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S
alam Indonesia! Belum lama ini, tersiar kabar bahwa TNI 
akan merealisasikan rencana pembentukan Unit Antiteror 
TNI. Saya sebagai orang awam sangat mendukung rencana 

tersebut akan terealisasi, mengingat dewasa ini banyak terjadi 
ancaman teror yang menghantui negeri ini. Saya sangat yakin 
bila pasukan elit anti teror, Angkatan Darat dengan Sat-81/
Gultor Kopassus, Angkatan Laut dengan Denjaka Marinir, 
dan Angkatan Udara dengan Detasemen Bravo bergabung 
membentuk Unit Antiteror kemampuannya akan luar biasa, 
maka para teroris dan kaum separatis di negara ini akan dapat 
ditumpas. Semoga niat baik tersebut dapat direalisasikan oleh 
pemerintah, sehingga TNI sebagai benteng  terakhir negara 
dapat menjaga keamanan dan kedaulatan negara ini. 

Khoirul, Sleman  

P
embaca setia Palagan yang berbahagia, puji dan syukur  
kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 

atas berkat Rahmat dan karunia-Nya kita dapat berjumpa 

kembali dengan Majalah Palagan Vol. 14 No. III edisi September 

2013. Pembaca Majalah Palagan, pada volume 14 tahun No. III 

edisi September 2013 kali ini redaksi menyuguhkan beberapa 

informasi menarik dan penting untuk diketahui pembaca. 
Informasi menarik yang kami suguhkan pada rubrik fokus 

adalah kerja sama TNI Angkatan Darat dengan Pemda DKI 

Jakarta dengan sasaran kegiatan pembersihan kali Ciliwung 
yang diikuti sekitar 10.000 orang.
 Informasi penting lainnya adalah tentang penyiapan calon-
calon pemimpin TNI Angkatan Darat dimasa yang akan datang 

yang redaksi kemas dalam rubrik bincang-bincang dengan 

Gunernur Akmil, Mayjen TNI Sumardi.

 Pada rubrik info komando redaksi ketengahkan tentang 

berbagai kegiatan pimpinan Angkatan Darat, sedangkan 

pada rubrik profil kali ini, ditampilkan  profil satuan Batalyon 
Infanteri-721/Makkasau Kodam VII/Wirabuana dimana satuan 

ini merupakan salah satu Batalyon terbaik di jajaran Angkatan 

Darat.

 Pada rubrik lintas satuan, redaksi menampilkan berita 

kenaikan tarap Taruna Akmil, Seminar tentang penanggulangan 

teroris dan masih banyak lagi berita menarik lainnya yang 

kami sajikan pada  Majalah Palagan Volume 14 nomor III edisi 

September 2013 kali ini.

 Semoga rubrik yang kami sajikan pada Majalah Palagan 

Volume 14 nomor III edisi September 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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D
alam kurun waktu tahun 
2013 ini, banyak MoU yang 

telah dilakukan antara 

lembaga/instansi pemerintah 

maupun swasta, BUMN dengan TNI 
Angkatan Darat. Berbagai lembaga/

instansi yang telah membuat 

MoU dengan TNI Angkatan 

Darat antara lain  Kementerian 

Pendidikan, Kementerian Dalam 

Negeri, Kementerian Kelautan 

dan Perikanan, Kementerian 

Perumahan Rakyat, Kementerian 

BUMN, Kementerian Perdagangan, 

Kementerian Pertanian, POLRI, 

BRI, BNI, Mitra TNI AD, dan lain-

lain. MoU ini dimaksudkan untuk 

membantu menangani berbagai 

persoalan yang ada di berbagai 

instansi/lembaga tersebut yang 

memang sangat memerlukan 

kinerja yang sinergis, tidak bisa 
berdiri sendiri. Tentu melalui Mou 

tersebut akan membuat kinerja 

kedua instansi menjadi lebih 

produktif, dengan memberdayakan 
seluruh potensi yang ada.

 Dari beberapa MoU yang 

dilaksanakan, salah satu contoh 

adalah nota kesepahaman yang 

dilakukan Kementerian Kelautan 

dan Perikanan (KKP) dengan TNI 

Angkatan Darat yang dilaksanakan 

beberapa waktu yang lalu. Mou 
ini difokuskan pada kegiatan 

kerjasama untuk mewujudkan 
ketahanan pangan nasional 

melalui industrialisasi perikanan. 

KKP menilai keberadaan bintara 

pembina desa (Babinsa) sebagai 

solusi untuk membina masyarakat 

pedesaan, khususnya bagi nelayan 

dan masyarakat pesisir terkait 

program-program KKP bidang 

ketahanan pangan, khususnya 

kegiatan kampanye Gemar Makan 

Ikan (Gemarikan).

 MoU lainnya yang dapat kita 

lihat adalah dengan Kementerian 

Perumahan Rakyat (Kemenpera). 

Kesepakatan Kerja Sama (KKS) yang 

dilakukan kedua instansi ini adalah 

dalam rangka penyediaan Tenaga 

Pendamping Masyarakat (TPM) 

dalam pelaksanaan penyaluran 

Bantuan Stimulan Perumahan 
Swadaya (BSPS). KKS ini merupakan 
kelanjutan dari penandatanganan 

MoU yang ditandatangani 

Kemenpera dan Kepala Staf 

Angkatan Darat pada saat kegiatan 

TNI Manunggal Membangun Desa 

(TMMD) di Kupang beberapa 

MoU TANDA KEPERCAYAAN RAKYAT 
TERHADAP TNI AD
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waktu lalu. TPM TNI AD adalah 
tenaga pendamping masyarakat 

yang disediakan oleh TNI Angkatan 

Darat dengan ketentuan 1 (satu) 

desa, 1 (satu) TPM TNI AD terdiri 

dari Babinsa setempat dan Bintara 

Zeni, dan sebagai koordinator TPM 

dilakukan oleh Pasiter atau Perwira 
Zeni yang melakukan pengawasan 
ditingkat kabupaten atau kota.
 Selain itu juga masih banyak 

MoU lain yang tercipta selama 

tahun 2013 ini. Perlu diketahui 

bahwa, MoU ini bukan merupakan 
keinginan atau permintaan 

dari TNI Angkatan Darat tetapi 

muncul karena adanya trust atau 

kepercayaan yang diberikan dari 

berbagai instansi atau lembaga 

baik  pemerintah maupun swasta 
terhadap kinerja TNI Angkatan 

Darat. Tentunya bagi setiap 
prajurit hendaknya mengerti 
dan memahami bahwa MOU 
ini merupakan  suatu kerjasama 

dalam bentuk bantuan TNI AD 

kepada instansi atau lembaga 

pemerintah dan swasta dalam  
penanganan berbagai masalah 

untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. 

 Tentunya kita patut 

mengapresiasi semua ini, karena 

TNI Angkatan Darat sebagai 

salah satu komponen bangsa ini, 

mampu memberikan konstribusi 

yang positif dalam membangun 
bangsa dan negara yang kita cintai 

ini melalui kerja sama dengan 

berbagai instansi atau lembaga. 

Pelibatan TNI Angkatan Darat dalam 

berbagai kerja sama melalui MOU 

ini, selain merupakan kepercayaan 

yang diberikan masyarakat juga 

karena TNI Angkatan Darat 

mempunyai potensi yang besar 

dan struktur yang luas untuk yang 

dimanfaatkan dalam membantu 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

 Sementara itu, perlu juga 

kita pahami bahwa dalam 
pelaksanaan kerja sama melalui 

MoU ini, TNI AD tidak menyalahi 
tugas dan fungsinya sebagai alat 

negara. Prinsip-prinsip pengaturan 

pelibatan TNI AD melalui MoU 

ini merupakan amanat  Undang-

Undang Nomor 34 tahun 2004 

tentang TNI, khususnya Operasi 

Militer Selain Perang (OMSP). 

Didalam Undang-Undang (UU 

TNI Pasal 7 ayat 2 huruf b angka 

9) tersebut diamanatkan kepada 

TNI untuk membantu tugas 

pemerintahan di daerah. Bahkan 

lebih dari itu, melalui MoU ini 

diharapkan dapat memperkokoh 

kemanunggalan TNI-Rakyat yang 

telah terbukti ampuh dalam 
menjaga persatuan bangsa dalam 

bingkai Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.

 Oleh karena itu, dalam 

mencermati perkembangan 
adanya MoU ini, kita perlu 

memandang hal itu merupakan 

langkah yang positif dan solusi 
yang tepat dalam membantu 

menangani berbagai persoalan 

dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara. Pelibatan dan 

kerjama TNI Angkatan Darat ini 

merupakan core business dari TNI 

Angkatan Darat dan diwujudkan 
untuk kemanunggalan TNI dengan 

rakyat. Akhirnya, dengan adanya 

MOU ini diharapkan akan mampu 

mendorong dalam menciptakan 

hasil kerja yang optimal antara 
kedua instansi/lembaga, sehingga 

dapat membantu meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. (Redaksi)
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SERBUAN TERITORIAL SENJATA 
ANDALAN TNI AD UNTUK SELALU 
BERADA DI HATI RAKYAT

B
eberapa waktu yang lalu, 
Kepala Staf Angkatan 

Darat, (waktu itu dijabat 
oleh Jenderal TNI Moeldoko), 

mencanangkan program yang 

benar-benar dapat langsung 

menyentuh kehidupan masyarakat. 

Program ini dikenal dengan nama 

“serbuan teritorial”, yaitu  kegiatan 

karya bakti dan bakti sosial skala 
besar yang melibatkan ribuan 

prajurit bersama masyarakat. 

 Karya Bakti dan Bakti Sosial 
ini merupakan salah satu wujud 

kepedulian dan tanggung jawab 
sosial TNI Angkatan Darat terhadap 

kondisi kehidupan masyarakat 

diberbagai daerah yang kurang 

mampu, khususnya di daerah 

perbatasan, daerah konflik dan 
di wilayah Timur Indonesia dan 
pelestarian lingkungan hidup. 

 Melalui kegiatan ini, TNI 

Angkatan Darat berupaya 

membantu pemerintah 

meningkatkan taraf kesejahteraan 

masyarakat, dengan sasaran 

kegiatan bidang kesehatan, 

pendidikan dan lingkungan hidup. 

 Dibidang kesehatan 

dilaksanakan pembangunan 

Pos Kesehatan, kegiatan operasi 

bibir sumbing, operasi hernia, 

pengobatan massal, dan bantuan 

sarana Ambulance. 

 Dibidang pendidikan, 

dilaksanakan  pemberian bantuan 

pendidikan mulai tingkat sekolah 
dasar sampai SMA, pengadaan 

buku PAUD, pengadaan mobil 

pintar dan pengadaan buku untuk 

perpustakaan Sekolah. 
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 Dengan dilaksanakan kegiatan 

ini diharapkan dapat meningkatkan 

kebersamaan TNI AD dengan 

rakyat yang pada akhirnya dapat 

mewujudkan Kemanunggalan TNI-
Rakyat.

 Sedangkan, dibidang 

lingkungan hidup, dilaksanakan 

pemberian bantuan bibit dan 

penanaman pohon. 

 Sebagai implementasi Binter, 

kegiatan karya bakti dan bakti 
sosial seperti ini  sudah menjadi 
bagian dari tugas pokok TNI 

Angkatan Darat, khususnya dalam 

membantu mengatasi kesulitan 

masyarakat dan pemerintah 

daerah.  Hal ini sudah menjadi 

tekad dan komitmen TNI Angkatan 

Darat, untuk senantiasa peduli dan 
membantu kesulitan yang sedang 

dihadapi rakyat.  

 Sebagai tentara rakyat, yang 

lahir dan dibesarkan oleh rakyat, 

maka TNI Angkatan Darat akan 

terus berjuang dan memberikan 

pengabdian yang terbaik kepada 

rakyat, bangsa dan negara. 

 Seiring dengan hal tersebut, 

secara internal TNI AD juga akan 

terus melakukan pembenahan 

kultur perilaku prajurit guna 

membangun sosok penampilan 

prajurit TNI AD yang modern, 

bermartabat, santun, ramah dan 

rendah hati serta mencintai dan 

dicintai rakyat. 

 Berkaitan dengan Serbuan 

Teritorial ini, TNI Angkatan Darat 

telah melaksanakan kegiatan 

seperti diantaranya di Kodam V/
Brawijaya, Kodam II/Sriwijaya dan 
Kodam Jaya/Jayakarta.

 Di setiap kesempatan 
semacam ini Pimpinan TNI 

Angkatan Darat berharap kiranya 

tekad dan niat tulus ini akan 

mendapat dukungan sepenuhnya 

dari segenap komponen 

masyarakat, sehingga TNI AD dapat 

semakin menajamkan perannya 

sebagai alat pertahanan negara 

dalam mendukung dinamika 

pembangunan nasional.

 Dalam setiap pelaksanaan 
pembangunan, tentu 

mensyaratkan adanya sinergitas 
antar berbagai komponen 
bangsa agar tujuan dan sasaran 

pembangunan tersebut benar-

benar memberikan manfaat bagi 

segenap lapisan masyarakat. 

 Hal lain Kasad menyampaikan 

bahwa sinergitas yang kita bangun 
hendaknya dilakukan secara 

berkesinambungan baik pada 

tahap pencegahan maupun tahap 

penyelesaian masalah.  Hal ini 

penting kita lakukan mengingat 
dampak permasalahan sosial 

yang melibatkan massa seringkali 

menggangu rasa aman masyarakat 

dan bahkan mengganggu 

keberlangsungan pembangunan. 

 Oleh karena itu, marilah 
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kita bersatu padu untuk bekerja 

sama sesuai peran dan fungsi 

yang kondusif demi tercapainya 

keberhasilan pembangunan di 

daerah. 

 Oleh karenanya, pada setiap 
kesempatan Pimpinan Angkatan 

Darat mengajak kita semua untuk 

bersatu padu untuk bekerja sama 

sesuai peran, fungsi dan bidang 

tugas kita masing-masing serta 

berpartisipasi dan memberikan 
kontribusi yang positif bagi 
keberhasilan pembangunan di 

daerah. Mari bersama-sama 

terus kita jaga situasi dan kondisi 

keamanan di wilayah ini agar tetap 
aman dan kondusif. Bila terjadi 

permasalahan, agar diselesaikan 

dengan cara-cara yang baik dan 

bijak, dengan mengedepankan 

prosedur hukum. Hindari 

penyelesaian masalah dengan cara 

kekerasan dan anarkhis, karena 

justru akan merugikan masyarakat 

sendiri.

 Implementasi dari kebijakan 

Kasad ini telah diwujudkan di 
beberapa daerah diantaranya 

Kodam V/Brawijaya yang 
merupakan pelaksanaan karya 

bakti skala besar. Sasaran karya 
Bakti yang diikuti oleh  TNI dari 
ketiga Angkatan, Polri, Satpol 
PP, ormas serta masyarakat 

tersebut meliputi pembersihan 
dan pembenahan situs sejarah, 

pengobatan massal, pembagian 

sembako dan bazar.

 Di wilayah Kodam III/Siliwangi 
sasaran fisik karya bakti meliputi 
rehabilitasi  rumah penduduk, 

pengecatan Masjid, pembersihan 

10       PALAGAN

FOKUS



Sekolah Dasar, dan perbaikan 

jalan. Sementara bakti Sosial yang 
dilaksanakan berupa pengobatan 

umum gratis, sunatan massal, 
operasi katarak dan pembagian 

sembako kepada warga 
masyarakat.

 Sedangkan di Kodam Jaya/

Jayakarta, TNI Angkatan Darat 

bersama Pemerintah Daerah DKI 

Jakarta, Ormas dan masyarakat 

yang bermukim di bantaran 

Sungai Ciliwung  melaksanakan 
pembersihan dan memperdalam  

Sungai Ciliwung, pembersihan 
sampah, serta  penanaman pohon 

di sepanjang bantaran Sungai 

Ciliwung.
 Karya bakti dan bakti sosial 
ini tidak hanya dilaksanakan di 

wilayah Jawa saja akan tetapi juga 
dilaksanakan di seluruh Indonesia

 Dengan adanya program 

ini diharapkan kualitas hidup 

masyarakat dapat ditingkatkan, 
sehingga bangsa ini diawaki 
oleh penduduknya yang sehat 

dan lingkungannya yang  bersih. 

(Redaksi)
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KASAD DAN GUBERNUR DKI SUSURI CILIWUNG 
DENGAN PERAHU KARET

S
ekitar 10.000 personel TNI 

Angkatan Darat bersama 

Pemda DKI Jakarta, Organisasi 

Masyarakat (Ormas) seperti 
FKPPI, PPM, Menwa, Pramuka, 
dan Mitra Jaya, serta masyarakat 

umum melaksanakan karya bakti 
skala besar pembersihan Sungai 

Ciliwung, Rabu (14/8).
 Pelaksanaan karya bakti 
meliputi daerah Tanjung Barat 
sampai dengan Pademangan, yang 

dibagi menjadi 5 sektor. Sektor-I 

dari Tanjung Barat sampai dengan 

Bidara Cina; Sektor-II dari Bidara 

Cina-Kampung Melayu sampai 

dengan  Kampung Pulo; Sektor-

III dari Kampung Pulo-Manggarai 

sampai dengan Jalan Tambak; 

Sektor-IV dari Jalan Tambak 

sampai dengan Masjid Istiqlal; 
dan Sektor-V dari Masjid Istiqlal 
sampai dengan Pademangan. 

Kegiatan yang dilaksanakan antara 

lain membersihkan sampah di 

sepanjang sungai, pendalaman 

sungai, dan penanaman pohon 

di sepanjang bantaran Sungai 

Ciliwung.
 Sebelumnya, dilaksanakan 

apel kesiapan pelaksanaan karya 

bakti yang diikuti oleh perwakilan 
dari beberapa Satuan TNI AD, 

Pemda DKI Jakarta, Ormas 

dan masyarakat umum yang 

terlibat. Kasad dalam amanatnya 

memberikan motivasi kepada 
peserta apel dari TNI Angkatan 

Darat dengan mengatakan agar TNI 

AD jangan pernah ragu-ragu untuk 

memberikan darma baktinya untuk 
membantu Pemerintah Daerah. 

“Bantu Pemda dengan penuh 

semangat dalam kegiatan yang 

baik ini, selamat bekerja,” ujar 

Kasad.

 Lebih lanjut Kasad 

mengatakan, prajurit Angkatan 

Darat akan berikan bantuan 

sepenuhnya kepada Pemerintah 

DKI dan seluruh masyarakat 

Indonesia karena ini merupakan 

bagian program Angkatan 

Darat secara keseluruhan. Dua 

bulan yang lalu, TNI AD telah 

melakukan karya bakti serupa 
dengan melibatkan 10.000 

prajurit di Surabaya, selanjutnya di 

Kalimantan, dan kali ini di Jakarta. 

Selanjutnya, Kasad dan Gubenur 

DKI Jakarta sepakat bahwa kegiatan 
ini akan dilaksanakan secara terus-

menerus tidak hanya sekali saja.
 Dalam kesempatan yang sama 

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo 

mengatakan, mulai hari ini akan 

ada patroli sampah, personelnya 

dari TNI dan Pemda. “Patroli 

tiap hari cukup 1 LCR saja, yang 
kedapatan buang sampah di sungai 

diberitahu dulu,” ujar Gubernur 

yang akrab dipanggil Jokowi ini.
 Sementara itu, Wamen 

PU Achmad Hermanto 

Dardak mengatakan, gerakan 

pembersihan ini merupakan 

tertib sungai yang secara fisik 
bisa dilihat dari berfungsinya 

sungai dengan baik. “Pembuatan 

kapasitas Sungai Ciliwung sedang 
dilakukan, terutama dari Otista 
2 sampai ke Manggarai akan 

ada penambahan kapasitas dan 

pengerukan sekaligus. Prosesnya 

sedang dilakukan mulai tahun ini, 

termasuk kalau airnya tinggi untuk 
membuang banjir ke sodetan ke 

Sungai Cipinang dan Kanal Banjir 

Timur,” jelas Wamen PU.

 Pada kesempatan tersebut 

Kasad Jenderal TNI Moeldoko 

bersama Gubernur DKI Jakarta Joko 

Widodo, Wakil Menteri PU Achmad 

Hermanto Dardak, Pangdam 

Jaya Mayjen TNI E. Hudawi Lubis 
dan Kadispenad Brigjen TNI 

Rukman Ahmad menyusuri Sungai 

Ciliwung dengan menggunakan 
Landing Craft Rubber (LCR) Cina 

dalam rangka meninjau langsung 

pelaksanaan karya bakti skala besar 
pembersihan Sungai Ciliwung. 
(Redaksi)
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KASAD PAMIT PADA WARGA MABESAD

J
enderal TNI Moeldoko pamit 

kepada warga Markas Besar 
Angkatan Darat berkenaan 

dengan rencana pergantian Kepala 
Staf Angkatan Darat, di Lapangan 

Apel Markas Besar Angkatan Darat, 

Senin, (26/8).

 Kasad menyampaikan per-

mohonan maaf kepada prajurit dan 

PNS karena dengan waktu yang 
relatif singkat tidak bisa berbuat 
banyak. Dengan waktu yang relatif 
singkat ini setidak-tidaknya ada 

semangat untuk meningkatkan 

kesejahteraan prajurit, ungkap 

Kasad. 

 Menurut Kasad, sejak mulai 

menjabat Wakasad, para prajurit 

telah memberikan dedikasi dan 

pengabdian yang sangat luar 

biasa, saya sangat merasakan 

dan menghargai atas kinerja yang 

telah dilakukan, untuk itu saya 

menyampaikan rasa hormat dan  

terima kasih kepada prajurit TNI 

AD dan PNS yang sudah bekerja 

dengan sungguh-sungguh  untuk 

organisasi.

 Kasad mengharapkan, 

soliditas dan kekompakan kerja 

sama yang sangat luar biasa ini 

supaya tetap terpelihara dengan 

sebaik-baiknya dan bila mungkin 

ditingkatkan. Kerja sama Kasad 
dengan para asisten semuanya bisa 

berjalan dengan baik, begitu juga 

kerja sama para asisten dengan 

seluruh jajarannya bisa berjalan 

dengan baik.

 Pada akhir pamitan Kasad 

mengingatkan, siapapun yang jadi 

pemimpin organisasi ini kondisi 

tersebut agar tetap terpelihara 

dengan sebaik-baiknya dan 

kinerjanya mencapai yang tertinggi, 
produktifitasnya terus meningkat 
dari waktu kewaktu. Pemimpin 
itu mempunyai batas waktu 
sedangkan organisasi itu semakin 

hari semakin sehat dan kuat. 

Maka dari itu berikan dukungan 

yang sangat luar biasa kepada 

pemimpin, sehingga organisasi ini 

semakin hari bertambah semakin 

baik. (Redaksi)
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KASAD RESMIKAN TIGA BATALYON RAIDER

J
enderal TNI Moeldoko  

meresmikan tiga batalyon 
raider baru di lingkungan 

TNI Angkatan Darat di kompleks 

Lapangan Tembak Gunung Bohong 

Cimahi, Bandung, Kamis (20/08).

 Tiga batalyon raider tersebut 

adalah Batalyon 111 Kodam 

Iskandar Muda sebelumnya 

Yon-111/Karma Bhakti, Yon-
411 Kostrad sebelumnya Yon-

411 Beruang Hitam dan Yon-

641 Kodam XII Tanjungpura 

sebelumnya Yon-641 Pendawa. 
 Pada kesempatan itu, Kasad 

juga meresmikan pelatihan raider 
yang akan dipusatkan di sejumlah 

titik di wilayah Bandung Raya. 
Pelatihan akan dilakukan selama 
tiga bulan dengan instruktur 
dari Korps Pasukan Khusus. 

Khusus untuk Batalyon Raider- 

111 Iskandar Muda akan tetap 

berada dan menjalani latihan 
di Aceh dengan mendatangkan 

instruktur dari Kopassus. 

 “Pembentukan batalyon raider 

yang baru tersebut bukan yang 

terakhir, kedepan akan dibentuk 

batalyon raider baru lainnya, 

sehingga satuan-satuan yang ada 

agar mempersiapkan diri,” katanya. 

 Ia menegaskan, latihan 
raider ini bukan peragaan 

untuk keindahan peragaan, tapi 

membentuk prajurit yang tangguh 

dalam bertempur. Berlatih 
keras dan keras, menantang 

dan realistis sesuai metode, 
manajemen, skenario dan rencana 

operasional. Ia menyebutkan, 

pelatihan yang terus digelar 
untuk menghadirkan semangat, 

profesionalisme, handal dan tangguh. 

 Kasad menyebutkan, batalyon 

raider merupakan pasukan 

pemukul dengan tugas pokok 

melaksanakan operasi khusus 

antara lain penanggulangan 

teror, pertempuran berlarut 

dengan keterampilan operasi 

raider, mobilitas udara dan 

pertempuran jarak dekat. 

 Pasukan raider juga 

merupakan satuan yang memiliki 

karakter operasi cepat, bergerak 

rahasia dan kena dengan bekal 

taktik bertempur dalam kelompok 
besar maupun kelompok kecil. 

 Peresmian batalyon baru itu 

diisi dengan pementasan aktraksi 

keterampilan prajurit yakni 

bela diri militer Merpati Putih, 
terjun payung serta peragaan 

taktik tempur maupun pasukan 
helikopter yang menurunkan dua 

unit Bell 2015, dua unit Bell 412 

serta Heli Serbu M-17.

 Hadir pada acara tersebut 

Komandan Kodiklat TNI AD, 

Pangkostrad, Pangdam III Siliwangi, 
Danjen Kopassus, sejumlah 

Pangdam, Kapolda Jabar serta 

sejumlah direktur di jajaran TNI 

AD. (Redaksi)
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JABATAN KASAD DISERAHTERIMAKAN

P
anglima TNI Laksamana TNI 

Agus Suhartono menjadi 

Inspektur Upacara Serah 

Terima Jabatan Kepala Staf 

Angkatan Darat (Kasad) dari 

Jenderal TNI Moeldoko kepada 

Letnan Jenderal TNI Budiman di 

Lapangan Upacara Markas Besar 

Angkatan Darat, Senin, (2/9).

 Panglima TNI mengatakan, 

bangsa Indonesia ditakdirkan oleh 

sang pencipta sebagai negara 

kepulauan terbesar di dunia, 

yang dianugerahi berbagai ragam 

kekayaan alam, ragam budaya dan 

adat istiadat, yang disatukan oleh 
ideologi Pancasila dan semangat 

Bhinneka Tunggal Ika, dalam 

ikatan konstitusi Undang-Undang 
Dasar 1945 pada bingkai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.

 Anugerah ini pula yang 

memberikan nilai keunikan kepada 

TNI, khususnya TNI Angkatan 

Darat, yang menuntut hadirnya 

Visi penyelenggaraan pertahanan 

dan keamanan secara tepat 

di wilayah darat NKRI, melalui 
pembinaan kematraan darat 

yang sekaligus memiliki jiwa dan 
jatidiri kemaritiman sebagaimana 
karakteristik geografis Indonesia, 

baik pada konteks Tugas Operasi 

Militer Perang (OMP) maupun 

Tugas Operasi Militer Selain Perang 

(OMSP).

 Dalam kaitan tersebut, 

Panglima TNI mengharapkan, TNI 

Angkatan Darat senantiasa dapat 
meningkatkan pembinaan satuan 

dan pembinaan personel maupun 

materiil dalam koridor kebijakan 

Minimum Essential Forces TNI 

dan konsep Inter-Operability 
Trimatra terpadu, dihadapkan 

kepada perkembangan lingkungan 

strategis, baik pada skala 

nasional dan regional, maupun 

Internasional.

 Sementara itu, Kepala Staf 

Angkatan Darat yang baru Letjen 

TNI Budiman ketika ditanya 
wartawan terkait serah terima 
jabatan ini mengatakan, akan 

melanjutkan program kerja 

Kasad sebelumnya dengan lebih 

meningkatkan TNI Angkatan Darat 

menjadi prajurit yang profesional 

pada tataran kehidupan bernegara 

dan berbangsa Indonesia dalam 

kehidupan demokrasi.

 Kasad juga bertekad agar 

TNI AD lebih dicintai oleh 

rakyat, “karena pada hakekatnya 

TNI berasal dari rakyat, 

dibiayai oleh rakyat, sehingga 

pertanggungjawaban kami adalah 
kepada rakyat yang sesuai dengan 

harapan rakyat”, ungkap Kasad.

 Letnan Jenderal TNI 

Budiman sebagai Kasad yang 

baru menginginkan TNI Angkatan 

Darat solid, seperti apa yang telah 
disampaikan dalam amanat dari 

Panglima TNI Laksamana TNI Agus 

Suhartono yaitu TNI Angkatan 

Darat yang solid dan disegani oleh 

berbagai kalangan. (Redaksi)
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KASAD TERIMA BREVET KEHORMATAN KOMANDO

K
epala Staf Angkatan Darat 

Jenderal TNI Budiman 

dianugerahi brevet kehor-

matan Komando sekaligus menjadi 

warga kehormatan Komando 
Pasukan Khusus (Kopassus). 

Penyematan dilakukan di Markas 

Kopassus, Cijantung, Jakarta Timur, 

Rabu (11/09).

 Sebelum penyematan 

Brevet, Kasad menerima paparan 

kondisi satuan Kopassus dari 

Danjen Kopassus Mayjen TNI 

Agus Sutomo di Aula Mako 

Kopassus. Dalam paparannya, 

Danjen menyampaikan beberapa 

hal yang menjadi kebutuhan 

satuan Kopassus sebagai pasukan 

Komando Angkatan Darat.

 Dalam sambutannya Kasad 

mengatakan, sebagai satuan 

Khusus komando, Kopassus harus 

berbeda dengan satuan lainnya 

baik dari kemampuan keterampilan 

perorangan maupun peralatan 

yang mendukung tugas satuan 

pasukan Khusus. Oleh karena itu, 

untuk mendukung tugas kedepan, 

Kasad berjanji akan memberikan 

perhatian khusus terutama dalam 
hal peralatan maupun pendidikan 

dan latihan bagi personel 
Kopassus untuk meningkatkan 

profesionalitas dan kemampuan 

pasukan khusus.

 Ditambahkan Kasad, selain 

kemampuan pengetahuan militer 

khusus, kemampuan prajurit 

Kopassus juga akan dibekali 

kemampuan teknologi agar 

kemampuan yang dimiliki dapat 

seimbang.

 “Dengan diberikan kehor-

matan brevet Kopassus, 

Kasad mengatakan akan lebih 

meningkatkan kemampuan 

pasukan mulai dari organisasi, 

sumber daya manusia, peralatan, 

prioritas penganggaran terutama 

pada pendidikan dan latihan 
serta Kopassus yang sudah hebat 

ini akan ditingkatkan dengan 
kemampuan teknologi tinggi”, 
tegasnya. Selain meningkatkan 

kemampuan prajurit Komando, 

TNI Angkatan Darat juga akan 

memperkuat Alutsistanya dengan 

8 unit helikopter Apache yang 

akan memperkuat penerbangan 

Angkatan Darat, Dua unit akan 

datang pada tahun 2014 untuk 

pelatihan bagi pilot-pilot Penerbad 
dan sisanya akan tiba sampai tahun 
2017, tambah Kasad   

 Hadir pada upacara 

penyematan brevet Kehormatan 

Komando tersebut Pangkostrad, 

para Asisten Kasad, para Pati 
mantan Kopassus dan Kadispenad.  

(Redaksi)   
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K
epala Staf Angkatan Darat 
(Kasad) selaku Pejabat 
Penanggung Jawab 

Operasional (PJO) Tentara 
Manunggal Membangun Desa 
(TMMD)  Jenderal TNI Budiman 
mendampingi Menteri Pemuda 
dan Olah Raga Roy Suryo membuka 
Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) 
TMMD ke-91 di Balai Kartini, 
Jakarta, Rabu, (18/9).
 Dalam sambutannya Kasad 
mengatakan, Rakornis TMMD ini 
diselenggarakan dalam rangka 
menyamakan visi, misi dan 
persepsi serta arah kebijakan 
dalam mewujudkan kesiapan 
penyelenggaraan program kegiatan 
TMMD Ke-91 yang akan dibuka 
pada tanggal 9 Oktober 2013 dan 
ditutup tanggal 29 Oktober 2013 
mendatang.
 Program TMMD merupakan 
program lintas sektoral yang selalu 
melibatkan TNI, Kementerian/
Lembaga Pemerintah Non 
Kementerian dan Pemerintah 
Daerah, serta segenap lapisan 
masyarakat di wilayah masing-
masing.
 Kasad menjelaskan, TNI 
Angkatan Darat telah bekerja 
sama dengan Kemenpora RI 
melalui pelatihan di Rindam 
Jaya dalam rangka program 
Pemuda Sarjana Penggerak 
Pembangunan Pedesaan (PSP3), 
dimana pada program TMMD 
ke-91 para Sarjana Penggerak 
Pembangunan Pedesaan tersebut 
akan dilibatkan dalam kegiatan 
penyuluhan kepada masyarakat 
yang menjadi sasaran TMMD. PSP3 
ini merupakan salah satu program 
unggulan dari Kemenpora, yang 
akan mengirimkan 1000 sarjana 
masuk desa setiap tahunnya.  
 Sasaran fisik TMMD ke-
91 antara lain: Pembangunan 

jalan sepanjang 158. 749 
meter, pembangunan Irigasi/
drainase sepanjang 21.433 
meter, pembangunan Jembatan 
sebanyak 49 unit, pembuatan 
gorong-gorong sebanyak 89 unit, 
rehab rumah ibadah sebanyak 
37 unit, pembangunan fasilitas 
umum (sekolah, kantor desa, 
Polindes, pasar, lapangan olah 
raga) sebanyak 15 unit, rehab RTLH 
sebanyak 268 unit, pembangunan 
sarana dan prasarana air 
sebanyak 89 unit, pembangunan 
Pos Kamling sebanyak 20 unit, 
dan pembangunan unit sanitasi 
sebanyak 124 unit.
 Sedangkan sasaran nonfisik 
TMMD ke-91 berupa penyuluhan-
penyuluhan antara lain : Kesadaran 
bela negara dan wawasan 
kebangsaan, 4 pilar kebangsaan, 
Kamtibmas, hukum, Narkoba, 
HIV/AIDS, bina pemuda, Bintal, 
ceramah agama & kerukunan 
hidup beragama, perlawanan 
rakyat (Balatkom, bahaya teroris 
dan ancamannya), Sosialisasi UU 
No. 22 tahun 2009 dan UU No. 
34 tahun 2004, kesejahteraan 

masyarakat berupa pendidikan, 
kesehatan dan KB, kegiatan 
pasar murah, perkebunan, 
pertanian, peternakan, perikanan, 
kehutanan, keterampilan (PKK, 
koperasi, penanganan sampah), 
Sadar wisata, seni budaya, olah 
raga, industri kecil, lingkungan 
hidup, kebersihan, penghijauan, 
ketersediaan energi, hiburan 
masyarakat, pemutaran film 
penerangan, pengobatan, 
penanggulangan bencana, 
kependudukan, pertanahan.
 Kegiatan TMMD ke-91  
berlangsung selama  21 hari, mulai 
tanggal 9 Oktober s.d. 29 Oktober 
2013 yang kegiatannya, tersebar di 
61 Kab/Kota, di 77 Kecamatan dan 
di 99 Desa di seluruh Indonesia, 
yang melibatkan personel TNI 
sebanyak 61 SSK/Satgas, dengan 
61 sasaran TMMD yang tersebar 
di 13 Kodam. Anggaran yang 
digunakan dalam kegiatan TMMD 
ke-91 ini merupakan anggaran 
APBN sektor pertahanan dan dana 
hibah dari Pemda setempat yang 
menjadi sasaran TMMD. (Redaksi)

KASAD BUKA RAKORNIS TMMD KE-91
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KONTINGEN TNI AD JUARA UMUM PANGLIMA CUP

K
epala Staf Angkatan Darat 

Jenderal TNI Budiman 

menerima 179 atlet Angkatan 

Darat yang menjadi juara umum 

pada Kejuaraan olah raga Piala 

Panglima TNI (Panglima Cup) di 

Ruang Mawar Balai Kartini Jakarta, 
Rabu (18/09).

 Piala Panglima TNI 

mempertandingkan empat cabang 

olah raga yaitu Sepak Bola, Tenis 

Lapangan, Badminton dan Bola 

Volly dengan perolehan medali 

sebanyak tujuh medali emas, 

2 medali perak dan 3 medali 

perunggu. Perolehan medali emas 

masing-masing dari cabang olah 
raga sepak bola, badmiton, dan 
tenis lapangan.
 Kasad dalam sambutannya 
mengatakan, hasil yang diraih 
hendaknya dapat memacu diri 
sebagai motivasi untuk lebih 
dapat mengembangkan dan 
meningkatkan prestasi yang lebih 
baik lagi dimasa mendatang, 
bukan saja pada tingkat Matra 
namun prestasi tersebut dapat 
diwujudkan pada tingkat nasional 
bahkan Internasional.
 Ditambahkan, bagi atlet-atlet 
Angkatan Darat yang masih berusia 
muda diharapkan dapat lebih 
meningkatkan kemampuannya 
untuk mencapai prestasinya yang 
lebih tinggi lagi, sedangkan bagi 
atlet yang lebih senior diharapkan 
dapat mempertahankan prestasi 
yang telah dicapai sekarang ini. 
Kasad juga memberikan apresiasi 
yang tinggi bagi para atlet-atlet 
yang berprestasi melalui jalur 
pendidikan di Angkatan Darat.   
(Redaksi)    
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KUNJUNGAN KERJA KASAD KE AKMIL

K
epala Staf Angkatan Darat 

Jenderal TNI Budiman 

didampingi Ketua Umum 

Persit  Kartika Chandra Kirana Ibu  
Wanti Budiman melaksanakan 
kunjungan kerja di Akmil. Kasad 

beserta rombongan disambut 

Gubernur Akmil Mayor Jenderal 

TNI Sumardi dan Wakil Gubernur 

Akmil Brigadir Jenderal TNI 

Sumedy, S.E., serta para Pejabat 

Distribusi Akmil (20/9).

 Dalam kunjungannya Kasad 

disambut dengan Tradisi 

penyambutan oleh Taruna Akmil  

berupa pengalungan bunga dan 

pemberian bulket kepada Kasad 

dan Ketua Umum Persit KCK oleh 

Danmen Corps Taruna, dengan 

diiringi Genderang Seruling 

Cangka Lokananta (GSCL) Taruna. 

Selanjutnya Kasad menerima 

laporan presentasi kegiatan satuan 

di ruang Data Soebiyakto.

 Pada kesempatan tersebut 

dilaksanakan acara Tradisi 

Pengukuhan Ibu Upakarini Wira 

Taruna di Gedung Lilly Rochli, 

hadir dalam acara Kasad beserta 

rombongan, Gubernur Akmil, 

Pangdam IV/Dip, Wakil Gubernur 

Akmil, Ketua Persit KCK cabang 

BS Akmil beserta Pengurus, para 

Pejabat Distribusi Akmil,  Perwira 
Akmil dan seluruh Taruna Akmil.

 Pengukuhan Ibu Upakarini 

Wira Taruna merupakan wujud 
bentuk tanggung jawab sebagai 
Istri Kepala Staf Angkatan Darat 

yang baru sebagai pengganti orang 
tua Taruna untuk memberikan 

semangat dan dorongan kepada 

para Taruna agar dapat belajar 

dan berlatih lebih baik dan dapat 
menyesuaikan perkembangan dan 

kemajuan yang berkembang saat 

mendatang, yang nantinya akan 
menjadi calon-calon pemimpin TNI 

Angkatan Darat dan kebanggaan 

bangsa dan negara.

 Usai acara pengukuhan 

dilanjutkan pengarahan Kasad 

kepada Taruna Akmil untuk 

memberikan wejangan dan 
memotivasi belajar serta berlatih 
para Taruna. Kasad menyampaikan 

beberapa hal diantaranya pertama 

tentang perkembangan Ilmu 

pengetahuan dan teknologi, 

kedua pertempuran kedepan yang 

perkembangannya sangat luar 

biasa, ketiga penggunaan satelit 
yang mau tidak mau merupakan 
kebutuhan di kemudian hari, 

sehingga Taruna dituntut untuk 

memiliki pengetahuan yang tinggi 
dengan tidak meninggalkan jati 
diri TNI, dan keempat tentang 

kehidupan antara sesama Taruna 

yang sehat dengan kehidupan yang 

betul-betul antara kakak dan adik. 

(Redaksi)
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KASAD KUNKER KE  YONIF-200/RAIDER DAN MAKODAM II/SWJ

S
eorang prajurit yang 

profesional harus me-

ningkatkan kinerja yang 

efektif dan efisien sehingga 
kesiapan dan kemampuan prajurit 

selalu mendukung tugas pokok 

satuan. Hal tersebut ditegaskan 

Kasad Jenderal TNI Budiman ketika 
memberikan pengarahan kepada 

prajurit Yonif 200/Raider Kodam II/

Sriwijaya, Palembang (16/9).
 Dihadapkan dengan tun-

tutan zaman yang semakin maju 

dengan teknologi informasi 

yang semakin canggih, Kasad 

mengharapkan agar para prajurit  

Yonif 200/Raider selalu menggali 

ilmu teknologi informasi yang 

semakin berkembang saat ini. 

Jaga Solidaritas dan soliditas antar 

anggota, antar pimpinan dengan 

bawahan agar tercipta suasana 
yang kondusif dan nyaman, 

tambah Kasad.

 Pada kesempatan yang sama 

Kasad Jenderal TNI Budiman 

juga memberikan pengarahan 

kepada para Perwira jajaran 
Kodam II/Sriwijaya beserta isteri 
bertempat di  Makodam II/Swj. 
Dalam pengarahannya terutama 

terhadap aparat Kowil, Kasad 
menyampaikan bahwa setiap 
aparat Komando Kewilayahan 

harus mempunyai kemampuan 

yang baik dan mampu bersinergi 

dengan pemerintah daerah 

terutama dalam melaksanakan 

pembinaan teritorial. 

 Dikatakan Kasad, sebagai 

upaya preventif dan konstruktif, 
setiap perwira sebagai unsur 
pimpinan harus memiliki 

kepedulian dan menjadi teladan 

bagi anggotanya serta mampu 

melaksanakan pengawasan 
melekat kepada setiap anggota. 
Jauhkan gaya hidup konsumtif 
yang bertentangan dengan 

norma keprajuritan. Terkait 

profesionalitas, seorang prajurit 

yang profesional akan tercapai 

apabila dilatih, diperlengkapi dan 
dikelola dengan baik, ujar Kasad.

Pada kesempatan tersebut Kasad 

mengharapkan, agar para perwira 
mampu bekerja secara profesional, 

berupaya meningkatkan kapasitas 

dan kapabilitasnya serta 

mengembangkan pola pikir.

 Kepada para istri Perwira 
Kodam II/Sriwijaya Kasad 
mengatakan, dalam tugas 

keseharian sebagai istri prajurit dan 

selaku ibu rumah yang merupakan 

bagian dari Persit terutama dalam 

kepengurusannya selaku dan 

sebagai pengurus maupun anggota 

Persit dalam upaya mendukung 

Organisasi Persit, seorang anggota 

Persit harus tampil menjadi sosok 

yang lebih kuat baik sebagai 

isteri pendamping suami yang 

handal maupun sebagai ibu yang 

mengayomi dan membimbing 

anak-anaknya. Para isteri harus 

mendukung sepenuhnya tugas-

tugas suami terutama dalam 

kegiatan yang mendukung dan 

mensukseskan tugas pokok Kodam 

II/Sriwijaya.  (Redaksi)
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KASAD : JABATAN MERUPAKAN SEBUAH KEHORMATAN

W
akil Kepala Staf Angkatan 

Darat Letjen TNI M. 

Munir menjadi Inspektur 

Upacara Serah Terima Jabatan 

Kadisjarahad dari Brigjen TNI 

Marsono kepada Brigjen TNI 

Teguh Rahardjo, Kadisjasad dari 

Brigjen TNI Tran Sumarso kepada 

Kolonel Inf Sukoso Maksum, dan 

Dirkuad dari Brigjen TNI Bambang 

Ratmanto kepada Kolonel Cku Yus 

Adi Kamrullah, di  Markas Besar 

Angkatan Darat, Jakarta, Senin, 

(16/9).

 Kasad dalam amanat tertulis 

yang dibacakan Wakasad Letjen 

TNI M. Munir mengatakan, jabatan 

yang diberikan merupakan sebuah 

kehormatan, penghargaan, dan 

kepercayaan dari Pimpinan TNI 

Angkatan Darat, TNI, bangsa 

dan negara. Untuk itu, kita patut 

bersyukur dan melaksanakan 

amanah tersebut dengan ikhlas 

dan tanggungjawab yang tinggi.
 Dikatakan Kasad, pergantian 
pimpinan pada suatu organisasi  

harus dimaknai sebagai suatu 

kebutuhan dan sekaligus tuntutan 

untuk dapat menghadirkan 

organisasi tersebut sebagai 

organisasi yang berbasis 

pengetahuan (knowledge based 
organization), di mana di dalam 

organisasi itu dituntut untuk 

selalu melakukan perbaikan dan 

kemajuan secara terus menerus.

 Lebih lanjut Kasad 

mengatakan, Disjarahad bertugas 

menyelenggarakan fungsi sejarah 

dalam mendukung tugas pokok TNI 

Angkatan Darat. Fungsi khusus ini 

sangat penting dalam meletakkan 
pondasi dasar bagi pewarisan 

nilai-nilai sejarah yang sangat 
dibutuhkan oleh generasi penerus 
TNI AD.
 Sedangkan, Disjasad bertugas 
menyelenggarakan fungsi jasmani 
dalam mendukung tugas pokok 
TNI Angkatan Darat, juga memiliki 
peran yang sangat penting dalam 
rangka pembangunan TNI AD ke 
depan. Fungsi Jasmani sangat 
penting dalam meletakkan 
pondasi dasar bagi terbentuknya 
jasmani militer prajurit yang prima, 
terukur dan memenuhi standar 
yang diharapkan dalam rangka 
mendukung tugas pokok TNI AD, 
kata Kasad.
 Ditkuad yang bertugas 
menyelenggarakan pengurusan 
keuangan negara di lingkungan TNI 
Angkatan Darat, kedepan juga akan 
berhadapan dengan tuntutan tugas 
yang tidak semakin ringan. Dengan 
adanya rencana pelaksanaan DIPA 
di satuan jajaran TNI Angkatan 
Darat, maka Ditkuad harus mampu 
menjembatani setiap satuan untuk 
selalu memperbaiki kinerjanya 
dengan menerapkan knowledge 
management guna menghindari 
penyimpangan dalam pengelolaan 
keuangan negara, tambah Kasad. 
(Redaksi)
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Jenderal TNI Moeldoko memimpin serah terima jabatan Pangdam II/Sriwijaya dari Mayjen TNI Nugroho 
Widyotomo kepada Mayjen TNI Bambang Budi Waluyo, YP, dan Irjenad dari Mayjen TNI Adi Mulyono kepada 

Mayjen TNI Nugroho Widyotomo bertempat di Mabesad, Selasa (30/7).

Jenderal TNI Moeldoko memimpin serah terima jabatan Pangdam VII/Wirabuana dari Mayjen TNI Muhammad 

Nizam kepada Mayjen TNI Bachtiar, S.IP., M.AP, dan Aster Kasad dari Mayjen TNI Bachtiar, S.IP., M.AP kepada 
Mayjen TNI Meris Wiryadi, S.IP, bertempat di Mabesad, Rabu (3/7).
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Suasana upacara pelantikan Letjen TNI Budiman menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) di Istana Negara, 
Jakarta, Jumat (30/8).

Kasad Jenderal TNI Budiman tukar menukar cinderamata dengan Pemred Kompas Ricard Bangun ketika 
berkunjung ke media cetak Kompas, Jakarta, Selasa, (24/9).
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PASUKAN ANTI TEROR DARI BERBAGAI NEGARA 
LATIHAN ANTI TEROR DI SENTUL

P
ersonel antiteror 
multinasional melakukan 
penyerbuan terhadap 

gedung yang telah dikuasai 
teroris. Penyelamatan sandera 
yang dilakukan oleh pasukan 
elit berakhir dengan lumpuhnya 
serangan bertubi-tubi yang 
dilakukan oleh para teroris dari 
dalam bangunan megah ini.  
 Sementara itu, di tempat 
terpisah pasukan anti teror dari 
Marinir TNI AL dan Marinir Thailand 
menggunakan tali menaiki kapal 
pengangkut LNG yang dibajak 
teroris. Dengan profesionalitas 
yang tinggi maka pengamanan LNG 
dapat dilaksanakan dengan baik.
 Ilustrasi  diatas merupakan 
simulasi penyergapan teroris 
saat penutupan Latihan Bersama 
Counter Terrorism Exercise yang 
diikuti 872 tentara elit dari 10 
negara ASEAN yang dilakukan 
bersama Amerika, Rusia, China, 
Australia, India, Jepang, Selandia 
Baru dan Korea Selatan. 

 Selain itu latihan anti teror 
terbesar di dunia yang pernah 
terselenggara, kali ini mengambil 
tema, “ASEAN Defense Ministers’ 

Meeting Plus Expert Working 
Group on Counter Terrorism 

Exercise 2013”  
 Panglima TNI Jenderal 
Moeldoko dalam sambutan 
pembukaan latihan mengatakan 
bahwa ancaman terorisme 
membutuhkan perhatian serius 
dari semua unsur keamanan, 
khususnya militer.
 Latihan gabungan anti 
terorisme yang diselenggarakan 
di Pusat Misi Pemeliharaan 
Perdamaian (PMPP) di Sentul, 
Bogor, Jabar ini dimulai tanggal 
09 September 2013 dan berakhir 
tanggal 13 September 2013. 
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IBU WANTI BUDIMAN DIKUKUHKAN 
SEBAGAI IBU ASUH KOWAD

P
erwakilan Perwira Tinggi 
Kowad Brigjen TNI (K) Sri 
Parmini, M.M. dan Brigjen 

TNI (K) Nur Hajizah, S.H., M.H. 

menyematkan selendang dan 

lencana Raksakarini Sri Sena 

kepada Ibu Wanti Mirzanti 
Budiman yang dikukuhkan sebagai 

Ibu Asuh Kowad dengan sebutan 
Ibu Raksakarini Sri Sena di Aula 

Serba Guna, Mabesad, Jakarta, 

Senin (23/9).

 Sebagaimana kita pahami 

bersama, bahwa pemberian 
gelar “Ibu Raksakarini Sri Sena” 

merupakan suatu bentuk 

kepercayaan, pengakuan, dan 

penghormatan kepada istri 

Kepala Staf Angkatan Darat, yang 

bermakna ibu yang dipercaya 

sebagai pembimbing dan penuntun 

segenap prajurit Korps Wanita 

Angkatan Darat. Oleh karenanya, 

selaku pribadi Ibu Wanti Budiman 
merasa terharu dan bangga 

bercampur bahagia, karena acara 

pengukuhan ini merupakan 

suatu momentum pemberian 

kepercayaan, kehormatan, dan 

sekaligus amanah yang harus 

dipertanggungjawabkan dengan 
baik.

 Dalam kesempatan ini, Ibu 

Wanti Budiman mengatakan 
bahwa kesetaraan gender telah 

mengalami kemajuan yang 

signifikan. Hal tersebut ditunjukkan 
dengan kehadiran wanita yang 
saat ini banyak menduduki posisi 

penting dan strategis dalam 
pemerintahan, BUMN, wiraswasta, 
maupun sebagai anggota TNI. Erat 

kaitannya dengan hal tersebut,  

kesetaraan dan keadilan gender 

di lingkungan TNI tentu harus 

disesuaikan dengan dinamika 

lingkungan dan tuntutan tugas yang 

dihadapi. Dengan bekerja keras 

dilandasi kesabaran, kejujuran, 

dan ketekunan, Insya Allah puncak 

prestasi yang kalian dambakan 

akan dapat diraih”, ujar Ibu 

Raksakarini Sri Sena.  “ J u n j u n g 

tinggi norma adat ketimuran, etika, 
sopan santun, serta harkat dan 

martabat sesuai dengan norma 

agama yang dianut, sehingga 

selalu dihargai dan dihormati 
dimanapun bertugas dan berada. 

Jaga kesehatan dan penampilan 

diri melalui penerapan pola hidup 

sehat, karena keberadaan kalian 

adalah figur Srikandi bangsa yang 
kita banggakan”, tegas Ibu Wanti 
Budiman. 

 Sebelum mengakhiri 

amanatnya, Ibu Raksakarini Sri 

Sena menyampaikan beberapa 

pesan kepada segenap anggota 

Korps Wanita Angkatan Darat, 

yaitu pertama; agar prajurit Kowad 
memantapkan iman dan takwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa 

sebagai landasan moral dan etika 
dalam melaksanakan tugas; kedua, 

meningkatkan profesionalisme, 

guna meningkatkan kinerja dan 

meraih prestasi yang setinggi-
tingginya; ketiga, memegang teguh 
kehormatan diri dan martabat 

sesuai janji setia dalam Sad Satya 
Sri Sena; keempat, menjaga 

komunikasi antar anggota Kowad 
dan mitra kerja Kowad; dan kelima, 
menjaga keharmonisan dalam 

kehidupan rumah tangga dan 

tanamkan kebiasaan baik dalam 

mendidik anak.   

 Acara pengukuhan tersebut  

dihadiri oleh Waaspers Kasad, para 

Perwira Tinggi Kowad antara lain 
Brigjen TNI (K) Dra. Sri Parmini, 

M.M., Brigjen TNI (K) Theresia S. 

Abraham, S.H., M.H., dan Brigjen 

TNI (K) Dr. Nur Hajizah, S.H., M.H., 

Aspers Kasdam Jaya, Paban Madya 

Kowad, serta beberapa perwakilan 
ibu-ibu Persit Kartika Chandra 
Kirana dan anggota Kowad se-
Gartap I/Jakarta. (Redaksi)
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POR KORPRI TNI AD RAMAIKAN HUT KE-42 KORPRI TNI AD

A
spers Kasad Mayjen TNI 

Istu Hari Subagyo, S.E., 

M.M. selaku Pembina 

Utama Korpri Unit TNI Angkatan 

Darat menutup pekan olahraga 

Korpri Unit TNI Angkatan Darat 

tahun 2013 di lapangan olahraga 

Maditziad, Jakarta, Jumat (13/9).

 Kegiatan pekan olahraga ini 

merupakan rangkaian dari kegiatan 

dalam rangka memperingati Hari 
Ulang Tahun Ke-42 Korpri Tahun 

2013. Adapun tujuan kegiatan ini 

adalah meningkatkan jiwa korsa 
atau rasa kebersamaan antara 

PNS Angkatan Darat. “Kesempatan 

ini hendaknya tidak hanya 
dimanfaatkan untuk pertandingan 

olahraga saja, namun juga 

untuk menjalin silaturahmi dan 

kebersamaan antara PNS  dan TNI 

Angkatan Darat, sehingga dapat 

mewujudkan PNS yang kokoh, 
kuat, dan sejahtera”, ucap Aspers 

Kasad. Dalam kegiatan pekan 

olahraga tersebut, seluruh peserta 

telah bertanding dengan penuh 

semangat dan pantang menyerah, 

serta sportif dalam bertanding. 

“Kemenangan dan kekalahan 

bukan satu-satunya tujuan 

dalam pekan olahraga ini, namun 

kebersamaan dan jiwa korsa 
merupakan tujuan kita bersama 

dalam upaya mewujudkan visi 
Korpri”, tambah Aspers Kasad.

 Adapun kejuaraan dan 

lomba yang diselenggarakan 

pada kegiatan pekan olahraga 

kali ini yaitu kejuaraan bola voli 

putra dan putri, serta kejuaraan 

pengucapan Panca Prasetya Korpri 

putra dan putri. Untuk kejuaraan 

bola voli putra, Juara I diraih oleh 

Kodam Jaya, Juara II diraih oleh 

Ditziad, dan Juara III diraih oleh 

Denmabesad, sedangkan bola voli 

putri, Juara I diraih oleh Ditkesad, 

Juara II diraih oleh Kodam Jaya, 

dan Juara III diraih oleh Ditziad. 

Sementara itu, pemenang lomba 

pengucapan Panca Prasetya 

Korpri, Juara I putra diraih oleh 

PNS Salamun dari Ditbekangad, 

Juara II diraih oleh PNS Yunianto 

dari Ditziad, dan Juara III diraih 

oleh PNS Ari Hashari, A.Md. dari 

Dispenad, sedangkan Juara I putri 

diraih oleh PNS Mutyani dari 

Disinfolahtad, Juara II diraih oleh 

PNS Murdiningsih dari Ditkuad, 

dan Juara III diraih oleh PNS 

Nova Handayani dari Kopassus. 

“Kepada seluruh atlet yang telah 

melaksanakan pertandingan, saya 

ucapkan selamat atas prestasinya 

dalam memperebutkan Piala 

Tetap Aspers Kasad. Namun, 

bagi yang belum memperoleh 

kemenangan, tetaplah berlatih 
untuk menghasilkan yang terbaik”, 

kata Aspers Kasad. (Redaksi)
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TNI AJUKAN PEMBENTUKAN UNIT ANTI TEROR 

K
omando Pasukan Khusus 

(Kopassus) mengajukan 

pembentukan unit anti teror 
mengantisipasi meningkatnya 
intensitas aksi teror. Rencana ini 

disampaikan Danjen Kopassus, 

Mayjen TNI, Agus Sutomo, usai 

latihan bersama penanggulangan 
Terorisme yang diikuti 18 negara 
anggota ADMM (ASEAN Defence 

Ministers Meeting) plus di Sentul, 

Bogor, Jumat 13 September 2013. 

 “Unit anti teror TNI sudah 
diajukan. Keberadaannya tinggal 
menunggu keputusan dari 

Panglima TNI dan DPR RI,” katanya. 

 Danjen Kopassus menjelas-

kan, pembentukan unit ini 

telah di godok sejak tahun 

2010 lalu. Gagasan ini muncul 

dari peningkatan aksi teror 

yang terus meningkat hingga 

saat ini. Kopassus menganggap 

perlunya unit khusus yang 

spesifik sesuai kekuatan matra. 
 “Dalam unit ini Sat 81 Gultor 

Kopasus akan bergabung dengan 

Denjaka dari Marinir dan Den 

Bravo dari Paskas TNI AU. Ini 

akan menjadi kekuatan luar biasa 

melawan teroris,” ungkapnya. 

 Pembentukan unit khusus 

ini bukan sebuah organisasi 

besar. Menurutnya, unit ini kecil, 

namun saat diperlukan akan 

menjadi besar karena pasukan 

khusus dari ketiga matra Darat, 
Laut dan Udara bergabung.  

 “Bila operasi selesai semua 

unit akan kembali ke kesatuan 

masing masing,” jelasnya. 

 Sejak 2010 semua pasukan 

khusus terus memperkuat 

kemampuan. Mereka latihan 
anti teror gabungan hampir tiap 
tahun selama tiga tahun terakhir.  
 “Sudah saatnya semua 

disatukan dalam satu unit khusus 

anti teror,” kata Danjen Kopassus. 
 Unit ini sebagai jawaban 
dari keterbatasan Polri dalam 

menangani berbagai aksi teror yang 

intensitasnya terus meningkat. 

Pasukan khusus anti teror TNI 
dilibatkan bila Polri meminta 

bantuan. Pasukan TNI ini juga 

kerap beraksi saat wilayah teroris 
lintas negara. Operasi terakhir 

adalah pembebasan sandera kapal 

Sinar Kudus di perairan Somalia. 

 “Kita tunggu keputusan 

Panglima TNI dan DPR RI. Kita 

butuh payung hukum untuk 

pembentukan unit anti teror TNI,” 
tegasnya. (Redaksi)
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Gubernur  Akmi l

Mayjen TNI Sumardi

A
kademi Militer dalam 

membekali para Taruna 

sebagai calon pemimpin TNI 

yang berkualitas adalah dengan 

memberikan ilmu kepemimpinan 

lapangan sebagai landasan perilaku 

seorang pemimpin masa depan. 
Hal tersebut dikatakan Gubernur 

Akademi Militer Mayor Jenderal 

TNI Sumardi, saat diwawancarai 
tim redaksi Majalah Palagan, di 
ruang kerjanya di Magelang, Jawa 
Tengah.

 Bidang pendidikan sudah tidak 
asing lagi baginya, 

karena dalam 

hidup menjalani 

kariernya di 

militer (Angkatan 

Darat) berbagai 

jabatan bidang 

pendidikan telah 

digelutinya yakni sebagai Kasiopsjar 
Grup 3 Pusdik Passus tahun 1995 

dan sebagai Danpusdikpassus 

Kopassus tahun 2007. 

 Untuk mengetahui dan 

menggali lebih jauh tentang 

berbagai hal yang menyangkut 

masalah penyiapan calon 

pemimpin yang berkualitas, berikut 

kami sajikan hasil wawancara 
redaksi majalah Palagan dengan 

pria kelahiran Boyolali, alumnus 

Sesko TNI tahun 2007 ini, yang 

ditampilkan secara lengkap dalam 

format tanya (Red) dan jawab 
Mayor Jenderal TNI Sumardi 

(Gub. Akmil).

 (Red)  Akademi Militer 

sebagai lembaga pendidikan 

telah lama berkiprah dalam 

menyiapkan Sumber Daya 

Manusia, terutama para 

calon pimpinan di jajaran 

TNI Angkatan Darat, 

bahkan banyak 

dari lembaga 

ini telah 

menghasilkan 

p e m i m p i n 

nasional. Dalam menjangkau 

penyiapan calon pemimpin  yang 

berkualitas, bagaimana penguatan 

materi kepemimpinan yang 

diterapkan lembaga ini dalam 

memberikan bekal awal kepada 
para Taruna?

 (Gub. Akmil)  Penguatan 

materi Kepemimpinan yang 

diterapkan di Akademi Militer 

guna membekali para Taruna 

sebagai calon pemimpin TNI 

yang  berkualitas, yaitu dengan 

memberikan materi pelajaran ilmu 

Kepemimpinan Lapangan yang 

mengajarkan tentang pentingnya 
membangun leadership by 
character (kepemimpinan yang 

berkarakter), seperti etika, budi 
pekerti, watak dan moralitas/
spiritual) sebagai landasan perilaku 

seorang pemimpin masa depan.

 Hal ini sejalan dengan 
falsafah pendidikan TNI, yaitu “Dwi 
Warna Purwa Cendikia Wusana”, 
yang berarti  mengutamakan 
pembentukan kepribadian dengan 
jiwa kejuangan yang tinggi, 
dilengkapi dengan kemampuan 
profesi yang mantap sebagai 
suatu kebulatan, dan dalam 
implementasinya, maka dalam 
rangka membentuk perilaku 
mental kepemimpinan yang baik, 
Akmil selalu berpedoman kepada 
Tri Pola Dasar Pendidikan, yaitu: 
Elemen Mental/Kepribadian, 
Elemen Akademik, dan Elemen 

Fisik.

AKMIL CETAK 
CALON PEMIMPIN TNI
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 Terkait dengan penguatan 

materi kepemimpinan, maka 

Akmil memasukan materi 

kepemimpinan dalam kurikulum 

dan pengasuhan yang dibekalkan 

kepada para Taruna mulai dari 

Tingkat I sampai dengan Tingkat 

IV, yang disampaikan dan diajarkan 

dalam bentuk teori sampai aplikasi 

kepemimpinan dan studi kasus.

 Penguatan materi 

kepemimpinan dalam kurikulum 

Taruna Tingkat I, yaitu pendidikan 

dasar Chandradimuka mulai dari 

Prajurit Taruna hingga Kopral 

Taruna diberikan pembekalan 

mata kuliah Pengembangan 

Kepribadian, salah satunya adalah 

Kepemimpinan yang terdiri dari 

mata kuliah Teori Kepemimpinan 

dan Dasar Kepemimpinan Militer.

 Pada Taruna Tingkat II, yaitu 

Taruna Dewasa dengan pangkat 
Sersan Taruna diberikan mata 

kuliah Teori Kepemimpinan yang 

merupakan kelanjutan serta 

pendalaman dari mata kuliah yang 

diberikan di Chandradimuka. Pada 

Taruna Tingkat III, yaitu Taruna 

Madya dengan pangkat Sersan 

Mayor Dua Taruna dibekalkan 

kepemimpinan lanjutan yang 

dilengkapi mata kuliah Psikologi 

Sosial. Kepada Taruna Tingkat 

IV, yaitu Taruna Wreda dengan 

pangkat Sersan Mayor Satu Taruna 

dibekalkan materi Kepemimpinan 

dalam bentuk aplikasi berupa 

studi kasus di daerah home base 

maupun di daerah operasi.

  Sedangkan penguatan materi 

kepemimpinan dalam bidang 

pengasuhan, diberikan kepada 

Taruna dalam organisasi Korps 

Taruna, yaitu dengan adanya  

Pokdo. Disini Taruna yang menjabat 

Pokdo berlatih memimpin teman 
maupun yuniornya dan bagi 

Taruna yang tidak menjabat Pokdo 
mereka juga diberi kesempatan 

untuk mengambil apel secara 

bergantian, menjadi pejabat 

upacara dan lain sebagainya. 

Selain itu, juga diadakan  Tradisi 

Korps sebagai wahana bagi Taruna 
untuk membentuk karakter 

sebagai prajurit profesional, 

misalnya Tradisi Lokananta dapat 

menanamkan karakter jiwa korsa, 
loyalitas, disiplin  dan sebagainya. 

Sedangkan pelaksanaan Tradisi 

RPS (Rute Panglima Sudirman) 

dapat menanamkan dan 

mencontoh nilai-nilai kejuangan, 

kepribadian dan kepemimpinan 

para pejuang, terutama Panglima 

Besar Sudirman.  

 (Red) Seiring dengan 

perkembangan lingkungan 

strategis, baik global, regional, 

dan nasional saat ini tentu banyak 

terjadi perubahan dalam berbagai 

aspek kehidupan, termasuk di 

dalamnya aspek pendidikan. 

Bagaimana peran lembaga 

dalam mengelola perubahan 

ini dihadapkan pada penyiapan 

para Taruna menjadi calon 

pemimpin, khususnya menjadi 

Komandan Peleton yang unggul 

dan berkualitas, sehingga mereka 

nantinya dapat bertugas secara 
profesional?

 (Gub. Akmil)  D a l a m 

era globalisasi sekarang ini, 

maka perubahan merupakan 

suatu keniscayaan dan  tidak ada 

orang yang bisa menghindari dari 

perubahan. Karena itu, perubahan 

tersebut harus dihadapi dan 

dikelola sedemikian rupa sehingga 

dapat survive di tengah derasnya 

arus perubahan tersebut.  

 Terkait dengan perubahan 

tersebut, maka upaya Akademi 

Militer dalam menyiapkan Taruna 

menjadi calon pemimpin, adalah 

dengan selalu berpedoman 

kepada sistem pendididikan 

Akademi TNI, yang mempunyai 

falsafah Tri Sakti Wiratama, 
yaitu kebulatan tiga kesaktian, 
yang terdiri dari kepribadian 

Tanggap (kecerdasan kognitif), 
yaitu memiliki pengetahuan dan  

kemahiran  serta keterampilan 

teknis untuk melaksanakan 

tugas yang dibebankan, Tanggon 

(kecerdasan afektif), yaitu  memiliki 
ketahanan dalam bidang kejiwaan 
atau spriritual  dan kejuangan 

yang meliputi moral, mental dan 
etika, Trengginas (kecerdasan 
psikomotorik),  yaitu  tangguh dan 

ulet karena memiliki daya tahan 

fisik yang prima dan samapta. 
 Karena itulah, peran lembaga 

dalam mengelola pendidikan 

dihadapkan pada penyiapan 

Taruna menjadi calon pemimpin, 

khususnya menjadi Komandan 

Peleton yang unggul dan 
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berkualitas adalah :

a. Senantiasa melakukan 
pembenahan/perbaikan terhadap 

10 Komponen Pendidikan 

berkaitan dengan perkembangan 

lingkungan strategis , baik global, 

regional dan nasional.

b. Menciptakan suasana 

akademis di lingkungan Akademi 

Militer.

c. Menjalin kerja sama dengan 

Perguruan Tinggi lainnya, baik 

berupa bantuan Tenaga Pendidik/

Dosen maupun fasilitas pendidikan.

d. M e m a n f a a t k a n 

perkembangan ilmu perkembangan 

teknologi, khususnya teknologi 

informasi.

e. Mendorong dan memberi 

kesempatan yang luas kepada 

seluruh Gadik untuk memperluas 

wawasan dengan mengikuti 
pendidikan pada strata yang lebih 

tinggi.
 (Red) Dalam 

menyelenggarakan proses 

pendidikan di lembaga Akademi 

Militer tentunya kurikulum yang 

dilaksanakan berdasarkan pada 

ketentuan dari Akademi TNI. 

Sejauh ini, apakah kurikulum yang 

ada saat ini, masih relevan atau 

perlu adanya evaluasi dengan 

melihat tuntutan dan tantangan 

tugas para Taruna kedepan?

 ( G u b .  A k m i l )   

Sesungguhnya, kegiatan evaluasi 

pendidikan termasuk di dalamnya  

kurikulum merupakan  suatu 

kegiatan yang harus selalu 

dilakukan oleh semua lembaga 

pendidikan secara berkala, 

termasuk Akmil agar tetap sesuai 

dengan perkembangan zaman. 

 Dengan demikian, kurikulum 

yang ada di Akademi Militer 

masih relevan karena kurikulum 

yang diberlakukan sekarang, juga 

merupakan revisi dari kurikulum 

2013 yang telah disesuaikan 

dengan standar Sisdiknas dan 

Sistem Pendidikan TNI AD. Namun 

demikian, Akmil senantiasa 
melaksanakan evaluasi terhadap 

kurikulum dihadapkan dengan 

perkembangan lingkungan 

strategis.

 (Red) Sebagaimana diketahui, 

bahwa media massa merupakan 
pilar ke-4 dalam demokrasi, 

bagaimana pandangan Gubernur 

tentang perlunya memasukkan 

salah satu materi yang berkaitan 

dengan kehumasan dalam 

membekali para Taruna, sehingga 

mereka dapat melaksanakan tugas 

dengan baik, khususnya yang 

berkaitan dengan masyarakat atau 

media?

 (Gub. Akmil)  D a l a m 

era teknologi dan transparansi 

sekarang ini, maka fungsi 

kehumasan merupakan faktor  

yang sangat krusial bagi organisasi, 

apalagi organisasi militer. Hal ini 

dapat dimengerti karena humas 
atau public relations merupakan 

bagian terpenting dari komunikasi 
yang bertujuan untuk meraih 

pengertian, pemahaman dan 
dukungan dari publiknya baik 

internal maupun eksternal.

  Penting juga untuk kita sadari, 
sebagaimana yang disampaikan 

oleh Akhmad Khusaini (a man 

with million dreams), bahwa abad 
sekarang adalah abad informasi, 

siapa yang menguasai informasi 

dialah yang akan menguasai dunia. 

Lebih spesifik, George Lukacs, 
teorlitikus ilmu sosial mengatakan 
bahwa dunia dibangun di atas 
imaje, artinya, siapa yang 
berhasil membangun imaje maka 

dialah yang akan menguasai 

dunia. Karena itulah, Presiden-

presiden Amerika menjalankan 

pemerintahan dengan publisitas 

(government by publicity), dan 

para  CEO perusahan-perusahan 

besar dunia menjalankan bisnisnya 

dengan publikasi dan pemberitaan 

(managing corporation with the 
news), begitu juga dengan para 

Jenderal Amerika membawa 
wartawan (embedded journalists) 

ke medan perang untuk 

memenangkan hati dan pikiran 
rakyatnya (to win the hearts and 
minds of the people). Bahkan, 

seorang ahli perang kuno Cina, 

yaitu Sun Tzu berpendapat, bahwa 
Jenderal yang briliyan adalah 

mereka yang dapat memenangkan 

perperangan tanpa harus 

bertempur. 

 Kaitannya dengan 

zaman sekarang adalah 

memenangkan pertempuran 

berarti  memenangkan Perang 
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Informasi sebagaimana yang 

pernah disampaikan oleh Jenderal 

Eisenhower, bahwa opini publik 
akan memenangkan perang. 

Kebenaran pendapat tersebut 

dapat dilihat dari kasus Perang 

Vietnam, dimana Amerika menarik 

pasukannya dari Vietnam karena 

pengaruh media dan desakan 

rakyatnya. 

 Dari uraian di atas, dapat 

kita tarik kesimpulan betapa 

pentingnya peran masyarakat 
dan media dalam dunia militer, 

sehingga Akmil sebagai kawah 
Chandradimuka para pemimpin 

TNI AD, sudah saatnya memasukan 

mata pelajaran kehumasan dalam 

kurikulumnya.

 (Red) Sehubungan dengan 

adanya perubahan dalam proses 

pendidikan di Akmil, terkait dengan 

penambahan gelar “Kesarjanaan 

Terapan Pertahanan”, dengan 

diberlakukannya Program 

Studi, antara lain Program Studi 

Manajemen Pertahanan, Program 

Studi Teknik Mesin Pertahanan, 

dan sebagainya. Sejauh ini, apa 

manfaat dan hal-hal positif yang 
dapat diambil dengan adanya 

Program Studi tersebut? Selain 

itu, bagaimana penyiapan Tenaga 

Pendidik dan Pelatih agar tujuan 
tersebut dapat dicapai secara 

optimal? Apakah ada bentuk kerja 
sama yang dilakukan lembaga 

Akmil ini dengan pihak lembaga 

pendidikan lainnya dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan?  

 (Gub. Akmil)  Hal positif 
yang dapat diambil dari program 

kesarjanaan tersebut adalah 

pertama memotivasi Taruna untuk  
melanjutkan ke jenjang yang lebih 

tinggi (S2)  dan  selalu meningkatkan 
pengetahuannya, tidak hanya di 
bidang kemiliteran saja, tetapi 

juga dalam bidang ilmu lain karena 

tantangan globalisasi sekarang ini 

menuntut penyelesaian tugas TNI 

AD semakin kompleks dan berat, 

yang membutuhkan wawasan 
dan ilmu pengetahuan yang luas 

di samping ilmu militer, kedua 

Taruna lebih terbiasa dengan 

IT, misalnya internet, laptop 

dan lain  sebagainya, ketiga 
dengan menjadikan Akmil sebagai 

lembaga tinggi sehingga juga harus 
menyesuaikan dengan standar 

DIKNAS  menyebabkan  Akmil 

harus selau melaksanakan Tri 

Dharma Perguruan Tinggi, yaitu 

penelitian,  p e n g a b d i a n 

masyarakat dan pengajaran 

secara simultan, baik Dosen 

maupun para Tarunanya sehingga 

akan termotivasi untuk selalu 
meningkatkan kualitas SDM-nya 

dalam rangka menjawab tantangan 
global  yang semakin kompleks.

 Upaya penyiapan Akmil 

dengan berubahnya status 

menjadi lembaga pendidikan 

tinggi untuk tenaga pendidik 
dan pelatih  adalah pertama 
memberikan bea siswa untuk para 
tenaga pendidik ke jenjang yang 

lebih tinggi, baik S1,S2 dan S3. 
Kedua memberikan kesempatan 

untuk mengikuti  Diklat, seminar, 
Workshop maupun Pelatihan lain. 
Hal yang sama juga dilakukan 

intern Akmil, yaitu mengadakan 

Diklat, misalnya Penataran Gadik, 

Workshop, Seminar, Penelitian, 
dan mengadakan Uji Kompetensi 

bagi Gadik dan ketiga melengkapi 
sarana dan prasarana yang 

modern.

 Upaya Akmil untuk 

meningkatkan kualitas SDM dan 

pendidikannya juga dilakukan 

dengan melakukan kerja sama 

dengan perguruan tinggi 
lainnya, baik  dari dalam negeri 

seperti UGM, UNES, UNHAN 
dan sebagainya, maupun luar 

negeri ADFA dan RMC Australia, 

Westpoint Amerika, Canada, 

NDA Jepang, KMA Korea, OCS 

Singapura, Malaysia dan Thailand.  

 Adapun kegiatan yang 

dilakukan, antara lain pertama 

dalam bidang pengajaran, yaitu 

Taruna diampu oleh Dosen UGM, 

dalam kegiatan ini memungkinkan 

terjadinya tukar informasi antara 

dosen UGM dengan Akmil, kedua 

pertukaran Taruna dengan Akademi 

Militer negara lain, misalnya ADFA 

Australia, West Point Amerika 

dsb maupun dengan AAU dan 

AAL, ketiga bidang penelitian, 
dan keempat perpustakaan, yaitu 

melalui e-‘library dengan UGM, 

UNHAN, UNNES dan lainnya 
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 (Red)  Tahun 2013, 

pertama kali Akademi Militer 

mendidik para Taruni. Dalam proses 

pelaksanaan pendidikan apakah 

ada perbedaan dengan peserta 

didik Taruna Pria, khususnya yang 

berkaitan dengan materi tempur di 

lapangan? 

 (Gub. Akmil)  S e c a r a 

umum, perlakuan Taruna dan 

Taruni dalam setiap mata 
pelajaran, baik akademik maupun 

militer, termasuk dalam materi 

taktik dan teknik bertempur adalah 
sama. Hanya saja dalam beberapa 

hal seperti dalam bidang latihan 
jasmani, materi yang diberikan 

kepada Taruni sedikit dikurangi, 

seperti waktu tempuh dalam 
hanmars, materi tes samapta dan 

beban ransel yang dibawa oleh 
para Taruni.

 (Red)  Terkait dengan 

pendidikan Taruni tersebut, 

apakah ada persiapan khusus, baik 

sarana maupun prasarana lain 

yang disiapkan guna menunjang 

pendidikan Taruni?

 (Gub. Akmil)  D a l a m 

rangka untuk menunjang 

pendidikan Taruni, Akmil tentu saja 

melakukan persiapan-persiapan 

khusus dalam bidang sarana 

prasarana, seperti barak, fasilitas 

umum, TPS yang terpisah dengan 

para Taruna. Selain itu, Akmil 

juga sudah merevisi Peraturan 

Khusus Taruna (Perkhustar) dan 

Evaluasi Hasil Belajar (EHB) yang 

didalamnya antara lain memuat 

aturan bagi Taruni. Bahkan, Akmil 

juga sudah mendesain untuk 

memasukkan materi kewanitaan 
dalam pengasuhan serta 

menyiapkan para pengasuh yang 

potensial dari Korps Wanita TNI AD 

untuk Taruni.

 (Red)  Apa harapan 

Gubernur dalam rangka 

memajukan dan meningkatkan 

kualitas para lulusan Taruna 

Akademi Militer dalam 

menyongsong tugas kedepan?

 (Gub. Akmil)  Berbicara 

tentang kualitas hasil didik lulusan 

Akmil tidak terlepas dari input, 
proses dan output. Secara teoritis, 
apabila input dan proses baik, 

maka diyakini, bahwa output akan 
baik juga. Untuk mendapatkan 

input yang baik, maka perlu 

meningkatkan syarat-syarat untuk 

menjadi Taruna Akmil dan sistem 

pelaksanaan werving harus 
ditingkatkan, temasuk transparansi 
dan objektivitasnya.
  Sedangkan untuk proses 

pendidikan, saya mempunyai 

beberapa harapan, khususnya 

dalam 10 komponen pendidikan 

yang harus ditingkatkan untuk 
mendapatkan output yang baik, 

yaitu :

 Pertama, meningkatkan 

fasilitas pendidikan, khususnya 

pengadaan kelas berbasis teknologi 

dan laboratorium-laboratorium 

prodi sesuai dengan standar 

nasional dan internasional.

 Kedua, berupaya keras untuk 

mendapatkan Dosen S2 dan S3 

dari Perguruan Tinggi terbaik, dan 

jurusannya harus linear dengan 

prodi-prodi yang ada di Akmil. 

Sedangkan untuk Pengasuh 

dan Pelatih harus yang sudah 
berpengalaman di medan operasi 

dan merupakan lulusan (10 besar) 

terbaik.

	 Ketiga,	 memberikan 

penghargaan yang tinggi terhadap 
nilai akademik, artinya apabila 
Taruna banyak mendapatkan nilai 

mati, maka yang bersangkutan 
akan tinggal tingkat dan bila perlu 
dikeluarkan dari lembaga.

 Keempat, memberlakukan 

sistem blok murni dalam proses 

pangajaran dan mengurangi mata 

pelajaran yang dianggap tidak 
relevan dengan kecabangan dan 

prodi yang ada.

 Kelima, meningkatkan net 

working dan partnership dengan 
Perguruan Tinggi dan Lembaga-

lembaga yang terkait.

 Keenam, merubah kultur, 

terutama dengan mengembangkan 

budaya akademik di Akmil serta 

meningkatkan etos kerja, etos 

belajar dan disiplin para organik 

dan Taruna Akmil untuk menjauhi 

setiap bentuk pelanggaran.
 Ketujuh, menyediakan 

pustaka dengan taraf internasional 

dengan system E-library yang bisa 

connect (berhubungan) dengan 

perguruan tinggi yang ada di 
Indonesia. (Redaksi)
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TNI AD PEDULI KEBERSIHAN SUNGAI CILIWUNG

T
NI Angkatan Darat bersama 

Pemerintah Daerah DKI 

Jakarta, Ormas, dan 

masyarakat yang bermukim 

di bantaran Sungai Ciliwung 
melaksanakan Karya Bakti 
Pembersihan di sepanjang Sungai 

Ciliwung, dimulai  dari Tanjung Barat 
sampai dengan Pademangan, yang  

dilaksanakan tanggal 14 Agustus 

2013. Kegiatan sosial tersebut 

dibuka dan dihadiri oleh Kepala 

Staf Angkatan Darat Jenderal 

TNI Moeldoko dan Gubernur DKI 

Jakarta Joko Widodo, bertempat di 

sisi Timur jembatan Kalibata.

 Tujuan dari Karya Bakti  
Pembersihan Sungai Ciliwung 
ini adalah untuk meningkatkan 

sinergitas TNI AD dengan Pemda 

DKI Jakarta dan  Lembaga 

lainnya serta masyarakat dalam 

meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui kegiatan 

bersama, dengan memperbaiki 

dan menyempurnakan Fasilitas 

Umum dan Fasilitas Sosial serta 

meningkatkan Kemanunggalan 

TNI-Rakyat. Sedangkan sasaran 

karya bakti skala besar adalah untuk 
membantu program pemerintah 

DKI dalam meningkatkan sarana 

dan prasarana kehidupan 

masyarakat, meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, dan 

mengatasi kemungkinan bencana 

alam maupun bencana lain akibat 

ulah manusia.

 Karya bakti skala besar 
melibatkan kurang lebih 10.000 

orang terdiri dari prajurit TNI AD, 

pegawai Pemprov DKI, masyarakat, 
dan berbagai organisasi 

masyarakat lainnya seperti FKPPI, 
PPM, Menwa, Pramuka dan Mitra 
Jaya. Kegiatan yang dilaksanakan 

antara lain pembersihan sampah 

di sepanjang Sungai Ciliwung, 

pendalaman Sungai Ciliwung, dan 
penanaman pohon di sepanjang 

bantaran Sungai Ciliwung.
 Untuk memudahkan kendali, 

pekerjaan karya bakti  pembersihan 
Sungai Ciliwung dibagi menjadi 5 
sektor, yakni : Sektor-I dari Tanjung 

Barat sampai dengan Bidara 

Cina; Sektor-II  dari Bidara Cina - 

Kampung Melayu sampai dengan  

Kampung Pulo ; Sektor-III dari 

Kampung Pulo-Manggarai sampai 

dengan Jalan Tambak ;  Sektor-IV 

dari Jalan Tambak sampai dengan 

Masjid Istiqlal ;  dan Sektor-V dari 
Masjid Istiqlal sampai dengan 
Pademangan.

 Kegiatan karya bakti 
pembersihan sungai Ciliwung ini 
adalah implementasi dari Binter 

yang merupakan bagian dari tugas 

pokok TNI AD dalam membantu 

mengatasi kesulitan masyarakat 

dan Pemda. Kegiatan seperti 
ini telah menjadi komitmen 

TNI AD, dengan menggalakkan 

program kegiatan karya bakti 
dan bakti sosial secara massal 
yang melibatkan ribuan prajurit 

bersama masyarakat di seluruh 

Indonesia. Kegiatan seperti ini 
akan terus dilaksanakan secara 

berlanjut dan berkesinambungan.

 Dalam kegiatan Karya Bhakti 
Pembersihan Sungai Ciliwung 
ini, Dispenad menyelenggarakan 

lomba foto Jurnalistik dan Video 
jurnalistik bagi wartawan yang 
meliput kegiatan Karya Bhakti 
pembersihan Sungai Ciliwung 
tanggal 14 Agustus 2013. Lomba 

foto jurnalistik UK 10 R dan Video 
jurnalistik durasi 2 menit akan 
dinilai dan bagi pemenang akan 

diberikan hadiah. (Redaksi).

Volume 14 No. III Edisi September 2013        33

www.tniad.mil.idLINTAS SATUAN



KEHADIRAN PRAJURIT HARUS MEMBERIKAN RASA AMAN 
BAGI MASYARAKAT

S
ebanyak 404 prajurit 

muda dilantik dan diambil 
sumpah menjadi prajurit 

TNI AD. Pelantikan tersebut 
dilakukan setelah mereka 

menyelesaikan Pendidikan Pertama 

Tamtama  Prajurit Karir (Dikmata 

PK)  Gelombang I Tahap I Ta. 2013. 

 Upacara pelantikan dan 
penyumpahan ditandai dengan 

pemasangan tanda pangkat 

Prajurit Dua oleh Pangdam III/

Siliwangi Mayjen TNI Dedi 
Kusnadi Thamim kepada salah 

seorang perwakilan Prada Rian 
Mulyana sebagai lulusan terbaik, 

di Lapangan upacara Dodik Secata 

Rindam III/Siliwangi Pangalengan 
Kabupaten Bandung, Sabtu (14/9). 

 Setelah menyelesaikan 

Dikmata dan sebelum menjalani 

dinas aktif di lingkungan TNI AD, 
para prajurit remaja selama tiga 
bulan  akan mengikuti pendidikan 
kecabangan yang merupakan 

pendidikan keahlian untuk menjadi 

prajurit yang profesional.  

 Pangdam III/Siliwangi 
Mayjen TNI Dedi Kusnadi 

Thamim mengatakan prosesi 

pelantikan dan penyumpahan 
harus dihayati dengan sungguh-
sungguh oleh segenap Prajurit, 

karena sumpah yang telah 

diucapkan pada hakikatnya 

merupakan janji luhur yang harus 

dipertanggungjawabkan kepada 
bangsa, negara, dan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa.  

 Pangdam meminta agar 

keberhasilan menjadi Prajurit 

TNI AD dengan pangkat prajurit 

dua dapat disyukuri  melalui 

perilaku iman taqwa, menjunjung 
tinggi hukum, serta senantiasa 
memberikan karya pengabdian 

terbaik bagi perwujudan citra 
positif dan keberhasilan TNI 
AD, dalam melaksanakan tugas 

pokoknya menjaga keutuhan dan 

kedaulatan NKRI serta melindungi 

keselamatan bangsa dan negara.  

 Diingatkan Pangdam, hakekat 

pengabdian seorang prajurit 

memiliki dua dimensi, yaitu 

pengabdian kepada negara dan 

bangsa yang dilandasi disiplin dan 

profesionalisme keprajuritan, serta 

pengabdian kepada Tuhan Yang 

Maha Esa yang berlandaskan iman 

dan taqwa.

 Pangdam juga menekankan 

agar kehadiran para prajurit di 

tengah-tengah masyarakat harus 

bisa menjadi contoh teladan dan 

memberikan rasa aman tenteram.

 “Kalian harus segera 

menyesuaikan diri dengan 

masyarakat dan lingkungan 

masing-masing. Jaga penampilan 

kalian dengan menghindari 

perilaku dan tindakan yang tidak 
terpuji, sikap arogan, tetapi 

harus memperlihatkan perilaku 

sederhana, simpatik dan terpuji,” 
tekan Pangdam. 

 Lebih jauh Pangdam berpesan 

agar para prajurit dapat  menjalin 

komunikasi yang harmonis, baik 

antara sesama teman juga dengan 

atasan dalam menyelesaikan setiap 
permasalahan yang mungkin ada, 

serta dengan segenap masyarakat 

agar tercipta hubungan yang baik 

sebagai pondasi Kemanunggalan 

TNI-Rakyat

 “Hindari kemungkinan ter-

jadinya pelanggaran yang bukan 

saja dapat merugikan diri sendiri 

dan keluarga, tetapi lebih dari itu 

menodai citra TNI AD dan satuan 

tempat  mengabdi.  Apabila hal 

ini terjadi maka kalian bukan saja 

membuat orang tua kecewa, tetapi 
juga telah menyakiti hati rakyat,” 
tegas Pangdam. (Redaksi)

Pangdam III/Siliwangi :
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KEJURDA KARATE 2013 PEREBUTKAN 
PIALA PANGDAM V/ BRAWIJAYA

F
ederasi Olahraga Karate-

Do Indonesia (FORKI) 

melaksanakan Kejuaraan 

Daerah Tahun 2013 se-Jatim 
dalam rangka memperebutkan 

Piala Pangdam V/Brawijaya ke-1. 
Kejuaraan Karate yang berlangsung 

selama tiga hari dari tanggal 16-18 
Agustus 2013 tersebut dibuka oleh 

Mayjen TNI Ediwan Prabowo, S.IP, 
bertempat di GOR Hayam Wuruk 

Surabaya, Jum’at (16/8),.

 Kejurda 2013 ini diikuti 
oleh 1.170 orang yang dibagi 6 

kelompok umur yaitu usia dini, pra 

pemula, pemula, kadet junior di 

bawah usia 21 tahun dan senior.  
Dengan melibatkan 60 orang 

wasit dimana 25 wasit diantaranya 
adalah wasit bersertifikat nasional 
dan 4 wasit bersertifikat Asia.
 Dalam amanatnya Jenderal 

bintang dua ini menyampaikan, 

bahwa karate merupakan salah 
satu olahraga  beladiri  yang  

sudah  populer di masyarakat. 

Penyelenggaraan kejuaraan daerah 

seperti ini memiliki arti yang 

penting, tidak hanya untuk lebih 
mensosialisasikan olahraga karate 

di kalangan masyarakat, tetapi 

juga untuk memacu semangat 

berprestasi bagi setiap atlet karate 
di daerah.

 Kejurda ini merupakan 

program pembinaan olahraga 

Karate yang menjadi kalender 

kegiatan latihan. Saya berharap 
agar melalui Kejurda ini benar-

benar ditemukan atlet-atlet   

karate yang berkualitas dan dapat 

membawa nama  baik Jawa Timur 
di tingkat nasional.
 Maksud kegiatan Kejurda 

ini untuk menciptakan jenjang 

kompetisi yang terpadu antara 
pengurus FORKI Kabupaten/Kota, 

Pengprov, Perguruan Karate di Jawa 
Timur dan Pengprov FORKI Jawa 
Timur. Banyak nilai-nilai positif 
lain yang dapat diperoleh dengan 

menekuni olah raga ini antara 

lain nilai mentalitas yang kuat, 

sportifitas dan rasa percaya  diri  

yang tinggi serta nilai pengendalian 

diri dalam menghadapi tantangan.  

Oleh karena itulah, seorang 

Karateka dituntut untuk benar-

benar memahami, menyelami dan 

menghayati sepenuh hati nilai-nilai 
dasar ilmu bela diri karate. Sehingga 

kemampuan yang dimiliki hanya 

digunakan untuk kepentingan pada 
waktu dan tempat yang benar, kata 
Pangdam.

 Pada acara pembukaan 

Kejuaraan Daerah Karate 

Tahun 2013 tersebut Pangdam 

didampingi oleh  Kasdam V/

Brawijaya, Danrem 084/BJ dan 
Pangarmatim. (Redaksi).
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PANGDAM IX/ UDAYANA PIMPIN SERTIJAB KASDAM

P
angdam IX/Udayana Mayjen 

TNI Wisnu Bawa Tenaya 
melantik Brigjen TNI Danu 

Nawawi S.Sos sebagai Kasdam IX/
Udayana yang baru, menggantikan 
pejabat lama Brigjen TNI Pratimun 
S.Sos, di aula Makodam IX/

Udayana, Denpasar, Bali, Senin 

(19/8). 

 Pangdam menegaskan, peran 

dan fungsi Kepala Staf Kodam IX/

Udayana memiliki nilai strategis 

karena merupakan sentral motor 

penggerak organisasi untuk 

mendukung kegiatan di semua 

tingkatan. Peran Kasdam sangat 
penting dalam meningkatkan 
kualitas pembinaan ke dalam, 

tambah Pangdam.

 Dikatakan Pangdam, Wilayah 

jajaran Kodam IX/ Udayana cukup 

luas, yaitu meliputi tiga Provinsi 
antara lain Bali, Nusa Tenggara 

Barat dan Nusa Tenggara Timur 

serta memiliki adat istiadat, agama 
dan suku yang berbeda satu sama 

lainnya. Melihat ragamnya suku 

dan agama yang ada maka, wilayah 
Bali dan Nusa Tenggara sering 

disebut miniaturnya Indonesia. 

Sehubungan dengan strategisnya 

peran yang diemban, dengan bekal 

pengalaman sebelumnya, Brigjen 

TNI Danu Nawawi, S.Sos mampu 
melaksanakan tugas sebagai 

Kasdam IX/Udayana dengan baik.

 Pangdam juga berharap 

kepada para Asisten, Komandan 

dan Kepala Satuan di Jajaran 

Kodam IX/Udayana memberikan 

dukungan secara maksimal kepada 

Kepala Staf yang baru demi 

kelancaran pelaksanaan tugas di 

masa mendatang sesuai dengan 

program yang telah direncanakan.

 Mengakhiri amanatnya 

Pangdam menyampaikan perlu 

adanya kegiatan ekstra untuk dapat 

menumbuhkan dan memantapkan 

semangat persatuan dan kesatuan 

demi terwujudnya kondisi yang 
kondusif di wilayah jajaran Kodam 
IX/Udayana.

 Pangdam menyampaikan 

selamat bertugas kepada Brigjen 

TNI Danu Nawawi, S.Sos beserta 
isteri, serta mengucapkan 

terima kasih kepada Brigjen TNI 

Pratimun, S.Sos beserta isteri atas 
pengabdiannya selama ini. 

 Hadir pada acara tersebut 

diantaranya Irdam, para Danrem, 

Asrendam, para Asisten Kasdam 

IX/Udayana, Perwira Staf Ahli, 
LO AL, LO AU serta para Dan/Ka 

Satuan Jajaran Kodam IX/Udayana, 

Ketua dan Wakil Ketua Persit 

Kartika Chandra Kirana Daerah IX/
Udayana, beserta seluruh Prajurit, 

PNS Kodam IX/Udayana se-

garnisun Denpasar. (Redaksi).
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474 TARUNA AKMIL NAIK TINGKAT DAN PANGKAT

S
ebanyak 474 Taruna Akmil 

Tikat II dan III TP. 2012/2013 

dinaikkan tingkat dan pangkat 
satu tingkat lebih tinggi dari 
sebelumnya. Mereka terdiri dari 

250 Taruna tingkat III (Sermadatar) 
dinaikkan menjadi tingkat IV 
(Sermatutar) dan 224 Taruna 

tingkat II (Sertar) dinaikan menjadi 
tingkat III (Sermadatar).
 Prosesi kenaikan tingkat dan 
pangkat Taruna tersebut, pada 

hakekatnya merupakan bentuk 

pengakuan dan penghargaan 

dari lembaga atas prestasi dan 

kerja keras dan telah memenuhi 

standar persyaratan dalam bidang 

akademik, kesehatan, kesamaptaan 

jasmani, serta kepribadian dengan 

proses penilaian serta pengamatan 

obyektif, transparan, dan dapat 
dipertanggungjawabkan.
 Selain upacara kenaikan 

tingkat dan pangkat juga 
disematkan bintang penghargaan 

oleh Gubernur Akmil kepada 

Taruna yang berhak mendapatkan 

prestasi terbaik, untuk bintang 

penghargaan Taruna TK III 

diraih Sermadatar Tegar Aji 

Widhiwardhana, untuk Tanggon 
Kosala Prestasi 1, Sermadatar 

Tegar Dipa Ramadhana, untuk 

Ati Tanggap Prestasi 1, dan  Dira 
Trengginas Prestasi 1 diraih 

Sermadatar Margono.

 Sedangkan untuk Taruna 

Tingkat II (Sertar) TP. 2012/2013 

yang berhak mendapatkan 

penghargaan terbaik, adalah 

Sertar I Gede Bagus Tomy Supraja 

untuk Tanggon Kosala Prestasi 

1, Sertar Angger Panduyudha, 

untuk Ati Tanggap Prestasi 1 

dan Tanggon Kosala Prestasi 

2, sedangkan penghargaan Dira   

Trengginas  Prestasi  1, diberikan 

kepada Sertar Erizal Zuhry.

 Dalam amanatnya yang 

disampaikan Gubernur Akmil 

menyebutkan, bahwa momentum 
kenaikan tingkat dan pangkat 
Taruna agar dapat dijadikan 

sebagai pemacu semangat dan 

motivasi untuk terus belajar dan 
berlatih, lebih sungguh-sungguh, 
sehingga diharapkan nantinya 
diantara salah satu dari lifting para 
Taruna dapat meraih penghargaan 

tertinggi dan bergengsi, dimana 
yang sudah beberapa tahun tidak 
dapat diraih oleh Taruna Akmil, 

yaitu : “Tri Sakti Wiratama”.
 Mengakhiri amanatnya 

Gubernur menyampaikan, bagi 

“Taruna Tingkat II dan Tingkat III, 

yang tidak naik tingkat dan pangkat, 
serta kepada Taruna yang naik 

tingkat tunda pangkat”, Gubernur 
minta agar jangan cepat berputus 

asa dan harus bertekad untuk 

mengejar ketertinggalan serta 
kekurangannya dengan memacu 

semangat belajar dan berlatih.  
 Upacara Kenaikan tingkat dan 
pangkat dilaksanakan di Lapangan 

Pancasila. Bertindak sebagai 
Inspektur upacara Gubernur Akmil 

Mayor Jenderal TNI Sumardi, 

dengan dihadiri Wakil Gubernur 

Akmil, Ketua dan pengurus Persit 

KCK Cabang BS Akmil, para Pejabat 

Distribusi Akmil, serta pelatih dan 
pengasuh Taruna. (Redaksi).
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PENYULUHAN HUKUM TERPADU SATUAN WILAYAH 
KOREM-061/ SURYAKANCANA

S
egenap Prajurit dari satuan 

wilayah Korem-061/
Suryakancana menerima 

Penyuluhan Hukum Terpadu dari 

Tim Penyuluh Hukum Kodam 

III/Siliwangi, Bertempat di aula 
Korem-061/Suryakancana Bogor, 

Senin (8/7).  

 Hadir pada acara tersebut 

antara lain,  para Dandim, para 

Dan/Ka Sat Balak jajaran Korem- 

061/Sk, para Kasi Korem dan diikuti 
sekitar 300 prajurit Perwira, Bintara 
dan Tamtama anggota Makorem 

serta perwakilan dari Satpur/Sat 
Banpur yang ada wilayah Korem- 
061/ Suryakancana. Adapun 

Tim Penyuluh yang hadir antara 

lain Kakumdam III/Siliwangi, 
Dandenpom III-1/Bogor mewakili 
Danpomdam III/Siliwangi dan 
Kadilmil II Bandung.

 Danrem-061/Suryakancana 

Kolonel Inf Arip Rahman dalam 

sambutannya menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada Tim 

Penyuluh yang telah hadir untuk 

memberikan penyuluhan tentang 

hukum khususnya hukum militer 

kepada prajurit satuan wilayah 
K o r e m - 0 6 1 / S u r y a k a n c a n a . 

Penyuluhan hukum ini diharapkan 

dapat menambah wawasan 
dan pengetahuan para prajurit, 

sehingga tidak salah dalam 
penerapannya.  Ikuti kegiatan ini 
dengan seksama dan perhatikan 
dengan baik semua materi yang 

disampaikan oleh Tim Penyuluh 

Hukum, demikian antara lain 

penekanan Danrem.

 Tim Penyuluh yang 

dipimpin oleh Kakumdam III/

Siliwangi Kolonel Chk Hutabarat, 
menyampaikan informasi tentang 

Upaya Satuan dan Peran Kumdam 

III/Siliwangi dalam menangani 
pelanggaran Prajurit.  Hal ini sangat 

penting disampaikan mengingat 
dari data yang ada untuk prajurit 

dari jajaran satuan Kodam III/

Siliwangi masih terlalu banyak 
yang melakukan pelanggaran dan 

harus dipertanggung jawabkan 
dihadapan hukum, dengan berbagi 

macam masalah yang dilanggar 

baik pelanggaran dari disiplin 

murni maupun disiplin tidak murni.
 Mengakhiri  acara, Kasrem- 

061/Suryakancana Letkol Inf 

Veri Sudijanto Sudin menutup 

kegiatan penyuluhan sekaligus 

memberikan cindera mata berupa 

plakat sebagai ucapan terima 

kasih kepada segenap para nara 

sumber yang telah memberikan 

penyuluhan kepada para prajurit 

satuan wilayah Korem-061/
Suryakancana. (Redaksi)
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RAPAT KOORDINASI KESIAPSIAGAAN DAN 
PENANGANAN TINDAK PIDANA TERORISME

K
omandan Korem-045/Gaya 

Kolonel Inf Didied Pramudito, 

S.E menghadiri acara 

rapat koordinasi kesiapsiagaan 

dan penanganan krisis tindak 
pidana terorisme. Selasa (2/07), 

bertempat di Ballrom Novotel 

Bangka Pangkalpinang, Bangka 

Belitung.

 Dalam kesempatan tersebut 

Danrem menyampaikan bahwa 
kegiatan ini diharapkan dapat 

bermanfaat tidak hanya bagi 
peserta yang hadir, tetapi juga 

untuk kepentingan bangsa dan 
negara yang kita cintai ini. Rapat 

kordinasi kesiapsiagaan dan 

penanganan krisis seperti ini 
sangat penting untuk membangun 
rasa kebersamaan, kekeluargaan  

dan  kekompakan  diantara  

kita semua komponen bangsa, 

sekaligus  untuk bertukar informasi 

tentang masalah-masalah yang 

sedang dan yang akan kita hadapi 

dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara, terutama yang 

berkaitan dengan kondisi aktual 

saat ini.

 Terorisme adalah ”kejahatan 

luar biasa” atau ”extra ordinary 
crime”, yang mengancam 

dan mengganggu kehidupan 

bermasyarakat dan berbangsa 

serta hak hidup setiap warga 
negara. Untuk itu, penanganannya 

diperlukan suatu prosedur dan 

mekanisme penanggulangan 

secara khusus pula. Artinya, 
penanggulangan aksi teror 

tersebut tidak sama dengan tata 
cara menangani kejahatan atau 

kriminal biasa. Untuk itu, segala 

upaya penanggulangan atau 

”perang” melawan terorisme, 
bukanlah hanya tugas TNI, Polri 

dan aparatur pemerintah semata, 

namun diperlukan partisipasi aktif 
seluruh komponen bangsa lainnya.

Dalam konteks seperti itu, maka 
kegiatan yang dilaksanakan hari ini, 

memiliki relevansi dan momentum 

yang amat tinggi nilainya. Adalah 
tugas dan kewajiban kita bersama 
pula, untuk menjaga stabilitas 

nasional.

 Dalam kegiatan rakor ini 

para peserta mendengarkan 

paparan tentang terorisme dari 

Brigjen Pol DR Petrus Reinhard 

Golose (Direktur Penindak) 

Badan Nasional Penanggulangan 

Terorisme (BNPT).

 Turut hadir dalam acara 

tersebut Kapolda Kep Babel Brigjen 

Pol Drs Budi Hartono Untung, 

Dandim-0413/Bka Letkol Arm Rudi 

Setiawan, Dandim-0414/Blt. Letkol 
Inf Buemi Ario Bimo, Pejabat Teras 

Polda Babel, Para Kapolres se-

Babel, serta Para Perwira dari TNI 
AD, AL, AU dan Polri se-wilayah 
Bangka Belitung. (Redaksi).
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PENERIMAAN PRAJURIT TIDAK DIPUNGUT BIAYA

P
anitia penerimaan calon 
Tamtama PK TA. Gelombang 

II Tahun 2013 mengundang 

seluruh orang tua/wali beserta 
calon Tamtama yang akan 

mengikuti seleksi penerimaan 
prajurit untuk menerima 

pengarahan dari Asisten Personalia 

Kolonel Inf Hadi Basuki dan 

pejabat terkait dalam penerimaan 

prajurit Catam, bertempat di Aula 

Makodam Jaya, Selasa (20/8).

 Asisten Personalia dalam 

pengarahannya menyampaikan 

bahwa, dalam pelaksanaan 
penerimaan ini tidak dibenarkan 
kepada calon prajurit untuk 

membayar sejumlah uang kepada 

oknum tertentu dengan imbalan 

lulus, apabila ada oknum yang 

menawarkan bantuan dan jaminan 
lulus dengan imbalan tertentu 

sudah dipastikan bahwa itu tidak 
benar.

 Agar para calon yakin akan 

lulus diharapkan harus sudah 

mempersiapkan diri baik mental 

maupun fisik karena menjadi 
tentara tidak gampang dan berat, 

untuk itulah setiap calon prajurit 
harus benar-benar melatih dan 
menjaga fisik serta kesehatannya. 
Seleksi ini dilakukan secara terbuka, 

fair sehingga Angkatan Darat akan 

mendapatkan calon prajurit yang 

betul betul sehat Jasmani dan 

Rohani sesuai kriteria dan standar 

yang ditetapkan di Angkatan Darat.

 Dalam penerimaan ini juga 

berharap kepada calon prajurit 

agar tidak ada satu pun yang 
memanipulasi data. Disampaikan 

pengarahan kepada orang tua/wali 
tentang persyaratan administrasi 

meliputi pendaftaran, pemeriksaan 
administrasi, uji seleksi dan 

penyiapan sidang pemilihan yang 

harus dipenuhi oleh seluruh 

calon prajurit pada seleksi Calon 

Tamtama PK TA.2013. Dalam 

seleksi tersebut hendaknya calon 

Tamtama PK dapat mematuhi 

ketentuan yang berlaku.

 Dihimbau kepada orang tua 

calon dan calon tamtama agar 

segera melaporkan apabila dalam 

pelaksanaan seleksi menemukan 

kecurangan yang dilakukan pihak 

panitia penerimaan. Maka segera 
akan diproses sesuai hukum yang 

berlaku. Dan berikan dukungan 

semangat kepada putra-putranya 

agar dapat menjalankan semua tes 

dengan baik. (Redaksi)
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SATGAS YONIF-412/ RAIDER ADAKAN PENGOBATAN MASSAL

D
alam rangka mewujudkan 
kemanunggalan TNI dan 

rakyat, Satgas Yonif-412/

Raider bekerja sama dengan 

PT. Rajawali mengadakan 
pengobatan massal gratis yang 
dilanjutkan dengan pemberian 

bantuan sembako secara cuma-

cuma kepada warga masyarakat 
kampung Kibay Distrik Arso Timur, 

Papua, Selasa (20/8).

 Sejak pagi hingga sore sekitar 

80 orang warga masyarakat 
kampung Kibay memadati 
lokasi pengobatan massal dan 

pembagian sembako secara cuma-

cuma tersebut. Pengobatan Gratis 
dan pembagian sembako nampak 

didominasi oleh orang dewasa dan 
anak-anak juga nampak memadati 
lokasi pengobatan gratis tersebut.
 Dansatgas Yonif-412/Raider 

Letnan Kolonel Inf M. Taufiq Zega 
dalam sambutanya mengatakan 

bahwa pengobatan massal dan 
pembagian sembako secara cuma-

cuma  ini terselenggara berkat kerja 

sama dengan PT. Rajawali yang 
merupakan wujud kepedulian dari 
TNI-AD khususnya Satgas Yonif- 

412/Raider terhadap masyarakat 

yang kurang mampu, atas dasar 

kekeluargaan, kesetiakawanan 
dan toleransi. Pengobatan massal 

dan pembagian sembako secara 

cuma-cuma ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat serta 

mempererat tali persaudaraan, 

sehingga tercipta kemanunggalan 

TNI-rakyat.

 Dan Satgas Yonif-412/

Raider Letkol Inf M. Taufiq 
Zega menegaskan kegiatan ini 

terlaksana berkat Tuhan YME 

untuk dapat melayani masyarakat 

khususnya dalam bidang 

kesehatan dan ekonomi. Tokoh 

adat Kampung kibay mengucapkan 

banyak terimakasih kepada Satgas 

Yonif-412/Raider karena kegiatan 

ini sangat bermanfaat bagi warga 
masyarakat Kampung Kibay.

 Bagi pasien yang mengalami 

penyakit berat dan menahun 

disarankan agar dirujuk ke Rumah 

Sakit Tentara (RST) agar mendapat 

perawatan lebih lanjut.
 Turut hadir menyaksikan 

pengobatan massal dan pembagian 

sembako secara cuma-cuma ini 

yaitu Pimpinan PT. Rajawali, tokoh 
masyarakat, tokoh agama dan 

tokoh adat Kampung Kibay. Tokoh 

Adat masyarakat Kampung Kibay 

mengatakan kegiatan ini sangat 

baik dan sangat bermanfaat dan 

manjawab kebutuhan utama 
masyarakat Kampung Kibay dalam 

bidang kesehatan. (redaksi) 
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B
atalyon Infanteri-721/Mks 

merupakan satuan tempur 

yang berkedudukan langsung 

dibawah Korem-142/Tatag dengan 
dislokasi satuan jajarannya yang 

tersebar dibeberapa Kabupaten/

Kota di wilayah Sulawesi Selatan. 
Antara lain sebagai berikut ; Mayon 

dan Kima berada di Benteng Kab. 

Pinrang, Kipan A berada di Kab. 

Majene, Kipan B berada di Kab. 

Polman,Kipan C berada di Kotif  
Palopo dan Kibant berada di 

Amboalle Kab. Pinrang.

 Meskipun dengan dislokasi 

satuan yang terpisah, Yonif-721/

Makkasau  tetap melaksanakan 

program kerja dan pembinaan 

satuan secara maksimal guna 

mempersiapkan diri dalam 

berbagai pelaksanaan tugas-

tugas yang akan diemban.  Oleh 

karena itu, satuan ini telah banyak 

RAIH PENGHARGAAN PANGLIMA TNI

mencatat berbagai keberhasilan 

baik disaat mulai berdirinya satuan 

ini hingga sekarang. 

 Secara umum pola 

pembinaan personel Yonif-721/

Mks dilaksanakan sesuai dengan 

pola pembinaan personel yang 

telah ditetapkan oleh Korem- 

142/Tatag. Pola Pembinaan 

personel Korem-142/Tatag  

diarahkan untuk menyiapkan 

personel satuan jajarannya untuk 

sanggup dan mampu secara 

optimal mengemban setiap tugas 
yang dihadapinya. Dalam pola 

pembinaannya, bahwa Personel 
merupakan bagian terpenting 
dalam organisasi. Oleh karena 

itu, faktor manusia memegang 

peranan menentukan dalam 

rangka pencapaian tugas pokok, 

sehingga pembinaan personel 

menjadi tanggung jawab setiap 

pimpinan satuan mulai dari yang 

terendah sampai dengan yang 

tertinggi. 

Sejarah Satuan. 

 Menurut Komandan Batalyon 

infanteri-721/Makkasau, Mayor 

Inf Bobbie Triyanto, bahwa 
berdasarkan surat Keputusan 

Pangdam XIV/Hasanuddin 

Nomor Skep/29/III/1965 tentang 

pembentukan Korem dan Kodim 

sekaligus perubahan nomor satuan 

diantaranya Yonif-011/Toddopuli 

menjadi Yonif-721/Mks. Dan pada 

hari ulang tahun Kodam XIV/

Hasanuddin ke-29 tanggal 1 Juni 

1966 dilaksanakan penyerahan 

tunggul Yonif-721/Mks di stadion 

Mattoanging Ujung Pandang,dan 
sejak itu sebutan “TODDOPULI” 

diganti menjadi “MAKKASAU”.
 Selain itu juga beberapa hal 

YONIF-721/MKS
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yang mendasari terbentuknya 

Yonif-721/Mks antara lain; 

pada tahun 1973, berdasarkan 

Surat Keputusan Pangdam XIV/

Hasanuddin Nomor  Skep/0168/

XII/1973 maka dibentuklah 

Yonif-721/Berdiri Sendiri 

sebagai pilot projek Kodam XIV/

Hasanuddin.  Pada tanggal 29 

Desember 1983, berdasarkan 

Surat Keputusan Pangdam XIV/

Hasanuddin Nomor  Skep/559/

XII/1983 maka beralih status 

dari Yonif-721/Berdiri Sendiri 

menjadi Yonif-721 Brigif 11/Anoa. 

Kemudian pada tanggal 17 Mei 

1985, berdasarkan Surat Perintah 

Pangdam XIV/Hasanuddin Nomor  

Sprin/622/V/1985 tanggal 17 Mei 

1985 beralih    status dari Yonif- 

721 Brigif 11/Anoa ke Yonif-721/

Mks Rem-142/Tatag. 

 Selanjutnya pada tanggal 19 

Maret 1997 terjadi perubahan 

organisasi tugas ROI 83 menjadi 

Yonif ROI 95 dan terjadi perubahan 

kedudukan kompi-kompi hingga 

saat ini yaitu : Markas batalyon dan 

Kima berkedudukan di Benteng 

Kabupaten  Pinrang, Kipan A di 

Kabupaten Majene, Kipan B berada 

di Manding Kabupaten Polman 

dan Kipan C berada di Kota Palopo 

serta Kiban berada di Amboalle 

Kabupaten Pinrang. Kemudian 

terakhir terjadi perubahan lagi 

yaitu perubahan organisasi dan 

tugas Yonif ROI 95 menjadi Yonif 

ROI 2009 terhitung mulai tanggal 

19 April 2011

Peran dan Tugas Satuan. 
 Batalyon Infanteri-721/

Makkasau  yang disingkat 

Yonif-721/Mks adalah satuan 

pelaksana di tingkat  Korem 
yang berkedudukan langsung di 

bawah Danrem-142/Tatag yang 
berperan membantu mewujudkan 
tugas-tugas Korem-142/Tatag 

sebagai sub komparetemen 

strategis sekaligus membantu 

penyelenggaraan  pembinaan 

teritorial untuk menyiapkan 

wilayah pertahanan di darat dan 
menjaga keamanan wilayahnya 
dalam rangka mendukung tugas 

pokok Kodam. 

 Sesuai dengan  TOP ROI 

2009, tugas pokok Yonif-721/

Mks adalah mencari, mendekati, 
menghancurkan dan menawan 
musuh serta merebut, menguasai 

dan mempertahankan medan 

baik berdiri sendiri maupun dalam 

hubungan yang lebih besar dalam 

rangka mendukung tugas pokok 

Korem.

Lambang Satuan.
 Batalyon Infanteri 721/

Mks dalam sejarahnya telah 

mengalami perubahan baik 

nama maupun lambang satuan. 

Diawali terbentuknya ditahun 
1963 dengan nama Yonif 011/

Toddopuli kemudian pada tahun 

1965 berubah menjadi Yonif 

721/Makkasau yang dengan 

sendirinya berubah pula lambang 

satuan. Berdasarkan Vide Surat 

Perintah Pangdam VII/Wrb 

Nomor Sprin/547/V/1987 tanggal 

1 Mei 1987 tentang perubahan 

lambang tunggul Yonif 721/Mks 

maka lambang tunggul Yonif 721/

Mks saat ini adalah seperti pada 
gambar berikut ini :

Bentuk Lambang.
 Uraian Bentuk Lambang ;  

bagian muka berbentuk Pataka 

Kodam VII/Wrb, bagian atas 

tengah terdapat bintang bersudut 

lima berwarna kuning, bagian 
tengah terdapat gambar rusa 

jantan berkulit hitam, disamping 

kiri terdapat rangkaian Padi 17 

(tujuh belas) butir dan samping 
kanan terdapat 8 (delapan) tangkai 

kapas, bagian bawah tengah pita 
berwarna kuning pinggiran merah 
dengan tulisan “ MAKKASAU “  dan 

tata warna adalah dasar hijau tua, 
merah, putih, kuning dan hitam.
Makna dari warna-warna 
tersebut ; hijau mengandung 

makna kesuburan, kepercayaan 

dan kesegaran jasmani, kuning 
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bermakna kegemilangan, 

keagungan, keluhuran dan kesatria, 

putih artinya suci, jujur dan bersih 
tanpa pamrih dan warna hitam 
mengandung makna ketabahan, 

kemantapan, keteguhan dalam 

berpendirian serta warna merah 
bermakna kejantanan dan berani 

berkorban membela kebenaran 

dan keadilan demi kepentingan 
bangsa dan negara.

 Dengan demikian makna 

tata warna secara keseluruhan 
tersebut adalah mencerminkan 

Profil Prajurit Yonif-721/Mks yaitu 
“Selalu bersikap ksatria dalam 
melaksanakan tugas, berani 
membela kebenaran, berhati 
suci dan jujur dalam tindakan, 
tabah, tekun dan tenang dalam 
menghadapi segala tantangan, 
pantang mundur dan ingin terus 
maju sampai  cita-cita tercapai “.

 Makna bintang bersudut 

lima berarti selalu berpedoman 
pada Pancasila sebagai falsafah 

Negara Republik Indonesia yang 

harus dibela dan dipertahankan 

serta  melambagkan TNI AD. 

Rangkaian padi 17 (tujuh belas) 

butir dan kapas 8 (delapan) tangkai 
melambangkan hari dan bulan 

Proklamasi Kemerdekaan Republik 

Indonesia. Rusa jantan berkulit 

hitam, menurut sejarah di rimba 

raya Sulawesi Selatan terdapat 
seekor rusa hitam yang merupakan 

pemimpin dari sesamanya yang 

mempunyai ciri-ciri : kaki kiri 

depan terangkat memperlihatkan 

kelincahan bergerak, kepala 

terangkat ke atas berarti selalu 
siap untuk melaksanakan perintah 

dan telinganya tegak berarti 
tetap waspada serta tanduknya 
bertangkai 7 melambangkan 

bahwa Prajurit Yonif-721/Mks 
senantiasa berpedoman pada 
Sapta Marga.

 Makna Pita bertuliskan 

“MAKKASAU” diambil dari nama 

tokoh pejuang melawan penjajah 
di wilayah Pinrang yaitu Andi 

Makkasau yang memiliki karakter: 

tak terkalahkan, mempunyai 

semangat moril yang tinggi, selalu 
menang dalam segala hal dan kuat, 

ulet, dan berani.

 Dengan demikian makna 

keseluruhan pada gambar 

mencerminkan Pengabdian 

Prajurit Yonif-721/Mks. Prajurit 
Makkasau dalam melaksanakn 
tugas : “ selalu mengabdi dengan 
penuh semangat moril yang tinggi 
didasari kekuatan, keuletan dan 
keberanian untuk mencapai 
kemenangan dan tak terkalahkan 
dalam melaksanakan tugas 
operasi militer untuk perang 
maupun selain perang “ .

Pengalaman Penugasan.
 Berbagai penugasan yang 

pernah dilaksanakan oleh 

Yonif-721/Mks antara lain pada 

tahun 1966 s.d 1967 menumpas 

gerombolan pengacau liar di 

daerah Mandar dan sekitarnya, 

tahun 1968 s.d 1969 menugaskan 1 

kompi dalam Satgas II Kodam XIV/

Hasanuddin untuk pengamanan 

Pepera di Irian barat, pada tahun 

1976, 1978, 1984 dan 1991 

melaksanakan Operasi seroja 

Timor-Timur, pertengahan tahun 

1977 menugaskan 2 peleton BP 

ke Yonif-700/BS sebagai Kontingen 
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Garuda VIII ke Timur Tengah, pada 

bulan Mei 1984 melaksanakan 

penumpasan gerombolan Republik 

Federasi Sulawesi di Kab. Mamuju, 
tahun 1995 s.d 1996 menugaskan 

1 peleton BP sebagai Kompi 

Pemburu dalam Satgas Darat 

Rajawali I dan 1 Kompi BP Yonif 
Linud-700/BS masing-masing ke 

daerah operasi Timor - Timur, pada 

tahun 1996 s.d 1997 menugaskan 

1 Kompi Pemburu dalam Satgas 

Darat Rajawali II ke daerah Operasi 
Timor Timur, tahun 1999 s.d 2000 

menugaskan 1 Kompi Pemburu 

Rajawali IV BP Yonif0-711/Rks ke 
daerah Operasi Irian Jaya, pada 

tahun 2000 s.d 2001 menugaskan 

2 peleton BP Yonif-713/ST ke 

daerah Operasi Irian Jaya,  pada 

Tahun 2001 s.d 2002 menugaskan 

3 peleton BP Yonif-726/Tml ke 

daerah perbatasan NTT-Timor 

Leste, pada tahun 2001 s.d 2002 

menugaskan 2 peleton BP Yonif- 

725/Wrg ke daerah operasi Irian 

Jaya, pada tahun 2002 s.d 2003 

dan 2004 s/d 2005 satu Batalyon 

penuh melaksanakan operasi 

pengamanan perbatasan NTT-

Timor Leste, tahun 2003 s.d 2004 

menugaskan 1 peleton BP Yonif-

700/R melaksanakan operasi 

pemulihan keamanan di daerah 

NAD dan pada tahun 2003 s.d 2004 

dua kompi melaksanakan operasi 

pengamanan Sintuwumaroso di 

Kab. Poso Sulawesi Tengah serta 
pada tahun 2012 s.d 2013 kekuatan 

satu Batalyon melaksanakan 

operasi pengamanan perbatasan 

RI-PNG.

Prestasi.
 Berbagai prestasi yang telah 

diukir oleh Yonif-721/Mks hingga 

saat ini adalah melaksanakan 

penumpasan DI/TII di Sul-Selra di 

bawah pimpinan Kapten Inf Arifin 
Nu’man dengan mendapatkan 

piagam penghargaan dari Panglima 

Operasi Kilat berupa peta sulawesi 
yang terbuat dari emas dan 

perak, pada tahun 1973 berhasil 

menembak mati pimpinan GPL atas 
nama Sanusi Tande dan menumpas 

perampok bersenjata di daerah 

Sibuang Kabupaten Tator. Pada 

akhir tahun 1975 berhasil keluar 

sebagai juara umum Ton Tangkas 

Lontara Yudha. Pada tahun 1978 

sebanyak 71 orang Ba dan Ta 

mendapat kenaikan pangkat luar 

biasa satu tingkat lebih tinggi dari 
pangkat semula atas prestasinya 

dalam pelaksanaan operasi Timor-

Timur. Pada tahun 1998, 2000 

dan 2001 juara umum Peleton 

Beranting Yudha Wastu Pramuka 
Jaya. Pada tahun 2003 mendapat 

piagam penghargaan dari Danrem- 

161/Wirasakti dan Dan Satgas 
Pamtas NTT-Timor Leste selama 

bertugas sebagai Satgas Pamtas 

di Propinsi NTT-RDTL dengan hasil 

sangat baik dalam bidang tempur 

dan Binter terbatas. Pada bulan 

Juni 2003 mendapat piagam 

penghargaan dari Pangdam VII/

Wrb atas prestasinya sebagai 

juara I Parade Devile dan juara II 

Menembak senapan militer dalam 

rangka hari jadi Kodam VII/Wrb ke 

53 tahun 2003. Pada bulan Pebruai 

2004 mendapatkan piagam 

penghargaan dari Pang Kooplihkam 

NAD atas berhasilnya satu peleton 

BP Yonif-700/R mendapat senjata 

4 pucuk AK, 1 pucuk Pistol Cold, 2 

Granat dan 1 TP. Pada tahun 2005, 

2007 dan 2008 berhasil keluar 

sebagai Juara III Peleton Beranting 
Yudha Wastu Pramuka Jaya. Pada 

tahun 2009 dari Pangdam VII/

Wrb berhasil keluar sebagai Juara 

II Napak Tilas Nasional Pejuang di 

Kab. Takalar. Dan pada tahun 2013 

mendapat piagam penghargaan 

dari Pangdam XVII/Cenderawasih 
selama bertugas sebagai Satgas 

Pamtas RI-PNG di Papua dengan 

hasil yang sangat baik dalam 

bidang Binter terbatas.

 Terakhir kali penugasan 

yang dilaksanakan pada tahun 

2013 ini, Yonif-721/Mks boleh 

berbangga karena selama 7 

bulan dalam penugasan operasi 

pengamanan di bumi Animha yaitu 

menjaga wilayah perbatasan RI-
PNG dianggap berhasil. Penilaian 

keberhasilan yang datang karena 

penilaian langsung dari masyarakat 

dan Pemda Kabupaten Merauke 

maupun pengakuan yang secara 

eksplisit disampaikan langsung 

oleh pimpinan TNI.  

 Dengan keberhasilan tersebut, 

Yonif-721/Mks memeroleh 

kepercayaan dari Panglima 

TNI untuk menjalankan tugas  

perdamaian dibawah bendera 
PBB sebagai main body satgas 

Komposit TNI dalam misi UNAMID  

di Darfur Sudan. (Redaksi) 
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TERAPI DZIKIR
Serka H. Waryono

H
. Waryono dilahirkan di desa 

Pegagan Kidul Kapetakan 

Cirebon pada tanggal 24 

Februari 1970. Ia adalah putra 

pasangan petani miskin, yakni 

Bapak Rastia dan Ibu Mitari.  
Karena keterbatasan ekonomi, 

sejak usia 11 bulan Waryono sudah 

berpisah dengan orang tua dan 

diasuh oleh kakek dan neneknya di 

daerah Kertasura Cirebon. 

 Saat duduk di kelas 3 SD, 

Waryono kecil bersama anak-anak 

sebayanya mulai belajar mengaji 

pada seorang Ulama setempat 

bernama Kyai Sirod di sebuah 

Masjid di desanya. Karena dorongan 

yang kuat untuk membiayai 

sekolahnya, ketika menginjak kelas 
4 SD hingga SMP Waryono sudah 

mencari biaya sendiri dengan cara 

menjadi buruh perkebunan tebu 

dan ternak di wilayah Ciwaringin. 
Selama bertahun-tahun berjuang 

menafkahi diri sendiri  Waryono 
kerap kali makan sekali dalam 

sehari karena upah yang 

diperolehnya sangat minim, belum 

lagi untuk keperluan alat tulis dan 

sebagainya. 

 Sepulang dari menderes tebu, 

Waryono masih menyempatkan 

diri untuk belajar ilmu agama 

pada ulama setempat. Tak jarang 

Waryono harus terlambat ke 

sekolah karena tuntutan pekerjaan 

yang harus dilakukan. Waryono 

kerap dimarahi guru karena 

keterlambatan yang dilakukan. 

Setelah menceritakan alasan 

keterlambatan secara panjang 

lebar, guru dan teman sekolahnya 

larut dalam kesedihan hingga 

menangis.  Mendengar pengakuan 

itu akhirnya guru memutuskan 

Waryono dibebaskan membayar 

SPP. Tekad keras Waryono 

membuat iba seorang kepala desa 

yang juga merupakan anggota 

TNI, lalu menjadikan Waryono 

sebagai anak angkatnya. Sejak 

tinggal bersama anggota TNI hari-
hari dilaluinya dengan kebiasaan 

disiplin. Ketika duduk di kelas 3 
SMP, Waryono menerima tawaran 
untuk mendaftarkan diri sebagai 
tentara. Pada usia 18 tahun ia 

mengikuti proses penyeleksian dan 
dinyatakan diterima sebagai calon 

siswa Secata. 
 Selama lebih kurang enam 

bulan mengikuti pendidikan di 
Rindam III/Siliwangi, kemudian 
ia ditempatkan pertama kali di 

Korem Cirebon. Pada tahun 1989 

ia dimutasi ke Batalyon 303/SSM 

Cikajang Garut. Pada suatu ketika 
Waryono memeroleh kesempatan 

untuk mengikuti seleksi Pasukan 
Perdamaian Kamboja. Pada tes 

perdananya dia dinyatatakan 

lolos seleksi dan menjadi organik 

Kontingen Garuda 12D pada tahun 

1993. Saat itu ia berjanji apabila 

selamat dalam penugasan dan 

memeroleh penghasilan yang 

cukup, maka ia berkeinginan 

menunaikan ibadah haji ke Tanah 

Suci. Setelah tugas dilaksanakan 

dalam keadaan aman serta uang 

yang diperoleh cukup,  kemudian 

tahun 1994 saat usianya baru 24 

tahun ia menunaikan ibadah haji. 

Selama melaksanakan ibadah 

haji berbagai pengalaman gaib 

dialaminya, dan yang membuat 

kalbunya tersentuh adalah ketika 
merasakan adanya kehadiran 

Rosululloh dengan aroma wangi 
Hajar Aswad.
 Pengalaman spiritual di 

tanah suci membawa perubahan 
luar biasa pada dirinya. Setelah 

kembali ke tanah air, Wahyono 

yang semula pendiam, bahkan 

merasa takut ketika harus 
berhadapan dengan pimpinan, 

tiba-tiba tidak bisa diam untuk 
bicara tentang kebaikan, bahkan 

kepada atasannya sekalipun. 

Melihat ada perkembangan 
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positif pada diri Waryono, 
Danyon pun memerintahkannya 

untuk memberikan ceramah 

di kesatuannya sekali dalam 

sebulan. Sejak itu hingga kini Sang 

Komandan memberinya tugas 

untuk “Memakmurkan Masjid”, 

pendek kata Waryono mengelola 

Masjid hingga terbangunlah 

Madrasah dengan 400 orang 

Santri. Sambil mengamalkan ilmu 

di madrasah tersebut Waryono 

terus menimba ilmu kepada para 

Kyai dan Ulama terkenal di Cikajang 

Garut.

 Pada tahun 1996 Waryono 

mendapatkan jodoh dengan 

mempersunting gadis pilihannya 
bernama Rita Yulianingsih. Dari 

perkawinannya ia dikaruniai lima 
orang anak, yakni Rindalmi Nur 

wahtu Illahi (SMA), Ola Nisa Iqti 
Sodiyah Sa’adah (SMP), Fadilah 

Ayu Nelhena (almarhumah),  

Muhammad Reffi Hidayatullah (SD), 
Ukhti Kaila Safitri (PAUD). Sejak itu 
ia menetap di Asrama Nyantong 

Brigif 13 Kostrad Galuh Rt. 05/07 

Kelurahan Kahuripan Kecamatan 

Tawang Kota Tasikmalaya. Pada 
tahun 1998 ia berkesempatan 

mengikuti pendidikan Secaba 
yang membawanya menyandang 
pangkat Bintara. 

 Pada awal tahun 2000 
Wahyono mulai merintis 
mengembangkan Majelis 

Dzikir Muda-Mudi Asrama dan 

sekitarnya, yang diikuti kurang 
lebih 60 orang secara rutin setiap 
malam Jum’at di rumah dinas. 

Saat itu cobaan dan tantangan 

datang silih berganti, ada yang 
mengatakan bahwa kegiatan 
yang dilakukannya tidak benar. 
Syukur Alhamdulillah setelah para 

remaja yang mengikuti kegiatan 
dzikir tersebut ternyata banyak 

yang niatnya terkabul dan sukses, 

pada akhirnya banyak pihak 

yang mendukung kegiatan dzikir 

tersebut. 

 Melihat antusiasme 

masyarakat sangat besar 

terhadap kegiatan tersebut yang 

mengakibatkan sarana yang 

disiapkan tidak dapat menampung 
para jama’ah, kemudian Komandan 

memfasilitasi menemui MUI kota 

Tasikmalaya untuk menyampaikan 

kegiatan anggota dan 

permasalahannya. Dari pihak MUI 

sangat merespon dan meminta 

Wahyono untuk mengadakan dzikir 

di Masjid Agung kota Tasikmalaya.

 Kemudian atas seijin Walikota, 

Waryono pun menyelenggarakan 

Dzikir Akbar di Masjid Agung, dan 

diluar dugaan ternyata mendapat 

respon yang luar biasa dari 

masyarakat Tasikmalaya. Setelah 

acara terselenggara dengan 

respon jama’ah yang  sangat luar 

biasa, akhirnya diputuskan untuk 

diadakan Majelis Dzikir sebulan 

sekali di Masjid Agung Kota 

Tasikmalaya. 

 Seperti Da’i Kondang 
lainnya, kini Serka Waryono 

semakin dikenal bukan saja 

oleh masyarakat Tasikmalaya, 

melainkan juga masyarakat Garut, 

Ciamis, Bandung, Kuningan, 

Banjar, Majalengka, Mojolaban, 

Purworejo, Salatiga, Bekasi,  Jakarta 
serta banyak instansi pemerintah/

swasta dan Pondok Pesantren yang 
harus rela mengantri padatnya 

jadwal demi untuk menghadirkan 
KH. Waryono, MBT, Pimpinan 

Majelis Silaturahmi dan Dzikir, 

Masjid Agung Kota Tasikmalaya, di 

wilayah mereka. (Redaksi)
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‘ZORRO’ WANITA DARI PENDAM I/BB

B
anyak diantara kita, 

khususnya prajurit dan 

anggota PNS TNI Angkatan 

Darat yang belum mengetahui 

olahraga anggar. Anggar 

merupakan olahraga ketangkasan 

dengan senjata yang menekankan 

pada teknik kemampuan seperti 
memotong, menusuk, atau 

menangkis senjata lawan dengan 
menggunakan keterampilan dalam 

memanfaatkan kelincahan tangan. 

Olahraga ini sangat membutuhkan 

konsentrasi dan kejelian yang 

tinggi, sehingga tidak mudah 
terkena tusukan lawan. 
 Dialah Dian Rahmayati, 
S.Pd. seorang atlet anggar 

yang berprestasi di kancah 

internasional. Prestasi yang telah 

Ia torehkan begitu mengharumkan 

nama bangsa, khususnya bagi TNI 

Angkatan Darat. Dian, begitu Ia 

biasa disapa, merupakan salah 

satu anggota PNS Penerangan 

Kodam I/Bukit Barisan berprestasi 

yang menggeluti olahraga anggar. 
Lima belas tahun lebih Ia bergelut 

dengan olahraga ‘zorro’ ini, 

sehingga kecintaan istri dari Sertu 

Andi Safrizal terhadap olahraga 

ini dapat membentuk karakter 

sosialnya terhadap seseorang. 

“Sebagai seorang atlet anggar, kami 

dituntut memiliki sifat sabar dalam 

bertanding, pandai membaca 

karakter lawan, dan juga mampu 
mengontrol diri dari serangan dan 

memvariasi serangan terhadap 

lawan. Bila kita lengah, maka kita 
akan terus diserang pihak lawan”, 
ujar Dian.  

 Dian merupakan atlet anggar 

satu-satunya yang dimiliki oleh 

TNI Angkatan Darat. Ibu dari 

Fatih Rusyda Anggaria Andian ini 
tercatat telah menorehkan prestasi 

pada kejuaraan Sea Games XXVI 

Tahun 2011 lalu dengan meraih 

medali perak pada jenis senjata 

degen (epée). Bahkan sebelumnya, 

putri pasangan Zaherman dan 

Raminah ini sudah beberapa kali 

memenangkan kejuaraan anggar 

dan terpilih untuk tampil pada 

Kejurnas Tahun 2011 di Bogor, 

serta meraih medali perak pada 

Sea Games XXIV di Thailand Tahun 

2007 silam. 

 Menurut wanita kelahiran 
Medan, 30 Mei 1986 ini, 

kesuksesan bukan diraih dengan 

cara yang singkat, tetapi diperlukan 

kesungguhan dan keseriusan 

dalam berlatih. Kecintaannya 
pada olahraga berpedang ini 

berawal dari ajakan sang paman 
yang merupakan pelatih anggar 
Sumatera Utara yakni M. Nasir 

Siregar. “Dulunya saya lebih suka 

olahraga bulu tangkis. Tapi saya 

rasa prospek kedepannya sangat 

kecil. Lalu, paman saya mengajak 

untuk latihan cabang olahraga 
anggar ini’’, katanya kepada tim 
redaksi Majalah Palagan. Sejak itu, 

Dian fokus berlatih di klub anggar 
Johor Mas dan berusaha menjadi 

yang terbaik. Menurut Dian, di 

Sumut sendiri atlet anggar masih 

sangat minim, namun sejak tahun 

2004 cabang olahraga anggar 

sudah menjadi perhatian KONI 
dengan diberikannya fasilitas dan 

peralatan yang dapat mendukung 

para atlet anggar. ‘’Latihannya 
gampang-gampang susah, ter-
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gantung pada diri kita sendiri”, 

tambahnya.

 Perjuangan Dian untuk bisa 

sampai menjadi atlet timnas 
Indonesia tidaklah mudah. 
“Butuh perjuangan keras untuk 

bisa menjadi tim inti di Pelatnas 
Indonesia. Seleksi demi seleksi 

saya jalani, termasuk tes 

kesehatan dan tes fisik. Untuk 
bisa mengikuti Sea Games hanya 
dilihat dari hasil-hasil seleksi yang 

diikuti. Contohnya meraih juara 
3 besar dalam setiap kejuaraan-
kejuaraan. Alhamdulillah saya 

terpilih menjadi tim inti di Pelatnas 
Indonesia”, tuturnya. Hal tersebut 

tak lepas pula dari dukungan 

orangtua, suami, keluarga, atasan, 

dan rekan-rekan kerjanya di 

Kodam I/BB. “Sejauh ini, keluarga 

sangat mendukung. Harus pandai 

membagi waktu antara keluarga, 
latihan anggar, dan pekerjaan tidak 
menjadi masalah. Apalagi bila ada 

event kejuaraan, harus mengikuti 

latihan setiap hari’’, ucap peraih 
peringkat 9 pada kejuaraan Asia di 

Korea tahun 2011 lalu. 

 Sebelum menutup per-

bincangannya dengan tim redaksi 
Majalah Palagan, peraih medali 

perak pada Kejurnas di Jakarta 

tahun 2010 dan kejuaraan SEAF 

(South East Asia Federation) di 

Brunei Darussalam ini menuturkan 

harapannya kepada para prajurit 

dan PNS TNI Angkatan Darat agar 

dapat lebih meningkatkan lagi 

prestasi yang sudah ada, sehingga 

bisa mengharumkan nama bangsa 

dan Negara Indonesia khususnya 

TNI Angkatan Darat. Sukses selalu, 

Dian! (Redaksi)
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SERTU SAIYED NUR ADIL, ATLET TAKRAW NASIONAL

Mimpi Anak Desa Terkabulkan

S
aiyed Nur Adil, pria kelahiran 

Pariangan 24 April 1988, 

merupakan  anak bungsu dari 

5 bersaudara, dari pasangan ayah 

bernama Saiyed Alang (Alm) dan 

ibu bernama Sinde Alang (59), 

yang kini berdomisili di Binanga 

Benteng, Desa Binanga Sombaiyya, 

Kecamatan Bontosikuyu, Kabu-

paten Selayar, Provinsi Sulsel.

 Pada masa kecil, Saiyed 

sebenarnya tidak terlalu hobi 
bermain sepak takraw. Ia lebih 
senang bermain sepak bola, atau 

tenis meja. Tetapi pada saat itu di 

lingkungan kampungnya sedang 

ramai-ramainya orang bermain 

takraw. Hampir semua tingkatan 
umur ikut bermain, tak terkecuali 

anak-anak, dewasa hingga orang 
tua sekali pun. Saiyed lambat laun 

terpengaruh dan  pada akhirnya 

ikut bermain sepak takraw.
 Pada suatu kesempatan, 

tepatnya pada saat duduk di kelas 

VIII SMP, ia dipercaya mewakili 
sekolahnya untuk mengikuti 
lomba sepak taraw pada sebuah 
kejuaraan tingkat SMP. Pada 
lomba tersebut ia berhasil meraih 

predikat juara se-Kabupaten.  

 Seiring dengan berjalannya 

waktu, usia semakin dewasa dan 
pengetahuan semakin bertambah, 

dorongan untuk berprestasi di 

bidang olahraga pun semakin 

besar. Apalagi setelah melihat 

kenyataan kisah perjalanan 

atlet sepak takraw yang sudah 
mempunyai nama besar, semakin 

mendorong obsesi Saiyed ingin 

besar juga seperti mereka. Saiyed 
ingin menjadi kampiun di kancah 

yang lebih besar dan dikenal 

banyak orang didaerahnya.     

 Ketekunan dalam beribadah 

serta Doa yang dimohonkan kepada 

Sang Khaliq menjadikan mimpi dari 
anak desa tersebut terkabulkan. 

Mimpi itu akhirnya terjawab pada 
saat Saiyed telah menyelesaikan 

pendidikan SMP. Setelah lulus 

ia mendapat panggilan untuk 

bergabung kedalam tim tingkat 
kabupaten yang akan mewakili 
daerah untuk bersaing di tingkat 
provinsi Sulawesi Selatan. 
 Tepatnya pada Desember 

2003, ia mulai meniti karier pertama 
kali untuk mengikuti  Kejuaraan 
Daerah (Kejurda). Alhamdulillah 

pada karier perdananya ia 

berhasil meraih  predikat juara. 

Lebih berkesan lagi, karena ia pada 

saat itu dinobatkan sebagai smes 

terbaik junior. Sungguh sangat 

menyenangkan karena peristiwa 
tersebut merupakan awalan dari 
kariernya mengikuti turnamen 
akbar, dan kemampuannya 

langsung diperhitungkan.  

 Berbekal gelar juara dan 

menyandang sebagai smes terbaik, 

menjadikannya pada tahun 

2004 berkesempatan  mengikuti 
seleksi tim sepak takraw junior 
Sulsel dan dinyatakan terpilih. 

Setelah  beberapa bulan berkiprah  

sebagai atlet daerah dan dianggap 

memiliki kemampuan yang baik, 

pada akhirnya Saiyed mendapat 

kepercayaan untuk bergabung di 

tingkat nasional. Tepatnya pada 
bulan Juni 2004 Saiyed mewakili 
Sulsel pada Kejuaraan Sepak 

Takraw Pelajar Nasional dan 
berhasil keluar sebagai juara. 

 Saiyed tak ingin larut dalam 

rasa bangga karena ia tidak pernah 
merasa puas dengan apa yang telah 

diraih sebelumnya. Bukannya tidak 
bangga, tetapi berpuas diri hanya 

akan melunturkan semangat yang 

sudah sekian lama dipupuknya. Ia 

tidak ingin perjalanan kariernya 
berhenti hanya sampai di sini, ia 
ingin masuk pelatihan nasional 
(pelatnas), seperti apa yang telah 
diraih atlet-atlet senior dari Selayar 

lainnya. Mereka bermain untuk tim 
nasional dan mengharumkan nama 

Indonesia di kancah internasional.

 Karena motivasi itu, 
latihan dan pertandingan demi 
pertandingan dihadapinya dengan 

penuh kesungguhan. Pada 

akhirnya apa yang dicita-citakan 

itu terwujud. Walau sebenarnya 
masih tergabung dengan tim 
junior, ia dipercaya bergabung 
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bersama timnas Indonesia. Namun 
di sisi lain ia merasa bangga, sebab 

waktu itu masih duduk di kelas XI 
Sekolah Menengah Atas (SMA) di 

PPLP Sudiang (Pusat Pembinaan 

dan Latihan Olahraga Pelajar), 
tetapi pada tahun 2006 sudah 

mendapat kepercayaan untuk 

bergabung dengan timnas. 
 Berhasil tergabung dalam 

timnas, Saiyed terus belajar 
mengasah kemampuan dengan 

rekan satu tim. Apalagi lawan yang 
akan dihadapi nantinya bukan 
dari Indonesia saja, melainkan 

dari berbagai belahan dunia. 

Kejuaraan internasional pertama 

yang diikuti adalah Asean School 
di Malaysia pada tahun 2006, dan 

keluar sebagai peringkat ketiga. 
 Setahun berikutnya pada 

tahun 2007, ia dipanggil untuk 

memperkuat timnas senior untuk 
mengikuti pelatnas SEA Games 
XXIV di Thailand. Satu hal yang 

sangat membanggakan. Satu 

kesempatan yang sekilan lama 

diimpikan, yakni bertanding 

melawan pemain senior di tingkat 
internasional. 

 Seiring dengan meningkatnya 

prestasi olahraga, Saiyed 

dihadapkan kepada pilihan yang 

memberatkan hatinya. Di satu sisi 
peluang untuk membela Indonesia 

di level senior memang sangat 

besar, disisi lain Saiyed tidak 
mungkin melewatkan begitu saja 
kesempatan menjadi,  anggota TNI, 

karena pada saat itu ia mendapat 

rekomendasi dari provinsi untuk 

mengabdi kepada negara dengan 

menjadi tentara.

 Berbagai pertimbangan 
dipikirkannya, termasuk saran dan 

nasihat dari orangtua. Memang 

menjadi atlet adalah keinginannya, 

tetapi apakah dapat menjamin 

masa depan ? Sementara bila 

ia menjadi tentara pasti akan 
mengorbankan kesempatan 

pertama sebagai atlet  yang 

mungkin saja tidak akan dapat 
bergabung bersama teman-teman 

di pelatnas SEA Games.

 Akhirnya ia memutuskan 

mundur dari Pelatnas, kemudian 

mendaftar sebagai anggota TNI 
AD. Saiyed merasakan hal ini 

merupakan sebuah keajaiban 

karena dalam silsilah keluarga 

besarnya di Selayar belum satupun 

yang berprofesi sebagai tentara.

    Lulus seleksi sebagai anggota TNI 

AD praktis menjadikannya vakum 
sebagai atlet sepak takraw. Selama 
kurang lebih tiga tahun ia total 
mengikuti serangkaian kegiatan 
dinas militer, diantaranya adalah 

Operasi Keamanan Perbatasan RI-

PNG. Setelah kembali ke pangkalan 

Saiyed mulai berfikir untuk kembali 
menekuni olahraga sepaktakraw 
yang telah membawanya menjadi 
seorang tentara. 

 Rupanya Yang Maha Kuasa 

mendengar keinginan Saiyed,  

Tidak disangka Saiyed dipanggil 

untuk memperkuat cabang 

olahraga sepak takraw Sulsel. 
Bahkan pada tahun 2011 ia 

kembali dipanggil bergabung 

dengan pelatnas SEA Games XXVI 

Indonesia. Ini dirasakan sebagai 

anugerah buatnya. Kesempatan 

yang telah dlewatkan empat tahun 

sebelumnya akhirnya datang 

kembali, dan hingga kini masih 

dipercaya untuk memperkuat Tim 

Merah Putih.
 Saiyed mengatakan bahwa 
dunia sepak takraw dan kemiliteran 
tidak bisa dipisahkan dalam 
dirinya. Keduanya seperti dua 
sisi mata uang. Ia tidak memilih. 
Sepak takraw telah membawanya 
menjadi tentara, dan begitu juga 

sebaliknya. Dunia kemiliteran yang 

dibekali dengan mental, fisik dan 
disiplin yg kuat menjadikannya 

memiliki kepribadian yang lebih 

baik.  

 Selaku hamba yang penuh 

dengan keterbatasan, Saiyed 

bersyukur kepada Allah SWT 

atas segala berkah, rahmat serta 

karunia yang telah dilimpahkan 

kepadanya.

 Selain itu juga terima kasih yang 

tak terhingga kepada kedua orang 

tua yang selalu mendoakannya 

dalam setiap kejuaraan yang 
diikuti. Juga keluarga yang selalu 
mendorong untuk berprestasi. 

Tak kalah penting Sertu Saiyed 
juga mengucapkan banyak terima 

kasih kepada seluruh jajaran 

perwira, bintara, tamtama Brigif 
Linud III Kostrad yang selalu 

mendukungnya. (Redaksi)
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SATGAS PAMTAS YONIF-412/ RAIDER ADAKAN 
PENGOBATAN MASSAL DAN PEMBAGIAN SEMBAKO

S
atgas Pamtas RI-PNG 

Yonif-412/Raider adakan 

pengobatan massal, 

pembagian sembako, dan ibadah 

bersama di Kampung Sangke 

Distrik Arso Timur daerah binaan 

Satgas Yonif-412/Raider, dalam 

rangka memperingati HUT Yonif- 
412/Raider ke-48 tanggal 01 

Agustus 2013.

 Kegiatan ini bertujuan untuk 

mewujutkan kemanunggalan 
TNI dengan rakyat di Kampung 

Sangke yang merupakan wilayah 
binaan Satgas Yonif-412/Raider. 

Pengobatan, pembagian sembako 

gratis, dan ibadah bersama umat 
nasrani ini sangat bermanfaat 

bagi masyarakat perbatasan, hal 

itu dapat terlihat dari animo dan 

banyaknya masyarakat yang datang 

pada pengobatan, pembagian 

sembako gratis, dan ibadah 
bersama umat nasrani ini. Warga 

Kampung sangke sangat senang 

dengan adanya pengobatan dan 

pembagian sembako Gratis ini 
karena baru pertama kalinya 

Satgas mengadakan pengobatan 

massal. Satgas-satgas yang 

sebelumnya belum pernah ada 

yang mengadakan pengobatan 

massal dan pembagian sembako 

di Kampung Sangke, di karenakan 

wilayahnya yang sulit di jangkau 
dengan kendaraan darat, akan 

tetapi Satgas Yonif-412/Raider 

dibawah pimpinan Dansatgas 
Yonif-412/Raider Letkol Inf M. 

Taufiq Zega selalu berusaha 
melakukan kegiatan pengobatan 

massal dan pembagian sembako 

gratis di daerah yang sulit di jangkau 
dikarenakan disitulah banyak 
masyarakat yang membutuhkan 

bantuan-bantuan terutama dalam 
bidang kesehatan.
 Dan Satgas Yonif-412/
Raider Letkol Inf M. Taufiq Zega 
mengatakan, selain melaksanakan 
kegiatan pengobatan massal, 
Satgas Yonif-412/Raider juga 
memberikan santunan ke Panti 
asuhan Muhammadiyah Arso 
X Kab. Keerom yang, salah 
satu tujuan diadakan kegiatan 
tersebut ialah ingin berbagi rasa 
kebahagiaan, rasa kepedulian dan 
rasa kasih sayang terhadap warga 
masyarakat yang membutuhkan.
 Dansatgas Yonif-412/Raider 
menegaskan, inilah bentuk 
kepedulian TNI dengan rakyat 
khususnya Satgas Yonif-412/Raider 
yang telah diberi amanat untuk 
menjaga keamanan perbatasan RI-
PNG. 
 Kegiatan ini direspon positif 
oleh masyarakat setempat dan 
diserukan masyarakat untuk tetap 
dilanjutkan dan kegiatan tersebut 
untuk  lebih sering dilaksanakan 
di wilayahnya karena sangat 
membantu sekali meringankan 
beban masyarakat dibidang 
kesehatan. (Redaksi)
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BENDERA MERAH PUTIH BERKIBAR DI PERBATASAN
INDONESIA-MALAYSIA

B
endera sepanjang delapan 

meter, sejak Selasa, 

dikibarkan di perbatasan 

Indonesia-Malaysia di Kecamatan 

Entikong, Kabupaten Sanggau, 
Kalimantan Barat oleh Pasukan 

Pengamanan perbatasan Batalyon 

Infanteri-403/Wirasada Pratista 
dan masyarakat setempat. 

Pengibaran bendera berukuran 

besar itu dalam rangka menyambut 

HUT ke-68 Kemerdekaan RI di 

perbatasan Entikong (Indonesia) 
dengan Tebedu (Malaysia Timur).

 Komandan Pamtas RI-

Malaysia (Malindo) Letkol Inf 

Renal Aprindo Sinaga, mengatakan 

bendera tersebut dipasang di 

puncak Gunung Benuan. Selain 

itu juga dilakukan pemasangan 

bendera di Tugu Pancasila Pos 

Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) 

Entikong. “Pengibaran bendera 
tersebut sebagai wujud cinta 
masyarakat perbatasan terhadap 

NKRI, sekaligus memupuk rasa 

nasionalis di perbatasan,” katanya. 

 Menurut Komandan Pamtas 

Yonif-403/Wirasada Pratista, 
masyarakat perbatasan khususnya 

di Entikong tidak luntur semangat 
“merah putih”-nya. Hal ini 
dibuktikan dengan pemasangan 
bendera di sepanjang jalur darat 

perbatasan dan pengibaran 

bendera sebesar delapan meter 

di puncak Gunung Benuan yang 

merupakan simbol semangat 

warga di perbatasan untuk mengisi 
kemerdekaan dengan berperan 

aktif di segala bidang, baik itu dalam 
menyukseskan pembangunan dan 

lain sebagainya. 

 Sementara Camat Entikong 
Drs. Markus menegaskan 

ketertinggalan pembangunan di 
wilayah perbatasan jangan sampai 
menjadi alasan untuk melemahkan 

semangat “merah putih” di 
perbatasan. “Dengan keterbatasan 

dan ketertinggalan itu, kita bahu-
membahu membangun beranda 

NKRI di perbatasan Entikong,” 
katanya.

 Selain memasang bendera di 

jalur darat menuju ke perbatasan, 

akan diselenggarakan juga Upacara 

Peringatan HUT kemerdekaan Ke-

68 yang akan dipusatkan di Desa 

Suruh Tembawang. Tujuannya 
adalah untuk meningkatkan 

kembali semangat `merah putih` 
yang sudah mulai memudar,” ujar 

Markus. (Redaksi)
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H
elikopter Apache AH-64 
adalah helikopter dengan 4 

baling-baling, 2 mesin, dan 

3 roda pendaratan.  Helikopter 

ini termasuk kedalam golongan 

helikopter penyerang (serbu) 

yang dioperasikan oleh dua 

orang awak. Helikopter Apache 
ini dikembangkan sebagai model 

77 oleh Hughes Helicopter untuk 

Angkatan Bersenjata Amerika 

Serikat menggantikan AH-1 
Cobra. Pertama kali terbang 

pada 1 Oktober 1975, AH-64 

memiliki kemampuan sensor 

untuk mengambil alih target dan 

penglihatan malam hari (night 
vision systems). Persenjataan pada 

heli ini juga cukup canggih  yaitu 

Chain Gun M230 30 mm yang 

terletak diantara roda pendaratan 

utama. AH-64 juga dilengkapi 

dengan mixture AGM-114 Hellfire 
dan Hydra 70 rocket pods.  
 Angkatan Bersenjata Amerika 

memilih AH-64 daripada Bell YAH-

63 pada tahun 1976. Sebagai 

langkah awal, Angkatan Bersenjata 
Amerika memberikan kontrak 

pra produksi kepada Hughes 

AH-64 ApAcHe
Mengenal Helikopter 
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Helicopter untuk membuat dua 

unit  AH-64. Pada tahun 1982 pihak 

angkatan bersenjata menyetujui 

produksi massal heli ini. McDonnel 
Douglas melanjutkan produksi 

dan pengembangannya setelah 

membeli Hughes Helicopter dari 

Summa Corporation pada tahun 

1984. Produksi pertama AH-

64D Apache Longbow digunakan 
angkatan bersenjata pada 

bulan Maret 1997, dan pada 

bulan Agustus 1997 Boeing dan 

McDonnel Douglas bergabung 

untuk menjadi Boeing Company. 

Sekarang produksi AH-64 ini 

dilanjutkan oleh divisi Boeing 

Integrated Defense Systems. Ada 
beberapa Varian heli Apache, 

yakni AH-64 A, AH-64 B, AH-64 C, 

dan AH-64 D.   

AH-64A.
 AH-64A adalah helikopter 

penyerang produksi AS. Ia 

digerakkan oleh dua buah mesin 

turboshaft GE T700. Kedudukan 
awak disusun dalam bentuk 
paralel dalam ruang berpelindung. 

Helikopter ini dipersenjatai dengan 

meriam rantai M230 kaliber 30 

mm. Helikopter AH-64A juga 

dilengkapi dengan berbagai 

persenjataan yang tergantung di 

pilon pangkal sayap. Berbagai jenis 

persenjataan termasuk rudal anti 
tank AGM-114 Hellfire , roket 70 
mm Hydra 70 dan rudal udara ke 

udara AIM-92 Stinger merupakan 
munisi untuk mempertahankan 

diri.

AH-64B. 
 Pada 1991, setelah Operasi 

Desert Storm, AH-64B telah 

diperbaiki untuk meningkatkan 

kemampuan 254 buah helikopter 

AH-64A. Peningkatan ini termasuk 

bilah baling-baling baru, sistem 

navigasi GPS yang ditingkatkan dan 
radio komunikasi baru. Kongres AS 

menyetujui peningkatan anggaran 

untuk program peningkatan 

kemampuan menjadi versi Apache 

B. 

AH-64C. 
 Dana tambahan dari 

Kongres AS pada akhir 1991, 

telah menghasilkan program 

peningkatan kemampuan 

helikopter AH-64A menjadi AH-

64B. Selanjutnya penambahan 

dana dikucurkan kembali demi 

untuk mengubah program 

peningkatan ke versi AH-64C. Versi 

C termasuk semua perubahan 

dalam versi Longbow tak kecuali 
radar utama dan mesin baru. 

Namun setelah tahun 1993, 

ujicoba versi C dibatalkan. Meski 

demikian program modernisasi 
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ini akan diteruskan dan tidak 
akan dibatalkan hanya karena 

permasalahan kelengkapan radar.

AH-64D. 

 Helikopter AH-64D Apache 

Longbow merupakan model yang 
paling maju karena dilengkapi 

dengan rangkaian sensor dan 

sistem persenjataan yang 

ditingkatkan. Perbaikan utama 
dibandingkan model A adalah 

kubah radar AN/APG-78 Longbow 
dome yang dipasang pada rotor 

utama yang menempatkan 

sistem deteksi Radar pengontrol 

tembakan. Peningkatan kemampu-

an memungkinkan pelacakan dan 

penembakan rudal lebih akurat 

kearah sasaran meskipun pada 

saat itu helikopter terhalang oleh 

hambatan seperti permukaan 
bumi, pepohonan atau bangunan. 

Selain itu, modem radio terintegrasi 

dengan serangkaian sensor untuk 

memungkinkan Apache versi-D 

mengolah data sasaran dengan 

helikopter AH-64D lain yang 

tidak memiliki akses langsung 
kearah sasaran. Dengan cara ini, 

beberapa helikopter Apache bisa 

menyerang beberapa sasaran 

dengan hanya memeroleh data dari 

helikopter Apache versi-D yang 

menginformasikan data tentang 

sasaran. 

 Helikopter Apache versi-D 

milik Angkatan Darat AS 

selanjutnya ditingkatkan kembali 
kemampuannya. Heli  pertama 

yang ditingkatkan ke Blok II telah 
diserahkan kepada Angkatan 

Darat AS pada Februari 2003. 

Blok II adalah penambahan 

kemampuan sistem  digital untuk 

meningkatkan komunikasi secara 

lebih luas kepada komando yang 

berada di pangkalan maupun 

antar sesama heli tempur pada 

saat operasional. Peningkatan 

kemampuan helikopter Blok 

II menjadi Blok III dilakukan 

pada tahun 2008, termasuk 

meningkatkan sistem digitalisasi, 

sistem komunikasi taktis, sistem 
kemudi dan mesin, kemampuan 

untuk mengendalikan pesawat 
tanpa awak (UAV), bilah baling-
baling yang terbuat dari bahan 

komposit dan sistem pendaratan 

yang disempurnakan. Bilah baling-

baling baru yang berhasil diujicoba 

pada tes penerbangan Mei 2004, 

telah berhasil meningkatkan laju 

kecepatan Apache, kemampuan 

mendaki serta kemampuan angkut 
beban muatan. (Redaksi) 
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SPESIFIKASI:

Karakteristik Umum:
•	 Kru: 2: Pilot, Copilot/penembak.
•	 Panjang: 58.17 ft (17.73 m).
•	 Diameter baling-baling: 48 ft (14.63 m).
•	 Tinggi: 12.7 ft (3.87 m).
•	 Berat kosong: 11,387 lb (5.165 kg)
•	 Berat isi: 17,650 lb (8.000 kg)
•	 Max takeoff weight (MTOW): 23,000 lb (10.433 kg)
•	 Kekuatan: 2 × General Electric T700-GE-701 dan ditingkatkan 
 kemampuannya menjadi T700-GE-701C & T700-GE-701D turboshaft.
•	 Panjang rangka: 49 ft 5 in (15,96 m). 
•	 Sistem baling-baling: 4 blade main rotor, 4 blade tail rotor in 
 non-orthogonal alignment. 

Mobilitas
•	 Kecepatan yang tidak boleh dilampaui: 197 knot (365 km/j)
•	 Kecepatan maksimal: 158 knot (293 km/j)
•	 Kecepatan jelajah: 143 knot (265 km/j)
•	 Radius tempur: 480 km
•	 Service ceiling: 6.400 m
•	 Rate of climb: 2,500 kaki/min (12.7 m/detik)
•	 Tenaga: 18 Tenaga Kuda

Persenjataan
•	 Senjata   : 1× 30x113 mm (1.18x4.45 in) meriam rantai M230, 1.200 
 butir peluru
•	 Roket      : Roket Hydra 70 FFAR
•	 Rudal      : gabungan peluru kendali AGM-114 Hellfire, AIM-92 Stinger, 
 dan AIM-9 Sidewinder
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Mus Mujiono (penyanyi jazz)

D
i usia yang dibilang tak muda 
lagi, nama Mus Mujiono masih 
berkibar di blantika musik 

tanah air. Nono, begitu panggilan 
akrabnya, sangat menyukai musik 
dan menguasai hampir semua alat 
musik, mulai dari keyboard, drum, 
gitar, saksofon, dan lain sebagainya, 
kecuali trompet. 
 Usut punya usut, Nono memilih 
genre musik jazz karena ingin lepas 
dari bayang-bayang kakaknya Mus 
Mulyadi yang lebih dulu tenar 
sebagai penyanyi. “Mus Mulyadi 

sukses dengan keroncongnya, saya 
memilih memperdalam musik 
jazz”, ujarnya. Saat diundang TNI 
Angkatan Darat mengisi acara di 
salah satu stasiun televisi, ayah 
dari Sisilia Agustina ini memberikan 
tanggapannya terhadap TNI 
Angkatan Darat saat ini. “Menurut 
saya, TNI, khususnya TNI Angkatan 
Darat sudah lebih baik, terutama 
hubungannya dengan masyarakat 
sudah sangat erat sekali. Terlebih 
ketika bencana alam melanda 
negeri ini, TNI Angkatan Darat selalu 
terdepan turun membantu para 
korban bencana alam”, ucapnya. 
Memang hal tersebut merupakan 
salah satu bagian dari tugas pokok 
TNI yakni Operasi Militer Selain 
Perang (OMSP).

 Selain itu, Nono pun 
menanggapi peralatan tempur yang 
dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. 
“Sudah lebih baik dibandingkan 
sebelumnya. Saya juga mengikuti 
berita tentang dunia militer kita, 
akan ada penambahan alat tempur 
untuk TNI kita. Saya rasa itu hal yang 
sangat positif, alat perang kita tidak 
akan tertinggal bila dibandingkan 
dengan negara-negara lain. Sebelum 
mengakhiri perbincangannya 
dengan tim redaksi Majalah Palagan, 
Nono menyampaikan harapannya 
kepada TNI Angkatan Darat, semoga 
apa yang telah menjadi visi dan 
misi, serta program-program TNI 
Angkatan Darat dapat terwujud, 
sehingga TNI Angkatan Darat 
semakin profesional dan dicintai 
rakyatnya. (Redaksi)

S
ejak fokus kembali kepada 
tugas pokoknya, TNI AD kini 
semakin profesional. Hal itu 

terlihat dari kepercayaan masyarakat 
yang mendorong dilakukannya 
modernisasi peralatan perangnya 
setelah TNI AD berhasil menjalankan 
amanah rakyat dengan berhasil 
melakukan reformasi internal. 
Dengan kondisi yang semakin baik 
tersebut tentunya akan sebanding 
bila dilakukan peremajaan terhadap 
persenjataan yang telah usang.
 Bagus Fadhlan Hidayat, 
Mahasiswa Semester-V, kelahiran 

Jakarta 20 tahun lalu tersebut 
mengutarakannya ketika bertemu 
dengan tim redaksi Majalah Palagan 
diseputaran kampusnya yang cukup 
ternama di bilangan Jakarta Barat 
beberapa hari yang lalu.
 Menurutnya, sebagai bagian 
dari komponen bangsa, tentunya 
sangat bangga memiliki Angkatan 
Darat yang modern karena 
diawaki oleh tentara yang disiplin, 
berwawasan, serta dilengkapi 
dengan persenjataan yang canggih.
Untuk memajukan bangsa ini tidak 
cukup hanya unsur tertentu saja 
yang berperan, tetapi butuh kerja 
sama seluruh komponen bangsa 
bergandeng tangan  menyelesaikan 
permasalahan yang ada. 
 Mengingat teknologi semakin 
canggih dan tuntutan tugas 
kedepan akan semakin berat, Bagus 

mengatakan tentara harus terus 
mengikuti perkembangan zaman, 
diantaranya tidak bosan untuk 
belajar melalui pendidikan formal 
atau di perguruan tinggi seperti saat 
ini yang telah berjalan. 
 Dengan telah dilengkapinya 
Angkatan Darat dengan peralatan 
canggih, diharapkan para prajurit 
mampu menguasai teknologi 
sehingga siap mengoperasikannya 
pada saat dibutuhkan. Tak kalah 
penting juga harus mampu 
melakukan perawatan agar usia 
pakainya dapat berlangsung lama.
Mengakhiri obrolannya, Bagus 
berharap semoga perekonomian 
Indonesia semakin baik agar segala 
kebutuhan tentara, baik peralatan 
maupun kesejahteraannya dapat 
terpenuhi. Jayalah selalu Angkatan 
Darat !

TNI AD Berhasil Menjalankan Amanah Rakyat

Hubungan TNI AD dengan Masyarakat 
Semakin erat

Bagus Fadhlan Hidayat,  (Mahasiswa)
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PEMBERSIHAN KALI CILIWUNG OLEH PRAJURIT 

DAN MASYARAKAT DI JAKARTA   
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