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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab terakhir dalam penulisan skripsi ini akan dipaparkan simpulan 

dan saran berdasarkan hasil penelitian mengenai permasalahan yang penulis kaji, 

sekaligus memberikan analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Sebagaimana 

telah dikaji pada bab sebelumnya, yaitu mengenai latar belakang kehidupan R. 

Suryadi Suryadharma, kebijakan R. Suryadi Suryadharma ketika menjabat sebagai 

KSAU, peranan R. Suryadi Suryadharma dalam merintis dan mengembangkan 

AURI, serta dampak yang ditimbulkan dari kebijakan-kebijakan tersebut dapat 

disimpulkan sebagai berikut. 

A. Simpulan 

Pertama, R. Suryadi Suryadharma adalah seorang tokoh AURI yang 

merupakan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) pertama di Indonesia. Beliau 

memiliki nama lengkap Raden Suryadi Suryadharma karena beliau memiliki 

darah keturunan Keraton, lebih tepatnya adalah Keraton Kanoman Cirebon. R. 

Suryadi Suryadharma sejak kecil sudah diasuh oleh kakeknya yaitu dr. Boi 

Suryadharma. Hal tersebut dikarenakan R. Suryadi Suryadharma sudah menjadi 

anak piatu sejak usianya masih sangat kecil, dan ketika memasuki usia sekolah 

ayahnya yaitu Suryaka Suryadharma juga meninggal dunia, sehingga R. Suryadi 

Suryadharma menjadi yatim piatu pada usia kurang lebih 6 tahun.  

R. Suryadi Suryadharma lahir dari sebuah keluarga yang cukup 

mementingkan mengenai ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan oleh Kakeknya 

sendiri yang merupakan seorang dokter tamatan dari dokter Jawa, dan ayahnya 

saat itu bekerja sebagai pegawai bank swasta. Oleh karena itu R. Suryadi 

Suryadharma pun disekolahkan sejak sekolah dasar hingga beliau mengikuti 

sekolah penerbangan perwira di Breda, Belanda. Selain terlahir dari keluarga yang 

memiliki pemikiran modern dengan mementingkan pendidikan, keberuntungan 
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yang juga melatarbelakangi R. SuryadiSuryadharma. Beliau adalah buyut dari 

Pangeran Jayabrata alias Jakaria dari Keraton Kanoman Cirebon, sehingga 

meskipun dalam kondisi penjajahan beliau bisa bersekolah karena keistimewaan 

yang dimilikinya sebagai keluarga bangsawan.  

Selain disebabkan oleh faktor keberuntungan, faktor lainnya adalah 

semangat, karena sejak masih kecil R. Suryadi Suryadharma memiliki cita-cita 

untuk menjadi seorang penerbang. Sehingga untuk mewujudkan cita-citanya 

beliau bersemangat untuk menempuh pendidikan. Meskipun dalam mewujudkan 

cita-citanya beliau menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah ketika 

hendak mengikuti sekolah pendidikan penerbangan militer di Breda Belanda. 

Latar belakang keluarga beliau yang kemudian menyebabkan R. Suryadi 

Suryadharma  bisa menjadi seorang pimpinan AURI yang terus gigih 

menyempurnakan Angkatan Udara Republik Indonesia. Selain itu, karakter beliau 

yang pantang menyerah dan terus berusaha juga tidak terlepas dari keunggulan 

AURI.  

Kedua, peranan yang dilakukan oleh R. Suryadi Suryadharma dalam 

membangun Angkatan Udara dilaksanakan agar sejajar dengan Angkatan Darat 

dan Angkatan Laut. Oleh karena itu, beliau membuktikan bahwa Angkatan Udara 

pun turut serta dalam  berjuang mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Peranan yang dilakukan oleh R. Suryadi Suryadharma 

khususnya pada kurun waktu tahun 1946 sampai dengan 1962 ketika jabatan 

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di jabat oleh R. Suryadi Suryadharma. 

Berbagai peranan yang dilakukan oleh R. Suryadi Suryadharma  dalam merintis 

dan membangun AURI, sehingga AURI menjadi Angkatan Udara yang sukses 

meskipun dalam kondisi berbagai sarana dan prasarana yang belum memadai. Hal 

ini disebabkan karena Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) terbentuk satu 

tahun pasca kemerdekaan Republik Indonesia yaitu pada tahun 1946.  
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Salah satu peranan KSAU R. Suryadi Suryadharma adalah didirikannya 

sekolah khusus yang bertujuan untuk mecetak para perwira. Sekolah tersebut ialah 

Sekolah Perwira Teknik Udara (SPTU). Selain SPTU, KSAU R. Suryadi 

Suryadharma juga mendirikan sekolah Penerbang Lanjutan (SPL). Sekolah-

sekolah yang didirikan oleh R. Suryadi Suryadharma bertujuan untuk mencetak 

para perwira yang handal serta pendidikan dibidang penerbangan terus dilakukan 

peningkatan. Sehingga sampai saat ini sekolah Angkatan Udara banyak diminati, 

meskipun persaingan yang cukup ketat diberlakukan untuk bisa bersekolah di 

sekolah Angkatan Udara tersebut. Selain peningkatan yang terus dilakukan oleh 

anggota AURI, peningkatan juga terus dilakukan pada pendidikan yang khusus 

untuk mencetak  pewrira. Sehingga penyempurnaan terus dilakukan secara 

keseluruhan secara sarana maupun prasarana yang ada.  

Ketrampilan yang dimiliki oleh KSAU R. Suryadi Suryadharma dalam 

membangun sarana dan prasarana Angkatan Udara Republik Indonesia diperoleh 

dari pendidikan yang telah di tempuh oleh beliau. Sehingga peningkatan yang 

cukup signifikan dan dalam waktu yang cukup singkat dalam AURI bisa 

meperoleh pencapaian yang cukup tinggi. Pendidikan yang telah diperoleh oleh R. 

Suryadi Suryadharma selama menempuh penddikan di implementasikan oleh 

beliau dalam membangun Angkatan Udara Republik Indonesia. 

Ketiga, kebijakan yang dilakukan oleh KSAU R. Suryadi Suryadharma 

dalam memimpin AURI semata-mata bertujuan untuk semakin menyempurnakan 

AURI. Salah satu dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh KSAU R. 

Suryadi Suryadharma adalah kebijakan untuk mendirikan sekolah Istimewa yang 

kemudian disebut dengan Sekolah Polisi Angkatan Udara. Tujuan KSAU R. 

Suryadi Suryadharma mengeluarkan kebijakan untuk mendirikan sekolah 

Istimewa adalah untuk meningkatkan pengetahuan para anggota AURI khususnya 

dibidang penanganan kriminalitas yang mungkin terjadi di lingkungan Angkatan 

Udara.  
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Pembentukkan sekolah Polisi Angkatan Udara bertujuan untuk menangani 

setiap pelanggaran yang dilakukan dipangkalan udara ataupun yang berhubungan 

dengan Angkatan Udara bisa diselesaikan sesuai dengan prosedur atau ketentuan 

hukum yanga ada. Apabila tidak adanya sanksi yang jelas untuk pelanggaran-

pelanggaran yang ada maka perilaku kriminal akan terus terjadi. Dampak yang  

ditimbulkan jika tidak adanya sanksi-sanksi tersebut adalah berbagai pelanggaran 

akan terus dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab karena 

sanksi setiap pelanggaran-pelanggaran tersebut ada tidak ada. Sehingga dengan 

didirikannya sekolah tersebut sampai saat ini Angkatan Udara dapat memberikan  

sanksi bagi setiap pelanggaran yang ada di pangkalan udara.  

Keempat, kebijakan yang dikeluarkan oleh KSAU R. Suryadi 

Suryadharma  telah menimbulkan berbagai dampak. Dampak dari kebijakan-

kebijakan tersebut membuat AURI semakin berkembang dan maju. Salah satunya 

adalah pembentukan sekolah penerbang  untuk mencetak para perwira, serta 

sekolah penerbang lanjutan yang juga didirikan untuk lebih meningkatkan 

Angkatan Udara Republik Indonesia. Akan tetapi beberapa dampak yang 

ditimbulkan menjadi juga menjadi perbincangan baik di Angkatan Darat, Laut, 

dan Udara. Salah satu dampak dari kebijakan yang dikeluarkan oleh KSAU R. 

Suryadi Suryadharma adalah ketika dilaksanakannya operasi udara di Semarang, 

Salatiga dan Ambarawa yang merupakan tempat domisili Belanda.  

Peristiwa pemboman di Kota Semarang, Salatiga, dan Ambarawa telah 

membawa dampak yang cukup besar baik bagi Bangsa Indoensia maupun 

Angkatan Udara itu sendiri. Meskipun dari pihak Belanda menganggap serangan 

udara ini hanya berdampak kecil bagi Belanda. Akan tetapi dampak dari kebijakan 

ini telah membuka mata khalayak bahwa AURI tidak berdiam diri dalam 

menghadapi Belanda yang kembali ingin mengusai Republik Indonesia. Selain itu 

juga peristiwa pemboman di kota tersebut juga memberikan dampak munculnya 

rasa percaya diri para anggota AURI dan membuktikan bahwa AURI juga ikut 
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melawan Belanda dan berusaha dengan cara apapun untuk mempertahankan 

keutuhan NKRI.   

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran 

yang hendak disampaikan oleh penulis, yaitu : 

Bagi Pemerintah : Untuk pemerintah pusat ataupun daerah lebih 

memperhatikan jasa-jasa para tokoh yang telah berjasa bagi Indonesia khususnya 

tokoh di Angkatan Udara. Selain itu, agar lebih banyak lagi sumber-sumber yang 

membahas mengenai Angkatan Udara masih sangat sedikit, sehingga peranannya 

kurang dikenal oleh masyarakat luas.  


