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P
embaca Setia Palagan,
Puji dan syukur 
senantiasa kita 

panjatkan kehadirat Tuhan 
Yang Maha Esa, karena 
atas rahmat dan karunia-
Nya, Majalah Palagan 
Vol. 15 Nomor II Edisi 
Juni 2014 hadir kembali 
menjumpai pembaca 
setia Palagan. Pembaca 
Majalah Palagan yang kami 
hormati, pada volume 
kedua di tahun 2014 kali 
ini redaksi menyuguhkan 
beberapa informasi 
menarik dan penting untuk 

diketahui pembaca. Informasi menarik yang kami suguhkan 
pada rubrik fokus adalah kegiatan launcing hasil riset Teknologi 
TNI Angkatan Darat yang bekerja sama dengan Universitas 
Surya. Kemudian dilanjutkan dengan informasi penting lainnya 
diantaranya tentang kegiatan pimpinan TNI Angkatan Darat 
yang kami kemas dalam rubrik Info Komando diantaranya 
tentang peluncuran kapal cepat TNI Angkatan Darat, pemberian 
KPLB kepada 48 prajurit berprestasi, dan Kerja sama TNI AD 
dengan Perguruan Tinggi Negeri seluruh Indonesia. Pada 
rubrik serba serbi kami suguhkan tentang virus Mers yang saat 
ini sedang mewabah terutama pada personel yang sedang 
melaksanakan ibadah Haji dan Umroh. Sedangkan pada rubrik 
Bincang-bincang kali ini, menampilkan Danpuspomad Mayjen 
TNI Unggul K Yudoyono, S.H. yang membahas tentang peran 
dan tugas Puspomad. Selanjutnya pada rubrik Profil Satuan 
kami tampilkan Yonif-203/AK Kodam Jaya, dimana satuan ini 
merupakan satuan yang memiliki tugas yang tidak ringan yaitu 
melaksanakan pengamanan protokoler kegiatan VVIP Presiden 
maupun Wakil Presiden.
 Akhir kata, semoga rubrik yang kami sajikan pada 
Majalah Palagan Vol. 15 Nomor II Edisi Juni 2014 kali ini dapat 
menambah wawasan dan pengetahuan serta bermanfaat 
bagi pembaca setia khususnya prajurit TNI Angkatan Darat 
dimanapun berada dan bertugas. 

Selamat Membaca.....!!!!

Cover :

Launching Riset 
Teknologi TNI AD
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TNI dan Rakyat Bersatu Padu 

Membangun Negeri

TNI Sangat Peduli
Terhadap Rakyat

H
alo Palagan….Saya seorang yang eksis 
terhadap kedaulatan bangsa dan Negara. 
Oleh sebab itu, sebagai  bangsa yang 

berdaulat jangan sampai kita memberi celah bagi 
siapapun yang ingin merusak tatanan berbangsa 
dan bernegara yang berlaku di negeri kita.  Sejarah 
telah mencatat betapa perjuangan yang dilakukan 
TNI dan rakyat dengan bersusah payah mengusir 
siapapun yang mencoba mengganggu kedaulatan 
kita. Semua itu kita lakukan demi menjaga keutuhan 
dan kedaulatan Republik Indonesia yang kita cintai 
bersama. Semangat nasionalisme bangsa kita 
sanggup membuat republik Indonesia tegar berdiri 
hingga saat ini. 
 Kini kemerdekaan yang telah diraih dengan 
mengorbankan jiwa, raga dan juga harta tersebut 
harus kita jaga dan kita isi dengan hal-hal yang 
positif, yang dapat menjadikan bangsa kita semakin 
maju, berdaulat dan bermartabat. Wujud dari 
mengisi kemerdekaan diantaranya adalah dengan 
menggalakkan pembangunan, khususnya di wilayah 
perbatasan dengan negara lain. Namun resiko yang 
dihadapi di wilayah dimaksud tidaklah sederhana. 
Untuk itu pelibatan TNI AD yang dikenal memiliki 
kemampuan mutlak diperlukan demi keamanan dan 
kelancaran proses pembangunan. 
 Untuk itu marilah kita bersatu padu 
bergandeng tangan TNI bersama Rakyat 
membangun negeri tercinta bernama Republik 
Indonesia, demi satu tujuan mencapai masyarakat 
adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945.

                                                      Himawan Nugraha.SH  

Perumnas Langkapura, Bandar Lampung

H
alo Palagan…  saya sering mengikuti setiap 
kegiatan yang dilakukan TNI AD di Media. Saya 
menilai kita sangat beruntung memiliki TNI 

yang menyatu dengan rakyatnya dan sangat peduli 
manakala rakyat harus berhadapan dengan ancaman 
bencana. 
 Peristiwa terakhir yang dialami oleh sebagian 
saudara kita adalah erupsi Gunung Kelud di wilayah 
Kediri Jawa Timur yang dampaknya menyebar luas 
hampir di seluruh pulau Jawa. Demikian pula erupsi 
yang terjadi ketika Gunung Sinabung meletus di Karo 
Sumatera Utara. Walaupun hanya lewat televisi, 
nyata terlihat aksi para prajurit yang tak kenal takut 
menyongsong bahaya demi untuk menyelamatkan 
warga dari ancaman erupsi. Belum lagi bila kita 
simak perjuangan prajurit Kopassus yang harus 
bertarung dengan maut ketika menyelamatkan 
warga dari jilatan lahar Gunung Merapi di Jawa 
Tengah beberapa tahun lalu yang banyak memakan 
korban, diantaranya adalah Mbah Maridjan.  
 Beragam aktivitas kemanusiaan yang dilakukan 
oleh TNI sebagai wujud kepedulian terhadap 
kehidupan berbangsa dan bernegara seperti 
membangun desa ataupun pengobatan gratis.  
Berbagai aksi bakti sosial yang tidak hanya dilakukan 
dipelosok negeri, tapi juga dijantung ibukota tak 
luput dari peransertanya.   Meskipun tidak ada 
piala citra bagi ketulusannya, namun Do’a rakyat 
Indonesia selalu menyertai dimanapun berada.
Terima kasih banyak TNI ku, kami akan selalu 
bersamamu.

Widuri,  S.I.Kom.                                                                                                  
Pengajar, Depok.  
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PENGAMANAN PERBATASAN UNTUK 
PENGUATAN PERTAHANAN NEGARA

D
alam syarat berdirinya 
negara ada empat hal yang 
harus dipenuhi suatu negara 

tersebut salah satunya adalah 
Wilayah. Wilayah merupakan 
salah satu unsur utama dalam 
suatu negara, di samping rakyat 
dan pemerintahan. Wilayah dalam 
suatu negara perlu ditetapkan 
dengan peraturan perundang-
undangan yang jelas. Wilayah 
memang sangat penting bagi 
tegak nya negara, karena wilayah 
mempunyai potensi yang besar 
untuk dikembangkan.
Seperti yang kita ketahui 
bahwa wilayah perbatasan 
merupakan kawasan tertentu 
yang mempunyai dampak penting 
dan memiliki peran strategis 
bagi peningkatan kesejahteraan 
masyarakat dan peningkatan 
pertahanan. Oleh karena itu, 
maka pengembangan 
wilayah perbatasan 
Indonesia merupakan 

prioritas penting terhadap 
pembangunan nasional untuk 
menjamin keutuhan wilayah 
Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
 Untuk diketahui, perbatasan 
darat Indonesia tersebar di tiga 
pulau, empat provinsi, dan 15 
kabupaten/kota. Sedangkan di 
laut, Indonesia berbatasan dengan 
10 negara, yaitu India, Malaysia, 
Singapura, Thailand, Vietnam, 
Filipina, Republik Palau, Australia, 
Timor Leste, dan PNG. Sebagian 
besar wilayah perbatasan di 
Indonesia masih merupakan 
daerah tertinggal dengan sarana 
dan prasarana sosial dan ekonomi 
yang masih sangat terbatas.                                                                  
 Dengan demikian lemahnya 
pengamanan di kawasan 
perbatasan dapat membuat 
eskalasi pelanggaran semakin 
meningkat. Pelanggaran tidak 

saja menyangkut konflik klaim 
kepemilikan wilayah, namun juga   
kerja sama ekonomi yang bersifat 
ilegal. Selisih harga yang cukup 
tinggi dengan harga dalam negeri 
membuat masyarakat tertarik 
untuk bekerja sama dengan pihak 
luar. Aktivitas ekonomi yang 
memanfaatkan jalur perbatasan 
didukung oleh masyarakat. Upaya 
pencegahan terkadang menyulut 
konflik dengan aparat penegak 
hukum yang berjumlah lebih 
sedikit. Situasi itulah yang terjadi 
dalam kasus illegal logging yang 
melibatkan oknum pengusaha 
kayu tertentu yang menjual kayu 
secara ilegal melalui perbatasan 
darat Indonesia dengan Malaysia.
Selain itu, sebagian penduduk 
perbatasan memiliki kedakatan 
hubungan kekerabatan dengan 
negara tetangga, seperti Malaysia. 
Hubungan tidak hanya terjadi 
pada aspek sosial dan budaya, 
tapi juga aspek ekonomi. 
Daerah terpencil yang memiliki 
akses yang cukup jauh dari 
pusat pemerintahan membuat 
penduduk terisolasi. 
Akibatnya mereka hidup 
dalam keadaan miskin, 

8       PALAGAN

EDITORIAL



bodoh dan tertinggal. Kehidupan 
mereka bergantung pada ekonomi 
negara tetangga.
 Sumber kekayaan alam yang 
terhampar di wilayah perbatasan 
menjadi lahan eksploitasi negara 
tetangga. Sumber daya manusia 
penduduk di wilayah tersebut 
yang tidak memiliki kemampuan 
pengelolaan sumber kekayaan 
alam, dimanfaatkan oleh negara 
tetangga. Tingkat kesejahteraan 
penduduk yang sangat rendah 
menunjukkan bahwa pengelolaan 
tersebut tidak menguntungkan 
bagi negara, melebihi keuntungan 
yang diperoleh negara tetangga 
dan pihak tertentu. Oleh karena 
itu, bisa dipastikan pengelolaan 
tersebut bersifat ilegal.
 Beberapa daerah perbatasan 
jauh dari kehidupan modern. 
Kondisi geografis dan topografis 
yang terpencil dan sulit dijangkau 
membuat masyarakat terisolasi. 
Beberapa daerah perbatasan 
yang terletak di wilayah Papua, 
bahkan tidak berpenghuni.  
Sementara kekayaan alam di 
wilayah tersebut sangat besar, 
khususnya tembaga dan emas. 
Sumber kekayaan tersebut 
belum dieksploitasi penuh oleh 
pemerintah. Pemerintah bahkan 
belum menyentuh pembangunan 
di daerah dan masyarakat sekitar.
 Menghadapi kondisi 
yang demikian, pengamanan 
perbatasan menjadi faktor yang 
sangat penting untuk untuk 
terus dimaksimalkan dalam 
rangka penguatan pertahanan di 
wilayah perbatasan demi menjaga 
kedaulatan NKRI. TNI sebagai 
pilar penjaga kedaulatan Negara 
telah mengambil langkah-langkah 
konkrit dengan membangun 
dan terus menambah pos-pos 
di perbatasan. Pos pengamanan 
perbatasan sangat penting untuk 
memantau aktivitas di sana. 
Apalagi perbatasan Indonesia 

cukup panjang, bahkan panjang 
garis batas Indonesia-Malaysia 
di wilayah Pulau Kalimantan 
mencapai kurang lebih 1.800 Km 
dan dengan Papua New Guinea 
di Pulau Papua mencapai 2.000 
Km. Di daratan Indonesia juga 
berbatasan dengan Timor Leste. 
 Hingga saat ini, TNI sendiri 
telah berusaha dengan keras 
menjaga wilayah perbatasan 
khususnya sepanjang kawasan 
perbatasan Kaltim dan Kalbar 
dengan negara Malaysia maupun 
Timor Leste  dengan  ditempatkan 
sejumlah personel TNI di pos-pos 
perbatasan guna pengamanan 
dan memperkecil kemungkinan 
pelanggaran terhadap kedaulatan 
perbatasan Indonesia. Walaupun 
dalam pelaksanaan tugasnya, 
personel TNI tanpa didukung 
sarana dan prasarana yang 
memadai semisal kendaraan 
khusus untuk patroli, sedangkan 
tiap pos jaraknya cukup jauh. 
 Namun dengan semangat 
juang yang tinggi serta rasa 
tanggung jawab yang besar 
para prajurit terhadap tugas 
negara yang begitu besar yaitu 
menjaga kedaulatan negara, 
hingga saat ini para prajurit TNI 

melaksanakan tugasnya dengan 
baik. Dalam pelaksanaan tugas 
pengamanan perbatasan, banyak 
keberhasilan yang diperoleh 
satuan-satuan TNI AD yang ada di 
perbatasan dengan beberapa kali 
melakukan penangkapan terhadap 
masyarakat termasuk masyarakat 
negara tetangga yang berupaya 
memasukan barang secara ilegal 
ke wilayah Indonesia. 
 Dengan demikian, untuk 
lebih memaksimalkan tugas 
pengamanan di wilayah 
perbatasan, diharapkan 
pemerintah senantiasa melakukan 
penambahan pos perbatasan 
serta penambahan personel TNI 
yang dilengkapi dengan sarana 
pendukungnya dan tidak kalah 
penting tentunya pemberian 
stimulus dalam bentuk konkret 
untuk merangsang semangat 
para prajurit yang bertugas di 
daerah perbatasan, sehingga 
pengamanan perbatasan dapat 
dialkukan secara maksimal 
dalam rangka terus mencegah 
pelanggaran-pelanggaran di 
wilayah perbatasan serta tetap 
tegaknya kadaulatan NKRI. 
(Redaksi)
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T
entara Nasional Indonesia 
Angkatan Darat (TNI AD) 
melansir sejumlah hasil riset 

berbasis teknologi tinggi di kantor 
Markas Besar Angkatan Darat 
(Mabesad), Senin (7/4/2014). 
Dalam risetnya, TNI AD 
menggandeng sejumlah lembaga 
atau instansi akademik, salah 
satunya Universitas Surya.
 Kepala Staf TNI Angkatan 
Darat  (Kasad) Jenderal TNI 
Budiman ketika launching riset 
TNI AD di Markas Besar TNI AD, 
dengan bangga menjelaskan satu 
per satu produk riset tersebut 
kepada wartawan. “Ini hasil riset 
kami selama enam bulan terakhir,” 
demikian disampaikan Kasad.
 Menurut Kasad, 
pengembangan teknologi, 

terutama yang bergerak di bidang 
kemiliteran wajib dikembangkan 
guna menunjang fungsi dan tugas 
prajurit di Indonesia.
 “Pengembangan teknologi 
untuk mendorong prajurit 
melaksanakan tugas. Dari 
hasilnya, kami tidak lagi berpikiran 
untuk membeli dari luar negeri. 
Kami memiliki kualitas yang lebih 
baik dibanding produk yang 
dibeli selama ini,” kata Jenderal 
Budiman.
 Selama ini TNI AD menaruh 
harapan sangat besar pada 
penelitian dan pengembangan 
pertahanan (Litbanghan). Semua 
dilakukan untuk mendukung 
rekayasa teknologi modern di 
lingkungan TNI AD. 
 Menurut Kasad, hasil 

riset tersebut merupakan batu 
loncatan bagi TNI Angkatan Darat 
untuk memroduksi alat utama 
sistem persenjataan sendiri. 
Jika sudah bisa memproduksi 
sendiri, maka kemandirian 
Alutsista bisa tercapai. Walhasil, 
Indonesia bisa membeli alutsista 
dalam negeri yang harganya 
lebih murah dengan kualitas 
yang sama bagusnya. “Untuk 
konverter bensin ke gas, bahkan 
bisa dimanfaatkan ke masyarakat 
banyak,” katanya.
 Jenderal Budiman juga 
berharap dengan kerja sama riset 
ini, prajurit TNI bisa lebih kreatif 
melahirkan ide-ide cemerlang 
untuk teknologi Alutsista. Dia 
mencontohkan seorang Sersan 
Kepala di Pusat Pendidikan 

RISET TNI AD UNTUK MENDUKUNG 
KEMANDIRIAN ALUTSISTA DALAM NEGERI
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Zeni bisa menciptakan alat 
perusak sinyal komunikasi atau 
jammer. “Hebatnya lagi, dia bisa 
mengecualikan nomor telepon 
mana saja yang tidak di-jamming,” 
ungkapnya.
 Mantan Sekretaris Jenderal 
Kementerian Pertahanan ini 
berjanji berusaha meningkatkan 
dana untuk riset di Angkatan 
Darat. Sebanyak 15 alutsista hasil 
riset kerjasama antara TNI AD 
dengan Universitas Surya (Surya 
University) tersebut dibiayai 
dengan anggaran Rp 31 miliar. 
“Kita harus mengubah pola pikir, 
bahwa riset harus menjadi utama 
untuk transformasi TNI,” katanya.
 Beberapa hasil program 
litbanghan TNI AD Tahun 2014, 
baik yang bekerja sama dengan 
pihak lain maupun hasil rancang 
bangun sendiri, diantaranya 
dilakukan oleh Direktorat 
Perhubungan Angkatan Darat 
(Dithubad) berupa pengembangan 
litbang Nano Satelit (satelit kuat 
berdimensi dan berat minim) 
dan Open BTS (Base Transceiver 

Station) untuk jaringan komunikasi 
internal TNI AD. Selain itu juga 
dikembangkan Sistem jaringan 
pintar atau VOIP based MESH 

network,  Radio VHF produk 
PT CMI Teknologi, Battle 
Management System (BMS).
 Direktorat Peralatan 
Angkatan Darat (Ditpalad) litbang 
Konversi BBM ke BBG, simulasi 
modifikasi mobil tempur anti 
panas dan simulasi senjata api 
anti panas. Sedangkan Pusat 
Penerbangan TNI Angkatan 
Darat (Puspenerbad) membuat 
litbang Roadble Gyrocopter 
yaitu motor yang bisa terbang 
seperti helikopter bak dalam film 
Transformer.
 Direktorat Pembekalan 
dan Angkutan Angkatan Darat 
(Ditbekangad) melakukan 
Litbang energi mandiri dan 

Direktorat Topografi Angkatan 
Darat (Dittopad) litbang Global 
Positioning System (GPS), Sistem 
pelacak berdasar GPS atau APRS 
(Automatic Package Reporting 
System) and MESH network 
Tracking System), helikopter tanpa 
awak atau Multirotor, Flapping 
Wing Air Vehicle atau pesawat 
tanpa awak berbentuk burung, 
dalam berbagai ukuran.
 Dinas Penelitian dan 
Pengembangan Angkatan Darat 
(Dislitbangad) Litbang UAV 
(Unmanned Aerial Vehicles) 
Autopilot alias Drone, Simulasi 
menembak dengan senjata 
laser/laser gun dan sistem 
pertahanan berbekal optik atau 
Integrated Optronic Defence 
System. Direktorat Zeni Angkatan 
Darat (Ditziad) melaksanakan 
pengembangan jammer perusak 
sinyal, penyala ledakan fungsi 
ganda, alat koreksi perkenaan 
senapan lapangan, serta alat 
pengendali senjata jarak jauh. 
Sedangkan Dinas Informasi dan 
Pengolahan Data Angkatan Darat 
(Disinfollahtad) melakukan Litbang 
IPv6 dan software komputer 
terkait bidang Teknologi Informasi.

 Dengan adanya 
pengembangan kerja sama 
dengan semua pihak, Kasad 
berharap hasilnya akan dapat 
dimaksimalkan untuk mendukung 
tugas-tugas operasional TNI AD 
dalam rangka menjaga keutuhan 
NKRI. Sedangkan Pendiri sekaligus 
Rektor Universitas Surya (Surya 
UniversIty) Profesor Yohanes 
Surya, mengatakan riset ini adalah 
hasil dari riset ilmuwan-ilmuwan 
Indonesia yang dipanggil pulang 
kampung.
 “Ilmuwan kita bisa bersaing 
dengan negara lain. Ilmuwan 
hebat kita di negara lain kita 
panggil pulang, sehingga kita tidak 
perlu takut. Kita sudah sejajar 
dengan negara lain,” tutur pria 
yang tenar dalam mendidik anak-
anak sekolah dalam Olimpiade 
Fisika Internasional dan banyak 
diantaranya menjadi pemenang.
 Dijelaskannya, pada tahun 
2010 aplikasi paten internasional 
dari Indonesia hanya 13 buah. 
Sangat jauh jika dbandingkan 
dengan Korea (10.446), Tiongkok 
(16.403), Jepang (38.873), dan 
Amerika Serikat (48.896).
 Saat ini, ditegaskan, 
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sudah waktunya Indonesia 
melakukan terobosan besar untuk 
mengakselerasi perkembangan 
riset di tanah air. Terobosan 
tersebut kini sudah dimulai 
melalui kerjasama dengan TNI AD.
 Tahap pertama kerjasama 
dimulai dengan 15 program riset. 
Dalam riset ini, para peneliti Surya 
University melatih para tentara 
untuk mengerjakan riset secara 
bersama-sama.
 “Ambil contoh pada 
pembuatan nano satelit. Tentara 
dilatih untuk belajar membuat 
nanosatelit dari nol. Merakit, 
menyolder, membuat program 
elektronika, dan lain-lain. Semua 
dikerjakan sendiri,” kata Yohanes 
Surya
 Kasad Jenderal TNI Budiman 
mengungkapkan bahwa kelima 
belas hasil riset TNI AD adalah 
buah keberhasilan dari kerja 
keras TNI AD dalam rekayasa 
teknologi modern, mengingat 
tidak semua negara dapat 
memenuhi kebutuhan teknologi 
pertahanannya sendiri. Untuk 
dapat membuat produk-produk 
tersebut, TNI AD telah melakukan 
riset selama kurun waktu enam 
bulan hingga satu tahun. 
 

Riset TNI AD dan Kemandirian 
Bangsa. 
 Sejarah membuktikan, 
negara yang militernya didukung 
dengan keunggulan teknologi 
cenderung memiliki inisiatif lebih 
tinggi, karena dengan teknologi 
yang dimiliki peluang membaca 
kelemahan dan menghancurkan 
lawan dapat dilakukan dengan 
mudah. Selain itu, dengan 
keunggulan yang dimiliki akan 
menjadikan negara tersebut lebih 
disegani.
 Penguasaan ilmu 
pengetahuan dan teknologi 
merupakan pilar kemandirian 
suatu bangsa. Dengan menguasai 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
maka bangsa tersebut akan 
memiliki daya saing tinggi, yang 
secara tidak langsung harkat, 
martabat dan kewibawaannya di 
tataran pergaulan internasional 
akan terangkat. Disisi lain, akan 
membuka adanya peluang 
pemanfaatan sumber daya alam 
dan pengembangan industri guna 
memacu pertumbuhan ekonomi 
negaranya. 
 Disinilah TNI AD melalui 
badan penelitian dan 
pengembangan (Balitbang) 
yang dimilikinya, memberikan 

dukungan penuh terhadap 
setiap program pemerintah yang 
menginginkan kemandirian di 
bidang teknologi, utamanya yang 
bermuara pada kepentingan 
militer. Berbagai macam riset pun 
dilakukan oleh TNI AD, baik yang 
bersifat mandiri maupun dengan 
melibatkan para peneliti dan 
ilmuwan dari berbagai 
perguruan tinggi di negeri 
ini. Salah satu contoh adalah 
kerjasama riset antara TNI AD dan 
Universitas Surya yang akhirnya 
menghasilkan 15 produk riset, 
yang tentunya sangat bermanfaat 
bagi institusi TNI, khususnya TNI 
AD dalam melaksanakan tugas 
pokoknya. 
 Langkah yang ditempuh oleh 
TNI AD dengan memberdayakan 
perguruan tinggi untuk terlibat 
dalam berbagai macam bentuk 
kerjasama dibidang pertahanan  
adalah tepat karena hal ini sesuai 
dengan amanat UUD RI pada 
Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi 
“Tiap-tiap warga negara berhak 
atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan” 
juga ayat 3 (amandemen ke II) 
“Setiap warga negara berhak 
dan wajib ikut serta dalam upaya 
pembelaan negara”, serta Pasal 31 
ayat 5 “Pemerintah memajukan 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
dengan menjunjung tinggi nilai-
nilai agama dan persatuan bangsa 
untuk kemajuan peradaban serta 
kesejahteraan umat manusia”.
 Diluar itu, kerja keras 
TNI AD juga telah mampu 
menciptakan Kapal Motor 
Cepat (KMC) yang diberi nama 
“Komando”. Kapal ini adalah 
hasil riset dan pengembangan 
teknologi persenjataan terkini 
yang dilakukan prajurit TNI AD 
bekerjasama dengan tenaga ahli 
beberapa perguruan tinggi dalam 
negeri. Peluncuran Kapal Cepat 
tersebut telah dilakukan oleh 
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Kasad Jenderal TNI Budiman yang 
ditandai dengan demonstrasi 
manuver dan uji tembak KMC 
“Komando” di Pantai Ancol Beach 
City (ABC) Ancol, Jakarta, Selasa 
(29/4/2014) lalu.

Teknologi Modern dan 

Keselamatan Prajurit. 
 Demi meminimalisir 
korban prajurit yang tengah 
melaksanakan tugas, khususnya 
di daerah operasi, negara maju 
sekelas Amerika Serikat (AS) selalu 
melibatkan berbagai macam 

perangkat canggih di sekitarnya, 
seperti UAV untuk pengintaian, 
GPS yang langsung terkoneksi 
ke satelite secara realtime, alat 
komunikasi yang terintegrasi 
dengan seluruh tim manuver, 
range finder (laser pengukur 
jarak) dan lain sebagainya, dimana 
secara keseluruhan alat-alat 
ini sangat membantu manuver 
pasukan AS dalam mencapai 
misinya di daerah penugasan/
operasi. Tentunya langkah yang 

ditempuh AS tersebut belajar dari 
pengalaman pahit yang pernah 
dialami pasukan militernya dalam 
penugasan/operasi militer di 
berbagai belahan dunia, yang 
tidak sedikit mengakibatkan 
prajuritnya mengalami cacat 
hingga gugur di medan 
pertempuran. 
 Itulah salah satu alasan kuat 
yang mendasari negara seperti 
AS untuk terus mengembangkan 
teknologi militernya melalui 
berbagai macam riset, baik 
yang dilakukan sendiri maupun 

melibatkan pihak lain seperti 
perguruan tinggi, lembaga 
penelitian dan pengembangan, 
baik milik pemerintah maupun 
umum dan BUMN strategis serta 
berbagai komponen lainnya yang 
dianggap mampu menyokong 
kemajuan industri pertahanan 
AS. Setelah itu produk yang 
dihasilkan kemudian di patenkan 
agar dapat terus dikembangkan 
menyesuaikan kebutuhan militer 
mereka selaku main user.

 Tentunya kita sangat 
menginginkan memiliki angkatan 
perang yang kuat, yang didukung 
dengan peralatan modern dan 
berteknologi tinggi, sehingga 
mampu memenangkan suatu 
pertempuran sekaligus melindungi 
para prajuritnya dari risiko 
cacat maupun kematian dalam 
penugasan/operasi. Dengan 
kata  lain, keselamatan prajurit di 
daerah operasi menjadi prioritas 
utama. 
 Dengan adanya penggunaan 
teknologi modern, diharapkan 

kedepan TNI dapat menjalankan 
tugas pokoknya dengan semakin 
baik dan berhasil dalam 
menegakkan kedaulatan dan 
mempertahankan keutuhan 
wilayah NKRI yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945, serta 
melindungi segenap bangsa dan 
seluruh tumpah darah Indonesia 
dari segala bentuk ancaman dan 
gangguan, baik yang berasal dari 
dalam maupun luar wilayah NKRI. 
(Redaksi)
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K
epala Staf TNI Angkatan 
Darat Jenderal TNI Budiman 
menegaskan bahwa PNS 

TNI AD harus ikut mendukung 
kebijakan Netralitas TNI. Sikap 
mendukung Netralitas TNI penting 
dilakukan sebab PNS TNI AD 
merupakan bagian dari organisasi 
TNI AD yang selama ini dikenal 
netral oleh rakyat. Demikian 
disampaikan Kasad selaku 
Penasehat Korpri TNI AD dalam 
acara Forum Komunikasi Pimpinan 
TNI AD dengan Pengurus dan 
Anggota Korpri TNI AD se- 
Garnisun I Jakarta dan Garnisun II 
Bandung yang dihadiri sekitar 600 
orang PNS TNI AD di Aula Jenderal 
Besar A.H. Nasution Mabesad, 
Jakarta, Selasa (8/4).
 Lebih jauh, Kasad 
menegaskan untuk mewujudkan 
suksesnya pemilu tahun 2014 
ini,  seluruh PNS wajib memilih 
(tidak boleh Golput). Kasad 
juga berharap para PNS TNI AD 
untuk bersikap cerdas dalam 
memilih dengan memilih yang 
terbaik, serta tidak terpengaruh 
pada politik praktis, seperti 
terlibat dalam politik uang, 
atau berupaya mempengaruhi 
orang lain untuk memilih calon 

atau partai tertentu. “Seluruh 
PNS wajib untuk menggunakan 
haknya dan memilih harus cerdas 
sesuai dengan pilihannya masing-
masing”, ungkap Kasad.
 Dalam kesempatan itu, Kasad 
juga membahas beberapa hal 
terkait dengan pembinaan PNS 
TNI AD. Diantaranya mengenai 
profesionalitas PNS TNI AD. “PNS 
TNI AD harus profesional. Dua 
hal yang menjadi faktor penentu 
apakah seseorang itu profesional 
atau tidak, yaitu expertise dan 
responsibility,” jelas Kasad.
 Peran PNS TNI AD yaitu 
menjadi orang yang menguasai di 
bidangnya masing-masing dalam 
jangka waktu yang cukup panjang. 
Hal ini dimungkinkan karena 
rotasi jabatan bagi anggota militer 
sifatnya jangka pendek. Oleh 
karena itu, PNS TNI AD seharusnya 
menjadi orang yang terpandai 
atau paling berkompetensi di 
kantor tempatnya bekerja. Hal 
inilah yang disebut dengan 
expertise atau keahlian. 

Sementara responsibility atau 
tanggung jawab dimaknai sebagai 
kemauan untuk bertanggung 
jawab sesuai dengan pangkat dan 
jabatan. “Jangan maunya jabatan 
semakin tinggi, tapi tidak mau 
tanggung jawabnya bertambah,” 
tegas Kasad. Ditambahkan Kasad 
bahwa keuntungan menjadi PNS 
dimana setiap 4 tahun sekali 
secara otomatis naik pangkat, 
harus dibarengi juga dengan 
naiknya keahlian dan rasa 
tanggung jawab.
 Diakhir pengarahan, Kasad 
menyampaikan agar PNS juga 
senantiasa menjaga jiwa korsa 
diantara sesama PNS TNI AD. 
Namun Kasad mengingatkan 
pula bahwa jiwa korsa yang 
dipelihara haruslah jiwa korsa 
dalam pengertian yang positif. 
“Misalnya ada teman yang 
salah, ya.. diingatkan. Jika tidak 
bisa diingatkan, ya.. laporkan,” 
demikian dicontohkan Kasad. 
(Redaksi)

Kasad : 

PNS TNI AD 
HARUS 
MENDUKUNG 
NETRALITAS 
TNI
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P
rogram TMMD (TNI 
Manunggal Membangun 
Desa) dilaksanakan sebagai 

upaya membantu pemerintah 
memberdayakan wilayah 
pertahanan dan tugas pemerintah 
di daerah dalam meningkatkan 
akselerasi kegiatan pembangunan 
di daerah pedesaan yang 
tergolong sebagai daerah miskin/
tertinggal, daerah terpencil/
terisolir, daerah perbatasan/
pulau-pulau kecil terluar, daerah 
kumuh perkotaan yang belum 
tersentuh oleh pembangunan 
dan daerah lain yang terkena 
dampak akibat bencana. Demikian 
penyampaian Kasad, Jenderal TNI 
Budiman, dalam sambutannya 
pada acara pembukaan Rakornis 
TMMD, ke-92 tahun 2014 kepada 
seluruh PKO di Balai Kartini, Kamis 
(24/4).
 Kasad yang juga selaku 
penanggungjawab TMMD 
mengatakan bahwa program 
TMMD merupakan program 
terpadu lintas sektoral antara 
TNI, Kementerian/Lembaga 
Pemerintah non Kementerian 

dan Pemerintah Daerah serta 
komponen bangsa lainnya. 
Melalui program ini diharapkan 
dapat mewadahi aspirasi dan 
kepentingan masyarakat di daerah 
pedesaan, mengingat proses 
perencanaannya selalu diawali 
dengan melibatkan berbagai 
instansi dan masyarakat, serta 
disusun dengan sistem bottom up 
planning. 
 Menurut Kasad TMMD 
juga merupakan wahana untuk 
meningkatkan kemanunggalan 

TNI-Rakyat dalam rangka 
memperkokoh persatuan dan 
kesatuan nasional melalui 
kegiatan yang terintegrasi dengan 
seluruh elemen masyarakat secara 
berkesinambungan.
 Kegiatan TMMD ungkap 
Kasad difokuskan pada dua 
sasaran yaitu sasaran fisik 
terutama pembangunan 
infrastruktur, sarana dan 
prasarana fasilitas umum 
lainnya yang menjadi kebutuhan 
masyarakat di daerah dan akan 
meningkatkan roda perekonomian 
desa atau daerah terpencil, 
tertinggal serta daerah kumuh 
perkotaan. Sedangkan sasaran 
nonfisik fisik diarahkan untuk 
mendorong tumbuhnya inovasi 
dan kreativitas masyarakat desa 
guna meningkatkan kualitas hidup 
dalam membangun daerahnya 
sendiri menuju kehidupan sosial 
yang lebih maju sejahtera dan 
mandiri.
 Adapun rencana kegiatan 
TMMD ke-92 berlangsung 
selama  21 hari, mulai tanggal 
21 Mei s.d. 10 Juni 2014 yang 
kegiatannya, tersebar di 61 Kab/
Kota, di 71 Kecamatan dan di 93 
Desa di seluruh Indonesia, dengan 
melibatkan 9.150 personel TNI, 
pada 280 sasaran TMMD yang 
tersebar di 13 Kodam. (Redaksi)

Kasad : PROGRAM TMMD  PERCEPAT 
PEMBANGUNAN DI DAERAH TERTINGGAL
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Kapal  Motor Cepat 
Produk TNI AD Di luncurkan

T
entara Nasional Indonesia 
Angkatan Darat (TNI AD) 
meluncurkan Kapal Motor 

Cepat (KMC) yang diberi nama 
“Komando”. Kapal ini adalah 
hasil riset dan pengembangan 
teknologi persenjataan terkini 
yang dilakukan prajurit TNI AD 
bekerjasama dengan tenaga ahli 
beberapa perguruan tinggi dalam 
negeri. Peluncuran Kapal Cepat 
tersebut dilakukan Kepala Staf 
TNI AD (KASAD), Jenderal TNI 
Budiman yang ditandai dengan 
demonstrasi manuver dan uji 
tembak KMC “Komando” di Pantai 
Ancol Beach City (ABC) Ancol, 
Jakarta, Selasa  (29/4).
 Kasad menjelaskan kapal 
motor cepat ini merupakan hasil 
karya tenaga ahli yang terdiri 
dari para personel Direktorat 
Pembekalan dan Angkutan 
(Ditbekang) TNI AD dengan 
melibatkan tenaga dan nara 
sumber ahli dari Institut Teknologi 
Surabaya (ITS) dan tenaga 
pelaksana pembangunan PT. Tesco 
Indomaritim. “Kami membuat 10 
unit KMC, per unitnya seharga 

Rp. 12 Miliar lengkap dengan 
seluruh peralatannya, biaya 
tersebut sudah termasuk riset dan 
pembuatan kapal, dan produk ini 
merupakan salah satu bagian dari 
beberapa proyek yang dikerjakan 
sendiri oleh personel Angkatan 
Darat”, tambah Kasad.
 KMC Komando ini dapat 
dioperasikan di daerah rawa, 
laut, sungai dan pantai. Kapal ini 
juga mampu untuk pendaratan 
pasukan di pantai dan mampu 
berlayar terus menerus sejauh 
250 NM (Nautical Mile) dengan 
memuat 31 orang penumpang 
dengan tiga Anak Buah Kapal 
(ABK).
 Dalam kesempatan ini, TNI-
AD juga melakukan demonstrasi 
sejumlah peralatan hasil riset 
penelitian dan pengembangan 
berbasis teknologi terkini yang 
telah dikerjakan bekerjasama 
dengan Universitas Surya antara 

lain Landing Craft Utility (LCU), 
Perahu Penanggulangan Bencana,  
Hovercraft dan Uji Tembak  
Remote Control Weapon Station 
(RCWS). Termasuk diantaranya 
demonstrasi Integrated Optronic 
Defense System, Flapping Bird, 
Multi Rotor, Superdrone/UAV, 
Gyrocopter dan Laser Gun.
 Uji coba kapal dan 
demonstrasi materi Litbang dan 
Alut Bekang ini dilaksanakan  
dengan tujuan untuk mengetahui 
kecepatan, ketelitian dan 
ketepatan (akurasi) dari setiap 
produk hasil riset yang telah 
dikembangkan oleh TNI AD.
 Setelah uji coba dan 
demonstrasi ini, Kasad meminta 
Tim Universitas Surya dan 
Dislitbangad, serta Balakpus TNI 
AD lainnya yang terlibat dalam 
penelitian dan pengembangan 
produk hasil riset ini, segera 
melakukan evaluasi, sehingga 
kedepan produk hasil riset 
tersebut dapat segera diperbaiki 
dan disempurnakan untuk 
mendukung tugas-tugas TNI AD 
yang semakin komplek. (Redaksi)
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48 PRAJURIT TNI AD BERPRESTASI TERIMA 
KENAIKAN PANGKAT LUAR BIASA

K
epala Staf Angkatan Darat 
Jenderal TNI Budiman 
memberikan penghargaan 

kepada 48 prajurit TNI AD 
berprestasi berupa Kenaikan 
Pangkat Luar Biasa (KPLB) satu 
tingkat lebih tinggi dari pangkat 
sebelumnya. Penghargaan 
diberikan langsung oleh Kasad 
dalam upacara yang digelar di 
Lapangan Apel Mabesad, Jakarta, 
Selasa, (6/5).
 48 prajurit TNI AD ini dinilai 
layak mendapatkan penghargaan 
berupa KPLB atas dasar kinerja, 
dedikasi dan pengabdiannya 
yang melampaui panggilan tugas 
dan tanggung jawabnya masing-
masing. Beberapa keberhasilan 
prajurit TNI AD yang menerima 
penghargaan, adalah sebagai 

berikut :
-       Tiga Prajurit Kopassus, yaitu 
Sertu Wowon Nubiantara yang 
pada saat penugasan di Papua 
berhasil memperoleh 1 pucuk 
senjata revolver. Sertu Ridwan 
Horasden Sihotang, yang pada 
bulan Januari 2014 berhasil 
mendapatkan 1 pucuk senjata 
SS-1 V-1, 1 buah magazen serta 30 
butir munisi cal 5,56 mm dalam 
kontak tembak dengan GSP Papua. 
Serda Lasminto, yang pada saat 
penugasan di Aceh tahun 2004 
mendapatkan 7 pucuk senjata M 
16 dan 1 pistol.
-      Tiga Prajurit Kostrad, yaitu 
Sertu Ventura, Koptu Adelio 
Dacosta, dan Pratu Awang, 
bertugas di Divisi-2/Kostrad, telah 
berjasa melebihi panggilan tugas 

dan mengabaikan keselamatan 
jiwanya dalam membantu 
kepolisian mengungkap kasus 
pembunuhan.
-      Tiga Prajurit Kodiklat TNI AD, 
Serka Widodo dan Sertu Anggit 
Rudiyanto dari satuan Pusdikzi 
dengan ketekunannya berhasil 
menciptakan Anti Jammer, Alat 
pengendali senjata jarak jauh, 
Pemicu ledakan sistem ganda dan 
Pemicu ledakan sistem remote. 
Serka Farid Hendro W. dari satuan 
Pusdikzi berhasil meraih juara 
harapan III karya cipta teknologi 
tahun 2013 dengan karya Remote 
Control Weapon System.
-        Tiga Prajurit Kodam III/
Siliwangi, Sertu Ganon Ahmad 
Paturoji Babinsa Koramil-15/
Cimanggu Serang atas dedikasinya 
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bertugas selama 9 tahun di Desa 
paling ujung Barat Pulau Jawa 
(wilayah hutan Ujung Kulon), 
Sertu Wagiran Babinsa-05/Cipanas 
atas dedikasinya, sehingga desa 
binaannya keluar sebagai juara 
III lomba KB Kes tingkat Provinsi 
Banten, Koptu Ika Sutarya Babinsa 
Koramil-04/Skw Garut berprestasi 
dalam bidang olahraga atletik.
-       Tiga Prajurit Kodam IV/
Diponegoro, yaitu Pelda Agus, 
Serda Kusdiono, Serda Arifin 
ketiganya Babinsa Koramil-01/
Temanggung. Saat terjadi 
kerusuhan di Temanggung mampu 
mencegah upaya pembakaran 
Gereja Santo Petrus Paulus dan 
Gereja Pantekosta Temanggung, 
menyelamatkan Romo Markus 
Krisinus Sadana Hadi Wardaya, 
dan mengendalikan situasi 
sehingga tidak terjadi kerusuhan 
yang lebih besar.
-       Tiga Prajurit Kodam V/
Brawijaya, yaitu Pelda Kartono 
Babinsa Koramil-06/Tanggulangin 
Sidoarjo sangat proaktif 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat di daerah binaannya 
dan memiliki usaha kecil 
menengah sebagai pengrajin 
tas dan dompet kulit dengan 

melibatkan masyarakat sekitar 
sebagai karyawan. Serka 
Sukaryono Babinsa Koramil-07/
Sumbergempol Tulungagung 
Bintara Teladan tahun 2005 s.d. 
2014 dan berperan proaktif dalam 
meningkatkan keterampilan kerja 
masyarakat desa binaannya. Sertu 
Lukman Fajar Babinsa Koramil-21/
Puncu Kediri berdedikasi tinggi 
mengabaikan keselamatan jiwanya 
dalam membantu masyarakat 
korban erupsi gunung Kelud tahun 
2014.
-       Tiga Prajurit Kodam Jaya, 

yaitu Serma Syamsul Hadi, 
Babinsa Koramil-08/Jagakarsa 
Jakarta Selatan, menemukan 
senjata pistol Charl Walther model 
PPK caliber 22 IR buatan Jerman. 
Serma Simon Asep Subhan 
Babinsa Koramil-02/Mampang 
Prapatan Jakarta Selatan 
dengan dedikasi, loyalitas dan 
integritas yang tinggi, aktif dalam 
menyelamatkan pengungsi pada 
saat banjir di wilayah kelurahan 
Rajawali dan Serda Guntur 
Babinsa Koramil-04/Kebayoran 
Lama dengan ketekunan yang 
tinggi aktif dalam pengungkapan 
teroris NII untuk dijadikan “calon 
pengantin” (pelaku bom bunuh 
diri).
 Kasad menyatakan bahwa 
pemberian penghargaan 
KPLB ini merupakan wujud 
nyata penerapan Reward and 

Punishment, dengan harapan 
prajurit TNI AD yang lain 
termotivasi untuk berbuat yang 
terbaik bagi TNI AD, bangsa dan 
negara. Kasad juga berencana 
untuk rutin memberikan 
penghargaan kepada prajurit 
berprestasi setiap 6 bulan sekali, 
yang dilaksanakan dengan seleksi 
yang ketat. (Redaksi)
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K
epala Staf TNI Angkatan 
Darat Jenderal TNI Budiman 
menerima laporan kenaikan 

pangkat 11 Perwira Tinggi TNI 
Angkatan Darat, pada upacara 
yang dilaksanakan di Aula serba 
guna  Markas Besar Angkatan 
Darat, Jakarta, Selasa (13/5).
 Sebelas perwira tinggi yang 
naik pangkat yaitu Mayjen TNI 
Bayu Purwiyono (Aslog Kasad), 
Mayjen TNI Yoedhi Swastono 
(Polhukam), Mayjen TNI Fransen 
G Siahaan (Pangdiv-1/Kostrad), 
Mayjen TNI Yoedhi Swastanto 
(Unhan), Brigjen TNI Lodewyk 
Pusung (Kasgartap 1), Brigjen TNI 
Edison Napitupulu (Kabinda NTT), 
Brigjen TNI Widagdo (Danrem- 
032/Wirabraja), Brigjen TNI 
Rahmat Pribadi (Karoum Bin), 
Brigjen TNI Sugiharto (Irum Itjen 

Kemhan), Brigjen TNI Jani Iswanto 
(Waaslog Kasad), dan Brigjen TNI 
Wawan Kustiawan (Polhukam).
 Dalam sambutannya, Kasad 
mengatakan TNI Angkatan Darat 
sangat menghargai prestasi, 
bakat, kompetensi dan potensi 
yang dimiliki setiap prajuritnya,  
khususnya para perwira, yang 
salah satunya diwujudkan 
melalui penganugerahan 
kenaikan pangkat.Untuk itu 
katanya, “dihadapkan pada 
dinamika tugas yang semakin 
kompleks, maka para Perwira 
dituntut dapat mengembangkan 
pemikiran kreatif dan inovatif, 
kepemimpinan dan manajerial 
yang lebih matang dalam rangka 
memberikan sumbangsih yang 
berarti demi kemajuan TNI 
Angkatan Darat di masa depan.

Kasad Terima Laporan Kenaikan 
Pangkat 11 Pati  TNI AD

 Lebih lanjut, Kasad 
menyampaikan sebagai perwira 
tinggi yang menempati posisi 
kepemimpinan pada tataran 
strategis, maka mereka harus 
mampu menjabarkan kebijakan 
pimpinan Angkatan Darat kedalam 
tataran taktis operasional secara 
tepat, agar dapat dijadikan 
sebagai pedoman bagi unsur 
pimpinan pada level di bawahnya 
secara tepat dan bertanggung 
jawab.
 Diakhir amanat, Kasad 
menyampaikan ucapan selamat 
kepada para Perwira Tinggi yang 
telah resmi dinaikkan pangkatnya 
satu tingkat lebih tinggi dari 
pangkat sebelumnya, ucapan 
yang sama juga disampaikan 
kepada ibu-ibu yang senantiasa 
setia mendampingi suami, 
karena keberhasilan yang diraih 
para suami, tidak terlepas dari 
dukungan positif yang diberikan 
isteri. (Redaksi)
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TNI AD JALIN KERJASAMA DENGAN 
FEDERASI TEKNOLOGI INFORMASI 
INDONESIA (FTII)  

T
NI Angkatan Darat menjalin 
kerjasama di bidang 
penguasaan teknologi 

informasi dengan FTII (Federasi 
Teknologi Informasi Indonesia). 
Awal kerjasama ini ditandai 
dengan penandatanganan 
MoU nota kesepahaman yang 
ditandatangani oleh Asisten 
Perencanaan dan Anggaran 
(Asrena)  Kasad dan ketua umum 
FTII Sylvia W. Sumarlin, disaksikan 
oleh Kepala Staf TNI Angkatan 
Darat Jenderal TNI Budiman, 
bertempat di Aula Jenderal AH. 
Nasution Mabesad, Jakarta, Jumat 
(16/5).

 Acara penandatanganan 
nota kesepahaman yang di 
awali dengan tatap muka 
Kasad dan diskusi dengan para 
pakar IT yang tergabung dalam 
Federasi Teknologi Informasi 
Indonesia.  Nota kesepahaman 
in dimaksudkan  untuk menjalin 
hubungan kerjasama yang baik 
guna memanfaatkan segala 
sumber daya yang dimiliki 
TNI AD maupun FTII dalam 
pengembangan dan penguasaan 
di bidang teknologi informasi 
khususnya yang berkaitan dengan 
pertahanan negara.
 Selain itu, pengembangan 
penguasaan teknologi informasi 

bagi prajurit di satuan TNI AD 
sangat diperlukan dihadapkan 
dengan pesatnya perkembangan 
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
(Iptek), khususnya teknologi 
informasi, komunikasi dan 
komputer di masa kini dan 
mendatang guna mendukung 
tugas pokok Angkatan Darat.
Melalui nota kesepahaman 

ini diharapkan dapat menjadi 
pedoman agar kerjasama di 
bidang pengembangan dan 
penguasaan teknologi informasi 
dapat diselenggarakan bersama 
sama secara terarah, terukur, 
terpadu dan berkesinambungan. 
Adapun tindak lanjut pelaksanaan 
kerjasama di bidang IT dari TNI 
AD akan dilaksanakan oleh Dinas 
Informasi dan Pengolahan Data 
Angkatan Darat (Disinfolahtad).
Federasi Teknologi Informasi 
Indonesia merupakan suatu 
organisasi bagi asosiasi-asosiasi 
dalam bidang teknologi informasi, 
komunikasi dan bidang lain yang 
terkait untuk menjadi suatu 
industri IT yang lebih baik bagi 
dunia, dimana teknologi dapat 
mengimbangi efek pengaruh 
buruk dari globalisasi ekonomi 
dan membentuk industri teknologi 
dalam negeri yang kokoh 
dengan memberikan kontribusi 
maksimum untuk negara dan 
masyarakat global. (Redaksi)
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K
epala Staf Angkatan Darat 
(Kasad) Jenderal TNI Budiman 
meresmikan gedung 

Computerized Adaptive Test 
(CAT) 5 Dinas Psikologi Angkatan 
Darat bertempat di Dispsiad Jalan 
Sangkuriang No. 17 Bandung. 
(20/5).
 Dalam amanatnya Kasad 
menyampaikan bahwa CAT 5 ini 
adalah hasil kerjasama TNI AD 
dengan Dinas Psikologi Angkatan 
Bersenjata Jerman (Psychologische 
Dienst Der Bundeswehr), sehingga 
Dispsiad  berhasil memiliki system 
CAT terkini yang ada di dunia 
dan menjadi lembaga psikologi 
pertama di Indonesia yang 
menerapkan metoda ini. CAT 
adalah suatu sistem yang akan 
merubah secara drastis paradigma 
pemeriksaan test psikologi yang 
selama ini berlaku, karena dengan 
CAT 5 pemeriksaan test psikologi 
akan bertumpu pada efisiensi 

waktu, kecepatan dan ketepatan 
dalam mengolah dan menganalisis 
data psikologi serta pelaporan.
Lebih lanjut Kasad menyampaikan  
pemanfaatan bidang ilmu 
psikologi merupakan ilmu 
pengetahuan terapan (applied 

Kasad  Resmikan 
Computer ized Adaptive Test

science) dalam kehidupan militer 
di Indonesia. Saat ini Dispsiad 
sudah menjadi salah satu anggota 
International Military Testing 
Association (IMTA) yaitu suatu 
organisasi militer yang bergerak 
dalam penerapan ilmu psikologi 
khususnya yang berkaitan 
dengan rekrutmen dan seleksi, 
dukungan psikologi dalam siklus 
operasi (sebelum, selama dan 
sesudah) serta pengembangan 
kepemimpinan.
 Dengan adanya peresmian 
gedung CAT 5 diharapkan dapat 
meningkatkan kemampuan 
rekruitmen agar mendapatkan 
hasil sumber daya manusia 
yang terbaik, dan cocok untuk 
penempatan jabatan yang sesuai 
dengan kapabilitasnya dan 
dapat membuat penilaian secara 
obyektif.
 Mendampingi Kasad pada 
acara peresmian, Dankodiklat TNI 
AD, para Asisten Kasad, Pangdam 
III/Siliwangi, Danseskoad, Aspers 
Panglima TNI, Kadispsiad, 
Kementerian Pertahanan 
Republik Federal Jerman, Para 
Dekan Fakultas Psikologi Unpad, 
UI, UGM,Undip, Unair, Unjani 
Maranatha dan Unisba. (Redaksi)
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TIM PETEMBAK  TNI AD UKIR PRESTASI 
MEMBANGGAKAN DI AJANG INTERNASIONAL AASAM

T
im petembak TNI Angkatan 
Darat berhasil mengukir 
prestasi membanggakan 

sebagai juara umum pada 
kejuaraan menembak tingkat 
internasional Australian Army 
Skill at Arms Meeting (AASAM) 
2014, dengan perolehan medali 
32 emas, 15 medali perak dan 
20 medali perunggu, yang 
dilaksanakan di Australia pada 
tanggal 5 hingga 16 Mei 2014.
Sedangkan menempati urutan 
ke-2 tim petembak tuan rumah 
Australia dengan perolehan 
medali 6 emas, 15 perak dan 20 
perunggu dan diurutan ketiga 
ditempati oleh tim petembak dari 
tentara Brunai Darusallam dengan 
perolehan medali 5 emas, 4 perak 
dan 1 Perunggu.
 Gelar sebagai juara umum 
yang diraih TNI AD ini merupakan 

yang ke 7 kalinya diperoleh secara 
berturut-turut dari tahun 2008 
hingga 2014, pada pelaksanaan 
tahun 2014 kali ini diikuti oleh 16 
tim petembak dari tentara Negara 
di kawasan Asia Pasifik yaitu 
Indonesia, Australia, Amerika 
Serikat, Inggris, Perancis, Jepang, 
Fhilipina, Thailand, Timor Leste, 
Papua Nugini, Singapura, Brunai 
Darussalam, New Zealand, New 
Caledonia, Papua Nugini dan 
Tonga.
 Sementara itu Kasad Jenderal 
TNI Budiman dalam acara 
menerima laporan kembali tim 
petembak bertempat di Mabesad, 
Kamis (22/5), menyampaikan 
ucapan selamat datang di tanah 
air dan ucapan terima kasih atas 
prestasi membanggakan, yang 
telah dipersembahkan kepada 
TNI Angkatan Darat, bangsa dan 

negara.
 Menurut Kasad, 
keberhasilan ini 
membuktikan kepada 
Angkatan Darat 
negara sahabat, 
bahwa TNI Angkatan 
Darat senantiasa 
membangun diri 
menjadi tentara 
modern yang 
profesional, 
tentara yang hanya 
fokus pada tugas 
pokoknya sebagai 
alat  pertahanan 
yang tangguh dan 
patut dibanggakan 
rakyatnya.
 Lomba tembak 
Australian Army Skill 
at Arms Meeting 

(AASAM) merupakan ajang 
lomba tembak tahunan yang 
diselenggarakan oleh Angkatan 
Darat Australia sejak tahun 1984 
dan untuk pertama kalinya dibuka 
untuk kontingen petembak 
Internasional pada tahun 1988.
 Adapun materi yang 
diperlombakan adalah materi 
perorangan maupun tim pada 
nomor senapan, pistol, Senapan 
Otomatis (SO) dan gabungan 
senapan dan SO. Senjata yang 
digunakan prajurit TNI AD pada 
kejuaraan AASAM adalah produk 
dalam negeri yaitu produk PT 
Pindad (Persero) antara lain 
senapan serbu SS2-HB (Heavy 

Barrel), Senapan Mesin SM-2 
dan SM-3 serta Pistol G2 versi 
Elite. Tim petembak TNI AD ukir 
prestasi membanggakan di ajang 
Internasional AASAM. (Redaksi)
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T
NI Angkatan Darat 
melaksanakan  kerjasama 
dengan Majelis Rektor 

Perguruan Tinggi Negeri 
(PTN) seluruh Indonesia. MoU 
ditandatangani oleh Kepala Staf 
TNI Angkatan Darat Jenderal TNI 
Budiman dan Ketua Majelis Rektor 
PTN Indonesia Prof. Dr. Ir. Herry 
Suhardiyanto, MSc bertempat 
di Aula Mabesad Jakarta, Senen 
(26/5).
 Penandatanganan nota 
kesepahaman ini merupakan 
landasan dan pedoman untuk 
pelaksanaan kegiatan kerjasama 
berikutnya yang meliputi 
bidang pendidikan, pelatihan, 
penelitian, pengembangan dan 
pengabdian kepada masyarakat 
dengan mengoptimalkan sumber 
daya yang ada pada TNI AD 
maupun yang dimiliki Perguruan 
Tinggi Negeri, dengan harapan 
pelaksanaan nantinya dapat 
berjalan secara terarah, terukur, 
terpadu dan berkesinambungan.
 Kasad dalam sambutannya 
mengatakan, MoU ini merupakan 

kesempatan yang luar biasa bagi 
Angkatan Darat karena Universitas 
di Indonesia mempunyai 
keunggulan di bidangnya 
masing-masing, “oleh sebab itu  
kami membuat MOU dengan 
ketua majelis Rektor seluruh 
Indonesia yang selanjutnya nanti 
dapat ditindak lanjuti dalam 
bentuk aktifitas kegiatan oleh 
para Pangdam dengan Rektor 
Universitas yang ada di daerahnya 
masing-masing,” jelas Kasad.
Bentuk kerja sama yang akan 
dilakukan antara lain, kerjasama 

dibidang pendidikan, pelatihan, 
penelitian, pengembangan 
dan pengabdian kepada 
masyarakat sesuai dengan tugas 
masing-masing, kerjasama di 
bidang pendidikan, pelatihan, 
penelitian, dan pengembangan 
khususnya yang berkaitan dengan 
pertahanan negara, kerja sama 
dalam penyelenggaraan kegiatan 
peningkatan dan pengembangan 
kompetensi Sumber Daya 
Manusia, kerja sama dalam 
penyelenggaraan kegiatan 
ilmiah, seminar dan lokakarya 
serta kerjasama dibidang 
penyelenggaraan pengkajian dan 
konsultasi.
 Selanjutnya mewakili para 
rektor PTN se-Indonesia Ketua 
Majelis Rektor PTN Prof. Dr. 
Ir. Herry Suhardiyanto, MSc 
mengatakan, menyambut baik 
kerjasama ini dan berkomitmen 
untuk bersama-sama dengan 
TNI Angkatan Darat membangun 
sinergi yang baik, “Kampus-
kampus siap menyelenggarakan 
pendidikan, penelitian, 
pengembangan dan pengabdian 
kepada masyarakat dari berbagai 
bidang, mudah-mudahan dengan 
demikian akan menjadi solusi bagi 
bangsa kita untuk menghadapi 
masa depan menuju bangsa 
yang merdeka, bersatu, adil dan 
makmur,” tegasnya. (Redaksi)

TNI AD JALIN KERJASAMA DENGAN 
REKTOR PTN SELURUH INDONESIA
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Kasad Jenderal TNI Budiman menyerahkan tongkat komando kepada Mayjen TNI Mulyono Pangdam Jaya yang 
baru pada saat serah terima jabatan Pangdam Jaya dan Asops Kasad di Mabesad, Senin (14/4/2014).

Kasad Jenderal TNI Budiman menerima cinderamata dari pimpinan Radio Elshinta ketika melaksanakan 
kunjungan ke Radio Elshinta, Selasa (8/4/2014).
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Kasad Jenderal TNI Budiman menyematkan tanda jabatan Pangdam XVI/Patimura kepada Mayjen TNI Meris 
Wiryadi S.IP, M.Si. pada saat pelaksanaan Sertijab Pangdam V/Brawijaya, Pangdam XVI/Patimura dan Aster 
Kasad di Mabesad, Jakarta, Senin (5/5/2014).

Kasad Jenderal TNI Budiman didampingi Kadispenad Brigjen TNI Andika Perkasa pada saat menerima tim 
wawancara Majalah Teknologi Informasi di Mabesad, Jakarta, Jumat (16/5/2014).
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KESIAPSIAGAAN 
MENGHADAPI 

KASUBDITBINYANKES DITKESAD
dr. IGB A JUNIANTARA, Sp.OT

MERS-CoV

S
etelah dikejutkan oleh 
merebaknya kasus Severe 

Acute Respiratory Syndrome 
(SARS) dan flu burung, kali ini 
dunia kembali dihebohkan sebuah 
virus yang bernama MERS atau 
Middle East Respiratory Syndrome. 
Kemunculan virus ini disinyalir 
berawal dari kawasan Timur 
Tengah. Meski sumber pertama 
MERS masih belum diketahui, 
tetapi para ilmuwan menduga 
kuat penyakit ini berasal dari unta 
dan kelalawar di Arab Saudi yang 
positif memiliki virus ini. Jumlah 
kumulatif kasus konfirmasi MERS-
CoV di dunia sebanyak 558 kasus 
dan diantaranya 179  meninggal 
(sumber: www.Bisnis.com).  
Walaupun belum ditemukan 
kasus MERS-CoV di Indonesia 
namun ancaman MERS-CoV perlu 
diwaspadai karena Indonesia 
merupakan salah satu Negara di 
dunia dengan jumlah populasi 
umat muslim yang besar.  
WHO menyebutkan terjadi 
penularan terbatas dari manusia 
ke manusia, baik di klaster 
keluarga (masyarakat) maupun di 
pelayanan kesehatan. Sampai saat 
ini belum jelas sumber asal virus 
penularnya dan sedang dalam 
penelitian lebih lanjut.

 Tiap tahun kurang lebih 
2 jutaan penduduk Indonesia 
berada di Arab Saudi sebagai 
TKI, menunaikan Ibadah Haji dan 
Ibadah Umroh. Ketiga kelompok 
tersebut dapat terinfeksi MERS-
CoV dan dapat menyebarkan di 
Indonesia. Oleh karena itu untuk 
mengantisipasi kemungkinan 
resiko tertularnya dan masuknya 
MERS-CoV tersebut ke Indonesia 
perlu disusun kesiapsiagaan 
menghadapi MERS-CoV.

Informasi Umum 
MERS-CoV.
 MERS-CoV adalah 
singkatan dari Middle
 East Respiratory 
Syndrome Corona 
Virus. Penyebab 
penyakit sindrom 
pernapasan yang 
menyerang saluran 
pernapasan mulai dari 
yang ringan sampai 
berat. Virus ini 
merupakan jenis baru  
dari kelompok Corona 
virus (Novel Corona Virus). 
Pertama kali dilaporkan 
pada bulan Maret 2012 
di Arab Saudi. Virus SARS 
tahun 2003 juga merupakan 

kelompok virus Corona dan 
dapat menimbulkan pneumonia 
berat tetapi berbeda dari virus 
MERS-CoV. Gejala klinis pada 
umumnya demam, batuk 
gangguan pernafasan akut, timbul 
gambaran pneumonia, kadang-
kadang gangguan saluran pada 
pencernaan misalnya diare.
Kelompok resiko tinggi usia lanjut 
lebih dari 60 tahun (median usia 
49,5 tahun) anak-anak, wanita 
hamil dan penderita penyakit 
kronis (diabetes mellitus, 
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hipertensi, penyakit jantung, 
pernafasan dan defisiensi 
immunitas (immunocompromised) 
64 % kasus terdapat pada laki-
laki. Sampai saat ini belum 
diketemukan vaksin dan  
pengobatan spesifik. 

Gambar Virus MERS-CoV

Cara Penularan MERS-CoV. 
 Virus ini dapat menular antar 
manusia secara terbatas, dan 
tidak terdapat transmisi penularan 
antar manusia secara luas dan 
berkelanjutan. Mekanisme 
penularan belum diketahui, 
kemungkinan penularannya dapat 
secara langsung (melalui percikan 
dahak pada saat pasien batuk atau 
bersin) maupun tidak langsung 
(melalui kontak dengan benda 
yang terkontaminasi virus).
Gejala-gejala Infeksi Saluran 
Pernapasan Akut (ISPA).
a) Demam > 38 C sakit 
tenggorokan, batuk, sesak/napas 
cepat.
b) Kriteria napas cepat pada anak :
(1) Usia < 2 bulan : 60 x/menit 
atau lebih
(2) Usia 2-<12 bulan : 50x/menit 
atau lebih
(3) Usia 1 - <5 tahun : 40 x/menit 
atau lebih

Pneumonia berat Pasien remaja 
atau dewasa dengan demam, batuk, 
frekuensi pernapasan > 30 kali/ 
menit, gangguan pernapasan berat, 
saturasi oksigen (Sp0

2
)a <90%;

Acute Respiratory Distress Syndrome 
(ARDS)
a) Onset: akut dalam waktu 1 
minggu dari timbulnya gejala klinis 

atau perburukan gejala respirasi, 
atau timbul gejala baru.
b)  Gambaran radiologis (misalnya 
foto toraks atau CT scan): opasitas 
bilateral, yang belum dapat 
dibedakan apakah karena efusi, 
kolaps paru/kolaps lobar atau nodul.
c) Edema paru: kegagalan 
pernafasan yang belum diketahui 
penyebabnya, apakah karena gagal 
jantung atau overload cairan. 
d)  Tingkat hipoksemia: 
(1) ARDS ringan yaitu 200 mm Hg 
<Pa0

2
b/Fi0

2
c < 300 mm Hg dengan 

PEEPd atau CPAPe> 5 cm H20. 
(2) ARDS sedang yaitu 100 mm Hg 
<Pa0

2
/Fi0

2
 < 200 mm Hg dengan PEEP 

> 5 cm H
2
0. 

(3) ARDS berat yaitu Pa0
2
/Fi0

2
 < 100 

mm Hg dengan PEEP > 5 cm H
2
0. Ketika 

Pa0
2
 tidak tersedia, rasio Sp0

2
/Fi0

2
 < 

315 menunjukkan ARDS;
1) Sepsis
 Terbukti Infeksi atau diduga 
infeksi, dengan dua atau lebih 

kondisi suhu> 38 ° C atau <36 ° C, 
HRf>90/min, RRg>20/min atau 
PaCO

2
h <32 mm Hg, sel darah putih 

> 12 000 atau <4000/mm3 atau > 
10% bentuk imatur;
2) Sepsis berat. Sepsis dengan 
disfungsi organ, hipoperfusi 
(asidosis laktat) atau hipotensi. 
Disfungsi organ meliputi: 
oliguria, cedera ginjal akut, 
hipoksemia, transaminitis, 
koagulopati, trombositopenia, 
perubahan kesadaran, ileus atau 
hiperbilirubinemia; dan
3) Syok septik. Sepsis yang 
disertai hipotensi (Sistole <90 mm 
Hg) meskipun sudah dilakukan 
resusitasi cairan adekuat dan 
terdapat tanda hipoperfusi.
Dari data kasus konfirmasi yang 
dilaporkan ke WHO terdapat 
penularan pada petugas kesehatan 
yang merawat kasus MERS-CoV, 
petugas kesehatan merupakan salah 
satu orang yang rentan terhadap 
penularan MERS-CoV. Diperlukan 
pengawasan petugas kesehatan yang 
merawat pasien suspek MERS-CoV 
apabila mengalami gejala dalam 
kurun waktu 14 hari setelah merawat 
pasien MERS-CoV agar diperlakukan 
seperti suspek MERS-CoV.

Penatalaksanaan Kasus.
 Surveilans di pintu masuk 
dilakukan untuk kewaspadaan, 
kesiapsiagaan, mendeteksi dini 
dan respon serta memastikan 
wilayah bandara, pelabuhan dan 
lintas batas negara dalam keadaan 
tidak ada transmisi virus MERS-
CoV.
a. Kewaspadaan. Kewaspadaan 
dilakukan terhadap dua hal yaitu 
waspada terhadap kasus MERS-
CoV yang masuk ke Indonesia untuk 
dilakukan deteksi dini dan respon, 
serta waspada terhadap keamanan 
(transmisi virus MERS-CoV) wilayah 
bandara, pelabuhan dan lintas 
batas negara (antar pengunjung, 
dari dan ke petugas bandara serta 
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keluarganya, terutama petugas 
kesehatan yang kontak dengan 
kasus). Upaya kewaspadaan satuan-
satuan Kesehatan Angkatan Darat 
yang dilakukan antara lain:
f.  HR       : denyut jantung, 
g. RR       : tingkat pernapasan, 
h. PaCO

2
 : tekanan parsial karbon 

dioksida
1) Pemutakhiran informasi 
untuk mengetahui perkembangan 
penyakit dari negara-negara lain 
melalui Website WHO, (http://
www.who.int/csr/disease/
coronavirus_infections/en/
index.html) untuk mengetahui 
negara terjangkit serta jumlah 
kasus dan kematian. Laporan harian 
tentang kondisi jamaah haji di 
Saudi Arabia (berkoordinasi dengan 
Pusat Kesehatan Haji), Sumber 
lain yang terpercaya misalnya 
web pemerintah/ 
Kementerian 
Kesehatan kerajaan 
Saudi Arabia (www.moh.gov. sa/
en/) dan infokesad@yahoo.com;
2) Mengidentifikasi faktor resiko 
yang memberi peluang terjadinya 
transmisi virus MERS-CoV di Faskes 
TNI AD dan tindakan perbaikan 
(respon), misalnya petugas 
kesehatan tidak menggunakan 
masker saat pemeriksaan 
pasien, sirkulasi udara ruangan 
pemeriksaan; dan  
3) Mendeteksi adanya kasus 
dengan gejala demam, batuk dan 
atau pneumonia di Faskes TNI AD.
b. Deteksi Dini. Deteksi dini, 
dilakukan melalui pengawasan 
kedatangan terhadap orang datang 
dari negara terjangkit, dalam tahap 
ini diperlukan pro aktif personel 
satuan Kesehatan Angkatan Darat 
untuk meningkatkan jejaring kerja 
dengan semua unit otoritas di 
bandara/pelabuhan.                       
 Pengawasan terhadap orang 
yang baru datang dengan cara 
menerima pelaporan dari tenaga 
kesehatan kloter/awak/operator/ 

agen alat angkut yang baru saja 
meninggalkan daerah terjangkit 
mengenai ada tidaknya penumpang 
yang sakit, terutama yang menderita 
infeksi saluran pernapasan akut. 
Petugas aktif menanyakan pada 
operator/agen alat angkut mengenai 
ada tidaknya penumpang yang 
sakit, terutama yang menderita 
infeksi saluran pernapasan akut. 
Petugas aktif menanyakan pada 
semua unit otoritas di bandara/
pelabuhan/PLBD dan operator/agen 
alat angkut mengenai ada tidaknya 

petugas yang menderita 
infeksi saluran 

pernafasan akut.
c. Kesiapsiagaan. Ada 

4 hal yang harus disiapkan 
sebagai kesiapsiagaan yaitu: 

peraturan, pedoman, SOP di masing-
masing Faskes TNI AD, petugas 
yang terlatih serta logistik dan 
biaya. Secara umum kesiapsiagaan 
tersebut meliputi:
1) Sumber Daya Manusia (SDM). 
Peningkatan kapasitas SDM tenaga 
kesehatan dalam kesiapsiagaan 
menghadapi MERS-CoV dengan 
melakukan table top exercises dan 
simulasi penanggulangan MERS-
CoV. Meningkatkan jejaring kerja 
dengan semua unit otoritas di 
bandara/pelabuhan.
2) Sarana dan prasarana. 

Menyiapkan media komunikasi resiko 
atau bahan KIE dan menempatkan 
bahan KIE tersebut di lokasi yang 
tepat. Ketersediaan pedoman 
pengendalian MERS-CoV untuk 
petugas kesehatan, termasuk 
mekanisme atau prosedur 
tatalaksana dan rujukan kasus.
d. Respon.
 Jika ditemukan kasus pada 
personel yang turun dari pesawat 
dengan gejala-gejala demam, batuk, 
dan pneumonia berat dari yang 
memerlukan perawatan personel 
satuan kesehatan Angkatan Darat 
pro aktif melakukan tatalaksana kasus 
dengan mengambil specimen dan 
dirujuk ke rumah sakit rujukan sesuai 
SOP dengan memperhatikan prinsip-

prinsip pencegahan 
dan pengendalian 
infeksi seperti  
kewaspadaan  baku  

(universal precaution)  serta 
kewaspadaan terhadap 

resiko potensi pajanan 
yang akan terjadi.

Penyebaran di wilayah 
Kewaspadaan dan 

Deteksi Dini.   

Kewaspadaan terhadap 
MERS-CoV di wilayah baik provinsi 
maupun kabupaten/kota dilakukan 
dengan pemutakhiran informasi 
melalui Website WHO (http://
www.who.int/csr/disease/
coronavirus_infections/en/
index.html) untuk mengetahui 
antara lain Jumlah kasus dan 
kematian, distribusi kasus 
berdasarkan waktu, tempat dan 
orang, identifikasi negara-negara 
terjangkit data dan informasi lain 
yang dibutuhkan. Sumber lain 
yang terpercaya misalnya web 
pemerintah/Kementerian Kesehatan 
kerajaan Saudi Arabia (www.moh.
gov.sa/en/). Sumber media cetak 
atau elektronik nasional untuk 
mewaspadai rumor atau berita 
yang berkembang terkait dengan 
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MERS-CoV pada jemaah haji/umroh 
atau pelaku perjalanan lainnya dari 
negara terjangkit.
 Deteksi dini dilakukan melalui 
peningkatan kegiatan surveilans 
berbasis indikator atau surveilans 
rutin dan berbasis kejadian 
(event based surveillance) yang 
dilakukan secara pasif maupun aktif. 
Kegiatan tersebut dilakukan untuk 
menemukan adanya indikasi kasus 
suspek MERS-CoV yang memerlukan 
tindak lanjut penyelidikan 
epidemiologi termasuk pengambilan 
spesimen klinis untuk mendapatkan 
konfirmasi laboratorium serta 
tatalaksana kasus

Kesiapsiagaan. Kesdam beserta 
satuan kesehatan di wilayahnya 
melaksanakan kesiapan perangkat 
surveilans yang ada dalam 
menghadapi kemungkinan masuknya 
infeksi MERS-CoV ke wilayah 
Indonesia, kesiapan tersebut meliputi:
1) Sumber Daya Manusia (SDM). 
Peningkatan kapasitas SDM tenaga 
kesehatan dalam kesiapsiagaan 
menghadapi MERS-CoV dengan 

melakukan sosialisasi pengendalian 
MERS-CoV, table top exercises dan 
simulasi penanggulangan MERS-CoV 
serta meningkatkan jejaring kerja 
surveilans dengan lintas program 
dan lintas sektor terkait.
2) Sarana dan prasarana. Kesiapan 
alat transportasi (ambulans) dan 
memastikan dapat berfungsi dengan  
baik untuk merujuk kasus, kesiapan 
sarana pelayanan kesehatan antara 
lain meliputi tersedianya ruang 
isolasi untuk melakukan tatalaksana 
kasus, alat-alat kesehatan dan 
sebagainya kesiapan ketersediaan 
dan fungsi alat komunikasi untuk 
koordinasi dengan unit-unit 
terkait, kesiapan logistik penunjang 
pelayanan kesehatan yang 
dibutuhkan antara lain obat-obat 
suportif (life saving), alat -alat 
kesehatan, APD dan sebagainya 
serta melengkapi logistik, jika masih 
ada kekurangan, kesiapan bahan-
bahan KIE antara lain brosur, banner, 
leaflet, dan sebagainya serta media 
untuk melakukan komunikasi resiko 
terhadap masyarakat, kesiapan 
pedoman pengendalian MERS-

CoV untuk petugas kesehatan, 
termasuk mekanisme atau prosedur 
tatalaksana dan rujukan kasus.
Respon. 
1) Melakukan tatalaksana kasus 
sesuai SOP bila menemukan kasus 
dengan pneumonia ringan, berikan 
edukasi untuk isolasi diri (self 
isolation/home core) dan rujuk ke 
rumah sakit bila bertambah parah; 
2) Melakukan tatalaksana dan 
rujukan sesuai dengan SOP bila 
menemukan kasus pneumonia 
berat, dengan memperhatikan 
prinsip-prinsip pengendalian infeksi, 
melaporkan kasus dalam waktu 24 
jam ke rumah sakit rujukan  melalui 
sms atau telepon; 
3) Melakukan edukasi terhadap 
masyarakat, meningkatkan jejaring 
kerja dengan lintas sektor dan tokoh 
masyarakat setempat;
4) Melakukan penyelidikan 
epidemiologi bila ada laporan kasus 
MERS-CoV atau klaster pneumonia 
dalam 14 hari, melakukan 
penanggulangan awal sesuai hasil 
penyelidikan; 
5) Melakukan komunikasi 
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pada masyarakat, membangun 
dan memperkuat jejaring kerja 
surveilans dengan lintas program 
dan sektor terkait, melaporkan 
kasus MERS-CoV ke pusat dalam 
waktu 24 jam melalui telp/fax/ 
sms, melakukan penyelidikan 
epidemiologi bila ada laporan kasus 
MERS-CoV;  
6) Melakukan penanggulangan 
awal sesuai hasil penyelidikan; 
7) Melakukan mobilisasi sumber 
daya yang dibutuhkan bila perlu; 
dan 
8) Melakukan komunikasi 
pada masyarakat, membangun 
dan memperkuat jejaring kerja 
surveilans dengan lintas program 
dan sektor terkait.
 Pencegahan. Mencegah atau 
membatasi penularan infeksi 
di sarana pelayanan kesehatan 
memerlukan penerapan prosedur 
dan protokol yang disebut sebagai 
pengendalian. Secara hirarki telah 
ditata sesuai dengan efektifitas 
pencegahan dan pengendalian 

infeksi yaitu Infection Prevention 
and Control (IPC) yang meliputi 
pengendalian bersifat administratif, 
pengendalian dan rekayasa 
lingkungan dan alat pelindung diri 
(APD).
a.  Pengendalian administratif.
Kegiatan ini merupakan prioritas 
pertama dari strategi IPC meliputi 

penyediaan kebijakan infrastruktur 
dan prosedur dalam mencegah, 
mendeteksi dan mengendalikan 
infeksi selama perawatan 
kesehatan. Kegiatan akan efektif 
bila dilakukan mulai dari antisipasi 
alur pasien sejak saat pertama kali 
datang sampai keluar dari sarana 
pelayanan.
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 Pengendalian administratif dan 
kebijakan-kebijakan yang diterapkan 
pada ISPA meliputi pembentukan 
infrastruktur dan kegiatan IPC yang 
berkesinambungan, membangun 
pengetahuan petugas kesehatan, 
mencegah kepadatan pengunjung 
di ruang tunggu, menyediakan 
ruang tunggu khusus untuk orang 
sakit dan penempatan pasien rawat 
inap, mengorganisir pelayanan 
kesehatan agar persediaan 
perbekalan digunakan dengan 
benar, prosedur-prosedur dan 
kebijakan semua aspek kesehatan 
kerja dengan penekanan pada 
surveilans ISPA diantara petugas- 
petugas kesehatan dan pentingnya 
segera mencari pelayanan medis 
dan pemantauan tingkat kepatuhan 
disertai dengan mekanisme 
perbaikan yang diperlukan.
 Langkah-langkah penting 
dalam pengendalian administratif, 
meliputi identifikasi dini pasien 
dengan ISPA/ILI (Influenza like 
Illness) baik ringan maupun berat 
yang diduga terinfeksi MERS-CoV, 

diikuti dengan penerapan tindakan 
pencegahan yang cepat dan tepat, 
serta pelaksanaan pengendalian 
sumber infeksi. Untuk identifikasi 
awal semua pasien ISPA digunakan 
triase klinis. Pasien ISPA yang 
diidentifikasi harus ditempatkan 
di area terpisah dari pasien lain 
dan segera dilakukan kewaspadaan 
tambahan IPC. Aspek klinis dan 
epidemiologi kasus harus segera 
dievaluasi dan penyelidikan 
harus dilengkapi dengan evaluasi 
laboratorium.
b.  Pengendalian dan rekayasa 
lingkungan. Kegiatan ini dilakukan 
termasuk di infrastruktur sarana 
pelayanan kesehatan dasar dan 
di rumah tangga yang merawat 
kasus dengan gejala ringan dan 
tidak membutuhkan perawatan 
di RS. Kegiatan pengendalian 
ini ditujukan untuk memastikan 
bahwa ventilasi lingkungan cukup 
memadai di semua area didalam 
fasilitas pelayanan kesehatan serta 
di rumah tangga serta kebersihan 
lingkungan yang memadai. Harus 

dijaga pemisahan jarak minimal 1m 
antara setiap pasien ISPA dan pasien 
lain, termasuk dengan petugas 
kesehatan (bila tidak menggunakan 
APD). Kedua kegiatan pengendalian 
ini dapat membantu mengurangi 
penyebaran beberapa patogen 
selama pemberian pelayanan 
kesehatan.
c.  Alat Perlindungan Diri (APD).
Penggunaan secara rasional dan 
konsisten APD yang tersedia serta 
hygiene sanitasi tangan yang 
memadai juga akan membantu 
mengurangi penyebaran infeksi. 
Meskipun memakai APD adalah 
langkah yang paling kelihatan dalam 
upaya pengendalian dan penularan 
infeksi, namun upaya ini adalah yang 
terakhir dan paling lemah dalam 
hirarki kegiatan IPC. Oleh karena itu 
jangan mengandalkannya sebagai 
strategi utama pencegahan. Bila 
tidak ada langkah pengendalian 
administratif dan rekayasa teknis 
yang efektif, maka APD hanya 
memiliki manfaat yang terbatas. 
(Redaksi)
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S
ebagai salah satu unsur 
kekuatan Angkatan Darat, 
sampai saat ini Korps Polisi 

Militer memiliki peran penting 
dan strategis dalam membina dan 
menyelenggarakan fungsi polisi 
militer di lingkungan Angkatan 
Darat, sekaligus dalam tugas-tugas 
gabungan antar angkatan yang 
mencakup semua personel dan 
institusi TNI.
 Di era reformasi, setelah 
pemisahan Polri dari organisasi 
TNI, maka berdasarkan Keputusan 
Panglima TNI Nomor: Kep/1/
III/2004 tanggal 26 Maret 2004, 
Penyelenggaraan Tugas dan 
Fungsi Kepolisian Militer di 
lingkungan TNI dilaksanakan 
oleh Polisi Militer Angkatan 
Darat (POMAD), Polisi Militer 
Angkatan Laut (POMAL) dan 
Polisi Militer Angkatan Udara 
(POMAU), yang wewenang 
komando dan pengendalian 
operasional Kepolisian Militer 
berada pada Panglima TNI, dalam 
pelaksanaannya dilimpahkan 
kepada Kepala Staf Angkatan 
masing-masing. Di tingkat 
Mabes TNI, sebagai pembantu 
dan penasehat 

utama Panglima TNI dalam bidang 
Kepolisian Militer, dijabat oleh 
Perwira Tinggi TNI Bintang Dua 
sebagai Perwira Staf Khusus POM 
(Passuspom), yang dalam hal ini 
dijabat oleh Komandan Pusat 
Polisi Militer Angkatan Darat 
(Danpuspomad).
 Pusat Polisi Militer Angkatan 
Darat (Puspomad) dalam 
kedudukannya sebagai badan 
pelaksana pusat di lingkungan 
Mabes TNI AD mengemban 
tugas pokok pembinaan dan 
penyelenggaraan fungsi kepolisian 
militer berperan membantu 

Panglima TNI dalam menegakkan 
hukum, disiplin, dan tata tertib di 
lingkungan dan bagi kepentingan 
TNI untuk terwujudnya penegakan 
hukum dan kepastian hukum. 
 Keberadaan POMAD 
sebagai ujung tombak dalam 
menyelenggarakan pemeliharaan, 
penegakan hukum, disiplin, dan 
tata tertib di lingkungan TNI AD, 
memiliki posisi strategis dalam 
melahirkan sosok Prajurit TNI AD 
yang taat azas dan aturan hukum.
Tugas yang diemban POMAD 
tersebut tentu tidak ringan, 
terlebih lagi dengan dinamisnya 
perkembangan dan banyaknya 
perubahan yang terjadi akibat 
pengaruh global pasca reformasi 
didalam kehidupan masyarakat 
pada umumnya dan prajurit TNI 
AD khususnya, baik di lingkup  
kedinasan maupun dalam 
kehidupan sosial kemasyarakatan 
sehari-hari.
 Dari data yang ada, selama 

tahun 2013, jumlah perkara 
yang masuk ke Puspomad  

tentang berbagai kasus 
pelanggaran hukum 
prajurit, baik disiplin 
maupun pidana yang 

POLISI MILITER ANGKATAN DARAT 
Melahirkan Sosok Prajurit TNI AD
   Taat Azas dan Aturan Hukum
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dilakukan oleh oknum prajurit 
TNI AD sebanyak 2.630 perkara. 
Perkara pidana militer murni 
yaitu kasus desersi/THTI secara 
kuantitas menduduki peringkat 
pertama, sedangkan sisanya 
adalah kasus-kasus tindak pidana 
umum.
 “Terhadap setiap kejadian 
perkara pidana di pusat maupun 
di daerah, kami pasti mengambil 
tindakan penanganan kasusnya 
sesuai dengan ketentuan 
hukum yang berlaku,” tegas 
Danpuspomad, Mayjen TNI 
Unggul K. Yudoyono, S.H.
Dalam konteks tersebut 
Danpuspomad sudah 
memerintahkan para  
Danpomdam untuk benar-benar 
melaksanakan langkah-langkah 
secara sungguh-sungguh dalam 
penanganan suatu perkara, baik 
perkara kecil maupun besar. 
Karena bila hal tersebut tidak 
dilakukan dengan profesional, 
maka akan mengganggu citra 
satuan Pomad.
 Mencermati kondisi di tahun 
2013 lalu, Puspomad tidak ingin 
kejadian/peristiwa pidana yang 
dilakukan oleh oknum prajurit TNI 
AD akan berulang apalagi sampai 
mengalami peningkatan di tahun 
2014 ini. 
 “Semua itu mengisyaratkan 
kepada kami, prajurit Polisi Militer 
Angkatan Darat, untuk senantiasa 
bekerja lebih keras dalam 
mengambil langkah-langkah untuk 
menekan sekaligus mengeliminir  
tindak pelanggaran hukum yang 
dilakukan oknum prajurit TNI AD,” 
ungkap Mayjen Unggul. 
 Untuk itu, orang nomer satu 
di Korps Polisi Militer Angkatan 
Darat ini telah mengeluarkan 
perintah kepada seluruh 
anak buahnya para prajurit 
POMAD, yang wajib ditaati dan 
dilaksanakan dengan sungguh-
sungguh, yaitu:

a. Anggota Polisi Militer harus 
dapat menjadi tauladan dalam hal 
ketaatan terhadap disiplin, tata 
tertib dan terhadap peraturan 
yang berlaku, keteraturan serta 
kerapian pribadi.
b. Meningkatkan kemampuan 
dalam bidang tugas masing-
masing dan mempelajari ilmu 
pengetahuan pendukungnya.
c. Selalu bersikap proaktif, 
kreatif dan responsif. Hindari sikap 
menunggu perintah/petunjuk dan 
tidak menunggu laporan.
d. Tetap teguh dan tegar dalam 
pendirian serta selalu berpijak 
kepada kebenaran dan keadilan.
e. Melaksanakan operasi 
Gaktib secara sungguh-
sungguh, terkoordinasi dan 
terkomunikasikan dengan sesama 
aparat lainnya.
f. Memanfaatkan peran Provos 
satuan sebaik-baiknya, sebagai 
mitra penegakan hukum, disiplin 
dan tata tertib dalam rangka 
mencegah terjadinya pelanggaran 
maupun tidak pidana lainnya.
g. Menjalin pelaksanaan Forum 
Komunikasi Hukum dan Spers di 
Kotama secara terus menerus, 
dengan senantiasa mencari solusi 
terhadap proses penyelesaian 
perkara dan selanjutnya 
melaporkan hasilnya ke Komando 
Atas.

 Para prajurit Polisi Militer 
di jajaran Angkatan Darat yang 
dikomandani oleh Mayjen TNI 
Unggul K Yudoyono, S.H. ini 
memang dituntut untuk menjadi 
pelopor yang lebih proaktif dan 
kreatif, guna mewujudkan sosok 
Prajurit Angkatan Darat yang 
profesional, sekaligus mampu 
menjadi panutan dan teladan 
dalam kerangka kepatuhan dan 
ketaatan pada hukum, disiplin dan 
tata tertib.
 Terlebih lagi mengingat 
bahwa sepanjang pengabdiannya, 

Polisi Militer Angkatan Darat 

(Pomad)

Tugas Pokok.
 Membina dan 
menyelenggarakan fungsi 
Polisi Militer (Penyelidikan 
dan Pengamanan Fisik, 
Penegakkan hukum, 
Penyidikan, Pengawalan) 
dalam rangka  mendukung 
tugas pokok TNI Angkatan 
Darat. 

Tugas-Tugas.
a. Pengumpulan keterangan 
dalam rangka pengamanan 
VVIP, VIP TNI, personel TNI 
AD, materiil TNI AD, dan objek 
vital TNI AD;
b. Razia dan patroli Polisi 
Militer;
c. Penegakan disiplin dan 
tata tertib militer;
d. Penyelenggaraan SIM TNI 
dilingkungan TNI AD;
e. Pembinaan provos;
f. Penyidikan perkara 
pidana;
g. Penyelidikan kriminal;
h. Pengurusan tahanan 
militer, tahanan keadaan 
bahaya/operasi militer, 
tawanan perang, dan 
interniran perang;
i. Penyelenggaraan 
laboratorium kriminalistik;
j. Pengawalan bermotor 
VVIP, VIP TNI, personel TNI 
AD, materiil TNI AD, dan 
kepentingan TNI AD lainnya 
serta pengawalan istana; dan
k. Pengendalian lalu lintas 
militer.
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warga Korps Polisi Militer 
Angkatan Darat telah banyak 
meraih berbagai keberhasilan 
dan prestasi meskipun dihadang 
banyak keterbatasan. 
Indikator keberhasilan dan 
prestasi POMAD dalam 
menjalankan peran, tugas 
pokok dan fungsinya, secara 
realita antara lain ditunjukkan 
oleh penampilan sosok prajurit 
Angkatan Darat saat ini, 
terutama dalam memelihara 
dan menegakkan disiplin dan 
tata tertib serta kepatuhan 
dan ketaatannya terhadap 
hukum, termasuk mampu 
menekan kualitas dan kuantitas 
pelanggaran, dan ini suatu 
prestasi.
 Namun tentu saja pekerjaan 
atau tugas yang dilaksanakan 
oleh prajurit di lapangan yang 
bersentuhan langsung dengan 
masyarakat, tetap harus selalu  
dilakukan dengan simpatik dan 
sopan tetapi tidak meninggalkan 
sifat-sifat dan sikap militer 
yang tegas. Dengan demikian, 
kehadiran sosok prajurit-prajurit 
POMAD dapat diteladani dan 
dicontoh oleh prajurit Angkatan 
Darat lainnya.
 Untuk dapat 

“Tugas Polisi Militer 
diantaranya adalah 
penegakkan hukum,

maka sebelum menegakan 
hukum untuk prajurit lain, 
prajurit Polisi Militer harus 
menegakkan hukum untuk 
dirinya sendiri, dengan cara 

tidak melakukan pelanggaran 
hukum. Saya tidak mentolerir 
segala bentuk pelanggaran. 
Apabila ada prajurit Polisi 
Militer yang melakukan 

pelanggaran hukum, sekecil 
apapun akan saya tindak tegas 

sesuai ketentuan dan
peraturan yang berlaku”

Danpuspomad, Mayjen TNI 

Unggul K. Yudoyono, S.H.

mewujudkannya, diperlukan 
pembinaan satuan (Binsat) 
yang sungguh-sungguh, 
berkesinambungan dan 
konsisten. Inilah yang dilakukan  
POMAD, mulai dari tingkat 
pusat (Puspomad) hingga ke 
daerah (Subdenpom), dengan 
senantiasa serius dan fokus pada 
enam aspek binsat (Organisasi, 
Personel, Materiil, Pangkalan, 

Latihan, Peranti Lunak) yang telah 
digariskan oleh instutusi TNI AD.
 “Saya selaku pembina teknis 
kecabangan Polisi Militer tidak 
henti-hentinya memberikan 
petunjuk, bila perlu mengunjungi 
dan mengevaluasi pelaksanaan 
binsat yang dilaksanakan oleh 
para Dansatpomad,” ujar 
Danpuspomad Mayjen TNI 
Unggul K. Yudoyono, S.H. Selain 
itu, lanjutnya, selaku pembina 
teknis kecabangan Polisi Militer, 
Puspomad setiap tahun juga 
mengadakan lomba binsat di 
satuan-satuan jajaran POMAD, 
dengan harapan para prajurit 
POMAD selalu siap melaksanakan 
tugas pokoknya, di satuan 
manapun mereka berada dan 
bertugas.
 Namun demikian, pada 
kenyataannya masih ada oknum 
prajurit POMAD yang melakukan 
pelanggaran dan ini sebenarnya 
tidak boleh terjadi. Namun prajurit 
POMAD adalah manusia biasa 
yang tidak luput dari kesalahan. 
Terkait dengan hal tersebut, peran 
dan keseriusan komandan satuan 
dalam melaksanakan binsat 
sangatlah penting dalam rangka 
mengeliminir adanya prajurit-
prajurit POMAD yang tidak patut 
diteladani oleh rekan-rekannya 
dan justru akan merusak citra 
TNI  Angkatan Darat, khususnya 
POMAD. dan menghasilkan sosok 
prajurit yang membanggakan 
satuannya, patut dibanggakan 
oleh rekan-rekannya.
 “Saya selaku pimpinan 
tertinggi di Polisi Militer Angkatan 
Darat berkomitmen, apabila 
ada oknum prajurit POMAD 
yang melakukan pelanggaran 
akan segera diproses sesuai 
ketentuan hukum yang berlaku, 
mulai hukuman terendah sampai 
tingkat pemberhentian dengan 
tidak hormat/pemecatan,” kata 
Danpuspomad.
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 “Ancaman” yang dikeluarkan 
oleh Danpuspomad Mayjen 
TNI Unggul K. Yudoyono dan 
ditujukan kepada seluruh prajurit 
POMAD tanpa terkecuali tersebut, 
sungguh tidak main-main. Namun 
demikian warning yang pasti 
terasa panas di telinga para 
prajurit baret biru, khususnya 
mereka yang  berperilaku nakal  
itu bukan tanpa maksud dan 
tujuan.
 Jenderal bintang dua 
yang saat berpangkat Kolonel 
CPM pernah menjabat sebagai 
Danpomdam XVII/Trikora di 
Papua yang sekarang bernama 

Pomdam XVII/Cendrawasih 
itu menginginkan prajuritnya 
menjadi profesional, yang sikap 
dan perilakunya pantas menjadi 
teladan bagi prajurit lainnya. 
Lulusan Akademi Militer tahun 
1981 ini memiliki obsesi, seluruh 
prajurit Polisi Militer dapat 
menjadi prajurit yang modern, 
tangguh, solid, berwawasan 
kebangsaan, menjunjung tinggi 
hukum dan HAM serta mencintai 
dan dicintai rakyat.
 “Untuk mewujudkan obsesi 
saya terhadap prajurit dan 
satuan POMAD, saya mengambil 
kebijakan, sejak mulai dari 

rekruitment untuk bisa masuk 
menjadi prajurit Polisi Militer 
harus melalui seleksi ketat untuk 
memenuhi persyaratan yang telah     
ditentukan oleh Angkatan Darat 
maupun ketentuan khusus oleh 
Puspomad,” ujarnya. 
 Setelah melalui tahap 
pendidikan, diharapkan output 
dari hasil didik berupa prajurit 
Polisi Militer yang mempunyai 
pengetahuan dan keterampilan 
yang memadai  dan siap untuk 
melaksanakan tugas. Sedangkan 
untuk prajurit Polisi Militer 
yang sudah berdinas, tetap 
dilatih dan diisi dengan berbagai 
pengetahuan untuk memelihara 
dan meningkatkan kemampuan 
serta keterampilannya sehingga 
semua prajurit Polisi Militer akan 
mampu menjawab tantangan 
tugas kedepan. Dengan diawaki 
oleh prajurit-prajurit Polisi Militer 
yang profesional maka akan 
terwujud satuan POMAD yang 
besar dan hebat.
 Selain kemampuan prajurit 
dalam penguasaan Teknologi 
Informasi, materiil dan alat 
utama Polisi Militer juga harus 
diperbaharui dengan materiil dan 
alat utama yang modern, dengan 
spesifikasi teknis yang disesuaikan 
dengan tugas-tugas Polisi Militer 
sehingga dapat mendukung 
kesiapan operasional satuan Polisi 
Militer. (Redaksi)

Saya perintahkan setiap 
prajurit Polisi Miliiter wajib 

menguasai pengetahuan 
tentang hukum dan HAM 

serta menguasai Teknologi 
Informasi (TI), sebagai upaya 

menghadapi kejahatan-
kejahatan kedepan yang 

semakin kompleks.

Danpuspomad, Mayjen TNI 

Unggul K. Yudoyono, S.H.
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P
anglima Kodam VI/
Mulawarman Mayjen TNI 
Dicky Wainal Usman S.IP., 

M.Si, Selasa memimpin upacara 
kenaikan pangkat Perwira jajaran 
Kodam VI/Mulawarman yang 
berlangsung di aula Makodam 
Balikpapan, Selasa 1 April 2014. 
Upacara kenaikan pangkat 
tersebut diawali dengan laporan 
resmi oleh empat perwakilan, 
yakni Letkol Kav Ari Pramono, 
Mayor Inf Israq Karim, Kapten 
Inf Ridwan Efendi dan Lettu Inf 
Fahrizal kepada Pangdam.
1034 prajurit dan PNS yang naik 
pangkat terdiri dari Letkol ke 
Kolonel 1 orang, Mayor ke Letkol 
19 orang, Kapten ke Mayor 27 
orang, Lettu ke Kapten 42 orang, 
Letda ke Lettu 2 orang. Sedangkan 
untuk golongan Bintara yang 
naik pangkat 552 orang, untuk 
golongan Tamtama 208 orang, 
serta PNS 183 orang.
 Dalam amanatnya Pangdam 
mengungkapkan bahwa kenaikan 
pangkat bagi seorang Perwira 
mengandung arti yang sangat 
penting dalam meniti karier 
selanjutnya. Dengan kenaikan 
pangkat, peluang karier akan 

lebih terbuka. Namun demikian, 
kenaikan pangkat bukan hak 
sepenuhnya seorang Perwira, 
karena terkait erat dengan sistem 
pembinaan personel, baik pada 
jabatan sebelumnya maupun 
jabatan yang dipercayakan saat 
ini.
 Dengan demikian, untuk 
memperoleh kenaikan pangkat 
tidak cukup hanya didasarkan 
pada tuntutan formal administratif 
semata, akan tetapi juga harus 
diwujudkan melalui prestasi kerja, 
dedikasi dan loyalitas pengabdian 
dalam mengemban amanah 
jabatan yang dipercayakan.

 Lebih lanjut Pangdam 
menegaskan bahwa kenaikan 
pangkat dapat berarti beban 
tugas dan tanggungjawab 
semakin meningkat seiring 
dengan tingkat kepangkatan yang 
disandangnya. Oleh karena itu, 
harus disertai dengan peningkatan 
profesionalisme dengan 
membudayakan belajar berbagai 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
sesuai dengan perkembangan 
jaman dan tuntutan tugas yang 
dihadapi.
 Pangdam berharap agar 
kenaikan pangkat ini benar-
benar dapat menjadi pendorong 
semangat dan tekad para perwira 
sekalian untuk menyongsong 
tugas yang tentunya akan 
semakin berat. Buktikan makna 
kenaikan pangkat ini dalam 
penerapan sistem kepemimpinan 
di satuan, baik secara moral, 
etika, pribadi maupun satuan. 
Pahami dan tanamkan bahwa 
kenaikan pangkat ini memang 
diberikan berdasarkan penilaian 
yang obyektif atas prestasi dan 
pengabdian kepada negara dan 
bangsa. Kreativitas, inisiatif, 
inovasi serta kedewasaan dalam 
membina dan memimpin para 
prajurit bawahannya harus 
menjadi contoh yang ditunjukkan 
setiap saat kepada bawahan.
(Redaksi)

1034 Prajurit dan PNS Kodam VI/
Mlw Naik Pangkat
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1430 Kendaraan Dinas Untuk 
Operasional Kodam III/SlwP

angdam III/Siliwangi 
Mayjen TNI Dedy Kusnadi 
Thamim menyerahkan 1430 

kendaraan dinas terdiri dari 1309 
roda dua dan 121 roda empat 
yang merupakan dukungan dari 
Mabes TNI AD tahun 2014 kepada 
Satkowil, Satpur dan Satbanpur 
bertempat di Lapangan Upacara 
Makodam III/Siliwangi, Bandung, 
Selasa (15/4).
 Pangdam III/Siliwangi 
Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim 
dalam amanatnya mengatakan 
penyerahan kendaraan ini 
merupakan salah satu upaya 
kongkrit untuk meningkatkan 
kinerja satuan, khususnya 
satkowil, satpur dan satbanpur 
Kodam III/Siliwangi, 1309 
kendaraan roda dua tersebut 
diperuntukkan para Babinsa, 
sedangkan 121 kendaraan roda 
empat  diperuntukkan para 
Dandim, Danramil masing-masing 
kodim satu unit kendaraan, 
termasuk Koramil percontohan, 
Satpur dan Satbanpur.
 Lebih lanjut Pangdam 
mengatakan kita semua 
menyadari bahwa upaya 
meningkatkan kinerja satuan 
menjadi sesuatu yang mendesak 
untuk diwujudkan, apalagi jika 
dihadapkan dengan tantangan 
tugas yang dihadapi dari waktu 
ke waktu yang eskalasinya 

semakin meningkat. Sementara 
itu, kondisi riil fasilitas dan sarana 
yang dimiliki satuan masih belum 
memenuhi kondisi ideal dalam 
mendukung tugas pokok, atas 
dasar itu komando mengambil 
kebijakan dengan menitik 
beratkan pada skala prioritas 
program serta melakukan efisiensi 
dan efektivitas sumber daya yang 
dimiliki.
  Dukungan kendaraan dinas 
yang  diserahkan secara simbolis 
ini diharapkan dapat mendorong 
semakin meningkatnya kinerja 
satuan, khususnya dalam 
menunjang mobilitas satuan agar 

dapat membantu pelaksanaan 
tugas, kepada Satkowil, satpur 
dan satbanpur yang menerima 
bantuan kendaraan dinas saya 
tekankan agar keberadaan 
kendaraan dinas ini dapat 
dimanfaatkan dengan sebaik-
baiknya digunakan secara 
tepat kepada anggota yang 
memiliki potensi dan kontribusi 
signifikan dalam memperlancar 
tugas satuan, hindari kesalahan 
penggunaan dan pemakaian, 
karena jika hal ini terjadi akan 
menghambat tugas satuan.
 Selain itu, pemeliharaan  
kendaraan perlu diperhatikan 
agar bisa digunakan dalam 
waktu relatif lama, pengawasan 
dari unsur pimpinan satuan 
terhadap keberadaan kendaraan  
perlu diperhatikan, sehingga 
tidak terjadi mismanajemen 
dalam penggunaannya, mudah-
mudahan bantuan ini dapat 
semakin meningkatkan semangat 
kerja serta mampu mendukung 
kelancaran tugas satuan untuk 
lebih professional, tegas Pangdam.
(Redaksi)
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P
angdam IV/Diponegoro 
Mayor Jenderal TNI 
Sunindyo memimpin 

acara serah terima jabatan 
beberapa pejabat Kodam IV/
Diponegoro yang berlangsung di 
Serambi Kehormatan Kodam IV/
Diponegoro, (Sabtu, 19/4).
 Para pejabat yang 
diserahterimakan jabatannya 
adalah Asops Kasdam IV/
Diponegoro dari Kolonel Inf Iwan 
Setiawan kepada Kolonel Inf Rifki, 
Aspers Kasdam IV/Diponegoro 
dari Kolonel Inf Erwin Rustiawan 
kepada Letkol Inf Masduki, S.E., 
Aster Kasdam IV/ Diponegoro dari 
Kolonel Inf Gregorius Suharso 
kepada Kolonel Kav Gathut 
Setyo Utomo, S.I.P, Kapendam 
IV/Diponegoro dari Kolonel Arh 
Ramses Lumban Tobing, S.T.  
kepada Letkol Arh Elphis Rudy 
dan Kakudam IV/ Diponegoro dari 
Kolonel Cku Misdin Simarmata, 
S.E., S.H. kepada Letkol Cku Hero 
Eka Watoni, S.M.  
 Mayor Jenderal TNI Sunindyo 
dalam amanatnya menegaskan, 
bahwa TNI Angkatan Darat 
sedang berupaya melaksanakan 
transformasi guna mewujudkan 
Postur Kodam IV/Diponegoro 
yang ditopang oleh kompetensi 
SDM prajurit, serta modernisasi 
Alutsista, sehingga mampu 
memberikan daya tangkal yang 
efektif dan signifikan.     
 Sejalan dengan pelaksanaan 
transformasi TNI AD, maka 
satuan jajaran Kodam IV/
Diponegoro harus mendorong 
percepatan pembangunan untuk 
kesinambungan pembinaan, 
dalam rangka kesiapsiagaan 
operasional satuan menghadapi 

tantangan tugas yang semakin 
kompleks dan dinamis.  
 Kepada Asops Kasdam 
IV/Diponegoro ditekankan 
untuk mempercepat proses 
transformasi TNI AD di 
jajaran Kodam IV/Diponegoro 
melalui penyempurnaan 
organisasi, operasi serta latihan 
guna mensinergikan dan 
mengoptimalkan pelaksanaan 
peran dan fungsi satuan jajaran 
Kodam IV/Diponegoro dalam 
rangka menjamin kesiapan 
operasional dan tercapainya 
keberhasilan tugas.   
 Kemudian, Aspers Kasdam 
IV/Diponegoro diperintahkan 
membangun opini masyarakat  
bahwa masuk prajurit TNI tidak 
dipungut biaya. Selanjutnya untuk 
pembinaan karir TOA/TOD harus 
mendapat prioritas, dengan 
pembinaan personel secara jujur, 
obyektif, dan transparan serta 
berbasis kompetensi, kinerja dan 

jenjang pendidikan.    
 Demikian pula dengan 
Aster Kasdam IV/Diponegoro, 
ditekankan untuk berupaya 
mentransformasikan pembinaan 
teritorial ke dalam model-model 
kegiatan yang dapat diterima 
oleh publik secara luas serta 
mendapat solusi yang mendasar 
bagi pemecahan masalah 
kesejahteraan masyarakat.  
 Dalam bidang Penerangan, 
Kapendam IV/Diponegoro, agar  
membangun citra Kodam IV/ Di-
ponegoro dan membentuk opini 
positif di tengah masyarakat dan 
mampu mengendalikan dan men-
guasai informasi bagi kepentingan 
peran, fungsi dan tugas-tugas di 
masa mendatang. 
 Sedangkan Kakudam IV/Di-
ponegoro, agar segera melakukan 
percepatan dalam pengelolaan 
DIPA Anggaran, sehingga dalam 
pelaksanaannya tidak diketemu-
kan kesalahan. (Redaksi) 

Pangdam IV/Diponegoro Pimpin 
Sertijab Pejabat Teras Kodam
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Kopassus TNI AD Berterima Kasih 
Kepada Pemerintah dan Rakyat

  “Kita harus berterima kasih 
atas semua yang telah kita 
peroleh selama ini terutama 
kepada rakyat, dan harus 
mempertanggungjawabkan atas 
pemakaian uang rakyat dalam 
bentuk kesiapsiagaan kita,” kata 
Komandan Jenderal Kopassus 
TNI AD, Mayor Jenderal TNI Agus 
Sutomo, saat acara peringatan 
HUT ke-62 yang dilaksanakan 
secara sederhana, di Markas 
Komando Kopassus, Cijantung, 
Rabu (16/4). Peringatan hari 
jadi pasukan elit yang digagas 
Kolonel Alex E Kawilarang dan 
Letnan Kolonel Slamet Rijadi dan 
dilatih perwira pertama eks KNIL, 
Kapten Rokus Bernardus Visser, 
itu dipusatkan di Balai Komando, 
di lingkungan ksatriaan Kopassus. 
Biasanya, para purnawirawan dan 
mantan komandan atau pejabat 
di lingkungan Kopassus TNI AD 
diundang, kali ini tidak demikian. 
Upacara militer pun cuma di 
lingkungan markas komando 

tanpa defile pasukan dan unjuk 
kebolehan personel Kopassus.  
 Mayjen TNI Sutomo 
dalam amanat tanpa teksnya 
menegaskan berkali-kali 
bahwasanya Kopassus berasal 
dari rakyat dan harus menyatu 
dengan rakyat. Menurutnya  
kondisi kesejahteraan material 
personel Kopassus sejak 10 
tahun terakhir sudah sangat 
baik ketimbang sebelumnya. 
“Sudah ada gaji ke-13, kenaikan 
uang lauk-pauk, dana jabatan, 
tunjangan remunerasi, dan 
kesejahteraan lain-lain. Kita harus 
berterima kasih pada perhatian 
pemerintah, perjuangan negara, 
dan uang rakyat yang membiayai 
itu semua. Semuanya dibiayai 
uang rakyat dan kita harus mampu 
mempertanggungjawabkan,” 
katanya. Belum lagi kelengkapan 
dan persenjataan personel 
ataupun satuan, semuanya 
berdatangan.
 “Banyak yang datang dan 

kita harus mahir 
mengoperasikannya. 
Latihan, latihan, 
dan latihan… 
isi hari-harimu 
dengan latihan, 
jangan buang 
waktu percuma. 
Mari kita hilangkan 
pelanggaran dalam 
bentuk apapun. 
Tingkatkan prestasi,” 
kata Mayjen TNI 
Sutomo. 
 Tentang 
kesiapsiagaan 
dan menu latihan 
yang makin padat, 

komprehensif, dan sinambung 
itu, dia menyitir pertanyaan 
seorang pendengar radio saat 
dia diwawancara. Pendengar 
itu mempertanyakan kinerja 
Kopassus yang “sekedar” latihan 
“tanpa pembuktian” di medan 
tempur. 
 “Saya katakan, perang itu 
pilihan paling akhir negara, karena 
menyangkut harga diri bangsa. 
Perang bukan pilihan namun kami 
harus selalu siap. Perang bisa 
memiskinkan bangsa dan negara 
ini, makanya kita bersiap melatih 
diri terus menerus,” katanya. 
“Kopassus adalah aset 
bangsa Indonesia, apa 
yang telah diberikan harus 
dipertanggungjawabkan.  
Kemampuan harus dilatih, 
ditingkatkan, dan dibina. 
Contohnya, nanti semua personel 
harus ikut sekolah terjun 
bebas,” kata Komandan Jenderal 
Kopassus. (Redaksi) 
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P
angkostrad Letjen TNI Gatot 
Nurmantyo melaksanakan 
kunjungan ke Markas 

Batalyon Infanteri Linud-502/18/2 
Kostrad, Jabung, Malang, Jawa 
Timur, Selasa (15/4)). Dalam 
kunjungannya, Pangkostrad 
didampingi oleh Panglima Divisi 
Infanteri-2 Kostrad Mayjen TNI 
Agus Kriswanto, para Asisten 
Kaskostrad, Kapen Kostrad. Pada 
kesempatan kunjungan tersebut, 
Pangkostrad memberikan 
pengarahan kepada Prajurit Yonif 
Linud-502/18/2 Kostrad dan 
Kompi Kavaleri-Kostrad.  
 Dalam pengarahanya, 
Pangkostrad menyampaikan 
bahwa prajurit yang hebat 
adalah prajurit yang mempunyai 
hargadiri, mempunyai ikatan 
yang kokoh antara pemimpin dan 
yang dipimpin serta satuannya, 

Pangkostrad Berkunjung 
Ke Mayonif Linud 502/18/2 Kostrad

prajurit yang terlatih, prajurit 
yang bertanggung jawab. “Hanya 
prajurit seperti itu prajurit yang 
siap mati dimedan perang” 
ungkap Pangkostrad. 
 Pangkostrad berpesan 
kepada para komandan satuan 
bahwa prajurit Kostrad adalah 
prajurit Pangkostrad, saya titipkan 
kepada para komandan satuan 
untuk dibina, dibimbing hingga 
mereka hebat dan siap bertempur 
untuk mempertahankan NKRI.  
 Lebih lanjut Pangkostrad 
menyampaikan kepada 
para komandan satuan jika 
mengharapkan prajurit yang setia  
maka gunakan akal dan pikiranmu 
untuk mencintai prajurit dan 
keluarganya dengan tidak 
mengenal batas waktu serta latih 
prajuritmu sebaik mungkin, “Tidak 
ada prajurit yang hebat tanpa 

latihan”, tegas Pangkostrad. 
 Pangkostrad mengajak 
seluruh Prajurit Yonif Linud- 
502/18/2 Kostrad dan Kompi 
Kavaleri-2 Kostrad untuk selalu 
bangga karena telah menjadi 
prajurit TNI khususnya prajurit 
Kostrad, Karena prajurit Kostrad 
adalah prajurit pilihan, tidak 
semua prajurit TNI AD bisa masuk 
satuan Kostrad. 
 Pada bagian akhir 
pengarahannya, Pangkostrad 
menyampaikan beberapa 
penekanan agar setiap prajurit 
Kostrad menjadi prajurit 
yang dicintai rakyat dan baik-
baik dengan rakyat. Tak lupa 
Pangkostrad mengajak kepada 
setiap prajurit Kostrad untuk 
selalu meningkatkan keimanan 
dan ketaqwaan kepada Tuhan 
Yang Maha Kuasa. (Redaksi)
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Brevet Pramuka Yudha Merupakan Hasil 
Implementasi Olah Yudha Seorang Taruna Akmil

S
etelah selama 10 hari 
mengikuti latihan Pramuka 
Yudha,  212 sersan Taruna 

Akademi Militer Taruna Akmil 
tingkat II berhak memakai Brevet 
Pramuka Yudha. Penyematan 
Brevet Pramuka Yudha kepada 
para Taruna, dilakukan oleh 
Gubernur Akmil secara simbolik 
kepada perwakilan 1 orang Taruna 
terbaik, pada upacara penutupan 
Latihan Pramuka Yudha yang 
dilaksanakan di Pantai Celong 
Batusari Weleri Batang dengan 
inspektur upacara Gubernur 
Akademi Militer Mayor Jenderal 
TNI Sumardi, Kamis (10/04).  
Rasa haru dan keceriaan tampak 
pada wajah para Taruna seusai 
disematkannya Brevet Pramuka 
Yudha. Para Taruna selanjutnya 
berhak menggunakan Brevet 
Pramuka Yudha yang merupakan 
hasil implementasi olah yudha 
dari seorang Taruna. Brevet 
Pramuka Yudha merupakan 

simbol kebanggaan sebab untuk 
mendapatkannya bukan hal 
yang mudah. Berbagai materi 
taktik dan tehnik pertempuran 
yang dihadapkan pada berbagai 
kesulitan dan tantangan alam, 
serta medan yang bervariasi, 
kesiapan mental dan fisik sangat 
diperlukan. Dalam latihan yang 
dilaksanakan selama kurang lebih 
10 (sepuluh) hari itu, yang dimulai 
dari tanggal 1 s.d 10 April 2014, 
setiap Taruna memperoleh materi 
tehnik dasar bertempur, ilmu 
medan, tehnik bertempur (hutan 
gunung) dengan materi serangan, 
pertahanan, patroli keamanan, 
patroli penghadangan, patroli 
pengintaian, patroli penyergapan 
dan survival, long march, renang 
ponco, serta patroli penyergapan 
di pantai. Para Taruna tidak dilatih 
di kasur empuk dengan embusan 
angin yang sepoi-sepoi, melainkan 
mereka ditempa diatas batu 
karang tajam, terik sinar matahari 

dan dibawah siraman air 
hujan. 
 Dalam sambutannya, 
ketika menutup latihan 
Pramuka Yudha Gubernur 
berharap, agar para 
Taruna seluruhnya dapat 
mengerti dan menguasai 
semua materi tersebut, 
baik tingkat perorangan, 
kelompok maupun tingkat 
regu, sehingga dapat 
meningkatkan kemampuan 
kepemimpinan lapangan 
dan naluri tempur para 
Taruna. Latihan Pramuka 
Yudha yang telah diikuti ini 
merupakan  materi mutlak 
yang harus dikuasai sebagai 
bekal bagi seorang Perwira 
dengan jabatan Komandan 

setingkat Peleton di lingkungan 
satuan TNI Angkatan Darat. 
Sebab, untuk dapat memimpin 
satuan setingkat peleton, 
pemimpin harus menguasai 
pengetahuan tentang tugas-tugas 
satuan dibawahnya, dari tingkat 
Komandan Regu sampai dengan 
penembak senapan, sehingga 
sebagai seorang Danton di satuan 
kelak, dapat dijadikan sebagai 
guru, narasumber dan tempat 
bertanya bagi anak buah.
 Pada kesempatan tersebut 
Gubernur Akmil tak lupa juga 
menyampaikan ucapan terima 
kasih dan penghargaan  yang 
tinggi kepada para Pejabat 
Muspika Kecamatan Gringsing 
Kabupaten Batang dan jajarannya 
serta seluruh masyarakat 
Kecamatan Gringsing, atas 
dukungan dan bantuannya 
sehingga latihan Pramuka Yudha 
ini dapat berjalan dengan baik dan 
aman. (Redaksi)
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Y
onif Mekanis-203/AK, 
berkedudukan di Jalan Gatot 
Subroto  Km. 6 terletak di 

Kelurahan Gandasari Kecamatan 
Jatiuwung Kota Tangerang Propinsi 
Banten, memiliki catatan sejarah 
yang panjang dan monumental 
dan memiliki tugas yang tidak 
ringan yaitu melaksanakan 
Pengamanan Protokoler Kegiatan 
VVIP Presiden maupun Wakil 
Presiden di Ibukota, bahkan 
Pengaman Tamu Negara setingkat 
Kepala Pemerintah. Batalyon 

Infanteri Mekanis-203/Arya 
Kamuning berada dibawah 
Komando Brigade Infanteri 1 Pam 
Ibukota Jaya Sakti.
 Satuan Yonif Mekanis-203/AK 
memiliki 5 Kompi yang terdiri dari 
1 Kompi Markas, 3 Kompi Mekanis 
dan 1 Kompi Bantuan yang 
semuanya berkedudukan dalam 
satu area komplek Ksatriaan Yonif 
Mekanis-203/AK, sehingga hal 
tersebut dapat mendukung dalam 
pelaksanaan tugas pokok sebagai 
salah satu bagian dari satuan.

Terbentuknya Yonif Mekanis-203/

AK. 
 Sejarah terbentuknya Yonif 
Mekanis-203/Arya Kamuning, 
tidak  terlepas dari sejarah 
pemberian nama Batalyon 
sebelum akhirnya ditetapkan 
nama Yonif Mekanis-203/Arya 
Kamuning. Lintasan perjalanan 
singkat tersebut diawali sejak 
tanggal 1 September 1950, 
ketika Kapten Daniel Anwar telah 
diperintahkan sebagai formatur 
untuk  membentuk satu kesatuan 
yang terdiri dari 7 Kompi Pengawal 
yaitu 1 Kompi  Pengawal KMK 
Bandung  pimpinan  Lettu  Rd. 
Kartadibrata (ex P.E.T) dengan 
kekuatan 120 orang, 1 Kompi 
Pengawal KMK Bandung pimpinan 
Lettu LY. Naulahy (ex P. E.T.) 
dengan kekuatan 120 orang, 1 

Yonif Mekanis-203/AK

“Setia, Satria, Perkasa” adalah motto Batalyon Infantri 
Mekanis-203/AK yang manjadi landasan tekad dan 
semangat bagi prajuritnya dalam melaksanakan tugas 
yang cukup berat yang melekat pada Yon Mekanis-203/AK 
yaitu pengamanan protokoler kegiatan VVIP.  

Pengaman Protokoler Kegiatan VVIP
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Kompi Pengawal KMK Bandung 
pimpinan Lettu Djumadi (ex P.E.T.) 
dengan kekuatan 120 orang, 1 
Kompi Pengawal KMK Bandung 
pimpinan Lettu Surodibroto (ex 
P.E.T.) dengan kekuatan 120 orang, 
1 Kompi Pengawal KMK Bandung 
pimpinan Lettu Fahrudin (ex P.E.T.)  
dengan kekuatan 120 orang dan 1 
Kompi Pengawal KMK Sapu Jagat 
pimpinan Kapten Mustofa (ex TNI 
asli), dengan kekuatan 150 orang 
serta 1 Kompi Pengawal S.D.S 
pimpinan Lettu Bratawinata (ex 
TNI asli), dengan kekuatan 150 
orang.
 Pada tanggal 15 Oktober 
1950 susunan dan formasi 
Batalyon sudah terbentuk  dan  
pada tanggal 21 Oktober 1950 
dengan surat mutasi Order 
Panglima No. 1447/IV/SLW/1950 
tanggal 19 Agustus 1950 dan 
surat Order PMT Jawa Barat No. 
006 tahun 1950 diresmikanlah “ 
Batalyon C” Be PMT oleh Panglima 
Siliwangi dilapangan Yanbeus 
Bandung dengan upacara parade 
dan defile yang dihadiri oleh 
segenap Pejabat Militer dan Sipil 
setempat.
 Sesuai dengan perkembangan 
zaman, Batalyon “C” Be PMT pun 
mengalami beberapa perubahan, 
sehingga akhirnya terbentuk 
Batalyon Infanteri-203/Arya 
Kamuning. Kemudian pada  tahun 
2012 terjadi perubahan nama dari 

Yonif-203/Arya Kamuning diubah 
menjadi Yonif Mekanis 203/Arya 
Kamuning Brigif 1 Pengaman 
Ibukota Jaya Sakti Kodam Jaya/
Jayakarta sehingga untuk tunggul 
Yonif Mekanis pun mengalami 
perubahan berdasarkan Peraturan 
Kasad Nomor : Perkasad/3/I/2012 
tanggal 24 Januari 2012.

Penugasan.
 Sejak berdirinya banyak 
penugasan yang telah 
dilaksanakan oleh satuan Yonif 
Mekanis-203/AK dari mulai 
melaksanakan penugasan operasi 
militer sampai dengan penugasan 
pengamanan Pemilu maupun 
Protokoler.
 Berikut ini adalah data 
Penugasan Operasi yang telah 
dilaksanakan oleh Yonif Mekanis 
203/Arya Kamuning :

Tahun 1950 -1960,  Penumpasan 
DI/TII (Jawa Barat).
Tahun 1960, Penumpasan PRRI   

(Tapanuli Utara).
Tahun 1965, Penumpasan G.30 S/
PKI (Jakarta dan sekitarnya).
Tahun 1971, Pengamanan 
Peristiwa Malari (Jakarta).
Tahun 1977, Pengamanan Pemilu  
(Jakarta dan sekitarnya).
Tahun 1978, Pengamanan 
Sidang Umum MPR (Jakarta dan 
sekitarnya).
Tahun  1983, Pengamanan Pemilu 
(Jakarta dan sekitarnya).
Tahun 1984, Pengamanan Sidang 
Umum MPR (Jakarta).
Tahun 1987, Pengamanan Pemilu 
(Jakarta dan sekitarnya).
Tahun 1988, Pengamanan Sidang 
Umum MPR (Jakarta).
Tahun 1988-1989, Operasi Seroja 
(Timor-Timor).
Tahun 1993, Pengamanan Pemilu 
(Jakarta dan sekitarnya).
Tahun 1994, Pengamanan Sidang 
Umum MPR (Jakarta).
Tahun 1997, Pengamanan  SEA 
GAMES ke-XIX (Jakarta).
Tahun 1997, Pengamanan Pemilu 
(Jakarta dan sekitarnya).
Tahun 1998, Pengamanan Sidang 
Umum MPR (Jakarta).
Tahun 1999, Pengamanan Pemilu 
(Jakarta dan sekitarnya).
Tahun 2000, Pengamanan Sidang 
Umum MPR (Jakarta).
Tahun 2001, Operasi Aceh Ki 
Rajawali (Aceh).
Tahun 2001, Pengamanan Sidang 
Istimewa (Jakarta).
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Tahun 2002, Pengamanan Pemilu 
(Jakarta dan sekitarnya).
Tahun 2004, Pengamanan Pemilu 
(Jakarta dan sekitarnya).
Tahun 2005, Pengamanan KTT Asia 
Afrika (Jakarta dan sekitarnya).
Tahun 2006, Pengamanan KTT 
Unescap (Jakarta dan sekitarnya).
Tahun 2009, Pengamanan KTT OKI 
(Jakarta dan sekitarnya).
Tahun 2012, Pengamanan 
Pemilihan Gubernur DKI (Jakarta 
dan sekitarnya). 

Prestasi yang diraih.
 Dari berbagai penugasan 
yang telak dilaksanakan oleh 
Batalyon Infanteri Mekanis-203/
Ak, sukup banyak prestasi yang 
diraih berkat kegigihan serta tekad 
dan semangat para prajuritnya 
dalam melaksanakan tugas. 
Prestasi yang diraih Yonif ini 
Antara lain : 
1. Peristiwa DI/TII I, II dan III 
dapat merampas senjata sebanyak 
7 pucuk.
2. Peristiwa PRRI di Tapanuli 
Utara berhasil merampas senjata 
sebanyak  54 pucuk.
3. Peristiwa penumpasan G 30 
S/PKI berhasil menawan Mayor B. 
Supeno dan Lettu Gatino CS. 

4. Juara III Peleton Tangkas 
tingkat TNI AD tahun 2000.
5. Juara Umum Peleton 
Kesehatan tingkat TNI AD tahun 
2002.
6. Juara III Peleton Kesehatan 
tingkat TNI AD tahun 2005.
7. Juara Umum Peleton 
Kesehatan tingkat TNI AD tahun 
2009.
8. Juara Batalyon Teladan 
jajaran Kodam Jaya tahun 2009.
9. Juara Batalyon Teladan 
jajaran Kodam Jaya tahun 2010.

10. Juara Batalyon Teladan 
jajaran Kodam Jaya tahun 2012.
11. Juara II Binsat tingkat TNI AD 
tahun 2013.
 Menurut sumber data yang 
diperoleh, Sesuai dengan asal 
tumbuhnya Yonif-325/C di daerah 
Kuningan, Jawa Barat, maka 
ditetapkan ”Arya  Kamuning” 
sebagai nama/lambang 
satuan. “ARYA KAMUNING” 
adalah lambang yang pertama 
ditetapkan. Hal tersebut 
berdasarkan Surat Keputusan     
Pangdam-VI/Siliwangi Nomor: 
Kep.94-2/3/1958 tanggal 20 
Januari 1958.  
Sedangkan Motto satuan Yonif 
Mekanis-203/Arya Kamuning yaitu 
“ Setia, Satria, Perkasa “ yang 
memilki makna sebagai berikut :
a. Setia adalah bahwa prajurit-
prajurit Yonif Mekanis-203/Arya 
Kamuning tidak pernah ingkar 
pada janjinya yaitu Sapta Marga 
dan Sumpah Prajurit.
b. Satria adalah bahwa prajurit 
Yonif Mekanis-203/Arya Kamuning 
memilki sifat ksatria rela 
berkorban untuk kejayaan negara 
dan bangsa.
c. Perkasa adalah bahwa 
prajurit Yonif Mekanis-203/Arya 
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Bentuk Tunggul dan lambang 

Satuan.

 Tunggul Yonif Mekanis-203/

AK  berbentuk empatpersegi 

panjang dibuat dari kain bludru 

berwana hijau tua, berjumbai 

kuning emas dari benang sutra. 

Pada bagian muka sebelah kanan 

dilukiskan pataka Kodam Jaya 

dan pada bagian muka sebelah 

kiri dilukiskan Tunggul Yonif 

Mekanis- 203/AK dengan susunan 

sebagai berikut :

a. SEGITIGA SAMA SISI, 

mengandung pengertian 
kebanggaan rakyat atas tanah 

leluhur kuningan yaitu Gunung 

Ciremai.

b. ARYA KAMUNING, adalah 

seorang murid Sunan Gunung 

Jati yang merupakan tokoh 
Revolusioner pada masa itu.

c. KUDA YANG SEDANG 

MELONCAT, adalah 

melambangkan kuda yang gagah, 

cakap, setia dan menunjukkan 
kejantanan serta keperkasaan.

d. PANSER, Melambangkan 

Prajurit yang memiliki mobilitas 

tinggi, baik kecepatan, ketepatan 
maupun ketangguhan dalam 

bertindak.
e. Bintang, Melambangkan 

Prajurit yang berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa dalam 

kehidupan sehari-hari.

Kamuning dengan gagah berani 
selalu siap untuk membela negara 
dan bangsa.
 Secara keseluruhan makna 
yang terkandung dari motto 
satuan Yonif Mekanis-203/AK  
“Setia, Satria, Perkasa” adalah 
bahwa prajurit Yonif Mekanis- 

203/Arya Kamuning  selalu setia 
kepada janjinya yaitu Sapta Marga 
dan Sumpah Prajurit dan memiliki 
sifat yang ksatria serta dengan 
segala kemampuannya selalu siap 
membela negara dan bangsa. 
(Redaksi)
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Mayor (Ckm) drh Joko Suranto, 
SATU-SATUNYA DOKTER KUDA TNI

S
elain pasukan manusia, 
Tentara Nasional Indonesia 
Angkatan Darat memiliki 

230 kuda perang terlatih. Adalah 
drh Joko Suranto satu-satunya 
dokter khusus yang merawat 
ratusan hewan tersebut. Jabatan 
resmi yang saat ini disandangnya 
adalah Kasi Doksisdur Trakorp 
Ditkesad, tetapi diperbantukan di 
Denkavkud Pussenkav Kodiklat TNI 
AD. Oleh karena itu meski melekat 
nama CKM (Corp Kesehatan 
Militer), Joko mengenakan baret 
hitam khas kesatuan Kavaleri.
Setelah mendapat gelar dokter 
hewan, pria kelahiran Boyolali, 
Jateng, 15 Maret 1970 itu 
mengikuti pendidikan perwira 
sumber sarjana. Pada tahun 
2000 dia langsung berdinas di 
korps kavaleri dan langsung 
menerima amanah mengurus 
kuda. Hampir 13 tahun merawat 
aneka kuda, Joko memperoleh 
banyak pengalaman. Pada tahun 
2001, 2007, dan 2011 dia menjadi 
dokter resmi Kontingen Berkuda 
Indonesia di ajang pesta olahraga 
Asia Tenggara atau SEA Games. 
Dia juga menjadi juri kesehatan 
kuda di Pekan Olahraga Nasional 
(PON) 2004 dan 2008. “Saya juga 
ikut bertanding dan Alhamdulillah 
pernah menang dalam nomor 
kelas jumping antar militer seAsia 
Tenggara di Bandung pada tahun 
2008,” menurutnya.
 Setelah memenangi 
kompetisi, dia mendapat perintah 
untuk mengambil sertifikat 
dokter hewan spesialis kuda di 
Melbourne dan Sydney, Australia 
selama satu tahun. Sertifikat dari 

Federation Equestre Internationale 
tersebut berlaku internasional, 
artinya bapak dua anak itu bisa 
memeriksa kuda di negara mana 
pun.
 Selain merawat 235 ekor 
kuda militer di markas Detasemen 
Kavaleri Berkuda, Joko merupakan 
dokter untuk kuda prestasi yang 
dimiliki oleh para pecinta kuda 
dan beberapa atlet nasional di 
tanah air. Joko juga merupakan 
dokter resmi kuda-kuda inventaris 
negara yang ada di Istana Cipanas, 
Jawa Barat. 
 Saat ini di kalangan penghobi 
kuda sedang tren cross breeding 
atau kawin silang antar ras. 
Kelebihan kuda ras asing adalah 
postur yang gagah besar. Tapi, 
daya tahannya terhadap iklim 

di Indonesia sangat lemah. 
Sebaliknya, kuda asli Indonesia 
berpostur kecil, tapi tahan 
banting di segala cuaca. “Kawin 
silang itu berusaha mendapatkan 
keturunan yang gagah, namun 
tahan terhadap iklim Indonesia,” 
katanya.
 Ras hasil persilangan tersebut 
bisa diperoleh dengan kawin alami 
atau kawin suntik (inseminasi 
buatan). “Proses mengawinkan 
secara alami sudah jarang karena 
tekniknya yang memakan biaya 
dan berisiko. Kuda jantan bisa 
tersepak kuda betina yang sedang 
birahi saat dikawinkan,” ungkap 
dia.
 Drh. Joko menjelaskan, jika 
perempuan punya masa subur, 
kuda betina juga punya siklus 

Kisah Inspiratif
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reproduksi, siklusnya tiap 21 
hari. Dari waktu tersebut, hanya 
empat hari kuda betina bersedia 
dikawin oleh pejantan. Jika salah 
memperkirakan hari, yang terjadi 
bukan bermesraan, melainkan 
kuda itu justru berkelahi hebat. 
“Kalau ceweknya belum mood, 
resikonya ya orang-orang di 
sekitarnya kena amuk juga,” 
ucapnya.
 Belasan tahun menjadi 
dokter spesialis kuda, Joko 
sebenarnya sudah hafal kapan 
masa birahi kuda betina datang.
Tandanya disingkat A3, B2, dan 
C1. “Abang, abuh, anget, bengak-
bengok, banyu mili dan cingkrak-
cingkrik,” jelasnya. Kelamin betina 
akan memerah, membengkak, 
menghangat dan keluar cairan. 
Perilakunya juga sering meringkik 
dan genit (cingkrak-cingkrik). 
 Oleh karena itu yang lebih 
aman dalam hal reproduksi 
adalah teknik inseminasi buatan 
(IB). Secara teknis, sperma kuda 
jantan disuntikkan ke rahim kuda 
betina. “IB lebih praktis karena 
betinanya nggak perlu diangkut, 
cukup orangnya yang datang. 
Bayangkan kalau pejantannya 
di Bogor, betinanya dari Bali, 
repot menggesernya dan makan 
ongkos,” katanya.
 Untuk mengumpulkan 
sperma, kuda jantan dirangsang 
dengan boneka khusus dari 
spons yang dibuat mirip dengan 
punggung kuda betina. Boneka itu 
diolesi cairan dari kelamin kuda 
betina yang sedang birahi. Zat 
feromon tersebut akan membuat 
pejantan berfantasi seakan ia 
benar-benar sedang bermesraan 
dengan si betina. Boneka itu juga 
dilengkapi dengan liang vagina 
buatan untuk menampung sperma 
pejantan dengan temperatur 
khusus. Dalam waktu 30 s.d 45 
menit, kuda jantan sudah bisa 
ejakulasi. “Memang bisa lebih 

lama, untuk mengatasinya tim 
memberikan minyak khusus agar 
lebih cepat keluarnya,” papar dia.
Sekali ejakulasi, sperma kuda 
jantan bisa cukup untuk 
membuahi delapan kuda betina.  
Kunci merawat dan sukses 
menekuni hobi kuda adalah 
interaksi. Kuda itu harus diajak 
bicara dan dibisiki layaknya 
manusia, karena nalurinya 
sangat kuat, katanya. Kuda bisa 
membedakan mana orang baru 
dan mana orang yang setiap hari 
merawatnya. “Karena itu, setiap 
ada siswa yang baru belajar 
berkuda, langkah awal yang harus 
dilakukan adalah memberi makan, 
membersihkan kotoran dan 
kandang kuda setiap hari,” ujar 
pembina Unit Kegiatan Mahasiswa 
Berkuda UGM serta pembimbing 
Koasistensi mahasiswa Fakultas 
Kedokteran Hewan IPB, UNAIR 
serta UNUD itu. Mahasiswa yang 
tertarik untuk menekuni berkuda 
akan diajak  Mayor Joko ke Markas 
Kavaleri Kuda di Parongpong, Jawa 
Barat.
 Atlet berkuda yang sukses 
biasanya juga merawat sendiri 
kudanya. “Kendali kuda itu 
ada pada sentuhan tangan 

dan kaki kita. Kasar atau halus 
hentakannya, ia merasakan. 
Beda dengan balap mobil atau 
motor yang menggunakan 
system mekanis,” ungkap dia. 
Di lingkungan TNI AD, kini Joko 
memelopori penyetempelan 
tubuh kuda dengan nitrogen beku 
bersuhu minus 20 derajat Celsius. 
“Jadi, kuda sudah tidak merasakan 
sakit seperti adegan di film-film 
koboi itu. Hanya terasa dingin 
(nyes) sekitar satu menit,” kata 
suami drh. RR. Retno Endrawati 
serta ayah dari Prabaning Sekar 
Kinasih dan Sukmaningdyah Puspa 
Kirani tersebut.
 Mengakhiri perbincangannya 
dengan Tim Redaksi Majalah 
Palagan, Mayor Ckm. drh. Joko 
Suranto mengatakan bahwa 
mengurusi ratusan kuda tak 
membuatnya berlama-lama jauh 
dari keluarga. Setidaknya sebulan 
dua kali dia menyempatkan 
diri menengok keluarganya di 
Purbalingga, Jawa Tengah. “Istri 
saya kebetulan juga dokter hewan, 
jadi kita saling memaklumi bahwa 
kasih sayang antar manusia juga 
harus rela dibagi dengan kuda.   
(Redaksi).
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P
ada tanggal 16 Desember 
1962 di sebuah desa 
pinggiran kota Solo Jawa 

Tengah, tepatnya daerah 
Karanganyar, lahir seorang bayi 
mungil berjenis kelamin laki-
laki yang diberi nama Warto.  
Dia merupakan anak ke-4 dari 
7 bersaudara dari pasangan 
ayah bernama Warjo (Alm) 
dan ibu bernama Surip (Almh), 
yang berprofesi sebagai buruh 
tani dengan kondisi yang serba 
kekurangan. 
 Pada tahun 1982 setamat 
SLTA, Warto mendaftarkan diri di 
Rindam V/Jayakarta sebagai calon  
Tamtama TNI AD. Setelah lulus 
Secata Warto yang menyandang 
pangkat Prajurit Dua dipercaya 
untuk mengemban tugas di 
jajaran Kostrad, tepatnya di 
Batalyon Infanteri-328/Kostrad 
Cilodong. Selama bertugas di 
Yonif Linud-328/Kostrad, berbagai 
kegiatan dijalaninya dengan penuh 
rasa tanggungjawab. Aktivitas 
yang rutin dilakukan diantaranya 
adalah mengikuti pemusatan 
latihan, mulai dari latihan atletik, 
oramil, beladiri, menembak, dan 
terjun bebas. Di bidang atletik, 
Warto tergabung dalam pelari 
jarak menengah dan estafet. Di 
bidang oramil, seluruh materi 
oramil dikuasainya. Di bidang 

beladiri karate, ia merupakan 
penyandang Dan-II (Black Belt) 
dan pernah meraih medali 
perunggu pada event turnamen 
antar angkatan di bidang kumite 
kelas bebas. Di bidang menembak, 
sejak tahun 1985 hingga sekarang 
ia bersama tim TNI AD berhasil 
menorehkan tinta emas prestasi. 
Di bidang terjun payung, ia 
tergabung dalam tim Persatuan 
Terjun Payung TNI AD (PTPAD).
 Berbegai prestasi yang 
pernah diraih Mayor Warto adalah 
juara 2 menembak perorangan 
pada kejuaraan piala Kasad tahun 
1987, sekaligus   juara umum 
menembak Tim. Tahun 1987,1988, 
dan 1989 juara 1 sniper piala 
Kasad. Kemudian Tahun 1990 
juara 1 tembak senapan Piala 
Kasad. Tahun 1997 terlibat dalam 
tim AARM pada kejuaraan di 
malasya dan memperoleh medali 
emas. Pada Tahun 1991 Mayor 
Warto aktif megikuti kejuaraan 
terjun bebas dan tahun 1993 
memperoleh medali perunggu 
perorangan untuk ketepatan 
mendarat kejuaraan terjun bebas 
piala kemerdekaan. Kemudian 
Tahun 2001 dipercayakan menjadi 
pelatih kontingan menembak 
untuk lomba tembak dalam dan 
luar negeri. Tahun 2001 tim yang 
dipimpim Mayor Warto, merebut 

juara umum di Brunai untuk  
kelas carabene. Tahun 2005 dia 
diberikan kepercayaan untuk 
menyiapkan kontingan tim TNI 
dan melatih seluruh jenis senjata 
yang diperlombakan dalam rangka 
lomba tembak Bisam di Brunei. 
Tahun 2005, 2007, 2008, 2009 
dan 2010 Tim lomba tembak yang 
dilatih Mayor Warto memperoleh 
juara umum terus dalam setiap 
perlombaan. Kemudian sejak 
tahun 2008 mulai memegang 
seluruh materi AASAM untuk 
melatih dan sejak  tahun 2008 
sampai sekarang juara umum 
terus.
 Tak kalah juga di bidang 
oramil, Mayor Warto masuk 
dalam ton tangkas TNI AD 
mewakili satuan di yon 328 
kostrad dan sejak tahun 1982 
sampai tahun 1986  juara ton 
tangkas tingkat ABRI.  Kemudian 
prestasi dalam olah raga beladiri, 
dia juga memiliki prestasi yaitu 
pernah menjadi juara III komite 
kelas bebas di kejuaraan antar 
angkatan tahun 1991. Untuk olah 
raga beladiri ini, Warto saat ini 
menyandang sabuk hitam dan II.
 Riwayat berkarier di militer, 
Warto menyandang predikat 
Tamtama selama 5 tahun. Karena 
keberhasilannya saat mengemban 
tugas operasi di Timor-Timur pada 

Mayor Inf Warto, 

“Selama berkarir dalam dunia militer, Mayor Inf 
Warto telah banyak mengukir prestasi yang cukup 
membanggakan serta mengangkat nama baik TNI 
Angkatan Darat dalam berbagai event. Pamen Dispen 
ini merupakan sosok dibalik Sukses Petembak TNI di 
Kancah Internasional.”

PERWIRA DISPENAD DENGAN 
SEGUDANG PRESTASI
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tahun 1988, Warto memperoleh 
kepercayaan untuk mengikuti 
pendidikan Secaba tanpa tes. 
Setelah selama 5 tahun pangkat 
Bintara disandangnya, kemudian 
karena prestasinya ia memperoleh 
kepercayaan dari pimpinan TNI 
AD untuk mengikuti pendidikan 
Secapa. Dari 1.350 siswa Secapa, 
ia berhasil menduduki peringkat 5 
besar. 
 Selama berkarier di militer, 
beberapa kursus yang pernah 
diikuti yakni ; Hirbak, Bakduk, 
Freefall, Batih Muda. Padas sus 
Batih Muda ia berhasil menjadi 
lulusan terbaik. Pada tahun 1991 
ia dipercaya untuk memperdalam 
materi terjun bebas di Pert 
Australia. Sejak tahun 2005 
Warto dipercaya pimpinan untuk 
menyiapkan tim petembak TNI 
maupun TNI AD. 
 Kepercayaan yang diberikan 
pimpinan kepada Warto ternyata 
tidak salah. Hal itu terbukti pada 
pelaksanaan lomba tembak BISAM 
di Brunei Darussalam, sejak tahun 
2005 sampai dengan sekarang TNI 
berhasil menyandang predikat 
sebagai juara umum. Selain itu 
untuk lomba tembak AASAM di 
Australia yang diselenggarakan 
sejak tahun 2008 hingga sekarang, 
kontingen TNI AD masih bertahan 

sebagai peraih predikat juara 
umum.
 Berbekal kemauan yang 
keras untuk maju Warto tidak saja 
menjadikan dirinya berprestasi, 
akan tetapi potensi yang ada 
padanya sanggup ditularkan 
kepada para prajurit lainnya, 
sehingga mampu berbicara 
di kancah nasional bahkan 
internasional. Negara-negara 
maju yang kita kenal sebagai 
kekuatan adidaya seperti Amerika, 
Inggris, Perancis, Australia, Jepang 
Singapura dan negara kawasan 
Asia Pacifik lainnya, ternyata 
tidak sanggup menundukkan 

kemampuan yang dimiliki oleh 
putra terbaik bangsa. 
 Dalam kurun waktu 32 tahun 
Warto berdinas, waktunya banyak 
dihabiskan di lapangan. Selama 
26 tahun dihabiskan di Batalyon 
Infanteri-328/Kostrad, selebihnya 
ia pernah bertugas di Pussenif/
Pusdikif, Kodam Jaya, Kodam 
XVII/Cenderawasih, dan saat ini 
bertugas di Dispenad sebagai Kasi 
Anev Baglistraum Lissainfo.
 Mengenai kehidupan 
keluarga, Warto beruntung 
memiliki pendamping setia 
asal kota Bogor bernama Ipa 
Suarsih kelahiran 1966 yang 
juga berprestasi dalam rumah 
tangga. Terbukti dari tiga orang 
putra didikannya, anak pertama 
bernama Guntur Bayu Bima 
Pratama (23) telah berhasil 
menjadi Dokter. Putra ke dua, 
Guruh Amba Sadewo (19) kini 
menjalani seleksi Catar Akmil, dan 
si bungsu bernama M. Gandhi 
Dewantoro kini baru menapak di 
bangku SLA. Namun si bungsu, 
adalah penyandang Dan-I 
dan memiliki prestasi sebagai 
penyandang juara nasional karate.
 Maju terus Mayor Inf Warto.  
Kepakkan terus sayapmu hingga 
mencapai langit tertinggi  !!!!!! 
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Prajurit Kopassus Cantik ini Miliki 
Prestasi di Terjun Payung 

T
ak semua prajurit Kopassus 
bertampang gahar. Ada 
juga yang cantik dan ramah 

seperti Serda Dessy Alvionita 
(22). Perempuan asal Kutai Barat, 
Kaltim ini sudah 3 tahun mengabdi 
di Kopassus dan dia kini memiliki 
prestasi di bidang terjun payung. 
 “Pertandingan military 
parasuting championship di China 
tahun 2013 mendapat peringkat 
ke-5 dari 42 negara. Rekor 375 
kali penerjunan dan terjun paling 
tinggi pada ketinggian 10 ribu 
feet,” terang Dessy saat ditemui 
di Mabes TNI Cilangkap, Senin 
(21/4/). 
 Dessy merupakan salah 
satu penerjun perempuan yang 
beraksi di hari Kartini dan ulang 
tahun wanita TNI. Dengan mulus 
Dessy mendarat di lokasi yang 
ditetapkan. Berseragam lengkap, 
Dessy dengan ramah melayani 
perkenalan dan bercakap-cakap. 
 “Saya merasa sangat bangga 
melakukan penerjunan dalam 
rangka hari Kartini dan ulang 
tahun Wanita TNI. Ini juga tidak 
terlepas dari perjuangan dari Ibu 
Kartini yang mengangkat derajat 
wanita. Berkat jasanya, cewek 
juga bisa menempati kedudukan 
tinggi,” terang Dessy anak ketiga 
dari tiga bersaudara ini. 
 Dessy mengaku dirinya 
masih mempunyai cita-cita dan 
harapan yang tinggi. Dia ingin 
menjadi penerjun yang handal, 
dapat membuat bangga kesatuan, 
negara, dan untuk diri sendiri, 
terang Dessy yang masih single ini. 
 “Sebagai penerjun saya 
merasa enak dan seru walaupun 
awalnya takut. Tapi kita harus bisa 
mengatasi rasa ketakutan itu,” 
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tambah dia lagi. 
 Tidak mudah menjadi 
seorang penerjun, ada latihan 
khusus yang dijalani. Dessy 
digembleng seniornya dengan 
ketat di Batu Jajar. “Melaksanakan 
pendidikan TBM (Terjun Bebas 
Militer) 1,5 bulan di Batu Jajar. 
Tapi nggak semua jadi atlit. Ada 
yang direkrut untuk training 
center, PTPAD (Persatuan Terjun 
Payung Angkatan Darat). Apabila 
ada pertandingan diseleksi 
terlebih dahulu,” jelas dia. 
 Dessy sendiri baru setahun 
enam bulan belajar terjun payung. 
Total terjun payungnya juga 
baru 3272 kali. Tapi kesukaannya 
terhadap hal-hal yang menantang 
membuat Dessy cepat menguasai 
terjun payung yang menjadi 
pilihan kegiatan di tempat 
dinasnya satuan Kopassus. 
 “Selama jadi penerjun puji 
Tuhan belum pernah mengalami 
cidera yang ekstrem, kalau 
ankle sih pernah,” ujar dia. 
Selain sebagai seorang penerjun 
ternyata Dessy juga seorang 
karateka. Dan sekarang telah 
menyandang sabuk coklat. Dari 

olahraga bela diri ini, Dessy juga 
berhasil mengharumkan kesatuan 
baret merah dengan menjuarai 
kelas min. 55 kg pada Kejuaraan 

Panglima Cup II tahun lalu.
(Redaksi)
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TNI KEMBALI SITA 3.200 TON BBM 
YANG DIDUGA DISELUNDUPKAN KE TIMOR LESTE

U
paya Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) dalam 
menggagalkan aksi 

penyelundupan bahan bakar 
minyak (BBM) di wilayah 
perbatasan RI dengan Timor Leste 
patut diacungi jempol. Pasalnya, 
setelah berhasil mengamankan 
2.200 liter BBM dua pekan 
lalu, Kodim 1605 Belu kembali 
menggagalkan 3.200 liter BBM 
yang siap dibawa ke Timor Leste.
BBM yang disita itu terdiri dari 
2.700 liter jenis premium dan 
500 liter solar. BBM diamankan 
atas informasi dari masyarakat 
pada saat operasi sejak Sabtu 
(29/3) dan Minggu (30/3) yang 
dilakukan jajaran Kodim di Pos 
Satgaster Kabuna dan Koramil 
Kakulukmesak. Selain BBM, 
turut diamankan juga satu unit 
kendaraan AVP Pick Up dengan 
pelat nomor polisi percobaan DH 
1029 XX.
 “BBM 3.200 liter ini 
diamankan anggota kita pada 

malam minggu dan minggu malam 
kemarin di Pos Sagaster Kabuna 
dan Koramil Kakulukmesak,” 
ungkap Komandan Kodim 
(Dandim) 1605 Belu, Letkol 
Inf Hendri Wijaya, didampingi 
Danramil Kakuluk Mesak, Lettu 
Inf Jemri Mamengko, di Koramil 
Kakuluk Mesak, Selasa (1/4). 
Menurut Letkol Inf Wijaya, BBM 
tersebut dibawa oleh oknum 
yang tidak bertanggungjawab. 
BBM diduga akan diselundupkan 
ke Timor Leste dengan modus 
menggunakan jasa ojek dan 
kendaraan.
 “Seluruh BBM ada 103 
jerigen, di Pos Kabuna itu kita 
amankan 32 jerigen dengan total 
2.700 liter. Sedangkan 500 liter 
sisanya, kita amankan dari jasa 
ojek yang melintas jalur Koramil 
menuju wilayah batas RI-Timor 
Leste,” katanya. Ia menjelaskan, 
pengamanan BBM tersebut sesuai 
dengan laporan dari warga yang 
resah dengan aksi ilegal. 

Letkol Hendri Wijaya mengatakan 
pihaknya akan segera 
menyerahkan barang bukti BBM 
dan kendaraan pengangkutnya 
ke Polres Belu. “Untuk sopir kita 
amankan SIM dan surat-suratnya, 
dan hari ini kita serahkan ke Polres 
untuk diproses sesuai mekanisme 
dan prosedur hukum yang 
berlalu,” ungkap Dandim.
 Selama ini di setiap SPBU 
terjadi antrean kendaraan, salah 
satunya disebabkan oleh aksi 
penyelundupan yang semakin 
marak terjadi. Sehingga, Letkol 
Hendri Wijaya mengimbau kepada 
seluruh warga Belu dan Malaka 
untuk selalu mengawasi aksi 
penyelundupan BBM ke Timor 
Leste.
 “BBM yang diselundupkan 
adalah subsidi untuk rakyat 
kabupaten Belu dan Malaka, dan 
itu merupakan hak warga, kenapa 
harus dinikmati oleh negara luar. 
Saya minta agar semua pihak 
jangan mundur untuk cegah aksi 
penyelundupan BBM dan jika 
dapat info penyelundupan, tolong 
disampaikan ke kami,” jelas Letkol 
Inf Hendri Wijaya. (Redaksi) 
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SATGAS PAMTAS RI-PNG YONIF 320/BP 
GELAR KEGIATAN PENGOBATAN MASSAL

D
alam rangka memperingati 
hari jadi ke-54 Yonif-320/
BP yang jatuh pada 11 

Mei 2014, Satgas Pamtas RI-
PNG Yonif-320/BP yang sedang 
melaksanakan tugas pengamanan 
perbatasan RI-PNG bekerjasama 
dengan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Merauke Provinsi 
Papua, memberikan pengabdian 
terbaik kepada masyarakat dengan 
menggelar kegiatan pengobatan 
masal gratis.
 Pengobatan masal kali ini 
dipusatkan di Kampung Kweel, 
Distrik Elikobel. Kegiatan tersebut 
mendapat respon yang sangat 
positif dari masyarakat, terbukti 
dengan banyaknya warga yang 
antusias datang berobat. Peserta 
yang datang berobat terdiri dari 
berbagai lapisan usia, mulai dari 
anak-anak hingga yang sudah 
berusia lanjut. Untuk penyakit 
yang diderita antara lain demam, 
batuk, pilek, asam lambung, asam 
urat, reumatik, dan penyakit kulit.
Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif- 
320/BP Letkol Inf Abdul Hamid, 
S.I.P., menyampaikan, bahwa 
kegiatan pengobatan masal gratis 

tersebut sebagai wujud nyata 
kepedulian Satgas terhadap 
kondisi kesulitan masyarakat 
di wilayah perbatasan dan 
sebagai momentum untuk lebih 
memperkokoh kemanunggalan 
TNI dengan rakyat. 
 Kami ucapkan terimakasih 
kepada Dinas Kesehatan 
Kabupaten Merauke dan semua 
elemen masyarakat yang 
telah membantu, sehingga 
kegiatan pengobatan massal ini 
dapat terlaksana dengan baik. 

Keberadaan Satgas Pamtas RI-
PNG Yonif-320/BP harus dapat 
memberikan perubahan yang 
positif dan manfaat yang besar 
bagi masyarakat di wilayah 
perbatasan, sehingga Yonif-320/
BP dapat diterima oleh rakyat 
dan semakin dicintai oleh rakyat, 
ungkap Dansatgas
 Sementara itu menurut 
Pasiter Satgas Kapten Inf Maurits 
Tampubolon, sebagian besar 
masyarakat di wilayah perbatasan 
kesulitan mendapatkan akses 
pelayanan kesehatan yang 
memadai dikarenakan disamping 
masih minimnya sarana dan 
prasarana kesehatan dan masih 
terbatasnya jumlah tenaga medis, 
juga dihadapkan pada jalur 
transportasi serta transportasi 
yang sangat terbatas di wilayah 
perbatasan.
 Melihat antusiasme 
masyarakat yang begitu tinggi, 
kedepan kegiatan pengobatan 
masal gratis ini akan dilaksanakan 
secara berkala dengan tempat 
yang berbeda. (Redaksi)
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S
eiring dengan terus 
gencarnya penambahan 
alutsista TNI Angkatan Darat, 

beberapa unit tempur TNI AD 
kini telah dilengkapi senjata anti 
tank.Jenis senjata yang diusung 
bukan dari sista kelas berat, 
melainkan dari kelas man portable 
yang lethal, atau senjata yang 
bisa dioperasikan secara mandiri 
oleh seorang personel infanteri. 
Senjata tersebut memang 
mematikan untuk melibas basis 
perkubuan musuh dan ranpur 
lapis baja.
 Mengacu pada MEF 
(Minimum Essential Force), TNI 
juga telah menyertakan belanja 
Alutsista di segmen senjata 
anti tank. Yang diboyong dari 
kelas rudal anti tank atau 
popular disebut ATGM 
(Anti Tank Guided 
Missile) yang 
dirancang sanggup 
membungkam 
Main Battle Tank 
(MBT). Dari segi 
jenis yang dibeli 
ada dua, yakni 
FGM-146 Javelin 
dan NLAW (Next 

Generation Light 
Anti Tank Weapon). 
Javelin buatan Raytheon dan 
Lockheed Martin, AS, dioperasikan 

oleh 
dua 

orang, 
rudal ini punya 

jarak tembak 
maksimum 4.500 

meter dan jarak 
tembak efektif 2.500 

meter. Sementara NLAW 

buatan SAAB 
Bofors – 

Swedia, tampil 
sebagai sosok 

rudal yang lebih 
ringan.   

NLAW dengan bobot 12,5 
kg yang diperlihatkan pada 

pameran alutsista TNI AD 2013 
di lapangan Monas, Jakarta ideal 
untuk ditangani oleh seorang 
personel saja. 
 
NLAW.
 Sang produsen menamakan 
rudal ini sebagai MBT 
LAW. Ditinjau dari metode 

NLAW (Next Generation 
Light Anti Tank 
Weapon): 

RUDAL ANTI TANK 
INFANTERI
 TNI AD, SIAP MELIBAS 
MBT MUSUH
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penembakannya, NLAW dapat 
diluncurkan ke target dengan dua 
pola, yaitu OTA dan direct attack. 
Pola OTA (over flight top attack), 
yakni menyasar salah satu bagian 
rawan dari MBT yakni pada bagian 
atas sasaran. OTA menjadi andalan 
untuk menghancurkan tank  
lantaran MBT rata-rata memiliki 
perkuatan yang lemah pada 
bagian atas, dimana plat bajanya 
lebih tipis dibanding bagian lain. 
Kemudian direct attack, pola 
ini ideal diusung untuk melibas 
sasaran statik dengan kategori 
ringan, seperti truk dan jip.
Proses penembakan cukup 
mudah, tangan kanan penembak 
tinggal membuka tombol 
peluncur yang tersimpan di 
bawah tombol berwarna merah 
dengan menggeser blok tuas 
untuk mengaktifkan roket dan 
memberi kesempatan pada seeker 
di kepala roket untuk menghitung 
algoritma peluncurannya. Kurang 
dari tiga detik roket sudah dapat 
diluncurkan. Roket akan meluncur 
perlahan terlebih dahulu karena 
fitur soft lauch yang dimilikinya. 

Lalu 3 meter dari  titik peluncuran, 
motor utama roket akan 
mengambil alih dan melesatkan 
roket kesasaran.
 Hulu ledak NLAW tersimpan 
di dalam silinder dan menghadap 
kebawah. Saat rudal melintas di 
atas kendaraan lapis baja dan 
detektor logam mendeteksi 
keberadan logam, maka perintah 

peledakan secara otomatis 
diberikan ke sistem. Saat rudal 
meledak pada ketinggian 1 meter 
tegak lurus diatas sasaran, maka 
ini jarak optimum bagi hulu ledak 
shaped charge untuk membentuk 
garis panas yang tanpa ampun 
bakal menembus lapisan tipis atas 
ranpur atau MBT. Begitu masuk, 
semburan dan efeks palling akan 
melontarkan ratusan serpihan 
logam panas berkecepatan tinggi 
yang akan menewaskan awak tank 
di dalam kubah.

Struktur.
 NLAW memiliki tabung 
peluncur berwana hijau yang 
terbuat dari bahan fiberglass, 
cukup untuk menahan satu kali 
hentakan peluncuran roket, dan 
cukup murah untuk langsung 
dibuang ketika usai ditembakkan. 
Meski dalam info spesifikasi, 
peluncur dapat di reload.
 Pada sisi bawahnya 
tersimpan sebuah monopod 
yang dapat diayun keluar dan 
direntangkan 45 derajat dan kaki-
kakinya dapat disetel panjangnya.
Penembak yang kuat dan punya 
waktu untuk menggunakan 
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monopod dapat menggunakan 
monopod sebagai dudukan alas 
keperut, tujuannya agar dapat 
membagi energi hasil hentakan 
roket. Tanpa monopod pun, rudal 
dapat dilepaskan secara aman 
dengan menyandaran peluncur 
pada bahu.
 Untuk sarana bidiknya 
mengandalkan sistemoptik ACOG 
2,5 × 20 yang dibekali fiber optik 
untuk mengumpulkan cahaya 
dan tritium untuk menerangi 
retikula saat malam. Hebatnya, 
optik bidik yang perbuahnya 
berharga US$1.000 dapat dilepas 
pasang. Bahkan alat bidik optik 
ini bisa dipasang pada dudukan di 
senapan serbu.

Daya Hancur.
 NLAW yang mulai digunakan 
pada tahun 2009 pada dasarnya 
dirancang untuk dapat 
dioperasikan oleh prajurit infanteri 
reguler. NLAW mengusung hulu 
ledak single shape charge yang 

mampu menjebol 
lapisan baja 
setebal 400 mm. 
Tandem HEAT (High 

Explosive Anti Tank) 
pada hulu ledaknya 
bahkan bisa 
merobek lapisan 
ERA (Explosive 
Reactive Armor) 
yang jadi perisai 
tank. Lewat kendali 
sensor magnetik, 
NLAW dapat 
dioperasikan secara 
fire and forget, 
dan anti jamming. 
Jarak jangkau 
tembak mimumnya 
adalah 20 meter, 
sementara jarak jangkau 
maksimum mencapai 600 – 1000 
meter. Kecepatan least rudal 40 
meter per detik, dan mampu 
dioperasikan pada kondisi siang 
maupun malam hari. NLAW dapat 
dikombinasikan dengan perangkat 

NVG (Night Vision Goggles).
Bobot rudal sekitar 8 kg, dan 
setelah digabung dengan platform 
peluncur beratnya menjadi 12,5 
kg. Waktu untuk menyiapkan 
senjata ini hingga siap digunakan 
terbilang singkat, yakni hanya 5 
detik. Yang juga cukup menarik 
digunakan oleh TNI adalah sifat 
NLAW yang maintenance free, 
tidak diperlukan perawatan 
khusus selama tidak digunakan.  
Dari segi usia, rudal anti tank ini 
dapat digunakan hingga 20 tahun. 
Soal suhu pun NLAW cocok di 
iklim Indonesia, temperatur yang 
disyaratkan dalam pengoperasian 
mulai-38 sampai 68 derajat 
Celcius.
 Selain Indonesia, NLAW 
digunakan oleh Inggris, Swedia, 
dan Finlandia. Sebagai negara 
yang kerap menangani konflik, 
Inggris tercatat memesan 
20.000 unit NLAW untuk 
melengkapi Royal Marine, 
Royal Army, dan Royal Air Force 
Regiment. Bagaimana dengan 
NLAW di Indonesia? TNI AD 
dipastikan menerima 216 unit 
NLAW. Kesatuan infanteri yang 
menggunakan rudal ini adalah 
Yoni-100/Raider, Yonif-200/Raider, 
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SPESIFIKASI NLAW

Manufaktur   : SAAB Bofors – Swedia
Diameter    : 115 mm
Berat Rudal dan Peluncur : 12,5 kg
Panjang    : 1.016 mm
JarakTembak    : 20 – 1.000 meter
SistemKendali    : Magnetic sensor
DayaTembus   : 400 mm
SistemTembak    : Fire and forget
WaktuPersiapan    : 5 detik
KecepatanLuncurRudal  : 40 meter per detik
PolaTembakan   : OTA dan Direct Attack

Yonif-305/TK/Tengkorak, Yonif-
502/K/Ujwala Yudha, Yonif-611/
Awang Long, Yonif-613/Raja 
Alam, Yonif Diperkuat-614/Raja 
Pandhita, Yonif-700/Raider, Yonif 
Linud-431/K/Satria Setia Perkasa, 
Yonif Diperkuat-744/Pradnya 
Samapta Yudha, Yonif-643/Wanara 
Sakti, dan Yonif Diperkuat-644/
Walet Sakti. 
 Bertempat di Pusat 
Pendidikan Pasukan Khusus 
(Pusdikpassus), Batujajar – 
Bandung, pada 20 Maret 2013 
telah dilangsungkan uji terima 
NLAW, dari hasil pengujian rudal 
anti tank ini dinilai memiliki 
performa yang memuaskan.
(Redaksi)
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Cakra Khan (Penyanyi)TNI Angkatan Darat Memiliki Tanggung 
Jawab Besar Terhadap Negara

Saya Bangga 
      Dengan TNI Angkatan Darat

P
ria kelahiran Pangandaran  22  tahun yang lalu ini,  ketika ditemui Tim Redaksi 
Palagan disela-sela mengisi acara kamera ria,  memberikan komentarnya bahwa 
Angkatan Darat sangat memiliki tanggung jawab yang besar terhadap negara 

ini. Berkaitan dilengkapinya TNI Angkatan Darat dengan peralatan canggih, Cakra 
Khan mengatakan bahwa Presiden tahu tentang bagian mana yang harus 
mendapatkan prioritas dikaitkan dengan urgensi tugas yang diemban. Sebagai 
salah satu contoh adalah ketika wilayah kita terjadi bencana, seketika itu juga 
TNI Angkatan Darat hadir disana untuk memberikan pertolongan. Oleh karena 
itu pimpinan tidak berlebihan bila memberikan perhatian kepada Angkatan Darat. 
Saya pribadi melihat secara nyata apabila Negara dalam situasi yang kurang menguntungkan, yang terlihat 
lebih awal adalah Angkatan Darat. Angkatan Darat memang ditugaskan untuk membela negara, oleh karena 
itu menurut saya unsur keamanan yang siap mengatasi masalah meskipun dalam keadaan mendesak 
yaaa Angkatan Darat. Sampai sejauh ini saya tidak melihat dan hampir tidak ada nilai negatifnya bagi 
prajurit Angkatan Darat. Kedepannya saya berharap TNI Angkatan Darat lebih baik dari saat ini agar dapat 
memberikan rasa aman yang lebih bagi masyarakat.
 Beratnya tugas yang diemban harus berbanding seimbang dengan kesejahteraan yang diperoleh. Nyawa 
yang dipertaruhkan sebenarnya tidak dapat diukur dengan materi. Sudah selayaknya pemerintah memberikan 
jaminan kesejahteraan yang layak agar prajurit tidak lagi disibukkan dengan mencari sampingan. Kedepannya 
TNI Angkatan Darat agar lebih baik dan lebih sejahtera sehingga dapat melaksanakan tugas dengan optimal. 
(Redaksi)

Syahrini (Penyanyi)

D
engan trend rambut model anti badai dan alis mata model anti perang,  
Syahrini menuturkan pendapatnya tentang TNI Angkatan Darat. Angkatan 
Darat menurut aku adalah bagian dari kehidupanku, karena dialah yang 

melindungi, tapi lingkupnya adalah Negara. Saya sebagai orang sipil merasa bangga,  
dengan adanya TNI Angkatan Darat. TNI Angkatan Darat bisa merangkul berbagai 

aspek lintas generasi, profesi, agama, budaya di seluruh nusantara. Artinya dia berbaur 
dengan masyarakat dan mengayomi, melindungi.   
 Aku sebagai bagian dari masyarakat merasa butuh perlindungan dari TNI, karena kita yang nota bene 
terdiri dari beragam suku budaya, dan itu bukan pekerjaan yang mudah bagi pemerintah untuk menyinergikan 
potensi yang ada tersebut. Pemerintah dan TNI AD sangat berkontribusi untuk menyatukan perbedaan dan 
menutup celah yang berkaitan dengan keamanan kami. Kebetulan aku baru pulang dari Sinabung kemarin. 
Di lapangan terpampang nyata bahwa ujung tombak dari penanganan dampak meletusnya gunung Sinabung 
adalah prajurit Angkatan Darat. Semua kegiatan yang beresiko berat dilakukan oleh TNI AD dengan tanggap 
dan cepat. Berkaitan dengan penanganan bercana yang selama ini berjalan aku selalu melihat TNI AD selalu 
nomor satu melakukan aksinya. Tenda-tenda tempat berteduh sementara maupun dapur umum untuk 
melayani konsumsi bagi para korban membawa kesan yang mendalam bagi masyarakat untuk selalu dekat 
dengan TNI. Hal itulah yang membuat TNI AD melekat di hati masyarakat. Bukan kita mendiskreditkan 
komponen yang lain, faktanya TNI selalu berada di awal situasi darurat demi menyelamatkan rakyatnya.
Loyalitas sebagai prajurit TNI AD tidak diragukan lagi. Dalam kondisi kesejahteraan dengan penghasilan yang 
terbatas masih sanggup untuk melakukan yang terbaik demi bangsa dan negara.  (Redaksi)
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