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P
embaca Palagan 
yang berbahagia, 
puji dan syukur 

senantiasa kita 
panjatkan kehadirat 
Tuhan Yang Maha 
Besar, sehingga Majalah 
Palagan Volume 15 
Nomor I Edisi Maret 
2014 kembali hadir 
menjumpai pembaca 
sekalian. Pada volume 

perdana di tahun 2014 kali ini redaksi menyuguhkan 
beberapa informasi menarik dan penting. 
 Di awal rubrik yaitu rubrik Editorial pembaca 
disuguhkan tentang netralitas TNI dalam menghadapi 
Pemilu 2014 yang diulas dengan apik bagaimana Netralitas 
TNI AD dilaksanakan. 
 Pada bagian lain diuraikan kegiatan pimpinan TNI 
Angkatan Darat diantaranya kegiatan Rapat Pimpinan TNI 
AD Tahun 2014, pembukaan Dikreg Seskoad TA. 2014, 
Apel Dansat terpusat di Pussenif, MoU TNI AD dengan 
Lapan, MoU TNI AD dengan Kementerian Pertanian. 
Sedangkan pada rubrik Profil kali ini, ditampilkan profil 
satuan Yonif-141/AYJP Kodam II/Swj, dimana satuan ini 
merupakan satuan yang memiliki prestasi menggagalkan 
penyelundupan Narkoba. 
 Selanjutnya pada rubrik bincang-bincang kami 
suguhkan perbincangan dengan Dirkesad Brigjen TNI 
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Dirkesad dalam pelayanan kesehatan terhadap prajurit dan 
keluarganya. 
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B
etapa bangga sebagai anak bangsa Indonesia ketika menyaksikan pameran 
persenjataan terbaru TNI AD di Monas, Sabtu 6 Oktober tahun lalu, diantaranya ada 
tank Leopard, Roket dan Meriam Cesar yang konon kabarnya dapat menghancurkan 

sasaran yang posisinya sangat jauh. Selain itu juga terpajang alat-alat tempur lainnya dan 
diawaki oleh tentara tangguh dan terampil serta berwibawa. Dalam pameran tersebut  
bukan saya saja yang merasakan kebanggaan, tetapi pengunjung lainpun merasakan hal 
serupa. Para pengunjung diperbolehkan melihat dari dekat, berfoto, bahkan mencoba 
menaiki sebagian besar Alutsista yang dipamerkan, semakin menambah semarak suasana 
Monas. Rasa kagum berbaur haru yang menyelimuti seakan menyatakan bahwa tanah air 
tercinta secara merata telah terlindungi seperti apa yang nampak di depan mata.
 Masih melekat dalam ingatan saya setelah membaca buku sejarah bahwa 
para pejuang kita dulu dengan menggunakan senjata seadanya sanggup memberikan 
perlawanan dan memaksa penjajah hengkang dari bumi ibu pertiwi. Hal itu membuktikan 
bahwa memiliki persenjataan lengkap dan canggih saja tidak cukup untuk memenangkan 
sebuah pertempuran. Sebaliknya, persenjataan sederhana dibalut dengan semangat dan 
tekad yang membara ternyata terbukti sanggup untuk menggapai cita-cita merdeka. Para 
pejuang telah mewariskan semangat pantang menyerah kepada generasi penerus hingga 
saat ini dan saya yakin bangsa Indonesia kedepan akan menjadi bangsa yang besar, bersatu 
dan semakin berjaya. 
 Keyakinan saya adalah adanya perubahan yang signifikan setelah 68 tahun merdeka, 
banyak keberhasilan yang terus diraih. Dengan banyaknya anak bangsa yang telah memiliki 
kemampuan intelektual pasti kondisi bangsa kita mampu bersaing dengan bangsa-bangsa 
maju lainnya di dunia. Perubahan yang signifikan tersebut bisa terjadi karena kondisi 
perekonomian negara kita yang semakin baik, dan tentu didukung stabilitas keamanan 
yang makin kondusif. Mengacu pada Pameran Alutsista TNI AD di Monas tahun 2013 yang 
lalu, hal ini bisa menjadi awal modernisasi persenjataan TNI AD, dan saya yakin masyarakat 
luas merasa sangat bangga dan percaya pada TNI (TNI AD) dapat melaksanakan tugasnya 
dengan profesional di masa datang dan saya yakin juga negara tetangga tidak akan macam-
macam lagi dengan negara kita. 
 Si Vis Pacem Para Bellum, yang berarti siapa yang ingin damai, bersiaplah untuk 
perang. Nah..kondisi perekonomian negara kita sangat mendukung modernisasi Alutsista 
TNI AD. Rakyat bersama TNI Angkatan Darat siap membantu untuk melakukan segala upaya 
demi menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Maju terus tentaraku..

Romans Anggara S.S, (Wiraswasta)
Perumahan Pejuang Pratama, Bekasi Barat

Semakin Bangga dan Percaya dengan TNI
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NETRALITAS TNI 
DALAM MENGHADAPI PEMILU 2014

S
alah satu keputusan penting 
dari reformasi internal TNI 
yang telah berlangsung 

sejak tahun 1988 ialah TNI telah 
meninggalkaan dwi fungsinya, 
yang dalam hal ini ialah fungsi 
sosial politik. TNI tidak lagi 
terlibat dan melibatkan diri 
dalam kegiatan politik praktis dan 
lebih fokus pada pembangunan 
profesionalisme sebagai alat  
negara dibidang pertahanan.  
Akumulasi proses penataan dalam 
bidang tersebut telah tertuang 
dalam Undang-Undang RI Nomor 
34 tahun 2004 tentang TNI, dan 
sesuai pasal 2 d ditegaskan bahwa 
Tentara profesional ialah tentara 
yang tidak berpolitik praktis.
 Salah satu aspek penting 
dalam menjamin komitmen TNI 
yang tidak berpolitik praktis, 
ialah sikap Netralitas TNI, yaitu 
sikap yang lebih mengedepankan 
kepentingan Bangsa dan Negara 
yang lebih luas dibanding dengan 
sikap dukung mendukung pada 
sesuatu kepentingan kelompok 
atau golongan tertentu. Netralitas 
juga merupakan sikap dan 
tindakan yang menjadi bagian 
penting dalam membangun 
soliditas TNI. 
 Pelaksanaan Pemilu 2004 
dan 2009 menjadi bukti nyata TNI 
telah menunjukan sikap netralitas 
dengan baik. Menghadapi pemilu 
legislatif dan pemilu presiden 
tahun 2014, tentunya semua 
jajaran TNI Angkatan Darat harus 
konsisten dengan menjunjung 
setinggi-tingginya terhadap 
netralitas TNI. Tantangan nyata 

yang dihadapi saat ini terkait 
dengan netralitas TNI, munculnya 
berbagai pernyataan diluar TNI 
baik secara perorangan maupun  
kelompok untuk menggiring 
atau membawa TNI kembali ke 
gelanggang politik praktis. Hal 
tersebut harus benar-benar dapat 
disikapi dengan kearifan dan 
konsistensi dalam ucapan dan 
tindakan agar setiap prajurit tidak 
tergiring dengan pernyataan-
pernyataan politis yang dapat 
menodai netralitas TNI.
 Dalam berbagai kesempatan 
Pimpinan TNI Angkatan Darat 
senantiasa menekankan kepada 
seluruh prajurit agar benar-
benar menjaga netralitas pada 
pelaksanaan Pemilu 2014. Bahkan 
pada saat rapat pimpinan TNI 
Angkatan Darat, Piminan TNI 
Angkatan Darat menegaskan 
bahwa netralitas dalam Pemilu 

2014 betul-betul merupakan 
suatu hal yang harus dilaksanakan, 
prajurit harus menjunjung 
netralitas setinggi-tingginya. Jika 
ada prajurit yang tidak netral, 
akan dikenai sanksi sesuai dengan 
tingkat pelanggarannya. Namun, 
kalau tindakannya sangat tidak 
baik dan berdampak luas, maka 
Pimpinan TNI AD tidak akan ragu-
ragu terhadap prajurit seperti itu 
untuk di pecat. Dengan penegasan 
ini maka jelaslah bagi seluruh 
jajaran Angkatan Darat baik 
perorangan maupun  satuan harus 
benar-benar bersikap netral dalam 
pelaksanaan Pemilu yang akan 
datang.  
 Sikap netralitas ini harus 
bisa dipahami dan dilakukan 
dengan dua hal yaitu dalam   
ucapan dan perlakuan. Melalui 
ucapan, tentunya setiap prajurit 
harus memahami bahwa 
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institusi atau satuan dilarang 
memberi arahan didalam 
menentukan pelaksanaan dari hak 
pilih tersebut.
 Semoga dalam pelaksanaan 
Pemilu 2014  baik pemilu 
legislatif untuk memilih anggota 
DPR Kabupaten/Kota, Provinsi 
serta DPR RI, maupun Pemilu 
pemilihan presiden, komitmen 
dan konsistensi setiap prajurit 
terkait netralitas TNI dapat 
diimplentasikan dengan baik di 
lapangan. (Redaksi)

prajurit TNI selama proses 
penyelenggaraan Pemilu dilarang 
untuk memberi komentar, 
penilaian, mendiskusikan, 
pengarahan apapun berkaitan 
dengan kontestan Pemilu kepada 
keluarga atau masyarakat. Hal 
lain yang masih terkait dengan 
ucapan, bahwa setap prajurit 
dilarang memberikan pernyataan 
apapun yang dilakukan secara 
resmi yang bertujuan atau 
bersifat memengaruhi keputusan 
Komisi Pemilihan Umum 
(KPU) dan Panitia Pengawas 
pemilu (Panwaslu). Kemudian 
secara perlakuan, prajurit TNI 
dilarang berada di arena tempat 
penyelenggaraan Pemilu, 
menyimpan dan menempel 
dokumen, atribut, benda lain yang 
menggambarkan identias Pemilu,  
serta terlibat pada kegiatan 
Pemilu dalam bentuk kampanye 
untuk menyukseskan kandidat 
tertentu termasuk memberi 
bantuan dalam bentuk apapun 
diluar tugas dan fungsi TNI. 
Selain menjaga netralitas dalam 

Pemilu 2014, setiap prajurit 
juga harus berkomitmen untuk 
menjaga dan mengamankan 
pelaksanaan Pemilu. Sesuai 
dengan Instruksi Panglima TNI 
Nomor Ins/1/VIII/2008 tentang 
Pedoman Netralitas TNI dalam 
Pemilu dan Pilkada, bahwa 
implemantasi Netralitas TNI dalam 
Pemilu dan Pilkada adalah :

a. Mengamankan 
penyelenggaraan Pemilu dan 
Pilkada sesuai dengan tugas dan 
fungsi bantuan TNI kepada Polri.
b. Netral dengan tidak memihak 
dan memberikan dukungan 
kepada salah satu kontestan 
Pemilu dan pilkada.
c. Satuan/perorangan/
fasilitas TNI tidak dilibatkan pada 
rangkaian kegiatan Pemilu dalam 
bentuk apapun diluar tugas dan 
fungsi TNI.
d. Prajurit TNI tidak 
menggunakan hak memilih baik 
dalam Pemilu maupun Pilkada.
e. Istri/suami/anak prajurit 
TNI, hak memilih merupakan hak 
individu selaku warga negara, 
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M
enindaklanjuti hasil 
Rapim TNI 2014, 
TNI Angkatan Darat 

menggelar acara Rapat pimpinan 
TNI Angkatan Darat Tahun 2014 
di Markas Besar Angkatan Darat 
Jakarta. Rapim yang dibuka 
secara resmi oleh Kepala Staf 
TNI Angkatan Darat Jenderal TNI 
Budiman, Rabu (15/1) ini diikuti 
oleh 122 peserta, dengan tema   
“Melalui Rapim TNI AD, kita 
mantapkan moralitas, militansi 
tugas dan profesionalitas prajurit 
menuju transformasi TNI AD 
dalam pelaksanaan tugas pokok”.
 Tujuan dari Rapim ini 
sendiri adalah sebagai evaluasi 
pelaksanaan tugas pada program 
kerja 2013 dan menyamakan 

Rapat Pimpinan TNI AD 2014
“Kami ingin mengedepankan transformasi TNI AD 

untuk menyiapkan diri menghadapi (periode) 2015-2019,” 

Kasad Jenderal TNI Budiman

persepsi para pimpinan TNI AD; 
menyampaikan arah kebijakan 
pimpinan TNI AD; menyampaikan 
garis besar program dan anggaran 
serta menyampaikan strategi 
transformasi TNI AD, sehingga 
diperoleh kesamaan pemahaman 
dalam pelaksanaan tugas 
kedepan.
 Materi kegiatan dalam 
rapim tersebut antara lain adalah 
evaluasi pelaksanaan program 
kerja 2013, Penyampaian temuan 
Warsik 2013, penyampaian pokok-
pokok petunjuk pelaksanaan 
program dan anggaran TNI AD 
2014, penyampaian kebijakan 
program kerja 2014 bidang staf 
umum sesuai fungsi masing-
masing, paparan pokja tentang 

rencana tindakan kontijensi 
sesuai perkembangan situasi dan 
ancaman aktual di wilayah serta 
upaya penanggulangannya, dan 
yang terakhir adalah paparan 
Dirkesad tentang pemeliharaan 
kesehatan usia diatas 50 tahun.
 Kepala Staf Angkatan Darat 
Jenderal TNI Budiman ketika 
membuka Rapim berharap, 
melalui rapim ini kebijakan TNI 
AD dapat dijabarkan lebih lanjut 
secara tersebar di Kotama-
Kotama, sehingga berbagai 
kebijakan pimpinan, termasuk 
program kerja dan anggaran 
dapat mencapai sasaran yang 
diharapkan.
 Selain itu, Kasad mengatakan 
pihaknya sangat konsisten 
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melanjutkan kebijakan reformasi 
birokrasi yang berbasis 
peningkatan kinerja diantaranya 
adalah pemutakhiran doktrin, 
buku petunjuk dan pembenahan 
piranti lunak agar lebih efektif dan 
efisien, termasuk peningkatan 
profesional prajurit dan PNS. 
Menurutnya, hal ini sejalan 
dengan transformasi TNI AD 
agar semakin profesional dan 
mampu menjawab tuntutan dan 
perkembangan zaman.  
  Dengan diadakannya rapim 
ini, diharapkan pelaksanaan 
program kerja dan anggaran TNI 
AD tahun 2014 dapat mencapai 
sasaran dan keberhasilan, sesuai 
arah kebijakan TNI AD tahun 2014, 
termasuk dapat mewujudkan 
sasaran untuk mencapai opini 
Wajar Tanpa Pengecualian oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 
RI.

Transformasi TNI AD.

 Mulai berdatangannya 
sejumlah alat utama sistem 
senjata (Alutsista) membuat 
TNI Angkatan Darat memilih 
fokus melakukan transformasi 
organisasi pada 2014.“Kami ingin 
mengedepankan transformasi 
TNI AD untuk menyiapkan diri 
menghadapi (periode) 2015-
2019,” kata Kasad Jenderal TNI 
Budiman, seusai membuka Rapim 
TNI AD 2014. 
 Transformasi tersebut, 
lanjut Kasad, akan disesuaikan 
dengan perkembangan 
lingkungan strategis yang 
mungkin dihadapi Indonesia 
pada lima hingga sepuluh 
tahun kedepan. Menurutnya, 
transformasi dilakukan agar TNI 
AD semakin profesional dan 
mampu menjawab tuntutan dan 
perkembangan zaman.

 Perkembangan sosial 
kemasyarakatan membuat TNI 
AD harus segera mentransformasi 
diri. “Perlu ada perencanaan 
dalam suatu transformasi 
untuk membentuk prajurit 
modern, efisien, efektif, tapi tak 
meninggalkan militansi,” jelasnya.
 Menurut Kasad Jenderal 
TNI Budiman, transformasi lebih 
pada upaya mendesain konsep 
keorganisasian TNI AD hingga 20 
tahun kedepan. Rencana itu akan 
dibuat lebih detail pada setiap 
lima tahun. Perencanaannya 
dibagi sesuai fungsi utama TNI AD, 
meliputi pertempuran, teritorial, 
dan pembinaan kekuatan/
dukungan.
 Penambahan Alutsista 
membuat TNI AD harus segera 
mendesain ulang organisasi. 
Jika dulu TNI AD hanya memiliki 
meriam 105 mm yang jarak 
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jangkaunya hanya 12 kilometer, 
saat ini sudah memiliki meriam 
155 mm dengan daya jangkau 42 
kilometer.
 TNI AD juga sudah memiliki 
Multy Launcher Rocket System 
(MLRS) dengan daya jangkau 
hingga 100 kilometer. “Kita 
juga punya tank (Leopard) yang 
kapabilitasnya luar biasa,” ujar 
Kasad.
 Selain itu, ada pula 
penangkis serangan udara yang 
kemungkinan perkenaannya 
mencapai 96 persen. Semua itu 
bisa didapat walaupun anggaran 
belanja pertahanan Indonesia 
masih kurang dari 1 persen GDP. 
“Bahkan, kita sudah bisa membuat 
beberapa alutsista sendiri,” tegas 
Jenderal TNI Budiman.

Pengamanan Pemilu 2014 dan 
Netralitas TNI AD.

 Di bagian lain, menanggapi 
pertanyaan Pers tentang 
informasi bahwa pemerintah 
telah mengalokasikan Rp 100 
miliar untuk dana pengamanan 
pelaksanaan Pemilu 2014 dan 
TNI AD mendapatkan porsi 
terbesar dengan alokasi 60-70 
persen dana pengamanan Pemilu, 

Kasad Jenderal TNI Budiman 
mengatakan bahwa dana tersebut 
dipergunakan untuk tugas 
membantu Polri. 
  “Kami akan menggunakan 
dana yang diberikan pemerintah 
untuk perbantuan bagi 
Kepolisian,” jelasnya. Selebihnya, 
kata Kasad, pengamanan pemilu 
akan disinergikan dengan 
tugas pokok TNI AD agar bisa 
menghemat anggaran, seperti, 
secara rutin TNI AD terus 
membaca perkembangan situasi 
di lapangan.
 Terkait dengan peran TNI AD 

dalam pengamanan Pemilu 2014, 
Kasad telah memerintahkan para 
pejabat teritorial untuk benar-
benar melihat situasi agar mampu 
memperkirakan kemungkinan-
kemungkinan adanya gangguan di 
wilayahnya. 
 Contohnya, Bintara pembina 
desa (Babinsa) harus mengetahui 
kemungkinan adanya persoalan di 
kampung, RT, atau RW. “Di tingkat 
kecamatan, Komandan Koramil 
juga harus bisa memetakan 
ancaman di tingkat kecamatan. 
Di tingkat kota atau kabupaten, 
Komandan Kodim yang 
bertanggung jawab,” kata Jenderal 
Budiman.
 Di tingkat provinsi dan 
wilayah, setiap Panglima 
Kodam juga diminta betul-betul 
mempersiapkan diri dan bisa 
berkomunikasi dengan baik. 
Hal ini perlu untuk meredam 
kericuhan akibat pesta politik lima 
tahunan tersebut.
 TNI AD juga menyiapkan 
aparat intelijen untuk 
memperkirakan gangguan yang 
terjadi di lapangan. “Tugas 
intelijen bukan untuk menakuti 
rakyat, tapi mengawasi,” kata 
Budiman seraya mengatakan dana 
untuk tugas-tugas itu dibebankan 
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ke dana rutin TNI AD.
 Terkait persiapan pasukan 
Penanggulangan Huru Hara (PHH), 
Jenderal TNI Budiman mengatakan 
TNI AD sudah menyiapkan 
pasukan di setiap tingkatan. 
Di Kodim akan disiagakan satu 
Satuan Setingkat Peleton (SST) 
sedangkan di Korem sebanyak 
satu hingga dua Satuan Setingkat 
Kompi (SSK) cadangan disiapkan. 
“Tergantung letak Korem. Jika di 
kota besar, maka disiapkan dua 
SSK,” ujarnya. 
 Ditambahkan, di tingkat 
Kodam, TNI AD menyiapkan 
satu batalyon cadangan. Untuk 
Kostrad, TNI AD menyiapkan tiga 
Satuan Setingkat Batalyon (SSY) 
cadangan. Satu SSY berjumlah 
sekitar 1.000 prajurit.
 Kasad juga mengatakan, TNI 
AD sudah memetakan daerah 
rawan konflik selama Pemilu 

2014. Meski tak menyebutkan 
tempat, Jenderal TNI Budiman 
mengatakan ciri-ciri daerah yang 
rawan konflik, yakni daerah yang 
banyak memiliki pendukung 
fanatik Parpol.
 “Kita melihat dinamika 
sosial masyarakat. Kemungkinan 
terjadi bentrok adalah ketika 
massa fanatik masing-masing 
parpol bertemu,” katanya seraya 
menambahkan pemantauan 
terhadap daerah rawan dilakukan 
terus menerus dan datanya terus 
di-update setiap bulannya.
 Ketika ditanyakan tentang 
komitmen TNI AD netral dalam 
Pemilu, Kasad Jenderal TNI 
Budiman kembali menegaskan 
kepada seluruh prajuritnya 
agar menjaga netralitas TNI AD 
pada pelaksanaan Pemilu 2014 
nanti. Menurutnya, netralitas 
TNI merupakan satu hal yang 

harus dilaksanakan dalam 
tugas membantu kepolisian 
mengamankan penyelenggaraan 
Pemilu 2014.
 “Saya tegaskan dan yakinkan 
netralitas TNI AD betul-betul 
merupakan suatu hal yang harus 
dilaksanakan. Bila ada di antara 
perorangan atau kelompok yang 
melakukan pelanggaran, maka 
dengan tegas akan ditindak,” kata 
Kasad.
 Hal itu selaras dengan Rapim 
TNI AD 2014 dengan tema “Kita 
Mantapkan Moralitas, Militasi 
Tugas dan Profesionalitas Prajurit 
Menuju Transformasi TNI AD 
dalam Pelaksanaan Tugas Pokok”.
 “Tema ini menjadi 
pendorong peserta rapim untuk 
memantapkan keberhasilan tugas 
dan satuan dalam melaksanakan 
program kerja,” kata Kasad 
Jenderal TNI Budiman. (Redaksi)
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KASAD BUKA PENDIDIKAN SESKOAD TA. 2014

K
epala Staf Angkatan Darat 
Jenderal TNI Budiman 
membuka Pendidikan Reguler  

LII Sekolah Staf dan Komando 
Angkatan Darat TA. 2014 di 
Gedung Prof. DR. Satrio Seskoad, 
Bandung, Senin (6/1/2014).
 Dikreg LII Seskoad TA. 2014 
ini diikuti oleh 299 orang Perwira 
Menengah (Pamen) terdiri dari 

287 orang Pamen TNI AD, 2 
Pamen TNI AL dan 2 Pamen TNI 
AU serta 8 orang Siswa Manca 
Negara. Para Pamen yang berasal 
dari manca negara antara lain 
Amerika Serikat, Australia, 
Malaysia, Pakistan, Philipina, 
Singapura dan Thailand.
 Kasad mengatakan, 
siswa Seskoad dididik agar 

dapat  mengembangkan  dan 
memiliki kemampuan sebagai 
pemimpin yang mampu mengelola 
satuan yang dapat mengambil 
keputusan secara tepat, cepat 
serta bertanggungjawab. Selain 
itu, juga para Perwira siswa 
dituntut agar mampu bertindak 
sebagai pelindung, penjaga dan 
penegak kedaulatan NKRI di 
wilayah darat, pembina kekuatan 
dan kemampuan TNI serta 
memiliki kemampuan akademis 
bidang militer tingkat operasional.
 Rencananya Dikreg Seskoad 
ini akan berlangsung selama 
43 minggu. Para Perwira Siswa 
(Pasis) akan dibekali mata 
kuliah seperti  kepemimpinan 
militer strategis, ketahanan dan 
keamanan nasional, doktrin 
militer, strategi konflik bersenjata, 
studi wilayah pertahanan serta 
materi lainnya yang sangat 
diperlukan untuk mengemban 
tugas di masa yang akan datang. 
Disamping itu, pendidikan 
Seskoad tahun ini meniadakan 
sistem korespondensi yang tahun-
tahun sebelumnya diberlakukan.
 Diakhir amanatnya, Kasad 
menekankan kepada Perwira 
Siswa agar terus memelihara 
semangat dan motivasi 
belajar, memelihara fisik dan 
mental. Ditambahkan Kasad 
bahwa seluruh rangkaian 
pendidikan agar diikuti secara 
jujur dan bertanggungjawab, 
mengedepankan prinsip 
pencapaian prestasi “terbaik 

secara terhormat”. Dan, 
diharapkan juga untuk selalu 
menciptakan komunikasi dan 
interaksi yang sehat, positif dan 
konstruktif baik antar sesama 
Pasis maupun dengan tenaga 
pengajar. (Redaksi)
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UJI COBA KAPAL PESANAN TNI AD

K
asad Jenderal TNI Budiman 
bersama rombongan 
melakukan uji coba (test 

drive) kapal yang dipesan TNI AD 
di Kali Cikarang Bekasi Laut. Hal 
tersebut dilakukan Kasad ketika 
melaksanakan kunjungan ke PT 
Tesco, di kampung Pasar Emas 
Desa Buni Bakti Kecamatan 
Babelan Kabupaten Bekasi, Selasa 
(14/1/2014).      
 Kunjungan tersebut dalam 
rangka melihat hasil produksi 
pembuatan kapal khusus TNI 
AD.  Turut hadir dalam kegiatan 
tersebut  Asops Kasad, Aslog 
Kasad, Pangdam Jaya, dan para 
pejabat tinggi TNI AD.
 Kapal yang dipesan TNI 
Angkatan Darat sebanyak 10 
unit diantaranya kapal jenis 
KMC Komando. Kapal tersebut 
dirancang khusus untuk 
pengamanan wilayah teritorial 
perbatasan sungai dan laut 
di Indonesia, serta mencegah 
terjadinya penyelundupan antar 
pulau dan negara yang melalui 
perairan sungai dan laut.
 Menurut Direktur Utama PT 
Tesco Indo Maritim, DR. Jamin 

Basuki, kapal yang dipesan oleh 
TNI AD dengan jenis khusus yang 
tidak menyerupai kapal-kapal 
tempur lainnya yang dimiliki TNI 
AL. Karena jenis kapal ini bukan 
janis kapal tempur, melainkan 
kapal untuk pengamanan wilayah 
pulau. “10 unit Kapal ini di design 
secara khusus dan dilengkapi 
dengan senjata otomatis serta 
mesin buatan Amerika, yang 
berkekuatan tinggi untuk 
melawan derasnya arus air serta 
berkecepatan tinggi,” katanya.

 Kasad Jenderal TNI Budiman 
usai uji coba kapal KMC Komando 
menyampaikan rasa bangga 
dan puas dengan buatan negara 
sendiri yang begitu bagus, 
bahkan kualitasnya pun tidak 
kalah dengan buatan luar negeri.  
“Kenapa kita harus pesan kapal 
atau perlengkapan lain ke negara 
luar, kalau dinegara sendiri bisa 
membuatnya dengan sesempurna 
ini,” kata Kasad.
 Selain mengunjungi PT 
Tesco, Kasad  beserta rombongan 
juga melaksanakan kunjungan 
ke kantor Koramil Babelan. Pada 
kesempatan tersebut, selain  
melihat kondisi kantor koramil 
Kecamatan Babelan, Kasad juga 
berkesempatan Tatap Muka 
dengan Komandan Korem, 
Komandan Kodim dan Danramil 
Kabupaten Bekasi.
 Kasad menekankan 
kepada aparat teritorial untuk 
meningkatkan pengawasan setiap 
wilayah, sehingga keamanan 
dapat terjaga dengan baik. Dan 
yang lebih utama TNI harus cepat 
tanggap terhadap kondisi yang 
terjadi di wilayah. (Redaksi)
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KASAD LARANG KELUARGA TNI AD GOLPUT

K
epala Staf TNI Angkatan 
Darat  Jenderal TNI Budiman 
melarang keluarga prajurit 

dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
di lingkungan TNI AD untuk 
menjadi golongan putih (Golput) 
atau tidak menggunakan hak 
pilih pada Pemilu Legislatif 2014. 
“Semuanya wajib untuk memilih, 
jangan sampai Golput,” katanya 
di Balikpapan, Rabu (22/1/2014) 
saat meresmikan kolam renang 
Mulawarman di Jalan MT Harjono. 
Kolam renang standar olimpiade 
itu selesai dibangun para prajurit 
Zeni Kodam VI/Mlw dalam waktu 
10 minggu.
 Pada kesempatan tersebut 
Kasad yang pernah menjabat 
Komandan Detasemen 
Zeni Tempur di Kalbar juga 
menegaskan bahwa TNI tetap 
netral dan menjaga netralitas 
itu dengan kuat. Ia mengatakan, 
setiap prajurit atau kesatuan yang 
kemudian diketahui tidak netral 
dalam Pemilu akan ditindak tegas 
sesuai hukum yang berlaku.
 Pada kesempatan tersebut 
Kasad menyampaikan langkah-
langkah pengamanan yang 
diambil TNI AD untuk membantu 

pengamanan Pemilu 2014. TNI 
Angkatan Darat menyiapkan 
pasukan hingga 3 brigade Kostrad 
sebagai cadangan pengamanan 
nasional.
 Pelaksanaan bantuan 
pengamanan mulai tingkat 
Kodam, Korem dan Kodim yang 
setingkat kabupaten-kota. Pada 
level Korem disiagakan 2 Satuan 
Setingkat Kompi (SSK) atau 300 
prajurit dan pada tingkat Kodim 
1 SSK, lebih kurang 150 personel. 
Dengan bantuan pengamanan 

oleh TNI ini, diharapkan semua 
tahapan pemilihan umum, baik 
Pemilu untuk memilih anggota 
legislatif di tingkat DPRD 
kabupaten-kota dan provinsi, DPR 
RI, DPD, dan pemilihan presiden, 
dapat berlangsung aman dan 
lancar.
 Kasad Jenderal TNI Budiman 
melakukan kunjungan kerja ke 
Balikpapan selama 2 hari, dan 
meresmikan sejumlah bangunan 
milik Angkatan Darat yang 
sudah selesai dibangun ataupun 
direnovasi.
 Sejumlah proyek yang 
diresmikan antara lain adalah 
penggunaan rumah susun di 
lingkungan asrama Kodam VI/ 
Mulawarman di Sepinggan yang 
diperuntukkan bagi 96 kepala 
keluarga prajurit dan perumahan 
bagi prajurit kavaleri di 
Detasemen Kavaleri di Km 30 Jalan 
Soekarno-Hatta, dan perumahan 
bagi prajurit Batalyon Artileri 
Medan (Armed) dan Yonif-614, 
serta Taman Pendidikan Alquran 
(TPA) di Masjid Sudirman di 
Markas Kodam VI/Mulawarman. 
(Redaksi)
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KASAD : PERAYAAN NATAL MERUPAKAN TRADISI YANG BAIK 

UNTUK MEMPERKOKOH KEBERSAMAAN

K
epala Staf Angakatan Darat 
Jenderal TNI Budiman 
mengatakan, perayaan 

natal merupakan suatu tradisi 
yang baik untuk memperkokoh 
kebersamaan, persatuan 
dan kesatuan yang dilandasi 
semangat cinta kasih kristus. 
Hal ini disampaikan Kasad saat 
memberikan sambutan pada 
perayaan Natal Mabesad tahun 
2013 yang dilaksanakan di 
ruang Nusa Indah Balai Kartini 
Kuningan Jakarta Selatan, Jumat 
(24/1/2014).
 Pada Perayaan Natal tersebut 
hadir Wakasad, Pangkostrad, 
Irjenad, para Asisten Kasad 
termasuk pejabat Mabesad 

lainnya dan pastor Antonius Bimo 
Prakoso, O.F.M., SH serta Pendeta 
DR. Nus Remus.
 Lebih lanjut dikatakan 
Kasad, perayaan natal akan selalu 
mengenang kembali kelahiran 
dan perjuangan Yesus Kristus 
sebagai juru selamat yang 
membawa kedamaian, kebenaran 
dan kesejahteraan. Semangat 
cinta kasih yang diajarkan oleh 
Yesus Kristus hendaknya menjadi 
landasan untuk meningkatkan 

keikhlasan pengabdian dan kinerja 
dalam setiap pelaksanaan tugas.
 Kasad mengharapkan, 
sebagaimana ajaran cinta kasih 
yang dibawa oleh Yesus Kristus, 
maka sebagai prajurit rakyat yang 
lahir dari rakyat dan berjuang 
untuk rakyat, TNI AD senantiasa 
peduli terhadap kesulitan yang 
dihadapi rakyatnya. Semua itu 
adalah  bentuk pengabdian yang 
paling hakiki bagi prajurit TNI 
AD, pengabdian tanpa pamrih, 
dengan tidak mengharapkan suatu 
imbalan apapun.
 Perayaan natal Mabesad 
tersebut mengangkat tema; 
Semangat Natal 2013 sebagai 
sumber motivasi juang prajurit 
TNI AD dalam memantapkan 
kebersamaan dengan rakyat, 
militansi dan soliditas prajurit 
TNI.  
 Turut mengisi acara pada 
perayaan natal Mabesad, artis 
Jhon Tanamal, Dewi Ria, Sindi 
Sibarani dan The Jolis dengan 
iringan Harry anggoman band. 
(Redaksi)

Volume 15 No. I Edisi Maret 2014        17

www.tniad.mil.id



BANTUAN LOGISTIK UNTUK PENGUNGSI 
KORBAN BANJIR JAKARTA

K
epala Staf Angkatan Darat 
Jenderal TNI Budiman 
beserta puluhan pejabat 

teras TNI Angkatan Darat lainnya 
memberikan bantuan logistik 
berupa bahan pokok kepada 
ribuan pengungsi korban banjir 
di berbagai titik pengungsian 
di wilayah Jakarta dan Bekasi, 
Minggu (26/1/2014). Penyerahan 
bantuan tersebut terbagi dalam 
enam kolompok, 
dilaksanakan secara 
serentak di berbagai 
sasaran yang 
merupakan wilayah 
terparah akibat banjir.    
 Dalam 
pelaksanaan 
pembagian bahan 
pokok tersebut, 
Kasad beserta 
rombongan ke sasaran 
Kelurahan Bukit Duri 
Kecamatan Tebet 
dengan pengungsi 
sebanyak 591 orang 
dan Kampung Pulo 
Kecamatan Kampung 
Melayu sebanyak 591 
orang. Kaskostrad, Mayjen TNI 
Indra Hidayat dan rombongan 
dengan sasaran Desa Pantai 
Timur Kabupaten Bekasi dengan 
pengungsi sebanyak 1.524 orang, 
Dankodiklat, Letjen TNI Lodewijk 
F. Paulus beserta rombongan ke 
sasaran Perum Mutiara Pluit, Kec 
Priuk, dengan pengungsi sebanyak 
1461 orang. Danpusterad, 
Mayjen TNI Zahari Siregar beserta 
rombongan ke sasaran Kecamatan 
Cabang Mungin Kabupaten Bekasi 
dengan pengungsi sebanyak 
10.197 orang. Irjenad, Mayjen 

TNI Nugroho Widyotomo beserta 
rombongan ke sasaran Desa 
Pantai Mekar Kabupaten Bekasi 
dengan pengungsi sebanyak 
13.805  orang. Danjen Kopassus, 
Mayjen TNI Agus Sutomo beserta 
rombongan ke sasaran Desa 
Samudera Jaya Kabupaten Bekasi 
dengan pengungsi sebanyak 1.504 
orang.

 Kasad mengatakan bahwa 

penyerahan bantuan logistik 
tersebut merupakan kepedulian 
TNI Angkatan Darat terhadap 
masyarakat yang menjadi korban 
akibat banjir di sekitar areal 
lokasi bantaran sungai di Jakarta 
dan Bekasi. “Kami menyadari 
salah satu tugas TNI AD sesuai 
UU TNI Nomor 34 Tahun 2004 
terkait penanggulangan bencana 
dan kami berusaha semaksimal 
mungkin untuk membantu 
meringankan penderitaan 
masyarakat yang terkena 
dampak bencana banjir tersebut, 
ungkapnya.

 Akibat banjir yang sempat 
menggenangi berbagai wilayah di 
Jakarta mulai surut, warga belum 
sepenuhnya dapat memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut, 
TNI Angkatan Darat menyalurkan 
bantuan di beberapa wilayah 
Jakarta dan sekitarnya yang masih 
menempati tempat pengungsian.
Usai menyerahkan bantuan 

Kasad melaksanakan 
peninjauan dan bertatap 
muka dengan para 
pengungsi korban banjir 
di kelurahan Bukit Duri 
Jakarta Selatan dan 
Kampung Pulo Jakarta 
Timur.
 Bentuk bantuan 
logistik terhadap para 
pengungsi korban banjir 
tersebut, berupa bahan 
pokok antara lain :  Mie 
instan 4881 Dos, Beras 
20.855 Kg, Air mineral 
1539 Dos, Biskuit 1156, 
Roti 500 buah Dos, 
Minuman ringan 940 
Dos, Susu 480 Kotak, 

Pampers 481 Dos, Minyak goreng 
5.296 Liter, Gula pasir 8 Karung, 
Pakaian 300 Buah, Selimut 200 
Helai, Bubur 153 Kotak, Telur 
Ayam 6.500 butir, Sarden 54 Dos, 
Minuman suplemen 160 Dos, 
Teh 352 Kotak dan perlengkapan 
seragam sekolah dan lain. Dan 
seluruh material tersebut dibawa 
serentak dengan menggunakan 
20 truk TNI Angkatan Darat dari 
Komplek PATI TNI AD, Kuningan 
ke berbagai sasaran titik 
pengungsian. (Redaksi)
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TNI AD-KEMENTAN RI BERKOMITMEN MEWUJUDKAN 

KETAHANAN PANGAN NASIONAL

K
KS yang baru saja 
ditandatangani oleh para 
Dirjen dan Kepala Badan 

Kementan RI dengan Aster Kasad 
Mayjen TNI Meris Wiryadi, S.I.P., 
M.Si ini disaksikan langsung 
oleh Menteri Pertanian RI Ir. H. 
Suswono, MMA dan Wakasad 
Letjen TNI M. Munir. Kerjasama 
ini merupakan tindak lanjut 
dari kesepakatan kerjasama 
sebelumnya tentang Kerjasama 
Program Pembangunan Pertanian 
untuk Mewujudkan Ketahanan 
Pangan Nasional pada April 
2012, yang juga telah dijabarkan 
lewat kegiatan TMKP (TNI AD 
Mendukung Ketahanan Pangan) 
pada November 2012 yang lalu.
 Dalam sambutannya, Menteri 
Pertanian RI menyampaikan 
bahwa, keragaman kondisi 
wilayah di Indonesia 
membutuhkan keterlibatan 
lintas sektoral, multidisiplin ilmu 

dan pemberdayaan sumber 
daya di masing-masing daerah. 
“Pencapaian ketahanan pangan 
tidak bisa dilaksanakan dan 
hanya menjadi tanggung jawab 
Kementan saja, melainkan perlu 
melibatkan semua komponen 
bangsa termasuk TNI,” 
jelasnya.  
 Tema KKS TNI AD-Kementan 
RI di tahun kedua ini adalah 
“Kerjasama Program TNI AD 
Mendukung Ketahanan Pangan 
Merupakan Sinergitas antara 
Kementan RI dan TNI AD 
Mewujudkan Transformasi Binter 
di Bidang Ketahanan Pangan 
dalam rangka mendukung 
Ketahanan Pangan Nasional”.
 Pada kesempatan 
tersebut pula, Mentan RI selain 
menyampaikan rasa terima kasih 
dan penghargaannya kepada 
Kasad beserta jajaran TNI AD 
yang telah mengambil peran 

proaktif dalam mendukung 
program ketahanan pangan, ia 
juga menjamin bahwa jajaran 
Kementan yang memiliki sumber 
daya, pengetahuan, teknologi 
dan sarana prasarana serta 
tenaga ahli di bidang pertanian, 
siap melaksanakan program TNI 
Manunggal Ketahanan Pangan. 
Beliau juga berharap, dengan 
terwujudnya ketahanan pangan 
yang kokoh, diharapkan dapat 
memperkuat ketahanan nasional 
yang tangguh di Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.
 Kasad Jenderal TNI Budiman 
dalam jumpa pers yang digelar 
usai acara penandatanganan KKS, 
menilai kerjasama antara TNI 
AD dan Kementan RI yang sudah 
dilaksanakan sebelumnya, sangat 
penting artinya dan hasilnya cukup 
baik. Menurutnya, kerjasama 
yang bertujuan memanfaatkan 
sumber daya kedua belah 
pihak dalam upaya percepatan 
pelaksanaan dan pencapaian 
ketahanan pangan ini dinilai 
berhasil dengan melihat berbagai 
aspek sebagai berikut : dari 
aspek Satkowil, di setiap lokasi, 
partisipasi kelompok tani sangat 
tinggi; dari aspek pengolahan 
lahan tidur milik TNI AD, ribuan 
hektar tanah dapat dimanfaatkan 
petani; dari aspek kesejahteraan 
masyarakat, tingkat kesejahteraan 
masyarakat meningkat karena 
selain diberi lahan, petani juga 
diberi bantuan alat pertanian; dari 
aspek kemanunggalan TNI dengan 
rakyat, kedekatan aparat teritorial 
dengan masyarakat khususnya 
petani semakin erat dalam 
mewujudkan ketahanan pangan. 
(Redaksi)

TNI AD dan Kementerian Pertanian RI membuktikan 
komitmennya masing-masing dalam mewujudkan ketahanan 
pangan nasional, dengan kembali menyelenggarakan acara 
penandatangan Kesepakatan Kerja Sama (KKS) di Aula 
Serbaguna Mabesad Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2014).
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MoU TNI AD DENGAN LAPAN MEMPERKUAT TNI AD
DI BIDANG PENELITIAN      

K
epala Staf Angkatan Darat 
Jenderal TNI Budiman 
bersama Kepala Lapan 

Bambang S. Tedjakusuma, 
menandatangani MoU penelitian 
antara TNI AD dengan Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa 
Nasional (LAPAN) di Markas 
Besar Angkatan Darat, Selasa 
(21/2/2014).
 Penandatanganan MoU 
TNI AD  dengan LAPAN sendiri 
bakal memperkuat TNI AD di 
bidang penelitian. Beberapa 
manfaat menggandeng LAPAN, 
TNI AD bisa lebih cepat dalam 
mengembangkan teknologi 
penerbangan, roket, penginderaan 
jarak jauh, hingga pemetaan 
wilayah. Hasil kerjasama itu 
nantinya akan membuat teknologi 
pertahanan makin canggih. 
Teknologi satelit penginderaan 
jauh misalnya, bisa digunakan 
untuk memetakan setiap 
sudut wilayah NKRI, terutama 
perbatasan. Teknologi itu bisa juga 
digunakan untuk menanggulangi 
bencana.

 Kasad Jenderal TNI Budiman 
mengatakan, pengembangan 
alutsista saat ini memberi porsi 
cukup besar pada penelitian. 
Kerjasama tidak hanya dilakukan 
dengan LAPAN, namun juga BPPT 
dan sejumlah Universitas. Untuk 
penelitian awal yang bekerjasama 
dengan LAPAN, telah disediakan 
anggaran Rp 3,5 miliar. “Overall, 
termasuk kerjasama dengan BPPT 
dan lainnya telah dianggarkan 
hingga Rp 56 miliar,” tambahnya. 
Bahkan, secara keseluruhan, 
Kementerian Pertahanan 
menganggarkan antara Rp 200-
300 miliar untuk keperluan 
research and development.
 Kasad mengungkapkan, 
cukup banyak unit Alutsista 
yang akan dibeli TNI AD tahun 
ini. Sebagian besar merupakan 
unit bergerak berupa tank dan 
helikopter taktis. Salah satu 
pembelian terbesar tahun 
ini adalah Main Battle Tank 
(MBT) Leopard 2A4 Revolution. 
Sedikitnya 52 unit Leopard 
anyar akan melengkapi kekuatan 

TNI AD. Paling lambat Agustus 
tahun ini, TNI AD menargetkan 
bisa mendatangkan 60 sampai 
80 persen Alutsista yang sudah 
masuk daftar pembelian. 
Selebihnya, akan dicicil hingga 
2017. Tahun ini, anggaran 
keseluruhan TNI AD mencapai Rp 
15 Triliun. 
 “Masih ada sekitar 71 lagi 
Tank Leopard dan Marder yang 
didatangkan setelah 2014,” 
ujarnya usai penandatanganan 
MoU penelitian dengan Lembaga 
Penerbangan dan Antariksa 
Nasional (LAPAN). Selain itu, TNI 
AD juga membeli 81 rudal anti 
serangan udara, serta meriam 
Caesar 155 mm dan Multy 

Launcher Rocket System (MLRS) 
masing-masing dua batalyon. 
TNI AD juga membeli sejumlah 
helikopter, seperti Helicopter 
Fennec 12 unit dan Bell Helicopter 
16 unit. “Apache juga akan 
didatangkan tapi tahun 2017,” 
lanjutnya.
  Kepala LAPAN Bambang S. 
Tedjasukmana mengungkapkan, 
pihaknya telah membuat sebuah 
konsorsium roket nasional. 
Anggotanya termasuk Pindad 
dan Kementerian Pertahanan. 
Konsorsium tersebut telah 
menghasilkan Roket dengan 
jangkauan 15 dan 23 kilometer. 
 Kerjasama dengan militer 
akan membuat LAPAN memiliki 
lebih banyak peran dalam industri 
pertahanan. Terutama, dalam 
hal pengembangan teknologi 
pertahanan dan persenjataan. 
“Hasil kerjasama nanti hanya 
akan berupa prototipe. Jika akan 
diproduksi masal, maka akan 
digarap oleh industri,” ucapnya. 
(Redaksi)
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KASAD BUKA APEL DANSAT TNI AD TERPUSAT TA. 2014

K
epala Staf Angkatan Darat 
(Kasad) Jenderal TNI Budiman 
membuka Apel Komandan 

Satuan (Dansat) Terpusat TNI AD 
tahun 2014 di Graha Yudha Wastu 
Pramuka Pussenif Kodiklat TNI AD, 
Bandung, Senin (3/2/2014).
 Kegiatan Apel Dansat 
terpusat diikuti oleh 380 peserta 
terdiri dari para Komandan Satuan 
di jajaran TNI Angkatan Darat. 
Tema yang diusung yaitu “Melalui 
Apel Dansat Kita Tingkatkan 
Integritas Komandan Satuan Guna 
Mewujudkan Profesionalisme 
Prajurit Menuju Transformasi TNI 

AD Dalam Rangka Mendukung 
Tugas Pokok TNI AD.”
 Turut hadir pada acara 
Pembukaan Wakasad Letjen TNI 
M. Munir, Pangkostrad Letjen TNI 
Gatot Nurmantyo, Dankodiklat TNI 
AD Letjen TNI Lodewijk F. Paulus, 
Para Asisten Kasad, Kasdam III/
Slw Brigjen TNI Suyatno, dan para 
Pejabat jajaran TNI AD lainnya. 
 Dalam kegiatan apel Dansat 
tersebut para Komandan Satuan 
mendapat pembekalan dari Kasad, 
para Asisten Kasad, Komisioner 
KPU tentang penyelenggaraan 
Pemilu 2014 serta Asops Kapolri 

yang membahas masalah 
Prosedur Permintaan Bantuan TNI 
kepada Polri.
 Dalam pengarahannya 
Kasad Jenderal TNI Budiman 
mengatakan TNI Angkatan Darat 
bukan hanya membutuhkan 
perwira dan komandan satuan 
yang hebat dan handal, tetapi juga 
harus memiliki integritas, karena 
menurutnya tanpa integritas 
semua kemampuan yang ada tidak 
akan berarti apa-apa.
 Kasad mengingatkan bahwa 
baik buruknya satuan ditentukan 
oleh para perwira dan komandan 
satuannya. “Saudaralah yang 
menentukan di dalam banyak hal,” 
ungkap Kasad.
 Dijelaskan Kasad, anggaran 
bidang latihan yang cukup besar 
perlu dimanfaatkan sebaik 
mungkin oleh para komandan 
satuan, sehingga dengan 
kenaikan anggaran latihan itu 
profesionalisme prajurit bisa 
diwujudkan. Kegiatan Apel Dansat 
Terpusat TNI AD tahun 2014 
tersebut berlangsung selama lima 
hari, yakni sejak tanggal 3 sampai 
dengan 7 Februari 2014. (Redaksi) 
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TNI AD TINDAKLANJUTI INSTRUKSI PRESIDEN 
TANGGAP DARURAT JALAN DI WILAYAH PANTURA

K
epala Staf Angkatan 
Darat (Kasad) Jenderal 
TNI Budiman, didampingi 

oleh Asops Kasad, Aster Kasad, 
Kadispenad, Dirziad, Pangdam III/
Siliwangi, Kasdam III/Siliwangi 
dan Danrem-063/SGJ, meninjau 
karya bakti perbaikan jalan paska 
bencana banjir yang melanda 
wilayah Pantura, khususnya 
diwilayah Jawa Barat pada Minggu 
(9/2/2014). 
 Karya bakti perbaikan jalan 
Pantura yang dilaksanakan TNI AD 
melibatkan sekitar 1.500 Prajurit. 
Untuk wilayah Kodam III/Siliwangi 
Satuan yang terlibat adalah Yonif 
312/KH, Yon Arhanudse-14, 
Yonzipur-3/YW dan satuan Kodim 
serta Koramil jajaran Korem-063/
SGJ yang berada di wilayah 
Pantura. Sasaran kegiatan berada 
di jalan Pantura meliputi Jatisari 
Karawang, Pamanukan Subang, 
Kandanghaur Indramayu dan 
Palimanan Cirebon.

 Menurut Kasad, karya bakti 
TNI AD ini merupakan tanggap 
darurat perbaikan jalan sebagai 
tindak lanjut dari instruksi 
Presiden RI agar TNI membantu 
Dinas Pekerjaan Umum  dalam 
memperbaiki jalan Pantura, 

sehingga dapat memperlancar  
transportasi kendaraan-kendaraan 
yang menggunakan jalur Pantura.
 “Agar karya bakti ini lebih efisien 
dan efektif, akan dikerjakan 
secara terus menerus meskipun 
masih dalam situasi musim hujan, 
untuk selanjutnya diteruskan 
oleh Dinas PU. Namun apabila 
Dinas PUmenginginkan proses 
perbaikan jalan agar lebih cepat, 
maka TNI AD akan siap membantu 
melanjutkannya”  tandas Kasad.
  Kegiatan serupa juga 
dilaksanakan di wilayah Jawa 
Tengah dan Jawa Timur yang 
melibatkan Prajurit Kodam IV/
Diponegoro dan Prajurit Kodam V/
Brawijaya.
  Usai meninjau karya bakti di 
wilayah Kodam III/Siliwangi, Kasad 
beserta rombongan  melanjutkan 
peninjauan perbaikan jalan rusak 
yang dilakukan para prajurit di 
wilayah Jawa Tengah dan Jawa 
Timur. (Redaksi)
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TNI AD MAKSIMALKAN APARAT TERITORIAL

M
arkas Besar TNI 
Angkatan Darat akan 
memaksimalkan seluruh 

aparat teritorialnya dalam rangka 
pengamanan pelaksanaan Pemilu 
2014 yang akan datang, sehingga 
pelaksanaannya berlangsung 
aman dan lancar. 
 “Seluruh aparat teritorial 
akan siap siaga membantu 
petugas kepolisian dari tingkat 
Polsek hingga Polda,” kata Kepala 
Staf Angkatan Darat Jenderal 
TNI Budiman sesaat sebelum 
memberi pengarahan kepada para 
Pangkotama, Kabalakpus, para 
Danrem dan Dandim jajaran TNI 
AD dalam rangka menghadapi 
Pemilu 2014 serta Perkembangan 
Transformasi TNI AD, di Balai 
Kartini, Jakarta, Rabu (12/2/2014). 
 Menurut Kasad, dalam 
pengamanan Pemilu 2014 
susunannya sudah jelas, dimana 
TNI AD hanya membantu aparat 
kepolisian dalam pengamanan 
pemilu, sehingga tercipta suasana 
yang tenang dan damai. “Satuan-
satuan kita, mulai dari Kodim siap 
untuk memberi bantuan,” kata 
Jenderal TNI Budiman. 

 TNI AD telah menyiapkan 
pasukan di setiap tingkatan. 
Di Kodim akan disiagakan satu 
Satuan Setingkat Peleton (SST) 
atau sekitar 35 prajurit. Untuk 
tingkat Korem disiagakan 
sebanyak satu hingga dua Satuan 
Setingkat Kompi (SSK) atau setara 
dengan 135 prajurit. Di tingkat 
Kodam, TNI AD akan siapkan satu 
batalyon cadangan. Sementara 
di Mabes TNI AD menyiapkan 
tiga Satuan Setingkat Batalyon 

(SSY) cadangan yang berasal dari 
Kostrad. 
 TNI AD juga telah memetakan 
seluruh daerah rawan konflik, 
termasuk di wilayah Papua. 
Selama ini, untuk wilayah Papua 
kerap terjadi bentrokan yang 
melibatkan kelompok bersenjata. 
“Namun, TNI AD tidak akan 
menambah jumlah personel di 
Papua dan hanya memaksimalkan 
pasukan reguler yang sudah 
ada karena Papua dibangun 
berdasarkan prinsip teritorial. 
Masyarakat Papua juga 
warga Indonesia yang harus 
mendapatkan keadilan,” ujar 
Kasad. 
 Kasad menegaskan, dalam 
pengamanan Pemilu 2014 yang 
bertanggung jawab adalah 
petugas kepolisian. Personel TNI 
bertugas membantu seluruh 
kepolisian di Indonesia. Kalau 
ditemukan ada perusuh, kita akan 
tangkap dan langsung diserahkan 
kepada kepolisian,” ucapnya.
(Redaksi)
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Kasad Jenderal TNI Budiman menerima Ketua Ikatan Jurnalistik Televisi Indonesia (IJTI), Hendriana Yadi di 
Mabesad, Senin (20/1/2014).

Kasad Jenderal TNI Budiman memberikan ucapan selamat kepada para perwira tinggi TNI AD yang naik pangkat 
di Mabesad, Jakarta, Selasa (7/1/2014).
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Kasad Jenderal TNI Budiman memberikan pengarahan kepada mahasiswa Unhan di Mabesad, Jakarta, Selasa 
(4/2/2014).

Wakasad Letjen TNI M. Munir mendampingi Wamenhan RI menerima Wamenhan Arab Saudi di Makopassus, 
Jakarta, Selasa (4/2/2014).
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MABESAD GELAR PEKAN BAKTI TNI

S
ejumlah personel  prajurit  

TNI Angkatan Darat  dan 

Pegawai Negeri Sipil (PNS)  

Markas Besar Angkatan Darat  

melakukan kegiatan karya 

bakti dalam rangka Pekan Bakti 
TNI tahun 2014 bertempat di 

Monumen Nasioanal (Monas)  

Jakarta Pusat pada Jumat pagi  

(3/01/2014). 

 Sampah-sampah yang 

bertumpuk di sekitar bagian 

timur Monas dibersihkan dan 

dibuang pada tempat yang 

telah disediakan. Hanya dalam 

waktu hitungan jam saja, 

Monas di sektor bagian timur 
Monas terlihat bersih dan sedap 

dipandang mata.

 Pembersihan fasilitas umum 

seperti di Monas ini untuk 
membantu pemerintah provinsi 

DKI Jakarta dalam mewujudkan 

Jakarta  sehat dan bersih. 

Sehingga masyarakat Jakarta 

punya kepedulian terhadap 

lingkungannya untuk tidak mudah 
buang sampah disembarang 

tempat.

 Kerja bakti yang dilakukan 
oleh warga Mabesad sebagai 

upaya untuk mewujudkan Visi 

TNI Angkatan Darat yang solid, 

profesional, tangguh, modern, 

berwawasan kebangsaan dan 

dicintai rakyat. Disamping itu 

juga TNI Angkatan Darat memiliki 

misi salah satunya adalah utuk 

mewujudkan kemanunggalan 

TNI-Rakyat sebagai roh kekuatan 

TNI Angkatan Darat dalam upaya 

pertahanan negara. Dan, yang 

paling nyata bahwa kegaiatan 

kerja bakti ini adalah merupakan 
bentuk kepedulian TNI Angkatan 

Darat   kepada lingkungan 

disekitarnya.

 Kegiatan Karya Bakti  warga 

Mabesad  juga terkait  karena 

musim hujan sudah datang.  

Jika sampah-sampah tersebut 

dibiarkan maka berpotensi terjadi 

banjir yang dapat menggangu 

aktivitas masyarakat. Oleh 

karenanya   kegiatan semacam 

ini agar terus digalakkan oleh 

TNI Angkatan Darat dimanapun 

berada dan bertugas  dalam  

memantapkan kemanunggalan 

dengan rakyat. (Redaksi)
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WARGA PENDAM I I I / SLW PERINGATI HUT KE-6 3  
PENERANGAN TNI AD

T
epatnya tanggal 13 Januari 
2014 Penerangan Angkatan 
Darat peringati HUT ke-

63. Seluruh jajaran Penerangan 
Angkatan Darat memperingati 
HUT tersebut dengan melakukan 
acara pertandingan olahraga 
dan syukuran. Tak ketinggalan 
warga Penerangan Kodam III/
Slw melaksanakan pertandingan 
olahraga tenis meja secara intern 
Pendam III/Slw dan syukuran 
peringatan Hari Ulang Tahun ke-
63 Penerangan Angkatan Darat 
secara hikmad namun sederhana 
di Aula Pendam III/Slw Jalan 
Sulawesi No. 3 Bandung, Senin 
(13/1/2014).
 Acara syukuran  dihadiri 
oleh Kapendam III/Siliwangi 
Kolonel  Inf M. Affandi, S.IP, 
M.M., beserta seluruh Anggota 
Pendam III/Siliwangi, Ketua dan 
anggota Persit Kartika Chandra 
Kirana Ranting-3 Pendam III/Slw 
serta para wartawan yang diawali 
dengan tausiah dan doa bersama 
dipimpin Kaurdal Pendam III/Slw 
Kapten Inf Dudu Badrussalam, 
S.Ag.

 Seusai melaksanakan 
doa bersama dan pembacaan 
surat Yasin, Kapendam III/Slw 
didampingi Ketua Persit KCK 
Ranting 3 Pendam III/Slw Ny. 
dr. Ninik M. Affandi memotong 
tumpeng yang kemudian 
diserahkan kepada anggota 
Pendam III/Slw yang akan 
memasuki masa Pensiun PNS Hj. 
Otin Hotimah.
 Pada kesempatan itu 
Kapendam III/Slw menyerahkan 
hadiah pertandingan olah raga 
Tenis Meja yang diselenggarakan 

menyambut HUT ke-63 
Penerangan Angkatan Darat, yakni 
kepada Juara I Pasangan Kapten 
Inf Jumadi/PNS Dwi Haryadi serta 
juara II kepada pasangan PNS Drs. 
Bambang Setyo Utomo, M.T., dan 
PNS Saepudin.
 Kapala Dinas Penerangan 
Angkatan Darat (Kadispenad) 
Brigjen TNI Andika Perkasa dalam 
amanatnya yang dibacakan 
Kapendam III/Slw Kolonel Inf M. 
Affandi, S.IP., M.M., pada acara 
syukuran tersebut mengatakan 
jajaran Penerangan Angkatan 
Darat harus meningkatkan 
kualitas sumber daya prajuritnya 
agar mampu bersaing dan 
berkompetisi dalam mendukung 
tugas-tugas penerangan, seiring 
dengan kemajuan perkembangan 
teknologi elektronika, komunikasi 
dan informasi yang begitu pesat.
 Ditegaskan Kadispenad, 
trend perkembangan teknologi 
komunikasi dan informasi 
yang terjadi saat ini semakin 
mengemuka sehingga kedepan 
diprediksi akan menjadi salah satu 
ancaman yang dapat mengganggu 
kedaulatan negara dan keutuhan 
NKRI. (Redaksi)
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PERSIT PERLU PENYESUAIAN TERHADAP 

ORGANISASI TNI AD

P
erubahan terhadap organisasi 
yang terjadi didalam tubuh 
TNI Angkatan Darat, tentu 

perlu penyesuaian bagi organisasi 
ditubuh Persatuan Istri Tentara 
(Persit) Kartika Chandra Kirana, 
sehingga perubahan organisasi 
Persit akan menghasilkan suatu 
keputusan bersama yang mengikat 
jajaran Persit di bawahnya.
 Demikian sambutan Ny. 
Wanti Budiman selaku Ketua 
Persit Pusat ketika membuka 
acara Rapat Kerja Pusat, Persit 
Kartika Chandra Kirana di Wisma 
Kartika Persit Pusat pada Kamis 
(9/1/2014) di Jakarta. Ibu 
Ketua Persit Pusat lebih lanjut 
menegaskan bahwa selama 
tahun 2013 lalu, TNI Angkatan 
Darat telah melakukan penataan 
organisasi satuan diantaranya,  
penyusunan 2 organisasi baru, 
validasi 13 organisasi yang 
sudah ada, dan pengesahan 
23 organisasi baru. Selain itu, 
juga telah membuat usulan 
kepada Panglima TNI tentang 

pembentukan Divisi III/Kostrad, 
Kodam Papua Barat, Kodam XIII/
Merdeka di Sulawesi Utara dan 
Disadaad.
 Perubahan lainnya adalah 
peningkatan jabatan Inspektur 
Kostrad  dan Inspektur Kodiklat  
menjadi Perwira Tinggi (Pati) 
Bintang-1, kemudian  peningkatan 
jabatan Kepala RSPAD Gatot 
Soebroto dari Pati Bintang-1 
menjadi Pati Bintang-2, Wakil 

Kepala RSPAD menjadi Pati 
Bintang-1 dan penambahan 
jabatan 3 (tiga) Pati Guru Besar 
Spesialis Kedokteran (Pati 
Bintang-1) serta perubahan 
nomenklatur Ditkesad menjadi 
Puskesad yang membawahi 
RSGS, serta Alih Kodal Pussenif, 
Pussenkav, Pussenarmed dan 
Pussenarhanud yang langsung 
berada di bawah Kasad.
 Diakhir sambutan Ny. Wanti 
Budiman menekankan agar 
rapat kerja pusat kali ini, Ibu-ibu 
peserta rapat dapat memberikan 
saran dan masukan yang berarti. 
Sehingga rapat kerja pusat ini 
menjadi semakin lebih efektif 
untuk menghasilkan pemahaman 
yang sama dalam menghadapi 
musyawarah pusat XI mendatang.
Kegiatan Rapat Kerja Pusat ini 
berlangsung sehari penuh yang 
diikuti oleh Ketua Persit Daerah, 
Ketua Persit Gabungan, Ketua 
Cabang BS, Ketua Cabang Jajaran 
Pengurus gabungan Mabesad 
dan Pengurus Persit Pusat serta 
Pengurus Yayasan Kartika Jaya 
Pusat di Jakarta. (Redaksi)
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ANGGOTA KOMISI V DPR RI PUJI KESIGAPAN APARAT TNI AD 

A
nggota Komisi V DPR RI, 
Teguh Juwarno memuji 
kesigapan aparat TNI AD 

memperbaiki jalan di Jalur Pantai 
Utara Pulau Jawa (Pantura), 
khususnya di ruas Tegal-Pemalang, 
Jawa Tengah.  
 “Kemarin, Minggu 
(9/2/2014), saya bertemu 
langsung dengan para prajurit 
TNI AD yang sedang memperbaiki 
jalan-jalan yang berlubang 
di sepanjang jalur Pantura, 
khususnya di ruas Tegal-Pemalang. 
Tindakan tanggap kondisi darurat 
ini telah menyelamatkan ribuan 
calon korban kecelakaan lalu lintas 
di jalanan,” kata Teguh di Jakarta 
hari ini.  
 Ia mengatakan, setiap tahun, 
tak kurang dari 30 ribu jiwa 
meninggal akibat kecelakaan lalu 

lintas di jalur tersebut. Ironisnya, 
kata dia, perbaikan tidak segera 
dilakukan dan rakyat terpaksa 
menunggu giliran karena masih 

buruknya angkutan umum 
yang nyaman, sehingga mereka 
menggunakan kendaraan roda 
dua yang beresiko fatal bila terjadi 
kecelakaan.  
 “Tindakan TNI AD ini patut 
dipuji mengingat ini bukan 
Tupoksi militer, namun tindakan 
ini didasari untuk menyelamatkan 
anak bangsa yang mati sia-sia. 
Yang lebih mengagumkan, kerja 
bakti ini dilakukan olah para 
prajurit dengan gembira dan 
ikhlas, meskipun penutupan 
lubang-lubang jalanan ini 
dilakukan dengan peralatan 
sederhana,” kata Sekretaris Fraksi 
PAN itu.  
 Teguh juga menyatakan, 
tindakan heroik prajurit TNI AD 
ini secara tidak langsung telah 
‘menampar wajah’ kementerian 
terkait yang memilih menunggu 
musim berganti kemarau 
untuk melakukan perbaikan. 
Padahal korban yang berjatuhan 
karena jalanan berlubang 
tidak menunggu hujan reda. 
“Terimakasih TNI AD. Suara Rakyat 
Suara TNI,” ujarnya. (Redaksi)
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K
emudian redaksi menuju 
ke salah satu ruangan yang 
telah disiapkan di lantai 

dua gedung utama Direktorat 
Kesehatan, staf pribadi Dirkesad 
dengan ramah mempersilahkan 
untuk masuk ruangan tersebut. 
Tidak lama beselang tampak  
Direktur Kesehatan Angkatan 
Darat Brigjen TNI Dubel 
Mariyenes, Sp.B menemui kami di 
ruang tersebut yang didampingi 
oleh Sekretaris Ditkesad, Kolonel 
Ckm (K) Ground Murniatun, B.Sc 
dan Kolonel Ckm drg. Nurdjamil.  
 Tampak sosoknya yang 
sederhana namun pancaran 
wibawa begitu melekat sebagai 
pemimpin langsung menyapa 
kami. Sapaan yang begitu 
ramah kepada  redaksi majalah 
Palagan dan suasana ini sungguh 
menimbulkan keakraban serta 
kekeluargaan. 
 Perbincanganpun 
dimulai oleh Dirkesad dengan 
terlebih dahulu menjelaskan 
tentang kedudukan Ditkesad 
sebagai Badan Pelaksana 
Pusat di tingkat Mabesad dan 
berkedudukan langsung di 

bawah Kasad. Sedangkan tugas 
pokok yang diemban adalah 
menyelenggarakan segala 
upaya yang berkenaan dengan 
pembinaan kesehatan prajurit, 
PNS beserta keluarganya dan 
pembinaan kesehatan satuan 
dalam rangka mendukung tugas 
pokok TNI AD.
 Direktorat Kesehatan 
Angkatan Darat memiliki visi dan 
misi. Adapun visinya yaitu menjadi 
penyelenggara pembinaan 
kesehatan Angkatan Darat yang 
dipercaya dengan dilandasi 
profesionalisme, disiplin, bermoral 
dan soliditas. Dengan 
misi mendukung 
kesehatan yang 
handal, 

menyelenggarakan proyek 
kesehatan yang prima, dan 
menyelenggarakan fungsi organik 
dengan seksama. 
 Selain itu, Dirkesadpun 
mempunyai visi dan misi sendiri. 
Visi Dirkesad yaitu untuk menjadi 
penggerak utama jajaran 

kesehatan 
Angkatan 
Darat dalam 
menyiapkan 
dan 

MELAKSANAKAN TRANSFORMASI TNI

DI KESEHATAN ANGKATAN DARAT

Dirkesad, Brigjen TNI Dubel Mariyenes. Sp.B

Ketika redaksi Majalah Palagan memasuki kesatriaan Direktorat 
Kesehatan Angkatan Darat (Ditkesad) di daerah Cililitan-Jakarta, 
kesan yang ada adalah sungguh terlihat suasana bersih dan indah di 
sekitar gedung yang cukup megah, taman dan pelatarannya terdapat 
pohon-pohon yang tumbuh menghijau dan rindang tertata rapi 
diselingi tanaman bunga yang beraneka warna menghiasi halaman di 
setiap sudut gedung. 
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melaksanakan transformasi 
TNI di Kesehatan Angkatan 
Darat. Sedangkan misinya 
meningkatkan penyelenggaraan 
dukungan kesehatan (Dukes) 
dan pelayanan kesehatan 
(Yankes), mengembangkan 
lembaga bio vaksin Ditkesad dan 
mengembangkan insektarium 
lembaga kesehatan Ditkesad 
serta optimalisasi lembaga  di 
jajaran Direktorat Kesehatan  TNI 
Angkatan Darat.
 Sebagai upaya optimalisasi 
pelayanan kesehatan kepada 
prajurit TNI Angkatan Darat, 
Direktorat Kesahatan Angkatan 
Darat menjalin kerja sama dengan 
beberapa instansi beberapa 
Kementerian dan Perguruan 
Tinggi, PMI, LSM serta Yayasan 
Kemasyarakatan lain seperti 
Walubi dan Budha Suci. Kerja 
sama dengan Kementerian 
Kesehatan guna mendapatkan 
peralatan medis dan kesehatan, 
dengan BKKBN yaitu upaya 
mendukung kelancaran Keluarga 
Berencana (KB).
 Kerja sama yang dilakukan 
dengan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) berupa 
upaya pemberantasan TBC, HIV 
Aids, dimana upaya tersebut 
membutuhkan dana yang cukup 

besar. Sehingga diharapkan 
para penderita TBC dan HIV 
Aids yang ditangani selama ini 
bisa sembuh. Sedangkan kerja 
sama dengan Walubi dan Budha 
Suci yang dilakukan selama ini 
adalah melaksanakan bakti sosial 
di rumah sakit  seperti operasi 
katarak, bibir sumbing, hernia dan 
donor darah. 
 Selain itu juga Ditkesad 
bekerja sama dengan Kemenristek 
untuk melakukan beberapa 
penelitian, kerja sama dengan 
Fakultas Kedokteran UNAIR 
saat ini yang dilakukan adalah 
mendirikan Insektarium di 
Lakesmil dan tenaga ahlinya juga 
bekerja sama dengan fakultas 

kedokteran dari Universitas 
Hasanuddin, termasuk kerja sama 
dengan PT. Bio Farma yaitu untuk 
memproduksi berbagai vaksin 
untuk menyembuhkan berbagai 
penyakit.  
 Ketika redaksi Palagan 
menanyakan tentang hambatan 
yang dialami Ditkesad dalam 
memberikan pelayanan kesehatan 
kepada prajurit selama ini, Brigjen 
TNI Dubel Meriyenes, Sp.B yang 
kelahiran Padang Sumatera Barat 
15 Agustus 1957 ini menjelaskan, 
bahwa terkait dengan dana 
kesehatan ini sebelum berlakunya 
BPJS yang diberlakukan mulai 
tanggal 1 Januari 2014. Bahwa 
selama ini sumber pendanaan 
kesehatan dijajaran Kesehatan 
Angkatan Darat adalah bersumber 
dari potongan gaji sebesar 2 % 
dari gaji pokok tiap bulannya, 
dan tambah dengan ULP sebesar 
Rp. 27.500,- per orang/hari. 
Namun pada kenyataannya 
jumlah tersebut hanya mampu 
mencukupi 60 % sampai 70 % 
pelayanan kesehatan sehari, 
sisanya ditutupi dari keuntungan 
pelayanan masyarakat umum, dan 
itu untuk menutupi kekurangan 
tadi sehingga dapat memenuhi  
semua kebutuhan pelayanan 
kesehatan prajurit. 
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 Setelah berlakunya BPJS, 
pelayanan kesehatan hampir 
sama dengan yang lalu, hanya  
pengelolaan dana saja yang 
berbeda yaitu potongan gaji yang 
2 % tersebut dari kementerian 
keuangan langsung diserahkan 
ke BPJS kesehatan. Tapi di sini 
pemerintah melalui APBN 
menambahkan 3 % lagi selain 
potongan dari gaji kita, sehingga 
menjadi sejumlah  5 %  dan 
semuanya masuk kedalam 
BPJS, kita berharap dengan 
adanya dukungan senilai 5 % ini   
pelayanan akan menjadi lebih 
baik. 

 Dijelaskan juga bahwa proses 
peralihan pelayanan melalui BPJS 
ini masih banyak kendala dan 
banyak keluhan dari anggota 
dan juga dari Askes mantan 
Purnawirawan. Misalnya  kartu 
BPJS belum keluar, memang pada  
waktu pelaksanaan rakor dengan 
BPJS kesehatan disampaikan, 
bahwa dari jumlah 316.000 
anggota TNI, kartu BPJS yang 
dikeluarkan baru mencapai 
117.000 sehingga belum sampai 
separuhnya selesai. Kondisi 
ini mengakibatkan banyaknya 
anggota, istri dan anaknya yang 
berobat ke rumah sakit tidak 
dapat dilayani karena belum 
memiliki kartu BPJS. Tapi itu 
sudah dapat diatasi dan sudah 
saya perintahkan Kakesdam di 
wilayah kalau ada prajurit, anak 
prajurit yang berobat bila belum 
memiliki kartu BPJS agar diberikan 
pelayanan, yang penting ada kartu 
anggota, KU 1 atau yang lainnya. 
 Kita menyadari bahwa 
sosialisasi BPJS ke satuan bawah 
baik prajurit maupun keluarga 
prajurit mungkin belum semuanya 
mengetahui, salah satu contoh 
saat sosialisasi BPJS prajurit 
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tersebut mungkin sedang piket 
atau turun piket maka ia tidak 
tahu ada kegiatan sosialisasi 
BPJS,  itulah kejadian di daerah 
tapi hal itu sudah dapat diatasi 
sehingga dua atau tiga bulan 
kedepan pelayanan kesehatan 
bagi prajurit dan keluarganya 
bisa  lancar semua. Memang 
secara obyektif penyelenggaraan 
BPJS ini belum siap, tapi menurut 
undang-undang harus dijalankan 
dan kita juga berharap dari 
seluruh anggota jajaran Angkatan 
Darat menyadari itu karena masa 
transisi perubahan pasti terdapat 
kekurangan dan kelemahan. 
 Berkaitan dengan peralatan 
kesehatan yang dimiliki oleh 
rumah sakit TNI Angkatan Darat, 
Dirkesad mengatakan  peralatan 
kesehatan untuk rumah sakit 
besar itu sudah cukup memadai, 
namun untuk rumah sakit yang 
kecil di daerah-daerah masih 
minim. Hal ini kita utamakan 
peralatan kesehatan bagi rumah 
sakit pusat dahulu, namun tiap 
tahun selalu ada pemenuhan alat 
kesehatan dari APBN  termasuk 
untuk pemeliharaannya.  
 Permintaan bantuan alat 
kesehatan juga diajukan kepada 
Kementrian Kesehatan dengan 
mengajukan proposal dan 

langsung didukung dan termasuk 
untuk rumah sakit di daerah.      
 Pelayanan kesehatan bagi 
prajurit TNI Angkatan Darat juga 
tergantung pada kemampuan 
dan profesionalisme prajurit 
kesehatan sebagai tenaga medis 
dan para medis. Untuk memenuhi 
harapan tersebut maka ditempuh 
upaya peningkatan kemampuan 
dan profesionalisme tersebut 
dengan melaksanakan pendidikan 
untuk tenaga medis maupun para 
medis di jajaran Angkatan Darat. 
Pendidikan tersebut disamping 
Susba Lap dan Susta Lap juga ada 
pendidikan Dokter spesialis dan 
Sub spesialis yang dilaksanakan 
Ditkesad, dan hal ini juga 
dilaksanakan di Kemhan. Selain itu 
juga dilaksanakan latihan perawat 
untuk perawatan jantung, pasien 
sakit jiwa baik biaya dari diri 
sendiri atau dari Ditkesad dan ada 
juga program yang dibiayai oleh 
APBN.
 Lebih jauh Dirkesad 
mangatakan bahwa komitmen 
Direktorat Kesehatan Angkatan 
Darat yang utama adalah 
melaksanakan Dukungan 
kesehatan (Dukes) dan pelayanan 
kesehatan (Yankes) secara serius 
dan optimal, selanjutnya berupaya 
menyukseskan pengadaan BPJS 

di jajaran TNI AD dan semua 
permasalahan serta kekurangan 
yang menyangkut dengan 
BPJS dari Direktorat berupaya 
mengatasinya dan selalu 
berkoordinasi dengan BPJS demi 
pelayanan optimal kepada prajurit 
dan keluarganya. 
 Selanjutnya Ditkes akan 
terus melaksanakan sosialisasi 
ke jajaran kesehatan Angkatan 
Darat dan Denkes di daerah serta 
satuan jajaran TNI Angkatan 
Darat lainnya, karena masih 
banyak anggota yang belum 
tahu tentang BPJS, sehingga 
banyak menimbulkan keraguan. 
Harapannya dengan adanya BPJS 
ini maka pelayanan kesehatan 
akan lebih baik lagi. Mengingat 
program BPJS sesuai dengan 
undang-undang maka hal 
itu harus dilaksanakan sejak 
diresmikannya oleh Presiden RI, 
Susilo Bambang Yudhoyono pada 
1 Januari 2014. 
 Pada bagian akhir 
perbincangan dengan redaksi 
Majalah Palagan, Dirkesad 
menyampaikan rasa bangga 
dengan keadaan sekarang karena 
sudah banyak dibangun peralatan 
kesehatan yang canggih di RSPAD, 
seperti alat Brain Spa, Cerebro 

Vascullar Centre (CVC) untuk 
menangani orang stroke atau 
lumpuh. Begitu ditangani dengan 
alat tersebut, maka langsung 
bisa gerak lagi, termasuk untuk 
mengatasi penyakit jantung dan 
kedepan akan dibangun lebih 
canggih lagi, antara lain untuk 
pengobatan orang sakit diabet 
nanti bisa ditangani dan bisa 
sembuh. Hal itu juga tentunya 
dibarengi dengan peningkatan 
pengetahuan yang lebih para 
tenaga medis, guna pelayanan 
yang lebih baik dan optimal bagi 
prajurit TNI Angkatan Darat. 
(Redaksi)
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18  KOMPI PERSONEL TNI AD BANTU KORBAN BANJIR JAKARTA

M
abes TNI AD telah 
mengerahkan 18 
kompi personel untuk 

membantu korban bencana 
banjir di DKI Jakarta, semua 
berasal dari Kodam Jaya, untuk 
sarana evakuasi dikerahkan 
15 perahu karet dan 18 truk. 
Demi kelancaran evakuasi, 
didirikan delapan tenda peleton 
yang tersebar di lima wilayah 
untuk tempat mengungsi. Kata 
Kadispenad Brigjen TNI Andika 
Perkasa. 
 Kendaraan truk milik TNI 
AD dikerahkan untuk membantu 
sebagian warga yang ingin 
melintasi jalur banjir. Dengan 
tersedianya truk TNI, banyak 

warga yang beraktivitas dengan 
berjalan kaki mengaku terbantu 
karena bisa melewati banjir tanpa 
harus basah. “Ya syukur ada mobil 
bantuan TNI yang bisa nyebrangin 
pejalan kaki seperti kami ini, jadi 
bisa tetap pergi kerja,” ujar Tinah, 
32 tahun, warga Tangerang yang 
hendak pergi kerja ke daerah 
Jakarta Selatan. 
 Hujan deras yang mengguyur 
Kota Jakarta sejak awal Januari 

membuat wajah ibukota 
digenangi air yang berdampak 
terhadap terhambatnya aktivitas 
warga. Intensitas hujan yang 
tinggi menyebabkan debit air di 
beberapa pintu air melebihi batas 
normal, akibatnya, beberapa 
wilayah ibukota terendam banjir. 
Banjir di Bukit Duri dan Kampung 
Melayu hingga setinggi dada 
orang dewasa atau sekitar satu 
meter. Warga di kedua daerah 
itupun mengungsi tak jauh dari 
tempat tinggalnya
 Data sementara dampak 
banjir di Jakarta yang dihimpun 
BPBD DKI Jakarta hingga Senin 
13 januari 2014 pukul 07.00 
WIB, banjir telah merendam 276 

RT, 75 RW di 31 kelurahan di 
18 kecamatan. Sebanyak 7.367 
rumah (24.269 jiwa) terendam 
banjir. Pengungsi 5.152 jiwa 
tersebar di 35 titik pengungsi. 
Tinggi banjir bervariasi di 
beberapa tempat. Di kelurahan 
Cawang Kecamatan Kramat 
Jati Jakarta Timur banjir yang 
menggenangi 5 RW tingginya 4 
meter.
 Daerah banjir yang terparah 
terjadi daerah Cawang, Cililitan, 
Bidara Cina, dan Kampung 
Melayu. Di Kelurahan Kampung 
Melayu Kecamatan Jatinegara 
Jakarta Timur, banjir merendam 
1.508 rumah (3.427 jiwa).  
Pengungsi 212 jiwa. Sebagian 
besar warga tidak mau mengungsi 
meski banjir mencapai 100-250 
cm. Sedangkan di Kelurahan 
Cawang, Kecamatan Kramat 
Jati Jakarta Timur banjir 
merendam RW 1, 2, 3, 5 dan 8. 
Sebanyak 1.944 rumah (6.293 
jiwa) terendam banjir dengan 
tinggi 50-400 cm. Pengungsi 
mencapai 3.446 jiwa. Pengungsi 
berada di 9 titik antara lain 
Carefour, Posyandu, kantor Suara 
Pembaharuan, Masjid, dan SD. 
(Redaksi)
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PANGKOSTRAD TINJAU LOKASI BANJIR

P
anglima Kostrad Letnan 
Jenderal TNI Gatot 
Nurmantyo didampingi para 

Asisten Kaskostrad  meninjau 
lokasi bencana banjir di 
Kelurahan Kampung Pulo, Jati 
Negara, Jakarta Timur,  Minggu 
(19/1/2014).
 Pangkostrad juga  
berkesempatan mengunjungi 
dapur umum yang didirikan 
untuk membantu warga korban 
banjir yang sangat membutuhkan 
konsumsi makanan. Selain 
menyiapkan dapur umum, 
Kostrad juga mendirikan posko 
penanggulangan banjir dan posko 
kesehatan guna membantu 
masyarakat yang terkena musibah 
serta sebagai wujud kedekatan 
TNI khususnya Kostrad dengan 
masyarakat. 
 Posko kesehatan yang 
diawaki oleh tenaga ahli medis 
dari Kostrad dan dilengkapi 
dengan alat kesehatan (Alkes) 
bedah minor yang ditujukan untuk 
penanganan operasi kecil, apotik, 
dan pengobatan ringan, saat ini 
banyak menangani para korban 
banjir yang mulai terserang 
penyakit, hal ini dikarenakan 
lokasi Puskesmas yang jauh.
 Posko ini setiap harinya 
menerima pasien berobat hampir 

mencapai 500 pasien dengan 
prosentase pasien dewasa 70 
persen dan sisanya adalah pasien 
anak-anak serta para lansia. Para 
pasien menderita berbagai macam 
penyakit, seperti penyakit kulit, 
pusing-pusing, mual, demam dan 
diare.
 Untuk memperlancar 
kegiatan tersebut, Kostrad 
mengerahkan 7 SST (Satuan 
Setingkat Peleton), 3 SSR (Satuan 
Setingkat Regu)  220 personel 
dengan rincian : 1 SST (30 org) 
dari Batalyon Kavaleri 1 Divisi 
Infanteri 1  Kostrad  di Kampung  
pulo Jakarta Timur,1 SST (36 org) 
di jalan raya Otista, 1 SST (30 

org) dari Batalyon Perbekalan 
Angkutan 1 Divisi Infanteri 1 
Kostrad SRCPB (Satuan Reaksi 
Cepat Penanggulangan Bencana,  
di wilayah Barat, 2 SSR (20 
org) dari Yonbekang Kostrad di 
Kampung Pulo Jakarta Timur, 1 
SST (30 org)  dari Yonbekang 1 
di Kedoya Utara Jakbar, 1 SST 

Yonbekang 1 di Rawa Buaya 
Jakbar, 1 SST Yonbekang 1 di 
Kedaung Kali Angke Jakbar, 1 
SST  dari Yonkes 1 Kelapa Gading.  
sedangkan materiil tergelar 
adalah 5 perahu LCR, 3 OBM, 50 
pelampung, 20 Dayung di Kampun 
Pulo,  2 perahu LCR, 1 OBM, 6 
pelampung, 6 Dayung di Kedoya, 2 
perahu LCR dari Bekang (Redaksi)
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KODAM JAYA ANTISIPASI ANCAMAN BENCANA BANJIR

B
erdasarkan informasi Badan 
Meteorologi Klimatologi 
dan Geofisika (BMKG) 

diperkirakan curah hujan cukup 
tinggi berlangsung hingga bulan 
Mei 2014. Hal tersebut berpotensi 
menimbulkan bencana banjir 
dan tanah longsor dalam skala 
yang lebih besar, sehingga 
dibutuhkan atensi bersama untuk 
terus meningkatkan kesiapan 
dalam rangka mengantisipasi 
penanggulangannya.
 “Rangkaian bencana 
alam yang terjadi diseluruh 
Indonesia dan Jakarta pada 
khususnya disebabkan oleh 
faktor alam maupun non alam 
telah menimbulkan penderitaan 
masyarakat yang begitu 
mendalam. Bencana banjir 
telah menimbulkan dampak 
negatif yaitu terganggunya roda 
perekonomian masyarakat, 
kerusakan sarana prasarana 
transportasi, kerugian materiil dan 
korban jiwa yang tidak sedikit”.  
Hal tersebut dikatakan Pangdam 
Jaya/Jayakarta Mayjen TNI E. 

Hudawi Lubis selaku Komandan 
Garnisun Tetap-1/Jakarta saat 
memimpin apel gabungan Satuan 
TNI (AD, AL dan AU) di areal 
service 1 Ibukota Jakarta dalam 
rangka mengantisipasi terjadinya 
ancaman bencana alam banjir dan 
tanah longsor serta pengamanan 
Pemilu 2014 di wilayah Ibukota 
DKI Jakarta. Bertempat di 
lapangan Yonif Mekanis-201/Jaya 
Yudha, Selasa (29/1/2014).

 Sejumlah 3000 Personel 
Kodam Jaya, 53 LCR, 63 Tenda, 
28 Truk, 181 Ambulance, 1 Tangki 
Air dan 21 Dapur lapangan serta 
13 Pos Kesehatan telah digelar 
di lokasi-lokasi terjadinya banjir. 
Atas atensi yang begitu baik dari 
Prajurit TNI dengan semangat dan 
tidak kenal lelah, Dan Gartap-1 
mengucapkan terima kasih dan 
penghargaan yang setinggi-
tingginya karena telah berbuat 
banyak dalam meringankan beban 
penderitaan masyarakat dan 
menekan terjadinya korban jiwa.
 Pada kesempatan tersebut 
Dangartap-1 menekankan 
beberapa hal diantaranya, 
Tingkatkan Keimanan dan 
ketakwaan terhadap Tuhan YME, 
Siapkan dengan baik personel, 
sarana dan prasarana untuk 
melaksanakan tugas, intensifkan 
koordinasi dan perkuat kerja 
sama dengan instansi terkait serta 
pelajari, pahami dan laksanakan 
mekanisme tugas perbantuan dan 
segala prosedur tetap menyangkut 
pengamanan, sehingga dapat 
bertindak dengan cerdas, tepat 
dan tegas. (Redaksi)
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PANGDAM I I / SWJ PENGARAHAN DI KODIM-0 40 3 / OKU

P
anglima Kodam II/Swj 
Mayor Jenderal TNI 
Bambang Budi Waluyo 

memberikan pengarahan kepada 
para prajurit Kodim-0403/
OKU, di Makodim-0403/OKU, 
ketika melakukan kunjungan 
kerja di Baturaja Sumsel, selasa 
(21/1/2014).
 Dalam pengarahannya 
Pangdam mengatakan, Prajurit 
Kodim-0403/OKU dituntut 
meningkatkan hubungan dan kerja 
sama yang baik antara TNI dan 
Polri, membangun berbagai kerja 
sama dengan berbagai macam 
kegiatan dan terutama kerja 
sama dibidang Kamtibmas. Hal ini 
perlu dilakukan agar tidak terjadi 
lagi benturan-benturan antara 
TNI dan Polri dan jangan mudah 
terprovokasi.  
 Selain itu, Mayjen TNI 
Bambang Budi Waluyo berpesan 
kepada para Babinsa agar 
meningkatkan perannya sebagai 
ujung tombak TNI di pedesaan. 
Para prajurit harus mengikuti 
perkembangan tekhnologi 
informasi yang semakin 
canggih saat ini, dengan tidak 
mengabaikan kearifan lokal 

sehingga para prajurit dapat 
melapor secara cepat dan tepat.
 Lebih lanjut Pangdam 
menekankan agar para prajurit 
memahami pasal 27 UUD 1945 
tentang bela negara adalah 
hak dan kewajiban setiap 
warga negara, meningkatkan 
kesadaran bela negara dan 
pemahaman demokrasi melalui 
pendidikan untuk mewujudkan 
rasa nasionalisme bangsa guna 
menghadapi era globalisasi dalam 
rangka ketahanan nasional, 
dengan demikian diharapkan para 
prajurit dapat diterima ditengah-
tengah masyarakat. 

 Kemudian juga prajurit 
harus mewaspadai peredaran 
narkoba yang kian marak saat 
ini, hindari pemakaian narkoba 
apalagi menjadi pengedar 
ataupun bandar narkoba, karena 
akan berdampak terhadap 
keluarga dan satuan. Disisi lain 
Para prajurit diharapkan dapat 
meningkatkan ketahanan pangan 
dalam mengatasi setiap kesulitan 
ekonomi, binalah keluarga 
dengan penuh keikhlasan, kasih 
sayang dan selalu fokus terhadap 
pekerjaan sebagai seorang prajurit 
TNI.
 Hal positif yang dapat 
kita petik adalah, dengan kerja 
sama dan koordinasi yang baik 
maka segala permasalahan yang 
timbul akan dapat kita selesaikan 
dengan baik. Oleh karena itu, 
kerja sama dan koordinasi yang 
telah terbina selama ini perlu 
senantiasa dijaga dan ditingkatkan 
untuk menyongsong tugas-
tugas dimasa yang akan datang. 
Dengan sinergitas TNI, Polri 
dan Pemerintah serta dengan 
dukungan dari seluruh elemen 
masyarakat, Pangdam II/Swj 
yakin tidak akan ada tugas berat 
yang tidak dapat dilaksanakan. 
(Redaksi)
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PANGDAM I I I / SLW OLAHRAGA BERSAMA DENGAN 
KAPOLDA JAWA BARAT

P
angdam III/Siliwangi Mayjen 
TNI Dedi Kusnadi Thamim 
dan Kapolda Jawa Barat Irjen 

Pol Mochamad Iriawan melakukan 
olah raga bersama sepeda santai, 
Jumat (3/1/2014). 
  Kegiatan olah raga sepeda 
santai diikuti oleh 250 peserta 
terdiri dari para pejabat di 
jajaran Kodam III/Siliwangi, Polda 
Jawa Barat dan Garnisun Tap II/
Bandung dengan mengambil start 
di Kediaman Pangdam III/Siliwangi 
Jalan Wastukencana Bandung 
dan finish di Lapangan Brigrif 15 
Kujang II, Kebon Rumput Cimahi.
 Selain bersepeda santai, 
Pangdam dan Kapolda melakukan 
eksibisi polo air di kolam renang 
yang berada di Kompleks 
Lapangan Brigif 15 Kujang. Tim 
yang diperkuat Pangdam III/
Siliwangi berhasil meraih skor 12, 
sementara Tim yang diperkuat 
Kapolda Jabar meraih skor 9.  
 Kegiatan olah raga bersama 
antara unsur TNI-Polri yang 
berada di wilayah Bandung-
Cimahi merupakan sarana untuk 
menjalin silaturahmi di antara 
dua institusi tersebut. Kegiatan 
yang digelar setiap hari Jumat pagi 
telah menjadi agenda rutin antara 

Kodam III/Siliwangi dengan Polda 
Jawa Barat dengan penyelenggara 
pelaksana dilakukan secara 
bergiliran.
 Dalam sambutannya 
Pangdam III/Siliwangi mengatakan 
kegiatan olah raga bersama 
merupakan salah satu wujud 
membangun soliditas dan 
solidaritas antara TNI-Polri di 
wilayah Jawa Barat.
 Kegiatan seperti ini menurut 
Pangdam perlu terus diintensifkan 
dalam berbagai kesempatan, 
sehingga kebersamaan diantara 
kedua institusi ini bisa semakin 

solid dalam menghadapi tugas 
masing-masing terutama dalam 
menjaga wilayah Jabar agar aman 
dan kondusif.
 Pangdam juga mengajak 
kepada jajaran TNI bersama Polri 
yang ada di wilayah Kodam III/
Siliwangi untuk menjaga netralitas 
dalam Pemilu 2014 yang akan 
digelar beberapa bulan lagi. 
Sekaligus secara aktif bekerja 
sama untuk mengamankan dan 
menyukseskan Pemilu 2014, 
sesuai dengan tugas masing-
masing secara proporsional dan 
profesional. (Redaksi) 
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41 PRAJURIT KODAM IM DIBERHENTIKAN 
TIDAK DENGAN HORMAT

P
anglima Kodam Iskandar 
Muda Mayjen TNI Pandu 
Wibowo, S.E memimpin 

upacara Pemberhentian 41 
Prajurit Dengan Tidak Hormat 
(PDTH) yang digelar di lapangan 
Jasdam IM Neusu Jaya, Banda 
Aceh. Kamis (23/01/2014) 
 Menurut Pangdam IM, 
upacara pemberhentian tidak 
dengan hormat merupakan suatu 
wujud nyata kesungguhan dari 
institusi TNI AD dalam upaya 
penegakan hukum. Sanksi ini 
dijatuhkan dan diberikan kepada 
setiap oknum prajurit yang nyata-
nyata bersalah dan melanggar 
norma-norma hukum yang 
berlaku.
 “Saya mengingatkan bahwa 
kewenangan untuk menjatuhkan 
sanksi hukuman pemberhentian 
dengan tidak hormat kepada 
oknum prajurit TNI AD yang 
melakukan pelanggaran berat 
merupakan kewenangan dari 
pimpinan TNI AD. Tindakan 
ini diberikan agar dapat 
memberikan efek jera kepada 

prajurit yang bersangkutan, 
dan menjadi pelajaran bagi 
seluruh prajurit, sehingga akan 
berpikir panjang apabila hendak 
melakukan pelanggaran, karena 
setiap pelanggaran pasti akan 
mendapatkan sanksi hukum”, 
tegas Pangdam. 
 Pada tahun 2013 prajurit 
Kodam Iskandar Muda yang 
diberhentikan dengan tidak 
hormat sebanyak 41 orang, 
dengan jenis pelanggaran 
kasus Desersi 36, penipuan/
penyalahgunaan wewenang 1, dan 
narkotika 4.
 Pangdam juga menyampaikan 
bahwa hal ini merupakan 
tindakan yang menyedihkan, 
memalukan dan merupakan 
peristiwa yang tidak kita inginkan 
bersama. Namun demi menjaga 
kepentingan yang lebih luas dan 
demi tetap tegaknya supremasi 
hukum, serta dalam rangka 
pembinaan organisasi dan 
mengembalikan citra TNI AD di 
mata masyarakat, maka dengan 
perasaan pahit dan berat tidak 

ada pilihan lain kecuali harus 
melaksanakan penjatuhan 
hukuman tersebut, terlebih 
bagi mereka yang mengetahui, 
apa yang telah dilakukannya 
merupakan pelanggaran atas 
norma hukum yang berlaku. Oleh 
karena itu, saya selaku Pangdam 
Iskandar Muda akan selalu 
konsisten terhadap norma dan 
aturan yang telah ditentukan. 
 “Kita semua harus paham 
bahwa hidup dalam organisasi 
yang tertata, terlebih dalam 
negara yang berlandaskan hukum, 
kita harus mematuhi semua 
aturan yang berlaku. Dengan 
merujuk pada aturan hukum 
anggota militer maupun PNS 
jajaran Kodam Iskandar Muda 
yang melakukan pelanggaran, 
akan menerima sanksi hukum 
sesuai dengan perbuatan yang 
telah dilakukannya. Harus diingat 
bahwa tidak ada satupun prajurit 
di satuan jajaran Kodam Iskandar 
Muda yang kebal terhadap 
hukum”, Ujar Pangdam.
 Pangdam berharap agar para 
anggota memahami betul atas 
keseriusan pimpinan menegakkan 
aturan hukum dan disiplin yang 
berlaku. Pelanggaran-pelanggaran 
berat yang telah dilakukan para 
prajurit Kodam Iskandar Muda 
merupakan pelanggaran yang 
serius dan sangat memalukan, 
maka sudah selayaknya yang 
bersangkutan menerima sanksi 
hukuman tersebut. Mari kita 
semua yang hadir di tempat ini 
untuk introspeksi diri, bahwa 
dampak dari pelanggaran yang 
telah dilakukan oleh oknum 
prajurit telah merusak citra 
organisasi TNI AD dan Kodam 
Iskandar Muda khususnya. 
(Redaksi)
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P
angdam XII/Tanjungpura 
Mayjen TNI A. Ibrahim Saleh 
mengajak agar para tokoh 

masyarakat serta stake holder di 
wilayah ini perlu duduk bersama 
membahas stabilitas keamanan 
daerah menjelang pesta 
Demokrasi 2014, jaga ketertiban, 
ketenangan, kedamaian, 
kerukunan keluarga yang 
merupakan tanggung jawab kita 
semua. Hal tersebut dikemukakan 
Pangdam saat menggelar 
pertemuan dengan para tokoh 
masyarakat dan agama yang ada 
di 5 (lima) Kabupaten/kota di 
Kalbar dikediaman Pangdam Jl. A. 
Yani Komplek Palapa Pontianak, 
Selasa (21/1/2014).
 Pangdam XII/Tpr Mayjen 
TNI A. Ibrahim Saleh menyambut 
hangat kedatangan para tokoh 
masyarakat dan agama khususnya 
tokoh masyarakat Madura dari 
lima Kabupaten diantaranya 
Kabupaten Pontianak, Kubu Raya, 
Bengkayang, Landak dan Kodya 
Pontianak. Ikut dalam acara 
tersebut para Asisten Kasdam dan 
Kabalak Kodam XII/Tanjungpura.

 Dalam kesempatan tatap 
muka tersebut, Pangdam 
mengatakan adanya pertikaian 
antar suku selama ini sebenarnya 
karena kurang intensif koordinasi 
antar tokoh-tokoh yang ada. 
Saya yakin apabila terbangun 
komunikasi yang baik antar 
pemimpin-tokoh antar suku 
yang ada melalui forum-forum 
komunikasi, kesalahpahaman, 
isu-isu yang sengaja dihembuskan 
dari provokator dan orang yang 

PANGDAM XII / TPR AJAK TOKOH MASYARAKAT DAN 

STAKEHOLDER CIPTAKAN STABILITAS KEAMANAN DAERAH

tidak bertanggung jawab, yang 
ingin memecah belah kesatuan 
masyarakat akan dapat dengan 
mudah dan cepat teratasi dengan 
mudah serta tidak membesar.
 Banyak cara-cara dan 
keberanian orang-orang 
tertentu untuk melakukan yang 
menurut kita berbahanya dan 
merupakan suatu ancaman, 
seperti, memasukkan Narkoba 
dari seberang, menyimpan bahan 
peledak, penyelundupan gula dan 
lain-lain yang kesemuanya untuk 
merusak sistem perdagangan 
yang ada, merusak moral generasi 
penerus, termasuk memasukan 
minuman keras, sehingga mudah 
diperoleh di setiap tempat, tegas 
Pangdam.
 Mari kita lebih tingkatkan 
lagi kebersamaan, kekompakan, 
komunikasi diantara kita sesama 
anak bangsa, lebih khususnya 
masyarakat Kalbar agar tercipta 
situasi yang kondusif sehingga 
rangkaian pembangunan yang 
dijalankan oleh pemerintah 
daerah dapat berjalan dengan 
aman dan lancar. (Redaksi)
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PANGDAM XVII / CENDERAWASIH HIMBAU DANIEL 

KOGOYA AJAK REKAN-REKANNYA MEMBANGUN PAPUA 

P
angdam XVII/Cenderawasih 
Mayjen TNI Drs. Christian 
Zebua, MM melakukan tatap 

muka dengan Daniel Kogoya 
yang merupakan salah satu 
tokoh sentral Tentara Perjuangan 
Nasional Organisasi Papua 
Merdeka Papua Barat (TPN OPM 
PB), dengan  jabatan terakhir  
Kepala Staf (TPN OPM PB) 
Pimpinan Kelly Kwalik, bertempat 
di ruang Cycloop Kodam XVII/
Cenderawasih, Rabu (22/1/2014).
 Kegiatan tatap muka tersebut 
merupakan bentuk jalinan 
hubungan yang baik antara 
Kodam dengan tokoh masyarakat 
di Papua. Dalam pertemuan itu, 
Pangdam menyampaikan agar 
Daniel Kogoya dapat mengajak 
rekan-rekan yang masih berada di 
hutan untuk turun dan bersama-
sama membangun Papua.
Pangdam juga menyampaikan 
bahwa setiap kebijakan yang 
diambil oleh Kodam selalu 
didasari dengan hati dan untuk 
kepentingan seluruh masyarakat. 
Pangdam akan menindak tegas 
terhadap setiap masyarakat 
sipil yang bersenjata dan selalu 

meresahkan masyarakat di 
Papua. Seperti yang terjadi di 
sekitar area Freeport dimana 
dua orang kelompok kriminal 
bersenjata tewas dalam operasi 
pengamanan.
 Dalam tanggapannya, 
Daniel Kogoya menyatakan 
dirinya bersedia mengajak 
rekan-rekannya yang masih 
berada di hutan untuk turun dan 
membangun Papua seperti yang 
menjadi harapan kita semua. 
Daniel akan berupaya melakukan 

komunikasi secara perlahan 
untuk memberikan pengertian 
kepada mereka, sehingga mereka 
turun dan kembali ke pangkuan 
NKRI. Daniel Kogoya selanjutnya 
mengatakan bahwa dia telah 
melihat dan merasakan langsung 
hasil pembangunan yang telah 
dilakukan oleh pemerintah untuk 
mensejahterakan rakyat Papua. 
Selanjutnya dia akan mengajak 
masyarakat yang lain  yang masih 
bersenjata untuk menyerahkan 
senjata dan menciptakan 
kedamaian, sehingga semua 
orang dapat merasakan hasil 
pembangunan yang semakin 
meningkat di Papua.
 Pertemuan antara Pangdam 
dan Daniel Kogoya dilanjutkan 
makan siang bersama di ruang 
makan Cycloop Makodam XVII/
Cenderawasih. Turut hadir dalam 
pertemuan tersebut Asops 
Kasdam XVII/Cenderawasih 
Kolonel Inf Frengky dan Waaster 
Kasdam XVII/Cenderawasih Letkol 
Kav Edward. (Redaksi)
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BATALYON INFANTERI-141/
ANEKA YUDHA JAYA PRAKOSA

“Se lalu Jaya dan Pe rkasa dalam se tiap pe rte mpuran” 

de mikian makna yang te rkandung dari se loka Ane ka 

Yudha Jaya Prakosa . De ngan se mangat itu pula  be rbagai 

pe nugasan yang di be bankan ke pada Yonif-141 se nantiasa  

be rhasil dilaksanakan de ngan baik. 

S
ebuah prestasi yang cukup 
menggembirakan yang baru-
baru ini dilakukan oleh Yonif- 

141, yakni ketika melaksanakan 
tugas pengamanan perbatasan 
Republik Indonesia dan Malaysia 
berhasil menangkap pembawa 
narkoba jenis sabu-sabu yang 
melintasi pos Simanggaris, pos 
Sembakung dan pos Bukit Kramat. 
Keberhasilan itu tentunya sangat 
menggembirakan kita semua 
karena, sangat membantu upaya 
pemerintah Indonesia yang sangat 
gencar melakukan pemberantasan 
peredaran dan penggunaan 

Narkoba. Disamping itu, tentunya 
banyak pula keberhasilan yang 
telah dicapai Batalyon Infanteri- 
141 dalam setiap pelaksanaan 
penugasan.

Sejarah.   

 Batalyon Infanteri-141/AYJP 
terbentuk pada tanggal 31 Januari 
1954, dengan nama Batalyon 
“C” RI 5/TT – II yang merupakan 
penggabungan dari 2 (dua) satuan 
Yaitu Batalyon-2001/TT – II dan 
Batalyon-201/TT – II.
 Sesuai  dengan   
perkembangan situasi  dan  

kebutuhan organisasi, Batalyon 
“C” RI-5/ TT - II  mengalami   
berbagai  reorganisasi  dan  
perubahan  nama  yang  akhirnya  
sekarang  menjadi  Batalyon 
Infanteri-141/AYJP yang 
merupakan jajaran Korem-044/
Gapo.
 Sejak lahir tangal 31 
Januari 1954 Batalyon “C” RI-5/
TT – II hingga sekarang bernama 
Batalyon Infanteri-141/AYJP telah 
memasuki usianya yang ke 60  
pada tanggal 31 Januari 2014 
dan telah melaksanakan berbagai 
tugas-tugas pengabdian kepada 
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Negara dan bangsa yang cukup 
berarti di wilayah Korem-044/
Gapo maupun di wilayah 
Nusantara lainnya.
 Sesuai dengan situasi dan 
kebutuhan organisasi pada 
waktu itu maka dari unsur-
unsur Batalyon-2001/TT-II dan 
Batalyon-201/TT-II dibentuklah 
Batalyon “C” RI-5/TT-II dengan 
surat penempatan Panglima TT-II 
Nomor: 116/TT-II/PNT/35 tanggal 
07 Nopember 1953. Batalyon- 
2001/TT-II dan Batalyon 201/TT-II 
membentuk Kompi masing-masing 
Ki-L dan Ki-E  bertempat di Sriguna 
Plaju untuk dimasukan kedalam 
susunan Batalyon-201/TT-II.  
Batalyon-201/TT-II membentuk 
dua Kompi lagi masing-masing 
Ki-J di Muara Gula dan Ki-K 
Padang Lontar untuk dimasukan 
kedalam susunan Batalyon “C” RI-
II, sedangkan Staf Batalyon-201/
TT-II dan Kompi Markasnya 
dipindahkan ke Muara Enim, 
begitu pula Staf Batalyon-2001/TT-
II digabungkan menjadi Batalyon 
“C” RI-5/TT-II.
 Tanggal 30 Januari 1954 

bertempat di Muara Enim, 
Batalyon “C” RI-II diresmikan oleh 
pejabat Batalyon “C” RI-II secara 
resmi. Pada tahun 1960 sesuai 
dengan perkembangan organisasi 
maka nama Batalyon “C” RI-5/
TT-II dirubah menjadi Batalyon 
Infanteri-144 Korem-041/Garuda 
Mas. Pada tahun 1960 dirubah lagi 
menjadi Batalyon Infanteri-401 
Korem-041/Garuda Mas dan 
selanjutnya dirubah lagi menjadi 
batalyon Infanteri-141/BS.
 Dengan adanya 
pertimbangan organisasi dan 
sebagainya maka pada tanggal 
12 Februari 1972 Batalyon 
Infanteri-141/BS dimasukkan 
dalam susunan Brigade 
Infanteri-8/Garuda Merah 
sehingga namanya menjadi 
Batalyon Infanteri-141/Aneka 
Yudha Jaya Prakosa Brigif-8/
Garuda Merah. Pada tanggal 29 
Desember 1948 sesuai dengan 
rencana likuidasi Angkatan 
Darat,  Batalyon Infanteri-141/
Aneka Yudha Jaya Prakosa alih 
status menjadi satuan pemukul 
Kodam II/Sriwijaya. Pada tanggal 

11 Desember 1990 sesuai Sprin 
Pangdam II/Sriwijaya Nomor: 
Sprin/1538/X/1990 tangal 
10 Oktober 1990 Batalyon 
Infanteri-141/PMK Aneka Yudha 
Jaya Prakosa menjadi Pasukan 
Mobil Kodam (PMK) dengan 
memakai atau menggunakan baret 
hijau dengan berlambangkan 
burung garuda. 
 Kemudian tanggal 19 
Juli 1998, berdasarkan Surat 
Keputusan Pangdam II/Swj 
Nomor: Skep/99/VI/1998 
tanggal 17 Juni 1998, Batalyon 
Infanteri-141/PMK beralih status 
menjadi Batalyon Infanteri-141/
AYJP Korem-044/Gapo Kodam II/
Swj, dengan disposisi pasukan :
1. Mayon, Kompi Markas dan 
Kompi Bantuan di Karang Raja, 
Muara Enim, Sumatera Selatan.
2. Kompi Senapan - A, di Km 
4,5, Kodya Palembang, Sumatera   
Selatan.
3. Kompi senapan - B di Sungai 
Liat, Bangka-Belitung.
4. Kompi Senapan-C di Kota 
Lubuk Linggau, Musi Rawas, 
Sumatera Selatan.
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Tugas pokok. 

 Batalyon Infanteri-141/AYJP 
di bawah komando Korem-044/
Garuda Dempo merupakan satuan 
tempur (Satpur) yang memainkan 
peranan penting dalam sistem 
pertahanan keamanan rakyat 
semesta (Sishankamrata). Sesuai 
tugas pokok TNI dalam UU RI No. 
34 Thn 2004 tentang TNI yaitu: 
menegakkan kedaulatan negara, 
mempertahankan keutuhan 
wilayah NKRI, melindungi segenap 
bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia.

Penugasan. 

 Berbagai  pelaksanaan 
tugasnya, Yonif-141/AYJP baik 
Operasi Militer Perang (OMP) 
maupun Operasi Militer Selain 
Perang (OMSP) telah dilakukan 
dengan baik dan sukses, diantara 
penugasan tersebut antara lain: 
untuk OMP antara lain tahun 
1954, melaksanakan Operasi ke 
Aceh, tahun 1958, melaksanakan 
operasi DI/TII di Jawa Barat 
dan Jawa Tengah, tahun 1959, 
melaksanakan operasi PRRI 
di Bengkulu, tahun 1960, 
melaksanakan operasi PRRI di 
Pendopo Air Hitam, tahun 1972, 
1 (satu) Kompi Yonif-141/BS BKO 
Yonif-144 melaksanakan operasi 
di Kalimantan Barat, tahun 1979 
melaksanakan operasi ke Timor 
Timur, tahun 1985, melaksanakan 
operasi ke Timor-Timur, tahun 
1986-1987, melaksanakan operasi 
ke Timor-Timur, tahun 1990-
1991, melaksanakan operasi ke 
Timor-Timur, tahun 1996-1997, 
melaksanakan operasi ke Irian 
Jaya, tahun 1998-1999, 1 (satu) 
Kompi Yonif-141/AYJP yang 
bergabung dengan Satgas Darat 
Rajawali melaksanakan operasi ke 
Timor-Timur.

 Tugas operasi lainnya adalah 
pada tahun 1998-1999, 1 (satu) 
Kompi Yonif-141/AYJP BKO 

Yonif- 143/TWEJ melaksanakan 
operasi ke Timor Timur, tahun 
2000-2001, melaksanakan 
operasi ke Ambon-Maluku, 
tahun 2001-2002, 1 (satu) Kompi 
Yonif-141/AYJP BKO Yonif-142/
KJ melaksanakan operasi ke 
Aceh Timur, tahun 2001-2002, 1 
(satu) Kompi Yonif-141/AYJP yang 
bergabung dalam Satgas Rajawali 
melaksanakan operasi ke Aceh, 
tahun 2001-2002, 1 (satu) Kompi 
Yonif-141/AYJP BKO Yonif-143/
TWEJ melaksanakan operasi ke 
Ambon-Maluku, tahun 2002-
2003, melaksanakan operasi ke 
Aceh Utara, tahun 2003-2004, 
melaksanakan operasi ke Papua, 
tahun 2003-2004, 1 (satu) Kompi 
Yonif-141/AYJP BKO Yonif-142/KJ 
melaksanakan operasi di Aceh, 
tahun 2010-2012, melaksanakan 
operasi Pamtas RI-PNG tahun 
2013 melaksanakan operasi 
Pamtas RI-Malaysia (Kalimantan 
Timur).
 Sedangkan tugas Operasi 
Militer Selain Perang adalah 
beberapa kegiatan karya bakti 
berupa operasi bakti sebagai salah 
satu perwujudan dari Jati Diri TNI 
antara : AMD Manunggal Ke-55 di 
Kerinci, Jambi, AMD Manunggal 
Ke-56 di Bengkulu Utara, AMD 
Manunggal Ke-58 di Palembang, 
AMD Manunggal Ke-59 di Muara 
Enim, AMD Manunggal Ke-77 
di Bangka Belitung dan AMD 
Manunggal Ke-78 di Muara Enim.
Selain  tugas-tugas tersebut, 
Yonif-141/AYJP melaksanakan 
tugas Operasi Pengamanan 
antara lain : pengamanan 
Pemilu tahun 1997 di Lampung, 
pengamanan MTQ tahun 1997 di 
Jambi, pengamanan Pemadam 
Kebakaran Hutan tahun 1997 di 
OKI, Pengamanan Unjuk rasa/
Kerusuhan di Muara Enim, 
Sumsel, pegamanan Pemilu  
di Pagar Alam tahun 1999, 
pengamanan Pilkada di Muba – 

Sumsel Tahun 2006, Pengamanan 
Pilkada Lubuk Linggau Tahun 2007 
dan pengamanan Pilkada Kota 
Pagar Alam Tahun 2008 serta 
pengamanan Pilkada Kota Muara 
Enim Tahun 2013.

 Terlukis Pusaka Cabang 
(Trisula) melambangkan kejayaan 
rakyat Sumatera bagian Selatan 
dalam perjuangan melawan 
penjajahan dengan itikad suci 
dan gagah berani. Tameng berarti 

Arti Lambang Kesatuan 
(Tunggul Yonif-141/AYJP)

Keterangan :

Panjang :  60 cm
Lebar  :  40 cm
Padi  :  45 Butir
Bunga Kapas :  8 Buah
Dasar  :  Hijau
Jumbai  :  Kuning
Pusaka Cab :  Putih
Tameng :  Merah

siap mengadakan pembelaan. 
Bintang menggambarkan 
perjuangan menegakkan Pancasila 
dibawah panji-panji TNI AD 
Kartika Eka Paksi. Padi dan Kapas 
melambangkan kemakmuran 
berarti ikut mewujudkan 
kemakmuran negara dan 
bangsa. Seloka “Aneka Yudha 
Jaya Prakosa“ berarti Selalu 
Jaya dan Perkasa  Dalam Setiap 
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Pertempuran.

 Warna Hijau (Dasar) 
berarti Yonif-141/AYJP membela 
Negara Indonesia yang sangat 
subur, warna Merah adalah 
kehidupan jasmani, warna 
Putih adalah kehidupan 
rohani, Berarti Yonif-141/AYJP 
memiliki keberanian dan suci 
didalam menempuh perjuangan 
mempertahankan dan membela 
negara serta warna Kuning Emas 
melambangkan kejayaan dan 
keagungan jiwa. Sedangkan 
Burung Garuda Kepala Tunggul 
artinya Yonif-141/AYJP didalam 
menempuh cita-cita perjuangan 
tidak akan berhenti dan tetap 
dibawa kearah cita-cita yang 
tinggi.

Pembinaan satuan.

 Pembinaan personel di 
satuan Yonif-141/AYJP lebih 
mengarah pada pembinaan aspek 
mikro yang mencakup kegiatan 
dalam pengendalian aspek 
individu yang dalam keberhasilan 
kegiatannya akan menentukan 
kesiapan personel untuk 
mengawaki organisasi TNI. 
 Pada intinya adalah 
pengendalian aspek individu 
tersebut mengarah pada 

bagaimana para Komandan 
Peleton, Komandan Kompi, 
hingga komandan batalyon dapat 
mengendalikan anggota, sehingga 
pada awalnya tidak memiliki 
kesempatan kemudian hingga 
tidak mempunyai keinginan untuk 
berbuat pelanggaran. 
 Aplikasinya di Yonif-141/AYJP, 
kunci pembinaan aspek mikro 
tersebut terletak pada kegiatan. 
Dengan membuat agenda 
kegiatan Batalyon sepanjang 
tahun diharapkan tidak ada waktu 
kosong yang dapat dijadikan 
celah oleh anggota untuk berbuat 
pelanggaran. Kegiatan yang 
dibuat juga tidak asal-asalan. 
Kegiatan telah dirancang untuk 
menambah kemampuan agar 
prajurit menjadi profesional 
sesuai tuntutan tugas. Pada tahap 
ini, Komandan meminimalisasi 
kesempatan anggota untuk 
berbuat pelanggaran.
Selain itu, kegiatan di Yonif-141/
AYJP juga dirancang untuk 
memenuhi kebutuhan individu 
secara spiritual. Pada awalnya 
memang diperlukan sedikit 
otoriter dengan mengagendakan 
kegiatan agama sebagai kegiatan 
wajib. Hingga akhirnya masing-
masing individu tidak lagi 

merasakan bahwa kegiatan ini 
kewajiban, melainkan kebutuhan. 
Melalui pendekatan agama ini 
diharapkan muncul kesadaran 
pribadi dari tiap anggota.
Kesadaran pribadi ini juga 
timbul apabila prajurit memiliki 
pengetahuan hukum yang 
mumpuni. Anggota mengetahui 
perbuatan mana yang melanggar 
lengkap dengan sanksinya. Hal 
ini diperoleh melalui penekanan-
penekanan dan sosialisasi yang 
dilakukan oleh para Danton, 
Danki, dan Danyonif-141/
AYJP kepada para Prajurit. Di 
tahap ini, Komandan berhasil 
meminimalisasi keinginan anggota 
untuk berbuat pelanggaran.

Kesejahteraan Anggota. 

 Kesejahteraan anggota 
baik moril maupun materiil 
merupakan hak setiap anggota 
dengan  memberikan semua 
yang menjadi hak anggota, tanpa 
ada yang dikurangi. Seperti yang 
sudah berjalan di Yonif-141/AYJP, 
para prajurit diberikan cuti, IB, 
pesiar sesuai aturan. Memberi 
bantuan kepada anggota yang 
tertimpa musibah, bantuan bagi 
anggota yang meninggal dunia 
maupun isteri/suami/anak. 
Anggota juga tidak perlu pusing 
masalah pendidikan anak di usia 
dini, karena Yonif-141/AYJP telah 
memfasilitasi pendidikan anak-
anak Prajurit melalui TK. 
 Selain itu juga di bidang 
kesehatan, Yonif-141/AYJP juga 
memfasilitasi kesehatan balita 
melalui layanan Posyandu. Yonif- 
141/AYJP juga terus berupaya 
meningkatkan kesejahteraan 
prajurit dalam bidang pembinaan 
karir, baik itu sekolah, kursus, 
maupun pendidikan-pendidikan 
lain yang menunjang karir prajurit 
sesuai persyaratan yang berlaku. 
(Redaksi)
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Letda Ckm (K) dr. Dita Yulia Bintari

Dokter Satgas Pamtas TNI

S
elama ini belum pernah ada 
personel yang berasal dari 
Korps Wanita TNI dari matra 

manapun dilibatkan kedalam 
satuan tugas pengamanan 
perbatasan.
 Sekarang eranya sudah 
berbeda, karena korps wanita 
Angkatan Darat telah dilibatkan 
dalam tugas pengamanan 
perbatasan. Salah satu diantara 
personel wanita TNI AD itu 
adalah seorang dokter tentara, 
yakni Letnan Dua (Letda) CKM 
(K) dr Dita Yulia Bintari (28), yang 

dalam kesehariannya bertugas di 
Batalyon Infanteri-403/Wirasada 
Pratista, Komando Daerah Militer 
IV/Diponegoro, Jawa Tengah.
 Dokter Dita, begitu dia 
biasa disapa oleh sejawat 
dan masyarakat, merupakan 
salah satu dari tiga perwira 
personel Kowad yang bertugas 
memberikan pelayanan kesehatan 
di sepanjang wilayah perbatasan 
Indonesia-Malaysia. Bicara 
layanan kesehatan, akses untuk 
hal mendasar ini memang amat 
sangat sulit bagi masyarakat 

perbatasan kedua negara.
Bagi Letda Dita penugasan 
ini merupakan penugasan 
perdananya dalam satuan tugas 
reguler, lokasinya di ujung 
garis perbatasan negara pula. 
Selama ini ada tiga satuan tugas 
pengamanan perbatasan negara, 
yaitu di garis perbatasan Pulau 
Kalimantan (Kalimantan Barat-
Kalimantan Timur), Pulau Papua, 
dan Pulau Timor, di NTT.
 “Sebagai seorang prajurit 
wanita, saya harus siap 
menjalankan tugas di manapun 
dan ini tugas pertama kali yang 
saya jalani di wilayah perbatasan 
sejak lulus pendidikan militer”, 
ungkap Letda Dita.
 Asal muasal menjadi tentara 
menurutnya, sejak lulus dari 
Fakultas Kedokteran Universitas 
Airlangga, Surabaya, pada 
2010. Setelah jeda sebentar, ia 
mengikuti pendidikan militer dan 
lulus pada 2012.
 Markas Besar TNI memang 
selalu membuka rekrutmen 
Perwira melalui jalur sarjana 
sebagaimana yang ditempuh Dita 
dan puluhan perwira berbasis 
pendidikan strata satu lainnya. 
Dokter dan tenaga kesehatan 
menjadi hal penting untuk selalu 
dipenuhi kedinasan TNI bagi ketiga 
matra.
 Bertugas di tapal batas 
negara, semula mengharuskannya 
rajin dan ikhlas berurusan 
dengan masyarakat yang sangat 
membutuhkan pelayanan 
kesehatan. Namun kemudian hal 
itu menjadi sesuatu yang dia jiwai 
sepenuh hati.

Untuk pertama kalinya, Satuan Tugas Pengamanan 
Perbatasan (Pamtas) TNI di garis perbatasan negara 
Indonesia-Malaysia, di Kalimantan, pada periode 
penugasan 2013, melibatkan tentara wanita dari 
Korps Wanita TNI AD.
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 “Mulai dari Pos Temasuk 
Kompi C Batalyon, hingga Pos 
Klawik Kompi A,” kata dia, antara 
pos paling barat dan timur 
perbatasan Kalimantan Barat-
Sarawak (Malaysia) itu tercatat 
ada 39 pos yang harus diemban 
dalam  melayani kesehatan 
masyarakat.
 Soal jaraknya jangan 
heran, bisa dilihat di peta yang 
menggambarkan betapa panjang 
garis perbatasan negara yang 
harus mereka kawal. Belum 
lagi kontur bergunung-gunung, 
pepohonan lebat atau perdu yang 
lentur untuk ditebas, sungai-
sungai, dan lain sebagainya. Belum 
lagi serangan “armada nyamuk” 
sebagai misal.
 Di sela tugas Letda Dita 
melayani pasien yang berobat 
di Pos Gabungan Entikong, 
Kabupaten Sanggau, Kalimantan 
Barat, Dita menuturkan, sudah 
lebih dari 3.000 pasien yang 
mendapatkan pelayanan 
kesehatan dari satuan tugas TNI. 
Bagi Dita, untuk memberikan 
pelayanan kesehatan bagi 
masyarakat di daerah perbatasan, 
merupakan tantangan baru.
Anggota Satgas Pamtas yang 
mengemban peran kesehatan, 
khususnya dari Yonif-403/
Wirasada Pratista, tidak bisa 
berdiam di suatu tempat. Mereka 
terus berpindah tempat menuju 
dusun-dusun atau desa-desa,
Untuk bisa tiba di tempat tujuan 
sesuai perintah atasan, bukan 
hal mudah. Jangan dibayangkan 
seperti di kota-kota, “Kami 
kadang-kadang harus berjalan 
kaki tiga hari dengan medan jalan 
setapak alias jalan tikus, merintis 
jalan, dan sebagainya,” kata 
Perwira Kowad itu.
 “Tidak jarang kami menggelar 
tenda di hutan, menginap di 
hutan karena kemalaman dalam 

perjalanan”, kata Dita dengan 
wajah tersenyum.
 Pada sisi ini, dia sangat 
bisa memahami pelaksanaan 
tugas seorang Perwira Kowad 
yang berprofesi sebagai dokter. 
Pada sisi lain, hal-hal seperti itu 
memperkaya wawasannya bahwa 
Indonesia kaya akan kultur dan 
adat kebiasaan serta kondisi 
geografisnya.
 Indonesia sangatlah luas, 

masih terlalu banyak wilayah 
dan sudut-sudutnya yang 
belum tersentuh pembangunan 
sebagaimana mestinya. 
Justru dinamika di lapangan 
mendorongnya untuk memberi 
pelayanan terbaik bagi masyarakat 
perbatasan, karena mereka juga 
adalah saudara sebangsa kita yang 
berhak mendapatkan perhatian”, 
katanya dengan tersenyum 
bangga. (Redaksi)
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DARI BINTARA MENYONGSONG SESKOAD

B
erasal dari keluarga 
petani sederhana yang 
masa kecilnya dihabiskan 

untuk membantu orangtuanya 
bertani demi untuk memenuhi 
kebutuhan hidup sehari-hari.  
Penghasilan yang pas-pasan tidak 
menyurutkan niat kedua orang 
tuanya untuk menyekolahkan 
semua putra putrinya. Tak 

terkecuali, anak ke tujuh dari 
delapan bersaudara yang akrab 
dipanggil dengan sapaan akrab 
Gusti pun berkesempatan 
mengenyam pendidikan Sekolah 
Dasar Banjar Losan tahun 
1977. Pada tahun1983 ia lulus 
Sekolah Dasar dan meneruskan 
ke jenjang Sekolah Menengah 
Pertama (SMPN I) Klungkung 

yang dijalani dari tahun 1983-
1986, selanjutnya, setamat SMP 
ia melanjutkan pendidikan di 
Sekolah Pendidikan Guru Negeri 
(SPGN) Klungkung. Sejak duduk 
di Sekolah Dasar hingga SLA 
Gusti selalu berprestasi baik 
di bidang akademis maupun 
olahraga. Di SPGN Gusti termasuk 
aktif berorganisasi dan pernah 

Mayor CAJ  I. G. N. Sidemen S.IP

“Sejak duduk di Sekolah Dasar hingga SLA, Gusti selalu berprestasi baik 
dibidang akademis maupun olahraga bahkan ketika menjalani pendidikan 
Secaba pada tahun 1989 Gusti merupakan lulusan terbaik”. I Gusti Ngurah 
Sidemen, S.IP, lahir pada tanggal 5 Februari 1970 di sebuah desa kecil di 
wilayah pesisir pantai Selatan Pulau Dewata, tepatnya di  Klungkung Bali.
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menjabat tiga jabatan sekaligus, 
yaitu Ketua Osis, Ketua Pramuka 
dan Ketua PMR. Ia juga aktif 
di organisasi pramuka tingkat 
Kabupaten Klungkung. Hal itu 
mungkin merupakan potensi 
positif yang membedakannya 
dengan siswa lain. Karena prestasi 
itu pula ia memilih meniti masa 
depan yang penuh tantangan. 
Dalam lingkup keluarga, orang tua 
Gusti tidak pernah memaksakan 
kehendak terhadap anaknya. 
Sikap demokratis itu juga yang 
membawa Gusti tidak terikat 
harus menjadi menjadi apa 
dimasa depannya. Dari beberapa 
alternatif peluang kerja, ia 
menjatuhkan pilihan untuk 
mengikuti seleksi Sekolah Calon 
Bintara TNI AD. Dari ratusan 
orang yang peserta tes yang 
melewati berbagai seleksi, hanya 
9 orang dinyatakan lulus termasuk 
Gusti. Selanjutnya ia mengikuti 
pendidikan Secaba tahun 1989 di 
Rindam IX/Udayana.

 Mengawali kariernya di 
TNI AD, sebagai prajurit pilihan 
karena merupakan lulusan 
terbaik Secaba saat itu, Serda 
I Gusti Sidemen  mengemban 
jabatan  sebagai Bintara Pelatih 
di Secapaad,  Selama berkarier 
sebagai pelatih, waktu senggang 
diluar jam dinas dimanfaatkan 
untuk menimba ilmu di salah 
satu perguruan tinggi swasta di 
Bandung. Selanjutnya pada tahun 
2000, setelah mengikuti seleksi 
dan pendidikan Secapa, ia berhasil 
menyandang pangkat Letnan 
Dua Corps Ajudan Jenderal, dan 
ditempatkan kembali di Secapaad 
sebagai Gumil.  
 Pada tahun 2010 pada saat 
berpangkat Kapten, ia mengikuti 
pendidikan  Diklapa II, kemudian 
pindah tugas ke Korem 102/Pjg 
Palangkaraya sebagai Kapenrem. 
Pada tahun 2012 setelah lebih 
kurang tiga tahun menjabat 
Kapenrem, Mayor Gusti dimutasi 
ke Dispenad Jakarta sebagai Kasi 

Anev Baglisstrasat Subdislisainfo.
 Saat bertugas di Dispenad 
Gusti pun memperoleh 
kesempatan untuk mengikuti 
seleksi seskoad. Kesempatan 
ini tidak disia-siakan Gusti, 
karena bagi seorang prajurit 
yang berkarir dari Bintara sangat 
jarang memperoleh kesempatan 
untuk mengikuti seleksi seskoad. 
Berbekal semangat untuk maju 
dan persiapan yang sungguh-
sungguh akhirnya Gusti lulus 
dalam seleksi dan merupakan 
satu-satunya perserta seleksi yang 
berasal dari bintara menjadi siswa 
Seskoad. 
 Gusti merupakan pribadi 
yang gemar membaca buku 
filsafat, Ia termotivasi oleh 
seorang tokoh filsafat Tiongkok 
yang juga pakar strategi bernama 
Sun Tzu. Dalam bukunya beliau 
menyampaikan bahwa kenalilah 
lawanmu dan kenalilah dirimu 
maka kamu akan memenangkan 
pertempuran. Gusti menganggap 
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tes Sesko itu sebagai medan 
pertempuran, materi  yang 
diujikan dianggap sebagai 
lawan. Untuk menyikapinya 
ia mencari informasi tentang 
materinya ke senior-senior yang 
sudah melaksanakan tes dan 
dikumpulkan sebanyak-banyaknya 
sebagai referensi. Selanjutnya 
kita juga melihat kemampuan 
diri dalam menyikapi persoalan,  
kebetulan ia mengaku sudah 
pernah belajar tentang bahan-
bahan yang sebelumnya pernah 
diujikan,  seperti misalnya 
bahasa inggris yang pernah 
diselami dari level elementary 

hingga level advance.  Kemudian 
masalah Karmil atau essay yang 
sejak menjadi tentara seringkali 
digelutinya. Demikian pula dengan 
permasalahan taktik, sejak awal 
ia mengaku suka dengan materi 
taktik, terutama pada saat 

mengikuti pendidikan di Pusdikif. 
 Pada saat mengikuti 
pendidikan Secapa selalu 
mendapatkan peran sebagai 
Komandan Peleton maupun 
Komandan Kompi. Dari 
pengalaman tersebut semua 
materi-materi tadi dikuasainya 
di luar kepala, artinya tanpa 
melihat teks kita bisa ingat dan 
paham apabila persoalan itu 
dihadapkan kepada kita. Pada 
akhirnya satu per satu materi 
tes yang diujikan kita tuntaskan 
sampai akhirnya berhasil lulus tes. 
Tak lupa keluarga dalam hal ini 
sangat mendukung dengan cara 
sebisanya mulai dari awal hingga 
lulus test. Isteri adalah pelita yang 
menunjukkan jalan terang menuju 
sukses, anak adalah penyeimbang 
jiwa untuk menuntun psikis kita 
tetap fresh, sehingga tes terasa 
ringan.

 Mendapat kesempatan 
untuk seleksi pendidikan Seskoad, 
sebagian orang berpandangan 
sangat selektif. Menurut Gusti, 
kalau sudah siap mental dan 
mempersiapkan segala sesuatunya 
dengan baik, tes apapun yang 
dihadapi  niscaya akan dapat 
dilaksanakan dengan hasil baik 
pula, yang penting sebelum, 
selama dan setelah berjuang tidak 
lupa untuk berdoa dan berdoa.
 Kalau masalah-masalah yang 
lain rasanya tidak begitu dominan, 
karena ia sendiri merasakan 
mempersiapkan diri sendiri dahulu 
kemudian kita melaksanakan tes 
dengan tahapan-tahapan yang 
telah ditentukan. Berkenaan 
dengan hasil tes, ucapnya 
pasrahkan saja hasilnya kepada 
Yang Maha Kuasa. Yang pasti 
hasil lulus ini merupakan buah 
dari usaha dan berikhtiar 
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sebatas kemampuan yang kita 
miliki. Diluar kemampuan yang 
kita miliki, tak luput juga doa 
yang selalu dipanjatkan baik 
sebelum, sedang dan sesudah 
melaksanakan tes, karena diatas 
semua kemampuan manusia ada 
yang paling mampu mengatur 
segalanya, yakni Tuhan Yang Maha 
Esa.
 Menurut Mayor Caj Gusti, 
target jarak pendek yang akan 
dicapai adalah menyelesaikan 
pendidikan sebaik mungkin 
dengan prestasi yang semaksimal 
mungkin, kalau kedepannya 
tergantung kebijakan pimpinan 
wilayah kerja kita. Yang jelas 
selesai pendidikan ilmu tentu akan 
bertambah, dengan ilmu yang 
didapat selama pendidikan kita 
usahakan untuk mengaplikasikan, 
mendarmabaktikan kepada TNI AD 
khususnya, TNI pada umumnya. 
Apabila kita memperoleh apresiasi 
dari ilmu yang didarmabaktikan 
secara  kedinasan itu masalah 
lain yang jelas apapun yang jadi 
keputusan, sebagai prajurit kita 
harus siap.
 Harapan kepada rekan-rekan 
yang akan mengikuti  tes, tentunya 
kita semua berharap lulus. Untuk  

itu yang perlu disiapkan utamanya 
dari aspek mental, karena kalau 
mentalnya tidak siap walaupun 
potensi dirinya itu bagus dia tidak 
akan bisa kerja secara maksimal.  
Kemudian tips yang dilakukannya 
selama melaksanakan tes adalah 
jangan pernah takabur, jangan 
pernah meremehkan materi 
tes. Gali informasi sebanyak 
mungkin, kemudian perdalam 
informasi yang berkaitan dengan 

materi tes dan latihkan sampai 
kita mengerti betul kuncinya.  
Jangan mengharapkan bantuan 
orang lain dalam hal ini, karena 
mengharapkan bantuan orang 
lain berarti mental kita belum 
siap untuk mengikuti tes. Pada 
saat pelaksanaan tes, anggap saja 
kanan kiri depan belakang kita 
tidak ada orang lain, yang ada 
adalah diri sendiri yang sedang 
menghadapi materi tes, sehingga 
kita akan selalu mengandalkan 
kemampuan diri sendiri. 
 Sedikit tips sukses diatas 
merupakan prosesi  nyata yang 
dilakukan pria yang memiliki hobi 
tenis lapangan bernama Mayor 
Caj I Gusti Ngurah Sidemen, 
suami dari Kapten CHB (K) Luh 
Agustina yang telah dikaruniai 
dua orang anak.  Semoga kita 
dapat memetik pelajaran dari 
pengalamannya sebagai Bintara 
yang pada akhirnya mampu 
menyongsong jenjang pendidikan 
yang lebih tinggi di Sekolah Staf 
dan Komando Angkatan Darat. 
(Redaksi)
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“YONIF 143 / TWEJ”

B
atalyon Infanteri-143/Tri 
Wira Eka Jaya (Yonif-143/
TWEJ) saat ini tengah berada 

di daerah Kalimantan Barat untuk 
melaksanakan tugas pengamanan 
perbatasan RI-Malaysia di 
Kalimantan Barat. Dalam kurun 
waktu kurang lebih tiga bulan 
penugasannya di perbatasan RI-
Malaysia tersebut (Des 2013-Feb 
2014), Satgas Pamtas Yonif-143/
TWEJ telah berhasil menggagalkan 
berbagai bentuk kegiatan yang 
melanggar hukum/ilegal yang 
dilakukan masyarakat di sekitar 
wilayah perbatasan di  Kalimantan 
Barat.  
 Pos Kout Satgas Pamtas 
Yonif-143/TWEJ yang 
berkedudukan di Jl. Lintas Balai 
Karangan-Pontianak, Kabupaten 
Sanggau, Selasa (28/1/2014) 
saat melaksanakan pemeriksaan 
rutin berhasil menggagalkan 
upaya penyelundupan gula asal 
Malaysia sebanyak 25 Karung 
(1.250 Kg) tanpa dilengkapi surat 
dan dokumen resmi, dengan   
menggunakan mobil sedan Proton 
warna Biru Nopol KS 3137 Q oleh 
pengemudi berinisial A (23Th).
Berselang dua jam pada hari yang 
sama, Pos Kotis Satgas Yonif-143/
TWEJ yang berkedudukan di 
Entikong juga menggagalkan 
upaya penyelundupan Gula asal 
Malaysia sebanyak 25 Karung 
(1.250 Kg) tanpa dilengkapi surat 
dan dokumen resmi dengan 
menggunakan Mobil Sedan Proton 
warna Merah Nopol BEG 6255 
oleh pengemudi Sdr. J. 
Tidak lama beselang, lagi-lagi Pos 

Kout Satgas Pamtas Yonif-143/
TWEJ menggagalkan upaya 
penyelundupan gula sebanyak 
15 karung (750 kg) tanpa 
dilengkapi dokumen resmi dengan 
menggunakan mobil Xenia warna 
abu-abu Nopol KB 1121 HM oleh 
Sdr. D. 
 Sehari sebelumnya, 
Senin (27/1), Pos Kout Satgas 
Pamtas Yonif-143/TWEJ juga 
berhasil menggagalkan upaya 
penyelundupan TKI ilegal 
sebanyak 9 orang asal NTT 
yang akan mencari pekerjaan di 
Malaysia tanpa dilengkapi surat 
dan dokumen resmi, dengan 
menggunakan mobil angkutan 
umum (Taksi) Kijang Inova 
Silver Nopol KB 1764 DB. Dari 
hasil pemeriksaan singkat Staf 
Intel Satgas Yonif-143/TWEJ, 
disinyalir mereka adalah korban 
tindak pidana trafficking yang 
dimanfaatkan oleh orang-orang 
yang tidak bertanggungjawab. 
Komandan Satuan Tugas 
Pengamanan Perbatasan RI-
Malaysia (Dansatgas Pamtas 
RI-Malaysia) Mayor Inf 
Jamaludin, SH. mengatakan telah 
memerintahkan pasukannya 
yang berada di Pos-Pos garis 
batas di sepanjang 966 Km, 

mulai dari Pos Temasuk sampai 
dengan Pos Klawik untuk selalu 
melaksanakan pemeriksaan 
terhadap orang, kendaraan dan 
barang yang keluar/masuk NKRI. 
Apabila mendapatkan hal-hal yang 
mencurigakan tidak sesuai dengan 
ketentuan, maka segera amankan, 
laporkan dan serahkan kepada 
pihak yang berwenang dalam 
kurun waktu 1 x 24 Jam. 

 Satgas Yonif-143/TWEJ 
hingga minggu ketiga Bulan 
Februari 2014 telah menggagalkan 
penyelundupan gula asal Malaysia 
sebanyak ± 60 Ton, Kayu Meranti 
ukuran 8 x 20 Cm sebanyak 314 
batang, Rotan 14 M³, TKI ilegal 
sebanyak 171 orang dan 1 unit 
Mobil Hilux Double Cabin. 
Seluruh hasil tangkapan yang 
didapatkan para prajurit 
yang mengamankan wilayah 
perbatasan RI-Malaysia tersebut 
telah diserahkan kepada pihak 
berwenang untuk dilakukan 
proses hukum lebih lanjut, ujar 
Danyonif-143/TWEJ Mayor Inf 
Jamaludin, SH. yang sekaligus 
merupakan Dansatgas Pamtas 
RI-Malaysia di Kalimantan Barat. 
(Redaksi). 

SATGAS PAMTAS RI-MALAYSIA DI KALBAR
GAGALKAN BERBAGAI PENYELUNDUPAN
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SATGAS PAMTAS YONIF-10 0 / RAIDER 

ADAKAN PENGOBATAN MASSAL

S
atuan tugas pengamanan 
perbatasan (Satgas Pamtas) 
Yonif-100/Raider dan 

Lanal Nunukan bekerjasama 
dengan Puskesmas Sadadap 
menyelenggarakan pengobatan 
masal yang dilaksanakan di 
Puskesmas pembantu Sei Lancang 
pada awal januari 2014. Kegiatan 
Pengobatan masal itu dibuka 
oleh Bupati Nunukan dan dihadiri 
oleh Sekda Kabupaten Nunukan, 
Direktur RSUD Nunukan serta 
pejabat teras Kabupaten Nunukan.
Ketika membuka kegiatan 
pengobatan masal, Bupati 
Nunukan dalam sambutannya  
mengatakan program-program 
yang langsung menyentuh 
masyarakat akan lebih digalakkan 
sebagai bentuk kepedulian 
pemerintah terhadap masyarakat, 
selain itu kegiatan pengobatan 
massal ini dimanfaatkan sebagai 
sarana sosialisasi program BPJS.
Sementara, Dokter Satgas Yonif- 
100/Raider, Kapten Ckm dr. Yudhi 

Dorandes, Sp. M mengatakan 
bahwa kegiatan yang sangat mulia 
ini diadakan untuk memberikan 
akses kesehatan bagi masyarakat 
kurang mampu, sehingga sangat 
wajar antusiasme masyarakat pun 
sangat tinggi. Dari pantauan di 
lapangan tampak jumlah pasien 
yang datang pun cukup banyak, 
mereka sangat antusias dengan 

kegiatan tersebut.  Pasien yang 
berjumlah 143 orang. Dengan 
sabar dan telaten para dokter 
dan staf medis melayani dan 
mengbobati mereka.
 Untuk itu Satgas Yonif-100/
Raider berusaha semaksimal 
mungkin untuk selalu 
mempelopori usaha-usaha 
dalam mengatasi kesulitan 
rakyat bekerjasama dengan 
seluruh elemen masyarakat di 
Nunukan. Harapan Satgas adalah 
agar masyarakat utamanya di 
perbatasan dapat menikmati 
akses kebutuhan dasar yang 
disediakan pemerintah. 
 Direktur RSUD Nunukan dr. 
Marwan yang turut menghadiri 
acara pembukaan pengobatan 
masal ketika diwawancarai 
mengatakan, bahwa saat ini RSUD 
Nunukan berusaha meningkatkan 
layanan terhadap masyarakat yang 
dibuktikan dengan penambahan 
alat-alat kesehatan utamanya 
peralatan cuci darah, sehingga 
kedepan diharapkan masyarakat 
tidak perlu cuci darah ke Tarakan. 
(Redaksi)
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Rudal utama aRhanud tnI ad

S
ebagai rudal SAM ringan, 
Grom pertama kali 
diproduksi pada tahun 1995, 

dirancang oleh Military Institute 
of Armament Technology, dan 
diprodkusi oleh Mesko, Skarżysko-
Kamienna, manufaktur senjata 
asal Polandia.
 Dengan berakhirnya masa 
tugas Rapier pada Juni 2007, 
secara bertahap Grom mulai 
memperkuat Arhanud TNI AD. 
Unit Arhanud TNI AD pertama 
yang dilengkapi Grom adalah 

G R o m

Setelah rudal Rapier dipensiunkan 
oleh TNI AD, maka kemudian Arhanud 

(Artileri Pertahanan Udara) TNI AD 
memilih rudal Grom, yakni rudal jenis 

SHORAD (Short Range Air Defence), 
alias rudal pertahanan udara jarak 

pendek/SAM (Surface to Air Missile)
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setelah ditembakkan secara 
otomatis rudal akan mengejar 
sumber panas sasaran. Secara 
umum, antara Rapier dan Grom 
punya kodrat yang sama dalam 
menguber target, yakni sama-
sama mengincar target yang 
terbang rendah dengan manuver 
dan kecepatan tinggi.

Peluncur Poprad.

 Dalam gelar operasinya, 
Grom milik Arhanud TNI AD 
dipasang dalam platform 
peluncur Poprad dan meriam 
23-mm/ZUR komposit. Untuk 
Poprad yang dipakai oleh TNI 
AD, menggunakan platform jip 
Defender dari Land Rover. Dalam 
satu jip tersedia 4 peluncur Grom 
yang dapat diputar 360 derajat. 
Dengan adopsi peluncur Grom 
pada kendaraan berkemampuan 
off road, diharapkan gelar operasi 
rudal ini dapat lebih mobile dan 
fleksibel. Umumnya dalam satu 
jip peluncur membawa 8 rudal, 4 
yang siap tembak, dan sisanya 4 
rudal sebagai cadangan.

tempur rudal Grom yang beberapa 
kali telah ‘mentas’ di beberapa 
medan perang di wilayah dingin. 
Apakah ini yang menjadi dasar 
pembelian Grom oleh Indonesia?
Secara spesifikasi, Grom 
mempunyai berat 10,5 Kg, serta 
berat berikut peluncur mencapai 
16,5 Kg. Bobot hulu ledak Grom 
yakni 1,82 Kg, sedangkan diameter 
Grom hanya 72 mm dan panjang 
rudal 1.566 mm. Bagaimana 
dengan soal jangkauan? 
Jangkauan tembak Grom 
horizontal yakni 5.500 meter dan 
jangkauan tembak vertikal antara 
3.000 sampai 4.000 meter, dengan 
minimal jangkauan tembak 10 
meter. Untuk kecepatan, Grom 
bisa menguber target dengan 

kecepatan 650 meter per detik.  
Pihak pabrik menyebutkan, 
Grom bisa beroperasi pada suhu 
-35 sampai 50 derajat celcius, 
jadi secara teori cukup layak 
digunakan di Indonesia.
Grom berpemandu infrared, 
sistem penembakan yakni 
mengusung konsep fire and 
forget, atau 

Detasemen Rudal-003 Kodam 
Jaya, dan kini detasemen rudal 
Arhanud lain dilingkungan 
TNI AD sudah berbekal Grom, 
yakni Detasemen Rudal-001 
Kodam Iskandar Muda yang 
mengamankan area kilang Arun, 
Detasemen Rudal-002 Kodam 
Mulawarman yang mengamankan 
obyek vital di Bontang, dan 
Detasemen Rudal-004 Kodam 
Bukit Barisan yang mengamankan 
obyek vital di Dumai.
Paket pengadaan rudal Grom 
mencakup Kobra modular air 
defence system yang terdiri dari 
battery command vehicle, sistem 
peluncur rudal Poprad, 3D multi-
beam search radar, dan meriam 
23-mm/ZUR komposit rudal Grom.

Grom.

 Rudal Grom berasal dari 
platform rudal panggul yang bisa 
dioperasikan secara perorangan. 
Rudal ini berasal dari Polandia 
yang merupakan eks sekutu Rusia, 
basis desain Grom juga diambil 
dari rudal SAM SA-7 yang sudah 
lebih dulu kondang. Pertama kali 
Grom digunakan oleh Angkatan 
Darat Polandia pada tahun 1995. 
Dan pada tahun 2007, Polandia 
menjual beberapa Grom ke 
beberapa negara, termasuk ke 
Georgia, negara pecahan Uni 
Soviet. Georgia membeli 30 
peluncur dan lebih dari 100 rudal.
Pembelian Grom oleh Georgia-
lah yang kemudian mengangkat 
pamor rudal ini, pasalnya Georgia 
pada tahun 2008 sempat terlibat 
konflik dengan Rusia dalam 
perang di wilayah Ossetia Selatan. 
Dilaporkan selama perang 
tersebut, 20 helikopter Rusia 
tertembak oleh Grom. Di medan 
konflik yang lain, tepatnya pada 
akhir 2008, pihak Rusia telah 
menemukan paket rudal Grom 
yang digunakan oleh pejuang 
Chechnya. Itulah perjalanan 

Volume 15 No. I Edisi Maret 2014        55

www.tniad.mil.id



 Meski dapat ditembakkan 
secara terpadu dari Battery 
Command Vehicle, tapi komponen 
Poprad dapat beroperasi 
secara mandiri, dengan dua 
kru (komandan/operator dan 
supir), Poprad dapat menguntit 
target lewat atomatic target 
tracking (videotracker) dalam 
kondisi siang dan malam hari. 
Agar akurat membidik target, 
Poprad juga dilengkapi teknologi 
FLIR (Forward Looking Infra 

Red) dan electro optical sensor 
yang berkemampuan thermal 

camera plus laser range finder. 
Untuk menghindari friendly fire, 
atau salah menembak target, 
Poprad juga sudah dibekali IFF 
(Identification Friend or Foe) 
interrogator.

Meriam 23-mm/ZUR komposit 
rudal Grom.

 Untuk unsur yang satu 
ini, keberadaan rudal Grom 
ditendemkan pada meriam 
23-mm/ZUR. Dalam posisi 
siap tembak, 2 peluncur Grom 
ditempatkan pada sisi kanan juru 
tembak, tentu saja proses isi ulang 
rudal bakal lebih cepat di sistem 
meriam ini. Secara umum, meriam 
23 mm ini memiliki jangkauan 
tembak maksimum vertikal 2.000 
meter, dan jangkauan tembak 
horizontal 3.000 meter. Meriam 
ini diawaki oleh 6 awak, 2 bintara 
dan 4 tamtama. Dengan konsep 
komposit/hybrid, amunisi meriam 
dan rudal dapat ditembakkan ke 
target secara simultan, hingga 
mencapai daya hancur yang 
berlipat.

Battery Command Vehicle.
 Dalam Kobra modular air 

defence system, terdapat elemen 
Battery Command Vehicle dan 
Mobile Multibeam Search Radar, 
kedua ditempatkan terpisah 
dalam platform jip Defender Land 
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Rover. Battery Command Vehicle 
merupakan kendaraan pos 
pengendali baterai, perangkat ini 
mampu mengendalikan hingga 6 
pucuk meriam secara serentak. 
Command Vehicle dipandu 
dengan alat bidik optronik yang 
memiliki interface dengan rudal/
meriam. Kemampuan deteksi 
Battery Command mencapai 
20 Km, dilengkapi dengan laser 
range finder, TV camera, dan 
optical director. Sebagai ‘jantung’ 
sistem pertahanan modular, 
Battery Command dapat 
mengusung 3 sumber energi, 
yakni dari generator, listrik PLN, 
dan baterai.

Mobile Multibeam Search Radar 
(MMSR).

 Bila Battery Command 
Vehicle berperan sebagai 
elemen pengendali, Multibeam 
Search Radar berperan sebagai 
radar penjejak dan pemantau 
pergerakan target. Perangkat ini 
mempunyai jangkauan horizontal 
hingga 40-50 Km, sedangkan 

jangkauan vertikal mulai dari 
50 meter-10.000 meter. Mobile 

Multibeam Search Radar dapat 
menampilkan obyek 3 dimensi, 
perangkat ini diawaki oleh 2 
orang. Karena menggunakan 
platform jip Defender, waktu gelar 
radar ini bisa dilakukan dengan 
singkat, waktu siap tempur hanya 
butuh 4 menit. (Redaksi)

Spesifikasi Rudal Grom

•  Pabrik    : Mesko, Skarżysko-Kamienna-
      Polandia
•  Panjang    : 1.596 mm
•  Diameter    : 72 mm
•  Berat rudal    : 10,5 Kg
•  Berat rudal + peluncur : 16,5 Kg
•  Berat amunisi   : 1,82 Kg
•  Jarak tembak horizontal  : 5.500 meter
•  Jarak tembak vertikal  : 4.000 meter
•  Kecepatan    : 650 meter/detik
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Amelia (Vokalis)

KEHADIRAN PRAJURIT TNI AD 

MULAI DIRASAKAN

KESEJAHTERAAN PRAJURIT 

MASIH PERLU DITINGKATKAN

Luluk Chika (Vokalis)

J
ika mencermati keberadaan prajurit TNI Angkatan Darat dalam membantu 
penanggulangan bencana alam, seperti banjir, longsor dan bencana alam 
lainnya,  saya melihat prajurit TNI Angkatan Darat dengan tulus dan 

ikhlas bahu membahu memberikan pertolongan terhadap korban bencana 
alam. Begitu terjadi bencana yang menimpa masyarakat, para tentara 
tersebut dengan cekatan dan tangkas membantu para korban, baik dalam 
hal evakuasi, bantuan sembako, menyiapkan tenda-tenda pengungsian, 
maupun mengadakan pengobatan langsung.
 Sedangkan dalam penugasan diperbatasan dengan Negara 
tetangga, artis cantik ini tidak meragukan lagi terhadap kesetiaan 
para tentara dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan 
Negara Indonesia dari gangguan Negara asing. Disisi lain, 
saya masih melihat bahwa tingkat kesejahteraan para prajurit 
TNI Angkatan Darat masih perlu mendapat perhatian dari 
pemerintah dengan cara meningkatkan kesejahteraannya. Hal 
itu sangat penting diberikan supaya moril para prajurit tetap tinggi 
dalam memberikan pengabdian terhadap Negara tercinta 
Indonesia. (Redaksi)

B
agi artis dangdut satu ini, kehadiran prajurit TNI Angkatan Darat di tengah-
tengah kehidupan masyarakat kini sudah mulai dirasakan. Pertolongan 
dan bantuan prajurit TNI Angkatan Darat disaat ada bencana alam, sangat 

dirasakan masyarakat. Mereka dengan ringan tangan dan tanpa pamrih langsung 
turun membantu kesusahan dan kesulitan masyarakat.
 Saat ini, diberbagai tempat di Indonesia banyak masyarakat yang mengalami 

musibah, baik yang kebanjiran, tanah longsor, maupun akibat letusan 
gunung berapi. Saya melihat para prajurit secara langsung memberikan 
pertolongan kepada masyarakat, mereka dengan suka rela dan ikhlas 

membantu mengevakuasi para korban serta memberikan bantuan 
berupa sembako, pakaian dan pengobatan gratis. 
 Menurut artis pengisi acara Kamera Ria TVRI ini, Program TNI 

Manunggal Membangun Desa yang sudah lama dilaksanakan, sangat 
bermanfaat dan banyak dinanti masyarakat. Untuk  itu, saya berharap, 
dimasa mendatang program tersebut dapat lebih luas menjangkau 
masyarakat dipedesaan agar para prajurit TNI Angkatan Darat lebih 
dekat lagi dengan masyarakat. (Redaksi)

58       PALAGAN

APA KATA MEREKA



F
O

T
O

 B
E

R
S

A
M

A
 K

E
G

IA
T

A
N

 R
A

P
IM

 T
N

I 
A

D
 

D
I 

M
A

B
E

S
A

D
, 

J
A

K
A

R
T

A
, 

1
5

 J
A

N
U

A
R

I 
2

0
1

4



K
E

T
U

A
 U

M
U

M
 P

E
R

S
IT

 K
A

R
T

IK
A

 C
H

A
N

D
R

A
 K

IR
A

N
A

 N
Y

. 
W

A
N

T
I 

B
U

D
IM

A
N

 
M

E
N

G
G

E
N

D
O

N
G

 B
A

Y
I 

Y
A

N
G

 M
E

N
J

A
D

I 
K

O
R

B
A

N
 B

A
N

J
IR

 
D

I 
J

A
K

A
R

T
A

, 
1

9
 J

A
N

U
A

R
I 

2
0

1
4


