang setelah satu 
tahun berpacaran, akhirnya awal 
tahun 2017 hubungan kami pun 
kandas. Alasannya sepele... Sari 
tidak mau menjalin hubungan jarak 
jauh denganku yang mendapatkan 
Skep mutasi ke Lanud 
Abdulrahman Saleh di Malang dan 
ingin fokus belajar.

Ironis, pindah ke kota Malang 
dan mendapatkan ke-malang-an 
karena putus cinta.

K
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“ ... daripada sakit hati ... 
lebih baik sakit, gigi iniiii ... biar tak 
mengapa ... ”

“Cocok banget nih lagu buat 
yang patah hati”, gumamku dan 
mengikuti nyanyian Magie Z dari 
pemutar musik digital dengan suara 
rendah di ruang DAAU Halim.

Setelah menunggu 30 menit, 
tak lama kemudian bis jemputan 
yang mengangkut penumpang dari 
DAAU datang mengantar kami ke 
Hercules C-130 di Apron.

“Nguiiiiiiiiiiing .... “, terdengar 
deru suara mesin pesawat Hercules 
yang kutumpangi.

Suasana kabin pesawat 
Hercules berbeda dengan pesawat 
komersil, tempat duduknya 
yang berwarna merah dipasang 
berhadap-hadapan pada sisi 
kanan dan kiri dekat jendela 
dan didesain � eksibel untuk bisa 
dilipat, sandaran punggung para 
penumpangnya juga terbuat dari 
tali temali berwarna merah.

Pesawat Hercules C-130 yang 
kutumpangi dari Lanud Halim ini 
mulai berjalan perlahan namun 
pasti menuju Runway untuk lepas 
landas dengan rute Halim (Jakarta) 
- Adi Sutjipto (Jogja) –Abd Saleh 
(Malang)–Hnd (Makassar). Tanpa 
sadar akupun tertidur.

“Mas ... mas ...”, terdengar 
suara halus membangunkanku. 
Kubuka mata dan mendapati 
seorang gadis cantik berhijab 
berdiri dihadapanku. Saking 
cantiknya aku sampai terpesona 
dibuatnya.

Sambil membetulkan posisi 
duduk akupun bertanya padanya, 
“Ada apa ya Mba?”

“Bisa geser sedikit? ... saya 
ijin mau duduk,” pinta gadis cantik 
tersebut dengan sopan.

Kulihat sekelilingku, kabin 
yang saat aku masuk tadi pagi 
masih lenggang kini telah terisi 

penuh. Kulihat jam ditangan 
kananku, ternyata sudah jam 8.30.

“Ini sudah di Jogja ya Mba?”, 
tanyaku sambil menyilahkan ia 
duduk.

“Iya ...Mas tidurnya pules 
sekali sampai tidak sadar”, jawabnya 
sembari duduk.

Setelah transit di Jogja untuk 
mengangkut barang dan beberapa 
penumpang, Hercules, Sang 
Burung Besi mengudara kembali.

Rasa segan yang menggelayuti 
diri kusingkirkan. Aakupun 
memberanikan diri mengajaknya 
berkenalan. Dan akhirnya selama 
perjalanan kurang lebih satu 
jam menuju kota Malang, kami 
mengobrol banyak hal. 

Anindya namanya, dalam 
bahasa Jawa artinya sempurna 
biasa disapa Nindya. Sesuai dengan 
orangnya yang cantik sempurna 
(di mataku). Ia bekerja sebagai 
teller bank swasta di kota Malang 
dan sedang mengambil cuti. 
Belakangan aku juga tahu ternyata 
ayahnya seorang Pama di Lanud 
Abdulrahman Saleh.

“ ... Tak terasa ya sudah 
sampai di Lanud Abd”, ujarku.

“Iya tak terasa, ...,” jawab 
Anindya.

Akupun menyodorkan tangan 

untuk berjabat tangan.“Semoga 
lain waktu kita bisa bertemu lagi”, 
ujarku berharap.

Nindya pun membalas sambil 
tersenyum.

“Seeer ... dag ... dig ..., dug ... “, 
jantungku ser-seran seakan meleleh 
karena melihat senyum manisnya 
yang merekah.

Setelah keluar dari Hercules, 
dipersimpangan gedung DAAU 
Lanud Abdulrahman Saleh kami 
berpisah, kulihat hijab berwarna 
hijau yang dikenakan Nindya 
perlahan menjauh.

“... Ya Tuhaaaan ..., betapa 
bodohnya aku, kenapa tidak 
menanyakan nomor ponselnya 
tadi”, gumamku penuh penyesalan.

 “Nindya ... !!!”, tanpa sadar 
aku berteriak lantang memanggil 
namanya, beberapa orang bahkan 
melihat ke arahku.

Kulihat Nindya berhenti dan 
menoleh padaku dengan muka 
terkejut.

Akupun berlari menghampiri 
Nindya dan tanpa ragu 
menanyakan nomor ponselnya. 
Kulihat wajahnya yang memerah 
tersipu malu. Duuuh ... manisnya.

Yaah ...aku tidak mau 
menyia-nyiakan kesempatan yang 
diberikan Tuhan padaku.

“Jodoh memang sudah 
ditetapkan Tuhan kepada setiap 
manusia dan akan datang pada 
waktunya, tetapi mendekatkan diri 
pada jodoh yang dituntun oleh 
Tuhan adalah upaya kita dalam 
mempersiapkan diri, ikhtiar dan 
niat baik.  Hasilnya biarlah Tuhan 
yang menentukan”. (Neu)

Nb: cerita ini hanyalah � ktif 

belaka, jika ada kesamaan tempat, 

nama dan juga cerita adalah 

hanya kebetulan semata dan tidak 

ada unsur kesengajaan.

“Jodoh 
memang sudah 

ditetapkan 
Tuhan kepada 
setiap manusia 

dan akan 
datang pada 
waktunya,....
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Sertijab Empat Jabatan. Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P. memimpin serah terima empat 

jabatan yakni Pangkoopsau II, Irjenau, Kadispotdirgaau, serta Kadiskesau, di Mabesau, Jakarta (10/5). 

Jabatan Pangkoopsau II diserahterimakan dari Marsda TNI Umar S Hariyono kepada Marsma TNI Yadi 

Indrayadi, jabatan Irjenau dari Marsda TNI Anang Murdianto kepada Marsda TNI Umar S Hariyono. 

Selanjutnya Marsekal Pertama TNI Hari Budianto sebagai Kadispotdirgaau yang baru menggantikan 

Marsma TNI Irwan Dunggio. Sedangkan Kepala Dinas Kesehatan TNI AU, Marsma TNI dr Didik Kestio, 

menggantikan Marsma TNI dr Asrunsyah Nasution.* 

Sertijab Aspers Kasau. Kasau 

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, 

S.I.P melantik Marsekal Muda 

(Marsda) TNI Anastasius Sumadi 

menjadi Asisten Personel (Aspers) 

Kasau menggantikan Marsda TNI 

Dedy Permadi, SE, MMDS melalui 

sebuah penyumpahan jabatan dan 

penandatangan pakta integritas, 

dalam sebuah upacara militer di 

Mabesau, Jakarta, Jumat, (2/6). 

Marsda TNI Anastasius Sumadi 

alumnus Akademi Angkatan Udara 

(AAU) tahun 1984 sebelumnya 

adalah Pati staf Khusus Panglima 

TNI. Sedangkan Marsda TNI Dedy 

Permadi alumnus AAU tahun 1985, 

selanjutnya mengemban tugas baru 

sebagai Aspers Panglima TNI. * 
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Sembilan Pati TNI AU Naik Pangkat
erdasar Keputusan Presiden RI No 28/TNI/2017 tanggal 4 Mei 2017 tentang 

Kenaikan Pangkat Satu Tingkat Lebih Tinggi Para Pati dan Pamen TNI, ada 

sembilan perwira TNI AU terdiri dari empat orang Perwira Tinggi (Pati) bintang satu 

menjadi bintang dua dan lima orang perwira berpangkat kolonel menjadi Pati bintang 

satu. Para Pati bintang satu yang naik pangkat menjadi bintang dua adalah Marsda 

TNI Jhony Kadarma, M.A., M. Sc. (Wakil Rektor III Bid. Kerjasama Kelembagaan 

Unhan), Marsda TNI Ignatius Tryandono P., S.Mn. (Dankoharmatau), Marsda TNI 

Imran Baidirus, S.E. (Pangkoopsau I), Marsda TNI Bambang Aribowo, S.H., M.H. 

(Kadilmiltama Mahkamah Agung). Sedangkan perwira yang menjadi bintang satu 

adalah Marsma TNI Andjar Sungkowo, S.E., M.Si.(Han) (Dirdiklat Kodiklatau), 

Marsma TNI Suharto (Dirum Kodiklatau), Marsma TNI Danang Hadiwibowo, S.E., 

M.M. (Kapusku Kemhan), Marsma TNI Yusuf Jauhari, S. Sos., M.Eng. (Kapusdatin 

Kemhan), dan Marsma TNI Ir. Tedi Rizalihadi S. (Pangkosek Hanudnas II Mks).

Sembilan Pati melaporkan atas kenaikan pangkatnya kepada Kasau Marsekal TNI 

Hadi Tjahjanto di Mabesau, (8/5).  Hadir pada acara tersebut Wakasau Marsekal Madya 

TNI Hadiyan Sumintaatmadja, para asisten Kasau, dan pejabat TNI AU lainnya.*

Kepala Staf TNI AU (Kasau) Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P didampingi Ketua Umum PIA Ardhya Garini Ny. Nanny Hadi 
Tjahjanto memberikan pengarahan kepada Perwira Tinggi (Pati) TNI AU yang didampingi para istri setelah menerima pelaporan 

kenaikan pangkat di Mabesau, Cilangkap, Jakarta (8/5).  

B
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Sertijab Danskadron Udara 2. 
Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma 

TNI Fadjar Prasetyo, S.E.,M.P.P, melakukan 

salam komando dengan pejabat lama dan 

pejabat baru Komandan Skadron Udara 

2 Lanud Halim Perdanakusuma setelah 

melaksanakan upacara serah terima 

jabatan di Lanud Halim Perdanakusuma, 

Jakarta (25/4). Pejabat lama Letkol Pnb 

Setiawan digantikan oleh Letkol Pnb 

Trinanda Hasan. Letkol Pnb Setiawan 

selanjutnya menjabat Pabandya Ops Sops 

Kosekhanudnas I, Jakarta, sedangkan 

Letkol Pnb Trinanda Hasan Febrianto 

(lulusan AAU tahun 1999), sebelumnya 

menjabat Kalambangja Lanud Halim 

Perdanakusuma.* 

Kolonel Lek Trusta Yuniarta Jabat Kadiswatpersau. Jabatan Kadiswatpersau diserahterimakan 

dari Marsma TNI Agus Radar Sucahyo kepada Kolonel Lek Trusta Yuniarta. Upacara serah terima jabatan 

dipimpin oleh Kasau Marsekal TNI Hadi Tjahjanto di Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur, (23/5). Setelah 

upacara serah terima jabatan ketiga pejabat melakukan salam komando.*
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Sertijab di Kohanudnas. Panglima Komando 

Pertahanan Udara Nasional Marsekal Muda 

TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., menyaksikan 

penandatanganan naskah berita acara serah terima 

jabatan Asisten Personel (Aspers) Kaskohanudnas 

dan Asisten Khusus Matra Darat (Assusmatrad) di 

Aula Leo Watimena Makohanudnas, Jakarta, (23/5). 

Jabatan Aspers diserahterimakan dari Kolonel Adm 

Adrianus Gatot. S kepada Kolonel Pnb. Yuniarsa 

Aditya Permana dan Assusmatrad dari Kolonel 

ARH. A. Zaky Basuki R. kepada Kolonel ARH. 

M. Hasyim Laihakim, S.E., M.M. Kolonel Adm 

Adrianus Gatot. S., selanjutnya menjabat sebagai  Kasubdismin PNS Disminpersau dan Kolonel Pnb Yuniarsa 

Aditya Permana sebelumnya menjabat Komandan Lanud Husein Sastranegara, Bandung. Pejabat Assusmatrad 

lama Kolonel ARH. A. Zaky Basuki R., selanjutnya sebagai Pamen Mabes TNI AD dan Kolonel ARH. M. 

Hasyim Laihakim, S.E., M.M., sebelumnya menjabat Kapendam Kodam XVI/Pattimura.*

Sertijab Danlanud Roesmin Nurjadin. 
Pangkoopsau I Marsda TNI Imran Baidirus, S.E., 

melakukan salam komando dengan Marsma 

TNI Henri Al! andi dan Marsma TNI T.B.H. Age 

Wiraksono, S.I.P.,M.A seusai upacara serah terima 

jabatan Komandan Lanud Roesmin Nurjadin, di 

Makoopsau I, Jakarta, (17/5). Marsma TNI T.B.H. Age 

Wiraksono, S.I.P.,M.A menggantikan Marsma TNI 

Henri Al! andi sebagai Komandan Lanud Roesmin 

Nurjadin. Marsma TNI T.B.H Age Wiraksono, 

S.I.P.,M.A., lulusan AAU tahun 1990 sebelumnya 

menjabat sebagai Panglima Komando Sektor 

Pertahanan Udara Nasional III (Pangkosekhanudnas III) Medan. Sedangkan Marsma TNI Henri Al! andi, 

alumnus AAU tahun 1988 selanjutnya menjabat sebagai Kepala Staf Koopsau I (Kas Koopsau I).*

 Sertijab Danskadik 105. Danlanud 

Adisutjipto Marsma TNI Ir. Novyan Samyoga, 

MM, menyematkan pangkat jabatan kepada Letkol 

Sus Monika " eresia Purba, M.Si. pada acara 

serah terima jabatan Danskadik 105,  di Lapangan 

Jupiter Lanud Adisutjipto, (13/4 ). Letkol Sus 

Monika " eresia Purba menggantikan Letkol Sus 

Palupi Rahayu, S.H. Skadron Pendidikan (Skadik) 

105 merupakan lembaga pendidikan di TNI AU 

yang mencetak prajurit Wanita Angkatan Udara 

(Wara).* 
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Sertijab Asintel. Pangkosekhanudnas IV Marsma 

TNI H. Dumex Dharma, S.AP., M.Si menyaksikan 

penandatanganan berita acara serahterima jabatan 

Asintel Kosekhanudnas IV bertempat di Gedung 

Farsyos Kosekhanudnas IV, Biak, (19/5). Jabatan 

Asintel Kosekhanudnas IV diserahterimakan dari 

Kolonel Sus Firmansjah kepada Letkol Sus Drs. 

Sobirin. Pejabat lama selanjutnya bertugas sebagai 

Kasubdispamsut Dispamsanau, sedangkan pejabat 

baru Letkol Sus Drs. Sobirin sebelumnya menjabat 

sebagai Pabandyaprod Paban V/Prodin Spamau.* 

(Pen Kosek IV)

Sertijab dua jabatan di Seskoau. Danseskoau 

Marsda TNI Dedy N. Komara, S.E melantik Kolonel 

Pnb Joko Sugeng Sriyanto., S.T. sebagai Direktur 

Pengkajian Pendidikan dan Latihan (Dirjiandiklat) 

Seskoau yang baru,  sekaligus memimpin serah 

terima jabatan Kepala Departemen  Kepemimpinan 

dan Kejuangan (Kadeppimjuang) dari Kolonel 

Tek Moch Isak Sugandi kepada Kolonel Kes Drs. 

Ridwan, M.Kes., M.Si., di Bangsal Srutasala Seskoau 

Lembang, Bandung Barat, (17/05). Dirjiandiklat 

Seskoau yang baru sebelumnya sebagai Dansekkau, 

sedangkan Kolonel Kes Drs. Ridwan, M.Kes., M.Si. 

sebelumnya menjabat Perwira Penuntun (Patun) 

Sesau. Kolonel Tek Moch Isak Sugandi melanjutkan 

tugas sebagai Kasubdis Pesheli Disaeroau di 

Mabesau.* (Pen Seskoau)

Salam Komando. Danlanud Roesmin Nurjadin 

Marsma TNI Henri Al! andi (sekarang Kas Koopsau 

I) melakukan salam komando dengan Letkol Pnb 

Dedy Supriyanto dan Letkol Pnb Adhi Safarul 

Akbar usai memimpin upacara serah terima jabatan 

(Sertijab) Danskadron Udara 12, di Pekanbaru, 

(21/4). Jabatan Komandan Skadron Udara 12 Lanud 

Roesmin Nurjadin diserahterimakan dari Letkol Pnb 

Dedy Supriyanto kepada Letkol Pnb Adhi Safarul 

Akbar dalam sebuah upacara yang dipimpin oleh 

Danlanud Roesmin Nurjadin Marsma TNI Henri 

Al! and (sekarang Kas Koopsau I). Pejabat lama yang 

merupakan alumnus AAU tahun 1998 selanjutnya 

melaksanakan tugas sebagai Kasiopsstatis Subdisops 

Disopslatau. Sedangkan pejabat baru, lulusan AAU 

tahun 1999 sebelumnya menjabat sebagai Ka Faslat 

Wing 6 Lanud Roesmin Nurjadin.*
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1.  Marsda TNI Anang Murdianto dari Irjenau menjadi Staf Khusus Kasau. 

2.  Marsda TNI Umar Sugeng Hariyono, S.I.P., S.E., M.M. dari Pangkoopsau II menjadi Irjenau. 

3.  Marsda TNI Robert Soter Marut, M.Sc. dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU 
 (dalam rangka pensiun). 

4.  Marsda TNI M. Nurullah, S.I.P., M.M. dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU 
 (dalam rangka pensiun). 

5.  Marsma TNI Yadi Indrayadi S., M.S.S. dari Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI menjadi 
 Pangkoopsau II. 

6.  Marsma TNI Johannes Berchman SW. dari Wagub AAU menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Panglima TNI. 

7.  Marsma TNI Fachri Adamy, S.E. dari Kas Koopsau I menjadi Wagub AAU. 

8.  Marsma TNI Henri Al! andi dari Danlanud Roesmin Nurjadin. menjadi Kas Koopsau I. 

9.  Marsma TNI T.B.H. Age Wiraksono, S.I.P., M.A. dari Pangkosek Hanudnas III Medan menjadi 
 Danlanud Roesmin Nurjadin.

10.  Marsma TNI dr. Asrunsyah Nasution, Sp.PD. dari Kadiskesau menjadi Staf Khusus Kasau. 

11.  Marsma TNI dr. Didik Kestito, Sp.BU.,M.M.Rs. dari Ka RSPAU dr. S. Hardjolukito menjadi Kadiskesau. 

12.  Marsma TNI Yudi Rusti Hadi dari Pati Sahli Kasau Bid. Strahan menjadi Staf Khusus Kasau. 

13.  Marsma TNI Agus Yulianto dari Pa Sahli Tk. II Indag Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI menjadi 
 Pati Sahli Kasau Bid. Strahan. 

14.  Marsma TNI Irwan Is Dunggio, S.Sos. dari Kadispotdirga menjadi Danlanud Atang Sendjaja. 

15.  Marsma TNI Hari Budianto dari Danlanud Atang Sendjaja menjadi Kadispotdirga.

16.  Marsma TNI Johny Kadarma, M.A., M.Sc. dari Warek III Bid. Kerjasama. Kelembagaan Unhan menjadi 
Staf Khusus Kasau. 

17.  Marsma TNI Lukas Pamardi, S.H., M.M. dari Bandep Hankam Setjen Wantannas menjadi 
 Staf Khusus Kasau. 

18.  Marsma TNI Deri Pemba Syafar, M.M. dari Bandep Renkon Setjen Wantannas menjadi 
 Bandep Strategi Nasional Setjen Wantannas. 

19.  Marsma TNI Bayu Roostono, S.H., M.M. dari Bandep Strategi Nasional Setjen Wantannas menjadi 
 Bandep Renkon Setjen Wantannas. 

20.  Marsma TNI Achmad Zainuri, S.E., M.M. dari Staf Khusus Kasau menjadi Pati Mabes TNI AU 
 (dalam rangka pensiun).

21.  Kolonel Kes drg. Chairul Maulidi, Sp.KG. dari Kapokli Lakesgilut Diskesau menjadi 
 Pa Sahli Tk. II Bid. Jahpers Panglima TNI. 

22.  Kolonel Pnb Ir. Tri Bowo Budi Santoso, M.M., M.Tr. (Han). dari Sesdislambangjaau menjadi 
 Pangkosek Hanudnas III Medan. 

23.  Kolonel Kes dr. M. Daradjat, Sp.An. dari Kasubdis Matfaskes Diskesau menjadi 
 Ka RSPAU dr. S. Hardjolukito. 

24.  Kolonel Tek Dr. Ir. Gita Amperiawan, M.Sc. dari Kasubdit Dagunkermaindhan Dittekindhan Ditjen 
Pothan Kemhan menjadi Dirtekindhan Ditjen Pothan Kemhan. 

25.  Kolonel Lek Uganda Irwanto dari Analis Kebijakan Bid. Pengembangan Sektor Rill Setjen Wantannas 
menjadi Bandep Hankam Setjen Wantannas.*

Panglima TNI Mutasi 25 Pejabat TNI AU

Berdasarkan Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/295/IV/2017, tanggal 25 April 2017 tentang 

Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan TNI, 25 pejabat TNI AU menjalani 

mutasi jabatan. 
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Sertijab Kadispers Wingdikum. 
Danwingdikum Kolonel Pnb Zulfahmi, S.Sos. salam 

komando bersama Kadispers Wingdikum  yang 

baru Mayor Adm Asep Opik dan pejabat lama 

Mayor Adm Agus Supriyadi.  Jabatan Kadispers 

Wingdikum diserahterimakan melalui upacara 

militer dipimpin oleh Danwingdikum Kolonel 

Pnb Zulfahmi, S.Sos di Bogor, beebrapa waktu 

lalu. Sebelum menjabat Kadispers Wingdikum 

Mayor Adm Asep menjabat Pamen Lanud Halim 

Perdanakusuma, Jakarta dan Mayor Adm Agus 

Supriyadi selanjutnya menjabat Kasibinpers Lanud 

Rusmin Nurjadin Pekanbaru.* (Pen Wdu)

Tiga Komandan Lanud Diserahterimakan. 
Panglima Komando Operasi TNI AU II (Pangkoopsau 

II) Marsekal Muda (Marsda) TNI Yadi Indrayadi 

S, M.S.S., bertindak selaku inspektur upacara pada 

Upacara Pengambilan Sumpah dan serah terima jabatan 

Komandan Lanud Eltari, Komandan Lanud Merauke 

dan Komandan Lanud Rembiga di Gedung Suryadarma 

Makoopsau II, Jakarta, (11/5).  Komandan Lanud Eltari 

diserahterimakan dari Kolonel Pnb Jorry S. Koloay 

kepada Kolonel Pnb Ronny Irianto Moningka, ST., M.M., 

Komandan Lanud Merauke dari Kolonel Pnb Widyargo 

Ikoputra, S.E., M.M. kepada Kolonel Pnb Awang 

Kurniawan, S.T serta Komandan Lanud Rembiga dari Kolonel Pnb Bambang Gunarto, S.T., M.M kepada Kolonel 

Pnb Dodi Fernando, S.E., Msoc. Sc. Komandan Lanud Eltari yang baru sebelumnya menjabat sebagai Sahli Air 

Power Kohanudnas, sedangkan pejabat lama selanjutnya sebagai Dansekkau. Komandan Lanud Merauke yang baru 

sebelumnya menjabat sebagai Pamen Sopsau, sedangkan pejabat lama Kolonel Pnb Widyargo Ikoputra, S.E., M.M. 

selanjutnya sebagai Pamen Sopsau. Komandan Lanud Rembiga yang baru sebelumnya menjabat sebagai Pamen 

Sopsau, sedangkan pejabat lama menjabat sebagai Pamen Sopsau.*

Kolonel Pnb R. Agung Sasongkojati 
Jabat Sesdispotdirga. Jabatan Sekretaris 

Dinas Potensi Dirgantara Angkatan Udara 

(Sesdispotdirga) diserah terimakan dari  Kolonel 

Pnb Bambang Nurwicahyo kepada Kolonel Pnb 

R. Agung Sasongkojati. Prosesi sertijab dipimpin 

oleh Kepala Dinas Potensi Dirgantara TNI 

Angkatan Udara (Kadispotdirgaau) Marsma TNI 

Hari Budianto diruang rapat Dispotdirga Wisma 

Aldiron Pancoran, Selasa (23/5). Sebelumnya 

Kolonel Pnb R. Agung Sasongkojati menjabat 

sebagai Kepala Sub Dinas Penerangan Pasukan 

(Kasubdispenpas) Dispenau, sedangkan Kolonel 

Pnb Bambang Nurcahyo  menjabat sebagai Kepala 

Pusat Komando dan Pengendalian TNI Angkatan 

Udara (Kapuskodalau) Mabesau.*
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Sertijab Danskadron Udara 5. Komandan Lanud 

Sultan Hasanuddin Marsma TNI Bowo Budiarto, SE, 

menyaksikan penandatanganan naskah berita acara 

serah terima jabatan Komandan Skadron Udara 5 

Lanud Sultan Hasanuddin, (26/5). Jabatan Komandan 

Skadron Udara 5 diserahterimakan dari Letkol Pnb 

Akal Juang kepada Letkol Pnb Hilman Lamhot 

Parasian Ambarita. Pejabat baru lulusan AAU tahun 

1999, sebelumnya menjabat sebagai Kaopslat Wing 

Udara 5 Lanud Sultan Hasanuddin. Sedangkan pejabat 

lama Letkol Pnb Akal Juang alumnus AAU tahun 1998, 

selanjutnya menduduki jabatan di Sekolah Komando 

dan Satuan TNI Angkatan Udara, Jakarta.

Sertijab Dan Denhanud 474. Jabatan Komandan 

Denhanud 474 Paskhas diserahterimakan dari pejabat 

Letkol Pas Heru Widodo kepada Letkol Pas Fajar 

Ardhi Kriswanto. Pejabat lama selanjutnya menjadi 

Danyon III Resimen Candradimuka, dan pejabat 

baru sebelumnya menjabat kadispers Pusdiklat 

Paskhas. Upacara serah terima jabatan dipimpin oleh 

Komandan Wing I Paskhas Kolonel Pas Roy Bait, di 

Lapangan Denhanud 474 Paskhas Yogyakarta, (12/6). 

Pejabat lama dan pejabat baru sama-sama lulusan AAU 

tahun 2000.*

Lima jabatan Danlanud 
diserahterimakan. 
Pangkoopsau I Marsda TNI Imran 

Baidirus, S.E., bertindak selaku 

Irup pada upacara serah terima 

jabatan lima Komandan Lanud 

di jajaran Koopsau I di Markas 

Koopsau I, Jakarta, (26/5). Lima 

jabatan Komandan Lanud yang 

diserahterimakan yakni komandan 

Lanud Soewondo, Lanud Husein 

Sastranegara, Lanud Sutan Sjahrir, 

Lanud Sri Mulyo Herlambang dan Komandan Lanud Maemun Saleh. Masing-masing diserahkanterimakan dari 

Kolonel Penerbang Ari! en Sjahrir kepada Kolonel Penerbang Daan Sul! ,, Kolonel Penerbang Yuniarsa Aditya P 

kepada Kolonel Pnb Iman Handoyo, Kolonel Penerbang Putu Suartika kepada Kolonel Pnb Eko Sujatmiko, Kolonel 

Pnb Ronald L Siregar kepada Kolonel Pnb Easter Hariyanto, dan Letkol Nav Darmawan Hendro kepada Letkol Pnb 

A.P. Utama Tarigan.*
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PENGHARGAAN UNTUK ATLET. Danlanud 

Halim Perdanakusuma Marsma TNI Fadjar Prasetyo, 

SE., M.P.P, memberikan peghargaan kepada juara  

pertama lomba lari 5K di PORAU 2017 atas nama 

Pelda Karmanah, anggota staf personel Lanud Halim 

Perdanakusuma di Jakarta, (15/05). Komandan 

berharap ada generasi penerus dikemudian hari agar  

Lanud Halim Perdanakusuma selalu terdepan dalam 

prestasi olahraga nantinya, tidak hanya di cabang 

atletik saja bahkan seluruh cabang olahraga.* (Pen 

Lanud Hlm)

BANDARA WIRIADINATA. Dalam kunjungan kerja ke Kota Tasikmalaya Presiden Joko Widodo 

menyaksikan penandatanganan kesepakatan tiga pihak antara, Kementerian Perhubungan Udara, Pemkot 

Tasikmalaya dan TNI AU dalam hal ini Pangkoopsau I Marsda TNI Imran Baidirus, S.E. untuk pemanfaatan 

Lanud Wiriadinata sebagai bandar udara, (9/6). Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan 

infrastruktur transportasi baik darat dan udara di kawasan tersebut akan mempercepat pembangunan kekuatan 

ekonomi di Tasikmalaya, "Saya melihat Tasikmalaya ini potensi perdagangannya sangat bagus sekali. Ini harus 

ditunjang oleh infrastruktur, baik di udara atau darat. Tanpa itu, kekuatan ekonomi tidak akan bisa berkembang, 

sehingga hari ini juga saya perintahkan kepada Menteri Perhubungan, runway-nya kan sekarang 1.200 meter, 

perpanjang lagi tahun ini menjadi 1.600 meter," lanjut Presiden. Presiden meresmikan penggunaan bandara 

tersebut sekaligus menyaksikan penerbangan perdana maskapai Wings Air dengan pesawat ATR-72 yang 

membawa 13 anak yatim/ piatu, ulama dan awak  media dengan rute Tasikmalaya - Bandung.* (Pen Lanud Wir)
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HALAL BI HALAL LANUD 
SUPADIO. Segenap keluarga 

besar dijajaran Lanud Supadio, 

Skadron Udara 1, Skadron 

Udara 51, Batalyon 465 Paskhas 

dan Denhanud 473 Paskhas 

menggelar acara halal bihalal 

di Main Apron Lanud Supadio, 

(5/7). Acara yang berlangsung 

dengan penuh kekeluargaan 

dihadiri Komandan Pangkalan 

TNI AU Supadio Marsekal 

Pertama TNI Minggit Tribowo, 

S.I.P, Ketua PIA Ardhya Garini 

Cabang 19/D.I Lanud Supadio 

Ny. Wanty Minggit Tribowo dan anggota Persatuan Purnawirawan TNI AU (PPAU) Cabang 40 Pontianak. 

Menurut Komandan acara ini juga untuk mempererat tali persudaraan dan saling peduli satu sama lain seluruh 

anggota Lanud sehingga pelaksanaan tugas akan semakin baik.* (Pen Lanud Spo)

MEDIA CENTER. Kadispenau Marsma TNI Jemi Trisonjaya, M.Tr (Han) memukul gong, disaksikan oleh 

Danlanud Adisutjipto Marsma TNI  Ir Novyan Samyoga, menandai diresmikannya media center yang ada 

di Lanud Adisutjipto, Yogyakarta, (24/5). Danlanud berjanji dengan adanya media center ini, pihaknya akan 

menyajikan informasi dan data akurat yang dibutuhkan awak media sehingga tidak simpang siur beritanya 

karena tidak ada informasi resmi yang jadi acuan, tanpa mengurangi kebebasan (wartawan) mencari berita. 

Kadispenau Marsma Jemi Trisonjaya menambahkan KSAU Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P  mengapresiasi 

keberadaan media center tersebut.* (Pen Lanud Adi)
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KUNJUNGAN KERJA PANGKOOPSAU II KE LANUD EL TARI. Pangkoopsau II Marsekal Muda 

TNI Yadi Indrayadi Sutanandika, M.S.S (tengah berkalung kain tenun) didampingi Komandan Lanud El Tari 

Kolonel Pnb Ronny Irianto Moningka, S.T.,M.M  dan para pejabat lainnya foto bersama ketika mengadakan 

kunjungan kerja di Lanud El Tari, (7/6). Panglima meninjau pembangunan yang ada di Lanud El Tari 

kemudian bertatap muka dengan seluruh personel Lanud El Tari dan Paskhas. sedangkan Ketua PIA Ardhya 

Garini Daerah II Koopsau II Ny. Yadi Indrayadi yang di dampingi Ketua PIA Ardhya Garini Cabang 7/D.II 

Lanud El Tari, Ny. Ronny Irianto melaksanakan kunjungan ke Kantor PIA Lanud El Tari, serta ke Paud Lanud 

El Tari dilanjutkan tatap muka bersama para pengurus dan anggota.* (Pen Lanud Eli) 

HALAL BI HALAL SESKOAU. Danseskoau Marsda TNI Dedi N. Komara, S. IP bersalam-salam dengan 

seluruh anggota tetap Seskoau, siswa Seskoau Angkatan ke-54 dan siswa Sesau Angkatan ke-8 pada acara halal 

bi halal di Kampus Seskoau,Lembang Bandung, (4/7). Hadir dalam acara tersebut Wakil Komandan Seskoau 

Marsma TNI Emir Panji Dermawan, para pejabat,dosen,Patun dan segenap keluarga besar Seskoau.* (Penseskoau)  
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PELANTIKAN PRAJURIT TAMTAMA. Sebanyak 436 prajurit lulusan sekolah pertama 

tamtama (Semata) TNI AU Angkatan ke-72 dilantik dan disumpah di Lapangan Dirgantara Lanud 

Adi Soemarmo, (28/4/2017). Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Dankodikalatau 

Marsda TNI  Eko Supriyanto. Di Skadik 404 inilah para tamtama TNI AU digebleng, ditempa dari 

masyarakat sipil menjadi prajurit TNI AU yang tanggap, tanggon, dan trengginas serta profesional. 

Terpilih sebagai lulusan terbaik adalah Prada Wilson Tua Manullang.* (Pen Lanud SMO)

HELIKOPTER TNI AU 
MENDARAT DI KANTOR 
BUPATI. Helikopter TNI AU 

dari Lanud Atang Senjadja 

Bogor mendarat dihalaman 

kantor Bupati Bogor, 

Kamis (22/6). Peristiwa ini 

dimanfaatkan masyarakat dan 

staf Kabupaten Bogor untuk 

foto sel!  di depan helikopter 

tersebut. Sebelumnya 

helikopter dengan nomor 

lambung 03 ini digunakan 

Bupati Bogor Nurhayanti untuk 

melakukan pemantauan dari 

udara suasana mudik lebaran. 

Turut dalam rombongan 

tersebut Komandan Lanud Atang Senjadja Marsma TNI Irwan Is. Dunggio, S.Sos. Bupati Bogor memberika 

apresiasi dan ucapan terimakasih yang setinggi tingginya kepada Komandan Danlanud Atang Senjadja atas 

kesempatan peninjauan melalui udara menggunakan pesawat helikopter TNI AU.* (Pen Lanud Ats)
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DUARIBU JAM TERBANG. Mayor Pnb 

Pandu “Hornet” Eka Prayoga berhasil meraih 

2000 jam terbang dengan menggunakan pesawat 

tempur F-16 Fighting Falcon, (3/7). Prestasi 

ini diraih ketika melaksanakan latihan terbang 

dengan mission general � ight (GF) di Sout East 

Area Lanud Iswahjudi, di ketinggian kurang 

lebih 15000 feet. Mayor Pnb Pandu “Hornet” Eka 

Prayoga mendapat apresiasi dari Komandan Lanud 

Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Andyawan M.P., 

S.I.P.,M.Tr (Han) dengan disematkan badge 2000 

jam terbang yang disaksikan Komandan Wing 

Udara 3 Lanud Iswahjudi Kolonel Pnb M. Arwani beserta para pejabat Lanud Iswahjudi, di Shelter Skadron 

Udara 3 Lanud Iswahjudi. Mayor Pnb Pandu “Hornet” Eka Prayoga yang kesehariannya menjabat sebagai Kasi 

Ops Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi, merupakan alumnus Akademi Angkatan Udara (AAU) tahun 2004, 

lulus Sekolah Penerbang (Sekbang) angkatan 72 tahun 2006.* (Pen Lanud Iwy)

RAIH 1000 JAM TERBANG. Danlanud Roesmin 

Nurjadin Marsma TNI Age Wiraksono menyematkan 

badge 1000 jam terbang kepada Lettu Pnb Nehemia 

Anang “Kestrel” Wijaya yang baru saja membukukan 

seribu jam terbang untuk pesawat tempur F-16 

Fighting Falcon, (9/7). Lettu Pnb Nehemia Anang 

Kestrel Wijaya dilahirkan 28 tahun silam di 

Yogyakarta. Lulus AAU tahun 2011 dan Sekolah 

Penerbang (Sekbang) A-83. Dalam kesehariannya 

bertugas sebagai Ps Kasubsilat Skadron Udara 16 

Lanud Roesmin Nurjadin.* (Pen Lanud Rsn)

RAIH 1000 JAM TERBANG. Kapten 

Pnb Dedy ”Wholphin” Pratomo yang 

sehari-hari menjabat Kasubsi Binlambangja 

Skadron Udara 21 berhasil meraih 1000 

jam terbang di kokpit pesawat EMB 314 

Supertucano. Keberhasilan ini untuk 

pertama kali sejak pesawat didatangkan dari 

Brasil tahun 2012 dan”Wholphin” menjadi 

pionirnya. Putra kelahiran Surakarta 32 

tahun lalu tepatnya 03 Desember 1985 ini 

merupakan alumnus AAU 2008, lulusan 

Sekolah Penerbang (Sekbang) A-80. Kapten 

Pnb Dedy berhak menyandang badge 1000 

jam terbang.* (Pen Lanud Abd Saleh)
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LAYANAN KESEHATAN GRATIS. Lanud 

Sultan Hasanuddin menggelar layanan kesehatan 

gratis berupa operasi katarak, bibir sumbing, sunatan 

massal dan donor darah, mulai tanggal 5 sampai 

dengan 23 Juli 2017 yang dipusatkan di RS dr.Dody 

Sardjoto Lanud Sultan Hasanuddin. Komandan 

Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Bowo 

Budiarto,SE mengatakan peringatan ke-70 Hari Bakti 

TNI Angkatan Udara ini khususnya di Lanud Sultan 

Hasanuddin difokuskan untuk melakukan bakti sosial 

salah satunya melalui pendekatan bidang kesehatan 

kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu 

meringankan beban masyarakat khususnya yang kurang mampu. Sedangkan Kepala rumah sakit dr.Dody 

Sardjoto Letkol Kes dr. Rahmat Zainuddin,Sp.P menargetkan 30 pasien katarak, 30 pasien bibir sumbing, 200 

peserta sunatan massal, dan 500 peserta donor darah.* (Pen Lanud Hnd)

TES HIV SELURUH ANGGOTA. Secara 

mendadak, setelah pelaksanaan apel pagi, Komandan 

Lanud Sjamsudin Noor Letkol Pnb Abdul Haris, 

M.MPol., MMOAS., memerintahkan seluruh personel 

Lanud Sjamsudin Noor tanpa terkecuali untuk 

melakukan tes HIV/AIDS. Pemeriksaan dilakukan 

oleh personel Rumah Sakit TNI AU Sjamsudin Noor 

di Depan Masjid Nurul Iman Lanud Sjamsudin Noor, 

(5/7). Tes ini dilaksanakan selain untuk melaksanakan 

program kerja rumah sakit Sjamsudin Noor, yang 

lebih penting lagi adalah untuk mengantisipasi dan 

mendeteksi secara dini terhadap kesehatan prajurit 

TNI AU dan PNS Lanud SAM terhadap penyakit HIV/AIDS, dan apabila terdapat anggota Lanud SAM yang 

terjangkit infeksi HIV/AIDS akan dilakukan penanganan dan tindak lanjut secara dini.* (Pen Lanud Sam)

DETEKSI HIV DI BALIKPAPAN. Komandan Lanud 

Balikpapan Kolonel Pnb Yani Ajat Hermawan S. Sos 

mealkukan pemeriksaan virus HIV, di Rumkit Lanud 

Balikpapan, (22/6). Tak hanya anggota yang diperiksa 

untuk mendeteksi virus HIV ternyata Komandan 

Lanud Balikpapan juga ikut turun sekaligus memantau 

kegiatan ini.  Kegiatan ini untuk deteksi dini sekaligus 

mencegah anggota terjangkit penyakit HIV/AIDS, 

selanjutnya apabila ada yang terdeteksi akan dilakukan 

tindakkan lanjutan berupa konseling dan pemeriksaan 

lanjutan serta di laporkan ke kesatuan atas yaitu ke 

Kesehatan Koopsau II dan Dinas Kesehatan Angkatan 

Udara.* (Pen Lanud Bpp)

73suara ANGKASA Juli 2017ar



LULUS PENDIDIKAN TRANSISI. 
Komandan Lanud Abd Saleh Marsma 

TNI Julexi Tambayong sedang memasang 

Badge Super Tucano kepada Letda Pnb 

Putu Pandu Pratama dalam acara Tupdik 

Transisi VII, di Skadron 21 lanud Abd 

Saleh, Rabu (21/06).Letda Pnb Richard 

Luxy Susanto dan Letda Pnb Putu Pandu 

Pratama berhasil menyelesaikan Pendidikan 

transisi VII pesawat Super Tucano. Keduanya 

berhasil menyelesaikan 92 jam terbang dari 

persyaratan kelulusan. Letda Richard dan 

Letda Putu merupakan alumni PSDP A-28. 

Letda Richard Luxcy Susanto merupakan 

putra Bali yang lahir di Denpasar 24 Juni 

1991 sedangkan Letda Pnb Putu Pandu 

Pratama kelahiran Praya Lombok 24 

Juni 1995. Pendidikan Transisi VII ini 

dilaksanakan selama 1, 5 tahun mulai 

dari 3 Februari 2016 sampai 21 Juni 2017. 

Pendidikan Transisi terdiri dari tiga fase 

yang akhirnya mahir mengawaki pesawat 

tempur EMB 314 Super Tucano.*

PEMILIHAN PUTRA 
PUTRI DIRGANTARA 
2017. Wakasau Marsdya TNI 

Hadiyan Sumintaatmadja 

diantara para pemenang Putra 

Putri Dirgantara 2017 setelah 

melalui grand ! nal di Gedung 

Puri Ardhya Garini, Jakarta, 

(28/4). Terpilih sebagai juara 

Putra Dirgantara Kevin 

Benedict (DKI Jakarta), juara 

Putri Dirgantara Cahaya 

Nurhikmah (Balikpapan-

Kaltim). Mereka berhak 

menerima penghargaan dan 

piala serta pembinaan dari TNI Angkatan Udara. Wakil l Putra diraih oleh Deola Adene (Bekasi) dan Wakil 

l Putri diraih Vilia Fransiska (Manado). Wakil ll Putra diraih Maulana F (Mataram), dan Wakil ll Putri diraih 

Rizky Amaliah (DKI Jakarta). Putra Putri Dirgantara menjadi role model generasi muda di masyarakat dalam 

mendukung program TNI Angkatan Udara. Mereka diharapkan mampu menumbuhkan rasa nasionalisme 

dan patriotisme di kalangan generasi muda serta mampu membangkitkan semangat untuk berkompetisi bagi 

generasi muda dalam meraih prestasi setinggi-tingginya.*
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WAKASAU BUKA SESAU 
A-8. Wakil Kepala Staf 

Angkatan Udara (Wakasau) 

Marsekal Madya TNI 

Hadiyan Sumintaatmadja 

menyematkan tanda peserta 

kepada perwakilan Perwira 

Siswa Mayor Tek Novky 

Asmoro, S.T., M.Si (Han) 

dari Univesitas Pertahanan 

(Unhan) menandai dibukanya 

pendidikan Sekolah Staf 

Angkatan Udara (Sesau) 

Angkatan ke-8 Tahun 

Pelajaran 2017, di Bangsal 

Srutasala, Seskoau Lembang, Bandung, (15/6). Kasau  Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. dalam sambutannya 

yang dibacakan Wakasau Marsdya TNI Hadiyan Sumintaatmadja menekankan lulusan Sesau diharapkan 

memiliki dan menguasai strategi serta operasi udara, guna suksesnya tugas TNI Angkatan Udara melalui 

Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP).*

SAMBUT MENTERI 
PERDAGANGAN. Danlanud 

Suryadarma Marsma TNI Suparmono 

menyambut kedatangan Menteri 

Perdagangan RI Enggartiasto Lukito 

beserta rombongan di Apron Hanggar 

Charly Pusdiklat Terbang Layang, Lanud 

Suryadarma Kalijati, Subang, (2/6). 

Rombongan tiba di Lanud Suryadarma 

menggunakan helikopter jenis Bell 

429. Kedatangan Menteri Perdagangan 

dan rombongan ini untuk mengecek 

kesiapan penyediaan daging sapi selama 

Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1438 

H di Desa Marengmang, Kecamatan 

Kalijati. Turut menyambut menteri Plt. 

Bupati Subang Hj Imas Aryumninsih.* 

(Pen Lanud Sdm)
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BAKTI KESEHATAN DI KEPULAUAN 
RIAU. Komandan Lanud Raja Haji Fisabilillah 

Kolonel Pnb Ign. Wahyu Anggono, S.E., M.M. 

meninjau kegiatan bakti kesehatan yang diadakan 

di Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan 

Kepulauan Riau, (11/7). Lanud Raja Haji Fisabilillah 

dan Satrad 213 memberikan layanan kesehatan 

gratis kepada masyarakat dalam rangka Hari Bakti 

ke-70 TNI Angkatan Udara. Pelayanan kesehatan ini 

menjangkau di tiga desa yaitu Desa Sri Bintan, Desa 

Ekang Anculai, dan Desa Bintan Buyu di Kecamatan 

Teluk Sebong, Kabupaten Bintan Kepulauan 

Riau. Layanan kesehatan yang diberikan meliputi 

pengobatan umum berupa periksaan kolesterol, 

gula darah dan asam urat serta pemeriksaan dan 

pengobatan gigi.* (Pen Lanud RHF)

KHITANAN MASSAL. Dalam rangka menyambut peringatan ke-70 Hari Bakti TNI AU, Kosekhanudnas 

II Makassar mengelar kegiatan berupa sunatan massal bertempat di gedung pendopo Kosekhanudnas II, 

Makassar dengan jumlah pasien 272 orang anak dapat terlaksana semua, (11/7). Di sela-sela pelaksanaan 

sunatan massal Pangkosekhanudnas II Marsma TNI Ir. Tedi Rizalihadi S mengatakan, tujuan dilaksanakannya 

baksi sosial ini untuk meningkatkan dan mewujudkan semangat tali persaudaraan dan kepedulian terhadap 

sesama, membangun kerja sama dengan berbagai mitra dan organisasi kemasyarakatan serta membantu 

mengatasi masalah sosial dan kesehatan. Dalam kegiatan ini Kosekhanudnas II bekerjasama dengan, Yayasan 

Media Group, Yayasan Smile Train, Persatuan Dokter Mata Indonesia cabang Makassar, Yayasan Pendidikan 

Makassar (Yapma), Yayasan Amal Kebangsaan Indonesia (Yakin), RRI, Lembaga Sosial Kemasyarakatan dan 

pemerhati masalah sosial serta berbagai pihak yang terkait.* (Pen Kosekhanudnas II)
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LATIHAN MENEMBAK. Lanud Sri Mulyono 

Herlambang melaksanakan latihan menembak 

TW.II TA. 2017 bertempat di Lapangan Tembak 

Pedet Soedarman, (12/7).  Latihan yang diikuti oleh 

seluruh anggota perwira, bintara, dan tamtama itu 

menggunakan senjata laras panjang G3 buatan Belgia 

dan SS 1 buatan Pindad, serta laras pendek jenis 

pistol. Petembak melaksanakan menembak dengan 

tiga sikap masing-masing ; sikap tiarap 10 butir 

peluru, pilih 10 butir peluru dan berdiri 10 butir 

peluru dengan 3 butir peluru sebagai percobaan 

perkenaan. Latihan bertujuan untuk meningkatkan 

kemampuan dan kemahiran menembak perorangan 

seluruh personil Lanud Sri Mulyono Herlambang.* 

(Pen Lanud SMH)

OPERASI LINTAS ELANG-17. Pesawat tempur F-16 Fighting Falcon dari Skadron Udara 

16 Lanud Roesmin Nurjadin Pekanbaru mendarat dengan mulus di Lanud Sultan Iskandar 

Muda. Empat unit pesawat tempur ini melaksanakan Operasi Lintas Elang pengamanan Zona 

Ekonomi eksekutif wilayah barat Indonesia. Komandan Skadron Udara 16, Letkol Pnb Nur 

Alimi menjelaskan Operasi Lintas Elang-17 di bawah wilayah Koopsau I yang berhome base 

di Lanud Sultan Iskandar Muda ini dilaksanakan dari tanggal 10 sampai 13 Juli 2017 tentang 

pengamanan perbatasan wilayah bagian barat Indonesia dari pelanggaran batas batas wilayah 

Republik Indonesia. Para penerbang yang terlibat adalah Danskadud 16 Lanud Roesmin Nurjadin 

Pekanbaru Letkol (Pnb) Nur Alimi, Kasiopslat Wing 6 Mayor (Pnb) Bambang Apriyanto, 

Kasilambangja Skadud Mayor (Pnb) Anwar Sovie, Dan! ightops A Skadud Kapten (Pnb) Anugrah, 

dan Lettu (Pnb) Nehemia Anang. Komandan Lanud Sultan Iskandar Muda Kolonel Pnb Suliono, 

S.Sos juga menyampaikan Lanud SIM mendapat kepercayaan untuk mendukung operasi Lintas 

Elang – 17 yang melibatkan empat pesawat tempur dari Skadron Udara 16 ini dan satu tim SAR 

Helly Super Puma dari Skadron Udara 6 Atang Senjadja Bogor.* (Pen Lanud SIM)
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BUKA PENDIDIKAN SEKKAU. Komandan 

Kodiklatau Marsda TNI Eko Supriyanto, SE, 

menyematkan tanda siswa kepada salah satu perwakilan 

siswa Sekkau Angkatan 102 menandai pembukaan 

pendidikan di Sekkau Angkatan 102 di Kampus AAU, 

Yogyakarta, (20/7). Selama ini pembukaan pendidikan 

Sekkau selalu di laksanakan di Ksatrian Sekkau Lanud 

Halim Perdanakusuma. Baru kali ini dilaksanakan 

di Kampus AAU atas perintah langsung dari Kasau 

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto yang bertujuan untuk 

menumbuhkan sikap mental airmanship, nilai-nilai 

dan spirit  kejuangan, sekaligus mengenang kembali para pejuang TNI AU. Casis yang dinyatakan lulus akan 

melaksanakan proses pendidikan di Lembaga Pendidikan Sekkau Jakarta. Namun, untuk para perwira siswa 

Sekkau Angkatan 102 ini, setelah diumumkan langsung mengikuti upacara pembukaan pendidikan dilanjutkan 

dengan masa orentasi lapangan yang dilaksanakan di Kasatrian AAU dan sekitarnya selama kurang lebih satu 

minggu. Pasis Sekkau Angkatan ke-102 yang berjumlah  100 orang tersebut selain dari Matra TNI AU, juga diikuti 

Matra lain yaitu 2 orang berasal dari TNI Angkatan Laut dan 2 orang dari TNI Angkatan Darat.*

HUT KOOPSAU. Pangkoopsau II Marsda TNI Yadi 

Indrayadi Sutanandika, M.S.S., melakukan pemeriksaan 

pasukan saat upacara peringatan ke-66 HUT Koopsau, 

di lapangan Apel I Markas Koopsau II, Makassar, 

(15/6). Upacara diikuti oleh seluruh prajurit dan PNS 

gabungan dari Makoopsau II, Lanud Sultan Hasanuddin 

dan Yonko 466 Paskhas. Hadir juga Kas Koopsau II 

Marsma TNI M. Khairil Lubis, Pangkosekhanudnas II 

Marsda TNI Tedi Rizalihadi, Komandan Lanud Sultan 

Hasanuddin Marsma TNI Bowo Budiarto dan Ketua 

PIA Ardhya Garini Daerah II  Koopsau II beserta 

pengurus, Ketua IKKT Cabang 03 Kosekhanudnas II,  serta pejabat Koopsau II, Kosekhanudnas II, Lanud Sultan 

Hasanuddin, Wing 2 Paskhas dan Liason O�  cer Kodam XIV Hasanuddin.* (Pen Koopsau II)

SERIBU JAM DENGAN SUKHOI. Mayor Pnb 

Andri Libarsyah Agung Nugroho mengukir prestasi 

bersama pesawat  tempur super canggih, Sukhoi 

sebanyak 1000 jam terbang, (11/7). Pria 33 tahun 

yang mempunyai call sign “Stellar” ini sebenarnya 

telah membukukan 1.643,5 jam terbang selama 

mengawaki pesawat tempur termasuk bersama 

pesawat Sukhoi. Namun yang spesial, pencapaian 

prestasi itu diukir saat Andry sedang melaksanakan 

tugas operasi di perairan Ambalat, Kalimantan Utara. 

Selama kurang lebih sebulan sejak kegiatan Trilateral 

Indhomalpi di gelar pertengahan bulan Juni, Stellar 

berada di Tarakan untuk mengawasi perbatasan 

Indonesia bersama pesawat Sukhoi. Lulus AAU 

tahun 2005 dan Sekbangau tahun 2007.*
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inas Penerangan TNI Angkatan Udara mengajak 

wartawan ibu kota untuk mengunjungi dan 

mengenal alutsista yang ada di beberapa Pangkalan 

TNI AU dalam acara Press Tour “Media Dirgantara 

2017” dari tanggal 29-31 Maret lalu. Press Tour yang 

dipimpin langsung Kadispenau Marsma TNI Jemi 

Trisonjaya, M.Tr (Han) ini melibatkan 22 wartawan, 

baik media cetak, elektronik maupun online.

“Kita sudah melaksanakan Press Tour 

selama tiga hari sejak tanggal 29 Maret ke Lanud 

Hasanuddin Makas sar, kemudian ke Lanud 

Abdulrachman Saleh Malang, Lanud Iswahjudi 

Madiun dan Lanud Adisutjipto Yogyakarta”, jelas 

Kadispenau Marsma TNI Jemi Trisonjaya, M.Tr 

(Han) di sela-sela kunjungan terakhirnya di Museum 

Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, Jumat (31/3).

Dikatakan, dalam kunjungan di Lanud 

Sultan Hasanuddin Makassar ada tiga objek yang 

dikunjungi, yang pertama Skadron Udara 11 “home 

base”-nya pesawat SU-27/30 Sukhoi, Boeing 737 

dan CN-235 MP dari Skadron Udara 5, kemudian 

Denhanud 472 Paskhas. Di Pangkalan Abdurachman 

Saleh Malang, meninjau beberapa kesatuan 

diantaranya Skadron Udara 21 dengan pesawat 

EMB-314 Super Tucano, Skatek 022, Skadron 

Udara 4 dengan pesawat C-212-200, Skadron Udara 

32 dengan pesawat C-130 B Hercules dan Depo 

Pemeliharaan Engine pesawat Hercules.

Sedang di Lanud Iswahjudi meninjau Skadron 

Udara 14, Shellter pesawat Hawk 100/201 yang 

melakukan latihan dalam rangka HUT TNI AU ke 71, 

Skadron Udara 15 dengan pesawat T50 i Golden Eagle, 

Skadron Udara 3 dengan pesawat F-16 C/D. Pada hari 

terakhir di Lanud Adi Sutjipto meninjau simulator 

pesawat Grob G120TP-A di Skadik 104, Shalter KT-1 

Wong Bee, pesawat helikopter yang mendukung 

kegiatan SAR, Museum Pusat TNI AU Dirgantara 

Mandala dan disuguhi formasi terbang pesawat Grob 

G120TP-A yang membentuk angka 71 serta manuver 

pesawat Jupiters Aerobatik Team (JAT).

Menurut Kadispenau Marsma TNI Jemi 

Trisonjaya, M.Tr (Han), tujuan dilaksanakannya 

“Press Tour Media Dirgantara 2017” ini untuk 

memberikan informasi dan pengetahuan tentang 

TNI AU kepada para wartawan dan masyarakat 

yaitu bagaimana satuan-satuan TNI Angkatan 

Udara melaksanakan kegiatan operasi dan latihan, 

kemudian berbagai pesawat-pesawat yang digunakan 

dalam melaksanakan kegiatan tersebut.

“Terima kasih kepada rekan-rekan Wartawan 

semuanya yang telah mengikuti acara Press Tour 

Media Dirgantara ini hingga sukses, aman dan 

lancar, semoga pada kesempatan lain kita dapat 

bersama lagi”, pungkas Kadispenau Marsma TNI 

Jemi Trisonjaya, M.Tr (Han) kepada Tim Press Tour 

Media Dirgantara 2017.

Press Tour Media Dirgantara 2017
D
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WISUDAWAN PURNAWIRA 

PATI TNI ANGKATAN UDARA TAHUN 2017

1 Marsekal TNI Agus Supriatna.

 (Jabatan terakhir Kasau)

2 Marsdya TNI F. Henry B. Sulistyo, S.Sos.

 (Jabatan terakhir Kabasarnas)

3 Marsdya TNI Ismono Wijayanto.

 (Jabatan terakhir Irjen Kemhan)

4 Marsda TNI Mawardi, S.E., M.M.

 (Jabatan terakhir Asrena Kasau)

5 Marsda TNI Ir. Beng Tardjani, M.Si.

 (Jabatan terakhir TA Pengkaji Bid. Diplomasi 
Lemhannas RI)

6 Marsda TNI Bambang Samoedro, S.Sos., M.M.

 (Jabatan terakhir Aspers Panglima TNI )

7 Marsda TNI Sudipo Handoyo, S.E., M.M.

 (Jabatan terakhir Deputi Bid.Potensi SAR Basarnas)

8 Marsda TNI Dwi Djatmiko Sulistyo Budhi,S.E. M.M.

 (Jabatan terakhir TA Pengajar Bid. Sismennas 
Lemhannas RI)

9 Marsda TNI  Haryoko S.E.

 (Jabatan terakhir Dankoharmatau)

10 Marsda TNI Robert Soter Marut, M.Sc.

 (Jabatan terakhir Dankoharmatau)

11 Marsda TNI Suharto.

 (Jabatan terakhir Pa Sahli Tk. III Bid. Ekkudag Sahli 
Panglima TNI)

12 Marsda TNI Nugroho Prang Sumadi.

 (Jabatan terakhir Aslog Panglima TNI)

13 Marsda TNI Suparman D., S.Sos., M.M., M.si.(Han).

 (Jabatan terakhir Warek III Bid. Kerjasama 
Kelembagaan Unhan)

14 Marsda TNI Moch. Nurullah, S.I.P., M.M.

 (Jabatan terakhir Aslog Kasau)

15 Marsda TNI DR. Benedictus Widjanarko, M.Si.(Han).

 (Jabatan terakhir Waka Bais TNI)

16 Marsda TNI Khoirul Ari! n, S.E., M.M.

 (Jabatan terakhir Deputi Bid. Pengembangan Setjen 
Wantannas)

17 Marsda TNI Drs.Adrian Wattimena., M.BA.

 (Jabatan terakhir Dankorpaskhas)

18 Marsda TNI Supomo, S.I.P., M.Sc.

 (Jabatan terakhir Waka Bais TNI)

19 Marsda TNI Fidiyatullah Achmad.

 (Jabatan terakhir Deputi Bid. Luar Negeri BIN)

20 Marsda TNI Johny Kadarma, S.Sos., M.A., M.Sc.

 (Jabatan terakhir Warek III Bid. Kerjasama 
Kelembagaan Unhan)

21 Marsda TNI  Zulhasymi.,S.Sos.

 (Jabatan terakhir Staf Khusus Kasau)

22 Marsda TNI Kusmayadi, M.Si.(Han).

 (Jabatan terakhir Ketua LPPM Unhan Kemhan)

23 Marsda TNI Sugihardjo, S.E., M.M.

 (Jabatan terakhir Deputi Bid. Pengembangan Setjen 
Wantannas)

24 Marsda TNI Ir. M.A. Mustofa, M.Sc.

 (Jabatan terakhir Pa Sahli Tk III Bid. Jahrit Sahli 
Panglima TNI)

25 Marsda TNI Nil Handri, S.E.

 (Jabatan terakhir Pa Sahli Tk III Bid. Jahrit Sahli 
Panglima TNI)

26 Marsma TNI DR. Sri Widodo, S.A.P., M.Si.(Han).

 (Jabatan terakhir Wakil Dekan Fak. Manajemen 
Pertahanan Unhan Kemhan)

27 Marsma TNI Budi Santoso.

 (Jabatan terakhir Pati Sahli Kasau Bid. Polhukam)

28 Marsma TNI Yuli Antono.

 (Jabatan terakhir Pati Sahli Kasau Bid. Polhukam)

29 Marsma TNI Agus Suwarto.

 (Jabatan terakhir Irum Itjen TNI)

30 Marsma TNI Achmad Zainuri, S.E., M.M.

 (Jabatan terakhir Pati Sahli Kasau Bid. Strahan)

31 Marsma TNI Purwadi Asmariyanto S., S.E.

 (Jabatan terakhir Pati Sahli Kasau Bid. Iptek)

32 Marsma TNI Dadang Pranadjaja.

 (Jabatan terakhir Wadan Pom TNI)

33 Marsma TNI H. Haryono, M.Sc.Han., M.Sc.Stra.

 (Jabatan terakhir Kadisdikau)

34 Marsma TNI Sun Sudharta.

 (Jabatan terakhir Kasgartap II/BDG)

35 Marsma TNI Ir. Prakoso.

 (Jabatan terakhir Kadisinfolahtaau)

36 Marsma TNI Eni Eko Kusdiastuti.

 (Jabatan terakhir Pati Sahli Kasau Bid. Iptek)

37 Marsma TNI Ir. Budi R. Purba, M.Sc.

 (Jabatan terakhir Kadisfaskonau)

38 Marsma TNI dr. Benny Hosiana L.,Sp.B.O.T., 
M.H.Kes. Sp.KP., M.A.R.S.

 (Jabatan terakhir Ka RSPAU dr.S.Hardjolukito)
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