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Aneh Suatu Negara Zonder Tentara
Jalan Panjang  Menuju TNI Angkatan Udara

LA
PO

RA
N

 U
TA

M
A

Tanggal 9 April 1946, Presiden Soekarno 
mengeluarkan Penetapan Pemerintah No. 6/
SD yang berisi pembentukan Tentara Republik 

Indonesia Angkatan Udara. Melalui penetapan 
pemerintah tersebut, Presiden Soekarno  menetapkan 
Panglima Besar Tentara Republik Indonesia 
menjadi Pimpinan Tertinggi Tentara Republik 
Indonesia Angkatan Udara dan mengangkat Suryadi 
Suryadarma menjadi Kepala Staf Tentara Republik 
Indonesia Angkatan Udara. Melalui Penetapan 
Pemerintah itu pula, Sukarnen Martokusumo diangkat 
sebagai Wakil Kepala Staf Tentara Republik Indonesia 
Angkatan Udara, dan Adisutjipto sebagai Wakil Kedua 
Kepala Staf Tentara Republik Indonesia Angkatan 
Udara. Tanggal dikeluarkannya Penetapan Pemerintah 
tersebut diperingati  sebagai Hari Angkatan Udara. 

Embrio pembentukan Angkatan Udara RI sudah 
ada bersamaan dengan dibentuknya Badan Keamanan 

Membangun TNI AU 
yang Disegani

HUT ke 73 TNI AU

Rakyat (BKR) pada tanggal 22 Agustus 1945. Hal 
ini ditandai dengan dibentuknya Badan Keamanan 
Rakyat Bagian Oedara, di daerah-daerah yang 
mempunyai pangkalan udara. 

Sejatinya BKR-BKRO bukanlah tentara. 
Pembentukannya pun tidak dimaksudkan sebagai 
satu organisasi kemiliteran yang resmi, namun 
karena desakan situasi pada waktu itu, BKR-BKRO 
mempelopori perebutan senjata dan pesawat dari 
tangan tentara Jepang. 

Modal awal Angkatan Udara adalah pesawat-
pesawat hasil rampasan dari tentara Jepang seperti 
jenis Cureng, Nishikoren, Guntai, serta Hayabusha. 
Pesawat-pesawat inilah modal awal berdirinya 
Angkatan Udara RI. Dengan pesawat-pesawat hasil 
rampasan itu pula, saat Belanda ingin kembali 
menjajah Indonesia, Angkatan Udara mampu 
menunjukkan kekuatannya dengan menyerang 
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Kuasailah udara untuk melaksanakan kehendak nasional, karena kekuatan nasional 
di udara adalah faktor yang menentukan dalam perang modern.

(Presiden Soekarno, 1 April 1955)
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benteng-benteng pertahanan mereka di 
Semarang, Salatiga dan Ambarawa.

Kekuatan Macan Asia
Setelah keputusan Konferensi Meja Bundar 

tahun 1949, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. 
Pengakuan kedaulatan ini ditindaklanjuti dengan 
penyerahan kekuasaan, baik sipil maupun militer 
ketangan bangsa Indonesia. Di Angkatan Udara, 
serah terima asset dari Belanda (Militaire Luchtvaart) 
kepada Angkatan Udara dilakukan secara bertahap. 
Dimulai pada awal tahun 1950 dan harus selesai dalam 
waktu enam bulan kedepan. 

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

Sebagai puncak penyerahan aset Militaire 
Luchtvaart kepada Angkatan Udara, pada tanggal 27 
Juni 1950 Hoofd Kwartier Militaire Luchtvaart (Markas 
Besar Penerbangan Militer Belanda) diserahkan 
kepada Angkatan Udara. Peristiwa penyerahan ini 
menjadi moment penting bagi Angkatan Udara 
maupun bagi sejarah penerbangan nasional.

Kesuksesan serah terima Militaire 
Luchtvaart kepada Angkatan Udara membalikkan 
anggapan Dinas Rahasia Militaire Luchtvaart yang 
mengatakan Lucht Commodore Soerjadarma tidak 
mempunyai tenaga maupun alat dan tidak mungkin 
akan dapat melaksanakan reorganisasi Militaire 
Luchtvaart kedalam Angkatan Udara. Akan tetapi 
berkat kerja keras Soerjadarma beserta seluruh 
personel Angkatan Udara membuktikan bahwa 
Angkatan Udara berhasil melaksanakan serah terima 
dengan sukses. Tugas Angkatan Udara selanjutnya 
seperti yang tertuang di Pasal 30 ayat 3 UUD 1945 
yaitu mempertahankan, melindungi, dan memelihara 
keutuhan dan kedaulatan negara.

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

Penyebutan sebagai Macan Asia bukan tanpa 
alasan, mengingat alutsista Angkatan Udara begitu 
besar dan kuat. Selain kedatangan Rudal SAM -75, 
Angkatan Udara juga diperkuat dengan ratusan 
pesawat dari berbagai jenis seperti Heli MI-4, SM-1, 
Bell-47, S-58 T Sikorsky dan MI-6, pesawat latih T-34 
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A Mentor, L-29 Dolphin, pesawat angkut C-47 Dakota, 
IL-14, Hercules C-130, Antonov-12 dan C-140 Jet 
Star. Deretan MiG-15, MiG-17, MiG-19, MiG-21 
dan pesawat jet/pancar gas Vampire serta beberapa 
pesawat pembom TU-16 menambah panjang daftar 
pesawat Angkatan Udara.

Tak hanya pesawat udara dan rudal, penempatan 
radar sebagai ‘mata-mata’ untuk meng-cover wilayah 
Indonesia juga dikembangkan. Tercatat Radar Nysa, 
Radar Decca dan Radar P-30 digelar.

Membangun Kekuatan TNI AU 
Kini 73 tahun usia Angkatan Udara. Untuk 

merebut kembali gelar Macan Asia memang dirasa 
cukup sulit bagi Indonesia, mengingat kondisi alat 
utama sistem senjata (alutsista) Angkatan Udara saat 
ini masih jauh dari kondisi kekuatan udara ideal bila 
dihadapkan dengan tugas menjaga kedaulatan. Dalam 
pelaksanaan tugas, seperti tertuang dalam UU No 34 
Tahun 2004, dibutuhkan suatu postur Angkatan Udara 
yang ideal.

Saat ini Angkatan Udara tengah berupaya untuk 
meningkatkan kekuatan dan kemampuan, karena 
modernisasi alutsista merupakan hal yang tidak boleh 
ditawar lagi. Dalam kaitan ini, kebijakan Kementerian 
Pertahanan untuk meningkatkan kekuatan dan 
kemampuan TNI AU dalam mencapai kondisi 
kekuatan pokok minimum atau minimum essential 
force (MEF), sudah sangat tepat. Program MEF ini 
dilakukan dalam tiga tahap yaitu MEF Renstra I (2010 
– 2014), II (2015 – 2019) dan III (2020 – 2024). 

Tidak dapat dipungkiri, kondisi mutakhir 
Angkatan Udara sebagai alat pertahanan di udara 
jelas menunjukkan kemajuan dibandingkan dengan 
masa-masa sebelumnya. Meski masih dalam 
kondisi minimal dibandingkan tantangan yang 
dihadapi, namun Angkatan Udara terus membangun 
kekuatannya agar disegani. Hal ini juga untuk 
mendukung visi pemerintah saat ini, yaitu Indonesia 
sebagai poros maritim dunia.

Tentu saja komitmen dukungan dapat 
dilaksanakan dengan menghadirkan kekuatan 
udara sebagai superioritas udara ketengah samudra 
dan di atas seluruh wilayah kedaulatan nasional. 
Kekuatan udara seperti itu sangat dibutuhkan untuk 
mewujudkan sistem pertahanan maritim yang kuat, 
karena pertahanan maritim substansinya tidak hanya 
butuh kehadiran Angkatan Laut yang kuat saja, namun 
juga kekuatan udara yang hebat.

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

Meski tidak ada ancaman dan apalagi perang 
udara dalam arti tradisional, kehadiran alutsista 
Angkatan Udara akan menjadi sebuah kekuatan yang 
bisa mengangkat martabat dan kehormatan negara 
dan bangsa di wilayah sekitarnya.*
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Mengawali tahun 2019, 
Angkatan Udara menggelar 
rapat pimpinan (Rapim) TNI 
AU, sebagai tindak lanjut dari 
Rapim TNI yang dilaksanakan 
sebelumnya. Rapim TNI 
AU ini merupakan sarana 
komunikasi para pimpinan 
dalam menyamakan persepsi 
dan interprestasi dalam 
menghadapi tahun politik. 
Selain itu juga sebagai sarana 
untuk mengevaluasi program 
kerja yang sudah dilaksanakan 
dan visi optimalisasi program 
kerja TNI AU di tahun 2019.

Evaluasi dan Fokus Pelaksanaan Program 
Kerja

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI 
Yuyu Sutisna, S.E, M.M., menegaskan, sebagai titik awal 
pelaksanaan tugas TNI AU di tahun 2019, Rapim TNI 
AU 2019, harus mampu menghasilkan kinerja yang 
profesional, militan, dan inovatif terhadap program dan 
kegiatan yang telah diagendakan.

Dalam Rapim TNI AU yang digelar di Gedung Serba 
Guna Denma Mabesau Cilangkap, Jum’at (1/2/2019) itu 
Kasau menyoroti evaluasi pelaksanaan Program Kerja 
Tahun Anggaran 2018 dan persiapan pelaksanaan Program 
Kerja Tahun Anggaran 2019. 

Menyikapi pelaksanaan Program Kerja TA. 2018, 
Kasau menyebut tiga masalah utama yang perlu 
diupayakan solusinya sebagai langkah menuju program 
kerja TA. 2019. Ketiga masalah utama tersebut yaitu 
kondisi keterlambatan program-program pembangunan 
Kekuatan Pokok Minimum atau Minimum Essential 
Force (MEF) TNI Angkatan Udara, perubahan dan 
perkembangan dimensi ancaman dan tugas yang 
dilaksanakan, serta capaian kualitas program kerja yang 
belum optimal.

Untuk masalah pencapaian pembangunan MEF TNI 
Angkatan Udara, Kasau menegaskan sampai tahun 2018 

masih berkisar di angka 44% yang sudah masuk menjadi 
kekuatan. Diharapkan pencapaian pembangunan 

MEF TNI Angkatan Udara mencapai 67 % 
di akhir TA 2019. Tahun 2019 adalah 

Prajurit TNI AU Harus 
Profesional, Militan, dan Inovatif

Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M.

6
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akhir dari program pembangunan MEF tahap II 
yang berlangsung pada periode tahun 2015-2019, 
sekaligus awal MEF tahap III atau tahap terakhir 
yang akan berlangsung pada periode tahun 2020-
2024.

Selanjutnya dalam hal perubahan ancaman, Kasau 
mengingatkan bahwa ancaman yang muncul pada TA 
2018 dapat menjadi lesson-learned sehingga Angkatan 
Udara menjadi lebih siap jika menghadapi ancaman yang 
sama pada tahun TA 2019. “Apabila terjadi bencana alam, 
gerakan separatis bersenjata, perang informasi, dan tugas 
penindakan di laut di TA 2019, Angkatan Udara harus 
berkomitmen untuk mempersiapkan dan bekerja lebih 
baik lagi,” harap Kasau.

Masalah ketiga yang menjadi perhatian Kasau 
pada tahun 2018 adalah kualitas kinerja. Pelaksanaan 
program kerja TA 2018 memberikan gambaran 
bahwa kualitas kinerja Angkatan Udara masih harus 
dibenahi. Kasau mengungkapkan, bahwa kita sering 
puas saat mampu menyerap alokasi anggaran TNI 
AU menjadi program kegiatan rutin, namun selalu 
lupa bagaimana meraih capaian kualitas kinerja yang 
maksimal untuk meningkatkan profesionalisme 
personel TNI AU. 

Selain evaluasi, pembahasan Rapim TNI 
Angkatan Udara juga difokuskan kepada program 
kerja TA 2019, seperti upaya mempertahankan zero 
accident di tahun 2019 melalui penerapan budaya 
safety generatif dan pelaksanaan road to zero accident, 
pembangunan grand design Network Centric Warfare 
di TNI AU dan penyiapan Latihan Angkasa Yudha 
2019 dari mulai gladi posko sampai Manuver 

Lapangan Latihan Angkasa Yudha, dilanjutkan 
dengan fire power demo.

Kasau juga menyinggung beberapa 
permasalahan penting diantaranya penyiapan untuk 
Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) 
dan Latihan Gabungan TNI yang akan dilaksanakan 
secara besar-besaran. Peningkatan kemampuan 
tempur dalam hal pertempuran di malam hari (night 
combat capability) berupa formasi malam, intersepsi 
malam, dan pengeboman malam. Dan perlunya 
peningkatkan operasi kehadiran Alutsista TNI 
AU di seluruh wilayah tanah air serta peran aktif 
Angkatan Udara dalam penuntasan pengambilalihan 
pengelolaan FIR di wilayah NKRI dari negara asing 
sebagai amanat UU RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penerbangan

Modalitas Kerja
Rapim TNI Angkatan Udara merupakan 

titik awal pelaksanaan tugas TNI Angkatan Udara 
dalam satu tahun ke depan dan membentuk sebuah 
kesinambungan, keberlanjutan dan peningkatan dari 
program dan kegiatan selanjutnya.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme 
TNI Angkatan Udara, maka pembinaan kemampuan 
adalah faktor mutlak dan harus menjadi pusat 
perhatian di seluruh jajaran. Program pembinaan 
kemampuan yang baik akan menjadi jaminan bahwa 
alutsista modern TNI Angkatan Udara dapat diawaki 
secara profesional, dalam rangka melaksanakan 
Operasi Militer untuk Perang, maupun Operasi 
Militer Selain Perang.

7suara ANGKASA April 2019



Anggaran yang terbatas bukan menjadi 
hambatan bagi Angkatan Udara untuk bekerja 
lebih optimal dan professional. Untuk itu Kasau 
menitipkan tiga kata sebagai modalitas kerja 
sekaligus menjadi visi program kerja dalam rangka 
optimalisasi Program Kerja TNI Angkatan Udara TA. 
2019 yaitu “Profesional, Militan dan Inovatif ’.

Modalitas kerja seperti yang dititipkan Kasau 
bukannya tanpa makna. Kasau menjelaskan 
profesional pada organisasi TNI Angkatan Udara 
merupakan komitmen dan loyalitas prajurit terhadap 
standar nilai moral, etika dan peraturan organisasi 
TNI Angkatan Udara, serta kesesuaian antara 
kemampuan yang dimiliki oleh prajurit terhadap 
tuntutan tugas dan tanggung-jawab pangkat serta 
jabatan masing-masing di TNI Angkatan Udara. 

Sedangkan militan berarti cara berpikir dan cara 
bertindak dengan semangat tinggi, penuh gairah, 
penuh kebanggaan bahkan agresif dalam rangka 
menghadapi tantangan penugasan atau menghadapi 
musuh negara. Selanjutnya adalah inovatif yang 
berarti keinginan untuk memperkenalkan kreasi 
baru dan cara baru yang moderen, efektif dan efisien 
untuk membantu mencari solusi dan mendukung 
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian 
program kerja TNI Angkatan Udara TA 2019.

Ketiga visi tersebut mestinya bukan sebuah 
retorika tanpa tujuan. Guna meningkatkan postur yang 
tangguh dan kemampuan serta profesionalisme di 
dalam mengemban tugas pokok, Kasau mengharapkan 
ketiga visi yang menjadi modalitas kerja tersebut 
dapat diimplementasikan oleh seluruh personel TNI 
Angkatan Udara pada tahun 2019, yang diawali oleh 
para peserta Rapim yang merupakan Panglima atau 
Komandan seluruh satuan di TNI Angkatan Udara.

Penekanan Kasau
Untuk memulai program kerja tahun 2019, 

dalam Rapim yang mengangkat tema “Dilandasi 
Profesionalitas, Militansi, Inovasi dan Kemanunggalan 
Bersama Rakyat, TNI AU Siap Melaksanakan Tugas 
Matra Udara Dalam Mendukung Tugas Pokok TNI”, 
Kasau mengajak seluruh jajaran untuk menyatukan 
hati, pikiran dan perbuatan, agar sepenuhnya tercurah 
kepada TNI Angkatan Udara.

Mengingat bahwa tugas-tugas yang diemban 
dalam mempersiapkan kekuatan dan kemampuan 
TNI Angkatan Udara di masa mendatang akan 
semakin berat, maka diperlukan langkah-langkah 

konstruktif yang dilandasi dengan sikap Profesional, 
Militan dan Inovatif. Oleh karena itu dalam 
pelaksanaan tugas, Kasau pun memberikan beberapa 
penekanan agar dipahami dan dimengerti yang 
selanjutnya diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas di 
satuan masing-masing. 

Bidang Inspektorat Jenderal. Laksanakan 
pengawasan dan pemeriksaan program kerja dengan 
lebih cermat dan inovatif. 

Bidang Perencanaan dan Anggaran. Percepat proses 
pengadaan menjadi 100% pada bulan Maret 2019 
dan hilangkan potensi kesalahan pengadaan barang/
jasa, percepat proses pembangunan sistem Network 
Centric Warfare, dan laksanakan pembentukan 
Skadud 33, Skadud 27, Satrudal Pam Ibukota, dan 3 
Detasemen Hanud.

Bidang Intelijen. Tingkatkan kegiatan pengamanan 
tubuh, tekankan prosedur komunikasi dinas 
dan tingkatkan kemampuan IMC (Intelligence 
Management Center) dengan perangkat analitik. 

Bidang Operasi. Tingkatkan safety culture untuk 
mempertahankan zero accident, siapkan latihan 
Angkasa Yudha 2019 dari mulai gladi posko, Manlap 
Ayu, fire demo, PPRC, sampai Latgab TNI, tingkatkan 
kemampuan night combat capability, dan tingkatkan 
operasi kehadiran Alutsista TNI AU di seluruh 
wilayah tanah air.

Bidang Personel. Tingkatkan kualitas dan 
transparansi rekruitmen prajurit, laksanakan 
pemenuhan personel pada organisasi-organisasi 
baru, dan laksanakan pembinaan karier personel TNI 
AU sesuai prinsip the right man on the right place.

Bidang Logistik. Siapkan suku-cadang sesuai 
rencana sasbinpuan TNI AU TA 2019, evaluasi 
peranti lunak logistik TNI AU yang tidak sesuai, 
tingkatkan penerapan aplikasi sistem informasi 
bidang logistik (Simtelog, Sirup, Simak BMN), dan 
selesaikan permasalahan aset lahan yang terkendala.

Bidang Potdirga. Berperan aktif dalam 
pengambilalihan pengelolaan FIR di wilayah NKRI 
dari negara asing dan penyusunan RUU Pengelolaan 
Ruang Udara Nasional (PRUN).

Terkait dengan penekanan Kasau, yang tidak 
kalah pentingnya adalah adanya semangat perubahan 
ke arah yang lebih baik dalam setiap penugasan. Oleh 
karenanya perubahan menuju kondisi yang lebih baik 
di semua bidang, harus menjadi tekad kita bersama.* 
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Kepala Staf TNI Angkatan Udara (Kasau) 
Marsekal TNI Yuyu Sutisna.S.E., M.M. 
menghadiri Napak Tilas Sejarah Operasi 

Serigala Korpaskhas di Kota Teminabuan 
Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat. 

Turut hadir Marsekal TNI (Pur) Chappy 
Hakim, Dankorpaskhas Marsda TNI Eris Widodo 
Y, S.E., M.Tr (Han), Pangkoopsau III Marsda 
TNI Tamsil Gustari Malik, S.E., para pejabat 
di lingkungan Mabes TNI AU dan sejumlah 
Korpaskhas.

Kasau bersama rombongan melakukan 
peninjauan di Tugu Merah Putih untuk melihat 
secara langsung drama kolosal prosesi penancapan 
Bendera Merah Putih di kampung Wersar distrik 
Teminabuan. 

Napak Tilas Operasi Serigala untuk mengenang 
peristiwa heroik penerjun anggota Korps Pasukan 
Gerak Tjepat (Kopasgat), cikal bakal Korpaskhas 
dalam Operasi Trikora. 

Sekilas tentang Operasi Serigala
Operasi Trikora merupakan satu di antara 

misi penting yang diemban TNI Angkatan Udara. 

Dalam pelaksanaan Operasi Trikora ini, terselip satu 
peristiwa besar, yaitu pengibaran Sang Saka Merah 
Putih untuk pertama kalinya di Bumi Cendrawasih.

Kisah ini terjadi dalam rangkaian peristiwa 
ketika bangsa Indonesia merebut kembali wilayah 
Irian Barat (sekarang Papua) dari Belanda. Peristiwa 
ini dikenal dengan nama Tri Komando Rakyat 
(Trikora). Trikora terjadi karena adanya gelagat 
Belanda yang tidak mau melepaskan Irian Barat. 
Dalam suatu rapat akbar pada tanggal 19 Desember 
1961 di Alun-alun Yogyakarta, Presiden Soekarno 

Visualisasi drama kolosal Operasi Serigala yang diperankan prajurit 
TNI beserta siswa siswi SMA Teminabuan
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mengumumkan Trikora kepada seluruh rakyat 
Indonesia.

Banyak peristiwa heroik yang terjadi pada 
saat pelaksanan operasi Trikora, salah satunya 
adalah penerjunan Pasukan Gerak Tjepat (PGT) 
di Teminabuan, Irian Barat. Penerjunan dilakukan 
pada tanggal 19 Mei 1962. Sebanyak 81 orang PGT 
yang di pimpin oleh LMU II Soehadi, diangkut 
menggunakan pesawat C130 Hercules dari Pangkalan 
Udara Laha, Ambon. Pesawat tinggal landas dari 
Pangkalan Udara Laha pukul 01.00 WIT dini hari. 

Cuaca kurang bersahabat karena waktu itu 
sedang hujan sehingga situasi bertambah gelap. 
Pukul 02.30 WIT penerjunan dimulai. Satu persatu 
PGT melompat dari pesawat. Mereka tidak tahu 
bagaimana keadaan tempat untuk mendarat karena 
keadaan gelap. Sebagian dari mereka terkejut karena 
mereka mendarat di atas atap seng yang ternyata atap 
asrama tentara Belanda KL (Koninklijke Landmaacht) 

atau Angkatan Darat Kerajaan Belanda). 
Tentara Belanda yang masih lelap tidur tersentak 

bangun. Kedua belah pihak sama-sama terkejut. 
Suasana menjadi kacau, apalagi langsung terjadi 
kontak senjata. Tentara Belanda dibuat kocar-kacir 
dan melarikan diri ke kota kecil Teminabuan.

Menjelang pagi hari keadaan alam semakin 
terang, PGT yang terlibat pertempuran 
mengundurkan diri lalu masuk ke hutan untuk 
bergabung dengan induk pasukan. Pada pagi harinya, 
Ditemukan jenasah PGT yang gugur, yaitu KU II 
Alex Sangidu dan KU II Wangko, sedangkan KU II 
Liud baru diketahui tertangkap Belanda.

Sesuai perintah operasi, bahwa untuk berkumpul 
dengan mencari teman-teman di tandai dengan cara 
meniup peluit sejauh tidak diketahui musuh. Pada 
tanggal 20 Mei 1962, baru dapat berkumul sebanyak 
40 orang. Diantara mereka terdapat LMU I Soehadi 
dan SMU Mengko.

Ternyata peristiwa penerjunan di Teminabuan 
telah menimbulkan pukulan pesikologis bagi 
Belanda. Belanda segera mengirimkan 2 Kompi 
Marinir yang didukung dengan 2 kapal perangnya, 
pesawat terbang Neptune, dan pesawat terbang 
Fire Fly langsung mengadakan serangan balas dan 
pembersihan melalui darat dan udara di daerah 
Wersar, Teminabuan, yang telah di duduki PGT.

Pada tanggal 21 Mei 1962, 40 orang anggota 
PGT berhasil berkumpul di kampung Wersar. Setelah 

Visualisasi drama kolosal prosesi penancapan bendera merah putih
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berkumpul, SMU Mengko mengeluarkan bendera 
Merah Putih dari ranselnya dan memerintahkan 
salah satu anggotanya menebang pohon yang 
tingginya 4 meter. 

Tepat pukul 10.00 WIT, setelah mengikatkan 
bendera pada tiang tersebut, dengan disaksikan 
oleh anak buahnya, SMU Mengko menancapkan 
Bendera Merah Putih. Perisitwa ini tercatat dalam 
sejarah, untuk pertama kalinya bendera Merah putih 
berkibar di Irian Barat. Setelah itu, mereka segera 
meninggalkan tempat tersebut agar tidak diketahui 
oleh musuh. 

Bakti Sosial Korpaskhas 
Dalam acara napak tilas, berbagai kegiatan 

digelar oleh TNI Angkatan Udara, antara lain bakti 
sosial perbaikan dan penyerahan perlengkapan 
rumah ibadah, pembagian kacamata baca dan 
pengobatan gratis, drama kolosal pelaksanaan 
Operasi Serigala, peletakan batu pertama renovasi 
pembangunan Tugu Merah Putih oleh Kasau dan free 
fall 81 prajurit Paskhas. 

Khusus untuk pengobatan gratis difokuskan 
pada penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut 
(ISPA), penyakit dalam dan penyakit mata. 
Pelaksanaan pengobatan melibatkan tenaga medis 
dari Korpaskhas, Puskesmas Teminabuan dan 
RSUD Scholoo Keyen yang dikoordinir oleh Dinas 
Kesehatan Sorong Selatan.

Dalam sambutanya Kasau menyampaikan 
bahwa napak tilas dimaksudkan untuk mengenang 
keberanian dan semangat para pelopor Korpaskhas 
dalam melaksanakan penerjunan dalam rangka 
pembebasan Irian Barat di Teminabuan.

Kasau menghimbau agar generasi penerus TNI 
Angkatan Udara khususnya anggota Korpaskhas 
memahami bahwa Kopasgat pernah mengukir 
sejarah besar di Tanah Papua, khususnya di 
Teminabuan yang saat ini menjadi Kabupaten Sorong 
Selatan.

“Aksi heroik dalam Operasi Serigala pada 
tahun 1962 silam itu telah mampu mengangkat 
martabat dan kehormatan bangsa Indonesia di mata 
dunia Internantional sekaligus menegaskan bahwa 
angkatan udara masih ada di wilayah Republik 
Indonesia, “pungkas Kasau.

Foto bersama Kepala Staf Angkatan Udara bersama Pejabat TNI AU, undangan, dan pelaku sejarah Operasi Srigala. 

Peninjauan dilokasi Tugu Mera Putih



suara ANGKASA April 201912

RSAU dr. Esnawan Antariksa Raih Akreditasi Paripurna. Rumah Sakit Angkatan Udara (RSAU) 
dr. Esnawan Antariksa Halim Perdanakusuma meraih akreditasi sebagai rumah sakit berstandar nasional 
dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS). Akreditasi merupakan pengakuan terhadap rumah sakit 
yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri 
Kesehatan,
Penyerahan sertifikat Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit dilakukan oleh kepala KARS, Dr. dr. 
Hanny Rinosulistyo, Sp.OG (K), M.M yang diterima oleh Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal 
TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., di RSAU dr. Esnawan Antariksa Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa 
beberapa waktu yang lalu.
Kasau sangat mengapresiasi segala upaya RSAU dr. Esnawan Antariksa untuk meningkatkan pelayanan 
publik dan prinsip keselamatan pasien serta bersikap lebih profesional dalam menjaga mutu pelayanan 
kepada anggota TNI dan masyarakat, sehingga mendapatkan hasil lulus tingkat paripurna. 
“Prestasi yang telah dicapai RSAU dr. Esnawan Antariksa, hendaknya dapat memacu seluruh rumah sakit 
yang ada di jajaran TNI AU, dengan mempersiapkan diri meraih akreditasi di masa mendatang,” ujar 
Kasau. Kasau mengingatkan, penerimaan sertifikat ini merupakan langkah awal bagi RSAU dr. Esnawan 
Antariksa untuk memulai tugas baru dengan lebih profesional, dinamis, modern dan tentunya semakin 
inovatif.
Kasau juga  meresmikan Klinik Pratama Rajawali RSAU dr. Esnawan Antariksa sekaligus menerima 
hibah kendaraan ambulan dari Bank BRI kepada RSAU Esnawan Antariksa.
Hadir pada acara tersebut Wakasau, Irjenau, Koorsahli Kasau, para Asisten Kasau, Pangkohanudnas, 
Ketum PIA Ardhya Garini beserta pengurus, Kadiskesau,  para pejabat di lingkungan Mabesau serta Ka 
RSAU dr. Esnawan Antariksa.*

suara ANGKASA April 201912
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Kasau Tinjau Pembangunan 
Makoopsau III. Kepala Staf 
TNI Angkatan Udara Marsekal 
TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., di 
dampingi Pangkoopsau III Marsda 
TNI Tamsil Malik, S.E., Danlanud 
Manuhua Marsekal Pertama Fajar 
Adriyanto M. Si (Han) beserta 
rombongan meninjau langsung 
progres pembangunan Makoopsau 
III Biak, Jumat (15/2).
Dalam kunjungannya, Kasau 
meninjau sejumlah tempat  yakni di 
seputaran wilayah Makoopsau III 
dan pembangunan hanggar Skadron 
Udara 27, Kasau juga menyempatkan 
diri untuk melihat pembangunan rumah jabatan Pangkoopsau III, Kaskoopsau III, Komandan Skadron 27, mess 
perwira, bintara dan tamtama di Biak. Pembangunan Makoopsau III yang dijadwalkan rampung pada pertengahan 
tahun 2019 ini. Saat ini pekerjaannya terus dikebut supaya sesuai dengan target yang direncanakan.
Dalam kunjungannya, Kasau didampingi oleh Asrena Kasau Marsda TNI Asep Dian Hermawan, Aspam Kasau 
Marsda TNI Dwi Fajariyanto, Aspers Kasau Marsda TNI Anastasius Sumadi, Aslog Kasau Marsda TNI Eko 
Supriyanto, Aspotdirga Kasau Marsda TNI Iman Sudrajat, Pangkohanudnas Marsda TNI Imran Baidirus, 
Dankoharmatau Marsda TNI Dento Priyono, serta pejabat Mabesau lainnya.*

Kasau Kunjungi Satrad 242 
Biak. Kepala Staf Angkatan Udara 
(Kasau) Marsekal TNI Yuyu 
Sutisna, S.E., M.M., meninjau 
kesiapan Satrad 242 Tanjung 
Warari Biak, pertengahan Februari 
yang lalu kunjungannya tersebut 
didampingi Pangkohanudnas 
Marsekal Muda TNI Imran 
Baidirus,SE, Pangkoopsau III 
Marsekal Muda TNI Tamsil 
Gustari Malik, S.E., Danlanud 
Manuhua Biak Marsekal Pertama 
TNI Fajar Adriyanto, M.Si (Han) 
serta beberapa pejabat TNI AU 
lainnya. Kedatangan Kasau dan 

rombongan disambut oleh Komandan Satrad 242 Letkol Lek Eko Patra Teguh Wibowo S.T., Kasau berharap 
seluruh prajurit TNI AU yang bertugas di Satuan Radar 242 Tanjung Warari Biak Papua, terus melakukan 
inovasi. Langkah ini perlu dilakukan agar pelaksanaan tugas-tugas Satrad 242 dapat berjalan dengan baik.*
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Tarian Khas Merauke, Sambut 
Kuker Kasau di Lanud Dma. 
Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) 
Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., 
M.M., beserta rombongan disambut 
dengan tarian khas Merauke saat tiba 
di Lanud Johanes Abraham Dimara 
(Dma) Merauke dalam kegiatan 
kunjungan kerja, Rabu (13/2/2019). 
Kunjungan kerja Kasau dan 
rombongan ini merupakan rangkaian 
kegiatan kunjungan kerja ke beberapa 
lanud yang ada di wilayah Indonesia 
Timur. Kedatangan Kasau di Lanud 
Dma menggunakan pesawat TNI 
AU jenis Boeing 737-400 dan 
disambut langsung oleh Komandan Lanud (Danlanud) Dma Kolonel Pnb Deni Hasoloan Simanjuntak, Bupati 
Kabupaten Merauke Fredrikus Gebze, S.E., para perwira staf Lanud Dma, Forkopimda Kabupaten Merauke, 
para komandan satuan samping baik dari TNI AD,TNI AL, Polri dan undangan lainnya.

Kasau dan rombongan kemudian melaksanakan makan malam bersama dengan para undangan serta 
pemberian cinderamata dari Kasau kepada pejabat Forkopimda Kabupaten Merauke dan pejabat TNI AU 
wilayah Merauke.*

Airmen Followers Medsos TNI 
AU Temui Kasau. Kepala Staf 
Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI 
Yuyu Sutisna, S.E., M.M., didampingi 
Kepala Dinas Penerangan Angkatan 
Udara (Kadispenau) Marsma TNI Ir. 
Novyan Samyoga menerima kunjungan 
silaturahmi perwakilan followers media 
sosial (medsos) TNI AU yang biasa 
disapa “Airmen” di ruang tamu Kasau, 
Mabesau Cilangkap, Jakarta, Selasa 
(12/2/2019).

Kunjungan ini selain untuk menjalin 
silaturahmi juga mempererat kerja sama dalam bidang media sosial serta turut mempromosikan TNI AU 
kepada masyarakat luas sehingga tercipta opini positif publik terhadap TNI AU. Perwakilan Airmen dipimpin 
Mochamad Yoga Adi Putra, didampingi Carmelita (mantan atlet bulutangkis nasional), Endah Trisnowati, 
Bagus Aditya Nur Firmandani dan Florentina Tristiani A.N., menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kasau 
karena telah diundang oleh TNI AU melalui Dispenau untuk mengikuti kegiatan joyflight bersama Liliyana 
Natsir di Lanud Halim Perdanakusuma beberapa waktu lalu. Kasau menyambut baik kunjungan tersebut dan 
mengapresiasi terciptanya hubungan yang baik antara pengelola medsos TNI AU dengan followernya.*
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Perkembangan Komunikasi Elektronika 
(Komlek) termasuk peralatan avionik pesawat 
yang begitu pesat di lingkungan TNI AU, 

memerlukan upaya pengkoleksian secara baik. 
Langkah tersebut penting dilakukan agar generasi 
penerus tidak kehilangan jejak sejarahnya.

Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal 
TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., menegaskan hal 
tersebut saat meresmikan Heritage Komlek di 
Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala, 
Yogyakarta, pertengahan bulan Maret lalu.

Kasau menegaskan pengkoleksian peralatan 
Komlek dan avionik sebagai upaya menginspirasi 
generasi penerus yang memiliki kebanggaan dan 
patriotisme terhadap bangsanya. “Tambahan koleksi 
museum komlek di Muspusdirla dapat menambah 
wawasan dan pengetahuan generasi muda akan 
sejarah Komlek dan avionic pesawat, “ jelas Kasau.

Koleksi Heritage Komlek diantaranya Radar 
Pesawat, simulator F5-E, Weapon Control System 
Trainer F5-E, Oscillocope, PABX Telephone, Mesin 
Telegram, Stensill, Tacan An/Trn dan alat-alat 
elektronika lainnya. Atas prakarsa Kasau benda-
benda bersejarah yang berhubungan dengan 
komunikasi elektronika tersebut dirawat dan 
dilestarikan untuk melengkapi koleksi Muspusdirla. 

Heritage Komlek menempati gedung seluas 

330 meter persegi, yang dulu pernah dipakai 
sebagai kantor staf Muspusdirla. Gedung yang 
dulu juga pernah dipakai sebagai Kantor Paskhas 
ini diresmikan menjadi Gedung Boediarjo, sebagai 
bentuk apresiasi kepada senior TNI AU yang telah 
merintis, bidang komunikasi udara dalam merebut 
dan mempertahankan Kemerdekaan RI.

Marsekal Madya TNI (Purn) Boediarjo 
merupakan salah satu tokoh yang sangat berperan 
pada masa perjuangan tahun 1949. Sebagai Kepala 
Perhubungan AURI, dengan 39 stasiun udara 
saat itu beliau memberikan andil dalam merebut 
dan mempertahankan NKRI. Dalam perjuangan 
kemerdekaan, Komlek memiliki peranan yang sangat 
penting. Stasiun radio jawatan perhubungan Angkatan 
Udara menjadi andalan para pejuang untuk bertukar 
berita antar daerah hingga keluar negeri.

Peresmian museum komlek ditandai dengan 
penekanan tombol sirine dan pemotongan pita oleh 
Kasau. Seusai peresmian Kasau dan rombongan 
melakukan peninjauan ke dalam gedung Boediardjo 
melihat dari dekat koleksi heritage komlek. 
Hadir pada kegiatan ini para Asisten Kasau, Pangkoopsau 
I, Dankoharmatau, Dankodiklatau, Gubernur 
AAU, Kadiskomlekau, Kadispamsanau, Kadiskesau, 
Kadisfaskonau, Kadismatau, Danlanud Adisutjipto, Ka. 
RSPAU S. Harjolukito dan seluruh staf Muspusdirla. 

Heritage Komlek Lengkapi
Koleksi Muspusdirla
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Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu 
Sutisna, S.E., M.M. beserta rombongan Pejabat dari 
Mabesau didampingi Danlanud Adisutjipto Marsma 
TNI Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M. meresmikan 13 unit 
perumahan Non Dinas TNI AU ‘Bokoharjo Regency’ 
yang berlokasi di Bokoharjo Sleman, Yogyakarta, 
Rabu (6/2). Hadir dalam peresmian, Gubernur 
AAU, Danlanud IWY, Pangkoopsau II, Para pejabat 
di jajaran Lanud Adisutjipto serta para pemilik 
perumahan. Peresmian perumahan ditandai dengan 
pengguntingan pita oleh Kasau dan peninjauan ke 
lokasi perumahan.

Dalam sambutannya, Kasau menyambut baik dan 
memberikan apresiasi atas keberadaan perumahan 
ini. Sebab perumahan ini merupakan implementasi 
program kerja Kasau di Tahun 2018, yakni ingin 
mewujudkan 1000 rumah non-dinas bagi anggota 
TNI AU yang belum mempunyai rumah pribadi.

Melalui Program Perumahan Non Dinas TNI 
AU, Tunjangan Wajib Perumahan (TWP) yang 
dikelola oleh Diswatpersau dengan program 

Kasau Resmikan Perumahan Non Dinas TNI AU
kredit perumahan non dinas, merupakan salah 
satu pengelolaan dana tabungan wajib perumahan 
prajurit TNI AU.

“Dibandingkan dengan kredit perumahan pada 
umumnya, saya merasa kredit perumahan non dinas 
TNI AU memiliki kelebihan berupa tingkat bunga 
sebesar 3% sampai dengan kredit lunas. Hal ini 
akan meringankan bagi anggota dalam membayar 
angsuran yang disesuaikan dengan tingkat 
penghasilan setiap bulannya. Selain itu lokasi dan 
kualitas perumahan sudah mendapat jaminan dari 
pengembang sebagai mitra kerja yang telah ditunjuk 
oleh pengelola TWP, ujarnya.

Kasau juga menyampaikan bahwa Perumahan 
Bokoharjo Regency dibangun diatas tanah seluas 
2.885 m2 dengan rumah tipe 54 dan luas tanah 
125m2. Lokasi cukup strategis dan kualitas 
bangunannya cukup bagus. Layak huni bagi prajurit 
dan PNS TNI AU. Suasana aman dan  nyaman 
sebagai tempat tinggal bersama keluarga saat 
menjalani purna tugas dari kedinasan.*
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Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU) Marsekal TNI 
Yuyu Sutisna, S.E.,M.M., meresmikan monumen 
pesawat legendaris F-5 Tiger II (TS-0509), digerbang 
pintu masuk Lanud Iswahjudi. Peresmian ditandai 
dengan penandatanganan prasasti dan pembukaan 
selubung, dan disaksikan segenap pejabat teras TNI 
Angkatan Udara, Pangkoopsau II Marsda TNI Henri 
Alfiandy, Komandan Lanud Iswahjudi Marsma TNI 
Widyargo Ikoputra, S.E.,M.M., serta mantan teknisi 
pesawat F-5 Tiger yang telah Purna.

Kasau menegaskan, monumen pesawat tempur 
F-5 B/F Tiger II sengaja dibangun untuk 
mengenang kembali semangat perjuangan para 
kesatria TNI Angkatan Udara yang telah berhasil 
mempertahankan keutuhan NKRI melalui beberapa 
operasi udara, seperti Operasi Panah tahun 1989-

1992 di Aceh, Operasi Dwikora, Operasi 
Trikora, Operasi Tutuka, Operasi Elang 
Sakti, Operasi Garuda Jaya dan Operasi 
Pengamanan ALKI.

Hal ini ditegaskan Kasau yang didampingi 
Pangkoopsau ll Marsda TNI Henri 
Alfiandi, Komandan Lanud Iswahjudi 
Marsma TNI Widyargo Ikoputra, 
S.E., M.M., dan Kaskoopsau I Marsma 
TNI Samsul Rizal, S.I.P., M.Tr., saat 
meresmikan monumen pesawat F-5 B/F 
Tiger II di Pos Timur Lanud Iswahjudi 
Madiun, Jawa Timur, Rabu (6/2/2019).

Saat peresmian, Kasau juga mengatakan, berdirinya 
monumen pesawat F-5 merupakan terobosan dan 
langkah strategis TNI AU dalam upaya memelihara 
dan melestarikan nilai-nilai sejarah perjuangan dan 
alutsista TNI AU.

“Monumen pesawat ini sebagai bukti sejarah 
bagi penerbang, teknisi dan seluruh komponen 
pendukung pesawat yang telah bekerja tanpa pamrih 
demi kepentingan bangsa dan negara serta TNI 
Angkatan Udara selama kurang lebih 36 tahun,” 
ungkap Kasau.

Selain sebagai simbol sejarah perjuangan bangsa dan 
negara, Kasau berharap monumen ini dapat menjadi 
semangat yang inspiratif bagi para generasi muda 
penerus bangsa, karena di dalamnya terdapat nilai-
nilai perjuangan para pahlawan pendahulu.*

Kasau Resmikan Monumen Pesawat F-5 



suara ANGKASA April 201918

Kemajuan teknologi yang berkembang demikian 
pesat, menimbulkan berbagai potensi ancaman 
yang menuntut personel operasi harus bertindak 
profesional, militan dan inovatif dalam 
mengantisipasi perkembangan dinamika lingkungan 
yang terjadi.

Melihat tantangan yang akan dihadapi di masa 
mendatang, tugas TNI AU akan semakin berat dan 
kompleks. Pembinaan kemampuan dan kekuatan 
harus mencapai tingkat yang mampu mendukung 
kegiatan operasi dan latihan secara maksimal.
Hal tersebut ditegaskan Kepala Staf Angkatan Udara 
(Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., saat 
membuka Rapat Koordinasi Operasi (Rakorops) 
TNI AU tahun 2019 di Gedung Suharnoko 
Harbani, Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin 
(18/2/2019).

Lebih lanjut Kasau mengatakan, adanya potensi 
ancaman siber, bio hazard, ancaman wahana tanpa 
awak (UAV), teknologi robotik dan teknologi 
persenjataan lainnya, mendorong terjadinya 
perubahan global di segala aspek kehidupan.
“Kita perlu mencermati secara saksama dan 
mengantisipasi sedini mungkin terhadap dinamika 
yang ada, agar dapat mengambil langkah terbaik 

dalam mengatasi dampak negatif yang mungkin 
timbul,” ujar Kasau.

Kasau menekankan kepada seluruh peserta 
Rakoropsau, prioritas pembinaan yang harus 
diutamakan tercapainya tingkat profesionalisme 
para penerbang, personel logistik pendukung 
penerbangan dan Paskhas melalui manajemen 
latihan secara bertingkat, berlanjut dan 
berkesinambungan sehingga siklus latihan 
perorangan maupun satuan tetap terlaksana dengan 
kualitas dan kuantitas yang semakin baik.

Di akhir amanatnya Kasau menekankan kepada 
seluruh jajaran operasi agar dapat meningkatkan 
budaya keselamatan atau safety culture agar dapat 
mempertahankan pencapaian zero accident di tahun 
2019. Incident dan accident dapat dicegah, jika semua 
memiliki kepedulian terhadap keselamatan terbang 
dan kerja di setiap kegiatan, baik kegiatan operasi 
maupun latihan.

Rakoropsau 2019 mengusung tema “Dilandasi 
Profesionalitas, Militansi dan Inovasi TNI Angkatan 
Udara Siap Mendukung Tugas Pokok TNI”.
Hadir pada acara tersebut Wakasau, Irjenau, 
Koorsahli Kasau, para Asisten Kasau dan para 
pejabat di lingkungan Mabesau.*

Personel Operasi Harus Profesional, 
Militan dan Inovatif. 
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Sebanyak dua Perwira Tinggi berpangkat Marsda dan Marsma TNI beserta tujuh Perwira Menengah (Pamen) 
TNI AU berpangkat Kolonel mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi. Kesembilan Pati tersebut, telah 
melaksanakan laporan kenaikan pangkat kepada Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu 
Sutisna, S.E., M.M., di Mabesau Cilangkap, Jakarta, Jum’at (1/3/2019).

Adapun kesembilan Pati yang mendapatkan kenaikan pangkat yaitu Marsdya TNI Fahru Zaini Isnanto, S.H., 
M.D.S. (Wakasau), Marsda TNI Kukuh Sudibyanto (Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI), Marsma 
TNI drg. Rina Dewi Tri Andriani (Pati Sahli Kasau Bid. Iptek), Marsma TNI Hesly Paat (Danlanud Abd), 
Marsma TNI Ir. Bob Henry Panggabean (Danlanud Adi), Marsma TNI Palito Sitorus, S.I.P., M.M. (Danlanud 
Spo), Marsma TNI Dr. Ir. Purwoko Aji Prabowo, M.M., M.D.S. (Waasrena Kasau), Marsma TNI Mujianto, 
S.T., M.Tr.(Han) (Pangkosek Hanudnas IV/Biak) dan Marsma TNI Oka Prawira, M.Si.(Han) (Sekretaris 
Deputi pada Deputi Bid. Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Kemenko Polhukam). Sebelumnya, 
kesembilan Pati tersebut juga telah melaporkan kenaikan pangkatnya kepada Panglima TNI Marsekal TNI 
Hadi Tjahjanto, S.IP di Mabes TNI Cilangkap bersama dengan Pati TNI AD, dan TNI AL.*

Kasau Terima Laporan Kenaikan Pangkat

Jabatan Wakasau Diserahterimakan. 
Kepala Staf Angkatan Udara ( Kasau) 
Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., 
melakukan salam komando dengan Wakasau 
yang baru Marsda TNI Fahru Zaini Isnanto, 
S.H., M.D.S., dan pejabat lama Marsdya TNI 
Wieko Syofyan, seusai upacara serah terima 
jabatan dan pelantikan Wakil Kepala Staf 
Angkatan Udara (Wakasau) di Auditorium 
Ignatius Dewanto, Mabesau Cilangkap, 
Jakarta Timur, Senin (11/2/2019).
Pada kesempatan yang sama, Kasau juga 
melantik Marsda TNI Asep Dian Hermawan 
menjadi Asisten Perencanaan dan Anggaran 
(Asrena) Kasau menggantikan Marsda TNI 
Fahru Zaini Isnanto, S.H., M.D.S., dan Marsma TNI Wisnu Dewantoko, S.E., M.M., M.Si. (Han) menjadi 
Kepala Dinas Aeronautika Angkatan Udara (Kadisaeroau) menggantikan Marsma TNI Kukuh Sudibyanto. 
Hadir pada upacara sertijab Wakasau, para Asisten Kasau, para Panglima dan Gubernur AAU, para komandan 
satuan jajaran TNI AU serta para pejabat TNI AU lainnya.*
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Seusai pelantikan Wakil Kasau Marsekal Muda TNI Fahru Zaini Isnanto didampingi Ny. Ana Fahru Zaini memasuki gedung pimpinan 
menerima penghormatan pejabat TNI AU dan istri, serta para kolonel pada acara “Passing In Parade”, di Mabesau Cilangkap, Senin (11/2).

Passing In dan Passing Out. Setelah dilantik Kasau Marsekal TNI Yuyu Sutisna SE MM, Wakil Kasau yang 
baru Marsekal Muda TNI Fahru Zaini Isnanto didampingi Ny. Ana Fahru Zaini dalam acara “Passing Out 
Parade” di Mabesau Cilangkap, Senin (11/2), mengantar pejabat lama Marsekal Madya TNI Wieko Syofyan 
yang akan menjabat sebagai Wagub Lemhannas dan Ny. Lisa Wieko Syofyan. Acara dihadiri para pejabat TNI 
AU dan istri serta para kolonel yang melepas menuju tempat penugasannya yang baru.*
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Asisten Personel (Aspers) Kasau Marsda TNI 
Anastasius Sumadi di Lapangan Apel Mabesau 
Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (18/2/2019). Menjadi 
Irup pada Upacara bendera bulanan yang diikuti 
seluruh personel Mabesau baik Perwira Tinggi (Pati), 
Pamen, Pama, Bintara, Tamtama, dan Pegawai Negeri 
Sipil (PNS). Upacara tersebut diawali pengibaran 
bendera Merah Putih, pembacaan Pembukaan Undang-
undang Dasar (UUD) 1945, pengucapan Sapta Marga 
dan Panca Prasetya Korpri.
Pada kesempatan tersebut Kasau dalam sambutan 
tertulisnya yang dibacakan Aspers Kasau mengatakan, 
di tengah perkembangan situasi dalam negeri yang 
masih dihiasi dengan berbagai permasalahan seperti 

Upacara Bendera : Junjung Tinggi 
Komitmen Netralitas TNI

separatisme, terorisme, 
radikalisme, bencana alam, 
dan konflik sosial serta pesta 
demokrasi yang akan segera 
dilaksanakan dalam waktu 
dekat, Kasau menekankan 
kepada seluruh prajurit TNI 
AU agar meningkatkan 

kewaspadaan dan tetap menjunjung tinggi 
komitmen netralitas TNI sesuai pedoman yang 
telah digariskan.

Lebih lanjut Kasau mengatakan, pemilihan umun 
Presiden dan Wakil Presiden serta pemilu legislatif pada 
tahun ini, keadaan Indonesia akan rentan terhadap 
berbagai potensi terjadinya gangguan keamanan dan 
konflik komunal karena merebaknya berita hoaks di 
media sosial (medsos).
Sebelum mengakhiri sambutan, Kasau memberikan 
penekanan untuk dipedomi dalam pelaksanaan tugas 
yaitu, tingkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, jadilah prajurit yang profesional, militan 
dan inovatif, tegakkan disiplin, peraturan dan hukum, 
tingkatkan keselamatan terbang dan kerja, jaga soliditas 
antar satuan TNI AU, TNI maupun Polri serta pegang 
teguh komitmen netralitas TNI.*

Sebagai Pendeteksi Dini, Intelijen Harus Andal. 
Asisten Pengamanan (Aspam) Kasau Marsekal 
Muda (Marsda) TNI Dwi Fajariyanto, memberikan 
cinderamata kepada Ardi Suteja pakar siber dari ICSF 
(Intelijen Cyber Security Forum) yang membawakan 
materi tentang “perang siber dan perang dimensi keenam 
terkait kebocoran informasi”, pada Rapat Koordinasi 
Pengamanan (Rakorpam) TNI AU tahun 2019 di gedung 
Suharnoko Harbani Denma Mabesau, Cilangkap, 
Jakarta Timur, beberapa waktu yang lalu. Rapat tersebut 
diikuti oleh para perwira di jajaran supervisi Spamau 
seperti Kaintel, Kapen dan Surpotrud. Aspam Kasau 
mengatakan bahwa kemampuan intelijen TNI AU masa 
kini dan masa depan harus dapat berperan sebagai alat 
deteksi dan penginderaan dini. Kemampuan yang andal 

tersebut diperlukan untuk menghadapi setiap ancaman terhadap negara dan bangsa khususnya yang datang dari dan 
melalui udara.*
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Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal 
TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., mengatakan, proses 
dukungan Logistik, khususnya pengadaan barang 
dan jasa, harus berorientasi kepada kebutuhan satuan 
pengguna. Selain sejalan untuk menjawab semangat 
perubahan, juga untuk mendukung program 
pemerintah yang bersih dan berwibawa.

“Dalam pengadaan barang dan jasa, kualitas harus 
tetap diperhatikan sehingga dapat mencapai efektifitas 
dan efisiensi dalam organisasi,” ujar Kasau.
Pernyataan tersebut disampaikan Kasau dalam 
sambutan tertulisnya yang dibacakan Asisten Logistik 
(Aslog) Kasau Marsda TNI Eko Supriyanto, S.E., 
M.M., saat membuka Rapat Koordinasi Logistik 
(Rakorlog) TNI Angkatan Udara TA 2019 di Gedung 
Soeharnoko Harbani Denma Mabesau, Cilangkap, 
Jakarta Timur, Rabu (27/2/2019).

Lebih lanjut Kasau mengatakan, menghadapi 
tantangan ke depan yang semakin kompleks, TNI 
AU harus melakukan perubahan sehingga senantiasa 
dalam kondisi siap dan mampu melaksanakan 
tugas, termasuk menyiapkan personel logistik yang 
memiliki kapabilitas dan kualitas handal.

Menurut Kasau kemampuan dan kekuatan TNI AU 
saat ini terlihat dari kesiapan alutsista TNI AU yang 

optimal dalam mendukung terlaksananya tugas TNI 
AU dan TNI pada TA 2019.

“Saya minta kepada jajaran Logistik bertanggung 
jawab terhadap proses kegiatan pengadaan barang 
dan jasa dan senantiasa berbenah diri dengan 
merapikan administrasi serta pengorganisasian sesuai 
aturan yang berlaku,” ujar Kasau.

Kepada peserta Rakorlogau, Kasau memberikan 
beberapa penekanan, meliputi pemenuhan kesiapan 
suku cadang sesuai dengan rencana pembinaan 
kemampuan TNI AU, evaluasi peranti lunak logistik 
TNI AU, Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi 
Bidang Logistik TNI AU (Simte-log AU) serta 
meningkatkan koordinasi kerja sama dengan 
industri lokal.

Rakorlogau tahun 2019 yang berlangsung sehari 
ini diikuti oleh para Kepala Dinas Logistik 
(Kadislog) di jajaran TNI AU dengan mengusung 
tema “Mewujudkan Tata Kelola Logistik Secara 
Terintegrasi Dan Akuntabel Serta Dilandasi Jiwa 
Profesional, Militan Dan Inovatif, Komunitas Logistik 
Siap Mendukung Tugas TNI AU”. Hadir dalam 
kesempatan tersebut Koorsahli Kasau, Asops Kasau, 
Aspotdirga dan para pejabat di lingkungan Mabesau.*

PENGADAAN BARANG DAN JASA 
HARUS BERORIENTASI PADA KEBUTUHAN SATUAN
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Komandan Koharmatau Marsekal Muda TNI Dento 
Priyono memimpin langsung penandatanganan 
kontrak untuk Pengadaan Bangfas/Jasa secara 
terpusat di Koharmatau TA. 2019, bertempat 
di gedung Budiarjo Mako Koharmatau, Kamis 
(24/01/2019). Pelaksanaan penandatanganan 
kontrak pengadaan Bangfas/Jasa ini dihadiri Wakil 
Komandan Koharmatau, Marsekal Pertama TNI 
Hadi Suwito S.E, para pejabat Koharmatau, dan para 
penyedia jasa. 

Dalam sambutannya Dankoharmatau mengatakan 
bahwa Koharmatau dalam mempersiapkan alutsista 
untuk mendukung operasi udara tentunya bukan 
suatu tugas yang ringan. Oleh sebab itu, dalam 
rangka melaksanakan tugas-tugas tersebut maka 
diperlukan pemenuhan kebutuhan fasilitas dan 
jasa yang cukup dan terukur sesuai program kerja 
yang telah ditetapkan. Koharmatau melalui satuan 
Fasilitas dan Konstruksi (Faskon) melakukan 
perancangan, pelelangan, pelaksanaan, pengawasan 
dan penerimaan semua kegiatan bangfas dan hibah 
dari dalam maupun luar negeri serta melaksanakan 
kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana secara 
swakelola di Koharmatau.

Dankoharmatau: 
Penggunaan Anggaran Harus Diimplementasikan Secara Akurat

Dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan 
tersebut, diperlukan tata kelola organisasi yang 
diwujudkan dalam suatu sistem manajemen logistik 
yang terencana, terukur dan konsisten sesuai dengan 
kebijakan pertahanan negara, rencana strategis 
pembangunan dan pengembangan kekuatan, serta 
program kerja yang telah ditetapkan, karena pemenuhan 
kebutuhan melalui proses pengadaan bangfas/jasa secara 
terpusat bukanlah suatu proses yang sederhana, tetapi 
didalamnya terdapat banyak dinamika yang mewarnai 
dan berbagai aspek yang mempengaruhinya. Kegiatan 
pengadaan bangfas/jasa secara terpusat di Koharmatau 
pada prinsipnya merupakan salah satu upaya untuk 
menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan yang 
diperlukan.

Pada bagian lain, Dankoharmatau menekankan 
bahwa penggunaan anggaran harus betul-betul 
diimplemantasikan secara akurat sesuai kebutuhan 
satuan pengguna bangfas. Salah satu cara untuk 
menjamin akurasi penggunaan anggaran, maka 
dalam proses pengadaan bangfas/jasa harus benar-
benar memegang teguh prinsip efisien, efektif, 
terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak 
diskriminarif, serta akuntabel, kata Dankoharmatau.*
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Danlanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI 
Widyargo Ikoputra, S.E.,M.M., memberikan 
ucapan selamat kepada Letkol Pnb Nur Alimi, di 
Selter Skadron 3 Lanud Iswahjudi, akhir Februari 
lalu. Letkol Pnb Nur “Racer” Alimi, pria kelahiran 
Singasari Bali, menorehkan prestasi meraih 3000 
jam terbang dengan pesawat tempur F-16 Fighting 
Falcon, sekaligus dikukuhkan sebagai orang ke-tiga 
dijajaran TNI Angkatan Udara fighter yang meraih 
3000 jam terbang menggunakan satu jenis pesawat 
tempur. Acara tradisi ditandai dengan penyematan 
badge 3000 jam terbang oleh Danlanud Iswahjudi 
Marsekal Pertama TNI Widyargo Ikoputra, S.E., 
M.M.,  kepada Letkol Pnb Nur Alimi saat terbang. 
Acara tradisi tersebut dihadiri Danwing 3 Lanud 
Iswahjudi Kolonel Pnb M. Satriyo Utomo, S.H., 
Danskadron Udara 3 Letkol Pnb Gusti Made Yoga 
Ambara, Dansatpom Letkol Pom M. Achyar, serta 

anggota Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi.
Letkol Pnb Nur Alimi, bergabung di TNI Angkatan 
Udara sejak tahun 1999, diawal kariernya sejak lulus 
dari sekbang tahun 2001, langsung bergabung di 
Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi. “Racer” demikian 
callsign Letkol Pnb Nur Alimi saat terbang, prestasi 3000 
jam terbang di raih Racer ketika melaksanakan misi 
ACT (Air Combat Tactic).
Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI 
Widyargo Ikoputra, S.E.,M.M., pada kesempatan 
tersebut mengucapkan selamat dan berterima 
kasih kepada Letkol Pnb Nur Alimi, karena telah 
menunjukkan kualitasnya serta memberikan ilmu 
pengalaman kepada adik-adiknya di Skadron Udara 3 
maupun Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin. 
“Saya merasa senang dan bangga kepada negara dan 
bangsa khususnya TNI Angkatan Udara, karena 
walaupun sudah tidak menjadi Komandan Skadron 
masih dipercaya menerbangkan pesawat F-16, sehingga 
bisa mencapai 3000 jam terbang”, ucap Letkol Pnb 
Nur Alimi, usai melaksanakan acara tradisi 3000 jam 
terbang di shelter Skadron Udara 3 Lanud Iswahjudi.
Letkol Pnb Nur Alimi saat ini menjabat sebagai 
Pabandya Ops Sops Kohanudnas, dinobatkan sebagai 
orang ketiga peraih 3000 jam terbang dengan pesawat 
F-16. Sedangkan orang pertama peraih 3000 jam 
terbang Letkol Pnb M. Anjar Legowo (th 2017), saat 
ini menjabat Kepala Dinas Operasi Lanud Iswahjudi, 
sementara orang kedua Letkol Pnb Gusti Made Yoga 
Ambara (th 2018) Komandan Skadron Udara 3 Lanud 
Iswahjudi.*

Komandan Skadron Udara 12 Raih 3000 
Jam Terbang.  Letkol Pnb Asri Effendy Rangkuti 
“Flogger” yang sehari hari menjabat Komandan 
Skadud 12 berhasil meraih 3000 jam terbang di kokpit 
pesawat Hawk 100/200. Lulusan Alumni AAU tahun 
2000 ini adalah penerbang pertama yang berhasil 
mencapai 3000 jam  terbang dengan pesawat Hawk 
100/200. Tradisi Penyematan badge 3000 jam terbang 
dan penyiraman air kembang dilaksanakan Danlanud 
Rsn Marsma TNI Ronny Irianto Moningka, S.T., 
M.M. dilanjutkan oleh para undangan dan pejabat 
lain. Hadir dalam kegiatan tersebut Komandan Wing 
6 Kolonel Pnb M.Arwani, Kepala Dinas Operasi 
Kolonel Pnb Jajang Setiawan dan para Komandan 
Satuan serta undangan.*

“Racer” Raih 3000 Jam Terbang 
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Kemampuan untuk bertahan hidup para penerbang 
Lanud Iswahjudi, diuji di lereng Gunung Wilis, 
berbagai rintangan dan hambatan harus dihadapi 
untuk menyelamatkan diri, dengan memanfaatkan 
alam untuk berlindung dan bertahan hidup guna 
menuju daerah kawan. Demikian yang harus 
dihadapi ke-37 pilot tempur dan ground crew Lanud 
Iswahjudi saat melaksanakan latihan Survival Dasar 
tahun 2019. Pelaksanaan jungle survival maupun sea 
survival dilaksanakan di lereng Gunung Wilis, Telaga 
Ngebel kabupaten Ponorogo, Jumat (21/2).

Upacara pembukaan latihan survival dasar bagi 
penerbang tempur dan ground crew tersebut 
dipimpin langsung Komandan Lanud Iswahjudi 
Marsekal Pertama TNI Widyargo Ikoputra, 
S.E.,M.M., di lapangan Dirgantara, Jumat (15/2).
Sesuai skenario, latihan dibagi menjadi dua skenario 
yaitu survival di hutan (jungle survival) dan survival 
di laut (sea survival) dimana setiap jenis survival 
memiliki skenario yang berbeda-beda. Pembagian 
skenario latihan ini bertujuan untuk memberikan 
dua gambaran yang berbeda kepada pelaku latihan 
saat harus menghadapi jenis survival yang berbeda.
Berdasarkan skenario Survival di hutan (jungle 
survival). Foxtrot Flight terdiri dari dua pesawat 

Survivor Manfaatkan Alam 

untuk bertahan hidup
dengan empat crew melaksanakan misi bantuan 
tembakan udara di daerah pegunungan yang 
dikuasai kelompok separatis. Saat melaksanakan 
operasi penerbangan, dikarenakan data intelijen 
yang kurang tepat, maka kedua pesawat tertembak 
di bagian Mesin (Engine) sehingga mengakibatkan 
pesawat kehilangan kendali. Hal ini memaksa 
penerbang melakukan eject untuk menyelamatkan 
diri. Keempat penerbang dapat mendarat di lokasi 
yang tidak berjauhan dengan aman, tetapi mereka 
mendarat di lokasi yang dekat dengan wilayah 
kekuasaan gerakan separatis sehingga harus bertahan 
hidup sampai datang bantuan pertolongan. Para 
crew akan menempuh rute perjalanan darat yang 
menuntut kemampuan mereka untuk mengobati 
rekan yang terluka, bekerja sama sebagai tim untuk 
menyelesaikan persoalan, menembak dalam rangka 
membela diri serta memanfaatkan peta dan kompas 
serta isi hutan untuk tetap hidup dan menjauh dari 
wilayah musuh.

Sedangkan Survival di laut (sea survival). Kilo 
flight terdiri dari dua pesawat dan empat crew 
melaksanakan misi serangan udara langsung di 
pesisir pantai untuk membantu pasukan kawan 
yang sedang terdesak. Pada saat melaksanakan misi, 
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wingman mengalami spatial disorientation dan 
menabrak pesawat Leader dan berakibat kerusakan 
pada flight control kedua pesawat. Penerbang 
memutuskan untuk eject di atas minimum ejection 
altitude dan mendarat di perairan. Untuk bertahan 
hidup di dalam air, para crew mengembangkan 
pelampung dan Dinghy-One-Man sambil menunggu 
pertolongan dari tim SAR. Setelah berhasil membuka 
komunikasi dengan tim SAR, mereka diperintahkan 
untuk menuju ke koordinat tertentu untuk 
memudahkan penjemputan. Namun pada perjalanan 
tersebut para penerbang melihat di kejauhan terdapat 
pesawat helikopter musuh yang mendekat. Dengan 
segera para penerbang membalikkan Dinghy-One-
Man untuk memberikan penyamaran bahwa tidak 
ada kehidupan di perairan tersebut dengan harapan 
pesawat musuh segera pergi menjauh dari wilayah 
tersebut. Setelah dirasa aman para penerbang 
melanjutkan perjalanan dan kemudian menuju 
ke koordinat yang di tentukan. Para crew melihat 
helikopter SAR yang sedang berpatroli mencari 

posisi survivor. Dengan sigap para survivor kemudian 
menggunakan pistol signal untuk memberikan 
sinyal kepada helikopter SAR tersebut. Setelah awak 
helikopter melihat sinyal yang ditembakkan oleh 
survivor dan terbang menuju ke arah survivor, para 
survivor melempar granat asap agar posisi mereka 
lebih jelas terlihat dari helikopter penyelamat. 
Dengan tanda asap tersebut, anggota tim combat 
SAR berhasil menemukan lokasi para survivor, dan 
akhirnya berhasil dievakuasi.

Latihan survival yang dikhususkan untuk melatih 
dan memberikan pengalaman praktis kepada para 
pilot saat menghadapi berbagai kemungkinan yang 
dialami dalam melaksanakan operasi di daerah 
musuh/pertempuran tersebut juga diikuti oleh 
Komandan Wing 3 Lanud Iswahjudi Kolonel Pnb M. 
Satriyo Utomo, S.H., Kadispers Kolonel Pnb Saeful 
Rahkmat, Kadislog Kolonel Tek Royke Manusiwa, 
S.E.,M.M., Kadisops Letkol Pnb M. Anjar Legowo, 
serta segenap pejabat Lanud Iswahjudi.*
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Pameran Pendidikan “Angkasa Expo dan Halim 
AFB Open Day 2019" yang bertemakan, ” Menuju 
Sekolah Unggulan Dengan Mengedepankan Tri Abdi 
Angkasa Nusantara “, digelar di Skadron Udara 45 
Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta 
Timur, Jumat (08/02/19).” Kegiatan ini dilaksanakan 
guna memperkenalkan sekaligus sosialisasi 
program unggulan sekolah Angkasa Lanud Halim 
Perdanakusuma kepada masyarakat khususnya para 
orang tua sehingga mengetahui dengan jelas tentang 
perkembangan sekolah, serta sebagai ajang promosi 
bagi calon peserta didik baru TA 2019/2020. 

Angkasa Expo 2019 ini berlangsung selama tiga 
hari mulai Jumat sampai Minggu (8 sampai 10 
Februari 2019), mengikutsertakan seluruh sekolah-
sekolah di lingkungan TNI Angkatan Udara. Mulai 
dari tingkat Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, 
Sekolah Kejuruan, Sekolah Menengah Atas, maupun 
Sekolah Luar Biasa. Berbagai lomba kreativitas digelar 
seperti menggambar, Tari Gebyar, Cherrleaders, tari 
Kipas Prok-Prok, tari Kolosal, dan beberapa tarian 
lainnya. Kegiatan ini rutin diadakan tiap setahun 
sekali, tujuannya untuk menampilkan keahlian dan 
ketrampilan sekolah angkasa dibawah Yayasan Ardhya 
Garini (Yasarini) cabang Halim Perdana Kusuma ke 
masyarakat. 

Selain event expo, Lanud Halim juga mengadakan 
open day, mengundang masyarakat untuk datang, dan 
melihat langsung pameran alutsista didalam Lanud 
Halim Perdanakusuma selama expo 2019 dan open day 
berlangsung. Dikegiatan expo dan open day, TNI AU 
menampilkan atraksi terjun payung, aerobatik pesawat, 
statik show dan penampilan semua pesawat yang 
berada di Lanud Halim, serta diadakan Joy flight untuk 
masyarakat, agar mereka bisa menaiki pesawat Hercules 
C-130 TNI Angkatan Udara.

Kegiatan dihadiri Pangkoopsau I Marsda TNI 
Fajar Prasetyo, Danlanud Halim Perdanakusuma 
Marsma TNI M. Tonny Harjono SE , Ketua Harian 
Yasarini, Lisa Wieko Sofyan, Ketua Yasar ini Cabang 
Lanud Halim Perdanakusuma Isa Muhamad Tonny 
Harjono, Perwakilan dinas Pendidikan, Camat 
Makasar, Lurah Halim Perdanakusuma, seluruh 
anggota Lanud Halim.*

Angkasa Expo dan Halim AFB Open Day 2019
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Skadron Udara 16 melaksanakan latihan 
penembakan maverick di training area Lanud 
Roesmin Nurjadin Pekanbaru, selama seminggu 
sejak Senin (28/1) hingga Kamis (31/1). Para 
penerbang Skadron Udara 16 melatihkan beragam 
teknik penembakan mulai dari pola penembakan 
dasar (academic), ketinggian rendah (low altitude) 
maupun sedang (medium altitude).

Komandan Lanud Roesmin Nurjadin Marsma 
TNI Ronny Irianto Moningka, S.T., M.M., 
menyampaikan bahwa Skadron Udara 16 memiliki 
tugas penting dalam pelaksanaan Operasi Matra 
Udara. Dalam beberapa operasi militer pesawat F-16 
mendapatkan tugas untuk menetralisir kekuatan 
darat melalui udara ataupun melemahkan kekuatan 
musuh di udara.

“Program latihan profesiensi Maverick 
menggunakan rudal khusus yang didesain untuk 
latihan disebut dengan Training Guided Missile 
(TGM). Rudal ini tidak membawa hulu ledak namun 
tetap dilengkapi sensor dan penjejak infra merah 
guna melatihkan manuver akuisisi sasaran.” terang 
Danlanud.

Komandan Skadron Udara 16 Lanud Rsn Letkol 
Pnb Bambang Apriyanto menyampaikan bahwa 
Pesawat F-16 C/D Block 52ID yang diawaki oleh crew 
Skadron Udara 16 dapat menggunakan berbagai 
metode serangan udara ke darat. Salah satunya 
adalah kemampuan pesawat menggotong rudal 
AGM-65G Maverick.

“Maverick adalah peluru kendali udara-ke-
darat dengan daya ledak yang didesain untuk 
menghancurkan kendaraan lapis baja, bunker, radar 
dan sasaran keras dengan dimensi kecil. Setelah 
ditembakkan, Maverick akan secara otomatis 
meluncur ke sasaran yang sudah dikunci secara 
visual oleh penerbang,” lanjut Danskadron.

Danskadron juga menambahkan bahwa 
manuver ketinggian tinggi sambil mengitari sasaran 
(medium altitude from wheel) juga dilatihkan untuk 
memberikan fleksibilitas dalam menentukan arah 
datang serangan. Untuk latihan tingkat lanjut, 
penembakan maverick dikombinasikan dengan 
taktik serangan udara ke darat (surface air tactic) 
yang menggunakan skenario lebih kompleks dan 
disertai dengan simulasi ancaman.*

Pesawat F-16 Lanud Rsn
Tembakkan Rudal Maverick
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Perang bisa terjadi kapan saja, bisa siang ataupun 
malam hari, untuk mengantisipasi hal tersebut Lanud 
Iswahjudi menggelar latihan terbang malam selama 
sepekan, latihan terbang malam dilaksanakan oleh 
Skadron Udara 3 dan Skadron Udara 15, sebagai upaya 
untuk meningkatkan kemampuan penerbang tempur 
dalam mengatasi situasi terbang khusus di malam hari.

Pelaksanaan terbang malam yang merupakan 
program kerja Lanud Iswahjudi tersebut, diawali 
dengan briefing penerbangan di ruang Teddy Kustari. 
Pada kesempatan tersebut Komandan Lanud Iswahjudi 
Marsekal Pertama TNI Widyargo Ikoputra, S.E.,M.M., 
berpesan untuk selalu mengutamakan safety selama 
melaksanakan latihan terbang malam. Terbang malam 
juga dihadiri Komandan Wing 3 Lanud Iswahjudi Kol 
Pnb M. Satriyo Utomo, S.H berlangsung hingga dini 
hari. Menurutnya latihan terbang malam ini bertujuan 
untuk mencapai kondisi  familiar bagi penerbang 
dengan procedure approach dan kondisi aerodrome 
setempat," tegasnya.

Latihan terbang malam dimulai sore hingga dini 
hari. Pada (21/1) ada 16 sortie pesawat yang tinggal 
landas, delapan sorty untuk pesawat F-16 Fighting 
Falcon dan delapan sortie pesawat T-50i Golden Eagle. 
Sedangkan area latihan aerodrome Lanud Iswahjudi 
(Ponorogo – Trenggalek – Tulungagung – Pacitan – 
Cepu), selain itu juga melaksanakan terbang divertion 
(DIV) latihan terbang menuju aerodrome lain di sekitar 
Lanud Iswahjudi (Solo-Adisutjipto-Surabaya-Malang).

Untuk take off sortie pertama dengan 
menggunakan pesawat T-50i Golden Eagle TT-5005 
yang dipiloti Mayor Pnb Dharma T. Gultom/ Kapten 
Pnb Arga, sedangkan TS-5009 dipiloti Mayor Pnb 
Yudit/ Kapten Pnb Novi dengan misi BFM. Sedangkan 
sortie pertama untuk pesawat F-16 TS-1637 yang 
dipiloti kapten Pnb Jaka, TS-1620 (Letkol Pnb Anjar 
bersama Lettu Pnb Ezra), TS-1641 Kapten Pnb 
Windy sementara TS-1639 dipiloti Lettu Pnb Dio, 
melaksanakan misi Air Combat Tactical (ACT).*

Untuk melaksanakan Operasi Lintas Panah 
di Lanud Eltari Kupang, Pangkalan Udara 
Iswahjudi kerahkan tiga jet tempur T-50i 

Golden Eagle dari Skadron Udara 15 dipimpin 
langsung oleh Komandan Skadron Udara 15 
Letkol Pnb Hendra Supriyadi. Tiga jet tempur 
TT-5014 masing-masing dipiloti Mayor Pnb 
Yudistira bersama Lettu Pnb Agung, pesawat TT-
5015 diterbangkan Lettu Pnb Yerick dan pesawat 
nomor TT-5002 diterbangkan Letkol Pnb Hendra 
Supriyadi bersama Kapten Pnb Febri. Keberangkatan 
ketiga pesawat tempur tersebut di lepas Komandan 
Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Widyargo 
Ikoputra, S.E.M.M., Komandan Wing 3 Kolonel Pnb 
M. Satriyo Utomo, S.H., beserta segenap pejabat 
Lanud Iswahjudi. Kegiatan Operasi Lintas Panah 
berlangsung 28-31 Januari 2019.

Danlanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI 
Widyargo Ikoputra, S.E.M.M., mengatakan “Operasi 
ini dilaksanakan untuk meningkatkan pengamanan 
diwilayah Indonesia Bagian Timur terutama yang 
berbatasan langsung dengan negara tetangga.” Selain 
itu keberadaan pesawat T 50i Golden Eagle juga 
untuk menambah motivasi bagi pasukan kawan yang 
berada di Koopsau III, ungkap Danlanud Iswahjudi.

Ketiga pesawat tersebut selain melaksanakan misi 
operasi lintas panah juga melaksanakan latihan jelajah 
medan yang berlangsung dari tanggal 27 Januari hingga 
7 Februari 2019. Pelaksanaan operasi melibatkan Para 
penerbang dan teknisi dari Skadron Udara 15 Lanud 
Iswahjudi serta didukung satu pesawat C-130 Hercules 
dari Lanud Abdurahman Saleh.*

Operasi Lintas Panah di Koopsau III,

LANUD ISWAHJUDI KERAHKAN 
TIGA JET TEMPUR T-50I GOLDEN EAGLE

Tembus Malam, 16 Burung Besi 
Lanud Iswahjudi jelajahi Angkasa
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Sebanyak 152 prajurit Paskhas dari Wing III dan 
prajurit Batalyon Komando 469 Paskhas termasuk 
17 atlet terjun payung Wara melaksanakan kegiatan 
Terjun Penyegaran menggunakan Pesawat C-130 
Hercules bertempat di Lanud Soewondo, Rabu (6/2). 
Pelaksanaan Jungar dipimpin langsung Danwing 
III Paskhas Kolonel Pas Bambang Haryono. Hadir 
pada kegiatan tersebut Komandan Lanud Soewondo 
Kolonel Pnb Dirk Poltje Lengkey.

Ratusan prajurit Paskhas dari Markas 
Komando Korpaskhas dan Pusdiklat Paskhas 
melaksanakan terjun penyegaran yang bertempat 
di runway Lanud Sulaiman, Margahayu, Bandung. 
Selasa (22/1).

Kegiatan terjun penyegaran (Jun Gar) ini 
merupakan salah satu dari program kerja staf 
operasi Korpaskhas yang dilaksanakan secara 
rutin setiap tahun sebagai bentuk penyegaran 
untuk meningkatkan kemampuan para penerjun 
dan memelihara kemampuan penerjun.

Dalam kegiatan Jun Gar tersebut, 
dilaksanakan penerjunan statik dan free fall baik 
pada siang maupun malam hari dalam satu hari 
mulai tanggal 22 – 24 Januari 2019.

Para peterjun kali ini menggunakan pesawat 
C-130/A-1327 jenis long body dari Skadron Udara 
31 Halim Perdanakusuma dengan pilot Mayor Pnb 
Candra dan copilot Kapten Pnb Aries take off dari 
Lanud Husein Sastranegara menuju droping zone 
(DZ) runway Lanud Sulaiman.

Latihan 
Terjun Penyegaran

Terjun statik dilaksanakan dengan ketinggian 
1200 feet atau 400 meter sedangkan terjun free 
fall dengan ketinggian 6000 feet atau kurang lebih 
2000 meter diatas permukaan tanah. Kegiatan 
berlangsung selama tiga hari ini diikuti oleh para 
Pejabat Korpaskhas dan seluruh anggota Mako 
Korpaskhas dan Pusdiklat Paskhas baik Perwira, 
Bintara dan Tamtama.

152 Prajurit Latihan Jungar

Latihan terjun penyegaran dilaksanakan 
siang hari dibagi dalam dua sortie. Sortie pertama 
melaksanakan terjun static sebanyak 82 personel. 
Pada sortie kedua di run pertama melaksanakan 
terjun statik berjumlah 70 personel. Sedangkan pada 
run kedua dan ketiga melaksanakan terjun free fall 
yang juga diikuti oleh 17 personel Wara sebagai atlet 
terjun payung free fall, 

Komandan Wing III Paskhas Kolonel Pas 
Bambang Hariyono mengatakan bahwa pelaksanaan 
Jungar tersebut, merupakan agenda rutin latihan 
yang secara bertahap, bertingkat, berlanjut 
dan berkesinambungan dengan tujuan untuk 
melaksanakan penyegaran bagi para prajurit yang 
mempunyai kualifikasi terjun statik maupun Free 
Fall, juga untuk memelihara kemampuan tempur 
sebagai prajurit para komando, sehingga nantinya 
dapat dijadikan bekal dalam melaksanakan operasi 
dan latihan serta tugas yang diembannya baik pada 
Operasi Militer Perang, maupun Operasi Militer 
Selain Perang, jelas Danwing.*
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Kepala Dinas Operasi Lanud Abdulrachman Saleh 
Kolonel Pnb Reza R.R. Sastranegara, S.Sos., M.AP. 
mewakili Komandan Lanud Abd. Saleh Marsma TNI 
Andi Wijaya, S. Sos., mengambil apel gelar kesiapan 
latihan survival dasar “Bima Sakti Angkatan ke-39 T.A 
2019” bertempat di Lapangan Titik Muat Lanud Abd. 
Saleh. Senin (04/02). 

Latihan ini merupakan pengetahuan dasar untuk 
melatih dan menambah pengetahuan para awak 
pesawat, tentang cara bertahan hidup/survive dari 
kesulitan-kesulitan yang ditemui baik di darat maupun 
di air apabila sewaktu-waktu mengalami kondisi 
emergency dan jatuh di daerah yang tidak dikenal pada 
saat melaksanakan misi operasi udara. Adapun tujuan 
dari latihan survival ini memberikan pembekalan 
dasar kepada awak pesawat tentang teori survival untuk 
bertahan hidup baik di darat maupun di air.

Kegiatan Survival dasar ini sebelumnya diisi 
dengan berbagai teori diantaranya Pengenalan Survival 
Air ( droping SSDS C-212, Bulsit Tucano), Pengetahuan 
Survival, Teori & Praktek Egress/Ditching, Teori dan 

Latihan Survival Dasar 
Bima Sakti 

Praktek Kerjasama dengan Pesawat Terbang, IMPK, 
Pengetahuan P3K, Teori Motivasi, Team Work & 
SOG, teori Kompas Siang & Jalan Peta serta Praktek 
Pembuatan Bivak & Jerat.

Latihan survival dasar yang digelar selama lima 
hari ini cukup menarik, karena selain diikuti anggota 
Lanud Abd Saleh, juga diikuti anggota SAR, BPBD, 
Pramuka, Menwa dan relawan baik dari daerah sekitar 
Malang maupun anggota luar daerah Malang.

Turut hadir pada pembukaan Latihan Survival 
Dasar Bima Sakti ke-39, Para Kepala Dinas, Komandan 
Satuan, Perwira, Bintara dan Tamtama serta PNS 
jajaran Lanud Abd Saleh dan Insub.*
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Komandan Koharmatau, 
Marsekal Muda 
TNI Dento Priyono 

mendapatkan dua penghargaan 
dari Kepala Staf TNI Angkatan 
Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna, 
S.E, M.M, awal Februari lalu, di 
Gedung Serbaguna Suharnoko 
Harbani, Denma Mabesau 
Cilangkap Jakarta. Penghargaan 
tersebut diberikan karena 
Koharmatau mampu melakukan  
kemampuan Pemeliharaan Check 

Dankoharmatau Mendapat 
Dua Penghargaan

D Pesawat Boeing 737-500 dan 
inovasi Pembuatan Automatic 
Dependent Surveilance Broadcast 
(ADSB).

Penghargaan yang diberikan 
pada acara rapat pimpinan TNI 

AU TA. 2019 tersebut bersamaan 
puluhan Perwira Tinggi lainya 
atas prestasi dan keberhasilan 
dalam menjalankan tugas, 
karena dianggap berjasa 
kepada TNI Angkatan Udara.

Kasau terkesan dengan 
prestasi Dankoharmatau, atas 
kemampuan Koharmatau 
dalam melakukan 
Pemeliharaan Check D 
Pesawat Boeing dalam waktu 
3 Bulan 3 minggu dan inovasi 

pembuatan Automatic 
Dependent Surveilance Broadcast 

(ADBS) yang sudah dipasang di 
Satrad Dumai. Keberhasilan ini 

sungguh patut diacungi jempol 
dan para teknisi TNI AU sudah bisa 

disejajarkan dengan negara lain yang 
memiliki kemampuan Check D, yang 
selama ini dikerjakan di luar negeri. 
Tapi sekarang di sini (Koharmatau) 
bisa melakukannya sendiri,” papar 
Kasau.

Komandan Koharmatau 
Marsda TNI Dento Priyono selain 
berterima kasih, juga bangga 
atas penghargaan yang diberikan 
pimpinan TNI AU. Menurutnya 
kemampuan Pemeliharaan Check 
D Pesawat Boeing 737 yang 
kami idamkan ini merupakan 
keberhasilan yang kami raih 
pertama kalinya, ” ini sangat 

membanggakan khususnya sebagai 
insan teknisi (Aeroman) dan TNI 
AU pada umumnya”

Dijelaskannya bahwa selama 
ini kemampuan Check D selalu 
dikerjakan di Taiwan, Singapura, 
Malaysia dan GMF (Garuda 
maintence Facility). “Tapi sekarang 
kami mampu sendiri mengerjakan. 
Dengan prestasi yang kami peroleh 
ini maka kemampuan Sumber 
Daya Manusia di bidang teknisi 
boleh disejajarkan dengan teknisi 
negara luar,” tegas perwira tinggi 
TNI AU asli Boyolali tersebut.

Menurutnya, penghargaan 
karena prestasi ini, kami 
berkomitmen untuk selalu 
memberikan yang terbaik dan 
akan meningkatkan kinerja yang 
lebih baik pantang menyerah, 
untuk negara dan bangsa melalui 
TNI Angkatan Udara.

Dankoharmatau juga 
mengucapkan banyak terima 
kasih kepada Kepala Staf TNI 
Angkatan Udara atas pemberian 
penghargaan kepada Sathar 14 
Depohar 10 terkait keberhasilan 
kinerjanya yang tidak mengenal 
lelah dengan semangat dengan 
harapan dapat memotivasi 
para personel yang lain dalam 
melaksanakan tugas. Selain itu, ia 
mengucapkan terimakasih kepada 
pejabat Mabesau  yang telah 
membantu dalam pelaksanaan 
pemeliharaan berat pesawat 
Boeing 737-500 A-7307, sehingga 
pelaksanaan pemeliharaan berat 
Check D pesawat Boeing 737-500 
A-7307 berhasil dengan baik dan 
lancar.*
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Lima puluh satu peterjun 
dari Wanita Angkatan 
Udara (Wara) dan prajurit 

Kompi  C Yonko 466 Paskhas 
Kupang, berada di pesawat C-130 
Hercules Skadud 32 Lanud Abd 
Saleh Malang siap melaksanakan 
penerjunan di area bandara El 
Tari, Kupang, Senin, (25/2). 
Komandan Lanud El Tari Kolonel 
Pnb Arief Hartono,S.H  yang 
didampingi oleh Komandan 
Kompi C  Yonko 466 Paskhas 
Kupang mengatakan bahwa 
kegiatan terjun payung ini 
merupakan agenda rutin tahunan 
Paskhas untuk membina dan 
meningkatkan kemampuan 
prajurit Paskhas guna menunjang 
kesiapan operasional, sedangkan 
acara Binpotdirga merupakan 

rangkaian kegiatan Lanud El Tari 
guna mensosialisasikan  tugas, 
peran, dan eksistensi keberadaan 
Angkatan Udara ditengah-tengah 
masyarakat NTT.  Diharapkan 
dengan kegiatan ini dapat 
membangun komunikasi positif 
antara masyarakat dengan 
TNI AU sehingga terjalin 

sinergitas dalam pelaksanaaan 
tugas serta ikut berpartisipasi 
dalam pembangunan 
daerah.  “Pelaksanaan Binpotdirga 
yang diiringi dengan pelaksanaan 
terjun payung dari Paskhasau 
ini, diharapkan dapat menjaring 
animo masyarakat untuk 
semakin cinta dan dekat terhadap 
TNI AU serta untuk menarik 
minat kedirgantaraan” ungkap 
Danlanud.*

Binpotdirga 
di Lanud El Tari
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Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap 
orang. Informasi berguna bagi pengembangan 
pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan 

bagian penting bagi ketahanan nasional. Media massa 
sebagai sumber informasi, sarana pendidikan dan 
hiburan memberi pengaruh yang sangat penting 
dalam menggiring opini masyarakat yang kemudian 
akan berdampak luas terhadap stabilitas nasional.

Namun demikian saat ini perkembangan 
teknologi ditambah dengan semakin gencarnya 
tuntutan demokrasi, khususnya dalam hal kebebasan 
berpendapat, membuat mobilisasi opini publik 
terhadap suatu hal yang berkembang di masyarakat 
menjadi sangat cepat, bersifat online dan real time. 
Kondisi ini sangat positif untuk penyebaran informasi-
informasi positif dan penting kepada publik bahkan 
dalam lingkup dunia, karena informasi sudah tidak 
lagi terkendala waktu, jarak maupun ruang dengan 
teknologi. Bagai dua mata pisau teknologi juga 
membuat media informasi (massa) menjadi alat 
propaganda yang sangat cepat dan tak berbatas waktu 
dan ruang dalam menyebarkan berita negatif yang 
bahkan mampu menggoyang stabilitas suatu negara.

Ancaman keamanan saat ini tidak hanya dari sisi 
kekuatan militer. Kasus-kasus terorisme misalnya 
mampu digerakan sekelompok kecil orang secara 
lintas negara dan mampu berdampak pada stabilitas 
seluruh dunia. Bentuk ancaman lainnya adalah 
kriminalitas dunia maya dengan menyebarkan berita 

PERAN PENTING MEDIA
PERTAHANAN NEGARAdalam

hoax dan menggiring pola pikir warga 
negara yang kemudian menimbulkan 
ketidakstabilan politik, kerugian secara 
ekonomis, atau bahkan menimbulkan 
kegaduhan bila bertentangan dengan 
kondisi sosial budaya dan agama. 
Dalam kasus lain, kebocoran data 
baik secara sengaja maupun akibat 
pembobolan sistem informasi dapat 
digunakan untuk menyerang suatu 
negara dari segi pertahanan dan 
keamanan.

Perkembangan dunia maya (cyber) 
telah menciptakan suatu situasi 
yang tidak hanya mempermudah 

komunikasi lintas batas negara, tetapi menciptakan 
medan pertempuran baru, dengan serangan-serangan 
informasi menggunakan kanal-kanal media online 
maupun media sosial yang ada. Ancaman terhadap 
suatu negara tidak lagi hanya berupa ancaman 
serangan fisik, melainkan juga melalui ancaman 
cyber yang dapat menyerang infrastruktur strategis 
dan obyek vital nasional. Oleh karena itu menjaga 
keamanan dalam perang cyber merupakan suatu hal 
yang positif.

Institusi TNI sebagai salah satu lembaga pemerintah 
yang bergerak dalam bidang pertahanan negara, 
tentunya akan mendukung program-program yang 
dijalankan oleh pemerintah secara total. Namun 
berkaca kepada “status” lembaga negara yang satu ini 
sebagai lembaga negara yang netral dan tidak boleh 
terlibat dalam politik praktis, institusi TNI pastinya 
memiliki metode-metode tersendiri dalam menjalankan 
kebijakan pemerintah tanpa menyalahi kodratnya 
sebagai lembaga negara yang tidak memiliki sikap 
keberpihakan kepada kubu atau partai politik manapun. 
Media sosial, baik cetak maupun elektronik, dan 
yang saat ini sedang berkembang dengan sangat pesat 
seperti twitter, instagram, facebook dan lain sebagainya 
sangat memiliki nilai strategis terhadap pertahanan 
negara, baik kubu pemerintah maupun oposisi saat 
ini gencar menyampaikan opini-opini dan program-
program serta kritik, saran dan masukan yang tentu 
saja menggiring opini masyarakat untuk mengikuti dan 
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mendukung apa yang dicanangkan oleh kedua belah 
pihak. Pemerintah dengan program-programnya yang 
tentu saja disesuaikan dengan program pembangunan 
berkelanjutan yang terkenal dengan “Nawacita”-nya, 
sedangkan pihak-pihak “oposisi” juga terus mengkritik 
pelaksanaan program pemerintah yang dirasa tidak 
merata dan hanya menguntungkan pihak-pihak 
maupun lapisan masyarakat tertentu. Hal ini dirasakan 
semakin masif karena ditunjang dengan adanya 
kebebasan berpendapat yang disalahartikan dan 
cenderung kebablasan.

Tentara Nasional Indonesia sebagai lembaga 
negara yang memiliki tugas menjaga kedaulatan 
dan pertahanan negara kerap kali mendapat fitnah 
dan selalu dipojokkan dengan opini-opini yang 
mendeskreditkan institusi hanya karena mendukung 
dan menyebarluaskan serta membantu sosialisasi 
program-program pemerintah. Hal ini tentu saja akan 
menjadi perang opini dimana sebagian masyarakat 
sudah mengerti dan memahami tugas pokok TNI, 
namun di sisi lain ada sebagian masyarakat yang 
belum tahu, apalagi parahnya malah menutup 
diri dan tidak mau tahu tentang hal ini akibat 
indoktrinasi paham-paham radikal yang sengaja 
disebarkan oleh beberapa golongan yang tidak puas 
dengan pemerintahan yang sah saat ini. Kebebasan 
berpendapat yang cenderung “kebablasan” ini tumbuh 
subur karena kecenderungan masyarakat saat ini 
yang kurang peduli dan tidak mau menelaah lebih 
dalam atas suatu hal atau berita yang berkembang, 
ditambah lagi dengan beberapa media yang “disetting” 
untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah 
dengan judul yang demikian bombastis, tentunya 
akan memancing masyarakat untuk meneruskan atau 
istilah kerennya “memforward” berita tersebut tanpa 
membaca isinya terlebih dahulu. Hal ini tentunya 
akan menimbulkan kerugian dan mengurangi tingkat 
kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, 
parahnya lagi dapat menimbulkan gejolak di 
masyarakat yang jika tidak segera diantisipasi dan 
ditindaklanjuti akan menimbulkan gerakan-gerakan 
anti pemerintah yang tentunya mengancam stabilitas 
pertahanan negara.

Hal ini sudah menjadi perhatian para pimpinan di 
lembaga keamanan dan pertahanan negara baik TNI 
maupun Kepolisian dengan dibentuknya satuan khusus 
yang menangani media sosial terutama aplikasi-aplikasi 
yang ditenggarai berpotensi besar dalam menyabarkan 
berita-berita fitnah (hoax) dan indoktrinasi paham-
paham radikal yang berkembang di masyarakat yang 

disebarkan melalui basis agama dan paham lainnya. 
Tim ini bertugas menyuarakan dan mensosialisasikan 
kebijakan-kebijakan pemerintah bekerjasama dengan 
kementrian dan lembaga negara lainnya tanpa 
menampikkan statusnya sebagai institusi negara yang 
netral dan tidak ikut berpolitik praktis, karena pada 
dasarnya TNI-Polri merupakan lembaga negara yang 
mengikuti kebijakan pemerintah berdasarkan politik 
negara. Di samping itu penggunaan media sosial di 
kalangan TNI-Polri juga bertujuan untuk mengenalkan 
institusi TNI-Polri dalam rangka penggalangan serta 
pengenalan kepada masyarakat tentang institusi yang 
mungkin bagi sebagian masyarakat terutama yang 
di pelosok merupakan institusi atau lembaga yang 
eksklusif dan sulit digapai oleh cita-cita generasi muda 
mereka. Hal inilah yang perlu diluruskan sehingga 
diharapkan ke depan, masyarakat lebih mengenal 
institusi TNI-Polri dan memiliki gambaran tentang 
bagaimana institusi tersebut mendukung segala 
kebijakan pemerintah serta mengubah deskripsi tentang 
institusi yang sangar, tegas dan jauh dari masyarakat 
menjadi institusi negara yang dekat dengan masyarakat, 
ramah tanpa meninggalkan ketegasannya serta humanis 
dan merakyat. Disisi lain dalam konteks regulasi, 
keterlibatan TNI dan Polri dalam bermedia sosial tetap 
harus mematuhi rambu-rambu keterbukaan informasi 
publik yang diatur oleh Undang-Undang Nomer 14 
Tahun 2008. Dalam undang-undang tersebut terdapat 
pengecualian informasi yang dapat diakses publik, 
yaitu jika menyangkut informasi pertahanan tidak 
diperkenankan dibuka untuk publik.

Media adalah mediator terbaik antara pemerintah 
dan masyarakatnya. Media berfungsi sebagai 
jembatan yang menghubungkan berbagai pemangku 
kepentingan dalam sebuah negara. Karena itu 
peran media massa termasuk media online menjadi 
sangat penting. Pemerintah tentunya mengharapkan 
dukungan dari media sebagai penyambung lidah dan 
penyampai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh 
pemerintah agar dapat menjangkau seluruh lapisan 
masyarakat baik di perkotaan. Masyarakat tentunya 
ingin tahu apa saja program dan kebijakan pemerintah 
yang telah, sedang dan akan dilaksanakan. Demikian 
pula, pemerintah menginginkan masyarakat 
mengetahui berbagai program yang dilakukan oleh 
pemerintah sehingga dengan adanya media ini, 
masyarakat dapat mendukung dan ikut memberikan 
kontribusi kepada program-program yang dijalankan 
oleh pemerintah.* Oleh: Mayor Pnb Kamto Adi Saputra, ST. 
Penulis: Kasiopslat Skadron Udara 51, Wing 7 Lanud Supadio



Pesta demokrasi lima tahunan  atau pemilihan umum bakal digelar 
tanggal 17 April 2019. Sebagai bukti profesionalitas TNI yang 
menjungjung tinggi amanat Undang-Undang TNI, netralitas TNI 
kembali diuji. Netralitas TNI adalah bersikap netral dalam kehidupan 
politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis sesuai 
amanah reformasi internal TNI. TNI tidak boleh memihak/mendukung 
salah satu partai manapun, baik dalam Pemilu Dan Pilkada.

Dalam Buku Saku Pedoman Netralitas TNI Pemilu Dan Pilkada, 
Implementasi netralitas TNI dalam Pemilu Dan Pilkada adalah: 

Pertama. Mengamankan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sesuai 
dengan tugas dan fungsi bantuan TNI kepada Polri.

Kedua. Satuan/perorangan tidak berkampanye atau memberikan 
bantuan dalam bentuk apapun kepada salah satu pasangan calon kepala 
daerah.

Ketiga. Satuan/perorangan/fasilitas tidak dilibatkan dalam rangkaian 
kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan 
fungsi TNI.

Keempat. Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam 
Pemilu maupun dalam Pilkada.

Kelima. Khusus bagi prajurit TNI, hak memilih istri/suami/anak dalam 
Pemilu atau Pilkada merupakan hak individu selaku warga negara. 
Instistusi atau satuan memengaruhi  di dalam menentukan pelaksanaan 
hak pilih tersebut. 

Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada merupakan suatu keharusan 
sekaligus menjadi elemen kunci berlangsungnya proses demokrasi yang 
jujur, adil, aman dan damai. Sebagai alat pertahanan negara, TNI tidak 
bisa dan tidak boleh digunakan sebagai instrumen pemenangan politik 
yang dampaknya akan menggerus profesionalisme TNI. 

Netralitas TNI
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Perihal rasa cemas, semua orang mengetahui 
dan pernah merasakan. Namun, untuk 
menjelaskan apa itu kecemasan kita mungkin 

memiliki jawaban yang berbeda-beda. Dalam 
psikologi, ada yang menjelaskan bahwa kecemasan 
merupakan ketakutan yang tidak realistis, suatu 
perasaan terancam ketika merespon sesuatu yang 
sebenarnya tidak sungguh-sungguh mengancam. Ini 
berbeda dengan ketakutan, yang bersifat realistis, 
benar-benar karena sesuatu yang menakutkan. 
Untuk menghindari pengertian antara cemas dan 
takut (juga dengan nervous dan tegang) yang pada 
dasarnya tidak terlalu jelas perbedaannya, kita dapat 
berpegang pada penjelasan yang diberikan Calhoun 
& Acocella (1990). Menurut mereka, kecemasan 
merupakan suatu perasaan takut (realistis maupun 
tidak), disertai peningkatan gejolak fisiologis.

Bagaimana kecemasan berkembang, khususnya 
yang tidak realistis? Sigmun Freud dengan teori 
psikodinamikanya menjelaskan, kecemasan yang 
tidak realistis (seperti halnya kecemasan karena 
kecoak), merupakan gejala dari rasa takut yang 

Apakah Anda Sering 
Dihinggapi Kecemasan?

lebih mendalam. Biasanya berhubungan dengan 
alam bawah sadar yang berkaitan dengan dorongan 
seksual atau agresif, yang menerobos control ego 
menuntut pemuasan, dan akhirnya menimbulkan 
ketakutan luar biasa pada diri individu.

Lain halnya penjelasan dari aliran perilaku 
(behaviorism) dengan tokoh-tokoh Watson, 
Skinner, dll. Kecemasan yang realistis maupun yang 
tidak realistis menurut mereka merupakan hasil 
pengkondisian respon. Contohnya, seorang anak 
mengenal kecoak bersamaan dengan peristiwa lain 
yang mengerikan (misalnya ia terkunci di kamar 
mandi dan menemukan gerombolan kecoak di 
saluran pembuangan). Hasilnya, ia mempelajari dan 
merespon kecoak sebagai makhluk yang mengerikan. 
Hal ini dapat terbawa hingga dewasa.

Kecemasan mempunyai tiga komponen, 
yaitu emosional, kognitif, dan fisiologis. Dalam 
komponen emosional, indivisu mengalami perasaan 
takut yang intens dan disadari. Dalam komponen 
kognitif, peningkatan rasa takut akan mengacaukan 
kemampuan individu untuk berpikir jernih. Dalam 
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komponen fisiologis, tubuh merespon ketakutan 
dengan memobilisasi diri untuk bertindak, baik 
dikehendaki ataupun tidak. Respon fisiologis ini 
merupakan hasil kerja sistem saraf otonom yang 
mengendalikan berbagai otot dan kelenjar tubuh. 
Respon fisiologis ketika terjadi kecemasan antara lain 
detak jantung meningkat, irama napas lebih cepat, 
pupil mata melebar, proses pencernaan terhenti, 
pembuluh darah menyempit, tekanan darah naik, 
kelenjar adrenalin dalam darah meningkat. Itu semua 
menyebabkan individu menjadi tegang dan siap 
melakukan tindakan menyerang atau melarikan diri 
dari situasi yang ada.

Kecemasan, bila terjadi dalam level sedang dan 
dalam keadaan memang ada hal yang harus ditakuti 
(misalnya sedang menghadapi wawancara kerja), 
merupakan hal normal. Akan menjadi masalah 
bila kecemasan terlalu tinggi dan tidak sesuai 
dengan situasi yang ada (tidak realistis). Kecemasan 
semacam ini akan memerosotkan sumber daya fisik 
dan fisiologis kita. Lebih Jauh lagi, dapat mengurangi 
rasa berharga, merasa kecil, dan tidak berdaya.

Menganalisis Kecemasan
Pola kecemasan berbeda-beda antara orang satu 

dengan yang lain. Perbedaan itu antara lain dalam 
hal penyebab yang memicu kecemasan (anteseden), 
keadaan cemas itu sendiri (tingkat kecemasan, 
gejala), dan konsekuensi yang ada setelah terjadi 
kecemasan. Untuk mengendalikan kecemasan, 
terlebih dahulu kita perlu melakukan analisis 
terhadap kecemasan tersebut.
•	 Pertama, kita tentukan apa yang kita cemas: 

karena melihat kecoak? Karena harus 
mengalahkan orang lain dalam suatu hal 
(kompetisi)? Atau karena menghadapi soal-
soal ujian? Bila kecemasan itu karena kecoak, 
perlu dipastikan apakah bulunya yang membuat 
cemas? Atau baunya? Dalam situasi seperti apa 
kecemasan terhadap kecoak itu muncul: Kalau 
melihat? Kalau mendengar kata kecoak? Kalau 
melihat di kamar? Hanya kalau malam atau 
sembarangan waktu?

•	 Kedua, Kita menentukan penyebab internal (dari 
dalam diri), yakni dengan memeriksa kecemasan 
itu sendiri: Apakah yang kita pikirkan dan kita 

rasakan saat terjadi pengalaman kecemasan itu? 
Bila kecemasan karena kecoak, perlu diperiksa: 
Apakah bayagan kecoak bergerombol muncul 
kembali setiap kali melihat kecoak? Apakah 
kecoak itu membangkitkan rasa muak yang 
luar biasa? Ataukah kecoak mengingatkan pada 
peristiwa mengerikan?

•	 Ketiga, Kita mendeskripsikan konsekuensi dari 
kecemasan itu. Apa yang kita lakukan dengan 
mengalami kecemasan? Bila cemas karena 
kecoak, perlu dideskripsikan respon apa yang 
terjadi setelah timbul kecemasan: Apakah kita 
lari, bersembunyi, atau menghindar? Seperti apa 
akibatnya terhadap tubuh, terhadap perasaan, 
dan terhadap pikiran (kognisi)?

Mengelolah Kecemasan
Setelah melakukan analisis, kita dapat 

menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan 
untuk mengatasinya.
•	 Perencanaan lingkungan
 Berbagai stimulus (objek, orang, situasi) 

yang membuat kita mengalami kecemasan 
bukanlah hal yang harus kita hadapi. Kita 
berhak menghindari stimulus-stimulus tersebut. 
Contohnya, film horror bukanlah sesuatu yang 
harus kita tonton. Bila kita cemas/takut, kita 
dapat menghindari dengan tidak menontonnya. 
Bila takut kecoak, kita dapat menghindarinya 
di rumah dengan cara membasminya. Di luar 
rumah, kita dapat menghindari kecoak dengan 
cara sebisanya menghindari tempat-tempat yang 
berpotensi menjadi sarang kecoak.

  Namun, tidak semua stimulus yang 
membuat cemas dapat kita hindari begitu saja. 
Contohnya, kecemasan tinggi yang terjadi 
setiap kali mau ujian, berbahaya bila kita 
atasi dengan menghindari ujian. Untuk itu 
kita perlu mengatur agar kecemasan sewaktu 
ujian dapat berkurang dengan cara belajar 
sampai tuntas dsb. Kalau kita cemas setiap kali 
orangtua bertengkar, tentu saja kita tidak cukup 
hanya menghindari orangtua kita. Kita berhak 
meminta mereka tidak bertengkar, mengatasi 
konflik dengan cara dialog yang baik.

  Pendek Kata, menghindar merupakan cara 
yang paling umum dipilih dalam perencanaan 
lingkungan. Namun, cara menghindarinya perlu 



suara ANGKASA April 201944

kita pikirkan, agar hal lain yang lebih penting 
tidak dikorbankan.

•	 Relabeling dan self-talk
 Bila kita tidak dapat menghindari stimulus 

yang membuat kita cemas, cara lain yang dapat 
dilakukan adalah mengurangi pemicu internal, 
yakni di dalam diri kita sendiri. Biasanya berupa 
pikiran dan ungkapan-ungkapan negative 
yang diikuti dengan emosi negatif. Bila kita 
selalu cemas saat menghadapi ujian, mungkin 
itu karena kita dalam hati berpikir tentang 
kemungkinan gagal, tentang soal-soal yang 
tidak dapat dijawab. Oleh sebab itu, kita perlu 
mengganti dengan keyakinan dan perkataan 
positif terhadap diri sendiri, “Mungkin tidak 
mudah, tetapi aku akan dapat mengerjakan 
soal-soal ujian dengan baik setelah aku belajar 
sungguh-sungguh.”

  Dalam kasus kecemasan terhadap kecoak, 
bila semula kita menganggap kecoak sebagai 
monster yang mengerikan, ganti dengan pikiran 
bahwa kecoak hanya seekor serangga yang tidak 
berbahaya. Kita dapat mengatakan pada diri 
sendiri, “Aku pasti dapat menghadapi kecoak 
karena nyatanya kecoak hanyalah serangga yang 
tidak berbahaya seperti jangkrik.”

  Kita tidak perlu menyatakan sesuatu yang 
terlalu optimis, cukup yang realistis. Relabeling 
dan self-talk ini dapat menghambat respon 
cemas yang biasanya terjadi secara otomatis.

•	 Desensitisasi
 Respon cemas sedapat mungkin harus diubah 

agar kita tidak lagi mengalami emosi negative 
bila mendapat provokasi stimulus yang 
membuat cemas. Cara yang sangat efektif 
adalah desensitisasi. Desensitisasi terdiri dari 
dua langkah: rileksasi dan secara bertahap 
mengalami stimulus yang memuat cemas. 
Rileksasi dilakukan dengan cara melemaskan 
seluruh otot tubuh, mulai dari kepala hingga 
ujung kaki. Latihan ini untuk setiap bagian 
tubuh disertai mengatur pernapasan perut 
(napas panjang). Pernapasan panjang dimulai 
terlebih dahulu sebelum melemaskan bagian-
bagian otot tubuh.

  Setelah dicapai keadaan rileks, selanjutnya 
mulai berlatih menghadapi stimulus yang 
membuat kita cemas. Hal ini dapat dengan 
cara membayangkan (dapat dilakukan 

dengan gambar) maupun sungguh-sungguh 
menghadapinya. Tampilan stimulus, misalnya 
kecoak, diperlihatkan dalam keadaan yang 
paling tidak mencemaskan (misalnya hanya 
tampak sedikit sayapnya di balik bunga). 
Demikian seterusnya. Kombinasi rileksasi dan 
latihan menghadapi stimulus ini dilakukan 
hingga seseorang benar-benar tidak lagi cemas 
menghadapi stimulus itu apa adanya.

  Cara mengatasi kecemasan dengan 
merapikan emosi yang “terkurung” di pikiran 
bawah sadar. Dapat pula mengatasi perasaan 
cemas ini dengan hipnoterapi dimana teknik ini 
untuk MELEPAS semua emosi yang terkurung 
yang membuat anda mengalami rasa cemas. 
Seperti yang diuraikan di atas karena semua 
emosi itu baik rasa cemas, marah, takut, 
khawatir, stress dan lain-lainnya itu semua 
berada di pikiran bawah sadar, maka cara yang 
baik dan efektif adalah dengan cara bekerja di 
pikiran bawah sadar untuk membuang perasaan 
cemas.

•	 Hypnotherapy
 Cara mengatasi rasa cemas dengan 

hypnotherapy adalah dengan mencari pokok 
masalah dari penyebab rasa cemas itu dan 
menyelesaikannya. Jadi tidak semudah hanya 
melepas emosi. Apa benar hypnotherapy bisa 
membuat kita sama seperti yang terjadi di TV 
dimana kita terlihat tidak menyadari apa yang 
dibicarakan? Tentu tidak! Hipnotis itu bisa 
dikelompokkan menjadi beberapa bagian, selain 
hypnotherapy, cabang hipnotis yang lain adalah 
stage hypnosis atau hypnosis untuk hiburan. 
Maka, yang anda lihat di TV itu adalah hypnosis 
untuk hiburan. Tentu saja lain dengan hypnosis 
yang diperlukan untuk kebutuhan terapi, 
karena beda aliran dan beda tujuan. Ketika 
kita dihipnotis kita tetap sadar dari pertama, 
pertengahan sampai akhir apa yang terjadi 
dengan diri kita ketika diterapi.

Semuanya apa yang akan kita lakukan untuk 
mengatasi dan teknik apa yang akan diambil adalah 
pilihan Anda, Anda lah yang merasakannya maka 
Anda lah yang memilih cara dan teknik terbaik 
bagi diri Anda sendiri. Semoga bisa terbebas 
dari perasaan cemas yang dapat mengganggu 
Anda!!*(Sumber: Buletin Psyche Dispsiau).
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TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan 
tugasnya membutuhkan pangkalan udara 
dan sarana-sarana lainnya, dimana untuk 

penempatannya membutuhkan tanah yang cukup 
luas. TNI Angkatan Udara memiliki aset tanah 
sangat luas dimana berdasarkan rekapitulasi 
aset Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah 
seluruhnya seluas 1.717.743.198 m² yang sebagian 
besar adalah merupakan tanah-tanah peninggalan 
pemerintah penjajahan Belanda dan Jepang.

Tetapi pada saat ini aset tanah yang dikuasai TNI 
Angkatan Udara banyak yang bersengketa dengan 
masyarakat dan pihak-pihak lain, sengketa tersebut 
berupa sengketa hukum dan sengketa fisik. Sengketa 
Hukum berupa pengakuan pihak lain atas aset tanah 
TNI Angkatan Udara yang diwujudkan dengan 
gugatan ke pengadilan, selain itu juga dengan upaya 
melakukan aduan-aduan ke lembaga-lembaga formal 
(Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Ombusdman, 
dll) maupun lembaga-lembaga non formal (Lembaga 
Swadaya Masyarakat, Lembaga Bantuan Hukum, dll). 
Sengketa fisik berupa penguasaan masyarakat atau 
pihak lain terhadap aset tanah TNI Angkatan Udara 
yang dilakukan secara ilegal.

Dalam rangka menghadapi permasalahan 
tersebut diperlukan upaya pengamanan aset tanah 
yaitu upaya pencegahan yang mungkin akan 
terjadi diwaktu yang akan datang dan penyelesaian 
permasalahan tanah yang sedang dihadapi sesuai 
dengan ketentuan perundang-undangan. 

TNI Angkatan Udara memiliki kewajiban 
melaksanakan pengamanan BMN berupa tanah 

dalam penguasaannya, hal ini berdasarkan ketentuan: 
1.  Undang Undang No 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara Pasal 44 yang 
menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/
atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola 
dan menatausahakan BMN yang berada dalam 
penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/
Daerah Pasal 42 menyatakan bahwa Pengelola 
Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa 
Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan 
BMN yang berada dalam penguasaannya.

Pengamanan BMN meliputi pengamanan 
administrasi, pengamanan fisik, dan 
pengamanan hukum.

Pengamanan dan pemeliharaan BMN dilaksanakan 
secara bersama-sama oleh Pengelola Barang/
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang sesuai 
kewenangan masing-masing.

Pengamanan BMN berupa tanah meliputi 
pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan 
pengamanan hukum.

Pengamanan administrasi dilakukan antara lain 
dengan:

1.  Menghimpun, mencatat, menyimpan, dan 
menatausahakan dokumen bukti kepemilikan 
tanah secara tertib dan aman.

2.  Melaksanakan inventarisasi tanah.

Pengamanan Aset Tanah 
TNI Angkatan Udara

HU
KU

M
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3.  Pencatatan dalam SIMAK BMN.

Pengamanan fisik dilakukan antara lain dengan:

1.  Membangun pagar batas (tembok, besi, seng, 
kawat berduri, dan/atau tanaman).

2.  Pembangunan patok penanda batas tanah, 
baik patok dari beton atau patok dari besi yang 
kuat, tidak mudah dicabut dan dirusak, dengan 
tulisan TNI AU yang tidak mudah dihapus.

3.  Memasang tanda kepemilikan tanah berupa 
papan nama dari bahan material yang tidak 
mudah rusak misalnya plat besi.

4.  Melakukan penjagaan dan patroli.

Pengamanan hukum dilakukan antara lain 
dengan:
1.  Melakukan pensertifikatan tanah

2.  Melengkapi bukti pendukung atas kepemilikan 
tanah

3.  Penelusuran/pencarian dokumen awal 
kepemilikan seperti riwayat tanah melalui 

koordinasi dengan pejabat pemerintah 
desa, pejabat pemerintah kecamatan, Badan 
Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan 
Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan 
setempat, atau pihak terkait lainnya.

4.  Menghadapi sengketa tanah berupa gugatan di 
pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non 
litigasi).

Upaya pengamanan aset tanah TNI Angkatan 
Udara diharapkan dapat dilaksanakan sedini mungkin 
pada saat aset tanah tersebut dalam kondisi aman, 
apabila tindakan yang diambil terlambat maka 
permasalahan yang timbul akan semakin kompleks 
dan akan riskan timbulnya gejolak dalam masyarakat.

Apabila pengamanan administrasi, pengamanan 
fisik, dan pengamanan hukum terhadap aset tanah 
TNI Angkatan Udara dapat dilaksanakan dengan 
optimal maka akan dapat mendukung tugas-tugas 
yang diemban oleh TNI Angkatan Udara.* Kolonel Sus 

Taufan Handriawan, SH.
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saja. Tak kurang dari 39 ayat al Quran yang menyatakan 
“Innalloha ‘alaa kulli syai’in qadir”, Sesungguhnya Allah 
berkuasa atas segala sesuatu.

Maka dalam menghadapi kehidupan di dunia 
yang hanya tiga hari itu, kita harus bisa memanfaat 
kesempatan dan momentum dihari ini, atau disetiap 
harinya yang Allah Swt berikan kepada kita, dengan 
memperbanyak amal sholeh, karena Allah Swt sudah 
memberi petunjuk yang jelas untuk ini. 

“Demi waktu, sesungguhnya manusia benar-
benar berada dalam kerugian. Kecuali yang beriman 
dan beramal shaleh, serta saling mengingatkan agar 
mentaati hak dan saling mengingatkan agar berada 
dalam kesabaran”. (Qs. Al-Ashr). 

 Oleh sebab itu agar kita tidak termasuk dalam 
kategori orang yang merugi, maka kita harus banyak 
berbuat amal sholeh yang tentu saja amal tersebut harus 
berdasarkan iman dan tuntunan dari Allah Swt melalui 
Rasul-Nya.  

Ada banyak jalan dan cara agar kita dapat 
melakukan amal sholeh atau amal kebaikan yang 
bisa mendatangkan segudang pahala, meskipun 
amalan tersebut cukup ringan tapi berpahala besar, 
ah masa iya sih ? Sepertinya melakukan amalan 
ringan melakukannya tanpa dengan susah payah tapi 
mendapatkan pahala besar adalah hal yang sangat 
mustahil. 

Tapi inilah faktanya, ajaran Islam yang dibawa 
dan disampaikan oleh Rasulullah Saw seminimal 
mungkin tidak akan memberatkan bagi umatnya. Allah 
SWT sendiri menegaskan bahwa manusia tidak akan 
diberikan beban yang berat, kecuali sesuai dengan 

Tidak terasa waktu bergulir begitu cepat, rasanya 
baru kemarin kita menjalani kehidupan di 
tahun 2018, saat ini sudah berganti hari, bulan 

dan tahun.  Imam Hasan al Basri, seorang ulama tabiin 
mengatakan bahwa kehidupan dunia amat singkat, 
hanya tiga hari. Yaitu hari kemarin, yang sudah lewat 
dan tak bisa diharapkan kembali lagi. Hari ini, yang 
sedang ditempuh, dan harus diupayakan sekuat tenaga 
untuk berbuat amal kebaikan. Dan hari esok yang 
masih misteri, karena belum tentu bisa kita alami 
karena mungkin saja kita terlebih dahulu meninggalkan 
alam dunia yang fana ini, untuk menuju kehidupan 
yang lain yang lebih kekal abadi yaitu akhirat.

 Perputaran waktu dari detik ke menit, dari menit 
ke jam atau dari hari ke minggu, minggu ke bulan, 
serta dari bulan ke tahun dan seterusnya, hendaknya 
menjadi pelajaran yang berharga bagi setiap hambaNya 
yang beriman, tentang adanya ke fana an/ketiadaan 
dan ketidak abadian dalam hidup di dunia. Bunga yang 
hidup mekar dipagi hari, menebar wangi menyenangkan 
hanya sesaat dalam sekejap lenyap tak berbekas, karena 
digerogoti serangga dan dimakan ulat. Helai-helai 
kelopaknya berguguran. Sari manisnya telah pindah ke 
perut lebah atau serangga lain yang membutuhkannya 
sebagai makanan. 

Karena, memang segala sesuatu di muka bumi ini 
fana / akan binasa seperti ditegaskan dalam firman-Nya 
:           “Semua yang ada di bumi itu akan 
binasa”. (QS. Ar-Rahman; 26) 

Semua akan berubah, bisa lenyap dalam sekejap, 
tanpa harus menunggu hari esok. Jika Allah Swt 
berkehendak, apapun dapat terjadi, kapan saja dimana 

suara ANGKASA April 201948



kapasitas dan kemampuan dan kesanggupannya (Qs. Al 
Baqorah; 286).

Berikut adalah beberapa amalan secara ringkas 
tapi mengenai sasaran dan bersumber dari al-Qur’anul 
kariim dan hadist-hadist yang shohih maupun hasan, 
yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-
hari yang mudah di kerjakan tetapi mengandung 
pahala dan ganjaran yang besar untuk kita di dunia 
maupun di akhirat.  Mendapatkan pahala besar tanpa 
mengeluarkan biaya, keringat dan tenaga, mudah-
mudahan kita dapat mengamalkannya.  Salah satu 
amalan yang dapat dilaksanakan adalah;

1. Mendoakan orang lain mendapatkan pahala 
sebanyak orang  yg di doakan. “Barang siapa yang 
mendoakan mu’min laki-laki atau pun perempuan   
niscaya Alloh akan memberi pahala kebaikan 
dari setiap mu’min laki-laki dan perempuan  yang 
didoakannya.” (HR.al-Thabrani dan di anggap hasan 
oleh Albani.)  
 Maka perbanyaklah mendoakan orang lain dalam 
kebaikan dan ketaqwaan. Dan janganlah kita mendoakan 
mereka dalam keburukan, suatu hal yang tak mungkin 
terjadi, memutus silaturahmi, dan mendoakan orang kafir 
agar diampuni, kecuali berdoa agar ia di beri hidayah untuk 
masuk ke dalam islam. 
 Salah satu doa yang mungkin biasa dipraktekan 
seperti :  “Ya Alloh, ampunilah dosa orang-orang 
muslim baik laki-laki maupun wanita, baik  yang 
masih hidup, atau yang telah meninggal dunia.dengan 
rahmat Mu  Ya Alloh yang maha pengasih dan maha 
penyayang.”

2. Perbanyak Dzikir,  karena dzikir lebih banyak 
daripada dunia dan seisinya. Apakah ada kekayaan 
yang lebih tinggi nilainya daripada dunia dan seisinya? 
Dzikir adalah salah satunya, amalan ini ringan 
dan membutuhkan waktu yang singkat tapi dapat 
mengalahkan nilai kekayaan dunia dan seisinya. 
 Rasulullah Saw bersabda: “Aku membaca: 
Subhaanalloh wal Hamdulillah wa Laailaaha illallohu 
wallohu Akbar (Maha suci Allah, segala  puji bagi Allah, 
tiada tuhan yang berhaq diibadahi selain Allah dan 
Allah Maha Besar). Bacaan itu lebih aku sukai daripada 
mendapat kekayaan sebanyak apa yang dibawah sinar 
matahari.” (HR.Muslim)
 Dalam hadistnya Rasulullah SAW bersabda: 
“Barang siapa yang membaca: “(Tidak ada illah yang 
berhaq diibadahi selain Allah yang tunggal, tiada sekutu 
bagi Nya. Bagi-Nya kekuasaan dan puji-pujian dan Dia 
berkuasa atas segala sesuatu), pada setiap hari seratus 

kali maka baginya seimbang dengan memerdekakan 
sepuluh budak sahaya dan tertulis baginya seratus 
kebaikan dan dihapus daripadanya seratus dosa dan 
menjadi perlindungan baginya sepanjang hari itu 
hingga sore hari. Dan tidak ada seorang pun yang lebih 
utama dari yang berbuat seperti itu atau yang lebih 
banyak dari pada itu.” (disepakati oleh Bukhari dan 
Muslim)

a. Dzikir yang pahalanya memenuhi 
timbangan amal. Pada hari akhir nanti semua 
orang akan ditimbang oleh  Allah SWT akan amal 
perbuatannya. Apabila lebih berat pahalanya maka 
ia akan dimasukan ke dalam syurga dan apabila 
lebih berat dosanya maka ia akan dimasukan ke 
dalam neraka. Nauudzubillahi min dzaalik. 
  Nah amalan ini ringan tidak susah di 
amalkan namun berat dalam timbangan.  Dari 
Abu Malik Al-asy’ari ra, Rasulullah SAW bersabda: 
“Kebersihan itu separuh keimanan,dan ucapan 
alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal,dan 
Subhaanallohi walhamdulillah itu memenuhi 
keduanya atau memenuhi antara langit dan bumi.” 
(Hr.Muslim). 
  Apabila kita mengucapkannya dengan 
keyakinan mantap maka tidaklah ringan 
timbangan kita di hari kiamat kelak. Insya Allah. 
Dalam hadist lain: “Ada dua kalimat yang ringan 
di ucapkan di lisan, dicintai oleh Allah yang maha 
penyayang, berat di timbangan yaitu Subhaanalloh 
wabihamdih Subhaanallohil ‘adziim.”  (HR.
Bukhari dan Muslim)

b. Dzikir yang mendatangkan seribu 
kebaikan dan menghapuskan seribu dosa. Di 
dunia ini tidak ada yang tidak berdosa.  Semua 
orang mesti pernah melakukan dosa. Dosa itu 
tidak mudah di hapus di hadapan Allah. Misalnya 
kita harus beristighfar, bertaubat, dll. Tapi dengan 
dzikir ini dosa-dosa bisa terhapus hingga beribu-
ribu dosa. 
  Sabda Nabi Saw: “Apakah seorang diantara 
kamu tidak mampu mengerjakan seribu kebaikan 
dalam setiap harinya? Salah seorang sahabat 
yang ikut duduk bersama beliau bertanya: 
”Bagaimana cara salah seorang diantara kami 
dapat mengerjakan seribu kebaikan? ”Beliau 
menjawab: ”Membaca tashbih (subhaanallah) 
seratus kali dapat mendatangkan seribu kebaikan 
atau menghapus seribu dosa atau kesalahan.” (HR.
Muslim)  
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  Nabi juga bersabda: “Barang siapa yang 
selesai sholat membaca tashbih sebanyak 33 
kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, kemudian 
menyempurnakan menjadi seratus kali dengan 
membaca laailaahaillalloh wahdahuulaa 
syariikalahu lahul mulku walahul hamdu 
wahuwa ‘alaa kulli syai’in qodiir.”  Maka niscaya 
akan diampuni dosanya meskipun sebanyak buih 
dilautan.” (HR.muslim).

c. Dzikir yang dibalasi pohon kurma 
di syurga. Pohon kurma adalah pohon yang 
mempunyai banyak barokah didalamnya. 
Diantaranya dapat menguatkan badan, 
menyembuhkan berbagai penyakit, dll. Pohon 
kurma tidak kita temukan di Indonesia 
melainkan hanya tumbuh di dataran Arab Saudi. 
Ada cara praktis agar kita dapat menanam pohon 
kurma yang nantinya akan kita nikmati di dalam 
syurga. 

Dari Jabir ra bahwa Rasulullah Saw 
bersabda: “Barang siapa yang membaca dzikir 
Subhaanallohil ‘adziimi wabihamdihi (maha 
suci alloh yang maha agung dan segala puji 
bagi-Nya) maka akan ditanamkan untuknya 
sepohon kurma di syurga.” (HR.Al-thirmidzi dan 
dianggap shahih oleh al-Albani)

Oleh karena itu marilah kita membuat hutan 
kurma di syurga sejauh mata kita memandang. 
Maka perbanyaklah dzikir, karena ia adalah 
amalan yang ringan tapi bernilai berat disisi 
Allah SWT. Tidak usah berpikir panjang lebar 
karena dzikir ini tidak berat. Kunci suksesnya 
terletak pada adanya perhatian, kemauan dan 
kerajinan. 

3. Shalat Isya dan Shalat Subuh Berjamaah. Amalan 
sholat malam sangat luar biasa, karena tidak banyak 
orang yang dapat melakukan amalan itu. Banyaknya 
godaan dan hawa nafsu yang menyeret kita untuk 
lebih mementingkan haq-haq anggota badan untuk 
istirahat ketimbang dengan mengisi malam kita untuk 
bermunajat kepada Allah.  
 Shalat malam adalah cobaan dan ujian berat 
bagi kaum muslimin ketika ia sedang menikmati 
kenyamanan atau keindahan mimpi dalam tidur 
yang bersifat sementara.  Tak heran tak banyak dari 
mereka lebih mementingkan kenyamanan itu. Bergelut 
dengannya adalah hal yang sangat wajar, namun tak 

banyak juga dari mereka yang terkalahkan.  Sebagian 
dari kita juga mungkin banyak yang meremehkan 
akan kedahsyatan ganjaran dari sholat malam tersebut.   
 Namun Allah SWT memberikan kepada kita 
amalan yang seimbang dengan ganjaran melakukan 
setengah atau satu malam penuh shalat malam, yaitu 
dengan shalat ‘isya atau shalat subuh berjamaah. 
Tapi bukan berarti juga kita meremehkan  untuk 
melakukan untuk tidak sholat tahajjud. Dari Utsman 
bin Affan. Nabi Muhammad Saw bersabda: “Barang 
siapa yang sholat ‘isya berjamaah maka seolah-olah ia 
mengerjakan shalat setengah malam dan barang siapa 
yang shalat subuh berjamaah maka ia seolah-olah ia 
mengerjakan shalat semalam suntuk.” (HR.Muslim).  
 Para malaikat berkumpul dan mendoakan orang-
orang yang mengerjakan shalat subuh berjama’ah. 
Allah berfirman: “Dirikanlah shalat dari sesudah 
matahari tergelincir sampai gelap dan (dirikanlah 
pula shalat) subuh. Sesungguhnya shalat subuh itu 
disaksikan oleh malaikat.” (QS.Al-Isra:78)

4. Perbanyak Sedekah. Selama ini banyak kaum 
muslim yang beranggapan bahwa bersedekah hanya 
dilakukan pada saat lapang rezeki. Sedangkan tatkala 
sempit/miskin tidak perlu bersedekah. Anggapan ini 
tentu saja salah, karena sedekah harus dilakukan pada 
saat lapang ataupun sempit.
 Allah SWT berfirman: “Yaitu orang-orang yang 
berinfaq pada saat senang dan susah.”(Ali ‘imran:134). 
Dalam firman Nya yang lain; “Dan infakkanlah dari 
sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada mu 
sebelum kematian datang kepada salah seorang diantara 
kamu; lalu ia berkata (menyesali), Ya Raabku sekiranya 
engkau berkenan menunda (kematian ku) sedikit waktu 
lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk 
orang-orang yang shalih.” (QS:Al-Munafiquun:10). 
 Rasululah SAW bersabda: “Sebaik-baik sedekah 
adalah sekemampuan orang miskin dan mulailah 
(memberi sedekah) pada orang yang kamu tanggung.” 
(As-Shilsilah as-Shahiihah).
 Sesuatu yang berharga yang kita miliki di hadapan 
Allah adalah sangat kecil nilainya. Akan tetapi nilai uang 
yang kita shodaqohkan dengan ikhlas maka akan besar 
dihadapan-Nya, dan Dia akan melipatkan gandakannya 
denga beratus-ratus kali lipat. Berikut beberapa manfaat 
dan pahala dari sedekah; 
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a. Pahala bersedekah berlipat tujuh ratus 
kali bahkan lebih dari itu. “Perumpamaan 
nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT adalah 
serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 
tujuh bulir. Tiap-tiap bulir seratus biji. Allah 
SWT melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang 
dikehendakiNya dan Allah maha luas lagi maha 
mengetahui.”(QS.Al-Baqarah:261)

b.  Sedekah akan diganti pahala dan diganti 
oleh Allah SWT barang yang disedekahkan 
itu.  Selain kita mendapatkan pahala bersedekah 
kita juga diberikan oleh Allah pengganti barang 
yang kita sedekahkan itu. Namun mungkin juga 
tidak digantikan dengan barang yang sama persis 
dengan barang yang kamu sedekahkan. 
Allah SWT berfirman: “Dan barang apa saja yang 
engkau nafkahkan maka alloh akan menggantinya 
dan Dialah pemberi rizki yang sebaik-
baiknya.”(QS.Saba’:39). 
 Sabda Rasulullah SAW : “Tidaklah seorang 
hamba berada di pagi hari kecuali ada dua malaikat 
yang salah satunya berdoa, Ya Allah berikanlah 
ganti bagi orang yang berinfaq, dan binasakanlah 
harta orang yang pelit.” (HR.Bukhari dan Muslim). 
 Siapa sih orangnya di dunia ini yang tidak 
ingin didoakan kebaikan oleh para malaikat?  
yang jelas tidak ada yang tidak mau. Akan tetapi 
bagaimana kalu para malaikat akan mendoakan 
keburukan kepada kamu sebagaimana doanya para 
malaikat  kepada orang-oarang yang pelit? Oleh 
karena itu mari kita sama-sama berusaha untuk 
mengusir jauh-jauh rasa pelit atau kikir dari lubuk 
hati kita. Meskipun menghilangkannya butuh 
perjuangannya yang hebat. Karena manusia tidak 
luput dari kekikiran dan cinta pada harta.  Perlu 
diingat baik-baik bahwa syarat dari diterimanya 
sedekah manusia mesti berasal  dari harta yang halal.

c Sedekah dapat menghapuskan kesalahan 
dan dosa.  Manfaat bersedekah selain dapat 
melipatkan barang yang kita sedekahkan dengan 
pahala yang berkali-kali lipat. Sedekah juga 
dapat menggugurkan dosa. Sedekah dilakukan 
dengan mudah jika ditanamkan dalam hati 
untuk mencari ridho-Nya, dengan ketulusan 
hati dan juga keikhlasan dalam diri. Rasullullah 
SAW bersabda:  “Sedekah itu dapat menghapus 

kesalahan, bagaikan air memadamkan api.” (HR.
Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majjah).

d. Setiap kebaikan dicatat sebagai sedekah. 
Setiap amalan kebaikan akan dicatat sebagai sedekah. 
Setiap sedekah pasti akan mendapatkan ganjaran oleh 
Allah Swt. Baik dari amalan yang sangat kecil hingga 
amalan yang sangat besar. 
 Simak hadist berikut: “Setiap kebaikan 
adalah sedekah.’ HR.Bukhori. Dikesempatan lain 
Rasululloh Saw mengabarkan beberapa amalan 
yang sebanding dengan sedekah. Beliau bersabda; 
“Setiap Tashbih (Subhaanallah) adalah sedekah, 
setiap tahmid (Alhamdulillah) adalah sedekah, setiap 
tahlil (Laailaaha illalloh) adalah sedekah,setiap 
takbir (allohu akbar) adalah sedekah, amar ma’ruf 
adalah sedekah, mencegah kemungkaran adalah 
sedekah, pada setiap anggota tubuh diantara kalian 
ada sedekah, engkau mendamaikan dua orang yang 
sedang bertikai adalah sedekah, engkau menolong 
seseorang untuk menaikkan barang bawaannya 
keatas kendaraannya adalah sedekah, kalimat yang 
baik adalah sedekah, setiap langkah yang kalian 
tempuh untuk sholat adalah sedekah, menghilangkan 
duri di jalan adalah sedekah, engkau menjumpai 
saudaramu semuslim dengan wajah ceria adalah 
sedekah.” (dikumpulkan dari tiga hadist).
 Jika kita perhatikan pada hadist diatas bahwa di 
setiap tempat dan waktu kita dapat bersedekah. Setiap 
amalan baik yang besar maupun yang kecil dalam 
kebaikan dianggap sedekah. Maka usahakan agar kita 
selalu melakukan setiap kebaikan dimana pun kita 
berada. Dan dzikir yang kita ucapkan dengan lisan kita  
juga termasuk sodaqoh. Dan masih banyak manfaat 
dari bersedekah, salah satu contoh dari bersedekah 
yang paling mudah adalah memberikan senyumanmu 
kepada sesama muslim. Tapi harus diingat bukan 
terhadap lawan jenis. Selain senyumanmu itu 
shodaqoh terhadap kawanmu, senyuman mu itu akan 
membuatmu cantik luar dan dalam, dan mempererat 
ikatan tali silaturahmi diantara kita.
 Demikian, sedikit ulasan tentang beberapa 
amalan ringan yang berpahala besar yang dapat 
disajikan, meskipun sebenarnya masih banyak lagi 
amalan-amalan ringan lainnya yang tidak dapat kami 
sajikan mengingat keterbatasan ruang.  Semoga dapat 
memotivasi kita untuk lebih bersemangat lagi dalam 
melaksakan amal sholeh guna meningkatkan kualitas 
iman dan taqwa kita kepada Allah SWT.  Aamiin yra.  
Wallahu’alam bimurodih.* Penulis, A. Solehudin Wahid.
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Kehancuran yang menimpa Hiroshima dan 
Nagasaki akibat bom atom yang dijatuhkan 
di masing-masing kota tersebut membuat 

pemerintah Jepang akhirnya memutuskan untuk 
menyerah dan mengakhiri perang. Berita kekalahan 
Jepang yang ditandai dengan menyerah tanpa syarat 
kepada Sekutu diumumkan Presiden Amerika 
Serikat Harry S. Truman dan Perdana Menteri 
Inggris Clement Attlee pada tanggal 14 Agustus 1945. 

Menyerahnya Jepang sekaligus mengakhiri 
Perang Dunia II yang berkecamuk selama kurang 
lebih lima tahun. Kekalahan Jepang mengakibatkan 
kekosongan kekuasaan di Asia Tenggara. Situasi ini 
dimanfaatkan Indonesia dengan memproklamasikan 
kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, di Jalan 
Pegangsaan Timur 56 Jakarta.

Lahirnya BKR-Udara
Sehari sesudah Soekarno dan Mohammad 

Hatta memproklamasikan kemerdekaan, Panitia 
Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 
tanggal 18 Agustus 1945 telah memilih pemimpin 
negara dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 
1945. Namun demikian, masalah keamanan bagi 
republik yang masih “bayi” ini hampir tidak dibahas. 
Oerip Soemohardjo, seorang mantan Mayor KNIL 
(Koninklijk Nederlands Indisch Leger) pernah 
mengatakan aneh suatu negara zonder tentara. 
Padahal dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945 
menyebutkan adanya Angkatan Darat, Angkatan 
Laut dan Angkatan Udara.

Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 
17 Agustus 1945 itu tidak hanya memberikan 

 “Saya berharap kepada kamu 
sekalian, hai prajurit-prajurit bekas 

PETA, Heiho, dan Pelaut serta 
pemuda-pemuda lain, untuk sementara 
waktu, masuklah dan bekerjalah pada 
Badan Keamanan Rakyat. Percayalah 

nanti akan datang saatnya kamu 
dipanggil untuk menjadi prajurit 

dalam Tentara Kebangsaan Indonesia”

 Presiden Soekarno, 23 Agustus 1945

Aneh Suatu Negara Zonder Tentara
Jalan Panjang  Menuju 
TNI Angkatan Udara
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kebahagiaan, tetapi sekaligus kewaspadaan. Jepang 
dengan sisa bala tentaranya masih menjadi ancaman 
meski sudah kalah perang. Selain itu, kehadiran 
Sekutu juga perlu diwaspadai. 

Mengantisipasi situasi memunculkan silang 
pendapat antara kaum muda dengan golongan 
tua. Para pemuda menginginkan agar Indonesia 
secepatnya membentuk angkatan perang, setidaknya 
untuk membela diri jika terjadi hal-hal di luar 
perkiraan. Akan tetapi, tidak semua pihak sepakat 
dengan wacana yang diusulkan kaum muda itu. 
Sebagian dari golongan tua berpendapat bahwa 
kemerdekaan yang telah diproklamirkan dapat 
dipertahankan tanpa bentrokan, yaitu dengan 
memperoleh pengakuan dari Sekutu selaku 
pemenang Perang Dunia II. 

Mengingat pentingnya keamanan negara, dua 
orang anggota PPKI, yaitu Abikusno Tjokrosujoso 
dan Otto Iskandardinata mengusulkan pembentukan 
sebuah badan pembelaan negara. Mereka membawa 
rancangan ke sidang PPKI. Penjelasan yang 
dipaparkan Abikusno Tjokrosujoso dan Otto 
Iskandardinata di sidang PPKI ditolak dengan 
alasan akan memancing bentrokan dengan tentara 
pendudukan Jepang yang masih bersenjata lengkap. 
Untuk masalah keamanan negara, akhirnya pada 
tanggal 22 Agustus 1945 PPKI memutuskan hanya 
membentuk Badan Keamanan Rakyat. 

Keesokan harinya, Presiden Soekarno melalui 
Radio Republik Indonesia mengumumkan 
pembentukan Badan Keamanan Rakyat. Dalam 
pidatonya, presiden menyerukan kepada bekas Heiho, 
Peta dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara 
waktu bekerja dalam Badan Keamanan Rakyat. 

Walaupun Badan Keamanan Rakyat bukan 
merupakan institusi yang dibebani tanggung 
jawab sebagai pertahanan negara, namun tindakan 
nekat Badan Keamanan Rakya dan berbagai laskar 
perjuangan yang menjamur di berbagai daerah, 
menjadi tulang punggung pengawal kedaulatan 
republik dari ancaman penjajah. 

Di daerah-daerah yang memiliki Pangkalan 
Udara, segera terbentuk Badan Keamanan Rakyat 
Oedara. Keanggotaan badan yang merupakan 
generasi pendahulu Tentara Nasional Indonesia 
Angkatan Udara ini antara lain para pemuda 
penerbang di jaman Belanda, seperti Militaire 
Luchtvaart, Vrijwillig Vliger Corps dan Marine 
Luchtvaart Dienst serta para pemuda yang bekerja 
di dinas penerbangan jaman Jepang seperti Kaigun 
Koku Butai, Nampo Kabhashiki, Rikogun Koku Butai 
dan juga para pemuda pejuang lainnya. 

Menuju TNI Angkatan Udara
Pada masa mempertahankan kemerdekaan, 

banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar 
perjuangan sendiri atau badan perjuangan rakyat. 
Di sisi lain, usaha pemerintah Indonesia untuk 
menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, 
sambil bertempur dan berjuang menegakkan 
kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Ketika gerakan 
melucuti pasukan Jepang sedang berkobar di 
berbagai daerah, tanggal 15 September 1945 tentara 
Inggris mendarat di Jakarta. Menghadapi situasi 
ini, Wakil Presiden Mohammad Hatta memanggil 
Oerip Soemohardjo, untuk menyusun suatu Tentara 
Nasional.

Melalui Maklumat Pemerintah, tertanggal 5 
Oktober 1945, dibentuklah tentara regular yang 
dinamakan Tentara Keamanan Rakyat. Penjelasan 
maklumat tersebut menyebutkan bahwa untuk 
memperkuat perasaan keamanan umum, maka 
diadakanlah suatu Tentara Keamanan Rakyat. Oerip 
Soemohardjo yang ditunjuk menjadi Kepala Staf 
Tentara Keamanan Rakyat, pangkatnya dinaikkan 
menjadi Letnan Jenderal, membuat Markas Besar 
Umum sebagai Markas Tertinggi Tentara Keamanan 
Rakyat di Yogyakarta.

Pada tanggal 12 Nopember 1945 
Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat 
menyelenggarakan konferensi di Yogyakarta. 
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Konferensi dihadiri seluruh Panglima Divisi dan 
Komandan-komandan Resimen, kecuali Surabaya 
yang sedang bertempur melawan Inggris. Acara 
pokok konferensi adalah membicarakan langkah-
langkah membangun tentara yang tangguh. Selain itu 
dibicarakan pula masalah kekuatan udara. 

Sebulan kemudian, Markas Tertinggi Tentara 
Keamanan Rakyat mengeluarkan pengumuman yang 
ditandatangani Kepala Staf Umum Letnan Jendral 
Oerip Soemohardjo yang menyatakan pembentukan 
Bagian Penerbangan di Markas Tertinggi Tentara 
Keamanan Rakyat, yang dipimpin Kepala dan 
Wakil Kepala Tentara Keamanan Rakyat Bagian 
Penerbangan, Suryadi suryadarma dan Sukarnen 
Martokusumo.

Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat 
Bagian Penerbangan berkedudukan di Jalan Terban 
Taman No. 1 Yogyakarta. Kebijakan pertama yang 
digariskan oleh pemimpin Tentara Keamanan Rakyat 
Bagian Penerbangan antara lain menyusun struktur 
organisasi, mengangkat personalia untuk pengisian 
jabatan-jabatan teras dan mengadakan pendidikan 
penerbangan. 

Kepercayaan pemerintah melalui pembentukan 
Bagian Penerbangan tidak disia-siakan oleh 
Pimpinan Tentara Keamanan Rakyat Bagian 
Penerbangan. Dengan modal pesawat-pesawat yang 
telah direparasi, disiapkanlah perintisan kekuatan 
udara. Tercatat pada tanggal 27 Oktober 1945, 
Adisutjipto berhasil menerbangkan pesawat Cureng 
bertanda bendera merah putih keliling angkasa 
Kota Yogyakarta. Demikian pula pada tanggal 

15 Nopember 1945, Tentara Keamanan Rakyat 
Bagian Penerbangan membuka perintisan sekolah 
penerbang untuk melatih elang-elang muda penjaga 
dirgantara Indonesia.

Pada 7 Januari 1946, pemerintah mengeluarkan 
penetapan untuk mengubah Tentara Keamanan 
Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat dengan 
akronim sama TKR. Perubahan dilakukan demi 
meluasnya fungsi dari tentara dalam hal pertahanan 
kemerdekaan dan keamanan rakyat Indonesia. 
Namun nama Tentara Keselamatan Rakyat tidak 
berlangsung lama. 

Tentara Keselamatan Rakyat diubah kembali 
menjadi Tentara Republik Indonesia pada tanggal 
25 Januari 1946 melalui Penetapan Pemerintah 
Nomor 4/SD Tahun 1946. Hal ini untuk menunjang 
standar organisasi militer intenasional. Perubahan 
ini merubah pula nama Tentara Keamanan Rakyat 
Bagian Penerbangan menjadi Tentara Republik 
Indonesia Bagian Penerbangan. 

Sejalan dengan perubahan nama dan kinerja 
profesional yang ditunjukkan oleh anggota 
Tentara Republik Indonesia Bagian Penerbangan 
dalam merawat dan menggunakan alutsista 
untuk membangun kekuatan udara, kepercayaan 
pemerintah pun semakin meningkat. Kepercayaan 
ini diwujudkan dengan keluarnya Penetapan 
Pemerintah No.6/S.D tanggal 9 April 1946, tentang 
pembentukan Tentara Republik Indonesia Angkatan 
Udara. Tanggal penetapan tersebut kemudian 
diresmikan menjadi hari jadi Tentara Nasional 
Indonesia Angkatan Udara.* Letkol Sus Yuto Nugroho,S.S.
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Rasa sakit hati masih terasa 
dalam hatiku, setelah ditinggal 
menikah oleh kekasih pujaan, 

Susanti, kini selain kehilangan wanita 
yang kusayangi aku juga kehilangan 
teman berbagi dalam berbagai hal. 
Terkadang aku merasa Allah sedang 
mengujiku terlalu berat, membuatku 
bertanya-tanya Mengapa?, Allah 
mengirim Susanti hanya untuk 
membuatku terluka. Tapi aku percaya 
bahwa ada hikmah disetiap kejadian 
yang telah terjadi entah hari lalu, kini 
dan esok.

Benar saja, sepertinya Allah 
menjawab semua doa yang kupanjatkan 
untuk bisa move on melupakan Susanti.

Dihari yang cerah, aku yang 
berdinas di pangkalan udara Husein 
Sastranegara Bandung beserta beberapa 
rekan kantor pergi makan siang di 
rumah makan sate yang terletak 
di pojok parkiran bandara Husein 
yang terkenal akan kelezatan satenya 
dikalangan para air crew maupun 
masyarakat sekitar bandara.

Dikeramaian rumah makan, dari 
kejauhan tampak seseorang gadis yang 
membuatku tertarik. Gadis itu terlihat 
asyik menikmati sate ayam sedirian, 
dan ketika aku hendak melewatinya 
menuju meja kosong dibelakangnya, 
Aku hampir saja menginjak hp miliknya 
yang tanpa ia sadari sudah terjatuh 
dilantai.

“Waduh!! ... punya siapa nih?, 
hampir saja ke injak”, ujarku dengan 
spontan.

“Maaf Neng, ini handphonenya 
bukan yang jatuh?”, tanyaku kepada gadis 
yang sedang duduk menikmati sate.

“Ohh!!”, gadis tersebut terkejut dan 
mengecek saku celananya.

“Ya ampun … betul itu punya saya 
Kang”, ujarnya terkejut lalu meminta 
hp-nya kepadaku. 

Setelah ku perhatikan dari 
dekat ternyata ia gadis yang manis. 
Rambutnya yang hitam panjang 
tergerai, kulitnya putih bersih khas gadis 
parahyangan, cara berpakaiannya yang 
kasual terlihat rapi dan serasi … sangat 
menawan, membuatku jatuh hati pada 
pandangan pertama kepadanya. 

Aku yang baru saja menyandang 
status jomblo tak mau melewati 
kesempatan ini dengan sia-sia. 

“Ahh!!, yang bener Neng ini 
handphonenya?”, tanyaku meyakinkan.

“Beneran Kang, itu punya saya, 
coba saja dilihat, pasti ada foto-foto saya 
disitu”, jelasnya.

“Oke, kalau begitu biar saya tes 
dulu kejujuran Neng”.

“Boleh, sok atuh … kalau 
Akang tidak percaya”, tantangnya 
menggemaskan.

Yes!! ... berhasil, gadis manis 
termakan modus yang ku buat, pikirku 
dalam hati.

“Pertama-tama, coba sebutkan 
nomor handphone Neng”.

Tanpa ragu gadis tersebut 
menyebutkan nomor hp miliknya, jari 
jemariku pun dengan sigap mengetik 
nomor yang disebutkan di handphone 
milikku.

“Nah, ini sudah benar nomornya?”, 
tanyaku dengan serius.

“Iya benar, itu nomor handphone 
yang Akang pegang”, ujarnya 
meyakinkan.

“Yasudah, saya cek yah”, Aku pun 
menekan tombol panggil ke nomor 
yang tadi sudah diketik.

Benar saja handphone yang 
terjatuh tadi mengeluarkan nada dering, 
tanda panggilan masuk, dilayarnya 
tertera nomor tak dikenal yang tak lain 
adalah nomor hp milikku.

“Tuuuh ... kan betul, itu memang 
punya saya, sini kembalikan handphone 
saya”, ujarnya mulai kesal.

“Oh iya yah … ternyata 
handphone ini memang benar punya 
Neng”, ujarku tersipu malu dan 
mengembalikan hp miliknya.

“Maaf ya Neng, Akang hanya ingin 
memastikan saja, jangan sampai nanti 
salah mengembalikan”, sambungku.

“Iya Kang, tidak apa-apa, 
terimakasih yah”, ujarnya sembari 
tersenyum simpul.

Setelah berhasil dengan modus 
yang ku buat, aku pun kembali ke meja 
tempat rekan-rekan kantor duduk dan 
memesan satu porsi sate ayam untuk 
kusantap.

“Wah!! ... kayanya ada yang 
sudah move on nih habis ditinggal 
nikah”, canda salah satu rekan 
kerjaku.

"Apaan sih!!", selaku.
Akupun hanya meminta doa 

kepada mereka, semoga ini adalah jalan 
dari Allah yang terbaik untukku untuk 
memulai hidup yang baru. 

Malamnya, aku iseng-iseng 
mengirim pesan ke nomor gadis manis 
di warung sate dengan penuh harapan.

“Selamat malam”, ketikku dilayar 
hp. 

Setelah menunggu 2 jam dengan 
perasaan galau, akhirnya pesan yang ku 
kirim dibalas juga.

“Malam, maaf ini siapa yah?”, 
tanyanya singkat.

Akupun dengan cepat membalas 
pesannya,” ini yang tadi siang di warung 
sate pojok bandara, ingat tidak!?”.

“Oooh …, Akang yang tadi 
nemuin hp yah”.

Setelah beberapa kali saling 
kirim pesan, kami pun larut dalam 
perbincangan dan berujung dengan 
perkenalan satu sama lain. 

Hari demi hari berganti, tak 
sampai sebulan aku memberanikan diri 
untuk menyatakan isi hatiku kepadanya. 
Kami pun mulai menjalin tali kasih dan 
berencana untuk secepatnya melangkah 
ke jenjang pelaminan.

Aku sangat bersyukur, Allah 
mempertemukanku dengan Kartika. 
Bahagia itu adalah ketika akhirnya 
kita bisa ikhlas melepaskan yang 
pergi, merelakan yang hilang dan 
ikhlas menerima yang akan datang 
karena Allah. (neu)

Modus
 Cinta
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Serah Terima Jabatan Aspotdirga. Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., M.M., 
memimpin upacara serah terima jabatan (Sertijab) Asisten Potensi Dirgantara (Aspotdirga) Kasau dari 
Marsda TNI Agus Munandar, S.E., kepada Marsda TNI Iman Sudrajat, S.E., yang digelar di ruang kerja Kasau, 
Mabesau, Cilangkap, Jakarta Timur, akhir Januari lalu. Seusai serah terima jabatan dilanjutkan dengan salam 
komando.*

Pangkohanudnas Lantik 
Pangkosekhanudnas IV. 
Panglima Komando Pertahanan 
Udara Nasional (Pangkohanudnas) 
Marsda TNI Imran Baidirus, S.E. 
secara resmi melantik Kolonel 
Pnb Mujianto, S.T., M.Tr. (Han) 
sebagai Pangkosekhanudnas 
IV yang baru menggantikan 
Marsma TNI Jorry F. Koloay, 
S.IP. yang dilaksanakan dalam 
upacara militer di lapangan 
upacara Makohanudnas Halim 
Perdanakusuma Jakarta,  awal 
Februari lalu. Sebelum menjabat 
Pangkosekhanudnas IV  Biak, 

Kolonel Pnb Mujianto, S.T, M.Tr (Han) menjabat Irdaopslat Itops Itjenau. Sedangkan Marsma TNI Jorry F. 
Koloay  yang  merupakan alumni AAU tahun 1992, selanjutnya menjabat sebagai staf khusus Kasau dalam 
rangka mengikuti pendidikan Lemhanas.  Hadir pada upacara sertijab kali ini  Kas Kohanudnas Marsma TNI 
Arif Mustofa, M.M.  para pejabat Markas Kohanudnas, Para Pangkosekhanudas I-IV, para Dansatrad, segenap 
pengurus IKKT, segenap undangan, perwira, bintara, tamtama dan PNS Makohanudnas.*
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Pangkoopsau I Pimpin 
Sertijab Kaskoopsau I. 
Panglima Komando Operasi 
TNI Angkatan Udara I, Marsekal 
Muda TNI Fadjar Prasetyo, SE., 
M.P.P memimpin serah terima 
jabatan Kepala Staf Koopsau 
I dari Marsekal Pertama TNI 
Samsul Rizal, S.IP., M.Tr (Han) 
kepada Marsma TNI Andyawan 
Martono. P, S.IP di ruang lobby, 
Makoopsau I. Rangkaian acara 
serah terima jabatan diawali 
dengan pengucapan sumpah 
jabatan oleh pejabat baru, 
penandatanganan berita acara 
sertijab dan pelepasan serta penyematan tanda jabatan. Pejabat lama, Marsma TNI Samsul Rizal selanjutnya 
menjabat sebagai Staf Khusus Kasau dalam rangka mengikuti pendidikan Lemhanas RI, sedangkan pejabat 
Kastaf yang baru sebelumnya menjabat sebagai Waasrenaau.Turut menghadiri acara sertijab ini, Danlanud 
Halim Perdanakusuma, Irkoopsau I dan para pejabat di lingkungan Makoopsau I.*

KASAU Resmikan Wingdiktek dan Wingdikkal. Bertempat di lapangan upacara Skadik 303 Wing 
Pendidikan Teknik Kalijati, Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, S.E., MM 
meresmikan pemisahan Wing pendidikan Teknik (Wingdiktek) dan Wing Pendidikan Pembekalan 
(Wingdikkal), sebelumnya Wingdiktekkal. Upacara peresmian satuan ini, merupakan tindak lanjut dari 
Instruksi Kasau Nomor Ins/1/II/2018, tanggal 22 Februari 2018, Bersamaan dengan upacara peresmian tersebut 
dilantik pula Kolonel Tek Iman Gozali, S.E. sebagai Danwingdiktek dan Kolonel Kal Hidayat Januardi sebagai 
Danwingdikkal, selain itu, juga dilantik Mayor Kal Tio Triono sebagai Komandan Skadik 601 Wingdikkal dan 
Mayor Kal Afris Tanjung sebagai Komandan Skadik 602 Wingdikkal.
Hadir pada upacara tersebut Para pejabat Mabesau, pejabat Kodiklatau, pejabat Lanud Suryadarma, Bupati 
Subang, Dandim 0605 /Subang, Kapolres Subang, Forkopimda Subang serta tamu undangan.*
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Jabatan Danlanud Abd Saleh 
diserah terimakan. Jabatan 
Komandan Lanud Abd Saleh 
diserah terimakan dari Marsma 
TNI Andi Wijaya, S, Sos, kepada 
Kolonel Pnb Hesly Paat dalam 
sebuah upacara militer yang 
dipimpin langsung Pangkoops 
AU II Marsda TNI Henri Alfiandi, 
akhir Februari lalu, bertempat di 
Lapangan Apel I Markas Komando 
Operasi TNI Angkatan Udara II 
Makassar. Kolonel Pnb Hesly Paat 
sebelumnya menjabat sebagai 
Sesdissurpotrudau, sementara 
Marsma TNI Andi Wijaya, S, 
Sos, selanjutnya akan menduduki job barunya sebagai Staf Khusus Kasau di Mabesau dalam rangka sekolah 
Lemhanas. Prosesi upacara ditandai dengan pemasangan tanda pangkat dan jabatan, penyerahan tongkat 
komando, penandatanganan naskah, dilanjutkan dengan penyerahan Duaja Lanud Abd Saleh dari pejabat 
lama ke Pangkopsau II, yang selanjutnya diserahkan ke pejabat baru. Dan diakhiri dengan penandatangan 
pakta integritas dan surat pengesahan jabatan. Upacara sertijab ini dihadiri Kas Koopsau II, Danlanud Sultan 
Hasanuddin, Danlanud IWY, Ketua PIA Ardhya Garini Daerah II Koopsau II dan Pengurus, Para Pejabat 
Makoopsau II, Para Pejabat Lanud Sultan Hasanuddin, Pejabat Kosekhanudnas II, dan Pejabat Wing 2 Paskhas 
Makassar serta personel Makoopsau II baik militer maupun Aparat Sipil Negara (ASN).*

Sertijab Komandan Wing 3. Komandan 
Lanud Iswahjudi Marsma TNI Widyargo 
Ikoputra, S.E. M.M., salam komando usai 
memimpin upacara Serah Terima Jabatan dari 
Kolonel Pnb Djoko Hadipurwanto,S.E, M.M., 
kepada Kolonel Pnb M. Satriyo Utomo, S.H., di 
Main Apron Skadron Udara 15 Lanud Iswahjudi 
Magetan, pertengahan Januari lalu. Kolonel Pnb 
M. SatriyoUtomo, S.H., sebelumnya menjabat 
Pamen Sopsau (Perwira Saf Operasi Angkatan 
Udara). Sedangkan Kolonel Pnb Djoko Hadi 
Purwanto, S.E. M. M., selanjutnya mendapat 
kepercayaan sebagai Paban 2 Ops/Sopsau 
Mabesau. 
Acara tersebut dihadiri Dandepohar 20 Kolonel 
Lek Soegeng Riyadi, Dandepohar 60 Kolonel 

Tek Wahyu Laksito, Kadislog Kolonel Tek Royke Manusiwa, Kadispers Kolonel Nav Saeful Rakhmat, Kadisops 
Letkol Pnb M. Anjar Legowo, Danwing Taruna, Danpusdikhanudnas Kol Pnb Muh Mukson, S.E., Danskadron 
Udara 3 Letkol Pnb G.M. Yoga Ambara, Danskadron Udara 15 Lekol Pnb Hendra Supriyadi, Danskadron 
Udara 14 Lekol Pnb Reza Muryaji, serta para pejabat Pemda setempat.*
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Sertijab Danwing 4. Jabatan 
Komandan Wing Udara 4 Lanud 
Atang Sendjaja diserahterimakan 
dari Kolonel Pnb Bambang Juniar 
Djatmiko kepada Kolonel Pnb 
Muzafar dengan inspektur upacara 
Komandan Lanud Atang Sendjaja, 
Marsma TNI Erwin B. Utama, 
bertempat di Main Apron Lanud 
Atang Sendjaja, Bogor, pertengahan 
Januari lalu.
Serah terima jabatan ditandai 
dengan penanggalan tanda jabatan 
dari Komandan Wing Udara 4 
yang lama dan pemasangan tanda 
jabatan serta penyerahan tongkat 

Komando kepada Komandan Wing Udara 4 Lanud Atang Sendjaja yang baru dan tunggul Wing 4 Lanud 
Atang Sendjaja oleh Komandan Lanud Atang Sendjaja.
Hadir pada upacara tersebut Komandan Wingdikum Kolonel Sus Evi Zuraida,S.H.,M.H, Para Mantan 
Komandan Wing Udara 4 Lanud Atang Sendjaja, Para Komandan Satuan TNI dan Polri Kota dan Kabupaten 
Bogor, Para Kepala Dinas serta perwira staf Lanud Atang Sendjaja.*

Sertijab Komandan Lanud 
Adisutjipto. Jabatan Komandan 
Pangkalan TNI AU Adisutjipto, 
pertengahan Februari lalu 
diserahterimakan dari Marsekal 
Pertama TNI Ir. Tedi Rizalihadi 
S., M.M. kepada penggantinya 
Kolonel Pnb Ir. Bob Henry 
Panggabean. Upacara Serah 
Terima Jabatan dipimpin oleh 
Dankodiklatau Marsda TNI Anjar 
Sungkowo S.E., M.Si (Han) yang 
dilaksanakan di Gedung Ganeca 
Makodiklatau Jakarta. 
Pejabat lama Marsekal Pertama 
Ir. Tedi Rizalihadi S., M.M., 
selanjutnya akan mengemban tugas baru sebagai Staf Ahli Kasau dalam rangka mengikuti pendidikan 
Lemhanas, sedangkan Kolonel Pnb. Ir Bob Henry Panggabean sebelumnya menjabat sebagai Paban III/ 
Litbang ASRO Srenaau.
Upacara sertijab dihadiri antara lain Wadankodiklatau Marsma TNI I Nyoman Trisantosa, S.IP., M.Tr (Han) 
para Direktur dan Inspektur Kodiklatau, para pejabat setingkat Paban, Para Pamen Makodiklatau, Para Pejabat 
di jajaran Lanud Adisutjipto, Pengurus PIA AG Gabungan II Kodiklatau dan Pengurus PIA AG Cabang 2 / G. 
II Lanud Adisutjipto, serta undangan lainnya.*
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Pembukaan Pendidikan Transisi Hawk 
100/200. Komandan Lanud Roesmin Nurjadin 
Marsma TNI Roni Irianto Moningka, S.T., M.M. 
secara resmi membuka pendidikan Transisi 
Hawk 100/200 Angkatan ke-XXI, bertempat di 
shelter Skadron Udara 12, akhir Februari lalu. 
Pembukaan ditandai dengan penyematan Badge 
Black Panther Sierra kepada Siswa transisi yaitu 
Letda Pnb Juliar Dwidya Firmansyah dan Letda 
Pnb Andhika Dharma yang merupakan lulusan 
AAU tahun 2016. Hadir pada acara tersebut 
Komandan Wing 6 Kolonel Pnb M. Arwani, 
Kepala Dinas Operasi Kolonel Pnb Jajang 
Setiawan, Komandan Skadron Udara 12 Letkol 
Pnb Asri Effendy Rangkuti dan para Komandan 
Satuan serta seluruh anggota Skadron Udara 12.*

Danlanud Iswahjudi Buka KPTPT. Komandan 
Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama TNI Widyargo 
Ikoputra, S.E.,M.M., membuka Kursus Pengenalan 
Terbang Pesawat Tempur (KPTPT) angkatan V, 
pesawat T-50i Golden Eagle, dan konversi angkatan X 
pesawat F-16 Fighting Falcon, diruang rapat Markas 
Lanud Iswahjudi, pertengahan Februari lalu. Upacara 
pembukaan ditandai dengan pemasangan badge 
kepada perwakilan siswa Hadir pada acara tersebut 
Komandan Wing 3 Kolonel Pnb M. Satriyo Utomo, 
S.H., para komandan Skadron Udara 3,14 dan 15, 
serta segenap pejabat Lanud Iswahjudi.*

Danwingdikum Buka SuspaBinteman A-14. 
Komandan Wing Pendidikan Umum Kolonel 
Sus Evi Zuraida, S.H.,M.H memberikan ucapan 
selamat kepada perwira siswa yang akan mengikuti 
pendidikan suspa binteman dalam sebuah upacara 
pembukaan pendidikan Kursus Perwira Pembinaan 
Tenaga Manusia (Suspa Binteman) Angkatan Ke-14 
di Laboratorium Harmoni Skadik 502 Wingdikum, 
Jakarta, akhir Februari lalu. Acara pembukaan 
pendidikan ditandai dengan penyematan tanda siswa 
oleh Danwingdikum kepada salah seorang perwakilan 
Perwira siswa. Pendidikan yang dibuka tersebut diikuti 
oleh 15 orang personel dari berbagai satuan. Hadir pada 
acara ini para undangan dari Mabesau, Kodiklatau dan  
para Komandan Skadik serta para perwira staf.*
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Pembukaan Dua Pendidikan Di Skadik 201. 
Dirum Kodiklatau Marsma TNI Irbanto Aviatno, 
S.E., M.Si., bertindak selaku inspektur upacara pada 
pembukaan Susgumil (Kursus Guru Militer) Perwira 
Angkatan ke-52 dan SBITL (Kursus Bahasa Inggris 
Teknik Lanjutan) Angkatan ke-33 yang dilaksanakan 
di lapangan apel Staf II Lanud Sulaiman, Margahayu, 
Bandung, akhir Februari lalu. Selama empat bulan 
kedepan, 20 siswa Susgumilpa A-52 tersebut akan 
menempuh pendidikan untuk menyelesaikan 646 jam 
pelajaran yang dilaksanakan di Skadron Pendidikan 
201 Lanud Sulaiman. Begitu pula bagi  10 siswa SBITL 
selama lima bulan mereka akan menempuh pendidikan 
di skadron pendidikan yang sama.*

Pembukaan Susjurlata Pas Angkatan ke-47. 
Dirdiklat Kodiklatau Marsma TNI Kustono, S.Sos., 
memberikan ucapan selamat kepada salah seorang 
perwakilan siswa saat pembukaan pendidikan 
Susjurlata (Kursus Kejuruan Lanjutan Tamtama) 
Paskhas Angkatan ke-47 yang dilaksanakan di 
lapangan apel staf II Lanud Sulaiman, Margahayu, 
Bandung, akhir Januari lalu. Acara ini dihadiri 
para komandan satuan jajaran Lanud Sulaiman, 
para perwira, bintara, tamtama maupun pegawai 
negeri sipil Lanud Sulaiman. Pendidikan Susjurlata 
(Kursus Kejuruan Lanjutan Tamtama) Paskhas 
yang berlangsung selama dua bulan tersebut diikuti 

100 siswa tamtama paskhas untuk menempuh 524 jam pelajaran di Skadron Pendidikan 204 Lanud Sulaiman, 
Margahayu, Bandung.*

Penutupan Sesarcab Kesehatan A-22. 
Dirdiklat Kodiklatau Marsma TNI Kustono, S.Sos 
menyerahkan tropy kepada Letda Kes dr. Rifqi 
Shafiyuddin Nazar salah seorang siswa terbaik 
lulusan Sesarcab Kesehatan angkatan ke-22 saat 
upacara penutupan pendidikan Sekolah Dasar 
Kecabangan (Sesarcab) Kesehatan angkatan ke-22 
bertempat di Skadik 504 Wingdikum, Jakarta, 
awal Februari lalu. Pendidikan berlangsung 
selama empat bulan. Hadir pada acara tersebut 
Komandan Wing Pendidikan Umum Kolonel 
Sus Evi Zuraida, S.H.,M.H  perwakilan pejabat 
Mabesau, Kodiklatau, para Kepala Dinas 

Wingdikum, Komandan Skadik 502, Komandan Skadik 504 dan Komandan Skadik 505 serta para undangan 
dan para perwira staf.*
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Penutupan Latganda Semaba 
PK Pria TNI AU. Komandan 
Lanud Adi Soemarmo, Kolonel 
Pnb Indan Gilang B., S.Sos melepas 
tanda pita latihan salah seorang 
perwakilan siswa Semaba PK Pria 
pada acara Penutupan Latihan 
Berganda (Latganda) Siswa Semaba 
PK Pria TNI AU A-43 bertempat 
di Detasemen TNI AU Pacitan, 
pertengahan Januari lalu.
Latihan berganda ini diikuti 
sebanyak 420 siswa, berlangsung 
selama 9 hari, yaitu dari tanggal 14- 
22 Januari 2019 dan dilaksanakan 
di beberapa wilayah di Kabupaten 
Wonogiri dan Pacitan, seperti di 
daerah Pringkuku, Gesingan, Tamperan dan Jaten. Materi yang dipraktekkan oleh siswa selama latihan antara 
lain Long March, IMPK (Ilmu membaca Peta dan Kompas), TKK (Taktik Kesatuan Kecil), Perembesan, Jurit 
Tangkas, Caraka, Survival dan diakhiri dengan perebutan dan Pertahanan Pangkalan. di Detasemen TNI 
AU Pacitan. Hadir dalam upacara penutupan Latihan Berganda ini para Muspida dan pejabat TNI/Polri 
Pacitan, Komandan Skadik 403, tokoh masyarakat, beserta para Instruktur dan pelatih Skadik 403 Lanud Adi 
Soemarmo.*

Pembukaan Kursus Jupiter Aerobatic 
Team. Dirdik Kodiklatau Marsma 
TNI Kustono mewakili Dankodiklatau 
membuka secara resmi Kursus JAT 
(Jupiter Aerobatik Team) bagi 2 instruktur 
penerbang di Gedung Jupiter, akhir Januari 
lalu. Hadir dalam kegiatan pembukaan 
kursus JAT Danwingdikterbang Kolonel 
Pnb Dedi Susanto, Para Kepala Dinas, 
Para Komandan Satuan serta Instruktur 
Penerbang Lanud Adisutjipto. Kursus JAT 
ini merupakan Pendidikan yang bertujuan 
untuk membekali perwira TNI Angkatan 
Udara profesi Instruktur Penerbang agar 
dapat bertugas sebagai Penerbang Jupiter 

Aerobatic Team dengan diberikan pengetahuan dan keterampilan di bidang Aerobatic Team, serta sikap perilaku 
yang dilandasi jiwa Saptamarga dan kesegaran jasmani yang baik. Komandan Skadik 102 Letkol Pnb Marcellinus 
Dirgantara selaku Leader JAT menyampaikan bahwa kursus ini akan berlangsung selama 4 bulan  dengan beberapa 
materi meliputi bina kelas dan bina terbang yang dilaksanakan secara paralel. Materi Bina kelas diantaranya 
tentang Technical dan Performance Pesawat KT 1 B Woong Bee serta Team Work. Sedangkan Bina Terbang akan  
melaksanakan latihan terbang regenerasi dan reposisi untuk formasi 2 pesawat, 3 pesawat dan 4 pesawat, jelasnya.*
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Pembukaan Latihan 
Survival Dasar. 
Komandan Lanud Sultan 
Hasanuddin Marsma 
TNI H. Haris Haryanto, 
S.IP. akhir Februari 
lalu membuka latihan 
survival dasar tahun 
2019, acara ditandai 
dengan penyematan pita 
latihan kepada instruktur 
dan peserta latihan oleh 
Danlanud, bertempat di 
Apron Galaktika Lanud 
Sultan Hasanuddin. 
Latihan dilaksanakan 

selama empat hari, mulai tanggal 20 sampai 23 Februari 2019, melibatkan prajurit TNI AU Lanud Sultan 
Hasanuddin khususnya aircrew dari Skadron Udara 5, Skadron Udara 11 dan Skadron Teknik 044. Latihan 
ini bertujuan sebagai sarana pembinaan awak pesawat, juga memberikan pemahaman tentang pelaksanaan 
survival, baik di darat maupun perairan bila pesawat mengalami crash landing khususnya di daerah operasi. 
Kegiatan Latihan Survival Dasar dilaksanakan dalam dua tahap yaitu kegiatan ground school tentang teori 
Dasar Survival dilaksanakan di Batalyon Komando 466 Paskhas, Marshalling Area dan Kolam Renang Oscar 
Lanud Sultan Hasanuddin, kegiatan Jungle and Sea Survival dilaksanakan di daerah Takalar, Sulawesi Selatan. *

Danlanud Supadio Tutp 
Latihan Survival Dasar “Alap 
Mandau-19”. Peserta latihan 
Survival Dasar “Alap Mandau-19”, 
Lanud Supadio, Pontianak, 
melaksanakan kegiatan  pengenalan 
jenis-jenis tumbuhan dan hewan 
yang dapat dikonsumsi dengan 
aman bila berada dihutan. Selain itu 
peserta latihan juga melaksanakan 
caraka  malam, pelolosan, jalan 
GPS dan jalan kompas, lempar 
pisau, pengenalan signal, P3K, 
pengenalan Landing Craft Rubber 
(LCR) dan praktek Survival Air di 
danau Movistar. Latihan Survival 
Dasar ditutup Danlanud Supadio Kolonel Pnb Palito Sitorus, S.I.P., M.M, pertengahan Februari lalu di areal danau 
Movistar desa Kuala Dua, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya. Penutupan Latihan dihadiri Komandan 
Wing (Danwing) 7 Kolonel Pnb Radar Soeharsono, para Kadis, Dansat, Kasi dan segenap anggota dijajaran Lanud 
Supadio, Skadron Udara 1, Skadron Udara 51, Batalyon 465 Paskhas serta Denhanud 473 Paskhas.*
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Ujian P2BS di Lanud Adisutjipto. Sebanyak 39 Perwira berpangkat Letda sampai Kapten dari Lanud Adi 
Sutjipto, Lanud Adi Soemarmo Solo, Lanud Sudirman, Satrad Congot, Depo Har 50, AAU serta Resimen 
Candra Akmil Magelang, melaksanakan Ujian Kenaikan Pangkat (P2BS), bertempat di Skadik 104 Lanud Adi 
Sutjipto, akhir Januari lalu. Pelaksanaan ujian dinas dilaksanakan dua hari mulai tanggal 21 sampai dengan 22 
Januari. Hari pertama melaksakan ujian akademis, sedangkan hari kedua ujian kesamaptaan jasmani. Kegiatan 
tersebut diawasi langsung oleh Kepala Tim Kolonel Pnb Tri Ambar didampingi Kadispers Lanud Adi Sutjipto 
Kolonel Pnb Feri Yunaldi, S.E. beserta tim dari Disminpersau.*
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Komunikasi Sosial TNI. Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional (Pangkohanudnas) Marsekal 
Muda TNI Imran Baidirus, SE, foto bersama usai membuka kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) TNI 
bertema “Melalui Komunikasi Sosial TNI, Kita Pelihara Kemanunggalan TNI Dengan Rakyat Guna 
Meningkatkan Semangat Bela Negara” di Aula Serbaguna Leo Wattimena, Makohanudnas, Halim 
Perdanakusuma, Jakarta Timur, akhir Februari lalu.

Tampak hadir Pangkosekhanudnas I Marsma TNI Surya Chandra Siahaan S.IP. DIPL of MDS., M. Tr. 
(Han), Wadan Kodiklatau Marsma TNI I Nyoman Trisantosa S.IP., M.Tr (Han) para pejabat perwakilan dari 
Kemenhub, Kemenlu, Airnav, Para Pejabat Kohanudnas, Kosekhanudnas I, Kosekhanudnas IV, penerbangan 
sipil, perwakilan Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Universitas Suryadharma (Unsurya), PNS 
Kohanudnas serta undangan lainnya.*

Pengarahan Pangkoopsau I 
di Lanud Roesmin Nurjadin. 
Pada acara kunjungan kerja 
dan tatap muka, Pangkoopsau 
I Marsda TNI Fadjar 
Prasetyo,S.E.,M.P.P. memberikan 
penghargaan berupa sertifikat 
Good Shaw kepada Danskadud 
12 Letkol Pnb Asri Efendi 
Rangkuti bersama Danflight A 
Flightlat Mayor Pnb Anugrah 
Gigih Pratama atas dedikasi dan 
upaya menyelamatkan alutsista 
TNI AU, bertempat di Hanggar 
Skadron Udara 16 Lanud 
Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, 
pertengahan Februari lalu.*
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Kunjungan Wantimpres di Lanud Iswahjudi. Komandan Lanud Iswahjudi Marsekal Pertama 
(Marsma) TNI Widyargo Ikoputra, S.E., M.M. menerima kunjungan Tim Dewan Pertimbangan 
Presiden (Wantimpres), dipimpin Letjen TNI (Purn) M. Yusuf Kartanegara bertempat di ruang briefing 
Tedy Kustari kunjungan tersebut bertujuan untuk mengetahui masukan, hambatan serta kendala yang 
dihadapi TNI AU khususnya Lanud Iswahjudi, dengan mengetahui segala kendala dan hambatan 
tentunya akan kita persiapkan segala upaya dan solusi kedepan,” tutur Letjen TNI (Purn) M. Yusuf 
Kartanegara. Usai menerima penjelasan dari Komandan Lanud Iswahjudi dan paparan dari Danwing 3 
Lanud Iswahjudi, rombongan Wantimpres melihat kondisi alutsista yang berada di Skadron Udara 3, 14, 
15, Skatek 042, Depohar 20 dan Depohar 60.*

Wasrikkap Itjenau di 
Makoopsau I. Kepala Staf 
Koopsau I Marsekal Pertama 
TNI Andyawan Martono 
P, S.IP., mewakili Panglima 
Koopsau I Marsekal Muda 
TNI Fadjar Prasetyo, S.E., 
M.P.P., menerima laporan 
hasil pengawasan dan 
pemeriksaan lengkap dari 
Tim Wasrikkap Itjenau yang 
serahkan oleh Irbinsumda 
Itjenau Marsma TNI Bebas 
Irianto, S.H. bertempat di 
ruang rapat Suryadarma 

Makoopsau I pertengahan Februari lalu. Pengawasan dan pemeriksaan lengkap (Wasrikkap) Itjenau di 
Koopsau I dan jajaran dilaksanakan sejak tanggal 14 Januari dan berakhir pada 15 Februari 2019.*



PEMBEKALAN KADISPENAU KEPADA PARA KAPEN JAJARAN

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI Ir. Novyan Samyoga meminta agar para 
kepala penerangan jajaran Dispenau untuk terus berkarya dan inovatif meski dihadapkan dengan keterbatasan 
serta hambatan yang ada. Hal ini disampaikan Kadispenau saat memberikan pembekalan kepada Kapen/
Kapentak yang berlangsung di Mabesau, Cilangkap, pertengahan Februari lalu.

“Jangan jadikan keterbatasan sebagai penghalang untuk terus melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin 
dan bermimpi besar, agar citra positif satuan dan TNI AU akan terus terjaga,” ujar Kadispenau. Lebih 
lanjut Kadispenau juga menyampaikan Dispenau akan terus berusaha untuk menyelesaikan permasalahan 
yang dihadapi oleh penerangan satuan secara bertahap dalam hal keterbatasan personel serta alsuspen. Di 
bagian lain pembekalannya, Kadispenau meminta para kepala penerangan untuk tidak merasa jenuh untuk 
menyosialisasikan kepada personel di satuannya terkait pemanfaatan media sosial secara bijak.“Hal ini penting 
untuk menghindari hal-hal negatif yang mungkin timbul akibat penggunaan media sosial yang tidak bijak,” 
pungkas Kadispenau.

Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi terhadap kinerja kepala penerangan, Kadispenau juga memberikan 
penghargaan. Untuk kategori Kontributor Berita Teraktif di website TNI AU, peringkat pertama diraih oleh 
Kapen Korpaskhas, kemudian Kapentak Lanud Adisutjipto pada peringkat kedua, dan Kapentak Lanud 
Roesmin Nurjadin meraih peringkat ketiga.

Sementara pada kategori Kapen Pengelola Media Sosial Terbaik, peringkat pertama diraih oleh Kapentak 
Lanud Supadio, kemudian Kapentak Lanud Johanes Abraham Dimara pada peringkat kedua dan Kapentak 
Lanud Adi Soemarmo di peringkat ketiga. Turut hadir dalam pembekalan ini, Sesdispenau Kolonel Adm Bejo 
Suprapto, S.T., para Kasubdis serta para Kabag dan Kasi di Dispenau.*
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Kadispenau Kunjungi Trans 
Media. Dalam rangka mempererat 
kerja sama dengan media yang telah 
terjalin dengan baik selama ini, 
Kepala Dinas Penerangan Angkatan 
Udara (Kadispenau) Marsma 
TNI Ir. Novyan Samyoga beserta 
staf berkunjung ke kantor Trans 
Media, Jakarta, akhir Januari lalu. 
Kedatangan Kadispenau disambut 
Direktur CNN Indonesia Alfito 
Deannova Gintings beserta jajaran 
direksi Trans Media.

Dalam kesempatan ini, Kadispenau 
menyampaikan pentingnya 
keberadaan media massa sebagai penyebar informasi. Terlebih lagi di era teknologi informasi yang sedemikian 
pesat, kehadiran media televisi dan media daring sangat mempermudah distribusi informasi kepada 
mayarakat.“Melalui kerja sama dengan media, pesan atau informasi yang disampaikan dapat lebih efektif 
diterima masyarakat, termasuk juga informasi tentang TNI AU,” ujarnya.

Sementara, Alfito Deannova menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dari Kadispenau dan staf. 
“Dari kunjungan ini tentu kita dapat saling berdiskusi, serta melihat peluang pemberitaan ataupun kolaborasi 
pembuatan program kerja sama dengan TNI AU,” ujar Alfito. Selain berdiskusi dan bertukar pikiran dengan 
tim Trans Media, Kadispenau dan rombongan juga menyempatkan diri meninjau ruang pemberitaan serta 
Trans Media Sosial (TMS).

Dalam kunjungan ini Kadispenau didampingi para pejabat Dispenau, sementara pihak Trans Media turut 
hadir Direktur Utama Titin Rosmasari para Pemimpin Redaksi dan Kepala Divisi serta Kepala Departemen 
Trans Media. Pada pertemuan yang berlangsung akrab dan hangat tersebut, Kadispenau dan Alfito Deannova 
saling bertukar plakat dan cinderamata.*

Lanud Halim Perdanakusuma Terima Bus 
Apron dari Yasau. Komandan Lanud Halim 
Perdanakusuma Marsma TNI M Tonny Harjono, 
S.E., secara simbolis terima kunci kendaraan bus 
dari Ketum Yayasan Adi Upaya (Yasau) Marsma 
TNI (Purn) Samto Hadi Isnanto, S.E., M.A., pada 
acara penyerahan bantuan 2 unit bus Apron 
dari Yasau kepada Lanud Halim P, di ruang 
Suma 2 Lanud Halim Perdanakusuma, awal 
Februari lalu “Dengan adanya 2 unit bus apron, 
akan menambah kekuatan, semangat kerja dan 
menambah pelayan kepada anggota yang akan  
menggunakan pesawat dinas,” kata Danlanud.

Turut hadir  dalam acara tersebut Kadisops Kolonel Pnb  I Gusti Putu Setia D., Kadislog Kolonel Tek Vidion 
Nugroho, S.T., Kadispers Letkol Pnb Fata Patria , dan Para pejabat Lanud Halim Perdanakusuma.*
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Peresmian Mess 
Transit “Ksatria 
Langit”. Panglima 
Kosekhanudnas I, 
Marsekal Pertama TNI S. 
Chandra Siahaan, S.IP., 
M.Tr (Han) didampingi 
Dirut PT Iswara Hadi 
Engineering, Maha Bayu 
Iswara menandatangani 
prasasti peresmian Mess 
Transit “ Ksatria Langit” 
Kosekhanudnas I, di 
lingkungan kompleks 
Skadron Halim 
Perdanakusuma, Jakarta, 
awal Februari lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua IKKT PWA Cabang 02 Kosekhanudnas I Ny. Francisca 
Chandra Siahaan beserta pengurus, para Asisten Kosekhanudnas I, Para Komandan Satrad beserta istri dan 
tamu undangan lainnya.*

Prajurit Yonko 462 Paskhas Laksanakan Terjun Malam. Sebanyak 228 personel Yonko 462 Paskhas yang 
memiliki kemampuan peterjun statik maupun free fall melaksanakan terjun penyegaran (Jungar) malam di langit 
Bumi Lancang Kuning tepatnya di atas Runway Bandara Tuanku Tambusai, Pasir Pangaraian, Kab. Rokan Hulu, 
Prov. awal Februari lalu. Terjun malam tersebut menggunakan pesawat C-130 Hercules A-1318, diawaki oleh 
Mayor Pnb Adhe dari Skadud 31 Halim. Terjun dilaksanakan pada pukul 18.30 WIB yang terbagi dalam tiga 
sortie, sortie pertama 80 personel, sortie kedua 79 personel dan sortie ketiga 69 personel.  Kegiatan Jungar berakhir 
pada pukul 21.30 WIB dalam keadaan aman, sukses dan terkendali, semua personel kembali ke Pekanbaru.*
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Kunjungan Mahasiswa UNHAN. 
Komandan Lanud Sjamsudin 
Noor Kolonel Pnb Riadi Widyoko, 
didampingi para Kepala Dinas 
Lanud Sjamsudin Noor, akhir 
Februari lalu, menerima kunjungan  
Mahasiswa Kuliah Kerja Dalam Negeri 
(KKDN) Universitas Pertahanan 
(UNHAN) di ruang kerja Komandan 
Lanud Sjamsudin Noor. Sebelum 
mengunjungi Lanud Sjamsudin 
Noor rombongan mahasiswa KKDN 
UNHAN tersebut mengunjungi Kantor 
Pemerintah Provinsi Kalimantan 
Selatan. Kunjungan mahasiswa KKDN 
UNHAN ke Banjarmasin tersebut 
dipimpin oleh Dekan Fakultas Strategi 
Pertahanan Universitas Pertahanan, 
Mayjen TNI Dr. Hipdizah.*

Uji Coba Bom P-500 L 
buatan Litbangau. Bom 
P-500 L produksi Dislitbangau, 
pertengahan Februari lalu diuji 
coba di pesawat Sukhoi dari 
Skadron Udara 11, sedangkan 
rocketpod 7 tabung kaliber 70 
mm, diuji coba di pesawat T-50i 
Golden Eagle.
Dislitbangau selaku produsen 
pembuat bom yang bekerjasama 
dengan PT. Dahana dan PT. Sari 
Bahari, tidak hanya memproduksi 
bom P-500 L, namun juga 
memproduksi Smoke WH RX 
caliber 80 mm dan Rocketpod 7 tabung kaliber 70 mm. Sedangkan pelaksanaan ujicoba menggunakan Air 
Weapon Range (AWR) Pandang Wangi Lumajang, Jawa Timur. Pelaksanaan uji dinamis berlangsung tanggal 
12 Pebruari hingga 15 Pebruari 2019, diawali dengan sosialisasi antara pembuat bom dan pengguna dalam hal 
ini para penerbang dari Skadron Udara 11 dan Skadron Udara 15, untuk menyamakan persepsi. Sedangkan 
mekanisme pengujian dilakukan uji loading/unloading bom P-500 L, Smoke WH RX 80 mm di pesawat Sukhoi 
dan Rocketpod 7 tabung kaliber 70 mm di pesawat T-50i. Sementara uji kestabilan terbang membawa bom 
P-500 L Dummy dan Rocketpod 7 kal. 70 mm. Selanjutnya uji dinamis bom P-500 L, Smoke WH RX 80 mm, 
Rocketpod 7 kal. 70 mm. Rocked FFAR dan Rocket RD-702.*



suara ANGKASA April 201978

Penyerahan Tiga Unit 
Mobil Operasional Satuan. 
Danlanud Suryadarma Marsma 
TNI T. Sembiring Meliala 
secara simbolis menyerahkan 
kendaraan bermotor (Ranmor) 
dinas operasional, bertempat 
di Mako Lanud Suryadarma, 
pertengahan Februari lalu. 
Adapun kendaraan dinas 
yang diserahkan berjumlah 
3 unit yaitu satu unit Mobil 
Escudo yang diperuntukkan 
untuk Kaintelpam Lanud 
Suryadarma, satu unit mobil 
Daihatsu Taruna yang diperuntukkan untuk mobil liputan Penerangan Lanud Suryadarma, dan satu unit 
mobil Toyota Great Corolla yang diperuntukkan untuk Karumkit RSAU dr. Hoediyono. acara kemudian 
dilanjutkan dengan penyerahan kunci secara simbolis kepada Kapen Lanud Suryadarma Letkol Sus Gerardus 
Maliti, S.Sos., M.Si, Kaintel Lanud Suryadarma Letkol Sus Dian Syafrial, Sesrumkit RSAU dr. Hoediyono 
Lanud Suryadarma Kapten Kes dr. Sari, Sp.B.
Turut hadir pada acara tersebut Kadispers Lanud Suryadarma Kolonel Pnb Antonius Adi Nur Wahyono, 
Kadislog Lanud Suryadarma Kolonel Tek Budhi Arifa Chaniago, Dansatpomau Lanud Suryadarma Letkol Pom 
Subi Totok serta Para Kasi keatas.*

Sosialisasi Bahaya Narkoba 
di Lanud SIM. Danlanud 
Sultan Iskandar Muda 
Kolonel Pnb Hendro Arief 
H., S.Sos., melakukan salam 
kompak bersama aparat 
pemerintah daerah setempat 
usai membuka acara Sosialisasi 
Bahaya Narkoba di VIP 
Room Lanud Sultan Iskandar 
Muda, akhir Januari lalu. 
Kegiatan sosialisasi bertujuan 
untuk menjalin sinergitas 
dan solidaritas TNI Polri, 
BNN dan komunitas Bandara 
Internasional Sultan Iskandar 
Muda dalam menangkal 

peredaran Narkoba di wilayah Aceh ini. Acara menghadirkan Kabid Pemberantasan BNNP Aceh Amanto, 
S.H., M.H., dan Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Manusia BNNP Aceh saudara Masduki, S.H.Peserta 
sosialisasi terdiri dari personel Lanud Sultan Iskandar Muda, Avsec Bandara Internasional Sultan Iskandar 
Muda, jajaran Polresta Banda Aceh dan jajaran Kodim 0101/BS.*
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Danlanud Abd Saleh 
Launching Buku Sejarah. 
Komandan Lanud Abd. Saleh 
Marsekal Pertama TNI Andi 
Wijaya, S. Sos. melaunching buku 
sejarah riwayat Abdulrachman 
Saleh bertempat di shelter Skadron 
Udara 21 Wing 2 Lanud Abd. Saleh 
Malang pertengahan Februari lalu. 
Turut hadir dalam acara launching 
buku sejarah tersebut Komandan 
Wing 2 Lanud Abd Saleh Kolonel Pnb.Meka Yudanto, S. Sos., M. AP. para Kepala Dinas, Komandan Satuan, 
pejabat Staf Lanud Abd Saleh, undangan beserta rekan media se-Malang Raya.*

Netralitas TNI Harga Mati. Pesta demokrasi tingkat nasional bakal digelar bulan April ini. Menyikapi hal 
tersebut Kasubdispenpas Kolonel Pnb Hantarno Edi Sasmoyo menekankan pentingnya netralitas TNI.
Penekanan ini disampaikannya saat mengisi Penerangan Langsung (Pensung) di Gedung Hercules, di Lanud 
Muljono, Surabaya, Januari lalu. Dikatakannya dalam pemilihan presiden dan pemilihan legislatif, netralitas 
TNI adalah harga mati. “Tidak ada kata lain bagi personel TNI kecuali harus netral baik dalam pemilihan 
presiden maupun pemilihan legislatif,” tegasnya.

Selain masalah netralitas TNI, dalam acara Pensung yang dihadiri tak kurang dari 200 Prajurit TNI AU dan 
Aparatur Sipil Negara di wilayah Jawa Timur ini, disampaikan pula materi Membangun Citra Positif TNI 
AU dan Pemberdayaan Media Sosial. Dalam materi Membangun Citra Positif TNI AU, Kasipensung Subdis 
Penpas Letkol Sus Yuto Nugroho mengatakan, citra positif TNI AU di mata masyarakat akan terwujud apabila 
didukung oleh kinerja yang profesional dari segenap prajurit TNI AU dan tidak bertindak semena-mena 
terhadap masyarakat.

Sementara Kasiinfomed Subdis Penum Letkol Sus Nur Ida saat menyampaikan materi Pemberdayaan
Media Sosial mengingatkan agar anggota TNI AU bijak dalam menggunakan media sosial.
Sebelum ditutup oleh Komandan Pangkalan Udara Muljono Kolonel Penerbang Budi Ramelan, sesi
terakhir acara Pensung diisi dengan tanya jawab.
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Penyematkan Kencana Number. 
Komandan Skadron Udara 17 Letkol 
Pnb Noto Casnoto, S.T., sematkan 
Kencana Number kepada dua orang 
penerbang pesawat VVIP/VIP TNI AU, 
di hanggar Skadron Udara 17 Wing 
Udara 1 Lanud Halim Perdanakusuma, 
akhir Januari lalu. Acara penyematan 
Kencana Number, ditandai penyiraman 
air bunga, pemecahan telur dan 
penempelan kapas di kepala dua 
penerbang. Kedua penerbang tersebut 
adalah Kapten Pnb Dimas Prawito 
Wicaksono yang telah meraih Kencana 
205, dan Kapten Pnb Arie Setiawan Andreas yang telah meraih Kencana 206. Dalam sambutannya, Komandan 
Skadron Udara 17 menyatakan, “Kencana Number merupakan salah satu bentuk penghormatan dari keluarga besar 
kencana terhadap penerbang yang baru meningkatkan kualifikasinya menjadi Captain Buddy Right.”

“Kualifikasi Kencana Number yang diraih, bukanlah suatu hal yang mudah, akan tetapi harus melalui beberapa 
tahapan yang menuntut kemampuan intelektual, dedikasi, loyalitas tinggi, dan keterampilan tersediri,” tambahnya.

Selanjutnya dijelaskan, “Kencana Number bukan semata-semata sebatas simbol, namun sebagai salah satu 
kualifikasi penerbang Skadron Udara 17 yang sebelumnya sebagai Co-Pilot, kemudian setelah melalui fase 
check Captain Buddy Right, meningkat menjadi Captain Buddy Right, dan pada akhirnya layak mendapatkan 
Kencana Number.”*

Lanud RHF Gelar Apel 
Kendaraan Dinas. Puluhan 
kendaraan dinas baik roda dua, 
roda tiga, roda empat bahkan 
roda enam berjajar rapi memadati 
Lapangan Apel Lanud Raja Haji 
Fisabilillah Tanjungpinang, akhir 
Januari lalu. Seluruh kendaraan 
dinas tersebut beserta operatornya 
melaksanakan Apel Kendaraan 
yang dipimpin langsung oleh 
Danlanud Raja Haji Fisabilillah, 
Kolonel Pnb Elistar Silaen, S.T. 
Satu per satu kendaraan dinas 
diperiksa langsung oleh Danlanud 

Raja Haji Fisabilillah, yang didampingi oleh Kadispers, Kadisops dan Dansatpom Lanud Raja Haji Fisabilillah.
Kegiatan apel kendaraan ini dilaksanakan untuk mengetahui kesiapan/kelayakan operasional, kelengkapan 
surat, kebersihan kendaraan dinas, serta dalam rangka peningkatan ketertiban dan disiplin dalam berkendara. 
Apel kendaran ini sudah menjadi rutinitas, sehingga kondisi kendaraan selalu siap bila sewaktu-waktu 
dioperasikan, guna mendukung kelancaran tugas ke depan, kata Danlanud RHF.*
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Penandatanganan Pakta 
Integritas.Komandan Lanud 
Sulaiman Kolonel Pnb B.Benny 
K,SH., MAvMgt., MAIR., bertindak 
selaku inspektur upacara pada 
pelaksanaan penandatanganan 
pakta integritas bagi tim penyediaan 
prajurit Tamtama Prajurit Karir 
TNI AU gelombang I panitia 
daerah Lanud Sulaiman bertempat 
di Gedung Cendrawasih Lanud 
Sulaiman, Kec. Margahayu, Kab. 
Bandung, Selasa (5/3/2019).Dengan  
dilaksanakan penandatanganan 
naskah pakta integritas bagi seluruh anggota panitia penerimaan prajurit Tamtama PK TNI AU gelombang I 
tahun anggaran 2019, diharapkan para personel pendukung yang terlibat di dalam kepanitiaan tersebut dapat 
berkomitmen untuk melaksanakan proses seleksi secara obyektif, jujur, dan transparan, kata Danlanud. Acara 
penandatanganan ini dilakukan berdasarkan surat telegram Panglima TNI Nomor ST/1661/2018 tanggal 
9 November 2018 dan Direktif Kasau tanggal 31 Desember 2018 tentang pengarahan Kasau dan evaluasi 
penyediaan prajurit TNI AU.*

Tiga Pesawat T-50i Mendarat  di Lanud El Tari. Danlanud El Tari Kolonel Pnb Arief Hartono, S.H, 
bersama Danskadron Udara 15 Iwy Letkol Pnb Hendra Supriyadi serta para Penerbang T-50i foto bersama 
setelah menjemput kedatangan pesawat tempur tersebut dalam rangka operasi lintas panah dan operasi jelajah 
medan diseluruh Indonesia yang dipimpin langsung oleh Komandan Skadron Udara 15 Iswahjudi Letkol Pnb 
Hendra Supriyadi, akhir Januari lalu. Danlanud El Tari menyampaikan bahwa kedatangan Pesawat T-50i ini 
bertujuan untuk mengasah kemampuan para penerbang TNI AU dalam melaksanakan tugas sebagai penjaga 
kedaulatan udara. Selain itu juga untuk memperkenalkan kepada masyarakat kota kupang.*
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Penutupan Turnamen 
Bulutangkis Pangkosekhanudnas 
III Cup. Panglima Kosekhanudnas 
III Marsekal Pertama TNI Djohn 
Amarul, S. AB., secara resmi menutup 
Turnamen Kejuaraan Bulutangkis 
Beregu Putra Pangkosekhanudnas III 
Cup tahun 2019 di Gedung Olahraga 
PBSI Sumut, Jalan Williem Iskandar 
Medan, akhir Februari lalu. Acara 
Turnamen Kejuaraan Bulutangkis 
Beregu Putra Pangkosekhanudnas III 
Cup Tahun 2019 berlangsung selama 
4 hari, dimulai pada tanggal 21-24 
Februari 2019.
Pada akhir acara Panglima Kosekhanudnas III menyerahkan Piala dan uang pembinaan kepada para pemenang 
Turnamen Kejuaraan Bulutangkis Beregu Putra Pangkosekhanudnas III Cup Tahun 2019.  Sebagai juara I club 
dari PB. Kosekhanudnas III dan juara II club dari PB. Malibu serta juara III club dari PB. Angkasa pura. Hadir 
dalam acara tersebut Pangdam I/BB diwakili oleh Wakajasdam I/BB, Danlanud Soewondo diwakili oleh Kadisops 
Lanud Soewondo, Danwing III Paskhas Kolonel Pas Bambang Hariyono, para Asisten Kosekhanudas III, Sekum 
PBSI Sumut Bapak Edy Ruspandi serta undangan lainnya. Selain pejabat terkait yang hadir dalam upacara 
penutupan tersebut hadir para pendukung dari masing-masing club yang bertanding di babak final.*

Tupdiklatsar Saka Dirgantara 
A-XIX. Komandan Lanud Husein 
Sastranegara Kolonel Pnb Bayu 
Hendra Permana, S.E menutup 
Pendidikan dan Pelatihan Dasar 
(Diklatsar) Pramuka Saka Dirgantara 
Angkatan XIX Lanud Husein 
Sastranegara, bertempat di lapangan 
apel Staf Komando Lanud Husein 
Sastranegara. Bandung, akhir 
Februari lalu, pelaksanaan Diklatsar 
Saka Dirgantara selama satu bulan 
diikuti sebanyak 38 peserta dari 
sembilan sekolah se-Bandung Raya, 
ditandai dengan pelepasan tanda 
peserta oleh Pembina Upacara, dan 
sekaligus penyematan badge Saka Dirgantara secara simbolis kepada dua orang perwakilan dari 30 orang yang 
dinyatakan lulus, yaitu Adi Septian SMA 9 Bandung dan Yuanita dari SMA Angkasa. Setelah kegiatan upacara 
di adakan acara tambahan berupa penyiraman air bunga secara simbolis oleh Danlanud Husein Sastranegara 
sebagai tanda keberhasilan dalam latihan pendidikan dasar saka dirgantara ke-XIX. Latihan ini bertujuan 
untuk memberikan bekal pengetahuan tentang Matra Udara, Pengetahuan Kewiraan, Kesakaan, Krida 
Kedirgantaraan dan Olahraga Kedirgantaraan.*
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Penandatanganan Loca Airnav. Komandan Lanud Sam Ratulangi Kolonel Nav Insan Nanjaya, S H., 
M.Avn.,Mgt.bersama Kepala Unit Pelayanan Informasi Aeronautika Wilayah Manado, Yoga Whisnu FM 
berjabat tangan usai penandatanganan Letter of  Operational end Coordination Agreement (LOCA) antara Lanud 
Sam Ratulangi dengan Airnav Manado, pertengahan Januari lalu. Nota Kesepahaman Oprasional ini didasarkan 
pada tugas dan tanggung jawab Unit Pelayanan Informasi Aeronautika Wilayah Manado dengan Lanud Sam 
Ratulangi untuk menghasilkan data dan informasi aeronoutika yang berkualitas, cukup, terkini dan tepat waktu 
yang dibutuhkan dalam operasional dan penyelenggaraaan navigasi penerbangan.
Nota Kesepahaman Operasional ini bertujuan untuk menetapkan mekanisme koordinasi antara PIA wilayah  
Manado dengan Lanud Sam Ratulangi Manado terkait mekanisme dan prosedur pengajuan NOTAM beserta 
perubahannya. Pejabat yang hadir pada saat acara tersebut antara lain Komandan Lanud Sam Ratulangi dan 
para Kadis. Sementara pejabat yang hadir dari Airnav antara lain Muh. Fatwa Jaelani (GM Airnav Manado), 
Octavianus A.M (Manager Operasi), I Nengah Budiasa (Manager Teknik), Ade R (Manager Keselamatan dan 
Keamanan), dan Yoga Whisnu FM (Kepala Unit Pelayanan Informasi Aeronautika Wilayah Manado). *

Lanud I Gusti Ngurah Rai 
Terima Piagam Penghargaan 
dari Pangkoopsau II. Pangkalan 
TNI Angkatan Udara I Gusti 
Ngurah Rai menerima Piagam 
Penghargaan Pangkoopsau II sebagai 
Lanud yang mempunyai prestasi 
dan menonjol dalam pelaksanaan 
tugas di jajaran Koopsau II. Piagam 
Penghargaan diserahkan Langsung 
oleh Pangkoopsau II Marsekal Muda 
TNI Henri Afiandi kepada Komandan 
Lanud I Gusti Ngurah Rai Kolonel 
Pnb Wibowo Cahyono Soekadi, 
S.Sos., pada acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Tahun Anggaran 2019, awal Februari lalu di Ruang Rapat 
Bekmapus, Dismatau Jakarta. Penghargaan diberikan atas keberhasilan Personel Lanud I Gusti Ngurah Rai dalam 
mengsukseskan IMF World Bank Meeting 2018 di Bali.*
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Prajurit Lanud Supadio Gelar Olah Raga Bersenjata. Bertepatan dengan minggu militer Segenap 
prajurit dijajaran Lanud Supadio melaksanakan olah raga dengan menggunakan senjata organik TNI berupa 
senjata laras panjang, akhir Februari lalu di lapangan apel Mako Lanud Supadio. Di hari minggu militer 
ini banyak kegiatan lainnya yang dilaksanakan Lanud Supadio seperti latihan gelar posko tingkat satuan, 
Peraturan Militer Dasar (Permildas) yaitu Peraturan Penghormatan Militer (PPM), Peraturan Baris Berbaris 
TNI (PBB TNI), Peraturan Urusan Dinas Dalam TNI (PUDD TNI), menembak, latihan pertahanan pangkalan, 
kompas siang, senam senjata dan lain sebagainya.*

Lanud H. AS 
Hanandjoeddin 
Juara Lomba 
Tembak se-
Bangka Belitung.
Tim petembak 
laras pendek 
dari Pangkalan 
TNI AU H AS 
Hanandjoeddin 
(ASH) yaitu Kapten 
Pom Fajar Akbar 

Aviko, Lettu Sus Wijaya Aditiya T, Letda Adm Akbar, Serda Eri Gustaman dan Kopda Komang berhasil 
meraih Juara I lomba menembak Pistol Beregu pada Piala Menembak Danlanal Babel Cup dalam rangka HUT 
Pomal ke-73 tahun 2019. Sedangkan peringkat ke-2 diraih oleh tim Lanal Babel dan tim Sat Brimob Polda 
Babel diurutan ke-3.
Penyerahan piala juara pertama diberikan langsung Dandenpomal Babel Mayor Pomal Adi Purnomo kepada 
Dansatpomau Lanud H AS Hanandjoeddin Kapten Pom Fajar Akbar Aviko, Jum’at (1/3) siang. Lomba 
menembak ini dibuka langsung oleh Danlanal Babel Letkol Laut (P) Mohammad Taufik, diikuti 13 tim yang 
berasal dari KSOP Pangkal Balam, Polresta Pangkal Pinang, Lanal Babel, Kompi Senapan Yon 141, Lanud 
ASH, Basarnas, Ditlantas Polda, Satpol PP, Subdenpomad, Kodim 0413/Bangka, Polairud, Sat Brimob Polda 
dan Korem 045/Gaya.*
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Safari Subuh. Lanud Silas Papare mengelar safari sholat subuh berjamaah di Masjid Nurul Iman Koramil 
Sentani kota, Minggu (3/3). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Danlanud Silas Papare Marsma TNI 
Ir. Tri Bowo Budi Santosa, MM., M.Tr (Han) dihadiri oleh Para Kepala Dinas Lanud Silas Papare, Ketua MUI 
Kabupaten Jayapura, Ketua ICMI Kab. Jayapura, Ketua PHBI Kab. Jayapura, Wakapolres Kab. Jayapura, 
Perwakilan Kodim, Yonif RK 751, Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia Provinsi Papua (JPRMI), dan 
Komunitas Sepeda Motor Subuhan (Bikers) serta Imam Masjid Nurul Iman beserta takmir Masjid dan tokoh 
agama serta Jemaah Masjid. Kegiatan dan juga program Safari Subuh tersebut bertujuan untuk mengadakan 
silahturahmi bersama dengan warga masyarakat dalam rangka untuk menjalin kemitraan dan kebersamaan 
dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat guna terciptanya situasi dan kondisi yang aman menjelang 
pelaksanaan Pemilu tahun 2019 yang akan dilaksanakan pada bulan April.*

Penyematan Brevet kehormatan KTB. 
Tradisi Penyematan Brevet kehormatan 
KTB dan pengukuhan Dankorpaskhas 
Marsda TNI Eris Widodo Y. sebagai warga 
kehormatan Satuan Bravo 90 Paskhas oleh 
Dansatbravo 90 Paskhas Kol Pas Nana 
Setiawan dalam rangka memperingati 
hari jadinya yang ke-29 Satuan Bravo 90 
Paskhas, berlangsung di Markas Satuan 
Bravo 90 Paskhas, Rumpin, Bogor, 
pertengahan Februari lalu. Acara diawali 
dengan peninjauan static show berbagai 
perlengkapan yang dimiliki Satbravo 90 
serta pemberian selamat kepada para 
prajurit yang berprestasi dibidang menembak maupun beladiri, dilanjutkan demonstrasi simulasi serbuan 
Gedung yang ikut melibatkan Dankorpaskhas sebagai bagian dari Tim aksi khusus serbuan gedung.Turut hadir 
dalam acara tersebut para mantan Komandan Satuan Bravo 90 Paskhas, Asren Korpaskhas, para Komandan 
di jajaran Korpaskhas, Dandim Bogor, Danden Jaka Marinir, Dansat 81 Gultor Kopassus, Kapolsek Cisauk, 
Kalapan Pustekbang.*
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Kolone Senapan Pomau Meriahkan 
HUT Pomal.  Dalam rangka 
menyemarakkan HUT Pomal ke 73 Tahun 
2019, 1 peleton Pomau yang dipimpin oleh 
Letda Pom Lacca Boer, S.T.Han turut serta 
di dalam melaksanakan atraksi atau demo 
kolone senapan gabungan bersama-sama 
dengan peleton perwakilan dari Pomad, 
Pomal dan Pro Pam Polri.
Demo kolone senapan merupakan demo 
menggunakan senjata laras panjang dengan 
sangkur terpasang yang membutuhkan 
kedisiplinan yang tinggi, kecermatan dalam 
bergerak, ketepatan dalam bertindak, 
ketahanan fisik dan stamina, akurasi gerakan yang tepat, kepatuhan terhadap perintah, dan tidak kalah penting 
adalah kerja sama tim. Perbedaan matra maupun satuan di dalam demo ini membuktikan bahwa perbedaan 
yang ada tidak menghalangi Pomau untuk tetap bersinergi dan bekerja sama serta saling menjaga kehormatan 
masing-masing matra maupun satuan, dengan tetap mengedepankan persatuan dan kesatuan demi dan untuk 
kepentingan bangsa dan negara. Demo ini juga memberikan makna kebersamaan dan himbauan untuk tetap 
menjaga silaturahim dan komunikasi yang ada, guna menjaga rasa persaudaraan antar sesama institusi.
Danpuspomau, Marsma TNI Agung Handoko, S.H., M.M., M.H., yang turut hadir dalam upacara tersebut 
memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para prajurit Pomau yang telah turut serta berpartisipasi 
menyemarakkan HUT Pomal ke 73.*

Pencanangan Zona Integritas 
Wilayah Bebas Korupsi.
Komandan Lanud Harry 
Hadisoemantri Letkol Pnb Kisworo, 
menghadiri pelaksanaan kegiatan 
acara Pencanangan Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas Korupsi 
dan Wilayah Birokrasi Bersih 
dan Melayani Di Pengadilan 
Negeri Bengkayang, Rabu, akhir 
Februari lalu, bertempat di Aula 
Ruang Sidang Utama Pengadilan 
Negeri Bengkayang.Acara diawali 

sambutanKepala Pengadilan Negeri Bengkayang, Brelly Yunior Dien Wardi Hastori S.H, M.H. 
Acara tersebut dihadiri Bupati Bengkayang yang diwakili oleh Staaf Ahli bidang SDM dan Kemasyarakatan 
Bernadetha SH. MH, Ketua DPRD Bengkayang Martinus Kajot, A. Md., Komandan Lanud Harry Hadisoemantri 
Letkol Pnb Kisworo, Pabung 1202/skw Mayor Inf Sartono, Wakapolres Bengkayang Kompol H. Adiono Dwi. W 
S.Ik , Kajari Bangkayang Martin Hasibuan,SH ,Kepala PN Bengkayang Brelly Yunior Dien Wardi Hastori SH. MH, 
Tokoh agama Pendeta Simson Sibarani, M. Mis , Kepala Pengadilan Agama Bengkayang Hj. Adriani S. Ag, Tokoh 
masyarakat Dayak Yokobus Luna, Perwakilan Media Se-Kabupaten Bengkayang dan tamu undangan lainnya.*
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Penandatangan MoU Lanud Dhomber dan Angkasa Pura I.  Danlanud Dhomber Kolonel Pnb Irwan 
Pramuda, S.E., M.M., bersama GM Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad 
Sulaiman, Sepinggan Balikpapan, Farid Indra Nugraha foto bersama seusai penandatanganan Kesepakatan 
Kerjasama Bantuan Pengamanan Bandara dari pihak TNI AU Lanud Dhomber, akhir Februari lalu, di Gedung 
Serba Guna Lanud Dhomber. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kadisops Lanud Dhomber Letkol Lek Achmad 
Rifai, Kadislog Letkol Kal Pujiono Widodo, Kepala Dinas Personel Mayor Adm Yogie Azhar, DanSatpom Lanud 
Dhomber Mayor Pom Thamrin serta para Pejabat di Lingkungan Angkasa Pura I Bandara SAMSS Balikpapan, 
Shared Services Departement Head Ida Bagus Juliadnyana, Operation Departemen Head Kushedratno, Screning 
Section Head Teguh Instanto.*

Koleksi Komlek di Muspusdirla. Museum Pusat TNI AU Dirgantara Mandala (Muspusdirla) Yogyakarta, 
dengan visinya pelestarian benda-benda bersejarah dan pewarisan nilai-nilai juang bagi TNI AU kepada generasi 
muda, saat ini sedang melakukan pengembangan dan penyelesaian penempatan benda-benda koleksi komunikasi 
dan elektronik (Komlek), Jum’at (1/3). Koleksi Komlek yang ditata di dalam gedung yang berada di sebelah kiri/
utara gedung utama Muspusdirla, berupa alat-alat komunikasi dan elektronika yang pernah digunakan oleh TNI 
AU pada masa lampau, diantaranya adalah: radar pesawat, Simulator F5-E, Weapon Control System Trainer F5-
E, Oscillocope, PABX Telephone, Mesin Telegram, Stensill, Tacan An/Trn dan alat-alat elektronik lainnya.*
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Koopsau III Gelar Latihan Penanggulangan Bencana Alam. Sebagai langkah antisipasi dan mitigasi 
dari kemungkinan terjadinya bencana alam, Koopsau III gelar Latihan Penanggulangan Bencana Alam, akhir 
Februari lalu. Latihan tersebut dibuka oleh Pangkoopsau III Marsda TNI Tamsil Malik, bertempat di Bandara 
Frans Kaisepo, Biak. Diikuti oleh seluruh jajaran TNI se-Biak, Polri, Basarnas, BPBD, masyarakat dan instansi 
terkait lainnya. Turut hadir dalam pembukaan latihan Danlanud Manuhua  Marsma TNI Fajar Adriyanto M.Si 
(Han), Sekda Biak Numfor Markus O. Mansnembra SH. MM dan Para Pejabat TNI Polri Lainnya.
Latihan ini dilaksanakan untuk mendapatkan gambaran tentang kemampuan dan kesiapsiagaan operasional 
satuan jajaran Koopsau III dalam penanggulangan bencana alam, menguji Rencana Tindakan Kontijensi 
(Rentinkon) dan Rencana Operasi (RO) satuan dalam perbantuan TNI kepada Pemda dalam rangka 
penanggulangan bencana.*

Lanud Manuhua Dukung Giat Jungar 
Paskhas. Di ketinggian 1500 feet puluhan 
payung penerjun menghiasi luasnya langit 
Biak. Disaksikan ribuan orang yang terdiri 
dari masyarakat maupun pelajar yang 
sejak pagi telah berkumpul di Landasan 
Udara Manuhua. Momen tersebut adalah 
giat Terjun Penyegaran (Jungar) Statik 
dan Free fall jajaran Yonko 468 Paskhas 
Sarotama di Pangkalan Lanud Manuhua, 
Biak Numfor akhir Februari lalu. Berkaitan 
dengan hal tersebut Marsekal Pertama 
TNI Fajar Adriyanto M.Si (Han) Selaku 
Danlanud Manuhua memberikan dukungan 

operasional terkait angkutan penerbangan yang akan membawa seluruh penerjun menggunakan Pesawat 
Hercules A-1332. Pada kegiatan ini penerjunan dilaksanakan dalam 3 sorti yang mana sorti pertama dan kedua 
membawa masing-masing sebanyak 30 orang penerjun dan sesi ketiga menampung sejumlah 20 penerjun statik 
dan 38 atlet freefall dalam satu pesawat.
Giat Jungar tersebut turut disaksikan oleh Danlanal Kolonel laut (P) Budi Darmawan Amran, ketua DPRD 
Biak Ir Zeth sandi, Dansatrad 242/Tjw Mayor lek Eko Patra , Danyon Paskhas 468/Sarotama Mayor Pas Sony, 
Danlanudal Mayor laut (P) Slamet R. Serta para pejabat TNI AU Di jajaran wilayah Biak maupun Stakeholder.*
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Pesawat Asing  Force Down di Lanud 
Sultan Iskandar Muda. Pesawat tempur 
F-16 Fighting Falcon dibawah leader 
Danskadron Udara 16 Letkol Pnb Bambang 
“Bramble” Apryanto menurunkan secara 
paksa pesawat asing yang melintasi wilayah 
udara Indonesia setelah mendapat laporan 
satuan radar di jajaran Kosekhanudnas III. 
Penurunan secara paksa tersebut dilakukan 
setelah proses identifikasi dan himbauan 
untuk keluar dari wilayah udara Indonesia 
tidak digubris sehingga pelaksanaan force 
down pun dilakukan di pangkalan terdekat 
yaitu Lanud Sultan Iskandar Muda, Aceh 

Besar, akhir Februari lalu.
Setelah pesawat tersebut mendarat, maka personel Lanud Sultan Iskandar Muda yang telah dilengkapi senjata 
melakukan pertahanan pangkalan dibantu personel brigan telah siap pada posisi masing-masing, kemudian 
satuan polisi militer bersama intelijen mengamankan pilot dan menginterogasi untuk mendapatkan semua data-
data informasi yang dibutuhkan,  karena pesawat tersebut telah memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin 
dan tanpa kelengkapan dokumen yang jelas. “Ini adalah simulasi penanganan pesawat asing yang masuk wilayah 
Indonesia yang kemudian di turunkan secara paksa atau force down yang melibatkan empat pesawat F-16,” 
sebagai bagian Latihan Kilat/Cakra C Tahun 2019. kata Danlanud Sultan Iskandar Muda Kolonel Pnb Hendro 
Arief H., S.Sos., Menurutnya, kegiatan ini memerlukan koordinasi yang intensif, kerja sama dan sinergitas setiap 
lini dalam rangkaian penindakan mengingat wilayah udara Indonesia bagian barat berbatasan dengan negara-
negara tetangga dan zona strategis yang memerlukan pengamanan yang lebih ketat.
Kesempatan ini juga dipergunakan Danlanud Sultan Iskandar Muda dilaksanakannya kegiatan Open Base 2019 
pada tanggal 2 dan 3 Maret 2019, dimana masyarakat Aceh dapat melihat lebih dekat pesawat tempur F-16, 
Helikopter SA-330 Puma dan pesawat Hercules C-130.*

Prajurit Lanud Mus Latihan 
Menembak. Untuk meningkatkan 
keterampilan dan kemampuan 
tiap-tiap Prajuritnya, Lanud 
Maimun Saleh, akhir Februari lalu, 
melaksanakan latihan menembak 
senjata pistol Triwulan 1 Tahun 
2019, yang berlangsung dilapangan 
tembak Antarikshe Lanud Maimun 
Saleh, Sabang. Latihan tersebut 
dihadiri oleh Komandan Lanud 
Maimun Saleh Letkol Pnb Yudha 
Irawan, dan diikuti oleh Perwira, 
anggota satpom, intel dan anggota 
lanud lainnya.*
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PBVAU Biak Kalahkan Tim 
Kole-Kole. Dalam rangka 
turnamen Bola Voli kole-kole cup 
2019. Segenap personel Lanud 
Manuhua yang tergabung dalam 
tim PBVAU “Ujung Timur” turut 
serta dalam kejuaraan Turnamen 
Kole-kole Cup yang diselenggarakan 
di lapangan Bola Voli Kole-kole 
Biak Numfor, akhir Februari lalu. 
Pertandingan tersebut diikuti oleh 
sepuluh tim Bola Voli di wilayah 
Biak Numfor.PBVAU merupakan 
persatuan bola voli Angkatan Udara 
yang terdiri dari anggota Lanud 
Manuhua,  Kosek, Koopsau III dan 
Paskhas. 
Dalam laga leg I pool B akhirnya PBVAU berhasil unggul dengan kemenangan telak 2-0 melawan tim tuan 
rumah kole-kole. Kemenangan tersebut sontak membuat para penonton heboh dan memberikan tepuk tangan 
kebanggan untuk para pemain PBVAU.
Pertandingan tersebut disaksikan oleh Pangkosekhanudnas IV Biak Kolonel Pnb Mujianto, ST, M.Tr (Han).*

Tim Voli Kosekhanudnas I Tanding Persahabatan dengan Pomau. Panglima Kosekhanudnas I Marsekal 
Pertama TNI S. Chandra Siahaan, S.IP., M.Tr (Han) hadiri pertandingan persahabatan bola voli antara tim putra 
Kosekhanudnas I dengan tim putra Pomau di lapangan Voli Kosekhanudnas I, Jakarta, Jumat (1/3).
Pertandingan ini dimaksudkan untuk menjalin tali silahturahmi dan  meningkatkan persahabatan dari kedua 
belah pihak sehingga saling mengenal satu sama lain sekaligus menjaga stamina kesehatan tubuh. Pertandingan 
ini berlangsung sebanyak tiga set.*
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Lanud J. A. Dimara Gelar Latihan Pengamanan Pemilu. Menjelang pemilihan umum (pemilu) 2019 
untuk pemilihan Anggota Legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Lanud J.A.Dimara Merauke 
menggelar latihan pengamanan pemilu. Latihan pengamanan tersebut melibatkan seluruh anggota Lanud J.A. 
Dimara Merauke. Sebelum pelaksanaan latihan pengamanan pemilu terlebih dahulu dilaksanakan apel kesiapan 
di Lapangan apel Lanud J.A. Dimara Merauke, akhir Januari lalu dipimpin oleh Kadisops Lanud J.A. Dimara 
Letkol Nav Yohanas Ridwan, S.T.*

Kunjungan Siswa Sekolah Angkasa di Lanud El Tari. Ratusan anak sekolah terdiri dari sekolah Angkasa, 
SDIT Al-Mutaqin, SMP Soe, Apple Pre-School, TK Al-Mujahidin Lanud El Tari, TK Bintang Al-quran dan 
lainnya berkunjung ke Pangkalan TNI AU Eltari, Kupang, akhir Januari lalu. Kedatangan para siswa tersebut 
untuk melihat secara langsung tiga Pesawat T-50i Golden Eagle dan satu Heli Super Puma milik TNI AU yang 
bertempat di Shelter Lama dan Baru Lanud El Tari.*
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Operasi Patok Batas Wilayah. Kasiopslat 
Lanud J.B Soedirman Kapten Lek Rianto bersama 
tim yang terdiri dari Satpomau, Intel dan anggota 
Fashar melaksanakan kegiatan Operasi Patok Tapal 
Batas wilayah Lanud J.B Soedirman, akhir Januari 
lalu. Pengecekan dilakukan dengan cara menyusuri 
patok-patok yang telah ada, dan menandai posisi 
patok dengan alat GPS serta mengganti patok yang 
sudah rusak/hilang dengan patok baru. Kegiatan 
ini rutin dilaksanakan setiap 3 bulan sekali sesuai 
dengan jadwal kegiatan di program kerja Lanud J.B 
Soedirman TW I semester I Tahun Anggaran 2019, 
dengan harapan tetap terjaganya wilayah aset yang 
ada dan seluruh anggota Lanud J.B Soedirman 

beserta masyarakat mengetahui tapal batas wilayah masing-masing. Di samping itu apabila ditemukan patok tapal 
batas yang hilang atau rusak akan dicatat dan segera di pasang patok tapal batas pengganti.*

Lanud Soewondo Gelar Air Force Run 2019. Komandan Pangkalan TNI AU Soewondo Kolonel Pnb Dirk 
Portje Lengkey melepas peserta Air Force Run 5K dan 15K, bertempat di apron Alpha Lanud Soewondo Medan, 
akhir Januari lalu. Kegiatan ini di ikuti oleh lebih 1000 orang pelari putra maupun putri. Air Force Run Lanud 
Soewondo 2019 merupakan Program lari maraton yang juga dikemas dengan berbagai acara seperti Static Show 
Pesawat Tempur Hawk 100/200 dan Helikopter Super Puma, Senjata organik Paskhas, atraksi Para Motor dan 
Aeromodeling, Paskhas Dance dan penampilan beladiri personel Kosekhanudnas III Medan.Turut hadir pada 
acara Air Force Run Lanud Soewondo 2019 Danwing III Paskhas, Para Asisten Kosekhanudnas III, Wadanwing 
III, Komandan Skadron Udara 12, Para Kepala Dinas Lanud Soewondo, dan seluruh pejabat TNI AU di wilayah 
Medan.*
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Peandatanganan MoU TNI AU dan Universitas 
Haluoleo. Komandan Lanud Haluoleo, Kolonel PNB Nana 
Resmana, S.M. bersama Rektor Universitas Haluoleo (UHO), 
Kendari, Prof Muhammad Zamrun memperlihatkan naskah 
hasil penandatanganan Memori of Understanding (MoU), 
penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, pengkajian, penelitian 
dan pengembangan kelembagaan, akhir Januari lalu. Acara 
tersebut dilaksanakan di sela-sela Rapat Senat Luar Biasa 
Wisuda Mahasiswa UHO di Auditorium UHO. sebelum MoU 
ini ditandatangani, Universitas Haluoleo sudah mengadakan 
penelitian di Lanud Haluoleo, cuma lebih legal formalnya kami 
mengadakan penandatangan MoU saat ini, kata Danlanud.*

Seleksi Calon Siswa SMA Pradita Dirgantara. Lanud Raja Haji Fisabilillah menggelar tes seleksi tingkat 
daerah kepada 54 calon peserta seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA Pradita Dirgantara, di 
Gedung Dirgantara Lanud Raja Haji Fisabilillah, pertengahan Februari lalu. Materi Seleksi Tingkat Daerah 
dilaksanakan secara serentak meliputi Tes Akademis yang terdiri dari Matematika, Bahasa Inggris, dan IPA, calon 
siswa yang lolos dari seleksi tingkat daerah akan diumumkan pada website resmi SMA Pradita Dirgantara, dan 
dikirim ke Kota Solo untuk mengikuti seleksi tingkat pusat. Bagi calon siswa yang lolos tes pusat nantinya akan 
langsung mengikuti pendidikan di SMA Pradita Dirgantara. Kegiatan Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru 
SMA Pradita Dirgantara tersebut dihadiri dan diawasi langsung oleh Komandan Lanud Raja Haji Fisabilillah, 
Kolonel Pnb Elistar Silaen, S.T., Ketua Yasarini Cabang Lanud Raja Haji Fisabilillah, Ny. Angel Silaen, serta 
Kepala Dinas Personel Lanud Raja Haji Fisabilillah, Mayor Adm Dimas Soleh Budiharta, S.E.*
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Penutupan Latihan Pengamanan Pemilu Tahun 2019. Komandan Lanud Sjamsudin Noor Kolonel Pnb 
Riadi Widyoko memimpin langsung pelaksanaan Upacara Penutupan Latihan Pengamanan Pemilu Legislatif 
dan Presiden tahun 2019 di Lanud Sjamsudin Noor, bertempat di Lapangan Angkasa Lanud Sjamsudin Noor, 
Banjarmasin, pertengahan Februari lalu. Upacara tersebut diikuti oleh para Kadis, para Perwira, Bintara, Tamtama 
dan Pegawai Negeri Sipil Lanud SAM serta Para Pelaku Latihan dari personel Lanud SAM.*

Sosialisasi 
Komsosdirga di 
Lanud Adisutjipto. 
Sebanyak 150 Anggota 
militer maupun PNS dari 
berbagai satuan kerja di 
Lanud Adisutjipto dan 
Denhanud 474 Paskhas 
mengikuti Sosialisasi 
Pengenalan Pembinaan 
Komunikasi Sosial 
Potensi Dirgantara 
(Komsosdirga) yang 
berlangsung di Gedung 
Jupiter Lanud Adisutjipto, 

akhir Februari. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Kadispers Lanud Adisutjipto Kolonel Pnb Feri Yunaldi mewakili 
Danlanud Adisutjipto Marsma TNI Ir. Bob Henry Panggabean. Ka Tim penceramah dari Dispotdirga dipimpin 
Kolonel Pnb Maman. Hadir dalam sosialisasi Kasibinpotdirga, para Kasi dan para pejabat di jajaran Lanud 
Adisutjipto.
Dalam paparannya Kolonel Pnb Maman dari Dispotdirga menyampaikan komsosdirga merupakan suatu 
bentuk kegiatan komunikasi TNI AU dengan masyarakat , pemerintah dan keluarga besar TNI AU dan 
komponen bangsa lainnya untuk membangun kedekatan , menyelami permasalahan, penyampaian informasi, 
mempengaruhi dan mengajak masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi rasa cinta tanah 
air, berwawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.*


