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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Letnan Kolonel Basir Surya lahir di desa Bagendit, Kecamatan 

Banyuresmi Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat pada 17 April 1912. Beliau 

menempuh pendidikan di HIS (Hollandsch Indische School), dan Sekolah 

Pertukangan (Ambacht School). Letnan Kolonel Basir Surya merupakan 

seorang perwira teknisi pesawat udara selama tiga zaman, yaitu pada masa 

penjajahan Hindia Belanda, pendudukan Jepang dan pada masa negara 

Indonesia merdeka. Beliau memulai karir pada bidangnya dengan belajar 

teknisi sejak tahun 1932 di Lapangan Terbang Andir pada masa penjajahan 

Belanda. 

Nama Basir Surya diabadikan pada sebuah nama jalan di Kota 

Tasikmalaya, tepat di lingkungan Landasan Udara Wiriadinata. Jalan tersebut 

terbentang dari POS Militer Angkatan Udara Landasan Udara Wiriadinata 

sampai PT. Dahana dengan nama jalan “Letnan Kolonel Basir Surya”. 

Penggunaan nama jalan tokoh Basir Surya merupakan sebuah apresiasi atas 

peranannya dalam lingkungan dan perjalanan sejarah TNI AU. 

Penggunaan nama jalan atas jasa dan peranan tokoh Basir Surya ini 

belum diketahui oleh masyarakat luas. Bahkan masyarakat yang tinggal dan 

beraktivitas di sekitar jalan tersebut belum mengetahui siapa Letnan Kolonel 

Basir Surya dan bagaimana peranannya dalam perjalanan sejarah TNI AU. 

Padahal Jalan Letnan Kolonel Basir Surya merupakan jalan yang setiap hari 
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dilalui oleh masyarakat, karena jalan tersebut merupakan jalan utama dari arah 

pusat Kota Tasikmalaya menuju Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran. 

Dalam memulai perjalanan karirnya ketika lulus dari Ambacht School, 

Basir Surya bekerja di pabrik proyektil pada tahun 1938-1940 di Bandung. 

Beliau sempat dicurigai oleh Belanda karena di ruang kerjanya terdapat 

bendera merah putih. Merasa tidak enak dicurigai Belanda, beliau akhirnya 

mengundurkan diri dari pekerjaanya. Ketika Jepang masuk Indonesia, tenaga 

Basir Surya dan kawan-kawannya masih dibutuhkan oleh Jepang, sebab Jepang 

ingin secepatnya membangun kekuatan udara di Indonesia. Besarnya 

kepercayaan Jepang terhadap Basir Surya, kemudian beliau diangkat menjadi 

Koocooho (kepala bengkel pesawat) oleh Jepang (Yunus, 2011: 37). 

Kepercayaan ini dimanfaatkan oleh Basir Surya untuk memperdalam 

kemampuannya dalam bidang teknik pesawat udara. Ilmu tersebut ingin 

dikuasai dengan harapan suatu saat bisa berguna bagi negara dan bangsa 

Indonesia. Seperti ketika bekerja pada masa penjajahan Hindia Belanda dan 

pendudukan Jepang. Bukti bahwa beliau tergolong sebagai seorang pejuang 

yang gigih adalah keikutsertaanya menjadi anggota BKR (Badan Keamanan 

Rakyat). Selama menjadi anggota BKR (Badan Keamanan Rakyat), beliau 

tetap menggeluti hobinya di bidang teknik pesawat udara dan bergabung dalam 

teknisi pesawat terbang yang basisnya di Lapangan Terbang Andir. 

Peninggalan pesawat bekas dari Jepang mengakibatkan tenaga 

penerbangan di Indonesia mengalami kemajuan terutama dalam tubuh 

Angkatan Udara. Para anggota Badan Keamaan Rakyat Udara ingin 
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mempertahankan kemerdekaan dengan meningkatkan kualitas penerbangan di 

Indonesia, baik itu para penerbangnya maupun para teknisi pesawat.  

Tenaga penerbang pada saat itu masih relatif sedikit. Jepang tidak 

mengadakan pendidikan penerbang bagi bangsa pribumi selama 

pendudukannya di Indonesia, karena Jepang beranggapan untuk penerbang 

sedapat mungkin dipenuhi oleh putera-putera Jepang sendiri. Ada awal 

perjuangan fisik, Angkatan Udara dengan segala kemampuan yang ada dan 

hanya mengandalkan sarana pesawat bekas tersebut, telah berhasil mencetak 

tenaga-tenaga penerbang dan teknisi baru sebagai perintis penerbangan di 

Indonesia. 

Pada tanggal 27 Oktober 1945 menjadi hari bersejarah untuk Indonesia 

terutama dalam tubuh TNI AU. Karena pada hari itu terjadi peristiwa 

penerbangan pertama Indonesia berlambangkan merah putih, pesawat tersebut 

adalah pesawat Cureng bekas Jepang yang terdapat di lapangan terbang 

Maguwo Yogyakarta. Basir Surya bersama rekannya, berhasil memperbaiki 

pesawat tersebut. Dan dapat di terbangkan oleh Adisutjipto selama kurang 

lebih 30 menit di atas udara Yogyakarta. 

Letnan Kolonel Basir Surya dalam tubuh TNI AU,  bukan hanya 

berperan sebagai teknisi pesawat. Beliau juga berkali-kali menjadi komandan 

di beberapa pangkalan udara di Indonesia dan memiliki peran yang sangat 

penting diantaranya pembuatan landasan Perintis di Natuna dan Fak-fak, 

bendungan Sigura-gura Asahan, dan Dahana (Indan 2013:46).  
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Tahun 1945-1954 Basir Surya diangkat menjadi komandan pangkalan 

udara Cibeureum Tasikmalaya. Setelah itu pada tahun 1954-1956 selama dua 

tahun beliau menjadi komandan pertama di Pangkalan Udara Sulaiman 

Bandung. Dan pada tahun 1954 pula Basir Surya menikahi seorang gadis yang 

bernama Dinarsih Nadikusuma. Setelah ditugaskan di Pangkalan Udara 

Sulaiman beliau dipindahkan tugas kembali ke Pangkalan Udara Tosuka, 

Manado pada tahun 1957-1958, menjadi komandan ketiga di Pangkalan TNI 

AU Sam Ratulangi pada saat itu. 

Basir Surya tahun 1958-1962 pindah dari Tosuka dan diangkat sebagai 

Komandan Pangkalan Udara Tanjung Pandan yang saat ini menjadi Lanud 

H.A.S Hanandjoeddin, beliau menjadi komandan kedua. Tapi sebelum ke 

Tanjung Pandan Basir Surya ke Tasikmalaya terlebih dahulu. Setelah itu beliau 

dipindahkan ke Medan, hanya kurang lebih selama 4 tahun dari tahun 1963-

1967. 

Basir Surya kembali ke kampung halaman istrinya, Ibu Dinarsih di 

Tasikmalaya. Tahun 1967 beliau pindah ke Tasikmalaya dan melanjutkan 

pekerjan di Proyek Menang, yaitu parbrik produksi roket dan dinamit. Beliau 

sempat naik pangat saat bekerja di Proyek Menang. Lalu beliau pensiun pada 

tahun 1969 dengan pangkat Letnan Kolonel di usia 57 tahun. 

Cakupan tahun yang penulis ambil yaitu peranan Letnan Kolonel Basir 

Surya tahun 1945, karena beliau pertama kali memperbaiki pesawat udara pada 

tahun tersebut dan menjadi komandan pertama kali di pangkalan udara 

Cibeureum Tasikmalaya. Sedangkan penulis membatasi tahun 1969 karena 
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Letnan Kolonel Basir Surya pensiun pada tahun 1969 sebagai komandan 

pangkalan udara. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka 

penulisan penelitian ini di tulis dengan judul Peranan Letnan Kolonel Basir 

Surya dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara tahun 1945-

1969. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana peranan Letnan Kolonel Basir Surya dalam TNI AU tahun 1945-

1969. Rumusan masalah tersebut dijabarkan dalam beberapa pertanyaan 

penelitian sebagai berikut, yaitu : 

1. Bagaimana profil tokoh Letnan Kolonel Basir Surya? 

2. Bagaimana peranan Letnan Kolonel Basir Surya dalam TNI AU tahun 

1945-1969? 

C. Definisi Operasional 

Definisi operasoinal adalah aspek penelitian yang memberikan 

informasi dan penjelasan tentang bagaimana cara mengukur variabel. Agar 

fokus penelitian  lebih jelas, diperlukan penjelasan dengan mengemukakan 

definisi konsep atau fokus penelitian. Untuk memudahkan pembaca dalam 

memahami isi skripsi, maka penulis menyajikan definisi operasional variabel 

sebagai berikut: 

Peranan adalah tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu peristiwa atau bagian yang dimainkan seseorang dalam 

suatu peristiwa. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah peranan 
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Letnan Kolonel Basir Surya sebagai teknisi pesawat  TNI AU. Peran tersebut 

merupakan peran yang selaras dengan profesinya yaitu sebagai teknisi pesawat 

pasca kemerdekaan. 

Letnan Kolonel Basir Surya adalah seorang perwira Teknik TNI AU, 

beliau merupakan seorang teknisi pesawat tiga zaman, masa penjajahan Hindia 

Belanda, Jepang, dan pasca Indonesia merdeka. Beliau memulai karir pada 

bidangnya dengan belajar teknisi sejak tahun 1932 di Lapangan Terbang Andir 

pada masa penjajahan Belanda. Dalam perjalanan karirnya, Basir Surya 

merupakan seorang teknisi yang turut andil dan berjasa dalam lingkungan dan 

perjalanan sejarah TNI AU. Beliau juga sempat menjabat sebagai komandan di 

beberapa pangkalan udara di Indonesia (Tasikmalaya, Bandung, Manado, 

Bengkulu, Sumatera). 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara atau disingkat TNI AU 

adalah salah satu cabang angkatan perang dan merupakan bagian dari Tentara 

Nasional Indonesia (TNI). Dalam tugasnya, Tentara Nasional Indonesia 

Angkatan Udara atau TNI AU adalah bertanggung jawab atas operasi 

pertahanan Negara Republik Indonesia di udara. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan adalah untuk menegetahui peranan Letnan 

Kolonel Basir Surya dalam TNI AU tahun 1945-1969. Tujuan penelitian ini 

dapat penulis jabarkan sebagai berikut, yaitu : 

1. Untuk mengetahui profil tokoh Letnan Kolonel Basir Surya. 
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2. Untuk mengetahui peranan Letnan Kolonel Basir Surya dalam TNI AU 

tahun 1945-1969. 

E. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian merupakan manfaat dari penelitian yang dilakukan 

dan berpengaruh terhadap suatu keadaan baik itu individu, masyarakat ataupun 

pemerintahan. Dengan adanya penelitian, maka sebuah lembaga dapat 

ditingkatkan mutu kinerjanya, atau dengan kata lain penelitian mempunyai 

manfaat sebagai pengembangan kualitas (Arikunto 2013:36). Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan kegunaan diantaranya sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoretis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai sejarah nasional, yang terjadi di negara Indonesia. Penelitian ini 

dapat memberikan gambaran jelas mengenai, peran dan proses perjuangan 

Letnan Kolonel Basir Surya dalam memperbaiki pesawat-pesawat bekas 

jajahan Jepang yang akan dipergunakan untuk kepentingan Angkatan Udara 

dan peran TNI AU dalam mempertahankan keamanan negara. Serta peranan 

Letnan Kolonel Basir Surya saat menjabat sebagai komandan di beberapa 

pangkalan udara. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan dan 

pengetahuan bagi aktivitas akademika Universitas Siliwangi. Mahasiswa 

dapat mengetahui tentang perjuangan tokoh-tokoh lain yang terlibat dalam 
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TNI AU. Tokoh Basir Surya juga memiliki peran yang sangat penting dalam 

TNI AU. 

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang 

ingin menulis tugas akhir terutama yang berhubungan dengan TNI AU, 

mengenai tokoh dan perjuangannya dalam TNI AU. Bagi masyarakat umum 

penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan masyarakat perjuangan 

Basir Surya dalam TNI AU.  


