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Kasau Ucapkan Terima Kasih dan Sebut Flypast 
'Merah Putih Flight' Sukses 

 

Setelah menunaikan tugasnya dengan 
sangat baik, Tim Flypast "Merah Putih 
Flight" TNI AU mendapatkan apresiasi 
tinggi dan ucapan terima kasih dari 
Kepala Staf Angkatan Udara (Kasau) 
Marsekal TNI Yuyu Sutisna di Markas 
Wing Udara 1 Lanud Halim 
Perdanakusuma Jakarta, Sabtu 
(17/82019). 
 
Kasau yang didampingi Ketua Umum 
PIA, Ardhya Garini Ny. Ayu Yuyu 
Sutisna langsung menuju Lanud Halim 
Perdanakusuma untuk menemui Tim 
Flypast TNI AU selepas mengikuti 
rangkaian kegiatan Detik-detik 
Proklamasi Kemerdekaan RI tahun 2019 
di Istana Merdeka. 
 
"Terima kasih dan saya sangat 
mengapresiasi penampilan kalian hari 
ini. Tingkatkan terus jiwa profesional, 
militan, dan inovasi dalam diri masing-
masing seperti yang kalian tampilkan 
hari ini di atas Istana Merdeka kepada 
seluruh bangsa Indonesia dan dunia. 
Jangan cepat berpuas diri atas hasil 
baik yang telah diraih namun jadikan 
pijakan untuk menggapai prestasi-
prestasi yang membanggakan TNI AU 
lainnya di masa yang akan datang." 
beber Kasau. 
 
Tim "Merah Putih Flight" yang terdiri 
dari 6 unit pesawat tempur T50i Golden 
Eagle sebagai Merah Flight dan 8 unit 
F16 Fighting Falcon sebagai Putih Flight 
melaksanakan terbang lintas (flypast) di 
atas Istana Merdeka Jakarta pada 
rangkaian upacara peringatan HUT ke-
74 Republik Indonesia. Mereka berasal 

dari Skadron Udara 3 dan 15 Wing 
Udara 3 Lanud Iswahjudi Madiun serta 
Skadron Udara 16 Wing Udara 6 Lanud 
Roesmin Nurjadin Pekanbaru. 
 
Tantangan terbesar dalam terbang 
formasi pesawat tempur dalam jarak 
dekat yakni mempertahankan kecepatan 
dan ketinggian yang sinkron dengan 
pemimpin penerbangan (flight leader). 
Mereka juga harus memperhitungkan 
waktu dengan cermat sehingga 
memutuskan kapan harus meninggalkan 
titik menunggu (holding point) sehingga 
tepat melintas di atas Istana Merdeka 
sesaat setelah flight leader 
mengucapkan salam dari kokpit 
pesawat tempur. 
 
"Semua hitungannya hanya detik, tidak 
ada menit. Maju dan mundurnya TOT 
(time over target) sangat tergantung dari 
dinamika di lapangan. Meskipun telah 
beberapa kali digeladikan namun tetap 
terbuka kemungkinan waktu sekian detik 
berubah pada hari H," urai Mayor Pnb 
Dharma "Rottweil" Gultom, flight leader 
"Merah Putih Flight". 
 
Turut hadir Pangkoopsau l Marsda TNI 
Fadjar Prasetyo, Wakil Asisten Operasi 
Kasau Marsma TNI Bowo Budiarto, 
Komandan Lanud Halim 
Perdanakusuma Marsma TNI M. Tonny 
Harjono, Paban ll/Ops Sopsau Kolonel 
Pnb Djoko Hadi Purwanto, dan seluruh 
prajurit TNI AU yang terlibat kegiatan 
flypast. 
Partner Sindikasi Konten: SINDOnews 
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Suporter Persija Ajak Duel TNI AU hingga 

Prajurit Minta Maaf, Videonya Viral. . 

 

Pendukung sepakbola Macan Kemayoran 

itu menggunakan kaos berwarna oranye. 

Tidak diketahui apa penyulut kemarahan 

suporter Persija. Pria itu berbicara dengan 

nada tinggi. 

Terdengar POM TNI AU ditantang untuk 

membuka seragam dan berduel. Namun 

hal ini tak memancing emosi prajurit 

tersebut. 

"Saya tahu, atas nama besar, saya 

seorang TNI saya meminta maaf," ucap 

prajurit berseragam lengkap itu. 

"Saya menghargai bapak pakai seragam. 

Kalau bapak gak pakai seragam ayo duel 

sama saya," ucap pria itu. 

Prajurit TNI itu pun kembali meminta 

maaf. Suporter Persija lain yang di lokasi 

pun langsung merangkul keduanya agar 

suasana tidak kembali memanas. 

Belum ada keterangan penyebab 

perdebatan antara suporter Persija 

dan POM TNI AU. Sejauh Video ini viral di 

medsos, belum diketahui secara pasti 

kenapa pemuda tsb nekad dengan emosi, 

padahal sudah berulang kali keluar kata 

permintaan maaf dari anggota TNI tsb. 

(hen/tribun-medan.com) 

Penulis:HendrikNaipospos  

Editor: Hendrik Naipospos 

 

  

https://medan.tribunnews.com/2019/08/19/suporter-persija-ajak-duel-tni-au-hingga-prajurit-minta-maaf-videonya-viral
https://medan.tribunnews.com/2019/08/19/suporter-persija-ajak-duel-tni-au-hingga-prajurit-minta-maaf-videonya-viral
https://medan.tribunnews.com/tag/pom-tni-au
https://medan.tribunnews.com/tag/pom-tni-au


https://fajar.co.id/2019/08/18/upacara-peringatan-hut-kemerdekaan-ke-74-republik-
indonesia-di-makoopsau-ii/ 

Minggu, 18 Agustus 2019 - 12:08 WIB 
 

Upacara Peringatan HUT Kemerdekaan Ke-74 Republik 
Indonesia di Makoopsau II 

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR –- Panglima 
Komando Operasi TNI Angkatan Udara 
(Pangkoopsau) II Marsda TNI Henri 
Alfiandi bertindak selaku Inspektur 
Upacara pada peringatan ke-74 
Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia di Lapangan Apel I Makoopsau 
II, Sabtu (17/8/2019). Dihadiri para 
Pejabat Makoopsau II, Kosekhanudnas II, 
para Perwira, Bintara, Tamtama dan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI Angkatan 
Udara. 

Kepala Staf TNI Angkatan Udara 
Marsekal TNI Yuyu Sutisna dalam 
sambutannya dibacakan Pangkoopsau II 
Henri Alfiandi mengatakan, peringatan 
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-74 
Republik Indonesia, merupakan titik 
kulminasi dari perjuangan bangsa 
Indonesia melawan penjajah.“Mari kita 
manfaatkan momen ini, untuk 
merenungkan kembali perjuangan meraih 
kemerdekaan dengan jerih payah para 
pendahulu kita. Sebagai generasi 
penerus, kita harus mampu memahami 
esensi sekaligus meneladani perjuangan 
tersebut, serta mampu mengisi 
kemerdekaan melalui pengabdian yang 
tulus demi kemajuan bangsa dan negara 
Indonesia yang kita cintai bersama,” jelas 
Kasau. 

Menurutnya, usia 74 tahun merupakan 
usia yang matang bagi sebuah bangsa 
untuk mampu menunjukkan eksistensinya 
di kancah dunia Internasional.  “Saat ini, 
Indonesia telah membuktikan dirinya 
menjadi sebuah emerging power, 
khususnya dalam hal pertumbuhan 
ekonomi dan kedewasaan berdemokrasi 
yang diakui oleh berbagai negara dan 
masyarakat dunia,” ujarnya. 

Lebih dari itu, kata Kasau, Indonesia 
sebagai salah satu negara yang 
tergabung dalam G20, juga turut 

mewarnai  iklim perekonomian global. “Hal 
ini berdampak pada meningkatnya 
bargaining power Indonesia, sehingga 
posisi kita semakin diperhitungkan baik 
dalam kancah regional maupun 
internasional,” ungkapnya. 

Menyikapi dinamisnya perkembangan 
lingkungan strategis, Kasau Yuyu 
Sutisnya menegaskan, tentu harus 
bersyukur karena Indonesia  senantiasa 
mampu menjaga eksistensinya dengan 
berbagai capaian yang tidak bisa 
dianggap remeh. 

“Keunggulan Sumber Daya Manusia dan 
Sumber Daya Alam yang kita miliki 
merupakan modal utama dalam 
pencapaian prestasi yang selama ini telah 
berhasil ditorehkan,” terang Perwira Tinggi 
(Pati) dengan empat bintang di pundak ini. 

Lebih lanjut Kepala Staf TNI Angkatan 
Udara mengatakan bahwa saat ini bangsa 
Indonesia sedang dalam proses menuju 
Indonesia Emas 2045, yang diharapkan 
dapat tercapai pada usia kemerdekaan 
yang ke-100. 

Artinya, kata dia, hanya dalam kurun 
waktu 26 tahun, harus dapat mewujudkan 
cita-cita Indonesia Emas tersebut, yaitu 
menjadi sebuah bangsa yang unggul dan 
mampu bersaing dengan bangsa-bangsa 
lain, serta dewasa dalam mengatasi 
segala permasalahan  seperti disintegrasi, 
korupsi, kemiskinan, dan permasalahan 
fundamental lainnya. 

Disebutkan, untuk mencapai visi 
Indonesia Emas 2045 tentunya 
membutuhkan usaha yang tidak ringan. 
Peran serta kita sebagai insan Swa 
Bhuwana Paksa, dalam merealisasikan 
Indonesia Emas yaitu dengan  

Bersambung.... 
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Sambungan Upacara Peringatan.... 

mewujudkan Angkatan Udara yang 
tangguh berlandaskan profesionalisme, 
militansi, dan inovasi. 

Disebutkan Kasau, pada tahun 2045, 
Indonesia juga diprediksi akan mencapai 
puncak jendela demografi dengan 
proporsi penduduk usia produktif yang 
sangat tinggi. Jika tidak mempersiapkan 
diri, hal ini dapat berpotensi menjadi 
ancaman, bukan lagi bonus demografi 
seperti yang kita harapkan selama ini. 

Terlebih lagi, dengan kemajuan teknologi 
informasi dan komunikasi  seperti artificial 
intelligence, internet of things, dan 
robotika, akan menggantikan banyak 
peran manusia, tak terkecuali peran kita 
sebagai prajurit TNI Angkatan Udara. 

“Namun, ada satu hal yang saya yakini 
tidak akan bisa digantikan oleh teknologi, 
yaitu critical thinking atau kemampuan 
berpikir kritis untuk memutuskan hal-hal 
yang bernilai strategis, dalam beradaptasi 
dengan kondisi  lingkungan yang sangat 
dinamis,” jelas Kasau. 

Selain itu, lanjut Kasau, keluhuran moral, 
semangat juang, dan karakter yang 
berintegritas sebagai seorang prajurit, 
adalah hal paling mendasar yang tidak 
akan pernah tergantikan oleh kecerdasan 
buatan sampai kapan pun. 

“Maknanya adalah, di saat TNI Angkatan 
Udara terus melakukan modernisasi 
alutsista yang sesuai dengan 
perkembangan ancaman global, yang 
jauh lebih penting  tentunya kita juga 
harus menyiapkan personel yang memiliki 
integritas, kapabilitas, dan kemampuan 
berpikir kritis untuk mengimbangi segala 
kemajuan teknologi dan perubahan 
lingkungan global tersebut,” beber alumni 
AAU tahun 1986 ini. 

Yuyu Sutisna mengatakan, dalam rangka 
mewujudkan Angkatan Udara yang 
disegani baik di kawasan regional maupun 
internasional,  harus mampu beradaptasi 
dengan dimensi ancaman yang semakin 
kompleks dan dinamis, yang senantiasa 
berubah setiap saat. 

“Sementara itu, untuk membangun 
kekuatan Angkatan Udara yang ideal 
membutuhkan waktu yang tidak 
singkat.  TNI Angkatan Udara telah 
menyusun Postur Kekuatan, Rencana 
Strategis dan Minimum Essential Force, 
sejak tahun 2004 silam.  Meskipun grand 
design tersebut dapat terpenuhi pada 
tahun 2024 nanti, bisa jadi postur tersebut 
tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi 
ancaman yang kita hadapi,” papar 
Kasau. (lis) 
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Pawai Kemerdekaan, Marching Band Taruna AAU Sampai 
Jungkir Balik! 

 
Suara.com - Pawai pembangunan 
memeriahkan peringatan Hari 
Kemerdekaan ke 74 Republik 
Indonesia di kawasan Nol Kilometer, 
Minggu (18/8/2019) sore. Pawai yang 
diikuti oleh puluhan kontingen ini 
melintasi Malioboro sebagai pusat 
wisata Kota Yogyakarta. 

Marching Band Akademi Angkatan 
Udara yang dikenal dengan nama “Gita 
Dirgantara” membuka aksi Pawai 
Pembangunan 2019. Aksi atraktif 
para Taruna  Akademi  Angkatan  
Udara (AAU) ini memukau pengunjung 
yang berjejal dari Taman Parkir Abu 
Bakar Ali hingga Alun-alun Utara. Para 
taruna memperlihatkan atraksi mereka 
membawa sejumlah alat musik sembari 
salto. 

Letnan Kolonel Penerbang Anton 
Palaguna, selaku Komandan Kontingen 
Gita Dirgantara ingin menunjukkan 
spirit bagi anak muda Yogyakarta 
dalam koreografi Marching Band ini. 

Membawa 200 personil Taruna AAU 
dari tingkat 3 dan 4, Gita Dirgantara 
merupakan salah satu konten wisata 
yang diminati masyarakat Yogyakarta 
maupun wisatawan. 

"Terbukti masyarakat mengejar iring-
iringan marching band ini hingga ke 
garis finish agar bisa berfoto dengan 
para taruna. kami membebaskan 
masyarakat berfoto dan selfi dengan 
para personil ini agar mereka semakin 
dekat dengan TNI angkatan udara," 
paparnya. 

Menurutnya, suatu kebanggaan bagi 
Gita Dirgantara bisa hadir di acara 
yang diselenggarakan pemerintah Kota 

Yogyakarta. Selain menjadi lebih dekat 
dengan masyarakat, mereka ingin 
menunjukkan kepada generasi muda 
bahwa keindahan ini adalah hasil dari 
sebuah proses perjuangan yang 
panjang dan latihan yang tekun. 

Demi kelancaran peserta pawai dan 
kenyamanan penonton yang 
menyaksikan pertunjukan, kawasan 
perbelanjaan terpadat Kota Yogyakarta 
ini ditutup dari segala jenis kendaraan 
bermotor dan angkutan umum sejak 
pukul 15.00 WIB. 

Sementara Yani, warga Krapyak, 
Panggungharjo, Bantul, Yogyakarta 
sudah sejak pukul 14:30 sampai di 
kawasan Nol Kilometer. Bersama dua 
orang sahabatnya perempuan 46 tahun 
ini sengaja datang lebih awal agar 
dapat menyaksikan dari barisan depan. 

"Hampir setiap tahun selalu 
menyaksikan pawai 17-an seperti ini, 
biasa sampai malam," ungkapnya. 

Menurutnya, Malioboro sekarang 
bertambah marak. Mulai dari kesenian, 
pawai dan lainnya. 

"Jadi tidak terlalu berdesakan kalau 
nonton pawai seperti ini," ujarnya. 

Mengaku ingin lebih dekat dengan 
Marching Band AAU, Yani malu-malu 
meminta foto dengan anggota pawai 
dari AAU di tempat finish Alun-alun 
Utara, Keraton Yogyakarta. 

"Ya kulo wani-wanikke, isin jane wong 
wes tuwa (ya saya berani-beranikan, 
sebenarnya malu karena sudah tua - 
red)," ungkapnya. 
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Wakasau Kejutkan Peserta Detik-Detik Proklamasi di Kyiv, 
Ukraina 

 

KYIV – Wakil Kepala Staf Angkatan 
Udara, Marsdya TNI Fahru Zaini Isnanto, 
S.H., M.DS, menjadi tamu Istimewa 
Upacara HUT Kemerdekaan RI Ke-
74 di Kyiv, Ukraina. 
 
Peringatan detik-detik proklamasi di Kyiv, 
digelar di halaman Wisma Duta, 
Kediaman Resmi Duta Besar RI, Kyiv 
Ukraina. Kegiatannya dipimpin Dubes RI 
untuk Ukraina, Georgia dan Armenia, 
Prof.DR.Yuddy Chrisnandi, SH, ME. 
Upacara peringatan tersebut diikuti oleh 
seluruh staf KBRI dan warga negara 
Indonesia yang berada di Kyiv. Kehadiran 
Wakasau dalam acara tersebut menjadi 
kejutan tersendiri bagi semua yang hadir. 
 
Ketua Pelaksana Upacara Kegiatan HUT 
RI di Kyiv, yang juga Kepala Kanselerai di 
KBRI Kyiv, Gatot Amrih Djemirin, 
kedatangan Wakil KSAU ke Ukraina, 
dalam rangka memimpin delegasi RI 
memenuhi undangan Pemerintah Ukraina. 
Kehadiran, Wakil KSAU di Kyiv yang 
bertepatan dengan hari kemerdekaan, 
dimanfaatkan untuk menjadi tamu 
kehormatan dalam upacara peringatan 
HUT RI. Termasuk hadir di acara resepsi 
diplomatik KBRI Kyiv. 
 
Turut hadir mendampingi kunjungan Wakil 
KSAU, Atase Pertahanan RI di Polandia, 
Kolonel Hilman Zaeni. Rangkaian acara 
perayaan HUT RI di Kyiv, Ukraina dengan 
tema SDM Unggul Indonesia Maju. 
 
Di 2018 silam, kegiatan HUT RI di Ukraina 
dipusatkan di Balai Kota Kyiv. Untuk kali 

pertama, di 2019 resepsi diplomatik 
digelar di Anjungan Taman Indonesia, 
yang berlokasi di Kebun Raya Ghrysko 
Kyiv Ukraina. 
 
Anjungan Taman Indonesia adalah situs 
satu-satunya yang mencerminkan 
keindahan Indonesia, di negeri asal 
pemimpin Uni Soviet Nikita Khruschev 
tersebut. Anjungan taman Indonesia Kyiv, 
dilengkapi bangunan indah seperti saung 
dan bale serta ornamen senjata Kujang 
khas Jawa Barat. Ada juga tanaman tropis 
asal Indonesia yang menjadi koleksi 
kebun Raya tersebut, seperti pisang, 
singkong dan aneka jenis palem tropis. 
Serangkaian acara digelar untuk 
memeriahkan peringatan HUT RI yang ke 
72 di Ukraina seperti pentas seni 
Indonesia, pameran foto daerah wisata di 
Indonesia, berbagai pertandingan dan 
gelar budaya. 
 
Dubes Yuddy mengatakan, tepat di hari 
Kemerdekaan Indonesia, KBRI Kyiv 
meresmikan replika stupa candi 
Borobudur yang telah selesai 
pembangunannya. Keberadaanya, 
melengkapi anjungan taman dan menjadi 
simbol persahabatan Indonesia – Ukraina. 
 
“Tepat di 17 Agustus 2019 ini, bangunan 
stupa Borobudur resmi menghiasi paviliun 
Indonesia di Kebun Raya Ghrysko, Kyiv 
Ukraina,” ujar Dubes Yuddy Chrisnandi, 
seperti dalam pernyataan tertulis yang 
diterima Cendana News, Minggu 
(18/8/2019). 
  

https://www.cendananews.com/2019/08/wakasau-kejutkan-peserta-detik-detik-proklamasi-di-kyiv-ukraina.html
https://www.cendananews.com/2019/08/wakasau-kejutkan-peserta-detik-detik-proklamasi-di-kyiv-ukraina.html
https://www.cendananews.com/author/mahadeva


https://jambi.tribunnews.com/2019/08/18/kombes-pol-dover-chirstian-wakili-provinsi-
jambi-dalam-upacara-dirgahayu-ri-di-istana-negara 

Minggu, 18 Agustus 2019 20:28 

 

Kombes Pol Dover Chirstian, Wakili Provinsi Jambi dalam 
Upacara Dirgahayu RI di Istana Negara 

 

Kombes Pol Dover Chirstian, Wakili 
Provinsi Jambi dalam Upacara Dirgahayu 
RI di Istana Negara 
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI -
 Kapolresta Jambi Kombes Pol Dover 
Chirstian, menjadi cadangan Komandan 
Upacara dalam kegiatan pengibaran 
bendra merah putih di Istana Merdeka, 
Jakarta. 
Ia mengatakan bahwa dirinya mewakili 
Polri dalam kegiatan kenegaraan tersebut. 
"Saya terpilih mewakili Polri untuk menjadi 
cadangan komandan upacara detik detik 
Proklamasi di Istana Merdeka," jelasnya. 
 
Menurutnya, yang bertugas Komandan 
Upacara Pengibaran Sang Merah Putih 
pagi, dari Angkatan Laut dengan 
Cadangan Komandan Upacara dari Polri 
dan Komandan Upacara penurunan sang 
merah putih dari Angkatan Udara dengan 
Cadangan Komandan Upacara dari 
Angkatan Darat. 
Ia mengatakan, proses dirinya terpilih 
menjadi cadangan dan mewakili Polri 
dalam upacara sakral tersebut, dengan 
seleksi awal para Komandan Upacara 
Detik Detik Proklamasi Dalam Rangka 
Hari Ulang Tahun Ke 74 Kemerdekaan 
Republik Indonesia Tahun 2019 di Istana 
Merdeka Jakarta. 
Seleksi dilaksanakan dimulai dari Seleksi 
masing-masing Matra TNI (Darat Laut 
Udara) dan Polri. 
 
Upacara Dirgahayu RI ke 74 di Istana 
Negara (IST) 
 
"Melalui tes kesehatan, jasmani, psikotes, 
wawancara, uji keterampilan baris 
berbaris, berpedang, suara dan 
penampilan," jelasnya. Kemudian, Dari 
seleksi masing-masing matra tersebut 
terpilihlah empat personil yang terbaik dari 
masing masing Matra. "Setelah itu empat 
personil yang terbaik dari masing masing 
Matra tersebut dilakukan seleksi lagi ke 

tingkat berikutnya di Markas Komando 
Garnisun tetap 1 Jakarta dengan tes yang 
sama yaitu tes kesehatan, jasmani, 
psikotes, wawancara, uji keterampilan 
baris berbaris, berpedang, suara dan 
penampilan," ungkapnya. 
 
Dari hasil tes tersebut terpilihlah 2 personil 
yang terbaik dari masing2 Matra TNI (2 
darat, 2 laut, 2 udara) dan 2 dari Polri, 
lanjutnya. Kemudian, dua personil yang 
terbaik dari masing-masing Matra tersebut 
dilakukan seleksi lagi ke tingkat berikutnya 
di Pusat Pemberdayaan Pemuda dan 
Olahraga Nasional Cibubur. 
 
Selanjutnya dengan tes sudah fokus pada 
keterampilan baris berbaris, keterampilan 
berpedang, suara dan penampilan serta 
penilaian melaksanakan keseluruhan 
rangkaian upacara. 
Setelah itu seleksi berikutnya dilakukan di 
Istana Merdeka Jakarta, dilanjutkan Gladi 
kotor, dan gladi bersih sehingga terpilihlah 
4 personil yang mewakili masing masing 
matra TNI (1 darat, 1 laut, 1 udara) dan 1 
mewakili Polri. 
 
"Ke 4 personil itulah yang akhirnya terpilih 
dan ditunjuk serta ditetapkan untuk 
menjadi Komandan Upacara dan 
Cadangan Komandan Upacara Detik 
Detik Proklamasi Dalam Rangka 
Peringatan Hari Ulang Tahun Ke 74 
Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 
2019 di Istana Merdeka Jakarta pada 
tanggal 17 Agustus 2019." Jelasnya. 
 
Dover pun tak lupa mengucapkan syukur 
atas berkah yang di berikan tuhan 
kepadanya. 
"Walaupum demikian, saya sudah bisa 
mewakili Povinsi Jambi dan yang paling 
utama mewakili Polri dalam kegiatan 
kenegaraan ini, rasa bangga yang tak 
ternilai bagi saya, dan pengalaman yang 
baik buat diri saya," tutupnya. 

https://jambi.tribunnews.com/2019/08/18/kombes-pol-dover-chirstian-wakili-provinsi-jambi-dalam-upacara-dirgahayu-ri-di-istana-negara
https://jambi.tribunnews.com/2019/08/18/kombes-pol-dover-chirstian-wakili-provinsi-jambi-dalam-upacara-dirgahayu-ri-di-istana-negara
https://jambi.tribunnews.com/tag/istana-negara
https://jambi.tribunnews.com/tag/kapolresta-jambi
https://jambi.tribunnews.com/tag/upacara
https://jambi.tribunnews.com/tag/upacara
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Profil Salma El Mutafaqqiha P.A - Pembawa Baki Paskibra 
Nasional 

 
TRIBUN-VIDEO.COM - Salma El 
Mutafaqqiha Putri Achzaabi adalah sosok 
pembawa baki di upacara peringatan HUT 
RI ke-74 di Istana Merdeka (17/08/2019). 

Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi lahir 
di Malang, pada 16 Desember 2002. 
Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi 
menjadi Paskibraka Nasional ketika 
berusia 17 tahun. 
Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi 
akrab disapa dengan nama panggilan 
Salma. 
Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi 
merupakan perwakilan Paskibraka 
Nasional dari Provinsi Jawa Tengah. 
Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi 
memiliki cita-cita untuk menjadi 
penerbang di TNI Angkatan Udara. 
 
Pendidikan 

Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi 
merupakan Paskibraka Nasional 
perwakilan Jawa Tengah. 
Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi 
adalah murid SMA Pradita Dirgantara, 
Boyolali. 
Ketika menjadi Paskibraka 
Nasional, Salma El Mutafaqqiha Putri 
Achzaabimerupakan murid kelas XII IPA. 
Di sekolah Salma El Mutafaqqiha Putri 
Achzaabi dikenal sebagai sosok yang rajin 
belajar. 
Pelajaran IPA tidak ditinggalkan 
oleh Salma El Mutafaqqiha Putri 

Achzaabimeskipun sibuk berlatih latihan 
menjadi Paskibraka Nasional. 
 
Paskibra 

Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi 
mengikuti ekstrakurikuler paskibra di SMA 
Pradita Dirgantara. 
Selain berlatih bersama, Salma El 
Mutafaqqiha Putri Achzaabi juga kerap 
melakukan latihan sendiri. 
Latihan yang dilakukan baris berbaris 
(PBB) langkah tegap, jalan ditempat, dan 
lain sebagainya. 
Salma El Mutafaqqiha Putri Achzaabi juga 
terus meningkatkan latihan fisik dengan 
berlari mengelilingi lapangan sekolah. 
Oleh karena usaha disiplin Salma El 
Mutafaqqiha Putri Achzaabi berhasil lolos 
pada seleksi provinsi dan dilanjutkan ke 
tingkat nasional. 

Selama menjadi peserta karantina 
Pakibraka Nasional, Salma El 
Mutafaqqiha Putri Achzaabi dikenal 
seorang yang dispilin. 

Oleh karena itu Salma El Mutafaqqiha 
Putri Achzaabi dipilih menjadi 8 Tim 
Merah sekaligus didapuk menjadi 
pembawa baki bendera pusaka Merah 
Putih. (3) 

(TRIBUNNEWSWIKI/Magi) 
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https://www.jubi.co.id/wabup-puji-paskibra-kabupaten-jayapura/ 
Minggu 18 Agustus 2019 

Wabup puji paskibra Kabupaten Jayapura 
 

Sentani, Jubi – Wakil Bupati (Wabup) 
Jayapura, Giri Wijayantoro, mengapresiasi 
33 putra dan putri terbaik asal Kabupaten 
Jayapura, yang tergabung dalam pasukan 
pengibar bendera (paskibra) pada 
upacara peringatan Hari Kemerdekaan 
Republik Indonesia ke-74, 17 Agustus 
2019, di lapangan upacara Kantor Bupati 
Jayapura di Gunung Merah Sentani. 

“Sesuai dengan komitmen mereka yang 
berlatih beberapa waktu lalu di lapangan 
upacara ini, dan itu sukses dilakukan 
tanpa ada satu kesalahan yang terjadi. 
Selamat dan sukses. Terlebih kepada 
para instruktur dan pelatih yang dengan 
loyal meluangkan waktu serta tenaga dan 
pikiran, untuk suksesnya pengibaran dan 
penurunan bendera dalam rangka Hari 
Kemerdekaan Republik Indonesia,” ujar 
Giri, di Sentani, Sabtu (17/8/2019). 

Di tempat yang sama, Danramil Sentani, 
Mayor Inf Jhon F. Dahar, selaku 
koordinator paskibra Kabupaten Jayapura 
mengatakan sebanyak 33 anggota 
paskibra ini dilatih secara rutin, hanya 
dalam waktu 24 hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Kami dari TNI Angkatan Darat, Angkatan 
Udara, dan kepolisian mencurahkan 
segala tenaga dan pikiran kita secara 
bersama-sama, dengan memanfaatkan 
waktu hanya dalam 24 hari. Syukur puji 
Tuhan, semua berjalan dengan baik dan 
lancar, baik pengibaran dan penurunan 
bendera merah putih,” ujarnya. 

Sementara itu, Kapolres Jayapura, AKBP 
Viktor Mackbon, mengingatkan kepada 33 
anggota paskibra ini, untuk senantiasa 
menjaga stamina dan fisik mereka dengan 
baik, termasuk ilmu yang diberikan 
selama 24 hari dalam pelatihan. 

“Di waktu-waktu mendatang, dengan 
menjaga ilmu kedisiplinan dan fisik terbaik 
yang diterima selama 24 hari, dapat 
dimanfaatkan untuk menjadi anggota TNI, 
Polri, maupun juga sebagai aparatur sipil 
negara,” katanya. (*) 

Editor: Kristianto Galuwo 
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Senin, 19/08/2019 - 03:30 

Kolonel Pnb Fairlyanto: Boling, Balap Karung 
dan Volly Pantai Semarak HUT RI 74 

NATUNATERKINI.COM, NATUNA – 
Merayakan HUT Republik Indonesia Ke-
74 Tahun 2019, Pangkalan TNI AU Raden 
Sadjad Ranai-Natuna, Menggelar 
berbagai perlombaan seperti Boling 
Pantai menggunakan buah kelapa, Lomba 
balap karung pantai, Tarik tambang dan 
Bola poly pantai. bertempat di pantai 
Lanud Raden Sadjad, Minggu 
(18/8/2019). 

Sebelum kegiatan dimulai terlebih dahulu 
dilakukan apel pengecekan pasukan, 
yang dipimpin langsung oleh Komandan 
Lanud Raden Sadjad, Kolonel Pnb 
Fairlyanto S.T., M.A.P. Dalam 
sambutannya Danlanud Rsa berpesan, 
agar para peserta lomba mengutamakan 
safety, 

“Mari kita jaga sportifitas, dan mari kita 
jadikan pantai Lanud Raden Sadjad ini 
menjadi ikon atau simbol yang nanti bisa 
digunakan untuk bermain bagi keluarga 
kita dan bisa dikenal seluruh indonesia,” 
ujar Perwira melati tiga. 

Penuh keakraban sambil menikmati aneka 
kuliner dan bakso Khas racikan ibu ibu Pia 
Ardhya Garini serta kelapa muda segar 
penambah nikmat suasana pantai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acara berlangsung sangat meriah, Tepuk 
tangan dan sorak sorai dari para sporter 
mulai menggema ketika Bola boling 
menggunakan buah kelapa dimulai 
diperebutkan antara danlanud dan para 
kadis melawan tamu dari anggota BRI 
Kota Ranai, dan dilanjutkan Pertandingan 
setiap perdinas Lanud Raden Sadjad. 

Diakhir kegiatan, Danlanud Rsa 
memberikan hadiah kepada pemenang 
perlombaan boling pantai yang 
dimenangkan oleh Dinas Operasi, juara 
kedua satf khusus dan juara ketiga Dinas 
Logistik. 

Untuk perlombaan bola voly pantai 
dimenangkan Dinas Personel, juara kedua 
Staf Khusus dan juara ketiga Dinas 
Operasi. 

Perlombaan Balap karung dimenangkan 
Staf Khusus juara kedua Dinas Logistik 
dan juara ketiga Dinas Personel dan untuk 
perlombaan tarik tambang dimenangkan 
oleh Dinas Personel juara kedua Satf 
Khusus dan juara ketiga Dinas Logustik 
Lanud Raden sadjad.(Rky) 

 

Sumber: Keprinews.co.id 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.kabarbisnis.com/read/2893813/jangan-sampai-ketinggalan-ada-banyak-
keseruan-di-jogja-air-show-2019 

SENIN, 19 AGUSTUS 2019 

Jangan sampai ketinggalan, ada banyak 
keseruan di Jogja Air Show 2019 

JOGJA - Siapa yang tak kenal Jogja. 
Salah satu destinasi terbaik itu selalu 
mampu menampilkan atraksi yang 
memukau. Seperti halnya Jogja Air Show 
(JAS) yang selalu dinantikan wisatawan. 
Tahun ini puncak acaranya dijamin bakal 
luar biasa. Digelar 25 Agustus 2019, 
berbagai keseruan dijamin bakal membuat 
wisatawan terpesona. Lokasinya ada di 
Pantai Parangkusumo dan Pantai Depok, 
Bantul Jogja. 

"Performa positif selalu ditunjukkan 
pariwisata Jogja. JAS menjadi sebuah 
bukti betapa Jogja begitu kreatif 
menggelar event berkelas. Makanya tak 
salah jika event ini selalu dinanti 
wisatawan. Bahkan selalu menjadi 
magnet yang sangat kuat pariwisata 
Jogja," kata Menteri Pariwisata Arief 
Yahya, Minggu (18/8). 

Menjadi puncak acara, atraksinya bakal 
wow. Ada static show, aeroshop, dan 
berbagai jenis kegiatan demo dan lomba. 
Kegiatan gantolle dan paralayang akan 
menyajikan lomba aerotowing gantolle. 
Ada juga microlight memiliki hajat banner 
flight, dragon banner flight, joy flight, dan 
static show out door di Pantai Depok. 

Atraksi paramotor terdiri dari dari fly pass 
di Pantai Parangkusumo dan Pantai 
Glagah menjadi sajian yang tak boleh 
dilewatkan. Begitu juga paramotor 
competition ketepatan mendarat, slalom, 
fun fly, dan Race to Goal (Parkus-glagah-
parkus). Selain itu ada atraksi paralayang 
yang terdiri dari joy flight dan lomba 
ketepatan mendarat. 

Belum selesai sampai di situ, ada pula 
atraksi terjun payung, pentas musik, 
pentas tari, hingga airman gathering. 
Sebuah solo aerobatic oleh seorang 
pensiunan TNI AU yang hingga saat ini 

aktif menerbangkan pesawat Pitss Plane 
pun tak ketinggalan disuguhkan. 

Yang paling dinanti tentunya penampilak 
Jupiter Aerobatic Team. Mereka akan 
'menari' di udara menggunakan pesawat 
KT-1B Wong Bee.  

"Kiprah Jupiter Aerobatic Team juga telah 
mendunia. Mereka selalu tampil memukau 
dalam acara besar kedirgantaraan di 
Singapura, Malaysia, hingga Thailand. 
Sudah pasti mereka juga akan tampil 
memukau di JAS 2019," kata Deputi 
Bidang Pemasaran I Kemenpar Rizki 
Handayani Mustafa. 

Sebagai sebuah event berkelas, para 
pengunjung JAS 2019 tak hanya bisa 
menyaksikan semua atraksi. Mereka pun 
diajak berperan aktif menambah wawasan 
kedirgantaraan. Untuk itu JAS 2019 pun 
akan membawa pengunjung menikmati 
joy flight mengelilingi Jogja. 

Sementara di darat, akan ada coaching 
clinic gratis dari peserta aeromodelling 
tentang bagaimana cara menerbangkan 
pesawat kepada masyarakat. Tak boleh 
dilewatkan pula workshop layang-layang. 

"Dunia penerbangan di Jogja begitu hidup. 
Ini diprakarsai TNI AU maupun Federasi 
Aero Sport Indonesia (FASI) DIY bekerja 
sama dengan pemerintah setempat. 
Karna itu Kemenpar pun ikut serta di 
dalamnya. Jadi jangan sampai 
ketinggalan gegap gempitanya 
kedirgantaraan di Jogja lewat JAS 2019," 
pungkas Rizki.(*****) 
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Agustus 19, 2019 12.27pm WIB 

Perpres Jokowi yang bisa tempatkan perwira TNI di 
kementerian berbenturan 

dengan UU dan semangat reformasi 

Pada Juni 2019, Presiden Joko “Jokowi” 
Widodo mengeluarkan Peraturan 
Presiden (perpres) Nomor 37 Tahun 2019 
tentang Jabatan Fungsional Tentara 
Nasional Indonesia (TNI). 

Perpres ini memungkinkan penempatan 
perwira TNI di kementerian dan lembaga 
pemerintah lain di luar yang diatur dalam 
Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 
2004 tentang TNI. 

Rencana penempatan perwira TNI aktif di 
kementerian menimbulkan polemik di 
masyarakat, meskipun narasi yang 
menjadi latar belakang perpres ini adalah 
untuk mengatasi ratusan perwira yang 
tidak punya jabatan, baik di Angkatan 
Darat, Angkatan Laut, maupun Angkatan 
Udara. 

Penempatan prajurit aktif di kementerian 
sudah diatur dalam Undang-undang (UU) 
Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang 
membatasi penempatan mereka di kantor-
kantor yang membidangi politik, 
keamanan, dan pertahanan negara. 

Pembatasan ini sejalan dengan semangat 
untuk mengakhiri keterlibatan militer 
dalam urusan sosial politik yang terjadi 
pada era Orde Baru ketika militer 
dijadikan sebagai alat kekuasaan. 

Jadi, rencana menempatkan perwira TNI 
di kementerian dan lembaga pemerintah 
lain tidak hanya mencoreng semangat 
reformasi tapi juga bermasalah karena 
landasan hukumnya berbenturan dengan 
UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. 

Jabatan sipil prajurit menurut UU 

Keberadaan UU TNI Nomor 34 Tahun 
2004 adalah bagian penting dari reformasi 
TNI. UU tersebut mengakhiri keterlibatan 

militer dalam urusan sosial politik lewat 
Dwi Fungsi Angkatan Bersenjata Republik 
Indonesia (ABRI). 

UU TNI tersebut merupakan 
perpanjangan dari [Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat (TAP 
MPR)Nomor VI/MPR/2000 Tahun 2000] 
yang mengamanatkan penghentian Dwi 
Fungsi ABRI karena dianggap 
menyebabkan tidak berkembangnya 
sendi-sendi demokrasi dalam kehidupan 
berbangsa, bernegara, dan 
bermasyarakat. 

Melalui UU TNI, prajurit aktif TNI dilarang 
terlibat politik praktis dan menjadi anggota 
partai politik untuk menghentikan militer 
sebagai alat kekuasaan untuk 
melanggengkan rezim seperti yang terjadi 
pada Order Baru. 

Pasal 47 ayat 2 secara spesifik dengan 
jelas menyebutkan jabatan sipil pada 
lembaga atau departemen apa yang dapat 
diduduki prajurit aktif. 

Lembaga-lembaga tersebut adalah 
Kementerian Politik, Hukum, dan 
Keamanan, Kementerian Pertahanan, 
Sekretaris Militer Presiden, Badan Intelijen 
Negara, Badan Sandi Negara, Lembaga 
Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan 
Nasional, Badan SAR Nasional, Badan 
Narkotik Nasional, dan Mahkamah Agung 
(terkait peradilan militer). 

Bersambung... 

 

 

 

 



Sambungan: Perpres Jokowi... 

UU tersebut juga mengatur mengatur 
penunjukkan perwira TNI di lembaga di 
atas bukan atas usulan dari TNI, namun 
atas permintaan pimpinan departemen 
dan lembaga pemerintah non-
departemen. Kemudian pengangkatan 
dan pemberhentian mereka dilakukan 
sesuai dengan kebutuhan organisasi 
departemen dan lembaga pemerintah 
nondepartemen tersebut. 

Dengan demikian, penerbitan Perpres 
yang membolehkan penempatan perwira 
TNI ke kementerian guna mengurangi 
jumlah perwira tanpa jabatan di TNI tidak 
dapat dibenarkan karena tidak sesuai 
dengan UU yang berlaku. 

Kembali ke masa lalu 

Perpres yang dikeluarkan Jokowi yang 
membolehkan penempatan perwira TNI di 
kementerian dan lembaga pemerintah ini 
mengingatkan kita pada masa Orde Baru, 
ketika militer melalui Dwi Fungsi ABRI 
mengisi pos-pos dalam jabatan sipil. 

Saat itu, militer kehilangan 
profesionalitasnya dan fungsi utama 
sebagai alat pertahanan negara karena 
waktu dan fokusnya terbagi dengan peran 
sosial politiknya. 

Perpres ini juga secara tersurat memiliki 
wacana untuk menarik kembali aparat 
militer ke ranah sipil setelah sebelumnya 
dikembalikan ke barak pasca reformasi 
sebagai bagian dari upaya reformasi TNI. 

Padahal, pengembalian militer pada tugas 
pokok dan fungsi utamanya sebagai alat 
negara di bidang pertahanan adalah demi 
menciptakan tentara yang profesional dan 
tangguh. 

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi 
Sektor Keamanan dalam petisinya yang 
berjudul “Restrukturisasi dan Reorganisasi 
TNI Tidak Boleh Bertentangan dengan 
Agenda Reformasi TNI” juga menolak 
wacana ini. 

Menurut mereka, penempatan TNI aktif 
pada jabatan-jabatan sipil dapat 
mengembalikan unsur doktrin Dwi Fungsi 
ABRI, tidak sejalan dengan agenda 
reformasi TNI, dan mengganggu tata 
kelola sistem pemerintahan yang 
demokratis. 

Wacana perpres ini membuka peluang 
mundurnya TNI seperti Orde Baru dulu, 
meskipun tidak atau belum sampai pada 
derajat yang sama. 

Jangan mundur ke masa lalu 

Kalau pun ingin mengatasi penumpukan 
perwira tanpa jabatan, ada cara lain yang 
dapat digunakan ketimbang memaksakan 
memasukkan perwira aktif ke jabatan sipil. 

Untuk mengurangi jumlah perwira aktif 
yang tidak memiliki jabatan seharusnya 
solusi-solusi yang diberikan jangan 
sampai menimbulkan kontroversi, apalagi 
menyebabkan kemunduran dalam 
reformasi militer. 

Aspek-aspek perekrutan pun bisa 
dibenahi. Misalnya menerapkan sistem 
promosi jabatan berdasarkan kompetensi. 

Jangan sampai hanya demi jabatan, TNI 
menodai tujuannya menjadi tentara yang 
profesional, terlatih, terdidik, tidak 
berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan 
demokratis seperti yang diamanatkan UU. 

 


