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Dari Redaksi

S
alam Indonesia! Belum lama ini kita baru saja mengetahui 

bahwa pucuk pimpinan tertinggi TNI Angkatan Darat baru 
saja diserahterimakan dari Jenderal TNI Pramono Edhie 

Wibowo kepada Letjen (sekarang Jenderal) TNI Moeldoko 
pada bulan Mei 2013 lalu. Kami selaku anggota FKPPI turut 

mengucapkan selamat kepada Jenderal TNI Moeldoko sebagai 
Kepala Staf Angkatan Darat yang baru. Semoga TNI Angkatan 

Darat semakin tangguh, solid, dan profesional dibidangnya. 

Dan kepada Jenderal (Purn) TNI Pramono Edhie Wibowo kami 
mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian 
terhadap kemajuan TNI Angkatan Darat.

Sunarto, Pontianak

P
embaca Palagan yang budiman, puji dan syukur kita 
panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Besar, karena atas 

rahmat dan karunia Nya kita dapat berjumpa kembali 

dengan Majalah Palagan Volume 14 Nomor II Edisi Juni 2013.  

 Pembaca setia Majalah Palagan yang kami hormati, pada 
Volume 14 Nomor II Edisi Juni 2013 kali ini, redaksi menyuguhkan 

beberapa informasi menarik dan penting untuk diketahui 
pembaca diantaranya pada rubrik fokus adalah pergantian 
pucuk pimpinan Angkatan Darat yang berlangsung pada 23 Mei 
2013 lalu. Informasi penting lainnya adalah kegiatan Ekspedisi 
Khatulistiwa Koridor Sulawesi yang kami kemas dalam bentuk 
bincang-bincang redaksi dengan Komandan Jenderal Kopassus, 
Mayjen TNI Agus Sutomo. 

 Pada rubrik info komando redaksi infokan tentang berbagai 

kegiatan pimpinan Angkatan Darat, sedangkan pada rubrik 

profil kali ini, ditampilkan  profil satuan Batalyon Lintas Udara- 
328/Dirgahayu Divif I/Kostrad dimana satuan ini merupakan 

salah satu Batalyon terbaik di jajaran Angkatan Darat.

 Selanjutnya pada rubrik teknologi kami ketengahkan 

tentang modifikasi “unit kendaraan mess lapangan” yang 
disesuaikan dengan kondisi geografis Kodam I/BB yang pada 
umumnya terdiri dari perbukitan/gunung-gunung dan sulit 

dijangkau dengan kendaraan organik biasa. Disisi lain pada 

rubrik lintas satuan kami hadirkan berita Latihan Gabungan TNI, 
Garuda Sield dan masih banyak lagi berita menarik lainnya yang 
kami sajikan pada Majalah Palagan Volume 14 Nomor II Edisi 

Juni 2013 kali ini.

 Semoga rubrik yang kami suguhkan pada Majalah Palagan 

Volume 14 Nomor II Edisi Juni 2013 kali ini dapat menambah 

pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca setia 
khususnya prajurit TNI Angkatan Darat dimanapun bertugas. 

Selamat Membaca ... !!!
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EDITORIAL

M
embangun soliditas satuan 

guna mewujudkan satuan 
yang solid memang 

tidaklah mudah. Komandan 
sebagai pemegang amanah yang 

sedang dipercaya memimpin 
satuan harus memiliki kemauan 

keras dan upaya yang tidak kenal 
lelah guna mewujudkan satuan 
yang dipimpinnya menjadi satuan 

yang solid. Peran Komandan Satuan 

inilah yang sangat diperlukan 

dalam membangun soliditas 

satuan, sehingga organisasi TNI AD 

dapat menjadi solid.

 Berkaitan dengan hal 

tersebut, satu hal yang menarik 

untuk kita cermati dari pengarahan 
Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang 

Yudhoyono saat berkunjung ke 

Mabesad tanggal 9 April 2013, 

menyampaikan bahwa Pemimpin 
itu harus menyayangi anak 

buahnya. Seorang pemimpin 

diwajibkan untuk menyelami, 
mengetahui dan memahami serta 

bersama-sama mengatasi segala 

persoalan yang dihadapi oleh anak 

buahnya. Perwira mulai dari letnan 
dua sampai dengan letnan kolonel 

harus dekat sama prajuritnya, 

sehingga apa yang dilakukan dan 

tidak dilakukan anak buah dapat 
diketahui oleh Pimpinannya secara 
berjenjang.

 Pernyataan Presiden tersebut 

patut kita renungkan bersama 

dalam upaya membangun soliditas 

satuan, karena soliditas satuan 

begitu penting bagi organisasi 
TNI Angkatan Darat. Bagaimana 

sebenarnya peran Pimpinan 

atau Komandan Satuan dalam 

memelihara dan meningkatkan 

soliditas satuan? 

 Satuan yang solid merupakan 

salah satu pokok perhatian 
Pimpinan atau Komandan Satuan 

yang harus diwujudkan dan 
ditingkatkan kualitasnya. Karena 
itulah salah satu tugas dan tanggung 

jawab sebagai Komandan Satuan 
adalah mewujudkan satuan yang 
solid. Satuan yang solid merupakan 

kunci keberhasilan dalam setiap 
pelaksanaan tugas. Soliditas 

satuan merupakan roh yang 

menjiwai dalam setiap kegiatan 
maupun setiap pelaksaanaan 
tugas, sehingga satuan  akan 

merasa lebih mudah dan lebih 

ringan dalam mengemban tugas 

dalam  pengabdiannya kepada 

bangsa dan negara. 

 Soliditas satuan merupakan 

kondisi dimana seluruh komponen 

satuan memiliki rasa kebanggaan 

dan kecintaan terhadap Satuan, 
terwujudnya kebersamaan dan 
kekompakan baik dengan sesama 

prajurit, keluarga prajurit maupun 

dengan Pimpinan dan anak buah, 

serta adanya kemauan untuk 

rela berkorban demi kepentingan 
tugas dan tanggung jawab yang 
dibebankan kepada satuan.

 Soliditas harus dibentuk, 

dibangun dan ditumbuh-

kembangkan didalam diri prajurit, 

tidak bisa serta merta dapat 
terwujud dengan sendirinya 
meskipun didalam organisasi 

TNI AD sudah dilengkapi dengan 

peraturan-peraturan dan 

ketentuan-ketentuan  yang 

mengatur baik tentang tugas, 

wewenang dan tanggung jawab 
sebagai prajurit maupun yang 

mengatur kehidupan prajurit. Lalu 

bagaimanakah cara mewujudkan 
satuan yang solid? 

 Terwujud atau tidaknya 

Pentingnya Peran Komandan Satuan 
Dalam Membangun Soliditas  
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soliditas satuan, sebenarnya sangat 

ditentukan oleh Komandan Satuan 

atau pimpinannya. Kemampuan 

Komandan Satuan atau Pimpinan 

dalam mengelola sumber daya yang 

ada didalam satuan merupakan 

kata kunci dalam membangun 
satuan yang solid.   

 Salah satu komponen dalam 

satuan yang harus diberdayakan 

adalah sumber daya manusia 

atau prajuritnya. Pemberdayaan 

prajurit adalah pelibatan seluruh 

prajurit dengan segala potensi 

yang dimilikinya, sehingga setiap 
prajurit merasa dirinya adalah 

bagian yang tidak bisa dipisahkan 
dari Kesatuan. 

 Ada beberapa aspek yang 

dapat diberdayakan oleh seorang 

Komandan Satuan diantaranya 

adalah profesionalisme, ke-

sejahteraan, kebanggaan prajurit 

dan kebersamaan.

 Profesionalisme prajurit 

merupakan landasan yang utama 

dalam mewujudkan soliditas 
satuan. Prajurit yang memiliki 

pengetahuan dan keterampilan 

yang tinggi menjadikan modal 
utama dalam mencapai 
keberhasilan pelaksanaan tugas.  

Profesionalisme prajurit dapat 

dibentuk melalui proses pendidikan 

dan latihan. Untuk itu, Komandan 
Satuan harus selalu meningkatkan 

kemampuan prajuritnya melalui 

Program penataran, kursus, 

pendidikan baik dalam satuan 

maupun diluar satuan serta 

meningkatkan keterampilan 

dengan latihan dan pelatihan yang 
terprogram.

 Kemudian, kesejahteraan 

prajurit harus menjadi prioritas 

utama yang harus diperhatikan 
oleh seorang Komandan Satuan. 

Kesejahteraan prajurit harus 

diberikan sesuai dengan hak dan 

kewajibannya. Kesejahteraan 
prajurit bukan hanya pada 

kesejahteraan fisik/materi saja 
namun kesejahteraan rohani 

justru menjadi sangat penting 
bagi prajurit. Komunikasi 

antara Komandan Satuan dan 

bawahannya harus terus dibangun 
dan dipelihara. 

 Selanjutnya, seorang Dansat 

harus mampu memberikan 

kebanggaan terhadap prajuritnya. 

Prajurit yang berprestasi akan selalu 

mendapat tempat yang terhormat 

dalam satuan, namun apabila 

ada prajurit yang melakukan 

pelanggaran dan pencemaran 
nama baik satuan, maka akan 

diberikan sanksi dan hukuman 

yang tegas. Prajurit akan memiliki 

kebanggaan apabila satuan 

memberikan perhatian lebih dan 
memperlakukan prajuritnya secara 
adil, bijaksana dan konsisten sesuai 

dengan peraturan dan ketentuan 

hukum yang berlaku maupun 

sesuai dengan kepatutan norma-

norma agama dan kemanusiaan.

 Kemudian, kebersamaan 

prajurit harus senantiasa 
diwujudkan dalam setiap kegiatan. 
Kebersamaan unsur pimpinan dan 

bawahan dibangun berdasarkan 
rasa kekeluargaan, sehingga 

terjalin ikatan bathin yang kuat 

diantara sesama prajurit. Jiwa 
korsa harus selalu dipelihara 

dan ditampilkan dalam setiap 
pelaksanaan tugas. Kebersamaan 

dan kekompakan prajurit akan 

memberikan tampilan satuan yang 

elegan, berwibawa dan disegani.
 Terakhir, prinsip keterbukaan 

harus diterapkan oleh setiap 
Komandan Satuan baik dalam hal 

penugasan, pembinaan karier, dan 

Jahril, sehingga seluruh prajurit 

akan merasa puas dan nyaman 

atas kebijakan-kebijakan 

komandannya. Keterbukaan sikap 

Komandan Satuan akan mencegah 
timbulnya kecurigaan prajurit 
terutama hal-hal yang menyangkut 

kesejahteraan. Dengan adanya 

keterbukaan, maka komunikasi dua 

arah antara atasan dan bawahan 
dapat berjalan dengan baik.

 Akhirnya, perlu disadari 

bersama bahwa dalam 
mewujudkan satuan yang solid 
memang memerlukan kerja keras, 

namun jika kita dengan sungguh-

sungguh menginginkannya, maka 

tidaklah menjadi hal yang sulit 
untuk menggapainya. Untuk itu, 
marilah kita satukan tekad dan 

berupaya dengan maksimal agar 

satuan yang kita pimpin menjadi 

satuan yang solid. (Redaksi)
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FOKUS

SERAH TERIMA JABATAN

KEPALA STAF ANGKATAN DARAT

B
ertempat di lapangan upacara 
Markas Besar Angkatan Darat, 
(23/5) dilaksanakan upacara 

serah terima jabatan Kepala Staf 
Angkatan Darat dari Jenderal 
TNI Pramono Edhie Wibowo 
kepada penggantinya Jenderal 
TNI Moeldoko (waktu itu masih 
berpangkat Letjen).
 Sebagai Kepala Staf Angkatan 
Darat, Jenderal TNI  Moeldoko 
memiliki setumpuk tugas, dalam 
melanjutkan rintisan Jenderal 
TNI Pramono Edhie Wibowo 

melalui beberapa penyempurnaan 
manajemen sumber daya secara 
kreatif, inovatif, tepat, terarah dan 
berkesinambungan. Hal ini seperti 
yang diamanatkan Panglima TNI, 
Laksamana TNI Agus Suhartono 
pada acara serah terima jabatan 
Kepala Staf Angkatan Darat 
beberapa waktu yang lalu.  
 Lebih jauh Panglima 
TNI mengatakan bahwa, ke-
sinambungan tersebut harus 
menjadi kata kunci dalam 
rangka membangun kemampuan 

TNI Angkatan Darat dan guna 
mewujudkan aplikasi gelar 
kekuatan, baik kekuatan terpusat 
maupun kekuatan kewilayahan.  
Dengan demikian, diharapkan 
TNI Angkatan Darat benar-benar 
mampu mengemban tugas, baik 
dalam melaksanakan amanah 
menjaga kedaulatan dan integritas 
wilayah nasional, maupun dalam 
tugas keamanan perbatasan serta 
tugas pemberdayaan wilayah 
pertahanan nasional.  
 Dalam kaitan tersebut, 
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pengembangan Sumber Daya 
Manusia harus menjadi prioritas, 
seiring dengan perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi yang 
demikian pesat. Dalam konteks 
ini pula, sektor pendidikan dan 
pemenuhan kebutuhan tour of duty 
dan tour of area menjadi salah satu 
faktor utama dalam meningkatkan 
kemampuan Human Capital, 
sehingga akumulasi peningkatan 
SDM TNI Angkatan Darat akan 
meningkat secara inkremental, 
bukan bertambah secara alokatif, 
tetapi bertambah secara kualitas, 
sehingga menjadi sumber daya 
strategis berbasis pengetahuan 
(Knowledge Based Resources). 
Peningkatan tersebut   mencakup 
keterampilan dan kemampuan 
olah keprajuritan, serta kapasitas 
ilmu pengetahuan dan teknologi, 
yang pada gilirannya akan dapat 
memupuk sumber daya sosial 
dalam membentuk jaringan kerja 
yang harmonis dan sinergis, baik 
dalam konteks internal maupun 
eksternal organisasi.  

 Pada akhir sambutannya, 
Panglima TNI menyampaikan 
harapannya bahwa, pemantapan 
jati diri prajurit TNI sebagai 
tentara pejuang, tentara rakyat, 
dan tentara nasional dan 
tentara profesional,  perlu terus 
ditanamkan sebagai komitmen 
moral dan etika keprajuritan, 
yang merupakan refleksi dari nilai-
nilai Sapta Marga dan Sumpah 
Prajurit, serta Delapan Wajib 
TNI, sebagai modal membangun 
kemanunggalan TNI dan Rakyat, 
yang selalu didambakan serta 

dicintai rakyat dimanapun bertugas 
dan berada.
 Melihat beragam dan 
beratnya tugas yang diemban serta 
tuntutan pekerjaan yang harus 
dilaksanakan, tiada harapan dan 
doa yang lebih tepat, semoga Bapak 
Kasad, Jenderal TNI Moeldoko 
senantiasa mendapatkan kekuatan 
Tuhan YME dalam mengemban 
tugas Negara dengan lancar dan 
paripurna demi kemajuan TNI 
Angkatan Darat yang sangat kita 
cintai bersama. (Redaksi)  
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FOKUS

Sekilas Lebih Dekat 
Dengan Kasad, 
JENDERAL TNI MOELDOKO

J
enderal TNI Moeldoko resmi menjabat sebagai 

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) menggantikan 
Jenderal TNI Pramono Edhie Wibowo yang 

memasuki masa pensiun. 

 Sebelum menerima estafet Pimpinan Angkatan 

Darat, pria yang kaya akan pengalaman tugas 

dibidang militer ini menjabat sebagai Wakil Kepala 

Staf Angkatan Darat, yang baru didudukinya selama 

tiga bulan. 
 Putra asli Kediri yang lahir 56 tahun lalu 

ini, setelah lulus dengan predikat terbaik (Adhi 
Makayasa) dari Akademi Militer (Akmil) tahun 1981, 
menduduki beberapa jabatan strategis, seperti 
Wadan Yonif-202/Tajimalela, Danyonif-201/Jaya 

Yudha, Dandim-0501 BS/Jakarta Pusat, Sespri 

Wakasad, Pabandya-3 Ops PB-IV/Sopsad. 

 Pada tahun 2010, Jenderal Moeldoko 

mengalami tiga kali rotasi yaitu Panglima Divisi-1/
Kostrad, Pangdam XII/Tanjungpura, dan Pangdam 

III/Siliwangi. Pada tahun 2011, Bapak berputra 
2 orang ini dipercaya sebagai Wakil Gubernur 
Lemhannas. Februari 2013, Beliau kemudian 

diangkat menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan 

Darat (Wakasad), menggantikan Letjen TNI 
Budiman.  
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TUJUH ARAHAN PRESIDEN SBY KEPADA KASAD

P
residen Susilo Bambang 
Yudhoyono memberikan 
tujuh butir arahan kepada 

Jenderal TNI Moeldoko saat 
dilantik menjadi Kepala Staf 
Angkatan Darat. Ketujuh butir 
arahan tersebut adalah sebagai 
berikut:
 Pertama, kepemimpinan 
dan manajemen TNI sudah 
berada dijalan yang benar. 
Presiden berpesan agar hal yang 
sudah baik ini dapat dilanjutkan. 
 Kedua, TNI yang diharapkan 
oleh rakyat adalah TNI yang 
profesional sehingga perlu 
ada kemantapan dalam 
mengemban tugas,  pesan 
Presiden agar dilanjutkan, 
ditingkatkan, disempurnakan 
baik dalam penyusunan kekuatan 
dan kemampuan termasuk 
modernisasi Alutsista. 
 Ketiga, kesejahteraan 
prajurit dan keluarga. Hal ini 
seiring dengan apa yang menjadi 
upaya pemerintah untuk 
meningkatkan kesejahteraan 
prajurit dan keluarganya. Yaitu 
dengan gaji yang selalu mengikuti 
perkembangan dari ekonomi, 
juga perumahan, pendidikan dan 
pembangunan markas-markas 
TNI di daerah-daerah. 
 Keempat, kekuatan TNI 
adalah adanya kedekatan dan 
bersama-sama dengan rakyat. 
Pesan Presiden adalah lanjutkan 
apa yang sudah dikerjakan 
selama ini, karena tanpa bantuan 
rakyat kita sulit menjadi kuat. 
 Kelima, menjaga kekompakan 
internal TNI AD, TNI dengan 
rakyat, TNI Darat, Laut, dan 
Udara, serta dengan Kepolisian. 

 Keenam, langkah-langkah 
dalam penertiban pengadaan 
Alutsista dan keuangannya harus 
dilakukan dengan transparan. 

 Ketujuh, TNI bersikap netral 
dan tidak berpolitik praktis, 
terutama dalam menghadapi 
pemilu 2014.
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INFO KOMANDO

D
itengah kesibukan Presiden 

menjalankan tugas kenegara-

an beliau menyempatkan 

mengunjungi dan bersilaturahmi 

dengan warga Mabesad, (9/4). 
 Presiden mengikuti rangkaian 
acara yang diawali dengan olahraga 
bersama di Lapangan Monas dan 

dilanjutkan dengan penanaman 

pohon trembesi di halaman Masjid 

At-Taqwa Komplek Mabesad. 
Penanaman pohon tersebut 

dilakukan oleh Presiden RI, Wakil 

Presiden RI Boediono, Ibu Negara 

Ani Yudhoyono, beserta Ibu 

Herawati Boediono.
 Selanjutnya Presiden RI 

memberikan pengarahan kepada 

para pejabat teras di lingkungan 

Mabesad bertempat di Ruang 

Bina Yudha II Mabesad, Jakarta. 

Dalam pengarahannya, Presiden 

RI banyak menyinggung masalah 

kepemimpinan. “Canggihnya 
teknologi informasi tak menjadi 

alasan pimpinan atau komandan 

tidak mengenal anak buahnya. 
Bahkan, pemimpin harus mengerti 
dan mengenal keseharian 

anak buah, sehingga hal-hal 

yang berpotensi buruk bisa 

dihindarkan”, kata Presiden Susilo 
Bambang Yudhoyono.

  Lebih jauh Presiden RI 

Presiden RI Kunjungi  Mabesad

menguraikan, pemimpin harus 

menyayangi anak buahnya cara 
menyayanginya, latihlah supaya 
kalau bertempur dia selamat, 

dan tetap hidup. Jangan karena 

sayang, tidak melatihnya. Tidak 
melatih dengan keras, sehingga 
dalam pertempuran hanya harus 

menjadi korban. Pemimpin harus 

bersama-sama mereka merasakan, 

menyelami, mengetahui, mendalami, 

apa yang dirasakan oleh anak buah 

dan apabila itu saudara-saudara 

sampaikan kepada para perwira 
pertama dan perwira menengah, 
tentu akan lebih tenang, karena 

Insya Allah tidak akan terjadi lagi 

kasus-kasus yang tidak semestinya, 
tuturnya. 

 Selain itu, Presiden RI juga 

berpesan kepada seluruh Perwira 
TNI AD agar jangan memilih 

jabatan dan lokasi penugasan. 

Jabatan apapun jika dilaksanakan 

dengan baik, pasti akan membawa 
kebaikan bagi karier kedepan. 

 Banyak perwira memilih 
jabatan komandan saja, dan tidak 
suka menjadi guru, instruktur, 

dan dosen. Namun semua itu 

telah saya lewati dan ternyata 
ragam penugasan itu mendidik 

kepribadian kita, imbuhnya.

 Tampak hadir dalam 

rombongan tersebut antara 

lain Presiden RI Susilo Bambang 

Yudhoyono beserta Ibu Ani  

Bambang Yudhoyono, Wapres RI 

Boediono beserta Ibu Herawati 
Boediono, Menhan RI Purnomo 

Yusgiantoro, Mensesneg Sudi 

Silalahi, Sekretaris Kabinet Dipo 

Alam, Panglima TNI Laksamana 

TNI Agus Suhartono beserta Ibu, 

Kasad Jenderal TNI Pramono 

Edhie Wibowo beserta Ibu, Kapolri 
Jenderal Pol Timur Pradopo, dan 

para Asisten Kasad. (Redaksi)  



Volume 14 No. II Edisi Juni 2013        13

www.tniad.mil.id

Penyerahan Tugas dan Tanggung Jawab 
Jabatan Wakasad

J
abatan Wakasad memiliki 

tugas yang sangat berat dalam 

mengelola TNI Angkatan Darat. 

Hal tersebut dikatakan Kepala 

Staf Angkatan Darat  Jenderal TNI 

Moeldoko ketika menyerahan 
Tugas dan Tanggung Jawab Jabatan 
Wakil Kepala Staf Angkatan Darat  

kepada Letjen TNI Muhammad 

Munir di Markas Besar Angkatan 

Darat, Jakarta (3/6).
 Menurut Kasad, ada beberapa 

hal yang menyebabkan dinamika 

organisasi TNI Angkatan Darat 

tinggi, pertama, pada tahun ini, 
intensitas situasi politik cukup 
meningkat karena Indonesia akan 

memasuki tahun politik, sehingga 
mau tidak mau TNI Angkatan Darat 
harus memiliki respon yang sangat 

tinggi terhadap situasi tersebut. 
Kedua, pada bulan September 

tahun ini, Indonesia akan 

menyelenggarakan APEC di Bali, 
sehingga TNI Angkatan Darat harus 

menyiapkan pasukan pengamanan 

dengan sebaik-baiknya terkait 

pengamanan beberapa kepala 

negara yang akan hadir. Ketiga, 
perkembangan situasi politik, baik 
yang terjadi di Aceh maupun di 
Papua juga memerlukan respon 

TNI Angkatan Darat.

 Lebih lanjut Kasad juga 

menyampaikan bahwa setiap 
kebijakan TNI Angkatan Darat, 

perlu sinergitas pemikiran dari 

para perwira seluruhnya. 
Proses pengambilan 

keputusan tidak tiba-
tiba keluar dari Kasad 
melainkan proses 

pengambilan keputusan 

yang berjalan di TNI 

Angkatan Darat bersifat 

bottom up dan top down. 

Maknanya pengambilan 

keputusan yang bersifat 

strategis juga berasal dari 

bawah yang mengalir 

keatas untuk selanjutnya diolah 

untuk menjadi suatu kebijakan. 

Kebijakan itu lanjut Kasad, bisa 

juga berasal dari atas kebawah 
dimana kebijakan bisa mengalir 

dari Panglima TNI ataupun dari 

kepala negara.

 Proses ini menurut Kasad 

harus dipahami dengan sebaik-

baiknya, sehingga tidak ada 
kebijakan yang lahir secara serta 
merta, tetapi kebijakan lahir 

dengan mempertimbangkan 
berbagai aspek, yakni aspek 

pembinaan satuan, aspek 

pembinaan teritorial, dan aspek-

aspek lainnya.

 Selain itu Kasad juga berharap 

agar TNI Angkatan Darat berjalan 

dengan sehat, semua prajurit 

percaya dengan sistem yang telah 
berjalan. Karena, jika hal itu terjadi, 

maka sesungguhnya TNI Angkatan 

Darat akan berjalan secara dinamis, 
berjalan dengan cepat dan sangat 
responsif terhadap perkembangan 

lingkungan strategis. Tetapi 

manakala sebagian kecil apalagi 
sebagian besar prajurit TNI 

Angkatan Darat tidak percaya 
dengan sistem yang berjalan dan 

dijalankan, maka hal itu menjadi 

sebuah ancaman. (Redaksi)
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Kasad Terima 
Brevet Komando Kehormatan

K
epala Staf Angkatan Darat 

Jenderal TNI Moeldoko 

menerima penganugerahan 

Brevet  Komando Kehormatan dari 

Danjen Kopassus Mayjen TNI Agus 

Sutomo, di Lapangan Upacara 
Makopassus Cijantung, Jakarta 
Timur, (11/6).
 Sebelum upacara penyematan 
Brevet Komando Kehormatan, 

Kasad menyaksikan demo statik 
show dan ketrampilan prajurit 
Sat 81 Kopassus serta melakukan 

demo latihan serangan regu 
Komando di Lapangan Tembak Alfa 

Sat 81 Kopassus. Selesai kegiatan 

Upacara Penyematan Brevet 
Komando, dilanjutkan dengan 

foto bersama, Defile pasukan dan 
kendaraan, serta pengarahan 

Kasad.

 Dalam sambutannya Jenderal 

TNI Moeldoko menuturkan, 

selaku Kasad dan pribadi, dirinya 

berterima kasih atas penghargaan 

yang diberikan. “Baru saja, saya 
menerima Brevet Komando 

sebagai warga kehormatan Korps 
Baret Merah yang disematkan oleh 

Danjen Kopassus. Penyematan ini 

semakin memotivasi saya untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung 

jawab pembinaan Kopassus dan 
TNI AD untuk lebih baik lagi dimasa 

mendatang,” kata Kasad.
 Jenderal TNI Moeldoko 

menjelaskan, Brevet merupakan 

lambang kehormatan sekaligus 

lambang kebanggaan bagi 

setiap prajurit. Demikian halnya 
dengan kualifikasi kemampuan 
yang terkandung pada Brevet 

Komando, bukanlah kualifikasi 
kemampuan standard, namun 

khusus dan bahkan sangat khusus 

yang diperoleh melalui latihan dan 

penggemblengan keras menantang 

profesional. Penghargaan tertinggi 
dari Kopassus dalam bentuk 

penyematan Brevet Komando 

bertujuan untuk menumbuhkan 

kebanggaan, sikap keteladanan, 

semangat kejuangan, dan motivasi 
untuk meningkatkan darma 

bakti kita kepada bangsa dan 
negara. “Kopassus merupakan 
prajurit yang membanggakan bagi 

kami dan masyarakat Indonesia 

karena sejarah yang pernah 

diukirnya. Sampai sekarang 

perkembangannya dari waktu 
ke waktu semakin profesional,” 
tegasnya.

 Selanjutnya Kasad mengajak 

kepada seluruh warga Korps 
Baret Merah untuk saling bekerja 

sama dalam membangun Korps 

Baret Merah ini agar kedepan 

kiprahnya semakin maju dan 

membanggakan. Selain itu juga, 

Kasad mengajak untuk berdoa dan 

memberi dorongan moril kepada 

rekan-rekan prajurit Kopassus yang 

sedang menjalani proses hukum 

dalam kasus Cebongan. 
 Pada akhir amanatnya, Kasad 

menegaskan sebagai  prajurit TNI 

AD harus handal dan profesional 

dalam kemampuan teknisnya, 

serta rendah hati dalam sikap 
dan perilakunya, mengingat arti 
penting sikap santun prajurit 
dalam berinteraksi dengan 

masyarakat. Hal tersebut 

merupakan kunci sukses dalam 
mewujudkan roh kekuatan TNI AD, 
yaitu kemanunggalan TNI dengan 

rakyat. 

 Turut hadir dalam kegiatan 

tersebut para Asisten Kasad, 

Pangdam IX/Udy, Pangdam II/Swj, 
Kasdam Jaya dan Kadispenad serta 

para pejabat Kopassus. (Redaksi). 
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S
ebanyak 5.342 prajurit TNI 

Angkatan Darat menggelar 

latihan ketangkasan untuk 
menunjukkan hasil pembinaan 

yang diberikan komandan 

satuannya, yaitu pencak silat, 
Tae Kwon Do, Yongmoodo, Boxer, 
Karate, dan Merpati Putih, di 
Lapangan Monumen Nasional, 

Jakarta (21/6)
 Kepala Staf TNI AD Jenderal 

TNI Moeldoko menjelaskan, 

latihan ketangkasan militer ini 
untuk menunjukkan prajurit TNI 

AD tak hanya mampu melakukan 

aksi beladiri melainkan memiliki 

integritas dan profesionalitas 

dalam bertugas.

 Menurut Kasad, tidak ada 
prajurit yang hebat karena yang 

ada ialah prajurit yang terlatih, 
untuk itu Kasad meminta para 

prajurit TNI Angkatan Darat untuk 

menunjukkan bahwa mereka 
merupakan prajurit yang terlatih 
dan profesional.

 Lebih lanjut Kasad 

mengatakan, TNI Angkatan Darat 

ingin membangun soliditas yang 

terbaik antara prajurit dengan 

para perwira tinggi. Kita bangun 
soliditas antara TNI AD. Rakyat 

Indonesia menginginkan prajurit-

prajurit yang penuh sopan 

santun bermartabat dan tidak 
menjalankan hal yang tidak baik,” 
tambah Kasad.

5.342 Prajur i t  Unjuk Ketangkasan Bela Dir i  di  Monas

 Dikatakan, selain prajurit 

TNI Angkatan Darat dituntut 

profesional, prajurit juga harus 

memiliki sikap santun kepada 

masyarakat. “Tak ada prajurit 
menyakiti hari rakyat. Kalau ada 
seperti itu, saya tidak segan-segan 
melakukan tindakan keras kepada 
prajurit,” kata Jenderal Moeldoko.
 Kasad menambahkan, tak 

hanya melatih ketangkasan prajurit 
dalam beladiri, TNI Angkatan Darat 

sedang mempersiapkan SDM yang 

handal dan profesional mengingat 

sejumlah Alutsista TNI Angkatan 

Darat akan tiba pada tahun ini, di 
antaranya tank 2A4 Leopard dari 

Jerman dan tank Marder.

 “SDM yang disiapkan secara 
sungguh-sungguh agar prajurit bisa 
menggunakan sistem kesenjataan 
yang canggih tersebut,” katanya. 
Senjatanya canggih, manusianya 
harus lebih dulu canggih dalam 
budaya dan kebiasaan kerjanya. 
Jangan sampai arsenal canggih 
dan menggetarkan sekaligus 
mahal itu berakhir sia-sia karena 
kecerobohan dan kebiasaan buruk 
dalam perawatan. (Redaksi)
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Si lahturahmi Kasad Dengan Pemred Media Massa

K
epala Staf Angkatan Darat, 

Jenderal TNI Moeldoko 

melaksanakan tatap muka 

dengan Pimpinan Redaksi media 

massa cetak maupun elektronik, 
bertempat di Aula Serba Guna 
Markas Besar Angkatan Darat,  

(4/6). Pertemuan ini merupakan 
kegiatan silaturahmi guna menjalin 

hubungan baik dengan insan pers 

nasional.

 Pada kesempatan itu Kasad 

mengatakan, bahwa wartawan 
merupakan komponen strategis. 

“Untuk itu salah satu yang perlu 
dibangun adalah bagaimana 

menjalin komunikasi yang baik 

antara TNI Angkatan Darat 

dengan pihak media, karena 

media mempunyai kontribusi bagi 

pemberitaan yang berpengaruh 

terhadap tugas prajurit”. 

 Menanggapi berbagai 

pemberitaan di media, Kasad 

mengatakan tidak alergi dengan 
pemberitaan baik yang sifatnya 

positif maupun yang negatif. 
Karena dari situlah Angkatan Darat 

mengadakan koreksi, tapi kami juga 

menginginkan ada pemberitaan 

yang profesional dan  seimbang, 

sehingga prajurit tidak skeptis 
terhadap Media, lanjut Kasad. 

 Selain itu juga Kasad 

mengharapkan, agar hubungan 

silaturahmi ini tidak berhenti 
sampai disini, namun berlanjut 

dengan kegiatan-kegiatan lain 

yang dapat mempererat hubungan 

antara TNI Angkatan Darat dengan 

Media massa.

 Kegiatan silaturahmi tersebut 

dihadiri oleh 42 pimpinan media 

massa Nasional, Pangkostrad, 

Danjen Kopassus dan para 

Panglima Kodam jajaran TNI 

Angkatan Darat. (Redaksi)
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Ribuan Anggota TNI AD dan Warga 
Bersihkan Kal i  Surabaya

S
ebanyak 6.000 orang personel 

TNI AD dikerahkan untuk 

membersihkan kali Surabaya. 

Ribuan personel itu melakukan 

bersih-bersih sungai dari Jagalan 

sampai Petekan Surabaya yang 

panjangnya mencapai 2,8 
kilometer, (8/6).
 Pada pelaksanaan pembersih-

an kali tersebut, Kasad Jenderal TNI 

Moeldoko yang hadir pada acara 
yang dipusatkan di sekitar JMP 

(Jembatan Merah Plasa) Surabaya 
ini menyampaikan bahwa ada 
beberapa sasaran dalam kegiatan 

bersih-bersih ini antara lain, baik 

fisik maupun nonfisik antara lain 
pembersihan Kalimas Surabaya, 

pengobatan massal, pasar murah 

dan pemberian Sembako kepada 

masyarakat. 

 Lebih lanjut Kasad 

menyampaikan bahwa target dari 
kegiatan ini tidak hanya digelar di 
Jawa Timur, namun pada minggu 
berikutnya juga akan dilaksanakan 

di wilayah lain di Indonesia.
 Sementara itu, Gubernur 
Jawa Timur Soekarwo yang juga 
hadir dalam kegiatan tersebut 

menyampaikan bahwa acara ini 
merupakan kegiatan luar biasa 

dan mempunyai nilai strategis. 

Karena dengan kegiatan semacam 
ini, terlihat bagaimana cairnya 
hubungan antara masyarakat 

dengan TNI. “Bagaimana kekuatan 
demokrasi ini didorong dan 

diarahkan oleh pemerintah hingga 

ketemu di suatu titik yang bisa 
menyatukan beberapa unsur ini,” 
ujar Soekarwo.

 Pada pelakasanaan bersih 

kali Surabaya ini, kegiatan yang 

dilaksanakan bukan hanya 

membersihkan kotoran di pinggir 

sungai, akan tetapi para prajurit 

dan warga ini juga membersihkan 
sungai menggunakan perahu 

karet, bahkan ada yang sampai 

terjun langsung ke dalam sungai.

 Selain anggota TNI, bersih-

bersih juga diikuti oleh ribuan 
warga Surabaya. Totalnya, ada 
10.000 orang yang terdiri dari 

6.000 personel TNI AD dan 4.000 

warga Surabaya.
 Pantauan di lokasi, sejak pagi 

ribuan personel TNI dan warga 
Surabaya terbagi di beberapa titik 
melakukan kegiatan bersih-bersih 

Kalimas Surabaya. Nampak sekali 

terlihat di lapangan bagaimana 

kebersamaan dan keterpaduan 

antara prajurit TNI dan masyarakat 

kota Surabaya bahu-membahu 

dan bekerja sama dalam 

membersihkan sampah di sungai 

Kalimas Surabaya. (Redaksi)
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Kasad Wisuda 238 Sarjana Taruna Akmi l

K
epala Staf Angkatan Darat 

Jenderal TNI Moeldoko 

menutup pendidikan dan 

mewisuda 238 Taruna Akademi 
Militer Tingkat IV Tahun Pelajaran 

2012/2013 di Gedung AH. 
Nasution, Akmil, Magelang, 
(13/06).
 Kasad mengatakan, selain 

memeroleh gelar Sarjana Terapan 

Pertahanan (ST Han) pada jenjang 
Diploma IV, para Taruna juga 

berhak menyandang pangkat 

Letnan Dua.

 Lebih lanjut Kasad 

menjelaskan, bahwa dengan 
berakhirnya masa pendidikan di 

Akmil, pada hakikatnya merupakan 

awal dari rangkaian panjang 
penugasan dan pengabdian yang 

sesungguhnya sebagai Perwira 
TNI AD. Prestasi yang dicapai 
di pendidikan belum menjadi 

jaminan akan keberhasilan dan 

prestasi di medan penugasan, 

karena keberhasilan tersebut 

lebih ditentukan oleh tekad 

dan integritas yang kuat, serta 

kemampuan merespon dinamika 

lingkungan penugasan yang sangat 

dinamis dan bervariasi.

 Kasad juga menghimbau 

para Taruna untuk memelihara 

terus kemampuan jasmani 

dan kemampuan belajar serta 

membangun karakter yang baik 

dengan dilandasi rasa tanggung 

jawab untuk menghadapi risiko, 
sebagai perwira Angkatan Darat 
yang percaya diri.
 “Pemimpin yang memiliki 
integritas adalah 

pemimpin yang konsisten 

antara perkataan dan 

perbuatan, pemimpin 

yang berkarakter adalah 

pemimpin yang memiliki 

kredibilitas, kejujuran, 

kebijaksanaan dan 

pengorbanan, serta 

selalu mengutamakan 

kepentingan negara di 
atas segala-galanya,” 
ungkap Kasad.

 Tugas seorang prajurit 

tidaklah ringan, penuh rintangan 
yang kompleks dan jiwa serta raga 
adalah taruhannya. “Masih banyak 
pihak yang berupaya melakukan 

tindakan pemisahan NKRI, 
terorisme, separatis, itu menjadi 
tugas yang harus dihadapi,” kata 
Kasad.

 Di antara 238 taruna yang 

diwisuda, peraih gelar dengan 
predikat “cumlaude” yakni Sersan 

Mayor Satu Taruna (Sermatutar) 
Mat Sony Misturi dari program 

Manajemen Pertahanan dengan 

Indeks Prestasi 3,54. Atas prestasi 

tersebut, Taruna asal Pekalongan 

itu juga memeroleh penghargaan 

berupa Bintang “Adhi Makayasa”. 

 Acara Wisuda Sarjana dan 
pemberian ijazah dipimpin 

oleh Kasad  dengan didampingi 

Gubernur Akmil Mayjen TNI 
Sumardi, Wakil Gubernur Akmil, 
para Direktur dan Kepala Program 

Studi Akmil.

 Hadir pada acara tersebut, 
Gubernur Akmil, Danseskoad, 
Aspers Kasad, Aster Kasad, Kasdam 

IV/Diponegoro dan Ketua Umum 
Persit KCK, serta para Pejabat 
Distribusi Akmil dan seluruh 

Perwira Akmil. (Redaksi)
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Wakasad  Buka Rabinniscab

W
akil Kepala Staf Angkatan 

Darat Letnan Jenderal 

TNI Muhammad Munir 

membuka Rapat Pembinaan Teknis 

Kecabangan (Rabinniscab) tahun 
2013 di Pusat Pendidikan Kavaleri 

(Pusdikkav) Kodiklat TNI AD, 
Padalarang, Bandung, (25/6).
 Rabinniscab berlangsung 
selama empat hari dari tanggal 25 

sampai 28 Juni 2013, diikuti 708 
peserta yang terdiri dari Komandan 

Satuan dan Kabalak dari berbagai  

Kesenjataan dan Kecabangan 
di jajaran TNI Angkatan Darat. 

Rabinniscab mengambil tema 
“Melalui Rabinniscab TA. 2013 
Kita Tingkatkan Penguasaan Teknis 

Kecabangan Guna Memantapkan 
Profesionalisme Prajurit Dalam 

Mengemban Tugas Pokok TNI AD”. 
 Pada kesempatan ini Kepala 

Staf Angkatan Darat Jenderal 

TNI Moeldoko dalam amanat 

tertulisnya yang dibacakan oleh 
Wakasad menegaskan, keberadaan 

para Perwira pada Rabinniscab 
ini dapat memberi sumbangsih 

pemikiran, ide dan gagasan yang 

inovatif dan konstruktif bagi 
peningkatan profesionalisme 

prajurit, terutama dalam aspek 

penguasaan teknik sesuai 

kecabangan masing-masing demi 
kemajuan TNI AD dimasa yang 

akan datang.

 Menurut Kasad, Rabinniscab 
merupakan wadah yang tepat 
bagi segenap pembina teknis 

kecabangan di jajaran TNI AD untuk 
meningkatkan penguasaan teknik 

kesenjataan dan kecabangan dalam 
mendukung tugas pokok TNI AD. 

Hal tersebut sejalan dengan tujuan 

penyelenggaraan Rabinniscab 
ini, yakni; untuk meningkatkan 

kemampuan teknik dan taktik 
kecabangan guna 
mendukung tugas 

pokok TNI   AD.  

Adapun  sasarannya 

secara kualitatif, 
adalah meningkatnya 

kemampuan teknik 

dan taktik kecabangan, 
dan meningkatnya 

pemahaman tentang 

kerja sama antar 

kecabangan.

 Kasad mengatakan, Forum 

Rabinniscab ini agar dapat dijadikan 
sebagai sarana untuk menjabarkan 

dan merumuskan pokok-pokok 

kepentingan TNI Angkatan Darat, 
sesuai bidang tugas dan fungsi 

kecabangan masing-masing. 
Manfaatkan forum ini secara 
optimal untuk melakukan dialog dan 
diskusi antara Pusat Kesenjataan/

Direktorat Kecabangan dengan 
para Komandan Satuan, sehingga 

dapat diketahui kondisi nyata yang 

terdapat di satuan jajarannya, kata 

Kasad Jenderal TNI Moeldoko.

 Sebagai acara tambahan 
pada pembukaan Rabinniscab 
kali ini, diserahkan piala kepada 

para pemenang lomba karya tulis 

militer, untuk kategori Golongan IV 
juara 1 diraih oleh Kolonel Chb M. 
Natsir Abdullah jabatan Kahubdam 

III/Slw, juara 2 Letkol Ctp Ir. Adik 
Sugiarto jabatan Katopdam IM, 

juara 3 Kolonel Arh. Chandra 
Wijaya jabatan Danmen Arhanud 

Kodam Jaya. (Redaksi)
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Wakasad Menyaksikan Terjun Taktis Gabungan  
Prajur i t  Yoni f Linud-305 Kostrad dan Prajur i t  82nd 
Airborne Brigade Angkatan Darat Amerika Serikat

R
atusan prajurit Yonif Linud-305 
Kostrad dan prajurit dari 82nd 
Airborne Brigade US Army 

diterjunkan menggunakan pesawat 
C-17 milik US Airforce dilanjutkan 
dengan serangan  ke sasaran, 
Dawuan, Karawang (18/6). 
 Penerjuanan yang dilanjut-
kan dengan kegiatan taktis 
ini merupakan puncak dari 
pelaksanaan Field Training Exercise 
yang melibatkan personel Airborne 
(Linud) dari kedua negara. Latihan 
ini merupakan bagian dari Latihan 
bersama Garuda Shield-7/2013 
yang sudah berlangsung selama 
kurang lebih 9 hari.
 Turut menyaksikan pada 
kegiatan terjun taktis adalah 
Wakasad Letjen TNI M. Munir, 
Pangkostrad Letjen TNI Gatot 
Nurmantyo, Pangdivif-1 Kostrad 
Mayjen TNI Daniel Ambat, 
Pangdam III/Slw, Wadan Pussenif, 
dan para petinggi Kostrad lainnya. 
 Pada kegiatan sebelumnya, 

sebanyak 41 personel TNI AD 
dari Kompi A Batalyon Infanteri 
Lintas Udara-305 Kostrad dan 
15 orang Prajurit 82nd Airborne 

Brigade United States Army Pacific 
(USARPAC) mengikuti latihan 
gabungan Pertempuran Jarak 
Dekat (PJD) di Markas Batalyon 
Infanteri-328 Kostrad, Cilodong.
 Komandan Batalyon Infanteri 
Lintas Udara-305 Kostrad Letkol 

Inf Elkines Villando menjelaskan, 
latihan kali ini difokuskan pada 
teknik pertempuran jarak dekat 
 “Kita nanti akan saling 
bertukar pengalaman dan bertukar 
informasi mengenai taktik dan 
teknik dalam pertempuran. 
Meski selama ini pasukan TNI 
AD, khususnya Kostrad dirasa 
sudah memiliki kemampuan yang 
baik, namun dengan kemajuan 
teknologi saat ini para prajurit 
membutuhkan teknik baru agar 
bisa menyesuaikan dengan kondisi 
yang ada.
 Lebih lanjut dikatakan, 
nantinya para pasukan akan 
menjalani latihan mulai teknik 
dasar dan dilanjutkan dengan 
Praktek di Rumah Ban/PJD Yonif 
Linud-328 Kostrad Cilodong. 
Pasukan Linud dari kedua negara 
ini telah melaksanakan latihan-
latihan untuk mendukung 
kegiatan puncak FTX yaitu Latihan 
menembak, Purkota, Survival, 
Ground Training serta Terjun 
Penyegaran (Jungar) di Cilodong 
Kompleks dan daerah latihan 
Dawuan Karawang. (Redaksi).
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Para Asisten Kasad 
Beri  Pembekalan Taruna Tk IV Akmi l  

B
ertempat di gedung AH 

Nasution Akmil, Magelang, 
Jawa Tengah, Taruna Akademi 

Militer (Akmil) Tingkat IV menerima 
pembekalan dari para Asisten 

Kasad diantarnya Asops Kasad 

Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim,  

Aspers Kasad Mayjen TNI Istu Hari 

Subagio, Aster Kasad  Mayjen TNI 

Bachtiar, SIP, MAP, Aslog Kasad  
Mayjen TNI P Prasetyanto, SIP, 

SE, dan Asren Kasad Mayjen TNI 

Muktiyanto. 
 Acara pembekalan para Asisten 
Kasad diawali penyambutan 
oleh Gubernur Akmil Mayjen TNI 
Sumardi  beserta para Pejabat 

Distribusi Akmil di ruang transit 

Main Hall Akmil. Usai acara 
penyambutan, para Asisten Kasad 

didampingi Gubernur Akmil, 
Wakil Gubernur Akmil, dan para 
Pejabat Distribusi Akmil menuju 

Gedung AH Nasution memberikan 

ceramah pembekalan dengan 
diikuti 239 orang Taruna tingkat 
IV yang berlangusng pada tanggal 

2 Juli 2013 sebelum mengikuti 

pelantikan dan Prasetya Perwira 
(Praspa) di AAL Surabaya. 
 Arahan yang disampaikan 

oleh para Asisten Kasad  bertujuan 

untuk memberikan gambaran serta 

sebagai sumber motivasi, inspirasi, 
inovasi, dan panutan yang nantinya 
dapat dijadikan pedoman dalam 

pelaksanaan tugas sebagai Perwira 
TNI Angkatan Darat yang handal 

dan dapat dibanggakan. 

 Dalam ceramah pembekalan-
nya Asops, Aspers, Aster, Aslog, 

dan Asren Kasad menyampaikan 

gambaran secara umum kepada 
Taruna TK IV Akmil, tentang 

Pokok-pokok kebijaksanaan TNI 

AD khususnya bidang operasi, 

personel, teritorial, logistik, 
perencanaan dan anggaran.  
 Usai ceramah pembekalan 
dilanjutkan acara tanya jawab, 
sehingga Taruna mengerti dan 
paham akan tugas-tugas sebagai 

Perwira TNI AD. (Redaksi)
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Kasad Jenderal TNI Moeldoko memimpin upacara serah terima jabatan Pangkostrad, Dankodiklat, Pangdam I/
Bukit Barisan, Danseskoad, dan Kasahli Kasad bertempat di Aula AH. Nasution Mabesad, Jakarta, (3/6).

Kasad Jenderal TNI Moeldoko melaksanakan laporan korps kenaikan pangkat kepada Panglima TNI Laksamana 

TNI Agus Suhartono, S.E. bertempat di Mabes TNI, Jakarta, (3/6).
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Kasad Jenderal TNI Moeldoko dan Ketua Umum Persit KCK Ny. Koes Moeldoko menerima karangan bunga dari 
putra putri prajurit saat kunjungan kerja ke jajaran Kodam IV/Diponegoro, Semarang, (14/6).

Wakasad Letjen TNI M. Munir menyematkan tanda jabatan pada acara Sertijab Dirtopad bertempat di Aula AH. 
Nasution, Mabesad, Jakarta, (14/6).



24       PALAGAN

Ibu Negara RI dan Ibu Negara Timor Leste Kunjungi  
Rumah Pintar Cakra Cendekia I Divi f-1 Kostrad

I
bu Negara Republik Indonesia 

Ibu Ani Bambang Yudhoyono dan 

Ibu Negara Republik Demokratik 
de Timor Leste Isabel Da Costa 
Ferreira Vascocelos mengunjungi 
Rumah Pintar Cakra Cendekia I 
Divif-1/Kostrad, Cilodong, Depok, 
(21/6). Kunjungan ini merupakan 
salah satu agenda rangkaian 

kunjungan kerja Presiden Republik 

Demokratik Timor Leste Taur 
Matan Ruak di Indonesia.

 Dalam kunjungannya, kedua 

Ibu Negara melihat fasilitas dan 

aktifitas anak-anak di rumah 
pintar, diantaranya di ruang 

komputer, ruang bermain, ruang 

keterampilan, perpustakaan, 

dan laboratorium bahasa. Selain 

itu, pada kesempatan tersebut 

digunakan untuk meninjau 

berbagai sarana penunjang lain 

yang berada satu kompleks dengan 

rumah pintar, seperti rumah jamur, 
kandang kambing ettawa, kolam 
ikan air tawar, dan kebun sayur 
multikultural.
 Rumah Pintar Cakra Cendekia 
I Divif-1/Kostrad yang berdiri 

diatas lahan seluas 8.300 meter 

persegi dengan luas bangunan 

360 meter persegi ini merupakan 

persembahan Solidaritas Ikatan Istri 

Kabinet Indonesia Bersatu (SIKIB) 

SERBA-SERBI

yang bertujuan untuk menciptakan 
Bangsa Indonesia yang cerdas dan 
memiliki kreativitas, khususnya 
bagi generasi muda.

 Dalam kunjungan tersebut, 
Ibu Negara didampingi oleh Ibu 
Okke Hatta Rajasa dan Ibu Sranya 
Natalegawa dari SIKIB. Turut hadir 
dalam kunjungan tersebut, Ketua 
Umum Dharma Pertiwi Ibu Tetty 
Agus Suhartono, Ketua Umum 
Persit KCK Ibu Koes Moeldoko, 
Wakil Ketua Umum Persit KCK 
Ibu Lia M. Munir, Ketua Persit 
KCK Gabungan Kostrad Ibu Nenny 
Gatot Nurmantyo dan Ketua Persit 
KCK Koorcab Divif-1 Kostrad Ibu 
Daniel Ambat. (Redaksi)
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A
da yang berbeda pada 

kegiatan Apel Bersama 

Wanita TNI tahun ini. Apel 

Bersama Wanita TNI ini, turut pula 

melibatkan Polisi Wanita Republik 

Indonesia dan segenap komponen 

bangsa lainnya yang terdiri dari 

PNS, Menwa Wanita, Satpol PP, 
remaja Paskibraka, dan Pramuka. 

 Apel Bersama memperingati 
Hari Kartini tahun 2013 ini 
digelar melalui upacara militer 
dipimpin oleh Menteri Negara 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Linda Amalia 

Sari Gumelar, di Silang Monas, 
Jakarta, (22/4). Bertindak sebagai 
Komandan Upacara Kolonel Laut 
Wiwin Angkasa Wati.
 Tema yang diusung pada Apel 

Bersama kali ini adalah “Melalui 
Apel Bersama Wanita TNI, Polwan 
dan Segenap Komponen Bangsa 

Siap Meningkatkan Soliditas dan 

Sinergitas Guna Mewujudkan 
Pertahanan Negara yang Tangguh”. 
 Menteri Negara Pemberdaya-

an Perempuan dan Perlindungan 

Anak dalam amanatnya 

mengatakan, tema yang diangkat 

dalam Apel Bersama kali ini sangat 

tepat, karena dalam era globalisasi 

dan demokrasi yang saat ini sedang 

berkembang, tidak ada kata yang 
paling pantas untuk kita gelorakan 

selain kata soliditas dan sinergitas 

TNI dan Polri termasuk didalamnya 

Wanita TNI dan Polwan untuk 
menjamin dan menjaga tetap 

utuhnya NKRI.

 “Sinergitas antara Wanita 
TNI dan Polwan serta masyarakat 
menjadi sangat strategis, karena 

sinergitas dapat ditampilkan 

dalam membantu dan mengatasi 

masalah sosial dan keamanan 

yang mungkin terjadi di tengah 

masyarakat”, ungkapnya. 
 Menurutnya, perempuan 

sebagai bagian dari komponen 

bangsa sudah terbukti menjadi 
solusi mengatasi permasalahan 

yang terjadi. Untuk itu lebih lanjut 
Menteri Negara Pemberdayaan 

Perempuan dan  Perlindungan 

Anak mengharapkan agar 

Wanita TNI dan Polwan serta 
masyarakat dimanapun bertugas 

dan berada, untuk terus menjaga 

dan meningkatkan soliditas serta 

koordinasi dan keterpaduan 

demi terwujudnya pertahanan 
negara yang tangguh. “Dengan 
meneladani jiwa dan semangat 
R.A. Kartini, saya harapkan para 
perempuan TNI dan Polwan dapat 
menjadi motor penggerak dalam 

pembangunan di lingkungan 

sekitar dan peka terhadap 

lingkungan”, tambahnya.
 Kegiatan Apel Bersama ini 

diselenggarakan sebagai bentuk 

kebanggaan Wanita TNI, sebagai 

prajurit dalam upaya memelihara 

semangat juang dan jiwa korsa, 
guna meningkatkan motivasi 
dalam pengabdian kepada TNI, 

negara dan bangsa. 

 Selain mengelar upacara 
militer, kegiatan Apel Bersama 

Wanita TNI dan Polwan tersebut 
juga dimeriahkan dengan atraksi 

tarian perang dan beladiri militer 

oleh Wanita TNI dan atraksi 

mengendarai kendaraan Motor 

Gede (Moge) oleh Polwan. 
(Redaksi)

Wanita TNI dan Polwan RI 
Gelar Apel  Bersama Hari  Kar t ini  2013
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Warga Mabesad Peringati  Isra Miraj

K
epala Staf Angkatan Darat 
Jenderal TNI Moeldoko 
mengatakan, peringatan 

Isra Miraj merupakan salah satu 
tradisi dalam kehidupan umat 
Islam, yang dari tahun ke tahun 
selalu dilaksanakan. Peringatan 
Isra Miraj saat ini, hendaknya 
jangan dimaknai sekadar untuk 
memenuhi tradisi, melainkan 
harus lahir karena kesadaran 
luhur untuk mewarisi semangat 
dan keteladanan Rasul. Dengan 
demikian, melalui peringatan Isra 
Miraj diharapkan dapat memetik 
hikmah dan pelajaran penting dari 
peristiwa perjalanan Nabi tersebut, 
kemudian menerapkannya dalam 
kehidupan sehari-hari. Hal 
ini disampaikan Kasad dalam 
sambutan tertulisnya yang 
dibacakan oleh Asisten Personel 
Kasad Mayor Jenderal TNI  Istu Hari 
Subagio  dalam acara peringatan 

Isra Miraj Warga Mabesad di Masjid 
At-Taqwa Markas Besar Angkatan 
Darat, Jakarta, (17/6). 
 Kasad menjelaskan, salah 
satu hikmah Isra Miraj adalah 
perintah kepada umat Islam untuk 
menegakkan salat lima waktu. 
Sebagaimana kita ketahui, bahwa 
melalui salat lima waktu, akan 
mengajarkan kepada kita untuk 
berdisiplin dalam segala hal, baik 
disiplin dalam kehidupan pribadi, 
di satuan maupun lingkungan 
sosial sekitarnya. Oleh karena 
itu, melalui ibadah salat juga 
dapat dimaknai sebagai bagian 
dari pembangunan mentalitas 
umat, yang muaranya dapat 
mengantarkan pada pembentukan 
disiplin dan etos kerja para prajurit 
sebagai bhayangkari negara dan 
bangsa.
 Sementara itu, Drs. KH. 
Agus Dermawan, Isk. S.E. dalam 

ceramahnya menjelaskan,  banyak 
ulama yang mengatakan bahwa 
bulan rajab adalah bulan milik 
Allah karena adanya peristiwa 
besar yakni Isra Miraj Nabi 
Besar Muhammad SAW berupa 
perjalanan dari Masjidil Haram 
ke Masjidil Aqsa dan ke Sidratul 
Muntaha untuk menghadap secara 
langsung kepada Allah SWT untuk 
menerima perintah salat.
 KH. Agus Dermawan 
mengingatkan,  dengan peringatan 
Isra Miraj kita tingkatkan disiplin 
dalam melaksanakan ibadah 
salat dan meningkatkan moralitas 
prajurit sesuai dengan tema yaitu 
“Melalui Peringatan Isra Miraj Nabi 
Muhammad SAW, Kita Tingkatkan 
Disiplin dan Moralitas Prajurit 
Guna Mendukung Pelaksanaan 
Tugas”. (Redaksi)

SERBA-SERBI
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K
etua Umum Persit Kartika 
Chandra Kirana Ny. Koes 
Moeldoko dikukuhkan 

sebagai “Ibu Upakarini Wira 
Taruna Akademi Militer” dalam 
acara tradisi yang dilaksanakan di 
Gedung Lily Rochly Akademi Militer, 
Magelang (14/6). Pengukuhan 
tersebut merupakan acara tradisi 
bagi Istri Kepala Staf Angkatan 

Darat dan sebagai Ketua Umum 
Persit Kartika Chandra Kirana  yang 
baru sekaligus sebagai Ibu Asuh 

bagi Taruna Akmil. Keberadaan 

Ibu Upakarini Wira Taruna Akmil 
memiliki arti penting yaitu sebagai 
aktualisasi dari sistem bimbingan 

dan pengasuhan Taruna Akmil.

 Ketua Umum Persit Kartika 
Chandra Kirana Ny. Koes Moeldoko 
sesaat setelah dikukuhkan sebagai 

Ibu Upakarini Wira Taruna dalam 

sambutannya menyampaikan, 

bahwa keberadaan ibu Upakarini 
Wira Taruna dimaksudkan untuk 

memberikan semangat dan 

dorongan kepada para Taruna 

agar dapat belajar dan berlatih 
lebih baik dengan harapan 

kelak menjadi perwira-perwira 
yang kuat kepribadiannya, serta 

rela mengabdi untuk bangsa 

dan negara. Selain itu, juga 

disampaikan tentang pengaruh 

lingkungan terhadap pelaksanaan 

tugas, keberhasilan perwira, 
pemahaman tentang organisasi 

Persit Kartika Chandra Kirana  dan 
calon pendamping hidup dalam 
mengarungi kehidupan rumah 

tangga agar memenuhi kriteria 

“bibit, bebet, bobot, dan babat”.
 Diakhir sambutannya, Ny. 

Koes Moeldoko berpesan kepada 

para Taruna yang akan mengakhiri 

tugas pendidikan agar berhati-hati 
dalam menjaga diri dan nama baik 

almamater. Kepada Taruna Tk. II 

dan III, Ibu Upakarini Wira Taruna 
menyampaikan doa semoga 

berhasil menjalani pendidikan dan 

kelak menjadi seorang perwira 
matra darat yang tanggap, tanggon, 

dan trengginas.

 Acara pengukuhan dihadiri 
Kepala Staf Angkatan Darat  

Jenderal TNI Moeldoko, para 

pejabat teras Angkatan Darat, 

Gubernur Akademi Militer, Wakil 
Gubernur Akmil para pejabat 
distribusi Akmil, Ketua dan 

Pengurus Persit Kartika Chandra 
Kirana Cabang BS Akmil serta 
seluruh Perwira Akmil.  (Redaksi)

Ny. Koes Moeldoko Dikukuhkan Sebagai  Ibu Asuh 
Upakarini  Wira Taruna Akmi l
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D
itengah kesibukannya 

selaku Komandan Jenderal 

Kopassus yang sudah satu 

tahun dijabatnya Mayjen TNI Agus 

Sutomo, masih bisa meluangkan 

waktunya untuk memberikan 
berbagai informasi seputar 

kegiatan ekspedisi NKRI Koridor 

Sulawesi yang baru saja selesai 
dilaksanakan beberapa waktu 
lalu kepada tim redaksi Majalah 
Palagan di Pusdikpassus Batujajar, 

Bandung. 

 Diawal perbincangan perwira 
lulusan Akmil tahun 1984 ini 

mengatakan, ekspedisi yang 

dilakukan tahun ini merupakan 

ekspedisi yang kesekian kalinya, 

karena sejak tahun 1963 Kopassus 

sudah melaksanakan ekspedisi 

diantaranya ekspedisi Cartenz 
di puncak Jayawijaya Papua 
dan ekspedisi Mount Everest 

Himalaya, tapi semua itu bersifat 

monumental. Kemudian, awal 
tahun 2011 melalui Wakasad 

waktu itu Letjen TNI Suryo Prabowo 
memerintahkan kepada Danjen 

Kopassus, Mayjen TNI Lodewijk 
Freidrich Paulus (sekarang 
Dankodiklat)  agar Kopassus 
membuat kegiatan ekspedisi yang 

nuansanya sentuhan kepada 

alam, akademis, dan kemanusiaan 

sebagai upaya melestarikan 

alam Indonesia bagi 

kemanfaatan, kemajuan, 

kesejahteraan, dan 

kesatuan bangsa. 

 Peserta ekspedisi dimulai 

hanya kalangan Kopassus 

dan Angkatan Darat beserta 

para peneliti, pakar serta kalangan 
pemuda mahasiswa pendaki 
gunung. Kemudian berkembang 

melibatkan seluruh angkatan di TNI 

dan terakhir di ekspedisi Sulawesi 
bergabung Polri. Programnya 

juga semakin berkembang dan 

dipadukan dengan kegiatan 

berbagai kementerian serta 

lembaga yang berada dibawah 
koordinasi Menkokesra.

 Ketika ditanyakan tentang 
tujuan dan manfaat bagi prajurit 

dan mahasiswa, menurut perwira 
lulusan Lemhannas tahun 2012 

ini, mengungkapkan sesuai tema 

ekspedisi ”Peduli dan Lestarikan 
Alam Indonesia”, maka tujuan 
dari ekspedisi adalah untuk lebih 

mengenal pelosok tanah air 

dengan segala keanekaragaman 

kekayaan alam dan budaya serta 

masalahnya. Untuk itu manfaat 
yang diperoleh prajurit adalah 

untuk berlatih dan mengasah 

Komandan Jenderal Kopassus

Mayor Jenderal TNI Agus Sutomo

Ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi

MELATIH NALURI 

TEMPUR PRAJURIT
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naluri tempur serta kemampuan 

mengenal medan. “Kalau suatu 
saat melaksanakan penugasan, 

mereka sudah punya gambaran, 

prajurit sudah lama tidak 
mendapat penugasan ke daerah-

daerah operasi” ujar Danjen. 
Sedangkan untuk mahasiswa 
sangat diuntungkan karena selama 

mengikuti ekspedisi, nilai ekspedisi 
dikonversikan menjadi nilai KKN. 

Kopassus sudah bekerja sama 

dengan pihak kampus sehingga 

mereka tidak perlu KKN lagi dan 
cakupannya luar biasa. Kalau KKN 
cuma satu setengah bulan dengan 
biaya sendiri dan temuannya 

sedikit, sedangkan ekspedisi 

dilaksanakan lima bulan, diberi 

makan, uang saku dan dikawal 
tentara serta temuannya lebih dari 

20 macam temuan tiap orang.
 Lebih lanjut Mantan Danrem- 

061/SK Dam III/Slw menjelaskan, 
bahwa ekspedisi seperti ini sudah 
berjalan untuk yang ketiga kalinya. 
Pertama tahun 2011 dinamakan 

Ekspedisi Bukit Barisan, kedua 

tahun 2012 Ekspedisi Khatulistiwa, 
dan ketiga tahun 2013 Ekspedisi 
NKRI Koridor Sulawesi. Dari 
masing-masing ekspedisi memiliki 

kekhasan yang berbeda. Ekspedisi 

Bukit Barisan di Sumatera dengan 

sasaran tujuh puncak gunung 
tertinggi di sepanjang pulau 
Sumatera. Ekspedisi Khatulistiwa 
dengan sasaran penjelajahan 

2008 kilometer di garis perbatasan 

sekaligus merapikan patok-patok 

perbatasan dan penjelajahan 

rawa, laut, sungai, dan pantai 
sejauh 4800 kilometer. Sedangkan 

ekspedisi ketiga, dibagi menjadi 

sembilan Subkorwil yaitu Sangihe, 
Minahasa, Bone Bolango, Sigi, 

Luwuk, Mamuju, Tana Toraja, 
Kolaka, dan Gowa.
 Ekspedisi NKRI Koridor 

Sulawesi dibagi menjadi tiga tim, 
yaitu tim peneliti terdiri dari para 
ahli, peneliti dan dosen serta 
mahasiswa dari kalangan kampus 
dibantu dan dikelola oleh TNI-

Polri, tim penjelajah terdiri dari TNI 
dan Polri serta tim Komsos terdiri 
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dari mahasiswa dan TNI-Polri. 
Ekspedisi yang berlangsung lima 

bulan ini diawali pembekalan di 
Situlembang selama tiga minggu. 
Setiap peserta mendapatkan 
informasi, pengetahuan dan 

kemampuan yang dibutuhkan 

dalam pelaksanaan ekspedisi 

lengkap dengan situasi dan kondisi 

alam serta adat istiadat dan budaya 
setempat. Para peserta kemudian 

bergabung dengan potensi lokal 

yang terdiri dari pramuka, Ormas-

Ormas di wilayah selama satu 
minggu, setelah itu baru mulai 

beraktivitas sesuai tim yang telah 
dibagi.

Kegiatan dan hasil dari Ekspedisi 
Sulawesi.
 Kegiatan yang dilaksanakan 

pada ekspedisi NKRI Koridor 

Sulawesi ini adalah untuk tim 
penjelajah selain memetakan 

kondisi daerah yang dijelajah 

juga membantu masyarakat 

mendapatkan cara dan penataan 
agar kegiatan penjelajahan 

masyarakat ke puncak gunung 
aman. Tim ekspedisi juga 

membuatkan peta dan rambu serta 

patok-patok seperti yang dilakukan 
di gunung Bawakaraeng Sulawesi 

Selatan oleh Subkorwil Gowa. 
Tim peneliti melakukan kegiatan 
penelitian flora, fauna, kehutanan, 
geologi, potensi bencana, 
sosiologi, untuk mendapatkan 

berbagai temuan sesuai bidangnya 

yang merupakan kekayaan data 

dan informasi baru bukan hanya 

bagi daerah yang bersangkutan 

tapi juga bagi lingkup nasional 

dan internasional. Sedangkan 

tim komunikasi sosial berupa 
kegiatan penyuluhan kesehatan, 

wawasan kebangsaan dan 
kegiatan bersama antara peserta 

ekspedisi dan masyarakat, antara 

lain pembangunan jembatan, 

bedah sekolah dan bedah rumah, 

pembuatan sumur bor, MCK, 
pembuatan jalan  serta kegiatan 

wawasan kebangsaan berupa 
kemah kebangsaan memperingati 
Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 

lalu dengan mengibarkan bendera 

merah putih di puncak-puncak 
gunung.

 Hasil yang diperoleh pada 

ekspedisi NKRI Koridor Sulawesi 
ini adalah flora dan fauna terdata 
2.433 temuan flora dan fauna 
yang didalamnya terdapat spesies 

yang hampir punah serta diduga 

beberapa spesies baru, terdatanya 

kerusakan hutan akibat illegal 

logging dan pembukaan lahan 

tambang, terdatanya potensi 

sumber daya mineral dan energi 

serta terdatanya potensi bencana 
alam sebagai masukan bagi 

Pemda, dan terdatanya budaya 

daerah yang merupakan potensi 

wisata, kearifan lokal setempat 
dan terungkapnya sejarah, 

cerita serta legenda yang belum 
terekspose. Selain itu kegiatan 

monumental adalah pembangunan 

lima jembatan gantung bantuan 

dari individu yang berkapasitas 
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internasional. Jembatan gantung 

besi dengan bahan berkelas 

dari luar negeri dibangun dari 

unsur-unsur swadaya masyarakat 
yang tersebar di Bone Bolango, 

Minahasa, Tana Toraja, Mamuju 

dan Luwuk Banggai.

Tantangan medan yang dihadapi.
 Ketika ditanyakan tentang 
tantangan alam dan medan yang 

dilalui,  mantan Danpaspampres 

ini mengatakan, masing-masing 

lokasi memiliki tantangan alam 

yang tidak ringan. Bentuk gunung 
di Sulawesi khususnya di Luwuk 
Banggai paling ekstrem bila 

dibandingkan dengan yang ada 

di Papua, Kalimantan, Maluku, 

dan Sumatera. Kalau dilihat dari 

atas, seperti tumpeng-tumpeng 
yang berjejer, tambah Danjen. 

Penjelajahan di pulau Sulawesi 
tidak lebih ringan dari pulau yang 
dijelajahi sebelumnya. Kondisi 

medan pegunungan dan hutan 

lebat menjadikan penjelajahan di 

pulau Sulawesi memakan korban 
dua orang anggota TNI dari 

Paskhas yang meninggal dunia 

karena terbawa arus sungai yang 
deras ketika menyeberangi lembah 
yang bersungai.

 Menyinggung tentang 

anggaran pada pelaksanaan 

ekspedisi, penerima tanda 

jasa dari negara Kamboja ini 

mengatakan, walaupun sedikit 
anggaran diberikan dari Mabes 

TNI dan Mabes Angkatan Darat, 

tetapi alhamdulillah “Banyak jalan 
menuju Roma”, kita bersyukur 
hidup di Indonesia, masih ada tepo 

saliro, masih ada yang simpatik 
kepada kita karena ekspedisi ini 

nyata dan mereka merasakan 

manfaatnya. 

 Diakhir perbincangan, Bapak 
dua orang putra/putri ini 

mengatakan, masyarakat setempat 

sangat antusias atas pelaksanaan 

ekspedisi, mereka merasakan 

adanya ikatan sesama anak 

bangsa yang saling memberikan 

wujud kepedulian, ditambah 

adanya berbagai kegiatan tanpa 

biaya, namun dapat melibatkan 

masyarakat dalam jumlah yang 

banyak serta pembangunan 

berbagai sarana dan prasarana 

yang semata-mata untuk mereka, 

sehingga masyarakat berharap 

ekspedisi tidak berakhir di tempat 
mereka. Untuk itu, ekspedisi 
NKRI akan terus berlangsung dan 

kedepan akan dinaungi dengan 

Keppres, sehingga terlindungi 

dan jelas dukungan dananya. 

“Siapapun Komandan Jenderalnya, 
Ekspedisi tetap jalan”, untuk itu 
Angkatan Darat tahun ini membuat 

surat pengajuan lewat Menkokesra 
yang nantinya ditujukan kepada 
Presiden agar dikeluarkan Keppres. 

Walaupun belum ada Keppres, kita 

tetap bersemangat, tetap akan 

memelopori elemen masyarakat 

untuk bersama-sama melanjutkan 

kegiatan yang sangat bermanfaat 

untuk saudara-saudara kita 

masyarakat pedalaman, ujar 

Danjen.

 Kedepan ekspedisi keempat 

tahun 2014, rencana di Papua, 
namun dengan berbagai 

pertimbangan, maka akan dialihkan 
ke Maluku Utara sekaligus NTB, 
dan NTT. (Redaksi)
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Siapkan Operasi  Linud, Pasukan Khusus TNI 
Terjun Rahasia di  Bima

S
ebanyak 39 orang prajurit 

Pasukan Khusus TNI 

yang tergabung dalam 

Latihan Gabungan (Latgab) TNI 
Tingkat Divisi tahun 2013, secara 
bergantian melompat keluar dari 
badan pesawat TNI AU jenis A 130 
Shot Body.

 Kelompok Depan Operasi 

Linud (KDOL) itu terjun dari 
ketinggian 7000 kaki di atas 
Pulau Sumbawa, tepatnya di 
wilayah Kabupaten Bima, Nusa 
Tenggara Barat (NTB). Mereka 
berhasil mendarat dengan 

sempurna di wilayah musuh yang 
terletak di persawahan Kecamatan 
Woha, Bima, NTB, (13/5).
 Personel yang tergabung 

dalam penerjunan KDOL dibawah 
koordinator Letkol Inf Wawan Puji 
Atmoko, terdiri dari 12 anggota 

Peleton Pandu Udara Brigif Linud 
18/Malang, 14 orang anggota 

Intai Amfibi Marinir,  dan 13 
orang Pengendali Tempur (Dalpur) 
Paskhas TNI AU Abdurrahman 
Saleh. 

 Menurut Letkol Inf Wawan, 

KDOL merupakan organisasi 

dibawah Komando Tugas 
Gabungan (Kogasgab) Lintas Udara 
(Linud) yang diterjunkan sebelum 
operasi Linud dilaksanakan. 

Selanjutnya ke 39 penerjun itu 

melakukan infiltrasi KDOL yang 
dilaksanakan secara rahasia pada 
malam hari untuk menghindari 

pendeteksian musuh. Setelah 

penerjunan, mereka bertugas 

menyiapkan Dropping Zone (DZ) 
dalam rangka operasi Linud, agar 

dapat dilaksanakan dengan aman 

tanpa diketahui oleh musuh.

 Dalam pelaksanaan tugasnya, 

KDOL bertanggung jawab kepada 
Panglima Komando Tugas 

Gabungan (Pangkogasgab) Linud. 
Sebelum pelaksanaan, Tim KDOL 

melaporkan perkembangan situasi 

meliputi suhu, angin, cahaya 
dan endapan berkaitan dengan 

penerjunan Jam “J” oleh Operasi 
Linud yang akan dilaksanakan.

 Usai mendarat dengan aman 
di wilayah Woha, para prajurit 
pasukan khusus TNI melanjutkan 

aksinya dengan rahasia. Mereka 

melakukan penyelaman di daerah 

sasaran masing masing. Kegiatan 

dini hari itu dihadiri Katim Wasdal 
Bima, Kolonel Inf  Desril CH, 
Danrem-162/WB Kolonel Inf 

Zulfardi Junin, Kawasdal Pasrat 
Letkol Mar Sugianto dan Katim 
Wasdal KDOL Mayor Psk Joko 

Sutopo. (Redaksi)
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Pangdivi f 1/ Kostrad 
Buka Latma Garuda Shield 2013

P
anglima Divisi Infanteri 1/
Kostrad, Mayjen TNI Daniel 
Ambat, (10/6) membuka 

Latihan Bersama TNI AD dan 
Angkatan Darat Amerika Serikat 
Garuda Shield ke-7 tahun 2013, di 
Markas Divisi Infanteri 1/Kostrad, 
Cilodong, Jawa Barat.
 Selain dihadiri oleh para 
Perwira Tinggi di lingkungan 
TNI AD, latihan bersama yang 
berlangsung  tanggal 10 hingga 21 
Juni 2013 tersebut juga dihadiri 
oleh Duta Besar Amerika Serikat 
untuk Indonesia Scot Marciel, dan 
Deputy Commanding General for 

the Army National Guard United 
States Pacific (Usarpac) Major 

General Gary M Hara. 
 Mayjen TNI Daniel Ambat 
dalam sambutannya mengatakan, 
latihan bersama ini merupakan 
salah satu wujud kerja sama 
latihan militer antara  TNI AD 
dengan Angkatan Darat Amerika 
Serikat. Latihan ini diharapkan 
dapat meningkatkan kemampuan 
dan profesionalitas para peserta 
latihan tentang berbagai materi 
penyelenggaraan operasi 

perdamaian dunia, operasi lintas 
udara, serta operasi bantuan 
sosial dan kemanusiaan. Selain itu, 
latihan ini juga diharapkan semakin 
memantapkan profesionalisme 
para prajurit sekaligus mempererat 
dan memperkokoh kerja sama 
antara TNI AD dan Angkatan Darat 
Amerika Serikat yang dilandasi 
dengan rasa saling percaya dan 
saling menghormati.
 Menurut Mayjen Daniel 
Ambat, bagi prajurit yang 

profesional, latihan merupakan 
kebutuhan utama guna menjamin 
pelaksanaan tugas serta kesiapan 
pasukan dalam menghadapi 
berbagai bentuk kemungkinan. 
Karakteristik wilayah yang berbeda-
beda dari negara-negara yang 
mengalami konflik membutuhkan 
pola penanganan yang tidak sama 
antara satu daerah operasi dengan 
daerah operasi lainnya. “Karena 
itu dibutuhkan skenario latihan 
yang realistis mendekati kondisi 
medan tugas yang sebenarnya,  
sehingga diharapkan dalam 
pelaksanaan tugas operasi dapat 
berhasil dengan baik. Latihan ini 
merupakan latihan interaktif dan 
bukan sekedar latihan kemiliteran”.
 Sementara itu Deputy 

Commanding General for the Army 

National Guard United States 
Pacific (Usarpac) Major General 

Gary M Hara mengatakan, latihan 
ini merupakan kegiatan penting 
yang memungkinkan Amerika 
Serikat (AS) dan Indonesia untuk 
terlibat bukan hanya dalam urusan 
militer, tetapi juga sebagai mitra di 
kawasan Asia-Pasifik. (Redaksi)
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T
im Petembak TNI AD kembali 

meraih Juara Umum Lomba 
Menembak Australian Army 

Skills at Arms Meeting (AASAM) 
2013 di Puckapunyal Military Area, 
Victoria, Australia, 29 April sampai 
dengan 19 Mei 2013. Pada lomba 

tersebut para petembak TNI AD 

berhasil mempertahankan gelar 

Juara Umum setelah beberapa 
tahun diraih secara berturut-turut.
 Pada lomba menembak 

AASAM tersebut, Indonesia 

mengirimkan 19 prajurit Kostrad 

dan Kopassus, dipimpin Mayor 

Inf Setyo Wibowo dari Divisi-1 
Kostrad. Materi lomba menembak 

AASAM adalah nomor perorangan 

maupun tim dengan menggunakan 
senapan, pistol, senapan otomatis 
serta gabungan materi senapan 

dan senapan otomatis.
 Lomba tembak AASAM 

merupakan ajang tahunan yang 

diselenggarkan Angkatan Darat 

Australia sejak tahun 1984 dan 

pertama kali dibuka untuk kontigen 
Internasional tahun 1988. Jika pada 

tahun 2012 pesertanya hanya 

15 negara, tahun ini bertambah 

jumlahnya menjadi 17 negara, 
termasuk RRC dan Tonga yang 
tahun sebelumnya berpartisipasi 
sebagai peninjau.  

 Panglima Divisi 1 Kostrad, 

Mayjen TNI Daniel Ambat pada 

hari pertama lomba mengunjungi 

tim Indonesia di Puckapunyal. 
Dalam kunjungan tersebut, selain 

berbincang-bincang dengan 
anggota tim Indonesia, Pangdiv 1 
juga menyaksikan langsung jitunya 

TNI AD Kembal i  Meraih Juara 
Pada Lomba Menembak Bergengsi  di  Austral ia

tembakan para prajurit TNI AD.

 Pada kegiatan Australian 

Army Skills at Arms Meeting 
(AASAM) 2013 ini kontingen TNI-
AD menjuarai kompetisi tersebut 
dengan meraih 17 medali emas, 
17 perak dan 15 perunggu. Juara 
kedua diraih oleh Tim Angkatan 

Darat Filipina dengan 11 medali 

emas, 9 perak dan 3 perunggu. 

Sedangkan juara ketiga diraih 
oleh Tim Angkatan Darat Australia 

dengan 10 medali emas, 16 perak 

dan 6 perunggu.   

 “Kontingen TNI AD dengan 
gemilang menang lomba tembak 

AASAM di Australia, meraih 17 
medali emas. Selamat! Saya 

bangga,” ujar Persiden SBY 
dalam akun Twitter resminya @
SBYudhoyono.

 Dibandingkan AASAM 2012, 

kompetisi menembak tahun 
ini lebih ketat. Jika tahun 2012 

Indonesia meraih 25 emas, tahun 

ini menyusut menjadi 17 emas. 
Sama dengan tahun lalu, piala Juara 

Umum AASAM 2013 diserahkan 
kepada tim Indonesia oleh Chief 

of Army Australia, Letjen David 

Morrison. (Redaksi)  
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Pangdam XVII/ Cenderawasih Pimpin 
Upacara Peringatan HUT Emas Papua

P
eringatan HUT Emas ke-50 
Irian Barat kembali ke NKRI 

dilaksanakan dalam suatu 

upacara dengan Inspektur Upacara 
Pangdam XVII/Cenderawasih 
Mayjen TNI Drs. Christian Zebua, 
MM., bertempat di lapangan 

Hocky Kampung Baru Sorong, 
Papua Barat, (01/5). 
 Pangdam XVII/Cenderawasih 
Mayjen TNI Drs. Christian Zebua, 
MM, bertindak sebagai Inspektur 
Upacara membacakan amanat 
Gubernur Papua Barat mengatakan, 
bahwa tidaklah dipungkiri bahwa 
fakta sejarah penjajahan Belanda 

menjadikan pulau Papua sebagai 

sentral dalam ekspansi militer. 

Namun harus diakui oleh sekalian 

sebagai anak bangsa Indonesia 

bahwa pada tanggal 1 Mei 1963 
atas pertolongan Tuhan kepada 

para pejuang pendahulu kita 

dengan segala pengorbanannya 

dan semangat juang yang tinggi 
pantang menyerah, akhirnya 

Papua kembali ke pangkuan NKRI.  

 Peringatan HUT Emas 
ke-50 tahun ini, mengambil 

tema, “Melalui momentum 

peringatan HUT Emas 50 
tahun kembalinya Papua ke 
pangkuan NKRI, kita mantapkan 
solidaritas persaudaraan untuk 
memperkokoh persatuan dan 
kesatuan Bangsa dalam rangka 
menyongsong Papua yang lebih 
damai dan sejahtera”.  

 Bertindak selaku Komandan 
Upacara adalah Kapolres Kota 

Sorong AKBP Aris G. Purbaya, 
S.IK, dan dihadiri oleh Ketua DPD 

RI Irman Gusman, Danrem-171/
Praja Vira Tama Brigjen TNI Pandji 

Suko Hari Judho, Walikota Sorong 

Drs. Ec. Lamberthus Jitmau, M.Si, 
Bupati Raja Ampat Drs. E. Wanma, 
M.Si, Danlanal Sorong Kolonel 

Laut (P) Irvansyah, Kasrem-171/
Praja Vira Tama Kolonel Inf Ali 

Hamdan Bogra, Komandan Satuan 

dan Kabalak Aju Kodam XVII/

Cenderawasih, para Muspida Kota 
dan Kabupaten Sorong serta para 

Veteran Pejuang.

 Peringatan HUT Emas ke-
50 Irian Barat kembali ke NKRI 

diwarnai dengan berbagai atraksi 
antara lain: defile dari peserta 
upacara, tarian senam Papua 
Barat yang diikuti oleh 1.000 orang 
gabungan TNI-Polri, Mahasiswa, 
pelajar SMU dan SMP yang ada di 
Kota Sorong, atraksi pendaratan 

laut dan terjun payung yang 

dilakukan oleh Pasukan Marinir 

dari Cilandak Jakarta dan Surabaya. 
(Redaksi)
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Pesta Rakyat Warnai  HUT ke-67 Kodam III/ Si l iwangi

S
elama tiga hari sejak Jum’at 
hingga Minggu (17-19 Mei) 
Lapangan Gasibu di Jalan 

Diponegoro Bandung penuh sesak 

oleh warga masyarakat. Antusias 
masyarakat datang ke lapangan 

Gasibu ingin  menyaksikan “Pesta 
Rakyat” yang  digelar Kodam III/
Siliwangi.
 Kemeriahan “Pesta Rakyat” 
yang diselenggarakan menyambut 

HUT ke-67 Kodam III/Siliwangi 
mampu menyedot penasaran 

warga masyarakat yang ingin 
secara langsung menyaksikan 
pameran Alutsista dan berbagai 

atraksi kesenian seperti calung, 
wayang golek, sisingaan, festival 
band, drum band, kirab  parade 

berkuda Wanita TNI dan Polwan, 
atraksi terjun payung, fun bike, dan 

makanan gratis kukuluban serta 
berbagai hiburan dan konser musik 

dari artis penyanyi Kota Bandung 
dan Ibu Kota Jakarta.

 Dalam Pesta Rakyat tersebut 

masyarakat bergiliran mencoba 
menaiki kuda dari Denkavkud 

Pussenkav TNI AD, kendaraan 

Panser Anoa milik Kodam III/

Siliwangi pruduksi PT. Pindad, 
untuk berkeliling di seputar jalan 

pada areal Lapangan Gasibu. 
Kemeriahan “Pesta Rakyat” lebih 

semarak pada puncak acara hari 
Minggu (19/5) yang menampilkan 
atraksi terjun payung, sisingaan, 

parade berkuda, angklung Mang 

Ujo yang dipimpin oleh Bapak 
Ahadian Hadikusumah, parade 

band, serta pembagian doorprize 

bagi peserta fun bike berupa 

satu buah sepeda motor Honda 

Vario, tiga buah tiket pesawat dari 
Citylink Bandung-Denpasar Bali-
Bandung masing-masing kepada 

para pemenang, serta 27 buah 
sepeda.

 Pada acara “Pesta Rakyat” 
Museum Rekor Dunia Indonesia 

(MURI) menyerahkan sertifikat 
MURI Kepada Kodam III/Siliwangi 
yang telah berhasil memecahkan 
rekor donor darah secara estafet 
dengan pengumpulan kantong 

darah terbanyak di Indonesia yang 

secara langsung diserahkan oleh 
Deputy Manager MURI Bapak 
Damian Awan Rahargo kepada 
Pangdam III/Siliwangi Mayjen 
TNI Sonny Widjaja disaksikan 

oleh Irdam III/Siliwangi Kolonel 
Inf Robert R. Lumempouw, para 
Asisten dan Kabalak jajaran Kodam 

III/Siliwangi, Ketua Persit Kartika 
Chandra Kirana PD III/Siliwangi 
Ny. Hartati Sonny Widjaya beserta 
pengurus, undangan dan warga 
masyarakat yang hadir di Gasibu.
 Pangdam III/Siliwangi  dalam 
sambutannya menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada warga 
masyarakat yang telah hadir untuk 

memeriahkan dan partisipasi atas 
terselenggaranya Pesta Rakyat.

 Puncak rangkaian kegiatan 
HUT ke-67 Kodam III/Siliwangi akan 
dilaksanakan acara syukuran di 
Makodam III/Siliwangi, Bandung, 
(20/5). (Redaksi)
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Kostrad Padamkan Kebakaran Hutan 
Di  Dusun Sri  Mersing, Provinsi  Riau

K
asdivif- 2/Kostrad Brigjen TNI 

Tatang Sulaeman sebagai 

Komandan Pasukan Reaksi 

Cepat Penanggulangan Bencana 
(PRCPB) Pusat, didampingi 
Komandan Batalyon Infanteri-303/

Kostrad Letkol. Inf. Yarnedi Mulyadi, 

dan Wakil Bupati Siak Drs. H. 
Alfedri, turun langsung ke wilayah 
Sri Mersing, Kabupaten Siak, untuk 

memantau proses pemadaman 

kebakaran hutan yang terjadi di 

Propinsi Riau, (29/6).
 Prajurit TNI Angkatan Darat 

yang diterjunkan untuk mengatasi 

kebakaran hutan di Riau sebanyak 

1800 prajurit terdiri dari Batalyon 

Infanteri-303/Kostrad, Batalyon 

Kesehatan I/Kostrad, Detasemen 

Perhubungan Divisi I/Kostrad, 

Batalyon Zeni Tempur-9/ Kostrad, 
dan Batalyon Pembekalan 

Angkutan I/Kostrad. Sedangkan 

untuk cadangan sudah disiapkan 
400 orang yang siaga di home 

base, yakni dari Batalyon Kavaleri 

I/Kostrad dan Batalyon Arhanudri 

I/Kostrad. 

 Upaya pemadaman melalui 
darat dan udara di Kabupaten 

Siak telah dilakukan di dua tempat 

dalam kurun dua hari. Dua unit 

Helikopter dilibatkan untuk 

melakukan pengeboman air dari 

udara sebanyak 130 sorti, adapun 
kapasitas volume air untuk sekali 

sorti adalah 700 hingga 900 liter.
 Banyaknya sorti, sangat 
tergantung kepada banyaknya titik 
api yang terdeteksi saat bombing 

di lokasi. Karena itu, Kasdivif-2/

Kostrad  berharap, dengan upaya 

maksimal ini diharapkan  mampu 

memadamkan kebakaran hutan di 

Riau, dan aktifitas masyarakat pun 
kembali lancar tanpa terganggu 
asap. 

 K a s d i v i f - 2 / K o s t r a d  

mengatakan bahwa kedatangannya 
ke Sri Mersing, Kabupaten Siak  

adalah untuk memantau langsung 

proses pemadaman di Sri Mersing 

ini.  

 K a s d i v i f - 2 / K o s t r a d 

mengapresiasi atas kerja sama 

yang solid antara tim pemadaman 
lokal, seperti Damkar BPBD Siak, 
Koramil, Kepolisian dengan PRCPB 
yang dikomandoinya. Kekompakan 

tersebut dinilainya sebagai wujud 
kerja sama yang baik, mengingat 

tim lokal lebih mengetahui medan. 
Dengan berbekal kekompakan, 

semoga penanggulangan bencana 
yang terjadi di wilayah lain dapat 
dilakukan lebih maksimal, pungkas 

Kasdivif-2/Kostrad. 

 Keberadaan TNI Angkatan 

Darat untuk membantu dalam 

mengatasi kebakaran hutan 

tersebut sampai bulan Oktober 

mendatang. (Redaksi).
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P
angdam XII/Tanjungpura 

Mayor Jenderal TNI Ridwan, 
mengambil Apel luar Biasa 

guna mengecek kesiapan pasukan 
dalam pelaksanaan tugas, yang 

didampingi oleh Kasdam XII/

Tanjungpura Brigjen TNI Robby 

Win Kadir, Pa Ahli, Asisten, Kabalak 

serta para personel Militer dan 

Pegawai Negeri Sipil Satuan 
Jajaran Kodam XII/Tanjungpura 

se-Garnizun Pontianak, yang 
berlangsung di Lapangan Upacara 
Makodam XII/Tanjungpura Jalan 

Mayor Muhammad Alianyang Kab. 

Kubu Raya, (26/06).
 Pada kesempatan apel luar 

biasa itu, Pangdam XII/Tanjungpura 

Mayjen TNI Ridwan menyampaikan 
arahan dan penekanan Kasad 

kepada seluruh Pangkotama/

Dir/Ka antara lain agar seluruh 

pimpinan melaksanakan setiap 
kegiatan dengan maksimal, harus 

lebih baik dan jangan setengah-

setengah.

 Pangdam XII/Tanjungpura 

juga mengingatkan kepada seluruh 

Staf dan Kabalak, untuk benar-

benar menjalankan tugas dan 

fungsinya, salah satu yang terjadi 

hingga saat ini masih susahnya 

pengurusan tanda jasa baik bintang 

jasa dalam pelaksanaan operasi 

maupun bintang jasa kesetian 
VIII, XVI maupun XXIV tahun yang 

merupakan hak bagi setiap prajurit 
untuk mendapatkannya.

 Untuk Perlengkapan dan  Angkutan 
agar segera mendistribusikan 

Kaporlap yang telah ada dengan 

tepat waktu dan lengkap dan 
jangan sampai ditahan-tahan. 

Begitu juga dengan Paldam XII/

Tanjungpura agar segera lengkapi 

senjata satuan-satuan yang masih 

kurang. Kalau ada hambatan 

segera lapor kepada Pangdam dan 

Komando atas.

 Kepada Kakesdam XII/

Tanjungpura, Pangdam menekan-

kan bagi prajurit yang bertugas 

didaerah terpencil dan jauh dari 
Rumah Sakit Tentara yang mana  

apabila berobat ke Rumkit umum 

dan membayar, agar Kakesdam XII/

Tanjungpura segera memberikan 

pengganti biaya berobat 
tersebut, sehingga prajurit tidak 
mengeluarkan biaya pengobatan.

 Kepada Danpomdam XII/

Tanjungpura, harus dapat 

mencegah setiap prajurit yang akan 
melakukan pelanggaran sekecil 
apapun seperti masuk ke diskotik 
maupun tempat terlarang lainnya. 

Lakukan pencegahan dini sehingga 
terhindar dari terjadinya berbagai 

pelanggaran. Pelanggaran hukum 

yang dilakukan prajurit segera 

selesaikan proses hukumnya 

dengan cepat dan proporsional 
sehingga prajurit tersebut segera 

mendapatkan kepastian hukum. 
Yang terakhir penekanan Kasad 

yang disampaikan oleh Pangdam 

XII/Tanjungpura adalah kepada 

Katopdam agar segera menyiapkan 

peta yang berskala 1 : 50.000 

untuk kebutuhan latihan dan tugas 
operasi satuan-satuan tempur 

maupun Banpur.

 Diakhir pengarahan Pangdam 

XII/Tanjungpura tersebut meng-

informasikan kepada seluruh 

prajurit bahwa, Kodam XII/
Tanjungpura akan segera 

membentuk Pasukan Pemukul 

Kodam (Raider) yang akan direkrut 
dari prajurit-prajurit Kodam XII/

Tanjungpura yang mempunyai 

kelebihan dan kemampuan 

khusus. Disamping itu Pangdam 

XII/Tanjungpura juga mengajak 

agar seluruh prajurit dan PNS 

Kodam XII/Tanjungpura untuk 

selalu memantapkan keimanan 

dan ketaqwaan kepada Tuhan YME 
sesuai dengan Agama yang dianut 

masing-masing. (Redaksi)

Pangdam XII/ Tanjungpura Mengambi l  Apel  Luar Biasa 
Seluruh Satuan Jajaran TNI AD di  Pontianak
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Gubernur Akmi l  Terima Kunjungan Delegasi  
Tentara Darat Diraja Brunei  Darussalam

K
etua Staf Tentara Darat 

Diraja Brunei Darussalam 

Letkol Tarip Bin Haji Karia 

mengunjungi Akademi Militer di 

Magelang, (26/6). Kunjungan Ketua 
Staf Tentara Darat Diraja Brunei 

Darussalam beserta rombongan, 

disambut langsung oleh Gubernur 
Akmil Mayjen TNI Sumardi, di 

ruang Kerja Gubernur Main 
Hall Akmil, dengan didampingi 

Waasops Kasad Brigjen TNI George 
Elnadus Supit, Wakil Gubernur 
Akmil, dan para Pejabat Distribusi 

Akmil.

 Kunjungan kali ini merupakan 

wahana bagi sesama militer kedua 
negara untuk mempererat dan 

meningkatkan tali persaudaraan 

yang sudah ada, sehingga dapat 

meningkatkan hubungan dan kerja 

sama militer, khususnya antara 

Lembaga Pendidikan Angkatan 

Darat Brunei Darussalam dengan 

Akademi Militer.

 Dalam kunjungannya Ketua 

Staf Tentara Darat Diraja Brunei 

Darussalam menyampaikan bahwa 
kunjungan ke Akademi Militer ini 

merupakan tindak lanjut upaya 
kerja sama dalam peningkatan 

hubungan dibidang pertahanan 

antara kedua negara, khususnya 

kerja sama di bidang pendidikan 

dan pelatihan, sebagai upaya untuk 
meningkatkan kapabilitas maupun 

kemampuan personel Angkatan 

Bersenjata kedua negara.

 Usai penyambutan, Ketua 
Staf Tentara Darat Diraja Brunei 

Darussalam beserta rombongan 

yang didampingi Waasops Kasad 

Brigjen TNI George Elnadus Supit, 
beserta para Pejabat Distribusi 

Akmil meninjau fasilitas pendidikan 

dan peninjauan kegiatan taruna 

belajar, latihan dan pengasuhan 
(Jarlatsuh) serta  meninjau Musium 

Abdul Djalil. (Redaksi)
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Danrem Buka Diklat Bela Negara  
PNS Pemkab Bangka Tengah

D
anrem-045/Garuda Jaya 
Kolonel Inf Didied Pramudito, 

S.E., membuka pendidikan 

dan pelatihan Bela Negara PNS 
(Pegawai Negeri Sipil) Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bangka Tengah, 

(26/06) di lapangan upacara 
Makorem.

 Pembukaan ditandai dengan 

pemasangan/penyematan ban 

lengan dan pita sebagai tanda 

pelatih dan pendukung pendidikan 
dan pelatihan yang diwakili oleh 
Sersan Dua Hermanto.

 Selama enam hari PNS Bangka 

Tengah ini diberi pembinaan 

di Makorem-045/Garuda Jaya 
guna membangun karakter yang 

kuat dan baik menuju PNS yang 

berkualitas dan profesional dengan 

performance 3C (Cakap, Cakep, 
dan Cukup).
 Dalam amanatnya Danrem 

mengatakan pendidikan dan 

pelatihan ini dilaksanakan atas 
dasar kerja sama (MoU) antara 
Korem-045/Garuda Jaya dengan 
Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bangka Tengah tentang Diklat 

Bela Negara bagi CPNS dan PNS di 
lingkungan Pemda.

 Diklat bela negara yang 

diadakan sekarang adalah tahun 

yang ketiga yang bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman dan ketrampilan 

PNS Bangka Tengah dalam hal 

kedisiplinan dan mentalitas serta 

jiwa nasionalisme.
 Diklat ini penting dilaksanakan 
dimana PNS berkedudukan 

sebagai unsur aparatur negara 

yang bertugas untuk memberikan 

pelayanan kepada masyarakat 

dengan harapan dapat menjadikan 

PNS yang profesional, jujur, adil dan 

merata dalam menyelenggarakan 

tugas negara, pemerintah, dan 

pembangunan daerah.

 Selain itu juga, kegiatan ini 

bertujuan untuk membentuk 

karakter PNS menjadi warga 
negara Indonesia yang mengerti, 
menghayati, dan yakin untuk 
menunaikan hak dan kewajibannya 
dalam upaya bela negara.

 Oleh karena itu setiap PNS 
wajib setia dan taat kepada 
Pancasila, UUD 1945, Negara dan 
Pemerintah, serta wajib menjaga 
persatuan dan kesatuan bangsa 

dalam wadah Negara Kesatuan 
Republik Indonesia (NKRI).
 Lebih lanjut Danrem-045/

Garuda Jaya menyampaikan 
pendidikan dan latihan ini 
merupakan modal awal dalam 
mengabdikan diri kepada bangsa 

dan negara guna memiliki wawasan 
kebangsaan yang tangguh, 

sehingga tidak terpengaruh 
oleh hal yang dapat memecah 
persatuan dan kesatuan bangsa 

melalui karya nyata tugas masing-

masing. (Redaksi)  
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Menhadapi  Kemungkinan Bencana Alam 
Kodim-0425/ Seluma Melaksanakan Gladi  Posko I

D
anrem-041/Garuda Mas 
Kolonel Inf Teguh Pambudi 

bertindak selaku Inspektur 
Upacara pembukaan Gladi Posko 
I Kodim-0425/Seluma dilapangan 

apel Makodim-0425/Seluma 

(25/6).
 Dalam amanatnya, Danrem-041/

Gamas mengatakan, bahwa Gladi 
Posko I Kodim-0425/Seluma 

merupakan sarana untuk melatih 
kesiapan operasional unsur 

pelaksana dalam rangka melatih 
Perwira guna meningkatkan 
profesionalitas unsur pimpinan 

dalam menjalankan fungsi dan 

tugasnya sesuai prosedur yang 

berlaku.

 Selanjutnya pelaksanaan 

Gladi Posko I Kodim-0425/
Seluma diskenariokan pada 

suatu kondisi yang berkembang 

di wilayah dengan pentahapan 
yang disesuaikan dengan situasi 

yang ada, diaplikasikan terhadap 

berbagai permasalahan yang harus 

segera dilakukan penanganan 

dengan cepat dan benar.
 Disamping itu, Gladi Posko 
I bertujuan untuk memelihara 

dan meningkatkan kemampuan 

prosedur hubungan Komandan dan 

Staf Kodim-0425/Seluma dalam 

merencanakan dan melaksanakan 
Komando dan pengendalian 

operasi militer selain perang.

 Sedangkan sasaran yang ingin 

dicapai dalam kegiatan latihan ini 
adalah agar para pelaku memahami 

dan mampu melaksanakan 

prosedur kerja hubungan 

Komandan dan Staf, memahami 

dan mampu melaksanakan 

Komando dan Pengendalian 

dalam suatu operasi, menghadapi 

kemungkinan bencana alam di 
wilayah, memahami dan mampu 
melaksanakan koordinasi dengan 

instansi terkait.

 Hadir dalam acara tersebut, 
Unsur FKPD Kabupaten Seluma, 
Kasrem-041/Garuda Mas Letkol 
Inf Bedali Harefa. SH, Para Dandim 

jajaran Rem-041/Garuda Mas, Para 
Kabalakrem-041/Garuda Mas, 
Para instansi yang terkait  dan para 

undangan lainnya. (Redaksi)
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P
restasi sebagai juara 3 lomba 

Binsat tingkat Batalyon di 
lingkungan TNI Angkatan 

Darat pada tahun 2010 lalu tidak 
serta merta diperoleh Yonif 

Linud-328/DGH dengan mudah, 
namun harus melalui suatu proses 

yang memerlukan pengorbanan, 

kerja keras dan kerja sama yang 

solid. Hal tersebut ditegaskan 

Komandan Batalyon Linud-328 

Letkol Inf Putra Widiastawa disela-
sela perbincangan redaksi majalah 
Palagan beberapa waktu lalu.  
Selain itu, perwira lulusan Akmil 
1995 ini mengatakan, keberhasilan 

ini juga didukung oleh seluruh 

prajurit yang ada di Satuan, baik 

Perwira, Bintara maupun Tamtama 
yang memiliki visi dan misi 

yang sama untuk kebaikan dan 

kehormatan Satuan. 

 Lebih lanjut dikatakan, 

upaya yang dipersiapkan dalam 

Lomba Binsat Tingkat Batalyon 

TA. 2010 adalah mengoptimalkan  
6 Komponen Binsat yang ada di 

Satuan, yaitu pertama pembinaan 

organisasi, yang meliputi antara 
lain kelengkapan kebutuhan 

personel, dan penempatan 

personel pada jabatan yang sesuai 

dengan kemampuan/spesialisasi. 

Kedua pembinaan latihan, yaitu 
melaksanakan latihan sesuai 
program dan kalender latihan 
satuan dengan memedomani 

teknik penyelanggaraan latihan 
yang baik dan benar. Selain itu 

setiap menyelenggarakan latihan 
didahului dengan perencanaan 
dan persiapan yang matang agar 

tujuan dan sasaran tercapai 
serta tertib administrasi. Ketiga 
pembinaan personel, diantaranya 

melalui jam komandan, 

menerapkan prinsip reward 

and punishment, memberikan 

penyuluhan hukum, pembinaan 

mental, menyelenggarakan tradisi 

batalyon, pembinaan kesejahteraan 

dan moril, serta melakukan 

pengawasan dan pengendalian. 
Keempat pembinaan materiil, 

YONIF LINUD 328/DIRGAHAYU
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kelima pembinaan pangkalan dan 

keenam pembinaan peranti lunak.

Awal Pembentukkan.
 Danyoni f-328/Dirgahayu 

menjelaskan, selain karena 

reorganisasi dalam tubuh TNI 

Angkatan Darat, Batalyon Infanteri 

Lintas Udara-328 terbentuk atas 
tuntutan situasi dalam rangka 

menanggulangi gerombolan DI/TII 

pimpinan Karto Suwiryo di Jawa 
Barat. Yonif Linud-328/Dirgahayu 

pada awal diresmikan pada tanggal 
16 Mei 1958 diberi nama Yonif-328/

Kujang II.  Rekruitmen personel 

Batalyon diambil dari  Eks Kompi 

Syiwa I dan Kompi Syiwa II yang  
merupakan prajurit-prajurit pilihan 

dan berkualifikasi  dari batalyon-
batalyon Infanteri di lingkungan 

Tentara & Teritorium III. Dari 

segi profesi keprajuritan mereka 

matang dalam berbagai peristiwa 
yang pernah dilaksanakan dalam 

kegiatan operasi baik waktu masih 
di Kompi Syiwa maupun setelah 
bergabung dengan Batalyon. 

 Selanjutnya berdasarkan 

radiogram Kasad Nomor  248/1959, 

Yonif-328 ditetapkan menjadi 

Batalyon Khusus Teritorium III, 

kemudian dikeluarkan Skep Kasad 

Nomor Skep/334/5/1959 tanggal 

19 Mei 1959 tentang penetapan 

Yonif-328 menjadi Batalyon 

“PASUKAN ISTIMEWA” dan 
dibenarkan menggunakan pakaian 

loreng, baret dan pisau komando 

karena berkualifikasi setingkat 
dengan komando.

 Bersama dengan perjalanan 

waktu pengabdian Yonif-328/
Kujang II, dengan Skep Kasad 

Nomor Skep/343/4/1961 tanggal 

27 April 1961 dan Skep Pangdam 
VI/Siliwangi Nomor Skep/123-
2/10/1962 tanggal 26 Oktober 

1962 Yonif-328/Kujang II, 

terhitung sejak tanggal 27 
April 1961 ditetapkan menjadi 

Batalyon  “RAIDER CADUAD”, 
dengan demikian Yonif-328/Kujang 

II secara resmi menanggalkan 
atributnya sebagai Batalyon  

Pasukan Istimewa. Perkembangan 

selanjutnya berdasarkan Skep 

Pangkostrad Nomor Skep. 179-
2/1969 tanggal 19 Agustus 1969 

secara resmi masuk organik dan 
administrasi Kostrad.

Tugas.
 Yonif Linud-328/Dirgahayu 

sesuai perkembangan lingkungan 

strategis memiliki tugas-tugas, 

antara lain : 

 Pertama, melaksanakan 
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tugas dalam Operasi Militer untuk 

Perang (OMP) dan Operasi Militer 
selain Perang (OMSP), diantaranya 
(1) memelihara dan meningkatkan 
kemampuan satuan intelijen 

untuk melaksanakan deteksi dini 

dan peringatan dini dalam rangka 

mendukung pelaksanaan tugas, (2) 
menyiapkan kesiapan operasional 

Satuan  agar mampu dihadapkan 

pada berbagai ancaman baik yang 
datang dari luar maupun dari 

dalam negeri, (3) menyiapkan dan 
memelihara kesiapan operasional 

Satgasrat PPRC TNI khususnya 
Satuan Linud PPRC TNI sebagai 
Satgas Darat, (4) meningkatkan 
kegiatan pembinaan satuan sebagai 

upaya peningkatan motivasi dan 
jiwa juang serta olah keprajuritan, 
disiplin dan produktivitas kerja, (5) 
menyiapkan personel dan satuan 

secara profesional melalui latihan 
serta membekali pengetahuan 

hukum dan HAM. 

 Kedua, melaksanakan tugas 

TNI dalam menjaga keamanan 

wilayah perbatasan darat dengan 
negara lain, yaitu (1) menyiapkan 

satuan pengamanan wilayah 
perbatasan dan setiap saat siap 
bergerak apabila diperintahkan 

oleh komando atas, (2) 
menyiapkan satuan operasional 

guna melaksanakan tugas 

pengamanan daerah rawan konflik 
untuk memperkuat kekuatan 

kewilayahan. 
 Ketiga, melaksanakan pem-
bangunan dan pengembangan 

kekuatan, yaitu (1) menyiapkan 
dan memelihara kemampuan 

personel yang profesional, efektif, 
efesien dan modern melalui 

peningkatan sumber daya manusia, 

manajemen dan kesiapan satuan, 

(2) melanjutkan reformasi internal 
dalam tubuh satuan yang meliputi 
aspek struktural dan kultural dalam 

upaya membangun jati diri, (3) 
menyiapkan satuan dalam rangka 

kerjasama militer internasional 

dengan Angkatan Darat Negara 

sahabat. 

 Keempat, meningkatkan 

kemanunggalan TNI dengan rakyat, 

diantaranya (1) menyiapkan 
personel dan satuan untuk 

melaksanakan tugas bantuan 

kemanusian (Civic Mission) dan (2) 
menyiapkan personel dan satuan 

dalam rangka membantu satuan 

kewilayahan untuk melaksanakan 
tugas Bhakti TNI. Selain itu, Yonif 
328/Dirgahayu mendapat tugas-

tugas lain sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yaitu 

menyiapkan satuan dalam rangka 

membantu pemerintah dalam 

mengatasi gangguan keamanan 

setelah diberlakukan keadaan 

darurat sipil dan keadaan darurat 

militer, menyiapkan satuan untuk 

melaksanakan pengamanan VVIP, 

objek vital nasional dan perbatasan 

wilayah, dan melaksanakan 
kegiatan pembinaan teritorial 

secara terbatas.

Lambang Satuan.
 Lambang satuan digambarkan 

dengan senjata kujang yang 

menghadap kekanan mempunyai 

arti maju terus pantang mundur 
dengan bunga padi dan kapas yang 

melambangkan adil dan makmur 

berjumlah 16 serta bunga gading 
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tua berdaun lima memiliki arti 
batalyon dilahirkan tanggal 16 

Mei. Dibawah lambang terdapat 
tulisan Dirgahayu yang berasal dari 

bahasa sansekerta yang berarti 
selalu jaya dalam melaksanakan 

tugas. 

 Warna lambang satuan 

terdiri dari lima warna yaitu hijau, 
merah, putih, kuning, dan hitam. 
Dengan warna ini diartikan bahwa 
Batalyon ini adalah raja medan, 

yakni kesatuan yang menentukan 

kalah/menangnya peperangan. 

Gabungan kelima warna tersebut 
menggambarkan corak bangsa 
Indonesia yaitu Pancasila.

Penugasan.
 Penugasan yang pernah 

dilaksanakan oleh Yonif linud-328/

DGH berupa penugasan operasi, 
diantaranya operasi penumpasan 

DI/TII di Jawa Barat tahun 1958 
dan 1962, operasi penumpasan 

PRRI di Sumatera Utara tahun 
1959, operasi Mandala di Irian 

Barat tahun 1962, operasi Dwi 
Kora di Kalimantan Barat tahun 

1963, operasi penghancuran G 
30 S/PKI di Jakarta tahun 1965, 

operasi penghancuran PGRS/
PARAKU di Kalimantan Barat tahun 
1967, operasi Sadagori di Bandung 
tahun 1966, operasi Seroja di 

Timor Timur tahun 1975, 1978, 
1983-1984, 1988-1989, operasi 

Kuterimbat di Timor Timur tahun 

1981, operasi KAMDAGRI di Irian 
Jaya tahun 1982, operasi Timor 

Timur (Tim Sus) tahun 1986, 
1994-1995, operasi Timor Timur 

Kompi Rajawali Tahun 1995-1996, 
operasi Pembebasan Sandera 

Tim Lorenz Irian Jaya Tahun 1996 

(2 SSK), Operasi mengantisipasi 
perkembangan situasi terakhir di 

daerah rawan  Aceh tahun 1998, 
operasi Sadar Nusa pengamanan 

wilayah rawan Aceh tahun 1999, 
operasi pemulihan keamanan 

daerah rawan Aceh Mobil-II 

tahun 2002-2003 dan tergabung 

dalam Satgas PBB Garuda XXIII-A  
di Lebanon tahun 2006 sampai 

dengan 2007 sebanyak 89 orang.
 Disamping tugas-tugas 

operasi tersebut, Yonif Linud-328 

sering dilibatkan dalam 

pengamanan wilayah Kodam 
Jaya Jakarta dan selalu dilibatkan 

sebagai Satgas Darat PPRC TNI. 
Selama kurun waktu 50 tahun 
masa pengabdiannya, Yonif Linud- 

328 telah dianugerahi 57 BINTANG 
SAKTI yang merupakan tanda 

kehormatan tertinggi Angkatan 
Darat, untuk keberanian dalam 

melaksanakan tugas operasi tempur.

Prestasi.
 Prestasi yang diraih oleh 

prajurit Yonif Linud-328/DGH 
bersifat perorangan, kelompok, 

maupun satuan. Prestasi yang 

diperoleh secara perorangan 
diantaranya atlet menembak yang 

memeroleh medali emas, perak 

dan perunggu baik di lingkungan 

TNI maupun internasional pada 

lomba menembak Piala Kasad, 

Panglima TNI, AARM, BISAM, dan 

AASAM (Sertu Herlansyah, Praka 
Sugiono, Kopda Woli Hamsan, 

Kopda Firnando Pandapotan 

Siregar, Sertu Poltak Siahaan, Serda 

Misran, Praka M. Mansyur, Praka 

Ecep Tarna, Praka Lesli Fernando, 
Praka Bambang Priyantono, 

Serda Yuliansyah, Kopda  Anton 

Yuliantoni, Serda Singgih Indra). 
Prestasi lainnya adalah atlet lari 

ditingkat daerah dan nasional serta 
internasional (Praka Dwijanarto, 
Pratu Sai’in Alim). Selain itu 
terdapat juga atlet Judo atas nama 

Prada Horas Manurung, peraih 

medali emas Asean Games XXVI 
2011, atlet Taekwondo, Karate, 
Panjat Tebing. Sedangkan untuk 

prestasi kelompok dan satuan, 

diantaranya adalah juara Ton 

Tangkas, juara Tim Climber, juara 
Oramil, juara Oraum, dan juara 

III lomba Binsat tingkat Batalyon 
tahun 2010.

 Sebagai penghargaan juara 

III lomba Binsat tingkat Batalyon 
tahun 2010 lalu, TNI Angkatan 

Darat memberikan reward berupa 

penugasan luar negeri. Untuk itu 
Batalyon Linud-328/Dirgahayu 

mempersiapkan diri untuk 

melakukan tugas tersebut yaitu 

pertama mempersiapkan personel 

untuk menghadapi seleksi Satgas 

dengan cara melakukan latihan 
tes kesehatan jiwa, pemeriksaan 
kesehatan awal, pembinaan fisik, 
latihan komputer dan bahasa 
Inggris. Kedua mempersiapkan 

personel untuk menghadapi 

tugas operasi pemeliharaan 

perdamaian, melalui latihan 
dalam satuan secara swadaya 
berupa penataran kesehatan, 

mengemudi, komunikasi, latihan 
kesenian dan latihan dengan 
orientasi penugasan, seperti 
pengenalan Rules of Engagement 

(RoE) prajurit sebagai peacekeeper 

dan pengenalan materi STIR 

(Standarized Tactical Incident 
Reaction).
 Untuk meningkatkan citra TNI 
AD di masyarakat, Yonif Linud-328/

DGH melakukan upaya diantaranya, 
senantiasa menanamkan 3-S 
kepada seluruh prajurit apabila 

bersosialisasi dengan masyarakat 

setempat yaitu Senyum, Salam 

dan Sapa. Selanjutnya melakukan 

pembinaan kemanunggalan TNI-

Rakyat melalui kegiatan olahraga 

bersama rakyat, gotong royong, 

Siskamling, silahturahmi, dan 

melaksanakan 8 wajib TNI. Selain 
itu juga melaksanakan pembinaan 

kesadaran bernegara dan bela 

negara serta menyelenggarakan 

kegiatan sunatan massal, donor 

darah dan kegiatan lainnya untuk 

membantu masyarakat setempat. 

(Redaksi)
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S
epenggal kisah sejati dari 
pengalaman hidup dua 

perwira TNI AD yang gigih 
berjuang mempertahankan hidup 

di tengah hutan belantara 

Kalimantan yang penuh dengan 

ketidakpastian.
 Alur kisah berawal dari sebuah 
perintah tugas yang diterima oleh 

dua Perwira Penerbang TNI AD, 
yakni Lettu Inf Rubiyanto (Pilot) 
dan Letda Czi Basuki (Kopilot), pada 
hari Kamis tanggal 24 Januari 1991, 

untuk melakukan penerbangan ke 

perbatasan Indonesia-Malaysia 

antara Kabupaten Bulungan 

Kalimantan Timur dan Sabah, 

Malaysia, dalam rangka menjemput 

personel Topografi TNI AD yang 
melaksanakan tugas di perbatasan 

tepatnya di Gunung Kumaka. 
Mengingat cuaca sangat tidak 
bersahabat, sebelum melakukan 

penerbangan dengan Helikopter 

Alouete III HA-7045, Dantim Mayor 
Dalkiyo mengingatkan kepada 

crew agar berhati-hati dan bila 
tidak mampu menembus cuaca 
lebih baik kembali saja.

 Setelah penerbangan dengan 

ketinggian 3500 kaki berlangsung 
selama 20 menit pada gugusan 

perbukitan Basakan yang tertinggi, 
apa yang menjadi kekhawatiran 
pun terjadi. Heli terjebak oleh 

awan pekat dan hembusan angin 
sangat kencang. Dalam situasi yang 
tidak terkendali crew berupaya 

melakukan segala upaya termasuk 

Standard Operational Procedure 

(SOP) untuk mengendalikan Heli. 
Gerak Heli semakin tak terkendali, 
selanjutnya…braak….bruug…, 

baling-baling Heli menghantam 

pepohonan lalu terhempas jatuh 

di tengah hutan belantara. 

 Kopilot Letda Czi Basuki yang 
masih terikat seatbelt sempat 

pingsan dengan jari tangan kiri 

dan siku tangan kanan terluka 

cukup parah masih berupaya 
mengamankan perangkat kendali 

Heli pada posisi aman agar tidak 
terjadi hal yang lebih buruk lagi. 

Sementara Sang Pilot Lettu Inf 
Rubiyanto tak diketahui rimbanya 

karena terpental sesaat setelah 

Heli menabrak pohon besar. Dalam 

situasi panik bercampur bingung, 
Letda Czi Basuki berupaya keluar 
dari onggokan Heli yang sudah 

hancur barantakan, lalu perlahan-
lahan ia berjalan seolah-olah ada 

yang membimbing langkahnya 

untuk menuju ke suatu tempat 

yang ternyata di tengah hutan 

belantara itu didapati tubuh Lettu 
Rubiyanto tergolek pingsan tak 

berdaya. Karena hari semakin 

gelap dan tidak tahu harus menuju 
ke arah mana,  maka setelah 

Sang Pilot siuman kedua Perwira 
tersebut menjadikan sebuah 

batu besar untuk beristirahat. 
Keesokkan harinya kedua Perwira 
tersebut berjalan untuk mencari 
bantuan dengan berbekal 

survifalkit. Selama tiga hari 
tiga malam keduanya berjuang 
membedah hutan, mendaki bukit 

menuruni lembah hutan belantara 

melalui sungai Kabu sebuah anak 

sungai Mentarang.  Suara mahluk 

hutan seperti babi dan beruang 
yang setiap saat dapat mengancam 
keselamatan jiwa menambah 
situasi semakin mencekam. Upaya 
menemukan tanda kehidupan 

dengan menelusuri sungai Kabu 

tak kunjung mereka temukan, 

hal tersebut menjadikan mereka 

semakin frustasi. Tak jarang 

mereka harus berenang agar dapat 

melewati medan tepian sungai 
yang curam, hingga akhirnya 
sampai pada Sungai Mentarang.

 Tanggal 26 Januari 1991, rasa 

takut mulai hilang ketika sinar 
matahari mulai menerangi hutan 

itu, sang copilot mulai turun dari 

batu tempat mereka beristirahat. 
Kemudian mereka melanjutkan 

Kisah Survival  Hutan Gunung 
Letda Czi  Basuki
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perjalanannya mengikuti arus 
air. Jam 09.30 mereka lepas dari 

sungai Kabu, selanjutnya mengikuti 
arus air Sungai Mentarang yang 

bermuara di Tarakan melalui 

kecamatan Mentarang, pulau 
Sapi dan Kecamatan Malinau. 
Kemudian mereka menemukan 

tiga batangan kayu yang cukup 
panjang berdiameter 30 cm, 
lalu mereka jadikan rakit untuk 

mengarungi sungai tersebut 

tanpa alat kemudi, sehingga rakit 

bergerak semaunya mengikuti 
arah arus air mengalir. Membentur 

tepian sungai, terputar pusaran, 

menabrak batu, dan sampailah 

pada sebuah jeram yang dangkal 

namun berarus deras sehingga 

mengakibatkan rakit sempat 

terbalik. Pada peristiwa itu Pilot 
terseret arus dan copilot tergulung 

bersama rakit. Petualangan di 

sungai yang berlangsung sekitar 

dua hari dan sangat melelahkan 

membuat keduanya harus 

beristirahat diatas batu besar 
ditepi sungai. Sementara dari Tim 

SAR terus berupaya melakukan 

pencarian, bahkan kedua Perwira 
pernah menembakkan peluru 

suar yang dibawanya pada saat 
melihat Heli SAR melintas. Namun, 

situasi cuaca dan pepohonan yang 

tinggi menyebabkan cahaya pistol 
isyarat tidak mampu melampaui 
rimbunnya hutan.

 Tanggal 28 Januari 1991 

karena lelapnya tidur akibat 
kelelahan mereka bangun jam 

07.15. Sambil makan sisa pisang 
yang mereka petik di lahan 
tepian sungai, mereka bersiap 

melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba 
terdengar suara deru mesin boat. 

Keduanya memerhatikan suara 
mesin tersebut, ternyata setelah 

dekat suara itu datang dari sebuah 

Longboat.

 “Hoi, hoi, tolong…!, teriak 
kopilot sambil melambai-lambaikan 

tangannya.  2 buah longboat dari 

Longsimau ternyata Tim SAR yang 

ditugaskan melakukan pencarian, 
terdiri dari satu regu dari 

anggota Yonif-615/Tarakan, anggota 

Koramil Malinau dan masyarakat 

kampung Longsimau. Sertu 

Nanang yang sudah mengenal 

penerbang tersebut melihat dan 

mendengar teriakan tadi. “Itu...
itu yang kita cari, serunya sambil 
mengarahkan kedua long boat 

tersebut untuk merapat. Setelah 

merapat Capa Hengky langsung 
loncat dan memeluk copilot yang 

sedang berdiri tertegun. Akhirnya 

keduanya dibawa longboat dengan 

perjalanan dua puluh menit dari 

tempat itu ke kampung Longsimau. 

Dikampung Longsimau kedua 

penerbang diberi makan bubur 

kemudian ditanya dimana letak 

pesawatnya yang jatuh, namun 
penerbang tidak bisa memberikan 
keterangan karena tidak tahu pasti 
dimana letak pesawat berada. 
Tidak ada yang bisa dibuat patokan, 

karena peta yang dibawa dengan 
kedar 1:1.000.000 dan 1:250.000, 

dan selama perjalanan peta tidak 
dapat digunakan. Kabut masih 

menyelimuti kampung Longsimau 
karenanya pesawat tidak dapat 
menjemput. Sambil menunggu 

hilangnya kabut hingga jam 10.00 

kedua pilot tersebut disuguhi 

makan kemudian diputuskan 

diantar lewat sungai. 
 Setibanya di Kecamatan 
Mentarang kedua crew tersebut 

disambut oleh Camat Mentarang. 
“Puji Tuhan…, Bapak selamat” kata 
Pak camat beserta masyarakat 
menyambut dengan penuh 

haru sambil menyalami kedua 

penerbang. Setelah diberi 

perawatan oleh tim kesehatan 
dari Puskesmas Malinau kemudian 

perjalanan dilanjutkan kembali ke 

Rumah Sakit Umum Tarakan untuk 
diberikan perawatan. 
 Letnan Kolonel Czi Basuki 
dan Letnan Kolonel Inf Rubiyanto, 

kini sudah tidak bergelut lagi 
dengan Helikopter yang dulu 

pernah menjadi tugas pokoknya. 

Keduanya sudah sejak tahun 1997 
beralih tugas menjadi Pamen Dinas 

Penelitian dan Pengembangan TNI 
AD.

 Demikianlah kisah nyata ini 

semoga kita dapat mengambil 

hikmahnya dan sebagai pelajaran 

bagi kita, semoga peristiwa ini tidak 
terulang kembali bagi siapapun. 

Kebesaran dan  Kekuasaan Allah 

SWT diatas segalanya, demikian 

juga Hidup dan Mati hambanya 
merupakan Rahasia Nya. (Redaksi)



48       PALAGAN

PRAJURIT & PRESTASI

PENGABDIAN TAK KENAL LELAH SERMA AMERICO

S
ersan Mayor Americo 
Seran Loek adalah sosok 

prajurit yang memiliki kisah 

perjalanan hidup patut diteladani 

oleh kita semua. Putra desa yang 

jauh dari pengaruh dunia modern 

ini selalu mengisi hari-harinya 

dengan pengabdian yang tak kenal 

lelah. Ia terlahir di sebuah desa di 

Timor-Timur, tepatnya di daerah 

Suai Mata’i, Timor-Timur, pada 
tanggal 1 Maret 1963. Putra ke dua 

dari pasangan Juliao Loe Malik (87 
tahun) dan Juliana Bo’e Bauk (67 
Tahun), masa kecilnya dihabiskan 
untuk membantu kedua orang 

tuanya yang berprofesi sebagai 

petani penggarap lahan yang tidak 
terlalu besar, demi menopang 

kehidupan keluarga yang 

berjumlah dua belas orang. 

 Penghasilan bertani yang 

sangat terbatas membuat Americo 
tidak dapat mengenyam bangku 
sekolah sebagaimana mestinya. 
Pada masa pergolakan Tim-

Tim, Americo seringkali terlihat 
membantu aktivitas pasukan TNI 
sebagai Tenaga Bantuan Operasi 

(TBO) di kampung Mata’i.
 Menurut pengakuan pria yang 

memiliki tinggi badan 163 cm dan 
berat 60 kg tersebut, disamping 

membantu TNI yang bertugas, dia 

dan rekan-rekannya memperoleh 

kesempatan diajari baca-tulis 
berbahasa Indonesia oleh 

prajurit. Setelah lancar berbahasa 
Indonesia dan bisa menulis latin, 
mereka yang rata-rata mengalami 

putus sekolah akibat dari adanya 

pergolakan diberi kesempatan 

untuk mengikuti sekolah formal. 
Pada tanggal 25 Oktober 1983 

Americo mendapat kesempatan 
untuk sekolah penyesuaian dan 

langsung duduk di kelas enam 

SD, hingga akhirnya dinyatakan 

lulus. Setelah lulus SD, ia masih 

berkesempatan melanjutkan 

sekolah di SMP Negeri I Ladi. 

 Pada tahun 1984 ada 

pembukaan Catam di daerahnya, 
dan Americo pun menghadap 
Kepala Sekolah SMP Negeri 

I Ladi agar diijinkan untuk 

mengikuti seleksi Catam di Kodim 
1635/Kovalima. Pada seleksi 

tersebut ia dinyatakan lulus dan 

diberangkatkan untuk mengikuti 
pendidikan di Rindam IX/Udayana 
Bali bersama sembilan orang 

teman seperjuangannya.

 Selama lebih kurang 5 bulan ia 

mengikuti pendidikan kemiliteran, 
akhirnya berdasarkan Skep/26/M/

II/1985, Tmt 16-02-1985, dilantik 
dengan pangkat Prajurit Dua. 

Americo bersama 14 orang rekan 
seangkatannya ditempatkan di 

satuan Yonif Ter 745/Lospalos 
dengan jabatan Ta Mortir 60, 
Kompi Senapan C. Selama tujuh 
tahun karir kepangkatan mulai 

Prada, Pratu, dan Kopda ia lalui 

dengan rasa optimis, menjadikan 
ia dipercaya untuk mengikuti 

pendidikan Bintara dan dan 

dinyatakan lulus pada tahun 1995. 

 Dalam kurun waktu dua 
tahun perjalanan karirnya, 

tepatnya tanggal 24 Desember 

1988 Americo  menikah dengan 
pujaan hatinya bernama Fernanda 
Do Nacimento Pires Fontes Lobato. 
Dari perkawinannya ia dikaruniai 
empat orang anak, yakni Emeliana 

Simon Seran (25 th), Francisco 
Vinsensius Seran (21 th), Esterlino 
Antoni Mandela (16 th), dan 
Aurelia Theresia Oktaviani Seran (5 
th).
 Beberapa jabatan yang pernah 

disandangnya yakni Tabak SO Yonif 

745, Wadan Ru 2 Ton 3 Kipan C 
Yonif  745, Ba Sub Unit Inteldim 
1604/Kupang,  Bamin Komsos 

Koramil-1604-05/Camplong, serta 
Dan Sub 2.2 Unit Intel Dim1604/
Kupang hingga saat ini.

 Prestasi yang diraih Dan 

Sub 2.2 Unit Intel Kodim, Serma  
Americo Seran Loek, adalah 
perolehan senjata api dari seorang 

masyarakat bernama sdr Pedro 

Baros (35 th) pada tanggal 25 
November  2012, pk. 22.30 wita, 
bertempat di Desa Kamanasa, 

Kecamatan Malaka Tengah, 
Kabupaten Belu. Lengkapnya yang 

diserahkan berupa sepucuk senjata 
G-3 Getmi, dengan nomor : JAT 
FMB 872201,  sepucuk SKS dengan 
Nomor : JAT GF 707, 2 bh magasen 
G-3, 36 btr munisi SKS (Cal.7,62 x 
39), 147  btr munisi (Cal.7,62 pp 
64),  dan 3 btr munisi Caliber 65. 
 Adapun Kronologis penemuan 

Senjata berawal dari adanya 
informasi dari sdr Albino Baros 

(PNS Denhub) yang mengatakan  
bahwa adiknya yang bernama 
Pedro Baros telah menemukan 

senjata api. Kemudian Albino Baros 
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melaporkan penemuan senjata 

di daerah Boas, Kabupaten Belu 

tersebut kepada Serma Americo 
Seran Loek. Setelah menerima 

informasi tentang penemuan 

itu selanjutnya Serma Americo 
Seran mencoba menghubungi 
Sdr.Pedro Baros untuk mengecek 
kebenaran informasi tersebut. 

Dari hasil pengecekan didapatkan 
informasi bahwa benar pada bulan 
September 2012 ipar dari Sdr.

Pedro Baros yang bernama Silfester 

Manek telah menemukan 2 pucuk 
senjata dan peluru di sebuah 

kebun milik eks pengungsi Tim-tim 
di daerah Sulit, Desa Kereana Kec. 
Boas, Kab. Belu.

 Setelah menerima keterangan 

tersebut Serma Americo Seran 
memerintahkan sdr Pedro Baros 

untuk melakukan pengecekan 
secara akurat apakah benar senjata 
tersebut masih berada di rumah 

Silvester Manek.

 Setelah Sdr. Pedro Baros 

melihat senjata tesebut, 

selanjutnya Sdr. Pedro 

menginformasikan kepada Sdr. 

Albino Baros pada tanggal 24 

Nopember 2012 pukul 22.30 wita, 
bahwa dua pucuk senjata tersebut 
sudah dipindahkan Silvester 

Manek ke rumah Pedro Baros 

di Desa Kamanasa Kec. Malaka 
Tengah Kab.Belu.

 Pada tanggal 25 Nopember 

2012 pukul 07.00 wita, Serma 
Americo Seran menghadap 
Komandan Kodim-1604/Kupang 

untuk memberikan informasi 

tentang adanya penemuan senjata 

tersebut dan meminta ijin untuk 

berangkat ke Atambua dalam 

rangka pengambilan senjata, 

dengan alasan apabila utusan 

adalah orang yang tidak dikenal 
maka senjata tersebut tidak akan 
diserahkan. 

 Setelah mendapat ijin, Serma 

Americo Seran berangkat menuju 
Atambua dengan menggunakan 

angkutan kota. Setibanya di 
Atambua Serma Americo Seran 

beserta anggota Intel Dim 1605/

Belu berangkat menuju ke Desa 

Kamanasa, Kecamatan Malaka 
Tengah, Kabupaten Belu.  Pukul 

23.30 wita Serma Americo tiba di 
rumah Sdr.Pedro Baros dan tidak 
lama kemudian Sdr. Pedro Baros 

mengeluarkan dua pucuk senjata 
dan munisi yang masih terbungkus 

kertas dari dalam kamarnya.

 Setelah melakukan 

pengecekan senjata dan munisi 
tersebut Serma Americo kembali 
menuju Kodim 1605/ Belu untuk 

melaporkan temuannya kepada  

Komandan Kodim 1605/ Belu. 

 Dari hasil kerja kerja kerasnya 

itu Serma Americo mendapat 
apresiasi, khususnya dari Danrem- 

161/Kupang Brigjen TNI Ferdinand 

Setiawan yang berkesempatan 
menganugerahkan tanda 

penghargaan kepada Dan Sub 2.2 

Unit Intel Kodim-1605/Kupang 
tersebut.(Redaksi)
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T
iada prestasi tanpa berlatih 
dengan sungguh sungguh. 

Prinsip itulah yang dipegang 

teguh oleh Pratu Edi Putera 

Kusumah, Tamtama Kompi 

Bantuan Batalyon Infanteri-303/

SSM/13/I Kostrad.  Berbekal 

keseriusan dan disiplin dalam 

berlatih mengantarkan lajang 
kelahiran 11 Maret 1988 di 

Kampung Mekar Jaya, Kecamatan 
Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya 
ini  meraih segudang prestasi. 
 Memang sudah nampak sejak 

kecil anak ke 3 dari 4 bersaudara 
dari pasangan ayah bernama 

Tarmu dan ibu bernama Momoh 

yang berprofesi sebagai petani, tak 

kenal lelah membantu orang tua 

menggarap ladangnya. 

 Hasil jerih payah Pak Tarmu 

menggarap ladang dari pagi 

hingga petang hanya cukup untuk 
menghidupi keluarga. Keadaan itu 

selalu disyukuri sebagai nikmat 

yang masih diberikan oleh Yang 

Kuasa kepada mereka.

 Demikian pula kesempatan 

untuk mengenyam bangku sekolah 

negeri bagi keempat anaknya  

sangat disyukuri, walau sarat 
keterbatasan namun hari-hari 

tetap dilalui dengan penuh harap. 

Edi Putera mengawali sekolah 
di SD Negeri Jaya Laksana yang 

letaknya cukup dekat, yakni sekitar 
1 km  dari rumah. Pendidikan 

sekolah dasar dilaluinya selama 

6 tahun dan lulus pada tahun 

2001. Selanjutnya ia meneruskan 

sekolah ke SMP Negeri 2 Cikatomas  
yang jaraknya sekitar 20 KM dari 

rumah. Kegelapan pukul 5 pagi 

mengharuskan Edi sudah harus 

berangkat menuju sekolah dengan 

berjalan kaki selama dua jam dan 

tiba di sekolah pada pukul 7 pagi. 
Demikian pula pada waktunya 

Edi Putera Kusumah, 
Jago Lari Dari Yonif-303/SSM, Garut

pulang sekolah ia harus segera 

pulang pada pukul 12 siang dan 

tiba di rumah sekitar pukul 14 sore. 
Setiap hari hal itu dilakukannya 
tanpa mengenal lelah. Guratan 
keprihatinan dijalaninya demi 
menyongsong masa depan yang 

lebih cerah. Sejak kecil sudah 
terbersit dalam benak, kelak ia 

akan berupaya menjadi orang yang 

dapat merobah nasib keluarganya 

menjadi lebih baik. Pada saat 

duduk di bangku SMP, Edi beserta 

rekan sekelasnya beberapa kali 

mengharumkan nama sekolah 

karena berhasil berprestasi 

dalam cabang olahraga Bola Voli.   
Pendidikan SMP ditempuhnya 

selama 3 tahun, tepatnya ia lulus 

pada tahun 2004. Selulus SMP 

ia melanjutkan sekolah di SMA 

Negeri 1 Cikatomas, yang jaraknya 
lumayan jauh dari rumah. Di SMA 

ia aktif  berorganisasi, sehingga 
ia di fasilitasi pihak sekolah untuk 

tinggal di sekolah. Selama itu pula 
ia sering membantu guru dan tata 

usaha untuk mengurus semua 

kegiatan yang berkaitan dengan 

siswa dan sekolah. Menginjak kelas 
dua SMA Edi mulai rajin membina 

fisik, dikarenakan ia sudah berniat 
ingin menjadi anggota TNI kelak 

bila tamat sekolah. Tiga tahun 

masa SMA dilaluinya hingga pada 

akhirnya lulus pada tahun 2007.
 Dengan bermodal tekad,  

pada tahun 2007 Edi yang memang 
berangan-angan ingin menjadi 

TNI, memberanikan diri mengikuti 
pendaftaran Calon Bintara  TNI di 
Kodam III/Siliwangi. Namun pada 
saat itu keberuntungan belum 

berpihak kepadanya karena gagal 

pada seleksi tingkat pusat. Tak lama 
kemudian dibuka pendaftaran 
Tamtama, Edipun mendaftarkan  
diri dan mengikuti seleksi hingga 
dinyatakan lulus. Selama enam 

bulan Edi mengikuti pendidikan 
Secata di Rindam III/Siliwangi, dan 
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akhirnya pada tanggal 21 April 

2008 dilantik menjadi anggota 
TNI AD dengan pangkat Prajurit 

Dua. Melalui proses yang ketat 

akhirnya Edi dinyatakan memenuhi 

syarat menjadi anggota Yonif- 303/

Kostrad yang bermarkas di wilayah 
Garut.
 Kemampuan fisik yang tanpa 
sengaja terbina sejak kecil, hingga 
berlanjut kepembinaan rutin yang 
dilakukan selama dua tahun di 

satuan, mengantarkannya terpilih 

untuk mengikuti seleksi yang 
diadakan oleh KONI Kabupaten 

Garut, hingga akhirnya ia 
diperintahkan bergabung untuk 

berlatih bersama tim Atlet Atletik 
Kabupaten Garut.
 Hasil dari pembinaan atlet 

itu, pada tahun 2010 Edi Putera 

lolos kualifikasi Porda Jabar, 
dan akhirnya resmi mengikuti 
kejuaraan Porda Jabar dalan 

nomor lomba lari 5000 M. Setelah 

itu pada tahun 2011 kembali 

dipercaya mengikuti kejuaraan 
Pekan Olahraga Angkatan Darat 

yang dilaksanakan di Kodam V/

Brawijaya Pada saat itu Edi Putera 
mewakili Kostrad masuk peringkat 
empat besar dalam nomor lari 5000 

M. Untuk mengejar kekurangan 
dalam hal teknis, ia terus berlatih 
dengan tekun sambil memotivasi 
diri untuk terus mengikuti berbagai 
kejuaraan, diantaranya : 
 Pada tahun 2011, mengikuti 
Lomba Lari 10 KM dalam rangka 

HUT Kodam III/Siliwangi, dan 
berhasil mendapat predikat 

juara III. Masih pada tahun 2011 

ia mengikuti Lomba Lari 10 KM 
dalam rangka HUT TNI KE 66 di 
Bandung, dan memperingati hari 
olahraga nasional, yang keduanya 

mendapat juara harapan III. 

Berikutnya pada tahun 2012, 

mengikuti Lomba Lari 5 KM dalam 
rangka HUT kota Purwakarta dan 
berhasil meraih juara II. Kemudian 

pada tahun 2012, mengikuti 
Lomba Lari 10 KM dalam rangka 

HUT kota Tasikmalaya, berhasil 
menjadi juara 1. Pada tahun 2012 

juga, Edi Putera dalam Lomba Lari 

3000 Halang Rintang dalam rangka 

PORKAB, berhasil menjadi juara 1. 

Dan pada tahun yang sama juga ia 

menjadi juara II pada Lomba Lari 

10.000 M lintasan dalam rangka 

PORKAB. Pada tahun 2013 Edi 

Putera mengawali prestasinya 
dengan meraih juara III pada Lomba 

Croos Country mewakili Kostrad 
dalam rangka memperebutkan 

Piala Panglima TNI. Berikutnya 

pada Lomba Triathlon mewakili 
Kostrad di Palembang dalam rangka 

Assran Cup 2013, meraih juara IV. 
Dan terakhir pada saat mengikuti 
Lomba Lari 11 KM dalam rangka 

Diesnatalis Universitas 11 Maret di 
Solo, berhasil meraih juara II.
 Dengan hasil yang telah 

diraih, dia tidak merasa puas, 
melainkan terus berusaha memacu 
diri untuk meningkatkan prestasi 

yang lebih cemerlang. Selaku 
anak buah, Edi Putera Kusumah 

banyak mengucapkan terimakasih 
kepada Komandan Satuan 

Yonif-303/SSM Letnan Kolonel 

Inf Yarnedi  beserta Komandan 

Kompi Kapten Inf Sutopo yang 

telah memberikan kesempatan 

baginya untuk mengembangkan 

bakat yang dimiliki. Tidak lupa 

ucapan terima kasih kepada sang 
pelatih Bapak Pudin beserta ketua 
PASI Kabupaten Garut Bapak Aif 
Sarifudin yang telah melatih dan 
membina, sehinggga bisa seperti 
sekarang ini. Semoga kedepan 

Edi Putera Kusumah dapat 

meningkatkan prestasi yang lebih 

gemilang, Maju terus prajurit, 

taklukkan para pesaingmu !!!! 

(Redaksi)
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PRAJURIT DI PERBATASAN

Prajur i t  Yoni f 403/ WP Tiba di  Perbatasan Mal indo

S
ebanyak 650 prajurit 

Yonif-403/WP, Kentungan, 

Yogyakarta, tiba di Pelabuhan 
Pontianak, Kalimantan Barat. 
Pengamanan Perbatasan Lintas 

Darat di wilayah Indonesia-
Malaysia, tepatnya di daerah 

Entikong-Sarawak, Kalimantan 
Barat, (1/6). Kedatangan prajurit-
prajurit ini disambut oleh pejabat 

TNI AD dan TNI AL jajaran Kodam 

XII/Tanjungpura

 Selanjutnya seluruh kekuatan 

personel transit dan bermalam di 

Detasemen Zeni Tempur (Denzipur) 
Pontianak, untuk melaksanakan 
persiapan upacara penyambutan 
oleh Pangdam XII/Tanjungpura 

Mayjen TNI Ridwan.
 Dalam amanatnya, Mayjen 

TNI Ridwan mengucapkan selamat 
datang di ‘Bumi Khatulistiwa’ 
kepada seluruh prajurit. Pangdam 

menegaskan serta berharap 

agar prajurit Yonif-403/WP 

secara sungguh-sungguh dan 
bertanggungjawab melaksanakan 
fungsi dan tugas pokoknya sebagai 

prajurit Pamtas RI-Malaysia di 

perbatasan Entikong-Serawak.
 Secara pribadi dan mewakili 
seluruh perwira, staf dan prajurit 
jajaran Kodam XII/Tanjungpura 

saya ucapkan selamat datang 
dan selamat menjalankan tugas 

pengabdian yang mulia kepada 

bangsa dan negara dalam menjaga 

kedaulatan NKRI. “Saudara-saudara 
sebagai prajurit pilihan harus 

lebih baik lagi dalam menjalankan 

tugas pengamanan perbatasan 

lintas darat RI-Malaysia dibanding 

prajurit-prajurit sebelumnya”, 
tegas Mayjen TNI Ridwan.
 Sementara Asintel Kasdam  

XII/Tanjungpura Kolonel Inf 

Ontang Roma Pangihutan dalam 

paparannya juga menegaskan 

kepada seluruh prajurit Pamtas 

Yonif-403/WP, khususnya satuan 

unit intel agar bertugas dengan 

baik dan melakukan pengawasan 
secara kontinyu sekaligus tidak 
mudah terbius oleh rayuan-rayuan 

dari pihak manapun yang dapat 

mengarah kepada tindakan negatif 
yang merusak nama baik satuan 

maupun nama TNI AD.

 Usai dilakukan upacara 
penyambutan, selanjutnya Pangdam 

XII/Tanjungpura menyalami 

Komandan Yonif-403/WP Letkol 

Inf Renal Aprindo Sinaga beserta 

perwakilan prajurit masing-masing 
kompi. Selanjutnya, seluruh 

kekuatan personel tersebut 

bergerak menuju perbatasan 

dan pos-pos sepanjang garis 

perbatasan Kalimantan Barat 

pada Minggu tanggal 2 Juni 2013. 

(Redaksi)
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Satgas Pamtas RI-RDTL Yoni f L-503 Kostrad 
Bantu Masyarakat Tanam Padi  di  Pos Fatubesi

P
rajurit Kostrad khususnya 

Batalyon Infanteri Lintas 

Udara-503/MK selain di 
tuntut profesional, layaknya 

prajurit lintas udara juga dituntut 

untuk siap diterjunkan dimana 

saja, dalam medan apapun dalam 

rangka mempertahankan keutuhan 

wilayah NKRI. Hal ini diungkapkan 
Danyon Linud-503/MK Letkol Inf 

Freddino Janen Silalahi ketika 
memberikan keterangan kepada 

redaksi Palagan beberapa waktu 
yang lalu.

 Disamping itu, Batalyon yang 

saat ini dipercaya melaksanakan 
operasi Pamtas RI-RDTL ini 

senantiasa membangun  sifat dan 
perilaku yang ramah, sehingga 

dimanapun berada dan bertugas 

selalu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan terutama dalam 

kehidupan sosial masyarakat. Hal ini 

dapat terlihat dari berbagai bentuk 

kegiatan yg dilakukan  Prajurit 

Yonif Linud- 503 untuk merebut hati 
masyarakat, diantaranya bergabung 

bersama masyarakat menanam 

padi di sawah di sekitaran pos 

Fatubesi Atambua.

 Lebih lanjut Danyonif 

Linud-503/MK mengungkapkan 

bahwa tidak berhenti pada kegiatan 
menanam padi, prajuritpun 

mencoba mengoperasionalkan 
alat pertanian yang ada. Berbekal 

kemauan dan motivasi yang 
tinggi ditambah panduan singkat 
dari tenaga ahli yang ada, 

mereka dapat dengan mudah 

mengoperasionalkan alat-alat 

seperti traktor.
 Hal ini memang bukanlah hal 

yang baru bagi prajurit Kostrad 

pada umumnya. Sebagaimana 

ungkapan bahwa prajurit Kostrad 
khususnya prajurit Lintas Udara 
selain profesional dibidangnya 

harus profesional dalam beberapa 

bidang tertentu, tidak terkecuali di 
bidang pertanian, urai Danyonif.

 Yang tidak kalah penting 
adalah bagaimana proses 

penyiapan kemampuan prajurit, 

karena semua kegiatan tersebut 

bisa dilakukan karena sebelum 

menuju daerah penugasan sudah 

ada program latihan khusus seperti 
penataran singkat walaupun tidak 
mahir tapi paling tidak dipelajari, 
dipahami, dan dimengerti. Karena 
prajurit Mayangkara meyakini 

bahwa tugas adalah pengabdian 
kepada bangsa dan negara serta 

kepada masyarakat. “Kalau tidak 
bisa memberi jangan menyusahkan 

masyarakat”, begitu semboyan 
yang selalu dipegang teguh oleh 

prajurit Kostrad di Perbatasan 

RI-RDTL, demikian penjelasan 

Danyonif menutup percakapan 
dengan redaksi Palagan. (Redaksi)
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UNIT KENDARAAN MESS LAPANGAN
BEKANGDAM I /BUKIT BARISAN

yang pada umumnya terdiri dari 

perbukitan/gunung-gunung dan 

sulit dijangkau dengan kendaraan 

organik biasa.

Kemampuan Unit Kendaraan 

Mess Lapangan.
 Unit mess lapangan ini 
mampu mencapai medan yang sulit 
dijangkau oleh kendaraan biasa 

seperti hutan, tanah berlumpur, 
sungai, bukit, serta daerah dengan 

kondisi geografis ekstrem

 Kelengkapan dan perbekalan 

yang tersedia di unit mampu 

mendukung kebutuhan makan 

prajurit dengan kekuatan 1 peleton 

selama 3 hari, berupa makanan 

segar dan siap saji ditambah  

ransum tempur untuk 3 hari 

selanjutnya.

 Selain itu, mampu 

menyediakan sarana akomodasi 

untuk 1 peleton prajurit dengan 

menggunakan tenda dan veldbed.

 Kendaraan mess lapangan 

ini dirancang mudah dalam 
pengoperasiannya, sehingga lebih 

menghemat waktu dan tenaga 
untuk mampu bergerak cepat 
dan siap sewaktu-waktu apabila 
diperlukan. 

B
ekangdam I/Bukit Barisan 

merupakan salah satu Badan 

Pelaksana Kodam I/Bukit 

Barisan yang berkedudukan 

langsung dibawah Pangdam 
I/Bukit Barisan, bertugas 

menyelenggarakan pelayanan 

bekal, jasa, dan pemeliharaan 

bekal/materiil Bekang.

 Dalam rangka meningkatkan 

pelayanan terhadap satuan-satuan 

dibawah perawatannya, khususnya 
pelayanan jasa pemasakan dan 

mess lapangan, Bekangdam I/Bukit 

Barisan  berinovasi memodifikasi 
“unit kendaraan mess 
lapangan” disesuaikan 
dengan kondisi geografis 
Kodam I/Bukit Barisan 
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 Tak hanya mudah dalam 

pengoperasiannya, kendaraan 

mess lapangan ini juga sangat 

ramah lingkungan, kebersihannya 

dapat terjaga dengan adanya 

penampungan sementara yang 

melekat pada mobil, sehingga 

tidak merugikan masyarakat dan 
lingkungan sekitar.  

 Untuk menghadapi medan 
yang berat, unit ini dilengkapi 

dengan roll bar dengan bahan besi 

seamless SCH 40 dipasang dalam 
posisi 6 titik, sehingga menjamin 
tingkat keamanan bagi personel 
yang ada didalamnya jika terjadi 

benturan keras/terguling di medan 

tugas.

 Kendaraan ini dilengkapi 1 

unit winch dengan kemampuan 
tarik 4 ton, sehingga membantu 

personel dalam rangka kegiatan 

recovery/penyelamatan apabila 

sewaktu-waktu terjebak di medan 
lumpur atau kontur kemiringan 

yang cukup berat untuk dilewati. 
Selain itu, kendaraan ini difasilitasi 

dengan generator listrik untuk 

mendinginkan perbekalan di 

dalam frezzer dan berfungsi sebagai 

penerangan pada malam hari 

di dalam tenda personel dan 

sekitarnya, serta dilengkapi pula 

dengan sarana komunikasi berupa 

radio.

PENUTUP.
 Demikian tentang unit 

mess lapangan Bekangdam I/

Bukit Barisan, semoga dapat 

memberikan masukan dan manfaat 
bagi pimpinan untuk dapat 
digunakan dalam menentukan arah 
kebijakan dalam mendukung tugas 

pokok Kodam I/Bukit Barisan, 
khususnya pelaksanaan tugas 
memberikan pelayanan jasa dan 
perbekalan bagi seluruh satuan 

jajaran Kodam I/Bukit Barisan  
yang menjadi tugas dan tanggung 

jawab Bekangdam I/Bukit Barisan. 
(Redaksi)
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1. Personel.

Kekuatan personel unit kendaraan mess lapangan 

7 orang yang terdiri dari :

•   Bintara : 1 orang sebagai Danru
•   Tamtama : 1 orang sebagai pengemudi
•   Tamtama : 5 orang sebagai Ta pemasak 
           dan pemasang tenda

2. Kelengkapan Unit Mess Lapangan.

•   Veldbed  : 40 buah
•   Ompreng  : 40 buah
•   Sendok - Garpu : 40 pasang
•   Mug minum : 40 buah
•   Kompor lapangan : 2 unit
•   Tabung gas LPG : 1 unit
•   Genset  : 1 unit
•   Frezzer  : 1 unit
•   Tangki air  : 1 unit 
     (kapasitas 300 liter)
•   Tenda serba guna : 1 set
•   Kursi lapangan : 5 buah
•   Meja lapangan : 2 buah
•   Ketel  : 2 ketel 
     20 liter 2 ketel 50 liter

•   Aldurlap  : 1 peti
•   Tabung pemadam api  : 1 unit (9 kg)

PERSONEL DAN KELENGKAPAN
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1. Kendaraan.

•   Chasis dan Body :  Toyota FJ 40 1978k. 
•   Mesin  :  Toyota 2 F 6 Cylinder Roof Rack, 
•   Bahan bakar :  Bensin l.  

•   Volume mesin :  4.320 ccDenhar jasaint 1-44-12
•   Roll bar  :  Pipa seamless SCH 40, 6 titik            
•   Winch  :  Elektrik T- MAX 4 ton
•   Radio komunikasi :  Alinco DR – 135
•   Ban   :  Extra grib Goodyear 15 x 750 9 PR
•   Alat keselamatan :  Safety belt 2 titik
•   Kapasitas tangki BB:  50 liter

•   Bengkel Modifikasi :  Bekangdam I/BB
•   Peralatan lain :  

     -  Kotak P3K

     -  Tabung pemadam kebakaran

     -  Lampu tembak

2. Dimensi Trailer Dapur Lapangan.

•   Panjang   : 210 cm
•   Lebar   : 160 cm
•   Tinggi tenda tertutup : 155 cm
•   Tinggi tenda terbuka : 210 cm
•   Tangki air :
     -   Bahan    : Stainless steel

     -   Panjang   : 160 cm
     -   Lebar   : 45 cm
     -   Tinggi   : 40 cm
•   Ukuran ban   : R 16 x 600, 9 PR
•   Berat total   : 1.500 kg

SPESIFIKASI TEKNIS
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APA KATA MEREKA

O
ppie Kumis adalah seorang 

pelawak sekaligus aktor 
yang mempunyai nama asli 

Muchtar Luthfi ini dikenal khalayak 
ramai dengan ciri khasnya yang 
berkumis dan berpeci pada 

Oppie Kumis (komedian & aktor)

Wulan ‘Ciut-Ciut’ (penyanyi)

setiap penampilannya. Kepada 
tim redaksi Majalah Palagan, Ia 
menceritakan debut kariernya saat 
bergabung dengan Lenong Betawi. 
Dari penampilannya tersebut, Ia 

pun mendapat tawaran untuk 
tampil dalam acara-acara yang 
berbau komedi, bahkan hingga 

layar televisi. 

 Saat diundang mengisi sebuah 

acara oleh TNI Angkatan Darat 
beberapa waktu lalu, aktor yang 
kerap disapa dengan Bang Oppie 

ini pun bersedia meluangkan 

waktunya untuk berbincang-
bincang dengan tim redaksi 
Majalah Palagan. “Saya senang 
kalau ada TNI tuh merasa aman 

dan tenteram. TNI selalu sigap 

dalam setiap hal”, ujarnya kepada 
tim redaksi Majalah Palagan. Saat 

dimintai pendapatnya tentang 

Alat Utama Sistem Persenjataan 
TNI, kakek dua orang cucu ini 
memberikan tanggapannya “saya 
setuju sekali jika alat perang TNI 

ditambah dan diperbarui lagi biar 

lebih modern. Kalau alat perang 

kita canggih, negara tetangga tidak 
akan meremehkan kita”, tukasnya.
 Sebelum menutup 

perbincangan dengan tim redaksi 
Majalah Palagan, komedian yang 

ngetren dengan pantun “Masak 
air biar matang. Masak air biar 

matang…” ini berharap semoga 
TNI, khususnya TNI Angkatan 

Darat semakin solid, tangguh, 

dan profesional dibidangnya. “TNI 
garda terdepan bangsa”, tutupnya. 
(Redaksi)

“Cintamu ciut-ciut..sayangmu 
ciut-ciut..hatiku jadi ciut..
ketemu kau jadi takut”. Itulah 

salah satu penggalan lirik lagu 

berjudul “Cinta Ciut-Ciut” milik 
pedangdut Wulan ini. Penyanyi 

jebolan sebuah kompetisi musik 
Kontes Dangdut Indonesia (KDI) 
yang ditayangkan oleh salah satu 

stasiun televisi swasta nasional ini 
mengaku membubuhkan julukan 

di belakang namanya ‘Ciut-Ciut’. 
Kebetulan Wulan mendapatkan 

lagu berjudul “Cinta Ciut-Ciut” 
ciptaan Abuy Akur yang sempat 
booming sejak menciptakan lagu 
“Keong Racun” yang dipopulerkan 
oleh Shinta-Jojo di YouTube. 

“Biar lebih mudah diingat orang”, 
katanya kepada tim redaksi 
Majalah Palagan saat diwawancarai 
beberapa waktu lalu.

 Saat dimintai komentarnya 

tentang TNI Angkatan Darat saat 

ini, pemilik nama asli Yendini 

Wulansari ini mengatakan bahwa 
TNI Angkatan Darat sudah 

semakin solid dan profesional. 

Hal ini terlihat dari kesigapan para 

prajurit TNI Angkatan Darat saat 

membantu korban bencana alam 
seperti kebakaran hutan yang 
terjadi di Pekanbaru beberapa 

waktu lalu. “Menurut saya, 
siapa lagi yang akan membantu 

menanggulangi bencana alam 
kalau bukan prajurit TNI. Mereka 

(TNI) bekerja ikhlas dan profesional 
tanpa mengharapkan pamrih 

sedikit pun”, ujar Wulan.
 Ketika disinggung mengenai 
Alutsista yang dimiliki TNI Angkatan 

Darat saat ini, penyanyi kelahiran 

1 April 1985 itu menambahkan 

“dengan adanya penambahan dan 
pemodernisasian Alutsista yang 

baru, semoga kehadiran Alutsista 

tersebut dapat memperkuat 

persenjataan Indonesia”. Diakhir 
perbincangannya dengan tim 
redaksi Majalah Palagan, tak lupa 

Wulan mengucapkan “semoga 
TNI Angkatan Darat semakin jaya”. 
(Redaksi)   



GELAR AKSI BELADIRI MASSAL PRAJURIT TNI AD 

21 JUNI 2013 DI MONAS, JAKARTA   
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