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P
uji dan syukur  kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 
atas berkat Rahmat dan karunia-Nya kita dapat bersua 
kembali dengan Majalah Palagan Volume 14 Nomor IV 

edisi Desember 2013. Pembaca setia Majalah Palagan yang 
berbahagia, pada Volume 14 Nomor IV edisi Desember 2013 
kali ini redaksi menyuguhkan beberapa informasi  menarik dan 
penting untuk diketahui pembaca. Informasi menarik yang 
kami suguhkan pada rubrik fokus adalah Latihan Bersama 
Indonesia-Singapura (Safkar Indopura) yang pada tahun 2013 
ini telah berusia 25 tahun. 
 Informasi lainnya yang tidak kalah penting adalah 
Pussenkav Kodiklat TNI Angkatan Darat saat ini telah 
memodernisasi Alutsistanya kami kemas dalam rubrik 
bincang-bincang dengan Komandan Pussenkav Kodiklat TNI 
Angkatan Darat, Brigjen TNI Mulyanto.
 Pada rubrik info komando, redaksi ketengahkan tentang 
berbagai kegiatan pimpinan Angkatan Darat, diantaranya 
Sertijab Aspam, Asrena Kasad dan Danpuspom, Bakti sosial 
TNI Angkatan Darat di Monas, serta Wisuda Purnawira Pati 
TNI Angkatan Darat, sedangkan pada rubrik profil kali ini, 
ditampilkan profil satuan Batalyon Infanteri-411/Raider 
dimana Batalyon ini sebelumnya bernama Batalyon Infanteri- 
411/Kostrad.
 Sementara itu, berita-berita dari satuan jajaran TNI 
Angkatan Darat, kami angkat dalam rubrik lintas satuan, 
sedangkan pada rubrik Teknologi redaksi menampilkan Panser 
Tarantula serta berita menarik lainnya yang kami sajikan pada 
Majalah Palagan Volume 14 Nomor IV edisi Desember 2013 
kali ini.
 Semoga rubrik yang kami sajikan pada Majalah Palagan 
Volume 14 Nomor IV edisi Desember 2013 kali ini dapat 
menambah pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca 
setia khususnya prajurit TNI Angkatan Darat dimanapun 
bertugas. Selamat Membaca ... !!!

B
eberapa waktu lalu, dunia kemiliteran kita dirundung duka. 
Peristiwa pesawat Helikopter jenis MI-17 milik TNI AD yang 
jatuh dan terbakar di daerah Pamtas sekitar Desa Apoping, 

Kec. Bahau Ulu, Malinau, Kalimantan Timur meninggalkan 

duka yang mendalam. Tidak hanya bagi para keluarga korban 

saja, tetapi juga bagi institusi TNI AD. Peristiwa memilukan ini 
bersamaan waktunya dengan Topan Haiyan yang meluluh-
lantakkan sebagian Philipina, dan tidak menutup kemungkinan 
peristiwa keduanya saling berkaitan. Sebagai warga sipil saya 
berharap semoga musibah seperti ini tidak terulang lagi, apapun 
penyebabnya baik faktor cuaca maupun human error sekalipun. 

Semoga pelajaran ini menjadikan titik tolak bagi TNI AD untuk 
semakin lebih baik lagi.

Adrian Saputra, Cakung
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Kilas Balik Mengenang Hari Juang Kartika

E
nam puluh delapan tahun yang 

lalu, TNI Angkatan Darat lahir 

dengan berbekal semangat 

dan militansi yang canggih dari 

seluruh prajurit. Tidak ada senjata 

dan teknologi yang canggih 

sebagaimana dimiliki penjajah 

ketika itu, tetapi tekadnya hanya 
satu, bangsa ini harus menjadi 

bangsa yang merdeka, berdaulat 

adil dan makmur setara dengan 

bangsa-bangsa merdeka lainnya di 

dunia. 

 Semangat dan tekad itulah 

yang diperlihatkan para pejuang 

kita bersama-sama rakyat pada 

Palagan Ambarawa, semangat 
dan tekad yang menggaungkan 

TNI dan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia ke seluruh penjuru dunia, 

masih tetap eksis, tetap kokoh 

dan siap mempertahankannya 

sampai titik darah penghabisan 
dari segala usaha yang akan 

menghancurkannya.

 Setiap kali memeringati 
Hari Juang Kartika sebagai 
manifestasi rasa hormat dan 

wujud penghargaan kepada para 

pendahulu yang telah berjuang 

dengan mengorbankan jiwa raga 
maupun harta benda miliknya 

demi merebut, mempertahankan 

serta menjaga tetap tegaknya 

NKRI sudah selayaknya 

sebagai prajurit dan generasi 

penerus untuk senantiasa 
mengingat, merenungkan 

dan menghayati serta 
melaksanakan nilai 

nilai moral yang telah 

diwariskan itu secara 
konsisten.

 D e n g a n 

keunggulan moral, 

pantang menyerah, 

rela berkorban, dan 

senantiasa bersama-
sama dengan rakyat; 

merupakan bentuk militansi 

TNI Angkatan Darat yang 

harus senantiasa tumbuh dan 
berkembang di dalam diri setiap 
prajurit TNI Angkatan Darat dari 

generasi ke generasi.

 Kini setelah 68 tahun berlalu, 

dinamika bentuk pengabdiannya 

pun mengalami pasang surut, 

(68 Tahun Pengabdian TNI AD)

hal tersebut nampak pada era 

reformasi yang telah memasuki 

tahun kelima belas, dimana   

Tentara Nasional Indonesia telah 

memosisikan dirinya kembali 

sebagai alat negara dan bukan alat 
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pemerintah dengan melakukan 

reformasi internal secara total, 

terutama setelah keluarnya UU RI 

Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI 

yang memiliki peran selaku alat 

negara di bidang pertahanan. 

 Undang-undang TNI tersebut 

yang merupakan landasan utama 

TNI AD dalam melaksanakan 

reformasi internal, melakukan 

perubahan dan penataan struktur, 

doktrin dan kultur menuju TNI AD 

yang solid, profesional, tangguh, 

modern, berwawasan kebangsaan, 
serta mencintai dan dicintai 

rakyat. Berpedoman pada amanat 

Undang-Undang TNI, reformasi 

dilaksanakan melalui lima agenda 

utama untuk membentuk TNI AD 

yang netral dan tidak berpolitik 
praktis, tidak berbisnis, taat 
hukum, profesional, dan sejahtera.

 Setelah lima belas tahun 

berjalan, reformasi internal TNI 

AD telah membuahkan berbagai 

perubahan kearah kemajuan dan 

telah banyak prestasi dan jasa 

yang dicetak oleh prajurit-prajurit 

TNI untuk bangsa dan negara 

Indonesia, antara lain membantu 

masyarakat korban bencana, 

melaksanakan TMMD dalam 

membantu menyejahterakan 

masyarakat dan lain sebagainya. 

Hal itu ditandai dengan banyaknya 
pihak yang memberi apresiasi atas 

hasil yang dicapai TNI AD, baik dari 

dalam maupun dari luar negeri. 

Kesemuanya tidak bisa dipisahkan 
dari peran serta dukungan rakyat 

dan segenap komponen bangsa 

Indonesia. 

 Oleh karenanya, TNI AD 

akan selalu berdekatan dengan 

rakyat, TNI AD berbeda dengan 

tentara di negara-negara lain, TNI 

AD lahir besar dan eksis bersama 

rakyat, TNI AD tidak berarti apa-
apa tanpa dukungan rakyat. Telah 

menjadi keharusan bila kemudian 

apa yang dirasakan oleh rakyat 

juga akan dirasakan TNI AD. Bila 

rakyat sejahtera, TNI AD akan 

merasa bangga. Dan bila rakyat 

sengsara, TNI AD adalah benteng 

utama perjuangan melawannya. 
Jadi, TNI AD yang mendahulukan 

kepentingan rakyat adalah harga 
mati. 
 Semoga amanat rakyat dapat 

diemban TNI AD dengan sepenuh 

hati dan reformasi internal TNI AD 
dapat terus disempurnakan untuk 

menjadi lebih baik. Mari dukung 

upaya pimpinan dan segenap 

jajaran TNI AD dalam melanjutkan 

reformasi internal. Dengan ridho 

Tuhan Yang Maha Besar, upaya 

keras dari warga TNI AD sendiri dan 
dukungan dari segenap komponen 

bangsa, reformasi tersebut insya 

Allah akan berhasil mencapai 

tujuannya demi pengabdian total 

TNI AD kepada bangsa dan negara 

tercinta. Dirgahayu ke-68 TNI AD. 

(Redaksi) 
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PERJALANAN PANJANG LATMA 
SAFKAR INDOPURA                                       

Sejarah.

D
ua puluh lima tahun 

perjalanan Safkar Indopura 
merupakan sebuah rentang 

waktu yang tidak pendek bagi 
sebuah kerja sama latihan bilateral. 
Dalam kurun waktu tersebut  
hubungan TNI Angkatan Darat 

dan Angkatan Darat Singapura  

mengalami peningkatan yang 

sangat signifikan.
 Hal ini bermula ketika pada 
tahun 1984 Panglima ABRI (ketika 
itu dijabat Jenderal TNI Benny 

Moerdani) mengemukakan ide 
untuk melaksanakan latihan 
bilateral antara TNI Angkatan 

Darat dengan SAF (Singapore 

Armed Forces). Ide ini diterima 
dengan antusias oleh kedua 

Angkatan Darat, yang diawali 
dengan serangkaian diskusi.

 Pada bulan Juli 1987, Joint TNI 
AD, SAF Army Exercise Planning 

Conference dan ABRI SAF Working 

Committee terbentuk. Kedua 

komite ini bertanggung jawab 
penuh  dalam menempatkan 

rencana konsep dan dasar-dasar 

untuk mengesahkan hubungan 

lanjutan TNI Angkatan Darat dan 

SAF. 

 Dalam waktu singkat kedua 
kelompok berhasil menyelesaikan 

konsep nota kesepahaman. Secara 

mendasar nota kesepahaman 

tersebut terdiri dari 8 pasal dasar 

yang menyangkut masalah hukum, 

logistik, latihan dan aspek institusi 
dalam menyelenggarakan kegiatan 

latihan bilateral antara TNI 
Angkatan Darat dan SAF.

 Akhirnya pada tanggal 23 

Maret 1989, nota kesepahamanan 

ditandatangani secara resmi di 

Mabes ABRI antara panglima ABRI 

(ketika itu dijabat oleh Jenderal 
TNI Try Sutrismo) dan CGS Letjen 
Whinston Choo. Dengan nota 

kesepahaman ini, maka Latihan 
tahunan kedua Angkatan Darat 

yang diberi sandi Latma Safkar 
Indopura ini dilaksanakan secara 

bergantian dan untuk pertama 
kalinya diadakan di Singapura.

Pelaksanaan Latihan.
 Latihan bersama dimulai 
ketika pasukan dari TNI Angkatan 
Darat dan SAF merebut kembali 

(Peringatan Silver Jubilee Safkar Indopura)
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daerah yang telah dikuasai musuh.  

Masing-masing tim merencanakan 
dan mengubah strateginya 

menghadapi empat skenario 

utama di medan  pertempuran.

 Skenario ini menstimulasikan 
perubahan situasi taktis yang 
cepat dalam pertempuran. Peserta 

latihan harus membuat sebuah 
skema manuver operasi untuk 

mengatasi gerakan masuk. Latma 

Safkar Indopura yang pertama 
kali ini dilaksanakan dalam bentuk 

Gladi Peta.  

 Sejak tahun 1989 latihan 
bersama telah berkembang  dari 

tingkat Batalyon ketingkat Brigade 
dan pada tahun yang sama Latma 

dilaksanakan dengan metoda 

latihan lapangan Tingkat Brigade 
dengan dukungan kavaleri, 

Artileri, Zeni dan Mobud dengan 
menggunakan peluru tajam.

 Seiring dengan berjalannya 

waktu, kedua negara telah banyak 
belajar dan mengaplikasikan taktik 
dan teknik latihan bertempur 
sesuai pengalaman prajurit masing-

masing.  Selanjutnya, Latma Safkar 
Indopura yang dilaksanakan secara 

bergiliran ini sampai pada materi 

latihan yang makin kompleks, 
yaitu  Latihan silang (Cross 

Training) dalam materi taktik dan 
menembak, Latihan taktis dengan 
pasukan Infanteri mekanis dalam 

OLI (FTX), dan Latihan Posko 1 
(CPX) tingkat Brigif dan Batalyon 
(2 tingkat). Sedangkan pasukan 
dan personel pendukung yang 

dilibatkan dalam latihan bersama 
ini sejumlah 1.150 personel terdiri 

dari TNI AD 700 personel dan AD 
Singapura 450 personel.

 Dalam setiap latihan kedua 
belah pihak menunjukkan  secara 

konsisten kesungguhan dalam 

keterlibatannya dengan dedikasi 

dan profesionalisme. Selain 

itu, semangat kerja sama tidak 
terhalang dengan adanya berbagai 

perbedaan yang menonjol, 

seperti perbedaan budaya dan 
bahasa. Halangan semua itu 
dapat diatasi oleh semua pihak 

dengan penggunaan bahasa yang 

sederhana. 

 Waktu terus berjalan, tahun 

2013 Latma safkar Indopura 
sudah memasuki tahun ke-25, 

diperingati sebagai Silver Jubilee 

of Safkar Indopura. Pelaksanaan 
peringatan Latma diselenggarakan 

di Singapura. Tidak hanya kegiatan 

latihan saja, akan tetapi kegiatan 
lain juga ikut mewarnai kegiatan 
ini.

 Dalam sambutan pembukaan 

Latma Safkar Indopura Kasad 
Singapura Mayjen Ravinder 

Singh mengatakan, sejak tahun 

1989 Latma Safkar Indopura 
memainkan peranan signifikan 
untuk membantu  TNI dan SAF  

meningkatkan kemampuan 

militer Angkatan Darat kedua 

negara melalui saling membagi 

pengetahuan dan pengalaman. 

Pada tingkat hubungan pribadi, 
latihan bersama ini juga 
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membangun dan memperkuat 

persahabatan antar prajurit 

dari kedua negara. Sedangkan, 

dalam amanat penutupan Safkar 
Indopura-25/2013 Kasad, Jenderal 

TNI Budiman mengatakan latihan 
bersama ini selain merupakan 

wahana meningkatkan keterampilan 
dan kemampuan  profesionalisme 

prajurit, juga sebagai sarana 

untuk meningkatkan kerja sama 

dan jalinan persahabatan antar 

Angkatan Darat kedua negara.

 Ditambahkan, interaksi antar 

prajurit peserta latihan maupun 
kegiatan lain yang menyertainya 

dapat menjadi sarana yang efektif 
dalam membangun komunikasi dan 

berbagi pengalaman, yang pada 

akhirnya dapat menumbuhkan 

sikap saling percaya, saling 

mengerti dan saling menghargai.
 Selain melaksanakan latih-
an yang bersifat kemiliteran, 

kedua Angkatan Darat juga 

melaksanakan berbagai kegiatan 

bakti sosial, seperti membangun 
bak penampungan air, pengobatan 

massal, dan pembangunan rumah.

 Latma diharapkan akan lebih 

mempererat hubungan Angkatan 

Darat kedua negara, prajurit 

Angkatan Darat kedua negara akan 

bisa berkomunikasi saling berbagi 

pengalaman, meningkatkan ke-

terampilan dan kemampuan 

profesional prajurit peserta 

latihan.

Untaian Indah Persahabatan 
Kedua Angkatan Darat.

 Interaksi antar prajurit 

ternyata tidak hanya terbatas di 
medan latihan saja, akan tetapi 
interaksi mereka berlanjut di luar 

lapangan. Hal ini terbukti dengan 
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adanya penyelenggaraan olahraga 

persahabatan dan malam budaya.  

 Gagasan penyelenggaraan 

olahraga ini dicetuskan pertama 

kali oleh Jenderal TNI Wismoyo 

Arismunandar.  Ide ini muncul ketika  
pada saat itu Beliau menyaksikan 

drill anti terrorist di Singapura 
tahun 1993. Gagasan tersebut 

disambut  baik oleh Pimpinan 

Angkatan Darat Singapura.

 Hal ini berarti kegiatan 
bilateral tersebut merupakan 

pertanda baik bagi perkembangan 

hubungan TNI AD dan SAF. Olah 

raga tersebut meliputi rugby, 
renang, panjat tebing, sepak bola 

dll. Yang paling penting dalam 
‘Friendship games’ ini adalah para 

prajurit kedua negara membawa 
kenangan manis seluruh kegiatan 

yang dilaksanakan oleh tuan 

rumah penyelenggara

 Last but not least, seluruh 

peserta latihan baik dalam kegiatan 
latihan maupun kegiatan lain yang 

dilaksanakan selama momen ini, 

selain memperketat hubungan 

militer kedua negara, juga sebagai 

sarana saling tukar menukar 

taktik, teknik dan pengalaman 
tempur antara kedua Angkatan 

Darat. Selain itu yang terpenting 
adalah dapat dijadikan wahana 
efektif bagi kedua angkatan untuk 
memberikan kontribusi dalam 

menciptakan stabilitas regional. 

(Redaksi)
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KASAD PIMPIN SERTIJAB ASPAM, ASRENA KASAD, 
DAN DANPUSPOMAD

K
epala Staf Angkatan Darat 

(Kasad) Jenderal TNI Budiman 
memimpin jalannya Sertijab 

Aspam Kasad dari Mayjen TNI 

Moch. Erwin Syafitri kepada Brigjen 
TNI Winston Simanjuntak, Asrena 

Kasad dari Mayjen TNI Muktiyanto 
kepada Brigjen TNI Wiryantoro, dan 

Sertijab Danpuspomad dari Mayjen 
TNI Iran Syaefudin kepada Brigjen 

TNI Unggul Kawistoro Yudoyono 
di Markas Besar Angkatan Darat, 

Selasa (1/10/2013). 
 Kasad mengatakan, serah 

terima jabatan di lingkungan TNI 

AD harus dimaknai sebagai upaya 

pembinaan karir bagi Perwira yang 
bersangkutan selain untuk menjaga 

kesinambungan roda organisasi 

agar tugas satuan dapat semakin 

berhasil dalam mendukung tugas 

pokok TNI AD.  

 Lebih lanjut, dikatakan bahwa 
selaku Kepala Staf Angkatan 

Darat dan pribadi, mengucapkan 

terima kasih yang tulus dan 

penghargaan yang tinggi kepada 
Mayjen TNI Iran Syaefudin, dan 

Mayjen TNI Moch. Erwin Syafitri, 
serta Mayjen TNI Muktiyanto, 

masing-masing beserta 

Isteri, atas pengabdian 

dan pelaksanaan tugasnya 

selama ini. 

   Terakhir, Kasad juga 

mengucapkan selamat 

kepada Brigjen TNI 

Winston Simanjuntak selaku 

Aspam Kasad, Brigjen 

TNI Wiryantoro selaku 

Asrena Kasad, dan Brigjen 

TNI Unggul Kawistoro 
Yudoyono sebagai 

Danpuspomad yang baru, 

masing-masing beserta 

istri, disertai harapan 

semoga dapat lebih 

meningkatkan keberhasilan 

yang telah diraih oleh 

pejabat terdahulu. 

  Acara berlangsung 

dengan tertib dan lancar. 
Turut hadir dalam acara tersebut, 

Wakasad, Irjenad, Koorsahli Kasad, 

para Asisten Kasad, serta para 

Kabalakpus TNI AD. (Redaksi)
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JENDERAL TNI BUDIMAN TERBANGKAN 
HELIKOPTER BELL 412

K
epala Staf Angkatan Darat 

Jenderal TNI Budiman 

didampingi Pilot merangkap 

pelatih, Komandan Pusat 
Penerbangan Angkatan Darat 

Brigjen TNI Moch. Afifuddin, 
menerbangkan pesawat Helikopter 
jenis Bell 412 dalam penerbangan 

dari Mega Kuningan Jakarta 

menuju Lapangan Apel Markas 

Besar Angkatan Darat, Jakarta, 

Kamis (17/10/2013).
 Kasad menerbangkan 

pesawat Helikopter jenis Bell 
412, dalam rangka memenuhi 

salah satu syarat untuk menjadi 

warga kehormatan Penerbangan 
Angkatan Darat “Wira Amur” dan 

mendapatkan Wing Penerbang 

Kehormatan TNI Angkatan Darat.

 Sebelum terbang, Kasad 

menjalani pemeriksaan kesehatan 

dengan melakukan pengecekan 

tekanan darah. Hal ini dimaksudkan 
untuk mengetahui kondisi 

kesehatan seorang penerbang 

dalam melaksanakan setiap tugas-
tugas penerbangan.

 Prosedur lain sebelum 

melaksanakan tugas terbang 

adalah melaksanakan briefing pra 

terbang kepada crew atau awak 
pesawat mengenai tugas terbang 
yang akan dilaksanakan. Isi briefing 
secara garis besar meliputi keadaan 
cuaca sepanjang rute, seting crew 
pesawat, jenis dan nomor registrasi 
serta performance Helikopter yang 

digunakan, manuver dan exercise 

yang akan dilaksanakan.

 Kasad dan Danpuspenerbad 

juga melaksanakan prosedur 

pre flight check, yaitu prosedur 

pengecekan kondisi Helikopter 
sebelum melaksanakan pe-

nerbangan. Prosedur ini harus 

dilaksanakan oleh penerbang 

dan mekanik sebelum terbang, 

sehingga dapat diketahui apakah 

Helikopter layak dan aman 
digunakan untuk terbang atau 

tidak.
 Rute penerbangan dari Mega 

Kuningan hingga Lapangan Apel 

Mabesad dilalui dengan lancar. 

Pendaratan Kasad di Lapangan 

Apel Mabesad disambut barisan 

perwira dari Penerbangan 
Angkatan Darat dan para tamu 

undangan.

 Selanjutnya Kasad mengikuti 
acara Penyematan Wing 

Penerbang Kehormatan TNI AD 

oleh Danpuspenerbad yang diawali 
dengan pembacaan Skep Kualifikasi 
Penerbangan AD. (Redaksi)
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LATMA SAFKAR INDOPURA-25/2013 BERAKHIR

L
atihan bersama Safkar 
Indopura antara TNI Angkatan 

Darat dengan Singapore Army 

Forces (SAF) hari ini resmi berakhir 
dengan ditandai pernyataan 

penutupan oleh Kepala Staf 

Angkatan Darat Jenderal TNI 

Budiman dan Kepala Staf Angkatan 

Darat Singapura Mayjen Ravinder 

Singh pada Upacara penutupan 

bertempat di Murai Urban Training 

Fasilities (MUTF) Singapura, Selasa 

(29/10/2013). 
 Upacara penutupan dihadiri 

oleh Panglima Kostrad Letjen TNI 

Gatot Nurmantyo, Komandan 

Pusterad Mayjen TNI Zahari 
Siregar, Panglima Divisi InfanteriI1/

Kostrad Mayjen TNI Daniel Ambat, 

serta pejabat TNI Angkatan Darat.

 Sebelum Upacara penutupan, 

Kasad Jenderal TNI Budiman dan 

Kasad Singapura Mayjen Ravinder 

Singh menyaksikan kegiatan 

demonstrasi Pertempuran Jarak 

Dekat (PJD) di wilayah pemukiman 
yang diperagakan Prajurit dari 

gabungan Batalyon-323 Raider/

Kostrad, Batalyon Infanteri 

Mekanis-201/Jaya Yudha dan 

Brigif-13-Galuh/Kostrad serta dari 

3rd Brigade Infantry 6th Batalyon 

Regiment SAF. Usai menyaksikan 

peragaan pertempuran jarak 

dekat, Kasad menyaksikan 

Static Display alat persenjataan 

Infanteri Angkatan Darat 

Singapura. 

 Dalam amanat penutupan 

Safkar Indopura-25/2013 Kasad 
mengatakan latihan bersama 
ini selain merupakan wahana 
meningkatkan keterampilan dan 

kemampuan profesionalisme 

prajurit, juga sebagai sarana 

untuk meningkatkan kerja sama 

dan jalinan persahabatan antar 

Angkatan Darat kedua negara. 

 Ditambahkan, Interaksi antar 

prajurit peserta latihan maupun 
kegiatan lain yang menyertainya 

dapat menjadi sarana yang efektif 
dalam membangun komunikasi dan 

berbagi pengalaman, yang pada 

akhirnya dapat menumbuhkan 

sikap saling percaya, saling 

mengerti dan saling menghargai.
 Sedangkan Kasad Singapura 

Mayjen Ravinder Singh 

mengatakan, sejak tahun 

1989 Latma Safkar Indopura 
memainkan peranan signifikan 
untuk membantu  TNI dan SAF  

meningkatkan kemampuan 

militer Angkatan Darat kedua 

negara melalui saling membagi 

pengetahuan dan pengalaman. 

Pada tingkat hubungan pribadi, 
latihan bersama ini juga 
membangun dan memperkuat 

persahabatan antar prajurit dari 

kedua negara.  Pelaksanaan Latma 

Safkar Indopura-25/2013 tahun ini 
sekaligus menandai peringatan 25 

tahun kegiatan latihan bersama 
antar Angkatan Darat kedua 

negara. (Redaksi)
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KASAD MEMBUKA BAKTI SOSIAL OPERASI BIBIR SUMBING 
DAN PENGOBATAN GIGI DAN MULUT

K
epala Staf Angkatan Darat 

Jenderal TNI Budiman mem-

buka Bakti Sosial Operasi 
Bibir Sumbing, dan Pengobatan 

Gigi dan Mulut di Lapangan 

Monas, Jumat (1/11/2013). 
Bakti sosial yang dilaksanakan 
dalam rangka Hari Juang Kartika 
tersebut, berlangsung selama 3 

hari dari tanggal 1-3 November 

2013. Kegiatan ini diikuti oleh 
1.600 pasien dengan melibatkan 

200 orang tenaga dokter dan 

paramedis. Selain itu bakti sosial 
ini juga didukung oleh 40 alat 

peralatan medis dan 5 unit mobil 

operasi lapangan.

 Berbagai dukungan berupa 

tenaga medis, obat-obatan, dan 

alat peralatan dalam bakti sosial 
berasal dari jajaran TNI dan Polri, 

Pemda DKI Jakarta, Pertamina 

serta para partisan seperti Lakes 
Gilut TNI AD, Ladokgilut TNI AL, 

Lakes Gilut TNI AU, LKOK Pusdokkes 

Polri, Pemda DKI Jakarta, PT 

Pertamina, Budha Tsu Chi, Obor 

Berkat Indonesia, Walubi, Artha 

Graha Group, CT Foundation, Bank 
Mandiri, dan Dexa Medica.

 Bakti sosial yang dilaksanakan 
meliputi pemeriksaan bibir 
sumbing, oral hygiene, karies gigi, 

derajat maloklusi dan kelainan 

rongga mulut. Disamping itu 

juga dilaksanakan terapi secara 

komprehensif meliputi Operasi 
Bibir Sumbing (dilaksanakan di 

RSPAD Gatot Soebroto), tindakan 
penambalan gigi, tindakan 
pencabutan gigi, tindakan 
pembuatan gigi tiruan sebagian 
lepasan (dilaksanakan di Lakesgilut 

Ditkesad), tindakan terapi maloklusi 
dengan alat cekat orthodonsi/

behel (dilaksanakan di Lakesgilut 

Ditkesad), dan perawatan lanjutan 
di RSPAD Gatot Soebroto berkaitan 

dengan operasi bibir sumbing, 

untuk pemasangan gigi palsu dan 

orthodonsi di Lakesgilut Ditkesad.

 Kasad Jenderal TNI Budiman 

dalam sambutannya mengatakan 

bakti sosial operasi bibir sumbing, 
dan pengobatan gigi dan mulut 

bertujuan untuk membantu 

masyarakat yang tidak mampu 
di wilayah Jakarta dan sekitarnya 
untuk mendapatkan bantuan 

pengobatan. Kasad berharap, 

kegiatan seperti ini dapat 
menjadi satu kegiatan yang terus 

dikembangkan sebagai wujud rasa 
kemanusiaan TNI AD terhadap 

lingkungan sekitar. (Redaksi)
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WISUDA PURNABAKTI 118 PATI TNI AD

B
ertepatan dengan momen-

tum ulang tahun Akademi 

Militer yang ke-56 tanggal 

11 November 2013, Kepala Staf 

Angkatan Darat Jenderal TNI 

Budiman mewisuda 118 purnawira 
Pati TNI AD di gedung Lily Rochli 
Akmil, Magelang (11/11/2013).   
Dari 118 para wisudawan yang 
memiliki pangkat bintang empat 

satu orang yakni mantan Kasad 

Jenderal TNI (Purn) Pramono 
Edhie Wibowo dan 4 orang yang 
berpangkat Letnan Jenderal, 

sedangkan berpangkat Mayor 

Jenderal 42 orang dan  berpangkat 

Brigadir Jenderal 71 orang. 
 Dari 71 wisudawan yang 
berpangkat Brigadir Jenderal 

terdapat 2 orang Kowad yakni 
Brigjen TNI (K) (Purn) Yulia 
Ganawati dan Brigjen TNI (K) (Purn) 
Hermawati. Pada kesempatan 
tersebut Kasad menyampaikan 

amanatnya kepada para wisudawan 
purnawira Pati bahwa Wisuda 
Purnawira ini, pada hakikatnya 
merupakan penghargaan yang 

tulus, dan ungkapan rasa hormat 

yang setinggi-tingginya dari 
segenap jajaran dan Keluarga 

Besar Angkatan Darat kepada 

para seniornya yang telah 

menyelesaikan bakti secara 
paripurna. “Disamping itu, 

keberhasilan mengakhiri masa 

pengabdian sebagai Prajurit 

Angkatan Darat dengan baik 

adalah anugerah yang sangat besar 

dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan 

merupakan dambaan bagi setiap 
Perwira Angkatan Darat “, ungkap 
Kasad.

 Kasad menegaskan, per-

wujudan sikap kejuangan telah 
didedikasikan melalui cara 

pandang dan perilaku, baik 

dalam kedinasan maupun dalam 

kehidupan sehari-hari semata-

mata untuk kepentingan Negara 
dan Bangsa.  Kasad meminta, 

dimanapun para Wisudawan 
berada, dan dalam bidang tugas 

apapun, tekad dan semangat 

pengabdian prajurit Sapta Marga 

akan tetap tertanam disetiap diri 
pribadi Perwira masing-masing. Di 
samping itu, Kasad juga meyakini 

bahwa para wisudawan yang 
meninggalkan status TNI aktif ini, 
akan tetap dapat berjalan dengan 

tegak dan tegar serta penuh rasa 

optimis dalam melanjutkan tugas 
pengabdian berikutnya. Meskipun 

para wisudawan tidak lagi terikat 
oleh aturan yang selama ini melekat 

dalam kehidupan kemiliteran. 

 Kasad juga menyampaikan 

komitmennya untuk terus 

mewujudkan TNI AD yang modern, 
profesional dan bermartabat 

sebagaimana yang dicita-citakan 

oleh para wisudawan. Sejalan 
dengan itu, TNI AD akan terus 

melakukan upaya pemenuhan 

dan modernisasi Alutsista menuju 

terwujudnya kekuatan pokok 
Minimum Essential Force (MEF).  

Selain itu, dengan pertimbangan 
prediksi kemajuan negara dalam 

jangka waktu 20 tahun kedepan, 
TNI AD merumuskan rencana 

pembangunan TNI AD, dengan 

melibatkan 200 Perwira lulusan 
terbaik, yaitu 10 besar dari tiap 
angkatan mulai angkatan 1984 

sampai dengan 2003.

 Di penghujung amanatnya, 

Kasad mengharapkan agar 

semangat Sapta Marga dan Sumpah 

Prajurit akan tetap melekat dalam 

diri para Wisudawan. “Sebagai 
generasi penerus, kami meyakini 

para Wisudawan akan senantiasa 
memberikan bimbingan, saran 

dan masukan yang konstruktif 
dalam membangun Angkatan 

Darat khususnya, bangsa dan 

negara pada umumnya, dengan 

senantiasa dilandasi rasa tanggung 
jawab sebagai Purnawirawan TNI 
Angkatan Darat, sehingga dapat 

menjadi contoh dan panutan 

generasi selanjutnya”, tambah 

Kasad. (Redaksi)
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WAKASAD PIMPIN SERTIJAB DIRKESAD DAN DISJARAHAD

W
akil Kepala Staf Angkatan 

Darat (Wakasad) Letjen 
TNI M. Munir menjadi 

Inspektur Upacara Serah Terima 

Jabatan (Sertijab) Direktur 
Kesehatan Angkatan Darat 

(Dirkesad) dari Brigjen TNI Daniel 
Tjen kepada Kolonel Ckm Dubel 

Mariyones dan Sertijab Kepala 
Dinas Sejarah Angkatan Darat 

(Kadisjarahad) dari Brigjen TNI 
Teguh Rahardjo kepada Kolonel 

Cba Djoko Susilo, di  Markas Besar 

Angkatan Darat, Jakarta, Rabu, 

(11/12/13).
 Dalam kesempatan ini, 

Wakasad Letjen TNI M. Munir 

membacakan amanat tertulis 

dari Kepala Staf Angkatan Darat 

(Kasad) Jenderal TNI Budiman 
mengatakan, era teknologi di 

bidang kesehatan yang semakin 

pesat saat ini, menuntut Ditkesad 

sebagai pembina fungsi teknis 

militer bidang kesehatan di 

lingkungan Angkatan Darat untuk 

lebih inovatif, kreatif dan proaktif 
dalam bekerja guna menyongsong 

tuntutan dan kemajuan teknologi 

kesehatan. 

 Menurut Kasad, peran, tugas 

dan tanggung jawab Kesehatan 
TNI Angkatan Darat tidak 

ringan terutama dalam rangka 

memelihara dan meningkatkan 

kondisi kesehatan fisik prajurit 
beserta keluarganya. Tugas dan 

tanggung jawab yang demikian 
berat itu, menuntut adanya 

kesiapan berupa semangat 

juang dan jiwa pengabdian yang 
tinggi bagi prajurit dan petugas 
kesehatan dalam segala bentuk 

resiko dan peranannya, karena 

tugas kesehatan adalah tugas 

pelayanan dan kemanusiaan yang 

membutuhkan kepedulian yang 

tinggi.
 Kasad mengharapkan,  

upaya peningkatan  kemampuan 

Kesehatan TNI Angkatan Darat, 

tidak hanya terbatas pada 
peningkatan kemampuan personel 

semata, tetapi juga peningkatan 

kemampuan sarana dan prasarana 

kesehatan yang semakin membaik 

dan semakin modern.

 Demikian halnya dengan 

Disjarahad sebagai pengemban 

fungsi khusus TNI AD di bidang 

sejarah. “Sejarah tidak boleh 
diputarbalikkan dan dibelokkan 

karena hal itu menyangkut fakta 

dan data otentik suatu kejadian 
atau peristiwa di masa silam” kata 
Kasad.

 Untuk itu, Disjarahad harus 

terus menggali informasi dan 

pengetahuan agar hal-hal yang 

terkait dengan sejarah Indonesia, 

TNI dan TNI Angkatan Darat dapat 

dicatat, disusun, dan dibukukan, 

serta dapat dibuatkan ornamen 

monumental yang meliputi fungsi 
kesejarahan.

 Kasad menuntut profesional-

isme prajurit Disjarahad yang 

mumpuni dan kapabel di bidang 

sejarah, sehingga penulisannya 

dapat dilaksanakan secara 

obyektif, transparan dan terbuka 
serta telah sesuai dengan data dan 

fakta, termasuk norma dan kaidah 

yang berlaku. (Redaksi)
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P
emerintah Provinsi (Pemprov) 
DKI Jakarta bersama dengan 

sejumlah personel TNI 

AD bergotong-royong mem-

bersihkan Sungai Ciliwung, Kamis 
(14/11/2013). Gubernur DKI 
Jakarta Joko Widodo (Jokowi) tiba 
di lokasi, yakni di pelataran Mall 

Season’s City, Jakarta Barat sebagai 

titik kumpul pada pukul 08.15 WIB, 
sementara para personel TNI AD, 

petugas kebersihan dan masyarakat 

telah bersiaga lebih dulu. 

 “Melalui kegiatan ini, 

diharapkan dapat meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk 

lebih mencintai kebersihan 

lingkungan,” kata Jokowi sebelum 
memulai kegiatan pembersihan 

Sungai Ciliwung di Jakarta Barat. 
 Jokowi juga berharap, setelah 
sungai tersebut dibersihkan, tidak 
ada lagi warga yang membuang 
sampah ke sungai, sehingga sungai 

tetap bersih dan tidak terjadi banjir. 
 Sementara itu, Asisten 

Teritorial Kasad Mayjen TNI Meris 

Wiryadi menuturkan sebanyak 

4.500 personel TNI AD dikerahkan 

dalam kegiatan tersebut. Selain 

itu, ada pula 2.500 orang dari 

unsur masyarakat dan warga 
sekitar serta 500 petugas Dinas 

TNI AD DAN PEMPROV DKI BERSIHKAN SUNGAI CILIWUNG

Kebersihan. “Ini merupakan 

langkah antisipasi memasuki 
musim hujan dan menghadapi 

ancaman banjir di ibu kota, 

sekaligus menyadarkan masyarakat 

supaya tidak membuang sampah 
sembarangan,” tutur Meris. 

 Kegiatan bersih-bersih Cili-

wung dibagi menjadi empat 
sektor, yakni Sektor 1 dari Pintu 

air Manggarai hingga Fly Over KS 

Tubun, Sektor 2 dari Fly Over KS 

Tubun hingga Jembatan Jeling Roxy, 

Sektor 3 dari Jembatan Roxy hingga 

Jembatan Kali Jodo 2 dan Sektor 

4 dari Kali Jodo 2 hingga Pluit. 

 Dalam kegiatan tersebut, 

dikerahkan sebanyak 7.500 
personel gabungan (TNI 

AD, petugas kebersihan dan 

masyarakat), 40 unit “dump truck” 
enam roda, lima unit “dump truck” 

10 roda, 40 unit germor, dua unit 

toilet VIP dan empat unit exavator 

yang diletakkan di empat titik, 
yaitu Manggarai, Pesing, Pluit dan 

Perintis Kemerdekaan. (Redaksi)
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KASAD TINJAU SATGAS YONMEK TNI KONGA XXIII-H/UNIFIL

K
epala Staf Angkatan Darat, 

Jenderal TNI Budiman, me-

ninjau kesiapan Satgas 

Yonmek TNI Konga XXIII-H/Unifil  
tahun 2013-2014 sebelum dikirim 

menjadi pasukan PBB ke Lebanon 

bertempat di Gedung Olahraga 

(GOR) Markas Divisi Infanteri 1 
Kostrad, Cilodong, Depok, Jawa 
Barat (19/11/2013).
 Dalam kunjungannya, Kasad 

memberikan arahan kepada 850 

personel yang akan melaksanakan 

tugas misi perdamaian dunia di 

Libanon. Kasad menyampaikan 

kepada para prajurit harus lebih 

bangga diberikan kepercayaan 

untuk melaksanakan misi 

Internasional, berikan kesan 

baik. “Selama mengemban 

misi menjaga perdamaian di 

Lebanon bersama PBB, jaga citra 

dan tingkah perilaku sebagai 
prajurit yang mencerminkan 

Tentara Nasional Indonesia,” ujar 

Kasad kepada anggota pasukan 

yang akan dikirim ke PBB. 

 “Selain mengemban misi 

perdamaian, Satuan Gabungan 

jajaran Kostrad juga memiliki misi 

memperkenalkan seni dan budaya 

Indonesia seperti Seni Bela Diri, Tari 
Kecak, Kolone Senapan, Wayang 

Orang, Marawis, Saman, Sisingaan, 
Angklung, rampak gendang,” 

ungkapnya.

 Selain memberikan pe-

ngarahan kepada  personel misi 

perdamaian dunia ke Lebanon 

yang dikomandani oleh Letkol 

Inf M. Asmi, Kasad didampingi 

Pangkostrad Letjen TNI Gatot 

Nurmantyo juga melakukan 

pengecekan perlengkapan satgas 

yang akan bertugas selama 

setahun di Lebanon.

 Hadir mendampingi Kasad 
dalam kunjungan ini Pangkostrad, 

Dankodiklat TNI AD, para 

Asisten Kasad, Pangdivif 1 

Kostrad, Danjen Kopassus dan 

para Asisten Kostrad. (Redaksi)  
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SERAH TERIMA JABATAN PANGDAM I/BB, ASPERS KASAD 

DAN KADISPENAD

K
epala Staf Angkatan Darat 

Jenderal TNI Budiman 

memimpin serah terima 

jabatan Pangdam I/Bukit Barisan 

dari Mayjen TNI Burhanuddin 

Siagian kepada Mayjen TNI Istu 

Hari Subagio, Aspers Kasad dari 
Mayjen TNI Istu Hari Subagio 
kepada  Brigjen TNI Jaswandi, 
dan Kadispenad dari Brigjen TNI 

Rukman Ahmad kepada Kolonel 

Inf Andika Perkasa di Markas Besar 

Angkatan Darat, Jakarta, Senin 

(25/11/2013).
 Kasad mengatakan, serah 

terima jabatan di lingkungan 

TNI Angkatan Darat  merupakan 

bagian dari dinamika organisasi 

yang berkaitan dengan pembinaan 

personel dan pembinaan satuan,  

bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas kinerja dan produktivitas 
organisasi serta pengembangan 

karir bagi perwira yang 
bersangkutan.

 Untuk itu, Kasad 

menyampaikan pesan kepada 

Pangdam I/BB agar terus 

mengikuti setiap perkembangan  
dan  merespon setiap dinamika 
perkembangan yang terjadi 

di wilayah tugasnya secara 
arif dan bijaksana, dengan 

melibatkan semua pemangku 

kepentingan. “Lakukan langkah-
langkah antisipasi dan upaya 
pencegahan terhadap gejala 

dan potensi terjadinya konflik 
komunal dan aksi anarkis yang 

dapat menghambat dinamika 

pembangunan nasional di wilayah 
tugasnya. Bangun komunikasi dan 

kedepankan pendekatan dialog 

dalam menyelesaikan setiap 
permasalahan”. Tegas Kasad.

 Sementara itu kepada 

Aspers,  Kasad berpesan bahwa  
dihadapkan dengan pembinaan 

personel yang saat ini cukup 

kompleks dan dinamis, terutama 

stagnasi dalam pembinaan karir 

TOA/TOD, maka perlu dicarikan 

solusi terbaik. Kasad berharap 

agar staf Personel Angkatan Darat 

tidak boleh membiarkan stagnasi 
jabatan ini semakin meningkat dari 

waktu ke waktu. Untuk itu Kasad 
minta agar dilakukan   perencanaan 

dan  penyusunan prioritas arahan 

jabatan baik jangka pendek, 

jangka menengah maupun jangka 

panjang. Pembinaan personel juga 

harus dilaksanakan secara jujur, 

obyektif dan transparan, serta 
berbasis kompetensi,  kinerja dan 

jenjang pendidikan, ujar Kasad.

 Sedangkan kepada Kolonel 

Inf Andika Perkasa selaku 

pejabat Kadispenad  agar terus 

meningkatkan upaya untuk 

membangun citra TNI AD dan 

membentuk opini positif di 
tengah masyarakat. “Tingkatkan 

kecepatan dan ketepatan dalam 

merespon pemberitaan di media 

massa yang berkaitan dengan 

TNI AD, dengan membangun 

komunikasi yang intens dengan 

media massa maupun pihak 

terkait”, pinta Kasad.

 Pangdam I/BB Mayjen TNI 

Istu Hari Subagio sebelumnya 
menjabat sebagai Asisten Personel 

Kasad, sedangkan pejabat lama 

Mayjen TNI Burhanuddin Siagian 

akan memasuki masa purna tugas. 

Aspers Kasad Brigjen TNI Jaswandi 
sebelumnya menjabat sebagai 

Kasdam VII/Wrb. Brigjen TNI 

Rukman Ahmad selanjutnya akan 

menduduki jabatan baru sebagai 

Kasdam VII/Wrb, sedangkan 

Kadispenad Kolonel Inf Andika 

Perkasa sebelumnya menjabat 

Danrem-023/KS di Sibolga Kodam 

I/BB. (Redaksi)
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4.700 PASUKAN LAKUKAN LATIHAN PERANG DI SITUBONDO

E
mpat ledakan besar yang 

berasal dari meriam 105 

mengawali latihan militer 
antar kecabangan, Kodam V 

Brawijaya. Tembakan Meriam ini 
bertujuan untuk menghancurkan 

markas musuh yang digambarkan 

memasuki wilayah Indonesia. 
Meski empat sasaran sudah 

dihancurkan dengan sempurna, 

perlawanan dari musuh tidak 
otomatis berhenti. Tiga ledakan 
mortir ditembakkan oleh musuh 
sebagai bentuk perlawanan. 
Tembakan diarahkan ke lokasi 

peluncuran roket yang ditembakan 

prajurit TNI AD.

 TNI AD mengerahkan dua 

helikopter tempur M1-35 yang 

secara beruntun menembakkan 

roket untuk menghancurkan 

garis depan musuh. Terlihat asap 

tebal putih membumbung tinggi 
saat roket yang ditembakkan 

dari Helikopter Mi-35 mengenai 
sasaran musuh berupa bungker 

peluncuran roket. Usai dua 

helikopter menghancurkan sa-

saran peluncur roket musuh, 

giliran pasukan kavaleri dengan 

kekuatan empat tank datang untuk 

mengawali perang darat dengan 
musuh. 

 Peristiwa tersebut merupakan 
perjalanan latihan perang Antar 
Kecabangan yang melibatkan 

4.700 prajurit Kodam V/ Brawijaya, 
yang dilaksanakan di Pusat 

Latihan Tempur Marinir di Karang 
Tekok, Situbondo, yang dimulai 

sejak tanggal 20 November 2013 

dan berakhir pada hari Selasa 

(3/12/2013).
 Latihan antar kecabangan 
tersebut melibatkan Brigif 16/

Wirayudha yang terdiri dari 

Batalyon-521/Kediri, Batalyon- 

527/Lumajang dan Batalyon- 
511/Blitar, serta jajaran Badan 

Pelaksana Kodam V/Brawijaya, 
diantaranya Pendam, Hubdam, 
Bekang, Zipur, Zidam, Paldam, 
Rindam dan Pomdam.

 Kasad Jenderal TNI Budiman 

yang menyaksikan langsung 

kegiatan  tersebut mengatakan, 

tujuan latihan ini untuk melatih 
dan menyegarkan kemampuan 

prajurit pada tingkat Brigade. 
Selama ini latihan yang dilakukan 
hanya pada tingkat Batalyon. 
 Ada lima Kodam yang saat 

ini melakukan latihan Brigade, 
diantaranya, Kodam I/Bukit 

Barisan, Kodam lll/Siliwangi, 
Kodam lV/Diponegoro, Kodam 

V/Brawijaya, serta Kodam Vll/
Wirabuana. Latihan ini merupakan 
perpaduan antar kecabangan, 

yakni Infanteri, Kavaleri, Armed 

dan Arhanud sebagai satuan 

tempur dan bantuan administrasi 

dalam operasi militer”. kata Kasad.

 Seusai menyaksikan latih-
an, Kasad berkesempatan 

memberikan pengarahan kepada 

seluruh prajurit yang tetap 

bersemangat meskipun baru saja 

selesai melaksanakan latihan 
tersebut. (Redaksi).
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BINTER HARUS MENJAWAB HARAPAN MASYARAKAT

P
embinaan Teritorial sebagai 

salah satu fungsi utama TNI 

Angkatan Darat kedepan 

harus lebih membumi serta 

harus dapat menjawab tuntutan 
dan harapan sebagian besar 

warga masyarakat. Hal tersebut 
dikemukakan Kasad Jenderal TNI 

Budiman dalam Seminar TNI AD 

Tahun Anggaran 2013 di Jakarta, 

Senin (16/12).
 Seminar bertema Pem-

berdayaan Wilayah Pertahanan 

melalui Pembinaan Teritorial  

berlangsung tanggal 16 sampai 

dengan 17 Desember 2013.
 Lebih lanjut, Jenderal TNI 

Budiman dalam paparannya 

sebagai keynote speaker, 

mengingatkan, bahwa pada 
hakikatnya kepentingan nasional 
Indonesia adalah tetap tegaknya 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI) yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945, serta 

terjaminnya kelancaran dan 

keamanan pembangunan nasional 

yang berkelanjutan. Untuk itu, 

pertahanan negara harus semakin 

kuat untuk mengatasi ancaman 

baik dari dalam negeri maupun 

luar negeri.

 “Oleh sebab itu, dalam 

mengoptimalkan upaya me-
wujudkan sistem pertahanan 
semesta yang memiliki deterrence 

effect dan menggetarkan, 

memerlukan strategi Binter ke 

depan yang efektif, akomodatif 
dan responsibilitif,” kata Jenderal 
Budiman.

 Menurut Kasad, Bintara 

Pembina Desa sebagai ujung 

tombak Binter harus pula 

ditingkatkan kualitasnya, sebab 
selain harus memiliki kemampuan 

berkomunikasi dengan masyarakat 

juga kedepan dituntut bisa 

menguasai perangkat teknologi 

komunikasi agar bisa memberi 

laporan dengan cepat data-data 

terbaru di lapangan.

 Upaya TNI AD kembali 

memulihkan Binter, paparnya, 

bukan dimaksudkan untuk 

menghidupkan kembali dwi fungsi 
semasa Orde Baru. Optimalisasi 
Binter bertujuan agar pertahanan 

negara semakin efektif dengan 
melibatkan seluruh komponen 

masyarakat.

 Budiman pun mengingatkan, 

peringkat Indonesia dalam 

beberapa tahun mendatang akan 

berada pada 10 besar negara maju 

karena pertumbuhan ekonomi 

dan perkembangan penduduknya. 

Maka, lanjutnya, mau tidak mau 
anggaran pertahanannya tidak 
bisa lagi berkisar 1 persen dari 

anggaran pembangunan, seperti 
saat ini.

 Dicontohkan Singapura, 

anggaran pertahanannya saat ini 

empat persen. “Pembangunan 

pertahanan harus pararel 

dengan pembangunan ekonomi,” 

ungkapnya. (Redaksi)
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KASAD LANTIK 582 PERWIRA MUDA ABIT SECAPA

K
epala Staf Angkatan Darat 

(Kasad) Jenderal TNI Budiman 
melantik dan mengambil 

sumpah 582 Perwira muda lulusan 
Sekolah Calon Perwira (Secapa) 
bertempat di Lapangan Wiradhika 

Secapaad Jalan Hegarmanah 
Bandung, Rabu (18/12).
 Pelantikan dan penyumpahan 
(Prasetya Perwira) para perwira 
abituren Secapaad ditandai dengan 

pemasangan tanda pangkat Letnan 

Dua dan penyerahan penghargaan 

Adhi Wiradhika oleh Kasad kepada 

Perwira muda lulusan terbaik 
Letnan Dua Purwanto asal kesatuan 
Pusdikif, Pussenif Kodiklat TNI AD.

 Pendidikan Pembentukan 

Perwira (Diktukpa) TNI Angkatan 
Darat TA. 2013 (Panorama 22) 
dilaksanakan selama tujuh bulan 

mulai dari 5 Juni sampai dengan 

13 Desember 2013 yang ditutup 

pendidikannya oleh Dansecapaad 

Brigjen TNI Hartomo. Operasional 
pendidikan dibagi dalam tiga 

tarap, yaitu tarap pembentukan, 

pengisian dan pemantapan. 

Abituren Secapaad TA. 2013 

memiliki sebutan kebanggaan 

”Perwira Panorama 22” atau 
”Pandu G. Two Pantang Menyerah”.
 Selama mengikuti pendidikan 
para perwira muda diorganisir 

dalam satu resimen dibawah 
Komandan Resimen Siswa Kolonel 
Inf Edison yang membawahi dua 
Batalyon Siswa. Adapun latar 
belakang pendidikan umum  para 

perwira muda peserta Secapa 
terdiri dari  SLTA sederajat sebanyak 

495 orang, D-3 sebanyak 40 orang 

dan pendikan S-1 sebanyak  

48 orang. Setelah dilantik 

para perwira muda akan 
melanjutkan pendidikan 

dasar kecabangan di Pusat 

Pendidikan Kecabangan 

masing-masing.

 

 Hadir pada cara 
tersebut Danseko TNI, 

Pangkostrad, Dankodiklat 

TNI AD, Pangdam III/Slw, 
Danseskoad, Danseskoau, 

Irjenad, para Asisten 

Kasad, Danjen Kopassus, 

Gubernur Akmil, Kapolda 

Jabar, Para Direktur dan 

Kabalakpus, Dansecapa 

serta Ketua umum Persit 

KCK beserta pengurus. 

(Redaksi)
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Kasad Jenderal TNI Budiman menerima laporan korps kenaikan pangkat perwira tinggi TNI Angkatan Darat 
diantaranya Aspam Kasad Mayjen TNI Winston Simanjuntak dan Asrena Kasad Mayjen TNI Ir. Wiryantoro NK. di 
Mabesad, Jakarta, Selasa (1/10/2013).

Kasad Jenderal TNI Budiman melakukan kunjungan ke Sesko TNI didampingi Dansesko TNI Marsdya Ismono W 

di Bandung, Kamis (24/10/2013).
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Kasad Jenderal TNI Budiman  menerima kunjungan Kasad New Zealand Major General Arthur David Gawn di 
Secapa AD, Bandung, Rabu (13/11/2013).

Wakasad Letjen TNI M. Munir menerima paparan dari Pangkostrad Letjen TNI Gatot Nurmantyo tentang 

kesiapan daerah latihan di Cibenda, Sukabumi, Sabtu (23/11/2013).
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KEPALA SEKOLAH BESERTA  ALUMNI SMAN 8 
BERSILATURRAHMI DENGAN KASAD

K
epala sekolah SMA Negeri 

8 Jakarta didampingi Ketua 

Komite dan Perwakilan 
Alumni, bersilaturrahmi dengan 

Kepala Staf Angkatan Darat, 

Jenderal TNI Budiman di Markas 

Besar Angkatan Darat, Jalan Medan 

Merdeka Utara No. 2, Jakarta Pusat 

(31/10/2013).
 Dalam pertemuannya, Kasad 

Jenderal TNI Budiman yang 

merupakan lulusan SMA Negeri 8 

angkatan tahun 1974 ini, banyak 
menceritakan pengalamannya 

selama menjadi siswa di SMAN 
8 Jakarta. Ternyata, beliau 

merupakan Ketua OSIS pada 

eranya.

 Selama kelas satu Jenderal 

Budiman merupakan pemegang 

tahta ranking pertama disetiap 
catur wulan. Memiliki banyak cerita 
semasa SMA-nya di Bukit Duri, 

Jenderal Budiman juga berbagi 

kisah tentang pengalamannya 

bekerja paruh waktu agar dapat 
mengikuti acara study tour yang 

diadakan sekolah. Beliau juga aktif 
dalam kegiatan di radio dan televisi 

nasional.

 Perjalanan hidup Jenderal 

Budiman semasa remaja yang 

disampaikan kepada Kepala SMAN 

8 dan jajarannya merupakan bukti 
nyata bahwa hidup yang tidak 
berkecukupan bukan kendala bagi 

beliau untuk bisa berprestasi dan 

eksistensi semasa SMA.

 Terkenal sebagai “anak 

jagoan” yang disayangi oleh 

para guru, Jenderal TNI Budiman 

menegaskan ketertarikannya 

masuk AKABRI karena kecintaan-

nya pada ekstra kurikuler Pramuka 

disamping beliau melihat prospek 

kedepan yang baik dengan 

menggeluti bidang kemiliteran.
 Momen mengharukan ter-

jadi saat Kepala SMAN 8, Ibu Hj. 
Nahdiana memberikan copy buku 

induk angkatan tahun 1974 yang 
memuat  data diri dan nilai Pak 

Budiman semasa bersekolah di 

Bukit Duri. Walaupun buku tersebut 

sudah kelihatan usang akibat 

terkena banjir besar yang menimpa 

SMA 8 pada tahun 1995, ternyata 

beliau masih mengingat semua 

nilainya. Bahkan, beliau sempat 

berseloroh pernah mendapat 

nilai jelek pada pelajaran Bahasa 

Jerman.

 Bapak Budiman, sebagai  

pemegang jabatan strategis dalam 

Angkatan Darat Republik Indonesia 

merupakan contoh nyata bahwa 
alumni-alumni SMAN 8 Jakarta 

bukan hanya bisa sukses dalam 

bidang akademis tetapi juga dalam 

bidang militer, menurut website : 
www.sman8jkt.sch.id. (Redaksi)
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KOPASSUS GEMBLENG PEGAWAI BARU 
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

1
80 Pegawai baru Komisi 
Pemberantasan Korupsi 

(KPK) digembleng Kopassus. 
Mereka mendapat pelatihan 
untuk kedisiplinan dan kesiapan 

mental dalam menghadapi tan-

tangan pemberantasan korupsi.  

 Pegawai baru KPK ini direkrut 
lewat jalur seleksi “Indonesia 
Memanggil” ke-7. Mereka 
mengikuti pendidikan dan latihan 
dasar serta induksi sebelum 

terjun ke markas KPK di Kuningan. 

Program penggemblengan ini 

dimulai sejak Rabu (6/11). 
 Dalam sambutannya, Ketua 

KPK Abraham Samad menyatakan, 

bahwa jalan untuk mengikis tuntas 
korupsi di Indonesia masih sangat 

panjang dan sukar ditempuh. 

Menjadi kewajiban KPK untuk 
memberikan ilmu-ilmu kompeten 

sebagai bekal para pegawai-
pegawai baru tersebut.
 “KPK harus berpacu dengan 

koruptor yang semakin pintar 

dalam melakukan kejahatan 

tingkat tinggi,” kata Abraham yang 
menjadi Inspektur Upacara dalam 

Pembukaan Induksi Pegawai 
Baru KPK, di Pusdikpassus, 

Batujajar, Cimahi, Jawa Barat. 
 180 Pegawai tersebut 
merupakan mereka yang lulus 

jenjang seleksi yang dilakukan 

KPK dari 34.794 pelamar. Mereka 

akan mengikuti pendidikan dasar 
dengan menempuh 48 hari 

gemblengan di Pusdikpassus.  

 “Untuk membentuk karakter 

pegawai KPK yang handal dan sesuai 
nilai-nilai dasar KPK,” kata Abraham. 

 Kapen Kopassus Letkol Inf 

Choirul Anam mengatakan, 

selama pendidikan peserta akan 

mengikuti serangkaian kegiatan, 
antara lain psikologi lapangan, 

kepemimpinan lapangan, team 

work opstacle (halang rintang), 
problem solving, dan beberapa 

materi kemiliteran seperti tarzan 

cross, PBB, PUDD dan survival. 

 Hadir di acara tersebut 
sejumlah pejabat teras Kopassus, 

diantaranya Pamen ahli Golongan 

4 Kopassus, Danpusdikpassus, dan 

para Asisten Danjen Kopassus. 

Sedangkan dari pihak KPK hadir 

Wakil Ketua KPK Bambang 

widjojanto dan Busyro Muqoddas.
(Redaksi)

Volume 14 No. IV Edisi Desember 2013        27

www.tniad.mil.id



MASYARAKAT KELILING MONAS 
NAIK PANSER ANOA

E
mpat Panser Anoa sebagai 

kendaraan angkut pasukan 

Infanteri  disiapkan secara 

gratis untuk dinaiki oleh 
masyarakat umum. Selama 

pameran Panser Anoa berkeliling 

mengangkut anak-anak, pemuda 

dan pemudi bahkan orang tua pun 

tidak ketinggalan ingin merasakan 
kendaraan tempur milik TNI AD.  

Mereka terlihat antri dengan 

sabar menunggu antrian di Stan 

Direktorat Peralatan Angkatan 

Darat untuk naik keatas Panser 

Anoa tersebut.

 Muhamad Fajar dari Karawang 
(21) lulusan SMA kerja di pabrik 
cukup berkesan dapat naik Anoa,  

“Saya sangat senang dan bangga 

naik panser, tahun depan saya 

akan daftar TNI AD”.  Saya sengaja 
datang jauh dari Karawang dan 
memanfaatkan hari libur untuk 

melihat alat tempur yang dimiliki 

TNI AD di Monas ini.

 Lain dengan Dede  (8 tahun) 

yang masih duduk di kelas 2 

SD di Depok bersama ibunya 

yang sempat menumpang di 

dalam Panser, mengaku senang 

menumpang panser. “Enak di 

dalam, dingin AC-nya. Kapan lagi 

bisa naik panser, selama ini cuma 

lihat di TV,” ujarnya.

 Hari ketiga pameran Alutsista 
di Monas, Sabtu (5/10) ribuan warga 
Jakarta dan sekitarnya hadir pada 

acara tersebut. Masyarakat yang 

hadir di pameran tersebut antusias 

melihat stan yang menampilkan 

Alutsista atau peralatan tempur 

TNI AD.

 Pameran dilaksanakan selama 

5 hari mulai tanggal 3 s.d 7 Oktober 
2013 di Monas dalam rangka 

memeriahkan Hari Ulang Tahun TNI  
ke-68.  Pameran dibuka  setiap hari 
mulai pukul 07.00 s.d 17.00 WIB.  
Pameran terbuka untuk umum, 

masuk  gratis, tanpa dipungut biaya. 
Peralatan tempur yang dipamerkan 

persenjataan  Infanteri, Kavaleri, 

Artileri Medan, Artileri Pertahanan 
Udara, Penerbangan antara 

lain Tank Leopard, Hellycopter, 
dan lainnya.  Selain Pameran, 

disiapkan panggung hiburan untuk 

masyarakat, dengan menampilkan 

berbagai aneka kesenian hasil 

kreatifitas prajurit TNI AD, Pemprov 
DKI Jakarta, dan Dinas Pemprov 

DKI Jakarta. (Redaksi) 
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PASUKAN TNI HENTIKAN POTENSI KONTAK SENJATA 
TENTARA LIBANON-ISRAEL

K
ontingen Garuda XXIII-G/
UNIFIL (United Nations 
Interim Force In Lebanon), 

berhasil mengemban tugas 

Persatuan Bangsa-Bangsa dengan 

baik. Sebagai tentara pemelihara 

perdamaian, pasukan TNI mampu 

menghentikan potensi kontak 
senjata antara tentara Lebanon 

dan Israel.

 Peristiwa yang terjadi 
beberapa waktu lalu dimulai saat 
Ketua Tim dari Kompi Alpha Indobatt 
(Indonesia Battalion) Letnan Satu 
M.S. Yahya Ginting mengutus 
regu jaganya untuk melaksanakan 

tugas jaga rutin di TP 37, Lebanon 
Selatan. “TP 37 adalah wilayah 
perbatasan antara Lebanon 

dengan Israel,” kata perwira 
penerangan Satgas UNIFIL, Kapten 

Sundoko dalam siaran persnya 

(14/11/2013).
 Tim yang berjumlah enam 

personel dan dipimpin oleh Sersan 

Dua Basuki itu tiba-tiba mendapati 
tiga personel Israel Defence Force 
sudah dalam posisi tiarap dan 
membidikkan senapannya ke arah 

personel Lebanese Armed Force. 

Saat itu sejumlah tentara Lebanon 

sedang melakukan patroli. Seketika 
keenam personel TNI menyekat 

kedua belah pihak, sambil 

menghadap kedua pihak keenam 

anggota TNI berteriak kata ”peace” 

berkali-kali. Sambil berteriak 

mereka mengibarkan bendera PBB, 

kata Kapten Sundoko. Selanjutnya 

keenam pasukan TNI langsung 

mendatangi kedua belah pihak. 

Mereka melakukan negosiasi 

selama enam menit. Walhasil, 

tentara Lebanon dan Israel 

berhenti bersitegang. Kedua belah 
tentara itu meninggalkan lokasi.  

 Keenam anggota TNI 

kemudian  balik markas di Sektor 

Timur dan melaporkan kejadian 

tersebut. Kejadian itu pun sampai 

di telinga Force Commander Mayor 

Jenderal Paolo Serra. Pimpinan 

tim perdamaian PBB itu pun 
memberikan apresiasi dan terima 

kasih kepada keenam anggota TNI.

Atas kejadian tersebut, Komandan 

Satgas Indobatt Letnan Kolonel 
Lucky Avianto menyerahkan 

piagam penghargaan kepada 

enam personel Kompi Alpha atas 

jasanya melerai tentara Lebanon 

dan Israel. Penyerahan piagam 

dilakukan dalam upacara apel 

luar biasa di lapangan Soekarno 

Markas Indobatt, Adshid al-
Qusayr, Libanon Selatan, Rabu, 13 

November 2013. (Redaksi)
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Danpussenkav

Brigjen TNI Mulyanto

TEKNOLOGI PERSENJATAAN MILITER 

SANGAT MEWARNAI KEMENANGAN 

DALAM SUATU PERTEMPURAN

K
avaleri TNI Angkatan 

Darat sebagai salah satu 

kecabangan TNI Angkatan 

Darat yang memiliki tugas pokok 

menyelenggarakan pertempuran 

darat yang bersifat mobile dengan 

menggunakan Ranpur baja. 

Namun, kondisi Ranpur yang 

dimiliki oleh Satuan Kavaleri saat 

ini masih sangat memprihatinkan, 
dimana sebagian besar sudah 

berusia tua dengan tahun 

produksi yang bervariasi. Untuk 

mengetahui dan menggali lebih 

jauh tentang berbagai hal yang 

menyangkut kesiapan Alutsista 

Satuan Kavaleri TNI AD dalam 

menghadapi tantangan tugas 

kedepan, Danpussenkav Kodiklat 

TNI AD Brigjen TNI Mulyanto akan 

mengupasnya dalam Majalah 

Palagan pada Edisi Desember kali 

ini dalam bentuk Tanya (red) jawab 
(Danpussenkav). Berikut petikan 
wawancaranya:
 (Red): Kondisi Ranpur 
Satkav TNI AD saat ini masih 
sangat memprihatinkan, dimana 
sebagian besar berusia tua 
dengan tahun produksi yang 
bervariasi. Rencana apa saja yang 
akan dilakukan dalam peremajaan 
Ranpur Satkav, sehingga Ranpur 
Kavaleri benar-benar mampu 
memberikan dukungan dalam 
melaksanakan tugas-tugasnya 
sebagai patriot bangsa? 

  (Danpussenkav) : 
Kedepan seiring 

d e n g a n 

meningkatnya 

kemajuan ilmu 

pengetahuan 

dan teknologi, 

selain unsur 

manusia sebagai 

unsur yang paling 

dominan dalam 

m e m e n a n g k a n 

p e r t e m p u r a n , 

maka teknologi 

p e r s e n j a t a a n 

militer juga 

sangat mewarnai 
k e m e n a n g a n 

dalam suatu 

p e r t e m p u r a n . 

Memang kondisi 

Alutsista yang 

dimiliki oleh TNI 

AD saat ini, sebagian besar 

adalah pengadaan lama, yang 

dibuat antara tahun 1960-an 

s.d. 1990-an, seperti Panser 
Panhard, Panser VAB-NG, Panser 

Anoa, Tank Scorpion, dan Tank 

Stormer. Sebagian besar suku 

cadang Ranpur tersebut mungkin 

sudah tidak tersedia dan bahkan 
pabrik pembuatnya sudah tidak 
memproduksi lagi. Adapun 

rencana peremajaan Ranpur 

Satkav yang sedang berjalan dan 

akan dilakukan adalah: 

a.  M e m e l i h a r a 

seluruh Alut-sista pengadaan 

lama dan melaksanakan 

pengadaan Alutsista baru 

untuk rematerialisasi bagi 

satuan yang sudah ada dan 

pengisian satuan baru. 

Program rematerialisasi 

Alutsista Kavaleri 

dengan pengadaan MBT 

ternyata belum dapat 

memenuhi pencapaian 

MEF yang diharapkan, 

sehingga dilakukan kegiatan 

retrofitting terhadap Alutsista yang 

telah ada guna mempertahankan 

dan meningkatkan kesiapan 

Satkav yang telah tergelar. 

Rencana program retofitting akan 

dilaksanakan secara bertahap, 

seperti AMX-13 Kanon 75, Tank 
Scorpion, dan Panser V-150 

menyesuaikan kriteria standard 

umum yang telah ditetapkan, 

sedangkan rematerialisasi Alutsista 

Kavaleri ini diutamakan untuk 

Ranpur dibawah tahun 1980. 
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b.  Kebijakan yang diambil 

dalam rangka mewujudjan MEF 
(Minimum Essential Force), TNI 
AD berpedoman pada konsep 

pertahanan berbasis kemampuan 

(Capability Based Defence) 
maupun kebijakan zero growth 

dan right sizing, maka Pussenkav 

telah menyusun road map 

tahun 2014 s.d. 2029 yang akan 

menata Orgas dan gelar Satkav 

baik secara validasi organisasi 

maupun reorganisasi dengan 

tujuan serta sasaran organisasi 

sepadan, sehingga Satkav dapat 

dioperasionalkan secara efektif 
dan efesien. Hal ini dilaksanakan 
secara bertahap, terus-menerus, 

dan berkesinambungan dengan 

memperhatikan skala prioritas, 
sehingga diharapkan tahun 

2029 seluruh Ranpur Satkav siap 

operasional. 

c.  Memproses pengadaan 

Ranpur baru, yaitu Tank 

Leopard 2A4 dan Tank Leopard 

2 RI. Termasuk merencanakan 

rematerialisasi Ranpur Panser 

Kanon dengan Ranpur Panser 

Kanon Tarantula 6x6 sebanyak 

22 unit yang dialokasikan untuk 

satuan Yonkav di jajaran Kodam 

Jaya. 

d.  Melaksanakan kajian, pe-

nelitian, dan pengembangan 
untuk meningkatkan kemampuan 

Alutsista Satkav TNI AD baik 

dalam rangka mendukung proses 

pengadaan/pembelian maupun 

pemeliharaan Alutsista, seperti 
peningkatan kemampuan senjata 

melalui kegiatan rancang bangun 

RCWS (Remote Control Weapon 

Station), uji coba beberapa RCWS/
RWS buatan luar negeri yang 

nantinya akan digunakan pada 
Ranpur Satkav TNI AD, termasuk 

juga peralatan komunikasi dan 

BMS (Battlefield Management 
System), kegiatan rancang bangun 
simulator Ranpur Satkav yang 

saat ini dalam proses pelaksanaan 

serta kajian tentang rencana 

pengembangan Tank Medium bagi 

Satuan Kavaleri TNI AD. 

 (Red): Bagaimana desain 

postur dan pembinaan Satkav 
kedepan dihadapkan dengan 
kebijakan modernisasi Alutsista 
TNI AD? 

 (Danpussenkav) : Desain 
postur dan pembinaan Satkav 

kedepan dihadapkan dengan 

kebijakan modernisasi Alutsista 

TNI AD pada dasarnya sudah 

terwadahi atau tertuang pada 
Bujuk Induk Kavaleri yang 

didalamnya menjelaskan bahwa: 

a.  Postur Kavaleri TNI AD. 

1)  Pembinaan kekuatan 
Kavaleri dilaksanakan melalui 

pembinaan organisasi, SDM, 

materiil dan Alutsista, fasilitas, 

pendidikan dan pelatihan, latihan, 
piranti lunak dan kepemimpinan 
serta diselenggarakan secara 

berkesinambungan dan terus-

menerus, sehingga menjadi 

kekuatan yang mampu menghadapi 

setiap bentuk ancaman. Pada 
pembinaan kekuatan ini yang 

cukup menonjol adalah pembinaan 

organisasi dimana penataan 

bidang organisasi dengan pokok 

kebijakan Orgas Satkav kedepan 

perlu disederhanakan, sehingga 

terdiri dari Menkav baik dibawah 
Kodam Jaya maupun Kostrad, 

Orgas Yonkav yang terdiri dari 

Yonkav TOP ROK 2000, Yonkav TOP 

ROK 2011 dan Yonkav TOP ROK 

2013, serta adanya Orgas Denkav 

dan Kikav BS saja. 

2)  Pembinaan kemampuan 
Kavaleri dilaksanakan melalui 

pembinaan kemampuan intelijen, 

tempur, Binter, dan dukungan, 

serta diselenggarakan untuk 

menciptakan efek tangkal di darat 

sebagai bentuk sinergitas antara 

kemampuan pertahanan militer 

dan pertahanan nonmiliter baik 

dalam rangka tugas OMP maupun 

OMSP. 

3)  Pembinaan gelar kekuatan 
Kavaleri dilaksanakan melalui 

pembinaan  gelar kekuatan 

terpusat, kewilayahan dan 
pendukung sesuai strategi 

penangkalan dengan konsep 

pertahanan pulau-pulau besar 

dan rangkaian pulau-pulau 

kecil (kompartemen strategis 

pertahanan matra darat) yang 
disusun dalam Balahanwil dan 
Balahanpus serta diarahkan 

bagi terwujudnya totalitas efek 
tangkal dan tersedianya kekuatan 

penangkal awal terhadap setiap 
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ancaman yang diprediksi di wilayah 
darat NKRI. 

b.  Pembinaan Satkav tentunya 

disesuaikan dengan fungsi yang 

dimiliki yaitu fungsi penggempur 

dan fungsi pengaman. 

1)  Fungsi Penggempur yaitu 
melaksanakan pertempuran di 

darat yang bersifat ofensif dengan 

daya gerak, daya tembak, dan 

daya kejut (pendadakan) guna 
mendekati dan menghancurkan 
musuh terutama kendaraan 

berlapis baja. 

2)  Fungsi Pengaman dengan 
melaksanakan pengamanan pada 

satuan yang lebih besar, obyek 

vital nasional, VIP dan VVIP serta 

pengamanan wilayah sebagai 
satuan kawal, satuan tirai, satuan 
pengaman dan satuan pengintai. 

 (Red): Saat ini TNI AD 

sedang melaksanakan pengadaan 
Alutsista terbaru, termasuk 
diantaranya Pussenkav. 
Alutsista apa saja yang didapat 
dan sejauh mana kesiapan 
Pussenkav dalam menerima dan 
mengoperasionalkan Alutsista 
tersebut? Kemampuan dan 
keterampilan apa saja yang 
dibekalkan kepada prajurit 

Kavaleri? 

 (Danpussenkav) : Alutsista 
Kavaleri mempunyai peran 

yang sangat penting dalam 
pelaksanaan tugas pokok Kavaleri, 

karena merupakan komponen 

kekuatan satuan Kavaleri. Oleh 

karena itu, modernisasi Alutsista 

Kavaleri dilaksanakan antara lain 

dengan menetapkan peningkatan 

kriteria standard umum Alutsista 

Kavaleri yang disesuaikan dengan 

perkembangan teknologi militer, 

retrofitting, dan pengadaan 

Alutsista baru. Dalam rangka 

memenuhi kebutuhan Alutsista 

tersebut, TNI AD telah memroses 

pengadaan Ranpur baru, yaitu 

Tank Leopard 2A4, Ranpur Tank 

Leopard 2 RI dan Ranpur-Ranpur 

pendukung lainnya seperti Ranpur 
Ambulance, Logistik, Recovery 
dan AVLB, serta termasuk rencana 

rematerialisasi Ranpur Panser 

Kanon dengan Ranpur Panser 

Kanon Tarantula 6x6 sebanyak 

22 unit yang dialokasikan untuk 

satuan Yonkav di jajaran Kodam 

Jaya. secara rinci yaitu sebagai 

berikut: 

a.  Ranpur Tank MBT Leopard 2RI 

dan Leopard 2A4 buatan Jerman 

sejumlah 103 unit. 

b.  Ranpur Tank Marder dan 

Tank Pendukung : 42 unit Tank 

Marder 1A3RI, 8 unit Tank 

Marder 1A3, 4 unit Tank ARV3RI 

dan ARV2RI (recovery), 3 unit 
Tank AVLB/Beaver RI, 1 unit Tank 

DTV (latihan mengemudi), serta 
Peralatan pendukung seperti DTS 
(Driving Trainner Simulator), TCS 
(Turret Crew Simulator), Turret 

Maintenance Trainer, spare part, 

dan munisi kanon Tank MBT. 

c.  Ranpur Panser Tarantula 

buatan Korea Selatan sejumlah 22 

unit, saat ini sudah diterima oleh 

Kemhan dan menunggu proses 

distribusi ke Satuan Kavaleri. 

Agar dapat mengoperasionalkan 

Alutsista-Alutsista baru ini secara 

baik, tentunya Pussenkav selaku 

pembina teknis kecabangan telah 

mengambil beberapa langkah 

untuk membekali para prajurit 

yang nantinya akan mengawaki 
Alutsista-Alutsista tersebut, yaitu:

1)  Mengirimkan personel untuk 
mengikuti kursus Bahasa Jerman di 
Pusdiklat Bahasa Badiklat Kemhan 

RI yang nantinya menjadi kader-
kader pelatih, sesuai kontrak akan 
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melaksakan pelatihan bidang 
otomotif, senjata, dan komunikasi 
di Jerman. 

2) Pussenkav telah melaksana-
kan MTT (Mobile Training Team) 
berupa pelatihan-pelatihan dalam 
bentuk penataran sebagai kader-

kader pelatih. 
3) Pussenkav bekerja sama 
dengan Singapura dengan 

mengirimkan beberapa personel 

dalam rangka PEP (Personel 

Exchange Program)sebagai kader-
kader yang akan mengawaki 
Alutsista baru jenis MBT tersebut. 

d.  Rencana pembentukan satuan 

Kavaleri dengan Ranpur MBT jenis 

Leopard di satuan Kostrad (Yonkav 

1 dan Yonkav 8) ini, maka akan ada 
pergeseran Ranpur Scorpion dari 

Yonkav 1 dan Yonkav 8 ke satuan-

satuan Kavaleri di kewilayahan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka 

Pussenkav telah melakukan Mobile 

Training Team difokuskan pada 

penguasaan Ranpur Scorpion bagi 

satuan kewilayahan yang dibagi 
dalam dua wilayah yaitu wilayah 
Barat dipusatkan di Yonkav 1 dan 

wilayah timur di Yonkav 8. 
e.  Pembangunan Sarpras MBT 

Leopard saat ini juga telah dibangun 

di beberapa Satkav yang akan 

menerima Ranpur MBT Leopard 

tersebut seperti fasilitas garasi 
Ranpur, garasi Tank Transporter, 

workshop, ruang simulator, gudang 
Munisi, cucian Tank dan Lintasan 

Rintangan Ranpur Tank MBT, serta 

fasilitas pendukung lainnya yang 

saat ini dalam proses penyelesaian 

pembangunan. 

 (Red) : Hal-hal apa yang 
mendasari pengadaan Alutsista 
Ranpur kelas berat/MBT Leopard 
dan bagaimana bila dihadapkan 
pada kondisi infrastruktur jalan 
dan jembatan yang ada di wilayah 
Indonesia. 

 (Danpussenkav) : Ranpur 
jenis MBT merupakan Ranpur 

Tank yang dirancang sebagai 

Ranpur penggempur, dengan 

spesifikasi teknik meliputi sistem 
automotif, sistem senjata, sistem 
komunikasi, lindung lapis baja 

dengan aplikasi Armor protection 
dan perlindungan lainnya serta 

kelengkapan aplikasi teknologi 

terkini yang dibutuhkan, sehingga 

membutuhkan beban keseluruhan 

dengan kisaran berat > 40 Ton. 

Berikut ini merupakan beberapa 

pertimbangan yang mendasari 
perlunya Kavaleri TNI AD diperkuat 

dengan Alutsista Ranpur kelas 

MBT: 

a.  Ditinjau dari perimbangan 
kekuatan. Kebutuhan akan 

Alutsista Ranpur kelas MBT 

didasarkan atas pertimbangan 
perlunya perimbangan kekuatan 

atau “Balance of Power” di 

kawasan Asia Tenggara dan bukan 
dimaksudkan sebagai bentuk 

ancaman terhadap negara-negara 

lainnya sesuai perkembangan 

lingkungan strategis. Dari data 

yang ada, sampai dengan saat 

ini Indonesia merupakan salah 

satu dari 5 negara di wilayah Asia 
Tenggara yang belum diperkuat 

dengan Ranpur kelas MBT selain 

Philipina, Brunei, Timor Leste dan 

Papua New Guinea. 
b.  Ditinjau dari keuntungan 
politis negara 
1)  Merupakan langkah 
strategis untuk membangun 

kekuatan berimbang dalam upaya 

peningkatan pencitraan wibawa 
negara dan bangsa Indonesia, 

dengan tujuan sebagai daya 

tangkal, perbandingan daya 

tempur relatif yang lebih baik 
dengan negara tetangga, dan posisi 

tawar-menawar Negara Indonesia 
di dunia Internasional. 

2)  Aspek daya tangkal. Untuk 
pengadaan Ranpur Satkav TNI 

AD untuk fungsi Penggempur ke 

depan, selain memrioritaskan jenis 

Ranpur kelas sedang/medium, 

perlu memiliki Tank jenis MBT agar 

TNI AD memiliki daya tangkal dan 

perbandingan daya tempur relatif 
yang lebih baik dengan negara 

tetangga. 

3)  Dengan menggunakan Ranpur 
MBT, prajurit Kavaleri TNI AD siap 

untuk melakukan kegiatan latihan 
bersama dengan negara-negara 

lain, baik dalam forum kerjasama 

bilateral maupun kerjasama 

multilateral yang sudah berjalan 
sampai dengan saat ini. 

c.  Ditinjau dari segi Teknologi 
Ranpur. 

1)  Ranpur MBT memiliki kualitas 
lindung lapis baja dan aplikasi 

pelindung lainnya yang lebih baik 

dibandingkan dengan jenis Tank 

lainnya seperti Explosive Reactif 
Armor/ERA (aktive protection), 
ceramic add on plate, composive 

protection. Dengan standard 

dasar sistem lindung lapis baja 

pada Body/Hull Ranpur saja, 
Ranpur MBT mampu menahan 

tembakan senjata kanon sampai 

dengan kaliber 40mm. Sehingga 

kemampuan MBT tidak bisa 
dibandingkan dengan Medium 

dan Light Tank, karena MBT hanya 

dapat dihadapi dengan MBT juga. 

2)  Ranpur MBT memiliki daya 
tembak yang lebih besar, karena 

menggunakan senjata dengan 

kaliber yang besar (Kal. 120mm-

125mm) dengan jarak capai 
yang cukup jauh (diatas 2.500 

meter), tidak sebanding apabila 
dibandingkan dengan Ranpur yang 

kelasnya di bawah MBT, karena 
jarak capai senjata dan lindung 

lapis baja, baik light maupun 

medium Tank. 

3)  Ditinjau dari segi kemajuan 
teknologi, Ranpur MBT 

menggunakan aplikasi teknologi 

terkini yang berdampak akan 

meningkatkan sumber daya 

manusia prajurit TNI AD, 

sehingga melalui penguasaan 

dan pemahaman aplikasi 

teknologi militer terkini mampu 
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mensejajarkan prajurit TNI AD 

dengan prajurit Angkatan Darat 

negara-negara lain. 

4)  Ranpur MBT memiliki tingkat 
akurasi tembakan yang lebih tinggi, 
karena Ranpur dilengkapi dengan 

sistem keseimbangan (stabilizer) 
pada sistem turret, sehingga 

memungkinkan menembak 

sasaran sambil bergerak, dilengkapi 

dengan Automatic firing control 
system dan Balistic computer 

untuk meningkatkan kecepatan 

dan akurasi dalam penembakan. 

5) Dari segi kondisi Ranpur tank 
Satkav TNI AD saat ini khususnya 

Tank AMX-13 sudah berusia sangat 

tua dan teknologi yang sudah 

ketinggalan zaman, sehingga 
perlu diganti atau diretrofit secara 
bertahap. 

d. Ditinjau Dari Segi Medan 
Wilayah Indonesia. 

1)  Dihadapkan pada permukaan 
daratan tropis. 

a)  Kondisi jalan pada dasarnya 
tidak menjadi kendala dalam 
operasional Ranpur MBT. Ranpur 

MBT yang dirancang memiliki 

kemampuan mobilitas yang tinggi 
dengan sistem penggerak roda 

rantai (Track Link) dengan tenaga 
gerak sangat kuat dan tekanan 

jejak yang sangat kecil serta 

kemampuan fording (mengarung) 
pada kedalaman sungai tertentu, 

memberikan kemampuan dapat 

bermanuver dengan baik di 

segala bentuk medan off-road 
dengan permukaan tanah yang 

relatif lunak/berlumpur sekalipun 
termasuk di medan berpasir, serta 

mampu mengarung sungai yang 

memiliki kedalaman rata-rata 

dibawah 4 meter dengan dasar 
sungai yang relatif cukup keras 
b)  Prinsip pergerakan Tank 
merupakan roda yang berjalan 

diatas penampang yang 

berbentuk rantai, sehingga sudah 

memperhitungkan ground pressure 

(tekanan jejak) yang semakin kecil, 

namun semakin mampu melintasi 

medan-medan off road, khususnya 

di wilayah Indonesia yang beriklim 
tropis (basah). 
Contoh : Ranpur MBT Leopard 

dengan penampang rantai (5,8 m 

x 0,6 m) dan berat tempur Ranpur 
62 Ton (62.000 kg). 
Luas rantai yang menapak di tanah 

= Panjang x Lebar x 2 (ka+ki) = 5,8 
m x 0,6 m x 2 = 6,96 m2 = 69.600 

cm2 

Tekanan Jejak = 62.000 kg 69.600 

cm2 = 0,89 kg/cm2 = 8,9 ton/m2 

 Dibandingkan dengan Truck 

Tronton dengan berat yang sama 

(62 Ton), karena luas Ban Truck 
yang menempel ke lantai lebih 

kecil, sehingga Tekanan Jejak 

pada Truck lebih besar, dan tidak 
akan leluasa bergerak dimedan 

Tropis. Selain itu, pada saat Ranpur 

bergerak maka Tekanan Jejaknya 

akan semakin kecil, sehingga 

Tekanan jejak Ranpur berbanding 

terbalik dengan kecepatan Ranpur, 

semakin tinggi kecepatan Ranpur 
maka tekanan jejaknya akan 

semakin kecil. 

2)  Dihadapkan Kondisi Infra-
struktur Jalan dan Jembatan. 

a)  Penghitungan penggunaan 
ke jalan, adalah dihitung jumlah 

MST (Muatan Sumbu Terberat) 
kendaraan yang akan dihitung 

bebannya ke jalan. Perda masing-

masing daerah di Indonesia saat 

ini masih mengacu kepada beban 

Muatan Sumbu Terberat (MST) 
dengan ketentuan Jalan kelas 1 

adalah jalan arteri dengan MST 

diijinkan lebih besar dari 10 Ton, 

Jalan kelas II adalah jalan arteri 

dengan MST diijinkan 8 Ton, Jalan 

kelas III A adalah jalan arteri/ 

kelektor dengan MST diijinkan 8 

Ton, dan seterusnya. Dari fakta 

diatas Tank dengan berat 62 

Ton, dengan MST 8,85 Ton masih 

memenuhi syarat menggunakan 

jalan kelas 1 dan kelas II, untuk 

jalan umum di Indonesia. 

b) Untuk melintasi jembatan 
berdasarkan kelas jembatan yaitu 

Kelas A Lebar 7 m, ditambah 1 m 
untuk trotoar dan kelas B yaitu 

lebar 6 m, ditambah trotoar 0,5 

m, panjang antara 40 s.d 60 m. 

Dengan perhitungan intensitas 

beban terbagi rata (BTR) dalam 
arah memanjang, maka Tank MBT 

dengan berat 62 Ton masih dapat 

melintasi kedua kelas jembatan 

tersebut. Dengan rumus L>30 m, 

q = 8,0 (0,5+15/L) k Nm². Maka 
dengan asumsi jembatan kelas 

B panjang 40 m dan lebar 6,5 m. 

q  jembatan adalah 4,46 kNm² > q 
Tank adalah 2,38 kNm², sehingga 
Tank masih memungkinkan 

melintasi jembatan tersebut. 

c)  Dihadapkan kepada faktor 
infrastruktur yang ada maka kondisi 

jalan dan jembatan beberapa 

wilayah di Indonesia yang ada saat 
ini adalah sbb: 

(1)  Wilayah Ibukota Jakarta. 
Kondisi infrastruktur kota Jakarta 

memiliki kemampuan jalan dan 

jembatan utama yang terbaik dan 

terkuat dengan lebar minimal 20 

meter dan ketahanan rata-rata 

sampai dengan beban diatas 80 

ton. 

(2)  Wilayah Pulau Jawa. Kondisi 
infrastruktur Pulau Jawa saat ini 
memiliki kemampuan jalan dan 

jembatan yang cukup baik dan 

memadai seiring perkembangan 

zaman dan tuntutan arus 
transportasi yang semakin besar 

dan laju pertumbuhan kendaraan 

yang semakin padat sehingga 

karakteristik jalan dan jembatan 
yang dimiliki terbaik dan terkuat 

dengan lebar minimal 15 meter 

dan ketahanan rata-rata sampai 

dengan beban diatas 60 ton. 

(3)  Wilayah Kalimantan. 
Pengerahan Ranpur dapat 

dilaksanakan di wilayah 
Kalimantan, dengan menggunakan 

jalan kelas I dan kelas II, serta 
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jaring-jaring jalan di perkebunan-

perkebunan yang ada. Termasuk 

jalan-jalan yang dapat digunakan 

sampai ke daerah perbatasan RI-

Malaysia. 

e.  Ditinjau dari segi Transfer of 
Tehnology (TOT). 
1)  Pembelian Ranpur MBT harus 
diikuti dengan kesepakatan proses 
Transfer of Tehnology (ToT) tanpa 
batasan, sehingga hal tersebut tidak 
menjadi kendala. Proses ToT ini 

merupakan salah satu penekanan 

yang utama dalam pembuatan 

MoU pada saat proses pembelian, 

walaupun pada beberapa negara/
pabrikan mengisyaratkan proses 

ToT akan dilaksanakan bila 

pembelian minimal 100 unit 

Ranpur. Kemudahan-kemudahan 

dalam Transfer of Tehnology (ToT) 
merupakan salah satu persyaratan 

dalam pembelian Tank MBT. 

2)  Diharapkan dengan 
Indonesia memiliki teknologi 

Alutsista Ranpur yang canggih 

dari negara produsen dapat 

diturunkan Transfer of technology 

pembuatan Ranpur tersebut 

secara bertahap. Disisi lain apabila 

ilmuwan- ilmuwan kita peka dan 
didukung oleh pemerin tah untuk 

mengembangkan teknologi Tank 

tersebut dan secara keseluruhan 

ini akan menjadi peluang bagi 

BUMNIP (Badan Usaha Milik 

Negara Industri Pertahanan) dan 
BUMNIS (Badan Usaha Milik 

Negara Industri Strategis) untuk 
mempelajari pembuatan bagian-

bagian teknologi tanknya tersebut, 

maka tidak menutup kemungkinan 
di masa yang akan datang 

Indonesia yang semula mengimpor 

produk Ranpur, tersebut berubah 

menjadi memroduksi bahkan 

mengekspornya. Hal ini bisa 
terjadi seperti tahapan saat kita 
mengimpor Ranpur Panser VAB 

Perancis sampai dengan kita bisa 

membuatnya dengan teknologi 

yang sama dengan nama Ranpur 

Panser Anoa 6x6. 

 (Red) : Guna mendapatkan 

personel Satkav yang andal dan 
profesional sesuai tuntutan tugas, 
langkah apa saja yang dilakukan 
komandan untuk menjawab 
tantangan tugas tersebut? 

 (Danpussenkav) : Personel 
dalam organisasi satuan 

Kavaleri merupakan salah satu 

elemen utama yang senantiasa 
dipelihara dan ditingkatkan 
kemampuannya, sehingga  dalam 

pola pembinaannya diarahkan 

pada peningkatan kualitas 

pembinaan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang disesuaikan dengan 
MEF dan pemenuhan organisasi 

berdasarkan kebutuhan aktual, 

faktual dan terukur (right sizing) 
serta dilaksanakan bertahap sesuai 

skala prioritas. Guna mewujudkan 
SDM Kavaleri TNI AD yang 

berkualitas, terbaik dan unggul, 

disiplin tinggi, taat dan menjunjung 
tinggi hukum, memahami jati 
dirinya sebagai tentara pejuang, 

tentara rakyat, tentara nasional dan 

tentara profesional, serta memiliki 

wawasan kebangsaan, sehingga 
selalu mencintai dan dicintai 

rakyat. Pada pelaksanaannya 

pembinaan SDM yang diawali 
dengan proses perekrutan, 

pembangunan, pengembangan 

profesi dan kompetensi, 

penggunaan dan pembinaan 

karier, perawatan dan pemisahan 
personel. Untuk menghasilkan 

SDM yang berkualitas, perekrutan 

harus dilaksanakan secara 

transparan dan akuntabel 

dari sumber terbaik. Hasil 
perekrutan dilanjutkan dengan 

pembangunan, pengembangan 

profesi dan kompetensi melalui 

pendidikan dan pelatihan. Hasil 
didik digunakan sesuai dengan 

analisis jabatan dan pekerjaan 

berdasarkan syarat kompetensi 

dan deskripsi pekerjaan dan 

jabatannya. Penggunaan personel 

diatur sesuai pola pembinaan karir 

dan dikembangkan berdasarkan 

evaluasi kinerja SDM sebagai 

penentu pengembangan karir 

personel selanjutnya dimana 

setiap personel TNI AD digunakan 
berdasarkan golongan karir dalam 

struktur penyiapan kekuatan 

atau karir struktural baik sebagai 

kekuatan kewilayahan maupun 
pertempuran. Perawatan personel 
diarahkan pada optimalisasi 
pemberian rawatan dinas dan 
purna dinas kepada prajurit dan PNS 

TNI AD beserta keluarganya sesuai 

ketentuan perundang-undangan. 

Perawatan diselenggarakan 
melalui pembinaan hukum, 

disiplin dan tata tertib, pembinaan 
moril dan pembinaan mental. 

Perawatan diarahkan untuk 
memantapkan moralitas, soliditas, 

wawasan kebangsaan, cinta tanah 
air melalui keteladanan, loyalitas, 

pemantapan kepemimpinan se-

suai strata transformatif, adaptif, 
unggul melalui wujud pembinaan 
satuan secara terintegrasi dengan 

berlandaskan Sapta Marga, 

Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib 

TNI. Sedangkan pada tahapan 

pemisahan berdasarkan prinsip 

kesukarelaan maka pemisahan 

personel dilakukan secara tepat 

waktu dengan pemberitahuan 
sedini mungkin dan tetap 

memelihara kekuatan personel TNI 

AD secara kualitas dan kuantitas. 
 Diakhir perbincangan dengan 

Tim Redaksi Palagan, Danpussenkav 

mengungkapkan harapannya 

kepada prajurit Kavaleri dalam 

rangka memajukan satuan 

Kavaleri untuk menyongsong tugas 

kedepan yang semakin kompleks 

dan dinamis adalah sesuai visi dari 

Pussenkav Kodiklat TNI AD yaitu 

“Mewujudkan prajurit Kavaleri 
yang berakhlak mulia, solid, 

profesional serta mencintai dan 

dicintai rakyat”. (Redaksi)
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Korpr i  Terus Meningkatkan Profesional isme 
Dalam Menjalankan Tugas

Pangdam III/Siliwangi :

P
egawai Negeri Sipil jajaran 
Kodam III/Siliwangi yang 
tergabung dalam Sub 

Unit Korps Pegawai Republik 
Indonesia (Korpri) Kodam III/Slw 
melaksanakan upacara Peringatan 

Hari Ulang Tahun Ke 42 Korps 
Pegawai Republik Indonesia, 
Jum’at (29/11/13).
 Upacara yang dilaksanakan 

di Lapangan Makodam III/Slw 
Jalan Aceh No. 69 Bandung, 

dihadiri oleh 800 anggota PNS 

jajaran Kodam III/Slw yang berada 
di wilayah Bandung-Cimahi. 
Bertindak sebagai Inspektur 
Upacara Kasdam III/Slw Brigjen TNI 
Suyatno, SE, M.Sc.

 Presiden Republik Indonesia 

Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono 
selaku Penasehat Nasional 

Korpri dalam sambutannya 

yang dibacakan Kasdam III/Slw 
mengharapkan segenap anggota 

KORPRI terus  meningkatkan 

profesionalisme dalam men-

jalankan tugas dan fungsi sebagai 

aparatur pemerintah, serta tetap 

netral dalam proses demokrasi 

yang sedang tumbuh dan 

berkembang di tanah air. 

 Para anggota KORPRI menurut 

Presiden harus berdiri di tengah-

tengah masyarakat, baik itu dalam 

proses Pemilukada, maupun 

Pemilihan Umum dan Pemilihan 

Presiden dan Wakil Presiden 

tahun 2014 mendatang. Presiden 

menegaskan bahwa keberpihakan 
anggota KORPRI hanya tegak lurus 

kepada bangsa dan negara.

 Presiden juga mengharapkan 

agar peringatan hari jadi KORPRI 

tahun ini dapat meningkatkan 

dedikasi, profesionalisme, 

integritas, dan semangat reformasi 

birokrasi dari segenap anggota 

KORPRI dalam pengabdian saudara-

saudara kepada masyarakat, 

bangsa dan negara tercinta.

 Presiden nenekankan 

kepada Korpri untuk mewujudkan 
birokrasi yang bersih, efisien, 
efektif, transparan, dan akuntabel. 
Meningkatkan budaya anti 
korupsi dengan melaksanakan 

Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Pencegahan 

dan Pemberantasan Korupsi. 

Menciptakan birokrasi yang cerdas, 

cepat, profesional, dan responsif, 

serta menunjukkan keteladanan 

sebagai aparatur negara yang 

bersih dan berwibawa, tidak 
mencederai kepercayaan rakyat 

dan sumpah jabatan serta memiliki 

amanat dan tanggung jawab yang 
besar dalam menjalankan tugas 

kepada Tuhan, bangsa dan negara. 

(Redaksi)
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Keberadaan Saka Wira Kar t ika Dapat Menjadi  Kawah 
Chandradimuka Untuk Membentuk Generasi  Muda Berkarakter

Pangdam II/Sriwijaya:

P
angdam II/Sriwijaya Mayjen 
TNI Bambang Budi Waluyo 

menutup kegiatan Perjusami 

Saka Wira Kartika Kodam II/Swj 
TA. 2013, bertempat di Yonif-200/

Raider Gandus, Palembang 

(27/10/13). Kegiatan perkemahan 
yang dilaksanakan selama tiga 
hari sejak tanggal 25 Oktober 

2013 telah berjalan aman dan 

tertib sesuai agenda yang telah 
ditetapkan.

 Pangdam berharap kegiatan 

Perjusami Saka Wira Kartika Kodam 
II/Swj ini dapat meningkatkan dan 
mengembangkan gerakan Pramuka 

sebagai salah satu kegiatan awal 
pendidikan pendahuluan bela 

negara dan wadah pembinaan 
karakter generasi muda bangsa. 

Disamping itu, dengan berakhirnya 

kegiatan ini diharapkan semakin 

memperkokoh persatuan dan 

kesatuan diantara para peserta, 

meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan kepramukaan serta 

menumbuhkan kesadaran akan 

pentingnya hak dan kewajiban 
bela negara maupun kepedulian 

terhadap lingkungan sosial di 

sekitarnya.

 Kepada adik-adik anggota 

Pramuka peserta perkemahan, 

Pangdam berpesan agar apa yang 

telah diperoleh dan dipelajari 

serta berbagai pengalaman selama 

mengikuti perkemahan ini, agar 
dikembangkan di lingkungan 

masing-masing. 

 Kepada para Pembina, 

Pembimbing dan Instruktur serta 

semua unsur yang terkait dengan 

gerakan Pramuka, khususnya 

di lingkungan Saka Wira Kartika 
jajaran Kodam II/Swj, Pangdam 
minta,  terus berupaya dan 

meningkatkan kualitas serta 

kuantitas kegiatan kepramukaan 
ini di lingkungan masing-masing. 

Jadikan gerakan Pramuka ini 

sebagai sarana kita untuk 

mencetak kader-kader bangsa yang 

berkualitas. Kembangkan program 

kegiatan kepramukaan yang lebih 

kreatif, inovatif dan edukatif, 
sehingga mampu menarik minat 

dan hasrat anak-anak untuk aktif 
dalam kegiatan kepramukaan.    

 Hal ini penting untuk terus 
kita upayakan, karena keberadaan 

Saka Wira Kartika dapat menjadi 
kawah Chandradimuka untuk 
membentuk kader-kader generasi 

muda yang berkarakter, berdisiplin, 

berwawasan kebangsaan, patriotik 
dan memiliki  rasa cinta tanah air 

serta semangat bela negara yang 

tinggi untuk mempertahankan 
keutuhan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. (Redaksi)
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MEMBANGUN PRIBADI KEPEMIMPINAN HARUS DIMULAI 
DARI JATIDIRI YANG BERKARAKTER

M
embangun kepribadian 

kepemimpinan itu tidak 
mudah hal ini perlu 

dimulai dari jati diri pemuda yang 
memiliki karakter Pancasila. Hal 
tersebut disampaikan Pangdam 

VI/Mulawarman Mayjen TNI 
Dikcy Wainal Usman, S.IP., M.Si., 

dihadapan ratusan Mahasiswa 
Universitas Balikpapan (UNIBA), 
saat memberikan kuliah umum 

yang berlangsung di Aula 

Universitas Balikpapan, Jumat 

(1/10/2013).
 Kegiatan  tersebut dihadiri 

oleh Aster Kasdam VI/Mlw 
Kolonel Inf Andi Suyuti, Waka 
Pendam VI/Mlw Letkol Inf Andi 
M. Suryadarman, Rektor UNIBA 

DR. Suartono, Ketua yayasan  

Pendidikan Tinggi  Dharma 

Wirawan Rendi Ismail.
 Dihadapan para Mahasiswa, 
Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI 

Dicky Wainal Usman, S.IP., 

M.Si., mengemukakan bahwa 
untuk membangun pribadi 

kepemimpinan itu tidak mudah, hal 

ini harus dimulai dari jati diri kita 

masing-masing dengan mengenali 

dan menanamkan pola 5 Sikap 

Dasar sebagai implementasi Nilai-

Nilai Pancasila diantaranya jujur, 

terbuka, berani mengambil  resiko 

dan bertanggung jawab, komitmen 
dan berbagi (sharing).  Sedangkan 
3 Syarat implisit diantaranya 

karakter kuat, memohon 

pertolongan Tuhan dan pandai 

bersyukur. Dan 3 cara explisit 

diantaranya mencanangkan hasrat 

untuk berubah melalui do’a dan 

ibadah mewujudkan perubahan 
menjadi  suri tauladan.

 Setiap individu adalah 
pemimpin, minimal ia memimpin 

dirinya dan keluarganya sesuai 

dengan pola Be Know Do yang 

memiliki  arti sebagai berikut, 
Be yaitu karakter pemimpin 

yang utama,  Know yaitu Ketahui 

masalah dan bagaimana masalah 

terjadi, sedangakan Do memiliki 

arti melakukan dengan baik.

 Di akhir paparannya, Pangdam 

VI/Mlw memberikan Atensi 
kepada para Mahasiswa UNIBA 
diantaranya pertama, yakini nilai-

nilai Pancasila karena merupakan 

realitas obyektif pada kehidupan 
masyarakat bangsa dan bernegara.    

Kedua, jangan terjebak euforia 

kebebasan, yang tidak sesuai 
dengan norma dan hukum, oleh 

karenanya harus pandai-pandai  

membaca situasi, memilih dan 

memilah, jangan sampai merugikan 

diri sendiri, keluarga, lingkungan 

dan merugikan almamater. Ketiga,  

bekali diri dengan pengetahuan dan  

keterampilan melalui pendidikan 

formal maupun informal. Serta 

tingkatkan Kompetensi diri dalam 
menghadapi persaingan global. 

Keempat, menjunjung tinggi 
“persamaan” (equality) tidak dalam 
primordialisme sempit, hak dan 

kewajiban yang sama untuk hidup 
aman tentram berdampingan, 

saling menghargai, menghormati, 
musyawarah dan membantu 
bergotong royong. Kelima, berpikir 

maju untuk kepentingan yang lebih 
besar dan tidak memanipulasi 
budaya bangsa sebagai akibat 

pengaruh luar dan penetrasi kuat 

yang sulit dibendung. Keenam,  

hendaknya dapat membawa 
nama baik almamater dimanapun 

berada dan mengabdikan diri serta 

dapat menjadi suri tauladan bagi 

masyarakat di lingkungan dan 

bukan justru menjadi bagian dari 

permasalahan di masyarakat.

Selesai memberikan kuliah umum 

dilanjutkan dengan tukar menukar 

cindera mata dari Rektor UNIBA 

DR. Suartono kepada Pangdam VI/

Mlw dan sebaliknya serta diakhiri 
dengan foto bersama. (Redaksi)

Pangdam VI/Mulawarman:
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PANGDAM JAYA SELALU BERUSAHA BERADA 
DITENGAH-TENGAH ANGGOTA

“
Tempat saya yang terbaik 

adalah di tengah-tengah 

anak buah saya” Demikianlah 

kalimat bijak Panglima Besar 

Jenderal Sudirman yang selalu 

menjadi inspirasi bagi Panglima 

Kodam Jaya/Jayakarta Mayor 

Jenderal TNI E. Hudawi Lubis yang 
selalu berusaha berada ditengah-

tengah anggota Kodam Jaya dalam 

berbagai situasi.

 Pangdam Jaya didampingi 

oleh Irdam Jaya Kolonel Inf 

Syukran Hambali bersama segenap 
para asisten Kasdam Jaya dan Para 

Kabalak Kodam Jaya melakukan 

pemukulan bola pertama pada 

pertandingan bola voli menyambut 

HUT Kodam Jaya/Jayakarta Ke-64, 
bertempat di lapangan voli Kartika, 
Jl.Mayjen Sutoyo No. 5 Cililitan 

Jakarta Timur, Kamis (5/12/13).          
 Pangdam Jaya tergabung 

didalam tim yang beranggotakan 
Irdam Jaya dan juga para Assisten 

dan Kabalak Kodam Jaya, 

sedangkan lawan tandingnya 

adalah tim gabungan putri yang 
beranggotakan Kowad, Persit 
dan PNS Kodam Jaya. Tim putri 

dengan gigih sanggup memberikan 

perlawanan, Hal ini dibuktikan 
dengan berhasilnya mereka 

mengimbangi permainan dengan 

skor 1-1.

 Sebagai seorang Prajurit 

TNI AD, olah raga merupakan 

suatu kebutuhan wajib demi 
menunjang pelaksanaan tugas 

pokok pengabdian untuk nusa dan 

bangsa. Kebersamaan di lapangan 

pada olahraga kali ini dapat 

mencairkan kekakuan dan lebih 

bersifat kekeluargaan. Dengan 

demikian ikatan silaturahmi antar 

sesama Keluarga Besar Kodam Jaya 

yang menjunjung tinggi sportivitas 
dan kebersamaan tetap terpelihara 

dengan baik.

 Jelang HUT ke-64, Kodam 
Jaya melaksanakan kegiatan 

pertandingan berbagai cabang 

olah raga yang di ikuti oleh 
berbagai satuan serta ibu-ibu Persit 

KCK PD Jaya. Berbagai kegiatan 

kemanusiaan seperti donor darah, 
pengobatan masal, dan karya bakti 
dilakukan oleh segenap jajaran 

Kodam Jaya “Aneka Daya Tunggal 

Bakti“. (Redaksi)
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PANGDAM IX/ UDY PERIKSA KESIAPAN PENGAMANAN 
BALI DEMOCRACY  FORUM VI

P
angdam IX/Udy Mayjen 

TNI Wisnu Bawa Tenaya 
memimpin Apel Gelar Pasukan 

Kesiapan Oprasi Pengamanan 

dalam rangka BDF (Bali Democracy 

Forum) VI Tahun 2013,  Senin 

(4/11/2013) bertempat di 
Lapangan Niti Mandala Renon.
 Gelar pasukan ini diikuti 
jajaran TNI dan Polri, Pecalang, 

serta unsur terkait lainnya. Apel 

Gelar Pasukan dilaksanakan 

untuk mengadakan pengecekan 

kesiapan pasukan, materiil yang 

dilibatkan pengamanan baik 

secara perorangan maupun satuan 

sesuai dengan Prosedur Tetap 

Pengamanan, sehingga dalam 

pelaksanaannya tidak terjadi 
tumpang tindih ataupun kesalahan 
prosedur.

 Pangdam menyampaikan 

perlu adanya pemahaman dan 

penguasaan  Protap Pengamanan 

VVIP sesuai tugas dan tanggung 

jawab masing-masing, pegang 
teguh disiplin dengan memahami 

rantai Komando. Dilandasi dengan 

rasa saling hormat mengormati 

antar sesama dan menjunjung 

kearifan lokal niscaya tidak akan 
terjadi perbuatan-perbuatan yang 

akan mencoreng nama Bali sebagai 

tempat berlangsungnya BDF yang 

VI tahun 2013. 

 “Cegah terjadinya kelengahan 

dan tingkatkan kepekaan terhadap 
kemungkinan yang dapat 

dimanfaatkan oleh pihak lain, 

jangan ragu-ragu dalam bertindak 
dan tingkatkan koordinasi secara 
optimal dengan semua unsur 

terkait dan cermati situasi yang 
berkembang secara terus menerus 

serta laporkan segera bila ada 

kejanggalan dalam pelaksanaan 

tugas”, perintah Pangdam.

 Pada kesempatan tersebut 

Pangdam juga menyampaikan 

bahwa kesiapan pengamanan ini 
digelar dalam rangka memberikan 

keyakinan kepada pimpinan bahwa 
setiap individu, satuan tugas dan 
Komando Operasi telah bersinergi 

dan membentuk kerjasama Tim 

secara profesional sesuai tugas 

dan tanggungjawabnya masing-
masing, sehingga kesiapan 

pengamanan ini dijamin dapat 

dilaksanakan dengan tertib aman 
dan lancar serta berhasil.

 Apel Gelar Pasukan ini diikuti 
oleh semua unsur pasukan yang 

terlibat, antara lain dari unsur TNI 

AD, TNI AL, TNI AU, Kepolisian 

dan termasuk Pecalang serta 

dihadiri oleh Kapolda Bali, para 

Pejabat Teras Polda Bali, Kasdam 

IX/Udayana, Danrem 163/Wira 

Satya, para Asisten Kasdam IX/

Udayana dan para Kabalak Kodam 

IX/Udayana. (Redaksi)
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PAMEN KODAM XVI/ PATTIMURA IKUTI GARJAS

K
emampuan Jasmani se-

seorang adalah salah satu 

unsur kemampuan manusia, 

yang memberikan gambaran pada 

postur prajurit, sehingga dalam hal 

pembinaannya tidak kalah penting 
dengan pembinaan unsur lainnya 

seperti mental dan intelektual. 
 Kepala Jasmani Kodam XVI/

Pattimura Kolonel Inf Usman 
Mubarok memimpin kegiatan 

tes kesegaran jasmani secara 

terpusat bagi para Prajurit Perwira 
Menengah (Pamen) berpangkat 
Kolonel dan Tes kesemaptaan 

untuk Uji Kenaikan Pangkat (UKP) 
Perwira Pertama (Pama) yang 
berada di jajaran Kodam XVI/

Pattimura bertempat di Kompleks 
Sport Hall, lapangan Karang 
Panjang. Senin (11/11/2013).
 Kasdam XVI/Ptm Brigjen TNI 

Torry Djohar Banguntoro meninjau 

langsung pelaksanaan kegiatan 

kesegaran jasmani periodik serta 

tes UKP yang merupakan program 

untuk harus dilaksanakan oleh 

setiap Prajurit TNI AD. Sebelum 
pelaksanaan, tim Kesehatan 
Kodam melaksanakan pengecekan 

kesehatan terlebih dahulu 

selanjutnya anggota Perwira 

Jasdam menyampaikan arahannya 

bahwa kesegaran jasmani bagi 
prajurit mutlak harus dimiliki 

oleh setiap Prajurit karena hal ini 
merupakan tolak ukur prajurit 

dalam melaksanakan tugas.

 Namun demikian, tidak 
memaksa bagi anggota yang tidak 
mampu melaksanakan karena 

sakit, tetapi yang perlu diperhatikan 
adalah sebelum melaksanakan 

harus dicek kesehatannya oleh 

anggota Kesehatan yang ada 

di lapangan serta prosedur 

yang lainnya sesuai petunjuk 

pelaksanaan kesamaptaan yang di 

keluarkan oleh TNI AD. Kegiatan 

semapta periodik yang diikuti oleh 
seluruh pejabat Kodam berpangkat 

Kolonel ini ditinjau langsung oleh 
Paban V/Sahlur Spersad Kolonel 

Inf. Eddy Siahaan. Rencananya 

semapta periodik tingkat pamen 
dilaksanakan selama 3 (tiga) 
hari secara berurutan mulai hari 

pertama dari Pamen berpangkat 

Kolonel sampai terakhir berpangkat 

Mayor. 

 Adapun yang dilaksanakan 

dalam Tes Kesegaran Jasmani 

adalah Lari dengan jarak tempuh 

3200 meter (samapta A), Pull Up 
selama 1 menit, Sit Up selama 

1 menit, Push Up selama 1 

menit dan shuttle run secepat-
cepatnya (semapta B). Untuk 
menentukan jumlah nilai samapta 

B adalah jumlah dari nilai-nilai 

samapta B dibagi 4. Dari nilai hasil 

keseluruhan tes Kesegaran Jasmani 

(samapta A+B) ini di bagi dua dan 
mendapatkan nilai akhir yang akan 

digunakan sebagai dasar penilaian 

samapta periodik. Pelaksanaan 

semapta periodik dilaksanakan 2 

kali dalam setahun, hal ini untuk 

menguji kemampuan jasmani para 

prajurit dan PNS TNI. (Redaksi)
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YONIF-411/RAIDER
Sejarah Satuan. 

 

B
eberapa fase/tahap ter-

bentuknya Batalyon Infanteri 

411 dimulai sejak masa 

sebelum pembentukan Batalyon K, 

yaitu dimulai antara tahun 1945- 

1950 adalah merupakan masa 

pergolakan revolusi Indonesia 

merdeka, dimana negara yang 

baru dilahirkan ini mencari bentuk 

pemerintahan yang sesuai dengan 

alam masyarakat Indonesia. Pada 

tahun 1950 di Solo berdiri Brigade 

5 yang kemudian berubah menjadi 

Brigade Panembahan Senopati 
(Brigade Petugas) dan mempunyai 
3 Batalyon masing-masing 

Batalyon-351 berkedudukan 

di Klaten, Batalyon-352 serta 

Batalyon 353.Batalyon-351 

kemudian mendapat tugas operasi 

APRA dan penumpasan DI/TII 

Kartosuwiryo diaerah Jawa Barat.

 Pada tahun 1951 ketiga 
Batalyon tersebut dilebur menjadi 

4 Batalyon masing-masing dengan 

nama Batalyon-415, Batalyon-416, 

Batalyon-417 dan Batalyon-418 
keseluruhan dibawah Resimen 
Infanteri 15 Batalyon-415 dan 

berkedudukan di Kleco (Solo) 
hanya berusia 1 tahun sebab pada 

tahun 1952 telah diubah namanya 

menjadi Batalyon 444 begitupun 

Batalyon-416, Batalyon-417,dan 
Batalyon-418 direorganisasi 

menjadi Batalyon-445 dan 

Batalyon-446. Pada tahun 1952 

ini dicanangkan Surya Sangkala 

pada kepala Tunggul Satuan yang 

berbunyi “KANTHI PANDAWA 
TRUS MANUNGGAL“. Surya 

Sangkala ini mengandung angka 

2591 yang diartikan sebagai tahun 
terbentuknya Batalyon yakni pada 

tahun 1952.

 Penggabungan Batalyon-444 

dan Batalyon-446 menjadi 

Batalyon K. Tahun 1961 Resimen 

Infanteri-15 berubah namanya 

menjadi Brigade Infanteri-6 dan 

Batalyon dilingkungan Brigade 

Infanteri-6 pun direorganisasi 

masing-masing menjadi Batal-

yon-444, Batalyon-445 dan 

Batalyon-446 dan Batalyon-451. 

Pada tanggal 1 Agustus 1965 

Batalyon-batalyon dalam jajaran 

Brigade Infanteri 6 direorganisasi 

menjadi Batalyon K, Batalyon L dan 

Batalyon M. Batalyon K inilah yang 

nantinya akan menjadi Batalyon- 
411, Batalyon K berkedudukan di 

Kleco (Solo).
 Berdasarkan Surat Keputusan 

Pangdam VII/Diponegoro Nomor  

Skep-8/2/1966 tanggal 7 Pebruari 
1966 dan Surat Perintah Komandan 

Brigade Infanteri 6 Nomor 

Sprin-4119/5/1966 tanggal 3 Mei 
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1966, maka Batalyon K berubah 

menjadi Batalyon Infanteri-411/

Pandawa.
 Setelah melewati beberapa 
fase dan perkembangannya, maka 

akhirnya Batalyon Infanteri-411/

Pandawa menjadi Yonif-411/
Raider. Yaitu dimulai sejak  tanggal 

14 Agustus 2013 personel Yonif- 

411/Pandawa yang dinyatakan 
lulus seleksi Raider melaksanakan 

Pendidikan Raider di daerah Batu 

Jajar Jawa Barat selama 3 bulan.
Berdasarkan Keputusan Kasad 

Nomor Kep/36/VIII/2003 tanggal 

5 Agustus 2003 tentang Organisasi 

dan Tugas Batalyon Infanteri 

Raider ROI-95 dalam masa uji coba 

1 (satu) tahun. Akhirnya dengan 
bertepatan dengan hari Juang 

Kartika tanggal 22 Desember 2003 
dikeluarkanlah Kep/46/XII/2003 

tanggal 15 Desember 2003 

sehingga “BATALYON INFANTERI 

411/PANDAWA“ resmi menjadi 

“BATALYON INFANTERI 411/

RAIDER”

 Perjalanan Yonif-411/Raider  

menempuh masa yang panjang 

sebagai sebuah satuan tempur 

sebelum menjelma menjadi Yonif- 

411/Raider Kostrad. Bermula dari 

Batalyon 15 dibawah Resimen 25 
Divisi IV, kemudian berganti nama 
beberapa kali sampai akhirnya 

terbentuk Yonif-411/ Raider 

Kostrad. Berbagai rintangan dan 

tantangan yang dihadapi oleh 

Yonif-411/Raider Kostrad tetapi 

berkat keinginan untuk tetap 

tumbuh dan berkembang disertai 

dorongan dari rakyat maka 

Yonif-411/Raider Kostrad tetap 

bertahan sebagai satuan tempur 

yang manunggal dengan rakyat.

Arti Lambang Tunggul Yonif-411/
Raider.

 

1. Tunggul. 

 Tunggul Yonif-411/Raider 

Kostrad berbentuk empat persegi 

panjang terbuat dari kain beludru 

warna dasar hitam dan berjumbai 
kuning emas dari benang sutera 

sepanjang sisi tepinya. Pada bagian 

muka sebelah kanan dilukiskan 

Pataka Kostrad dan pada bagian 

muka sebelah kiri dilukiskan 

Tunggul Yonif-411/Raider Kostrad 

dengan susunan Lambang TNI 

AD “Kartika Eka Paksi”, Tulisan 
Yonif-411/Raider, Pisau Raider dan 

lintasan kilat (petir) pada dasar 
warna merah dan putih, serta 

Sesanti “Cepat Senyap Tepat” 
warna kuning emas.

 

TAMPAK DEPAN TAMPAK BELAKANG

2. Mahkota Dan Tiang.

a. Mahkota berbentuk burung 

Garuda akan terbang berdiri pada 

landasan berbentuk lingkaran, 

bulu sayap bagian luar 17 helai, 
bulu sayap bagian dalam 10 helai 

dan bulu ekor 7 helai.
b. Dua buah lingkaran pada 

landasan .

c. Hiasan pada pangkal landasan 
8 buah.

d. Mahkota terbuat dari logam 

kuning emas.

e. Tiang terbuat dari kayu jati 
dipelitur warna cokelat/sawo 
matang.

3. Arti Dan Makna.
a. Tunggul.

1) Lukisan.
 Burung garuda berwarna 
kuning emas dengan semboyan 

“KARTIKA EKA PAKSI”  merupakan  

lambang  panji-panji  TNI  AD yang 

dilukiskan di sebelah kiri bagian 

atas pada Tunggul Yonif-411/

Raider Kostrad, melambangkan 

Yonif-411/Raider Kostrad sebagai 

satuan kebanggaan TNI AD dalam 

pengabdiannya selalu menjunjung 

tinggi kehormatan, memiliki jiwa 
korsa yang kokoh, kuat, tangguh 

dan prajurit yang profesional.

 Pisau Raider melambangkan  

ketajaman berfikir dan berolah 
yudha bagi prajurit yang 

berkemampuan/klasifikasi Raider 
yang selalu siap mengemban tugas 

sebagai pasukan terdepan. 

 Lintasan    kilat   (petir)   
melambangkan    prajurit   Raider    

yang merupakan  unsur prajurit  

yang mampu  bergerak   dan  

bertindak  dengan cepat dalam 
segala medan pertempuran.

 Warna merah dan putih 
digambar serong ke atas 

merupakan warna kebangsaan 
yang melukiskan jiwa kebangsaan 
kita, mengingat prajurit TNI AD 

dalam mengemban tugas hanya 

untuk kepentingan bangsa dan 
Negara demi keutuhan Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia.

 Semboyan Cepat Senyap 

Tepat mengandung arti : cepat 
dalam bertindak, senyap dalam 
bergerak, dan tepat sesuai sasaran.

 Tulisan Yonif-411/Raider  

merupakan  satuan kebanggaan 

TNI AD yang profesional dan 

berkemampuan  Raider yang selalu 

siap melaksanakan panggilan 

tugas  Negara yang dilandasi Sapta 

Marga dan Sumpah Prajurit  serta 

Delapan Wajib TNI.

2) Tata Warna
a) Hitam melambangkan ke-
tenangan dan keteguhan hati
b) Kuning emas melambangkan 
keagungan dan kebesaran.

c) Merah melambangkan ke-
beranian dan semangat.

d) Putih melambangkan ke-
sucian

e) Hijau melambangkan ke-
sejukan dan kedamaian.

b. Mahkota Dan Tiang.

1) Burung garuda akan terbang, 

diartikan bahwa TNI AD sanggup 
terbang tinggi menuju cita-cita.
2) Hiasan runcing 8 buah 
diartikan bahwa TNI AD dalam 
berperilaku berpedoman pada 

Delapan Wajib TNI.

3) Jambul/Jengger sebanyak 
5 lekuk diartikan sebagai hari 
lahirnya TNI tanggal 5 Oktober.

4) Bulu sayap bagian dalam 
10 helai diartikan bahwa 10 
adalah bulan bersejarah bagi TNI, 

sedangkan bulu sayap bagian luar 

17 helai diartikan sebagai hari 
Proklamasi Kemerdekaan Republik 

Indonesia.

5) Bulu ekor 7 helai diartikan 
bahwa setiap prajurit TNI AD selalu 
memegang teguh Sapta Marga.

Penugasan. 

a. Penugasan dalam negeri.

1) Tahun 1968-1969 
penghancuran sisa-sisa G 30 

S/PKI di daerah Solo, berhasil 

menangkap beberapa gembong 

PKI beserta berapa pucuk senjata.

2) Tahun 1972 mengikuti 
tugas operasi di Kalimantan 

Barat menumpas PGRS berhasil 

menawan dan menembak 
beberapa musuh serta menyita 

alat  persenjataan. 

3) Tahun 1976 melaksanakan 
tugas operasi di daerah Timor-

Timur.

4) Tahun 1976 melaksanakan 
tugas operasi di daerah Timor- 

Timur selama 8 bulan yang 

merupakan BP Brigif 4.

5) Tahun 1978-1979 
melaksanakan tugas operasi di 

daerah Timor-Timur selama 7 
bulan dan bergabung dengan RTP 

6 Kostrad.

6) Tahun 1982-1983 
melaksanakan tugas operasi di 

daerah Timor-Timur selama 7 
bulan dengan hasil 43 orang GPK 

tertangkap/terbunuh, beberapa 

pucuk senjata, munisi dapat disita 

serta ditemukan 1 buah.

7) Tahun 1985, 1986 dan tahun 
1987  melaksanakan tugas operasi 
di daerah Timor-Timur selama 

3 tahun dengan hasil beberapa 

orang GPK tertangkap/terbunuh, 

beberapa pucuk senjata terampas 

beserta amunisi.

8) Tahun 1991-1992 melaksana-
kan penugasan di daerah Timor-

Timur dengan hasil beberapa GPK 

tertangkap/terbunuh beberapa 

pucuk senjata dan amunisi 

terampas.

9) Tahun 1994-1996 melaksana-
kan penugasan di daerah Timor-

Timur dengan hasil beberapa pucuk 

senjata terampas dan beberapa 

amunisi kerugian personel nihil.

10) Tahun 1996 1 SST bergabung 
dengan 413 Kostrad melaksanakan 

tugas di daerah Irian Jaya.            

11) Tahun 1998-1999 melaksana-
kan tugas operasi di daerah rawan 
Irian Jaya selama 14 bulan.

12) Tahun 1999-2000 melaksana-
kan pengamanan di daerah rawan 
Ambon selama 6 bulan.

44       PALAGAN

PROFIL SATUAN



13) Tahun 1999-2000 melaksana-
kan tugas di daerah rawan Irian 
Jaya.

14) Tahun 2000-2001 melaksana-
kan tugas di daerah rawan Irian 
Jaya.

15) Tahun 2001-2002 melaksana-
kan penugasan Bhakti TNI di 
daerah rawan Aceh. 
16) Tahun 2002, 1 SSK berangkat 
tugas di daerah rawan Aceh.
17) Tahun 2002-2003 berangkat 
di daerah rawan Irian Jaya. 
18) Tahun 2003 berangkat tugas 
di rawan daerah Aceh.
19) Tahun 2003 melaksanakan 
penugasan di daerah rawan Aceh 
mendapatkan Tokoh/Gubernur 

GAM.

20) Tahun 2004-2005 melaksana-

kan penugasan di daerah rawan 
Irian Jaya. 

21) Tahun 2009-2010 melaksana-
kan penugasan di daerah rawan 
Maluku/Maluku Utara. 

22) Tahun 2011 melaksanakan 
operasi Lintas Batas di daerah 

rawan Kalimantan.
23) Tahun 2013 melaksanakan 
penugasan di daerah rawan Papua. 

B. Operasi Luar Negeri :

1) Tahun 1976 melaksanakan 
penugasan ke luar negeri selama 

7 bulan tergabung dalam Pasukan 
Garuda VIII.

2) Tahun 1992-1993 melaksana-
kan penugasan ke negara Kamboja 

selama 7 bulan tergabung dalam 

pasukan Perdamaian Konga XII C 

dengan hasil :

a)  Indobatt sebagai pelopor 
kemanunggalan 

b)  Dapat mendamaikan pihak 
yang bertikai.
c) Masyarakat menyerahkan 
beberapa pucuk senjata.

 Dengan demikian keberhasil-

an tugas yang telah dilakukan oleh 

Yonif-411/Raider yang senantiasa 
menjunjung tinggi soliditas dan 
profesionalisme keprajuritan 

merupakan  prestasi yang 

membanggakan yang muaranya 

demi bangsa dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia yang kita cintai. 

(Redaksi)
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Koptu Syahban Ratu Loli :

L
arantuka merupakan ibukota 

Kabupaten Flores Timur 

Propinsi Nusa Tenggara Timur. 

Untuk tiba di kota ini, dibutuhkan 
waktu kurang lebih 4 jam 
menggunakan pesawat dari Jakarta 
ke Kupang, ditambah 45 menit lagi 

dari Kupang ke Larantuka. Rute 

Kupang-Larantuka ini hanya ada 

satu penerbangan tiap harinya.
 Di Kabupaten Flores Timur 

terdapat sebuah Desa yang 

bernama Desa Patisirawalang. 
Desa ini merupakan satu dari 16 

desa yang berada di kecamatan 

Tanjung Bunga. Luasnya kurang 

lebih 10.000 Km2, dengan jumlah 

penduduk sebanyak 573 jiwa yang 
sebagian besar bersuku daerah 

Flores dan bermata pencaharian 

sebagai petani dan nelayan. Hasil 
pertanian utama di desa ini adalah 

jambu mete.

 Desa Patisirawalang adalah 
desa yang paling terpencil 

di Kabupaten Flores Timur. 

Masyarakat desa ini, sejak 

proklamasi kemerdekaan RI 17 

Agustus 1945 hingga saat ini, masih 

belum tersentuh pembangunan 

fasilitas publik seperti listrik, jalan, 
air, rumah sakit atau fasilitas 

kesehatan. Disamping itu, tidak 
adanya sinyal radio komunikasi 

di desa ini, membuat warga 
kesulitan untuk berkomunikasi 

dengan warga lainnya di luar desa 
Patisirawalang.
 Ketiadaan akses jalan 
darat, merupakan penyebab 

utama ketertinggalan Desa 
Patisirawalang. Satu-satunya 
cara warga keluar atau masuk 
desa yaitu dengan menempuh 

perjalanan dengan berjalan kaki 

selama 4 hingga 5 jam ke Ibukota, 

Waiklibang Tanjung Bunga, 

baru bisa mengakses kendaraan 

bermotor untuk melanjutkan 

perjalanan.

 Karena itu, warga biasanya 
menggunakan perahu nelayan 

sebagai transportasi laut, baik 

dari Desa Patisirawalang menuju 
Larantuka ataupun sebaliknya. 

Cara inipun membutuhkan waktu 

kurang lebih 5 sampai 6 jam dalam 

kondisi cuaca baik. Jika cuaca 

buruk, waktu perjalanan bisa lebih 
dari 6 jam.

 Sulitnya beraktifitas di malam 
hari juga dirasakan oleh para pelajar 

di desa ini. Mengerjakan PR atau 

sekedar belajar malam mengulang 

pelajaran yang mereka dapat di 

siang hari di sekolah menjadi sulit 

dilakukan. Akhirnya mereka pun 

harus memperjuangkan cita-cita 

mereka lewat kerlip cahaya pelita 
yang tak seberapa terangnya guna 

menuntut ilmu demi masa depan 

yang lebih baik. Resiko mata sakit 

akibat membaca di tempat gelap 

pun mau tak mau harus mereka 

hadapi. Belum lagi “kerepotan” 

ekstra yang harus mereka jalani 

kala api pelita yang mereka 

pergunakan mati tertiup angin 
atau bahkan kehabisan minyak. 

 Kondisi memprihatinkan 
warga desa yang nyaris 70 
tahun hidup tanpa listrik 

tersebut membuat Babinsa 

Ko ra m i l - 1 6 2 4 - 0 1 / L a ra nt u ka 

Kodim-1624/Flores Timur yang 

bernama Kopral Satu Syahban 

Ratu Loli tergerak hatinya untuk 
membantu masyarakat di desa 

binaannya agar dapat menikmati 
listrik.

 Koptu Syahban Ratu Loli, 

sebagai aparat teritorial terdepan 

untuk memberdayakan potensi 

wilayah di desanya, dalam 
melaksanakan tugasnya senantiasa 
menyatu dengan warga sekitar, 
membantu kesulitan warga dan 
senantiasa menjadi pelopor dalam 
membangun desa binaannya. 

Kesulitan dan penderitaan warga 
binaannya dirasakan sebagai 

DESA PATISIRAWALANG 
TIDAK GELAP GULITA LAGI
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penderitaannya juga. Karena itulah, 

ketiadaan listrik membangkitkan 
semangatnya untuk menghadirkan 

listrik bagi warga desa yang sudah 
begitu dicintainya. 

 Untuk mewujudkan ke-
inginannya tersebut, Koptu 

Syahban Ratu Loli kemudian 

mengumpulkan warga Desa 
Patisirawalang di Balai Desa guna 
mendiskusikan perlunya fasilitas 

listrik di Desa Patisirawalang 
sehingga desa mereka tidak 
gelap gulita lagi. Kehadiran 

listrik di desa akan membantu 

warga Desa Patisirawalang untuk 
meningkatkan pembangunan 

serta mensejahterakan warganya. 
Dari hasil rembukan Babinsa 

dengan Kepala Desa dan seluruh 

warga Desa Patsirawalang, 
didapat kesimpulan bahwa warga 
mendukung dan menyerahkan 

sepenuhnya upaya pengadaan 

listrik di desa kepada Babinsa 

Koptu Syahban Ratu Loli.

 Selanjutnya, Babinsa lapor 

kepada Danramil-1624-01/

Larantuka selaku atasannya 

mengenai kondisi Desa 

Patisirawalang yang belum 
dialiri listrik dan keinginan warga 
agar listrik segera hadir di desa 

mereka.  

 Laporan tersebut kemudian 

direspon oleh Dandim-1624/Flores 

Timur dengan memerintahkan 

Pasiter Kodim-1624/Flores Timur 

dan Babinsa Kopral Satu Syahban 

Ratu Loli untuk berkoordinasi 

dengan PLN Rayon Larantuka agar 

warga Desa Patisirawalang bisa 
menikmati listrik di desanya.
 Tindak lanjut dari koordinasi 

tersebut, PLN Rayon Larantuka 

kemudian menyurvei lokasi Desa 

Patisirawalang dan menyimpulkan 
bahwa Solar Cell adalah pilihan 
tepat untuk di pasang di dusun yang 

amat terpencil itu karena sifatnya 

yang tidak memerlukan transmisi 
energi maupun transportasi 

sumber energi. Disamping 

Solar Cell tidak membutuhkan 
bahan bakar minyak karena 

memanfaatkan sinar matahari 

untuk memeroleh energi listrik.

 Dalam sosialisasi, dikatakan 

bahwa Solar Cell sangat 
bermanfaat bagi warga, terutama 
dari segi ekonomis. Sebab, 

dengan sistem pemanfaatan 

tenaga matahari, maka warga 
tidak perlu ‘mengkonsumsi’ 
listrik dari PLN, sifatnya bersih 

karena tidak ada polusi, mudah 
dipasang, dioperasikan dan mudah 

perawatannya. Disamping itu harga 
Solar Cell cukup murah sehingga 

terjangkau oleh masyarakat. 

 Saat ini, sebanyak 150 kepala 

keluarga di Desa Patisirawalang 
telah dapat menikmati fasilitas 
listrik dengan memanfaatkan Solar 

Cell. Jadi, pelajar sudah bisa lebih 

tenang dan konsentrasi dalam 

belajar karena kondisi rumahnya 

sudah diterangi cahaya lampu. 

Masyarakat pun kini sudah bisa 

beraktifitas di malam hari.
 Fasilitas listrik yang dinikmati 
warga Desa Patisirawalang 
merupakan gambaran upaya 

pantang menyerah dari seorang 

aparat komando kewilayahan 
yaitu Babinsa dalam membantu 

mengatasi kesulitan masyarakat 

di sekitarnya, dalam terciptanya 

senantiasa TNI Rakyat.

 Waga Desa Patisirawalang 
pun merasa bangga atas bantuan 

Babinsa Kopral Satu Syahban 

Ratu Loli yang telah membantu 

warga dalam mengupayakan 
kehadiran listrik di desa mereka, 

sehingga kini warga sudah dapat 
menikmati fasilitas listrik dan 
dapat bercengkrama atau bermain 

musik di malam hari.

 Kopral Satu Syahban Ratu 

Loli sebagai Bintara Pembina 

Desa yang melaksanakan tugas 

sebagai pembina teritorial di desa 

terpencil di Flores Timur, sungguh 

membanggakan TNI khususnya TNI 

AD. Kinerjanya dalam membina 

masyarakat di wilayahnya, serta 
upayanya yang pantang menyerah 

dalam mencari solusi bagi 

kesulitan masyarakat adalah wujud 
keikhlasan hati dalam mengabdi 
kepada masyarakat, bangsa 

dan negara yang bisa menjadi 

suri tauladan dan sepatutnya 

dicontoh oleh semua orang, 

khususnya prajurit TNI dimanapun 

berada. Lebih mengharukan lagi, 

masyarakat sekitarpun dapat 

merasakan keikhlasan tersebut 

dan membalasnya dengan rasa 

cinta yang sama besarnya. 

Sungguh sebuah harmoni indah 

yang tercipta di sebuah desa di 

perbukitan terpencil nun jauh di 

Nusa Tenggara Timur. (Redaksi)
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KASAD MEMBERI KPLB DAN PENGHARGAAN 

KEPADA PERSONEL TNI AD BERPRESTASI 

LUAR BIASA

K
epala Staf Angkatan Darat 

(Kasad) Jenderal TNI Budiman 
memimpin upacara Kenaikan 

Pangkat Luar Biasa (KPLB) dan 
pemberian penghargaan kepada 

14 personel TNI Angkatan Darat, 

di Mabesad Jakarta, Jumat 

(25/10/2013).
 11 orang Bintara/Tamtama 

diberikan Kenaikan Pangkat 

Luar Biasa dan 3 orang perwira 
diberikan piagam penghargaan, 

atas keberhasilannya menggalang 

masyarakat untuk mendapatkan 

senjata, menggagalkan 

illegal loging dan menangkap 

penyelundup Narkoba dengan 

menolak suap berupa pemberian 

imbalan uang yang sangat besar.

 Dalam amanatnya, Kasad 

menegaskan bahwa selama ini, 
kita sering mendengar berita 

tentang prajurit yang melanggar 

aturan atau disiplin yang pada 

akhirnya harus dihukum, dan 

bahkan sampai harus diakhiri 

ikatan dinasnya sebagai prajurit. 

Namun masih banyak juga 

prajurit yang berjasa melampaui 

panggilan tugasnya karena 

integritas sebagai prajurit pejuang 

dan pejuang prajurit. Untuk itu 

Kasad menyatakan berkomitmen 

untuk menerapkan reward dan 

punishment secara proporsional. 

Memberikan reward kepada 

para prajurit yang berprestasi 

melampaui panggilan tugasnya, 

dan sebaliknya memberikan 

punishment yang tegas kepada 

prajurit yang melanggar hukum.

 Menurut Kasad, Kenaikan 

Pangkat Luar Biasa dan pemberian 

penghargaan personel di Jajaran 

TNI Angkatan Darat ini, adalah 

salah satu langkah nyata terhadap 

komitmennya untuk memberikan 

reward kepada para personel TNI 

Angkatan Darat atas integritas 

dan prestasi pengabdian luar 

biasa yang dipersembahkan untuk 

TNI Angkatan Darat, bangsa dan 

negara tercinta.

 Dikatakan oleh Kasad, 

penganugerahan Kenaikan Pangkat 

Luar Biasa seperti ini, juga telah 
diatur dalam Undang-Undang TNI 

Nomor 34 Tahun 2004, dimana 

pada pasal 44 ayat (1) dinyatakan 
bahwa “Setiap prajurit yang 
mempertaruhkan jiwa raga secara 
langsung dan berjasa melampaui 

panggilan tugas, dapat dianugerahi 

Kenaikan Pangkat Luar Biasa”.

 Kasad berharap pemberian 

penghargaan ini dapat menjadi 

contoh bagi prajurit lainnya. 

Kepada para Pangkotama, Kasad 

meminta agar terus memotivasi 
dan menginspirasi secara terus-

menerus kepada seluruh prajurit 

di jajarannya, agar berlomba-

lomba untuk meraih prestasi dan 

terus memberikan pengabdian 

terbaiknya kepada TNI, bangsa dan 

negara khususnya TNI Angkatan 

Darat.

 Personel yang berprestasi 

tersebut adalah tiga orang Perwira 
TNI AD yang mendapatkan piagam 

penghargaan antara lain :

1. Kapten Inf Sudaryono NRP 

584369, Jabatan Danpokbansus 

Deninteldam XVI/Ptm,  dengan 

semangat pantang menyerah 

berhasil menggalang masyarakat 

sehingga mendapatkan 12 pucuk 

senjata sisa kerusuhan di Ambon.

2. Lettu Inf Luki Pardianto 
NRP 11080104871184, Jabatan 
Pasi-1/Lidik Yonif 112/Raider 

Kodam Iskandar Muda, berhasil 
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mendapatkan 3 pucuk senjata api 

laras panjang jenis SMB Cis 12,7 
sebanyak 2 pucuk, AK 47 sebanyak 
2 pucuk, SP sebanyak 1 pucuk, dan 

pistol FN sebanyak 1 pucuk.

3. Lettu Inf Muhammad 
Abdurrahman Maulana NRP 

11090025250588, Jabatan Danton 

Ban/B Yonif L-305/17/I Kostrad, 
dengan gagah berani berhasil 

menggagalkan Illegal Logging, 

dan dengan sikap ksatria menolak 

uang suap sebanyak 1 koper uang 

Ringgit.

 Sebelas Bintara/Tamtama 

yang menerima Kenaikan Pangkat 

Luar Biasa antara lain :

1. Serka Josias Jacob Parinussa 

NRP 3920351760372, Jabatan 
Batih BKI D Deninteldam XVI/Ptm, 
dinaikan pangkat  menjadi Sersan 

Mayor (Serma) karena berhasil 
menggalang masyarakat sehingga 

telah berhasil mendapatkan 12 

pucuk senjata sisa kerusuhan di 

Ambon.

2. Serka Usrin Sanduan NRP 

3920894050373, Jabatan Ba 
Urmin BKI C Denintel XVI/Ptm, 

dinaikan pangkat menjadi Serma 

karena berhasil menggalang 

masyarakat sehingga telah berhasil 

mendapatkan 12 pucuk senjata 

sisa kerusuhan di Ambon.

3. Praka Muslim NRP 

3104490891083, Jabatan Tayanrad 

Ramil 06/Rundeng Kodim 0109 

Aceh Singkil Rem 012/Tl Kodam 

Iskandar Muda,  dinaikan pangkat 

menjadi Kopda karena berhasil 

mendapatkan 3 pucuk senjata api 

laras panjang jenis SMB Cis 12,7 
sebanyak 2 pucuk, AK 47 sebanyak 
2 pucuk, SP sebanyak 1 pucuk, dan 

pistol FN sebanyak 1 pucuk.

4. Pelda Zaharudin NRP 
514059, Jabatan Bati Tuud 
Koramil 0817/08 Kodim 0817 
Korem 089/Bj Kodam V/Brw, 
dinaikan pangkat menjadi Peltu 

karena mendapat penghargaan  

dari Menteri Lingkungan Hidup 
atas kepeduliannya terhadap 

penanaman Mangrove di Ujung 

Pangkah Gresik.

5. Serka Wira Utama Saputra  

NRP 21010036101079, Jabatan 

Babinsa Koramil 420-02 Muara 

Limun Kodim 0420/Sarko Korem 

042/Gapu Kodam II/Sriwijaya, 

dinaikan pangkat menjadi Serma 

karena berhasil menghentikan/
mengagaalkan tindakan aksi 
massa yang akan membakar 

Mapolsek Muara Limun Kabupaten 

Sarolangun Jambi dengan berusaha 

membantu dan mengadakan 

penyelamatan serta tetap 

mengutamakan faktor keamanan 

dirinya serta korban yang ada.

6. Sertu Heri Suprapto NRP 
21070369459887 Jabatan 
Komandan Regu-2/I/A Yonif 

141/Ayjp Korem 044/Gapo 

Kodam II/Sriwijaya, dinaikan 
pangkat menjadi Serka karena 

berhasil menggagalkan upaya 

penyelundupan Narkoba jenis 

Sabu-Sabu dari Malaysia seberat 

4,25 Kg senilai 9 Miliar Rupiah.

7. Praka Joni Firmansyah NRP 
31040072770384 Jabatan Tabak 
GLM-1/II/A Yonif 141/Ayjp Korem 

044/Gapo Kodam II/Sriwijaya, 
dinaikan pangkat menjadi Kopda 

karena berhasil menggagalkan 

upaya penyelundupan Narkoba 

jenis Sabu-Sabu dari Malaysia 

seberat 4,25 Kg senilai 9 Miliar 

Rupiah.
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8. Serda Samino NRP 

21100114220488, Jabatan Bintara 

Unit Intel Kodim 0904/Tng Korem 

091/Asn Kodam VI/Mlw, dinaikan 
pangkat menjadi Sertu karena pada 

tanggal 8 Agustus 2013 dengan 

integritas yang tinggi telah berhasil 
menangkap pengedar Sabu-Sabu 

seberat 4 Kg dari tangan pengedar 

atas nama saudari Tika.

9. Serda Bahrun Boli Wuran 

NRP 635676, Babinsa Koramil 
1624-02/Adonora Kodim-1624/

Flotim Korem 161/Ws Kodam IX/
Udy, dinaikan pangkat menjadi 

Sertu karena dengan bersikap 

ksatria dan gagah berani berhasil 

menyelamatkan 2 personel Polres 

Flotim yang dihakimi massa 
pada saat melaksanakan tugas 

kewilayahan.
10. Pratu Sutrisno NRP 

31050402850484, Jabatan Tabak-

pan-4 Regu 1 Ton 2 Kipan A Yonif 

753/Avt Korem 173/Pvb Kodam 
XVII/Cenderawasih, dinaikan 

pangkat menjadi Praka karena 

dengan sikap patriotisme dan cinta 
tanah air yang tertanam dalam 

jiwa dan raganya menumbuhkan 
keberanian yang tidak mengenal 
menyerah telah berhasil 

menembak mati 2 Orang OPM dan 
mendapat 1 pucuk Pistol Revolver 

XK256009 dan 9 butir munisi.
11. Pratu Mulyadin NRP 

31081881800688, Tabakpan-4 

Regu 2 Ton 3 Kipan E Yonif 753/
Avt Korem 173/Pvb Kodam XVII/
Cenderawasih, dinaikan pangkat 
menjadi Praka karena dengan sikap 

patriotisme dan cinta tanah air yang 
tertanam dalam jiwa dan raganya 
menumbuhkan keberanian yang 

tidak mengenal menyerah telah 
berhasil menembak mati 2 Orang 
OPM dan mendapat 1 pucuk Pistol 

Revolver XK256009 dan 9 butir 
munisi. 

 Pada akhir amanatnya, Kasad 

menyampaikan ucapan terima 

kasih kepada seluruh lapisan 

masyarakat atas kesetiaan dan 
kerjasamanya yang telah diberikan 

kepada TNI Angkatan Darat 

dalam mengemban tugas untuk 

kepentingan bangsa dan negara 
yang kita cintai. (Redaksi)
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TIM PETEMBAK TNI AD PERTAHANKAN 
PRESTASI JUARA UMUM

T
im  Petembak TNI AD 

dibawah pimpinan  Mayor 
inf Akhirudin, berhasil 

mempertahankan prestasi tahun 

lalu sebagai juara umum lomba 

Tembak AARM-22. Pada Lomba 

Tembak AARM-23 di Myanmar 

ini, Tim Tembak TNI AD kembali 

meraih juara umum setelah 

berhasil merebut 28 medali emas 

dari 45 emas yang diperebutkan, 

13 medali perak dan 8 medali 

perunggu serta 8 trophy. Posisi 

kedua diraih oleh Tim Petembak  

Thailand dengan 9 emas dan 

5 trophy sedangkan tempat 

ketiga diraih oleh Tim Petembak 
Philipina dengan 5 emas, dan 1 

trophy. Lomba Tembak Asean 

Armies Riffle Meet (AARM-23) 
yang diselenggarakan di Myanmar 

dari tanggal 28 Oktober sampai 

tanggal 9 November 2013 tersebut 

diikuti oleh 10 negara: Indonesia, 
Thailand, Philipina, Brunei, 

Vietnam, Singapura, Myanmar, 

Malaysia, Kamboja dan laos,

 Kepala Staf Angkatan Darat 

Jenderal TNI Budiman, saat 

menerima Kontingen TNI yang 
selesai melaksanakan Lomba 

Tembak AARM-23 Tahun 2013, 

di Mabesad, Rabu (13/11/2013) 
mengatakan, lomba tembak AARM 

merupakan event lomba berskala 

regional yang diikuti oleh sepuluh 
negara ASEAN yang merupakan 

momen sangat strategis untuk 

menunjukkan kredibilitas dan 

kapabilitas prajurit TNI AD 

khususnya dan bangsa Indonesia 

pada umumnya.

 Dikatakan oleh Kasad bahwa 
keberhasilan Tim Tembak TNI AD 

dalam Lomba Tembak AARM-23 ini 

tidak terlepas dari persiapan dan 
pembinaan yang terencana dan 

terukur dengan baik. Pembinaan 

yang baik lanjut Kasad, akan 

memberi dampak psikologis yang 

positif terhadap prajurit, baik 
dalam mengikuti lomba maupun 
dalam pelaksanaan tugas lain.

 Kasad mengingatkan bahwa 
kemampuan dan kemahiran 

menembak seorang prajurit 

merupakan faktor utama yang 

akan menunjang keberhasilan 

pelaksanaan tugas pokok satuan.

Selain menyampaikan rasa 

terima kasih dan bangga kepada 

seluruh petembak karena telah 

mengharumkan nama TNI 

AD juga bangsa Indonesia di 

mata internasional, Kasad juga 

memberikan bonus kepada 

seluruh petembak yang jumlahnya 

bervariasi, sesuai dengan 

perolehan medali yang diraih, 

sebagai wujud Reward atas 

prestasi yang telah ditunjukkan 

para petembak. (Redaksi)
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SATGAS PAMTAS ZIARAH DI TMP BALAI KARANGAN

S
atgas Pamtas Yonif-403/

WP dalam melaksanakan 

penugasan pengamanan 

wilayah perbatasan darat RI-
Malaysia melaksanakan kegiatan 

tabur bunga di Taman Makam 

Pahlawan Balai Karangan 
kecamatan Sekayam kabupaten 

Sanggau, Senin (11/11/2013). 
Kegiatan tabur bunga ini diawali 
dengan kegiatan renungan suci 

pada pukul 00.00 WIB, dilanjutkan 

dengan upacara ziarah di lapangan 
Komando Balai Karangan.

 Pada upacara tersebut, camat 

Sekayam Bapak Niriu bertindak 
sebagai inspektur upacara. 

Upacara yang diikuti oleh Satgas 
Pamtas, Koramil Sekayam, Polsek 

Sekayam, PPM Sekayam, Wanra, 

Legiun Veteran, siswa-siswi SMA 
1 dan 2 serta siswa-siswi SMP 
Sekayam, STKIP Entikong, unsur 
(Imigrasi, Bea dan Cukai, Karantina 
Tumbuhan dan Hewan, Karantina 
Kesehatan) dan para tamu 
undangan unsur Muspika Entikong 
dan Sekayam.

 Pada acara tabur bunga, 

Danramil Entikong Lettu Inf Eko 
selaku pimpinan rombongan 

memulai acara dengan 

penghormatan terhadap arwah 
para pahlawan, hening cipta, 
peletakan karangan bunga dan 

tabur bunga bersama.

 Dansatgas Pamtas Letkol 

Inf Renal Aprindo Sinaga 

menyampaikan bahwa, kita 
selaku prajurit dan generasi 

penerus kemerdekaan merupakan 

kewajiban buat kita dalam 
memeringati hari pahlawan 
10 November. Walupun kita di 

daerah penugasan, kita tetap 

memiliki kepedulian untuk 

memeringati dan menghormati 
jasa-jasa para pendahulu kita 

yang rela mengorbankan jiwa 
raga demi kemerdekaan. Saat 

ditanya mengenai TMP Balai 

Karangan yang telah dibangun, 

Dansatgas menjelaskan bahwa, 
pembangunan merupakan upaya 

Satgas Pamtas dalam menjaga 

dan memelihara taman makam 

pahlawan. Pemugaran TMP 

dimulai sekitar 1 bulan lalu dengan 

diawali pembangunan jalan masuk 
berupa paving blok sepanjang 

± 150 m, anak tangga 3 tingkat, 
pondasi penyangga sebanyak 

5 buah dengan motif tameng 
Dayak yang melambangkan 5 sila 

Pancasila dan pemasangan Burung 

Garuda serta pendirian gapura 

pada gerbang masuk ke TMP. 

Diharapkan dengan pembangunan 

ini dapat membangkitkan dan 

menjaga nilai-nilai nasionalisme 

berbangsa dan bernegara warga 
perbatasan. 

 Karjo (65) pimpinan ranting 
Legiun Veteran Balai Karangan, 

mengucapkan banyak terima kasih 

atas kepedulian Satgas Pamtas 

Yonif-403/WP dalam membangun 

dan merawat TMP. Kami sangat 
bangga mempunyai generasi-

generasi penerus yang memiliki 

nilai daya juang seperti Satgas 
Pamtas Yonif-403/WP. Selanjutnya, 

kami sebelumnya hanya mampu 

mengelus dada karena TMP ini 

sebelum terjamah oleh Tangan 

Satgas Pamtas kebersihannya 

kurang dipedulikan, bahkan 

terkadang dijadikan tempat 

menggembala kambing karena 

rumputnya banyak, ucapnya. 

(Redaksi)
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SATGAS PAMTAS TANGKAP 7,95 KG SABU-SABU

S
elang sehari Satgas Pamtas 

Yonif-141/Aneka Yudha 

Jaya Prakosa (AYJP) berhasil 
menggagalkan penyelundupan 4,5 

kilogram Narkotika golongan I jenis 
sabu-sabu (SS) asal Malaysia. Jajaran 
TNI Angkatan Darat di Kabupaten 

Nunukan kembali mengamankan 3 

kilogram narkotika golongan I jenis 
sabu-sabu (SS) di Pulau Sebatik 
(22/10/2013).
 Satuan Tugas Pengamanan 

Perbatasan (Satgas Pamtas) 
Yonif-141/AYJP yang dipimpin 

Letkol Inf Feksi mengamankan 

Herman dan Irwansyah, dua warga 
Pulau Sebatik saat membawa 
SS seberat 4,25 kilogram. Sabu-

sabu tersebut diamankan petugas 

saat pemeriksaan berlangsung di 

Pos Dalduk Satgas Pamtas  Bukit 

Keramat Yonif-141/AYJP di Desa 

Bukit Keramat, Kecamatan Sebatik 
Barat. Kemarin, di tempat ini juga 

petugas memeroleh SS sebesar 

4,25 kilogram dari Herman dan 
Irwansyah.

 Meskipun berhasil meng-

amankan 3 kilogram SS dimaksud, 

petugas belum menangkap kurir 

dimaksud, karena keduanya 

melarikan diri saat dilakukan 

penggeledahan. “Mereka bawa 
kendaraan roda empat. Dengan 

adanya kejadian kemarin, kami 

akan tetap melakukan pengawasan 
dan kontrol yang ketat terhadap 

setiap kendaraan yang lalu lalang. 
Ketika kendaraan ini diperiksa, saat 
dilakukan pengecekan, ada celah 

waktu pelaku lari ke tebing,” ujar 
Letkol Inf Feksi.

 Kurir merangkap sopir dan 

kernek kendaraan dimaksud 

sedang dalam proses penyelidikan. 

TNI telah mengamankan 3 kilogram 

SS dimaksud berikut mobil yang 

ditinggalkan pelaku.
 Dikatakan, sejak bertugas di 

Nunukan, pihaknya memberikan 

perhatian khusus termasuk 
masuknya barang-barang illegal 

termasuk minuman keras dan 

Narkoba dari Malaysia. (Redaksi)
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D
i tengah keriuhan hadirnya 

MBT Leopard 2A4 dan IFV 

Marder 1A3, terselip sosok 

panser anyar yang berkualifikasi 
AFSV (Armoured Fire Support 

Vehicle). Dilihat dari sejarahnya, 
Kavaleri TNI AD sudah mahfum 

dengan panser senjata kanon, 

seperti Alvis Saladin, V-150 kanon, 
dan Panhard EBR, tapi baru lewat 
Tarantula, TNI AD resmi memiliki 

panser kanon berkemampuan 

amfibi dan kanon kaliber 90 mm. 

 Dilihat dari platformnya, sosok 
Ranpur ini punya rancang bangun 

serupa dengan Anoa buatan 

Pindad, yang kemudian diadaptasi 

lebih lanjut dalam varian-varian 

lainnya. Secara garis besar Ranpur 

dibangun dari cetak biru struktur 

APC (Armoured Personel Carrier), 
alias Ranpur angkut personel.

Tarantula dibuat oleh Doosan DST-

Korea Selatan, Ranpur ini aslinya 

bernama Black Fox. Selain tampil 

dalam versi berpenggerak 6×6, 

Ranpur ini juga dibuat dalam versi 

8×8, tapi konon versi 8×8 disebut-

sebut sebagai produk gagal, 

karenanya pihak produsen pun 

tidak terlalu meng-expose versi 

tersebut ke pasaran.

 Sebelum resmi ditampilkan 

dalam pameran Alutsista TNI 

AD 2013, sebenarnya panser 

ini sudah ditampilkan dalam 

ajang Indo Defence 2010 di 

Kemayoran, wajar saja lantaran 
kontrak pembelian senilai US$70 

TaranTula 
6×6: Panser 
Pemukul unTuk 
Wilayah PerbaTasan
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juta baru ditandantangani oleh 

Kemhan RI pada tahun 2009. 

Kontrak pembelian menyiratkan 

pengadaan 22 unit Tarantula 6×6, 

11 unit akan didatangkan langsung 

dari Korea Selatan, dan 11 sisanya 

ditangani semi rakitan oleh PT. 

Pindad.

Panser Kelas Berat.

 Bila dalam dunia tank tempur 

dikenal istilah MBT (Main Battle 
Tank), maka Tarantula dalam 
dunia panser bisa juga disebut 

kendaraan tempur roda ban kelas 

berat. Disebut kelas berat lantaran 

bobot tempur Tarantula yang 

mencapai 18 ton, Tarantula lebih 

berat ketimbang heavy panser 

AMX-10RC dengan kanon 105 mm 

buatan Perancis yang bobotnya 

hanya 15 ton. Bahkan, tank utama 

TNI AD dekade tahun 90-an, Alvis 

Scorpion punya  berat hanya 8 ton. 

Sebagai perbandingan lagi, tank 

AMX-13 berat tempurnya 14,5 ton. 

Berat Tarantula, hanya kalah sedikit 

dibanding Ranpur roda rantai Korps 

Marinir TNI AL, IFV BMP-3F yang 

punya bobot 18,7 ton.

 Sebelum ditampilkan dalam 

versi kanon, Black Fox APC 

memang sudah punya bobot yang 

aduhai, yakni 16 ton.Versi APC 

memuat 3 kru dan 9 personel 

bersenjata lengkap. Apa yang 

membuat bobotnya sedemikian 

berat? Boleh jadi karena lapisan 

baja 6 mm yang menyelubungi 

body, sehingga ranpur ini tahan 

dihujani proyekil kaliber 12,7 mm, 
tapi bisa juga karena chasis yang 

memang jumbo.

Daya Gempur.

 Dari lini kesenjataan, unit 

Kavaleri TNI AD pastinya sangat 
familiar dengan senjata utama di 

Tarantula, yakni kanon Cockerill 

MK3M A1 kaliber 90 mm. Kanon 

buatan CMI Defense-Belgia ini 

dilengkapi peralatan mutakhir, 

seperti lanser range finder dan 

computer balistik. Kanon 90 mm 
ini juga punya daya tolak balik 

yang rendah, sehingga tidak 
terlalu membuat guncangan 

pada kendaraan saat proyektil 
dilepaskan.

 Cockeril  90 mm punya jarak 

tembak maksimum hingga 6.000 

meter, dan jarak tembak efektif 
1.500 meter.  Pada kubah terdiri 

dari dua awak, yakni juru tembak 
(gunner) dan komandan kendaraan.
Dengan Cockerill, Tarantula tak 

hanya mampu melahap pada 

siang hari, tapi malam hari pun 

siap, pasalnya sudah terdapat 

night vision berbasis thermal, 

plus periskop dengan optik 
mutakhir.  Sementara, tipikal 
amunisi yang disediakan adalah 

APFSDS-T (Armor Piercing Fin 

Stabilised Discarding Sabot-Tracer), 
HEAT (High Explosive Anti Tank), 
HE-T, dan Canister (anti personel).  
Dalam sistem  penembakan, 

kanon 90 mm tidak hanya 
bekerja sendiri, Cockerill juga 

menyediakan proteksi balistik dari 
senapan mesin kaliber 7,62 mm 
yang larasnya bergerak mengikuti 
gerakan laras kanon (coaxial). 
 Bagi personel Kavaleri TNI AD, 

sosok Cockerill MK3 bukan barang 

baru lagi, kanon low pressure ini 

sudah melekat sebagai senjata 

utama pada tank ringan Scorpion 

dan tank amfibi PT-76 TNI AL juga 
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menggunakan kanon jenis ini, 

menggantikan kanon kaliber 76 
mm.

Masuk Arsenal Batalyon Tank.

 Berdasarkan keterangan dari 

awak panser Tarantula yang dilatih 
selama 3 bulan di Korea Selatan, 

Ranpur ini akan ditempatkan pada 

dua batalyon, yakni di Yonkav 

1 Tank/Kostrad dan Yonkav 9 

Serbu/Kodam Jaya. Merujuk dari 

komposisi kedua batalyon, tidak 
lain keduanya adalah kesatuan 

Kavaleri tank. Yonkav 1 yang 

bermarkas di Cijantung-Jakarta 

Timur, berintikan tank Scorpion 
dan tank APC Stormer. Sementara 

Yonkav 9 yang bermarkas di 

Serpong-Tangerang, berintikan 
kekuatan tank AMX-13 dan tank 

AMX-13 VCI/APC.

 Dengan bergabungnya 

Tarantula di kedua batalyon 

Kavaleri tersebut, maka Yonkav 

1 dan Yonkav 9 akan menjadi 

batalyon Kavaleri dengan kekuatan 

komposit, terdiri dari unsur tank 

dan panser. Sebelumnya porsi 

penempatan panser dengan 

kemampuan khusus dipusatkan 

pada Yonkav 7 Sersus/Kodam 
Jaya. Salah satu kekuatan YonKav 7 
adalah panser kanon V-150 dengan 

beragam varian, termasuk versi 

kanon 90 mm.

 Rencananya, Tarantula akan 

ditempatkan sebagai kekuatan 

pemukul di wilayah perbatasan RI, 
khususnya di Kalimantan. Medan 

Kalimantan memang dipandang 

ideal untuk gelaran panser yang 

punya keunggulan mobilitas dan 

low maintenance. Selama ini 

daya deteren Kavaleri TNI AD di 

perbatasan Malaysia dipandang 

minim, mengingat hanya 

mengandalkan tank lawas AMX-13, 
panser Saladin, dan Saracen.

Performa Tarantula.

 Dapur pacu Tarantula 6×6 
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dipasok oleh mesin diesel DL08 

6 silinder Segaris. Tenaga yang 

dihasilkan dari mesin adalah 

400HP/2.200 RPM. Untuk sistem 
transmisinya masih menggunakan 

pola manual. Ranpur dengan 3 

awak (juru tembak, komandan, 
dan juru mudi) ini kapasitas BBM 
340 liter, dari kapasitas tersebut 

Ranpur dapat menjelajah hingga 

800 km.

 Dari spesifikasi resmi, 
kecepatan laju maksimum di jalan 

raya hingga 100 km/jam, dan 

kecepatan maksimum di air 8 km/

jam. Untuk melaju di air, Tarantula 

dilengkapi dua propeller di bagian 

belalang, selain bantuan ban untuk 

melaju di air. Tarantula dapat 

mengatasi rintangan tegak setinggi 
0,55 meter, rintangan miring hingga 

30%, rintangan parit 1,5 meter, dan 

tanjakan hingga sudut 60%. Selain 

3 orang awak, Tarantula dapat 
membawa 2 personel infrantri 
bersenjata lengkap. Dua personel 

Spesifikasi Tarantula 6×6:

•	 Pembuat  : Doosan DST, Korea Selatan
•	 Mesin  : diesel DL08 6 silinder Segaris
•	 Kapasitas BBM     : 340 liter
•	 Berat Tempur        : 18 ton
•	 Jarak Jelajah          : 800 km
•	 Kec. max di jalan raya : 100 km per jam
•	 Kec. max di air        : 8 km per jam
•	 Senjata Utama      : Cockerill MK3M A1 kaliber 90 mm
•	 Awak  : 3 orang

ini duduk di bagian belakang 

secara berhadap-hadapan, untuk 

laju keluar masuknya melalui pintu 

belakang/ramp door.     

 Melihat peran Tarantula yang 

cukup strategis, idealnya kuantitas 
ranpur ini dapat ditambah 

untuk memperkuat lini panser 

kanon TNI AD. Atau, akan lebih 

baik bila PT. Pindad dan TNI AD 

menyempurnakan kembali Anoa 

versi kanon 90 mm. Bagaimanapun 

juga, produk Alutsista dalam negeri 

harus diutamakan, sepanjang dari 

sisi teknologinya telah dikuasai 

secara memadai. (Redaksi)
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Anies Atla (Penyanyi dangdut)

TNI AD MASIH DISEGANI

TNI SAHABAT & PENGAYOM MASYARAKAT

Eva Bachdim (Artis) 

“
Seiring dengan bertambahnya 
usia yang ke-68 tahun ini, TNI 
semakin solid di darat, laut, 

dan udara dalam menjaga NKRI”, 
tutur penyanyi dangdut Anies 
Atla. Hal tersebut disampaikannya 
saat tim redaksi Majalah Palagan 
berkesempatan mewawancarai 
penyanyi asal Tulung Agung ini 
disela-sela kesibukannya sebagai 
seorang penyanyi. Anies begitu 
Ia biasa disapa, memberikan 

tanggapannya tentang prajurit TNI 
yang saat ini sudah semakin baik. 
 Lebih lanjut artis kelahiran 
Tulung Agung, 17 Oktober ini 
mengatakan bahwa peralatan 
tempur atau Alutsista yang dimiliki 
oleh TNI, khususnya TNI Angkatan 
Darat sudah semakin canggih. 
“Saya melihat bahwa Alutsista TNI 
saat ini sudah semakin canggih dan 
modern ya… tank Leopard, pesawat 
tempur, helikopter Apache, serta 
peralatan tempur lainnya sudah 
berdatangan”, tutur istri Perwira 
Menengah TNI Angkatan Udara 
ini. Ketika disinggung mengenai 
kesejahteraan prajurit, artis yang 
melejit lewat lagunya yang berjudul 
“Waru Doyong” ini mengatakan 
bahwa sejauh ini kesejahteraan 
prajurit sudah semakin baik 
dan lebih diperhatikan oleh 
pemerintah. “Sejak kepemimpinan 

Presiden Abdurrrahman Wahid 
hingga sekarang, Alhamdulillah 
kita (TNI) sudah mengalami 
beberapa kali kenaikan gaji. 
Menurut saya ini merupakan bukti 
perhatian pemerintah terhadap 
prajurit TNI dengan memberikan 
kesejahteraan bagi TNI dan 
keluarganya”, ucap Anies. 
 Sebelum mengakhiri 
perbincangannya dengan tim 
redaksi Majalah Palagan, penyanyi 
cantik berhijab ini menuturkan 
harapannya terhadap TNI kedepan. 
“Kedepan, semoga TNI Angkatan 
Darat semakin solid menjaga 
kedaulatan NKRI, sekaligus menjadi 
sahabat dan pengayom rakyat. 
Selain itu, semoga kesejahteraan 
bagi prajurit TNI, khususnya 
prajurit yang berdinas di pulau 
terluar semakin lebih diperhatikan 
lagi” tutupnya. (Redaksi)

D
itemui di salah satu stasiun 

televisi di Jakarta, nama Eva 

Bachdim mungkin masih 

terdengar asing di telinga penikmat 

musik di tanah air. Namun, 

sebenarnya Ia bukanlah orang baru 

di dunia musik. Pada usia 13 tahun 

Ia telah membuat sebuah album 

rekaman bersama musisi dan 

pencipta lagu Dadang S. Manaf. 

Eva, begitu Ia biasa dipanggil. 

Saudara sepupu dari pesepakbola 

Irfan Bachdim ini mengatakan 

bahwa TNI AD diusianya yang ke-
68 tahun, Ia melihat para prajurit 

TNI Angkatan Darat sangat kompak 

dan selalu sigap menjaga keutuhan 

Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Hal tersebut Ia utarakan 
saat Ia melihat moment-moment 
kebersamaan antara TNI dan 

rakyat. “Saya melihat bagaimana 

TNI benar-benar turun langsung 

bersama masyarakat saat mereka 

membantu korban bencana alam 

dan karya bakti pembersihan 
sampah di Kali Ciliwung. Saya 
melihat masyarakat sangat antusias 

dalam menerima kehadiran 

prajurit TNI AD di tengah-tengah 

kehidupan masyarakat.”, tutur Eva.

Ketika ditanya tentang alat tempur 
yang dimiliki oleh TNI, khususnya 

TNI AD saat ini, penyanyi yang 

pernah berduet dengan Ezad, 
vokalis band Exist ini menuturkan  

jika melihat hasil pameran 

kelengkapan TNI Angkatan Darat 

yang pernah dipamerkan pada 

beberapa waktu lalu, Ia yakin, 
kedepan TNI AD mampu memiliki 

alat tempur dan persenjataan 

seperti yang ada di negara-negara 
maju. “Menurut hemat saya, 

dengan keadaan seperti ini pasti 
prajurit TNI AD masih disegani”, 

ucapnya. Sebelum mengakhiri 

perbincangannya dengan tim 
redaksi Majalah Palagan, Eva 

mengutarakan harapannya semoga 

TNI AD semakin solid, tangguh, 

dan dicintai rakyat. (Redaksi)   
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ATRAKSI BELA DIRI MILITER OLEH PRAJURIT TNI AD 

PADA PERINGATAN HUT KE-68 TNI 

DI HALIM PK, JAKARTA, 5 OKTOBER 2013


