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Prolog

uji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
atas seijin-Nya Majalah Gadjah Mada Edisi Tahun 2020
hadir menemani pembaca sekalian. Pada edisi ini,
redaksi memberikan sajian informasi yang layak untuk dibaca
oleh pembaca, hal ini merupakan bagian bentuk komitmen
Pimpinan Korps Pomad untuk meningkatkan kualitas dan kinerja
satuan jajaran Pomad dan penyebarluasan informasi yang
dapat mendukung upaya satuan jajaran Pomad dalam rangka
menciptakan Prajurit Pomad yang Profesional dan Modern.
Informasi penting yang kami sajikan adalah tentang Validasi
Organisasi Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat, dimana
terdapat perubahan dan penambahan jabatan didalam organisasi
Puspomad. Perubahan Organisasi ditulis secara lengkap sehingga
memudahkan pembaca untuk memahaminya.
Selanjutnya kami tampilkan profil Danpuspomad Letjen TNI
Dodik Wijanarko, S.H., C.Fr.A sebagai pajabat Komandan Pusat
Polisi Militer TNI AD pertama dengan pangkat bintang tiga.
Pada halaman lain, Ikut menghiasi pula Informasi tentang
beberapa kegiatan prajurit Pomad atas peran sertanya dalam
kegiatan bersekala nasional yaitu membantu pemerintah dalam
mencegah penyebaran COVID-19 dan peduli kemanusiaan
dimasa pandemi COVID-19, serta peran prajurit Pomad di misi
perdamaian dunia. Hal ini merupakan bentuk nyata prajurit Pomad
yang senantiasa memberikan kontribusi terbaiknya kepada Bangsa
dan Negara.
Dengan kerendahan hati, kami berharap semoga informasi
yang kami sajikan dapat bermanfaat dan bisa menambah
wawasan para pembaca sekalian, khususnya
Prajurit Polisi Militer TNI Angkatan Darat di
mana pun berada dan bertugas.

Selamat Membaca……!!!
Redaksi

Tulisan yang dimuat dalam Majalah Gadjah Mada ini merupakan
pandangan pribadi penulisnya dan bukan pandangan resmi
Puspomad. Redaksi berhak mengubah tulisan (rewrite) tanpa
menghilangkan substansinya.

Gadjah Mada
MAJALAH

3

DAFTAR ISI
Gadjah Mada

EDISI TAHUN 2020

KEGIATAN
SATUAN

18

YONWALPROTNEG
PASPAMPRES
PENGAWALAN VVIP
DI MASA PANDEMI
COVID-19

KEGIATAN SATUAN
21

PENJAGA DUA ISTANA PRESIDEN

24

TRADISI PENERIMAAN DAN PENGUKUHAN
WARGA BARU KORPS POMAD

INFO KOMANDO

26

PUSDIKPOM BERTAHAN HADAPI COVID-19

6

SAMBUTAN Letnan Jenderal TNI
Dodik Wijanarko, S.H. C.Fr.A.
Komandan Pusat Polisi Militer AD

28

DUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN
COVID-19

8

FOTO TERAS PEJABAT PUSPOMAD

12

PERKEMBANGAN ORGANISASI PUSPOMAD

KEGIATAN
SATUAN

12

PERKEMBANGAN ORGANISASI PUSPOMAD

KEGIATAN
SATUAN

4

MAJALAH

16

NONTON BARENG
WAYANG KULIT VIRTUAL
PEDULI TERHADAP
PELESTARIAN BUDAYA
ASLI INDONESIA

Gadjah Mada

INFO
KOMANDO

10
Sejarah Emas Danpuspomad Dijabat
Perwira Tinggi Bintang Tiga

daftar isi

APA KATA
MEREKA

61
KEGIATAN
SATUAN

40

PERAN POMAD
DALAM MISI
PERDAMAIAN
DUNIA

PESAN
ADE RAI
UNTUK
PRAJURIT
POMAD

30

YONPOMAD DUKUNG TUGAS TNI AD DI MASA
PANDEMI COVID–19

56

32

PeringatAN HUT Ke-74 Pomad Tahun 2020
DI SALATIGA

PRAJURIT BERPRESTASI

34

Puspom TNI AD Bagikan 1.200 Paket
Sembako

36	bakti sosial warnai HUT ke-74 Pomad
	di bali
38

62

64

MENGENAL CORPS POLISI MILTER AD
AUSTRALIA

SERDA (K) FANNY FEBRIANA WULANDARI
Si penembak cantik dari tanah
ketapang
Sertu Rio Maholtra
PELARI GAWANG TERCEPAT INDONESIA

”GARDA DEPAN? SIAPA TAKUT!”

OPINI
44

MENGATASI KONFLIK TNI DAN POLRI MENUJU
INDONESIA MAJU

PENGETAHUAN
50

SEJARAH WALMOR
POMAD

52

Military
Police Captain
Career
Course:
SERAP ILMU
POLISI MILITER
DARI US ARMY
KEGIATAN
PERSIT

58
BERBAGI KASIH
DITENGAH PANDEMI
COVID-19

teknologi

64

RANTIS POMAD, PERLUKAH?

TEKNOLOGI
68	vicoN PUSPOMAD
70 APA ITU MOBILE APPS ?
72 AYO KENALI UU ITE

KLINIK SEHAT
74

CORONA VIRUS

Gadjah Mada
MAJALAH

5

INFO KOMANDO

Sambutan

Letnan Jenderal TNI Dodik Wijanarko, S.H. C.Fr.A.
Komandan Pusat Polisi Militer AD
6

MAJALAH

Gadjah Mada

Sambutan DANPUSPOMAD

Assalamu’alaikum. Wr., Wb.,
Salam sejahtera bagi kita sekalian,
Syaloom, Om Swastiastu,

S

ebagai insan yang beriman
dan bertaqwa, marilah kita
senantiasa memanjatkan puji
syukur kehadirat Allah SWT Tuhan
Yang Maha Esa, karena atas segala
limpahan rahmat dan karunia-Nya,
kita masih diberikan kekuatan,
kesehatan dan keselamatan sehingga
dapat melaksanakan segala kegiatan
dan aktifitas dengan aman dan penuh
semangat juang yang tinggi.
Majalah Gajah Mada ini
merupakan media cetak yang di miliki
Pusat Polisi TNI Angkatan Darat yang
terbit untuk memberikan informasiinfromasi yang sifatnya sebagai
wawasan dan juga informasi sebagai
pedoman bagi Prajurit Polisi Militer
TNI AD dalam melaksanakan tugas.
Dengan diterbitkannya
Majalah Gajah Mada ini diharapkan
dapat memberikan pemahaman
visi, kebijakan, dan perkembangan
organisasi Polisi TNI AD teraktual
kepad para Prajurit Polisi Militer TNI AD.
Disisi lain, instansi-instansi terkait dan
masyarakat dapat pula memperoleh
gambaran dan pemahaman tentang
pelaksanaan tugas-tugas pokok Polisi
Militer TNI AD.
Saya selaku Danpuspomad dan
pribadi menyampaikan terima kasih
yang tulus dan penghargaan kepada
seluruh prajurit dan ASN Polisi Militer
Angkatan Darat dimanapun bertugas
dan berada atas pengabdian dan
dedikasinya dalam melaksanakan
tugas dengan baik sesuai tugas
pokok TNI AD .
Semoga wujud ketulusan
pengabdian para prajurit dan ASN
Pomad sekalian menjadikan suatu
amalan ibadah yang hakiki selaku
sesama insan maupun kepada Allah
SWT Tuhan Yang Maha Esa sekaligus
sebagai wujud pengabdian kepada
TNI, bangsa dan negara serta rakyat
yang kita cintai bersama sebagaimana

sesuai dengan tema HUT POMAD
pada tanggal 22 Juni 2020 “Polisi
Militer TNI AD adalah kita yang
profesional dan modern”. Makna
Tema tersebut merupakan tugas dan
tanggung jawab kita bersama untuk
diresapi, dijiwai dan dilaksanakan
bersama secara aplikatif sehingga
tema tersebut bukan merupakan
slogan semata.
Para Prajurit dan ASN Pomad
sekalian yang saya banggakan,
Masa pandemi Covid19 sekarang seharusnya tidak
mempengaruhi kinerja yang kita
telah memasuki Triwulan III program
kerja dan anggaran tahun 2020, oleh
karena itu segera selesaikan semua
pekerjaan dengan baik dan laksanakan
evaluasi kegiatan maupun latihan
dengan administrasi sesuai prosedur,
mekanisme dan pertanggungjawaban
keuangan sesuai dengan
peruntukannya sehingga target yang
diharapkan dengan predikat (WTP)
Wajar Tanpa Pengecualian dapat
terwujud serta rencanakan dan siapkan
dengan matang untuk menunjang
Program kerja dan anggaran TA 2021
agar dapat berjalan dengan baik dan
maksimal.
Ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan sebagai bahan evaluasi
khususnya bagi satuan Pomad
diantaranya adalah masih adanya
pelanggaran-pelanggaran yang
dilakukan oleh prajurit Pomad yang
seyogyanya tidak boleh terjadi di
jajaran satuan Pomad karena prajurit
Pomad adalah Prajurit Pilihan
harus bisa dijadikan sebagai contoh
dan tauladan bagi prajurit TNI AD
lainnya, oleh karena itu marilah
bersama-sama kita tegakkan budaya
malu untuk melanggar, marilah
kita disiplinkan diri kita sendiri
sebelum mendisiplinkan orang lain,
marilah kita taat hukum sebelum
menegakkan hukum kepada orang
lain Jadilah Pomad Yang Pomad
sehingga kedepan saya yakin dan
pecaya Pomad akan semakin maju
dan disegani.

INFO KOMANDO
Untuk mencapai semua hal
tersebut diatas tentunya tidak
terlepas dari peran dan aktif para
Dansatpomad dalam pembinaan
satuan dan keluarganya, sejauh mana
apa yang sudah diperbuat dan tidak
diperbuat oleh para Dansatpomad
untuk membangun dan memajukan
satuan tersebut berikut kesejahteraan
anggota beserta keluarganya. Sebagai
komandan harus memliki slogan
“Hadiah terbaik dari anak buah untuk
atasannya adalah Kejujuran dan
Hadiah terbaik untuk atasan kepada
anak buahnya adalah Ketauladanan”.
Satu hal penekanan saya adalah
hindari penyalahgunaan wewenang
dan jabatan, jaga kualitas moral
personel dan efektifitas pelaksanaan
pengawasan melekat dan
pengawasan fungsional di satuan
sehingga satuan akan solid, nyaman
dan maju serta patuhi protokol
kesehatan yang telah ditetapkan
pemerintah dan Pimpinan TNI AD.
Sebelum mengakhiri sambutan
ini selaku Danpuspomad dan pribadi
mengucapkan “Salam hormat buat
keluarga, Selamat bertugas dan
tetap jaga kesehatan”.
Akhirnya, dengan segala
kerendahan hati marilah kita
memohon semoga Allah SWT
Tuhan Yang Maha Besar senantiasa
memberikan petunjuk dan
bimbingan-Nya kepada kita semua
dalam melanjutkan pengabdian
kepada korps, TNI, bangsa dan
negara.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr Wb.
Syaloom, Om Shanti, Shanti, Shanti
Om.
Jakarta,

Agustus 2020

Komandan Pusat Polisi Militer TNI AD

Dodik Wijanarko, S.H., C.Fr.A
Letnan Jenderal TNI
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POJOK SEJARAH
Markas Besar Pulist
Militer sedjak tanggal
17 Nopember 1950
bertempat di Djalan
Merdeka Timur 17
Djakarta.
Semoga pantjaran
jang menjinar dari
tempat ini akan
membawa segala
sesuatu jang lebih kuat
lagi daripada tahun2
jang lalu.
FOTO: DOK. MAJALAH GADJAH MADA 1951

LINDUNGI DIRI
LINDUNGI SESAMA
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Letnan Jenderal TNI Dodik Wijanarko, S.H. C. Fr.A
Komandan Pusat Polisi Militer AD

Sejarah Emas Danpuspomad Dijabat
Perwira Tinggi Bintang Tiga

L

etnan Jenderal TNI Dodik Wijanarko, S.H.
C.Fr.A., adalah seorang Perwira Tinggi TNI AD
yang sejak 9 April 2020 mengemban amanah

sebagai Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat
(Danpuspomad) ke-31. Ia telah malang melintang
bertugas sebagai prajurit TNI selama 35 tahun. Karirnya
dimulai sebagai Danton Yonwalprotneg Puspom setelah
lulus dari Akabri di tahun 1985.
Pak Dodik, sebagaimana biasa panggilan akrabnya,
sesungguhnya bukan orang baru di lingkungan
Puspomad. Alumnus Akademi Militer tahun 1985 ini
pernah menjabat sebagai Wadanpuspomad dan
menjadi Danpuspomad pada tahun 2015 ketika
Danpuspomad masih dijabat Pati bintang dua.
Tak sampai setahun menjabat Danpuspomad
kala itu, ia mendapat kepercayaan sebagai
Danpuspom TNI. Perjalanan karir yang baik
selama menjadi Danpuspom TNI membuatnya
mendapat kepercayaan sebagai Irjen TNI di
tahun 2017yang sekaligus membuatnya
menjadi perwira tinggi Pomad aktif
yang menyandang pangkat
Letnan Jenderal TNI.
Validasi organisasi di
tubuh TNI yang dimulai
pada tahun 2020 yang
salah satunya adalah
Puspomad sekaligus
membuat sejarah baru
bagi Corps Polisi Militer
TNI AD di mana saat ini
jabatan Danpuspomad
dijabat oleh Perwira Tinggi
bintang tiga (Letnan Jenderal
TNI). Hal ini menjadi sangat
istimewa karena yang terpilih
sebagai Danpuspomad pertama
berbintang tiga adalah Letjen
TNI Dodik Wijanarko, S.H. C.Fr.A
yang juga sebelumnya pernah
menjabat sebagai Danpuspomad.
Penunjukan Letjen TNI
Dodik Wijanarko, S.H. C.Fr.A
sebagai Danpuspomad tak lepas
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dari pengalaman atas jabatan dan berbagai bidang
penugasan yang telah dilaluinya, antara lain :
1.
Danton Yonwalprotneg Puspom (1985),
2.
Danton II Kidemlat Pusdikpom (1988),
3.
Damkidemlat Pusdikpom (1990),
4.
Kalak Lidkrim Pomdam V/BRW (1994),
5.
Wadan Denpom-V/4 Surabaya (1995),
6.
Danyonwal Grup-B Paspampres (1998),
7.
Danyonwal Grup-A Paspampres (1998),
8.
Dandenpom-V/3 Malang Pomdam-V (2000),
9.
Dandenpom-V/4 Surabaya (2002),
10. Wadan Pomdam Jaya (2003),
11. Danpomdam VI/TPR (2006),
12. Danpomdam Jaya (2007),
13. Dosen Madya Seskoad (2010),
14. Paban II/Gakplintatib Spuspom TNI (2010),
15. Wadan Puspomad (2013),
16. Danpuspomad (2015),
17. Danpom TNI (2015),
18. Irjen TNI (2017),
19. Staf Khusus Panglima TNI (2018),
Suami dari ibu Laili Horriyah dan ayah dari Letda

Czi M. Fachri Satya Prawira (Danton di Yonzipur 10/JP/2
Kostrad), M. Fiqih Prawira Adjie dan Ayudhia Amelia
Putri ini juga pernah bertugas di Aceh pada tahun
2001 saat Operasi Pemulihan Keamanan Aceh. Selain
itu berbagai penugasan dalam dan luar negeri telah
dilaluinya, tak heran berbagai tanda jasa terpasang di
dada kiri-nya, diantaranya adalah Satya Lencana Dwi
Sista, S.L Kesetiaan VIII tahun, S.L Kesetiaan XVI tahun,
S.L Kesetiaan XXXII tahun, Satya Lencana Dharma Nusa,
S.L Kesetiaan XXIV tahun, Bintang Kartika Eka Paksi
Nararya, S.L. Bantala, Bintang Yudha Dharma Nararya,
Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Kartika Eka
Paksi Pratama dan Bintang Dharma.
Loyalitas dan kebanggaannya sebagai prajurit
Pomad tidak diragukan lagi. Sepanjang karir dan
penugasannya selalu membawa kebanggaan dan
kewibawaan Pomad. Hingga saat ini, pak Dodik selalu
dalam setiap arahannya mengajak seluruh prajurit Pomad
untuk menjadi “Pomad yang Pomad” yaitu prajurit Polisi
Militer Sejati yang memegang teguh nilai-nilai Mahapatih
Gajah Mada yang tertuang dalam panca dharma korps.
Hidup Pomad!

Gadjah Mada
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waktu itu juga terbentuk organisasi
pejuang bersenjata yang tidak terikat
pada Komando Pusat, oleh karena
itu pengaturan kelompok-kelompok
bersenjata tersebut menjadi sukar,
terlebih lagi pada saat itu sedang
menghadapi kekuatan Belanda yang
didahului Inggris untuk kembali
meduduki Indonesia.

PERKEMBANGAN
ORGANISASI
PUSPOMAD
FOTO: DOK. puspom

P

usat Polisi Militer Angkatan
Darat (Puspomad) merupakan
salah satu Badan Pelaksana
Pusat (Balakpus) yang menjadi bagian
dari Tentara Nasional Indonesia
Angkatan Darat. Sejak pertama
kali dibentuk hingga saat ini telah
mengalami banyak perkembangan
dan penyempurnaan organisasi untuk
mencapai efektifitas dan efisiensi
dalam melaksanakan Tugas Pokoknya.
Berikut perkembangan organisasi
Puspomad dari masa ke masa :

Polisi Tentara sebagai Cikal Bakal
berdirinya CPM
Saat Tentara Keamanan Rakyat
(TKR) terbentuk pada tanggal 5
Oktober 1945, belum tersedia
perangkat hukum atau peraturan
yang mengendalikan suatu organisasi
bersenjata atau angkatan perang.
Selain itu yang menjadi anggota
TKR tersebut terdiri dari bermacammacam warga yang mempunyai latar
belakang berbeda dan tidak mengerti
akan hakikat disiplin. Disamping pada

Dalam situasi tersebut timbul
gagasan dari beberapa orang untuk
mendirikan badan yang mengatur
disiplin dikalangan organisasi
bersenjata, umumnya mereka
yang berpikiran demikian berlatar
belakang penegakan hukum. Maka
secara otonom di beberapa daerah
mulai berdiri Polisi Tentara (PT)
seperti di Aceh yang bermarkas di
Kutaraja dengan kekuatan 2 Kompi

Markas Tertinggi
TKR memberi
petunjuk, agar tiaptiap Divisi dibentuk
Polisi Tentara, yang
bertugas menyelidiki,
mengusut, dan
menuntut perkara–
perkara dimuka
Pengadilan Tentara.

pasukan, demikian pula di Sumatra
Utara didirikan satuan Polisi Tentara
Sumatra Timur serta di Bengkulu juga
dibentuk satuan Polisi Tentara pada
resimen TKR Bengkulu. Sedangkan
di pulau Jawa pada tanggal 26
September 1945 telah dibentuk satu
Batalyon Polisi Tentara Divisi Jawa
Barat, yang selain bertugas sebagai
Badan Kepolisian dalam Divisi juga
FOTO: DOK. puspom
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melakukan tugas-tugas pertempuran
sesuai dengan kondisi perjuangan
saat itu. Sehubungan suasana
genting yang sangat memaksa, maka
Markas Tertinggi TKR memandang
perlu mengadakan suatu peraturan
sementara di bidang Kepolisian
Militer.
Untuk itu pada tanggal 8
Desember 1945, Markas Tertinggi
TKR memberi petunjuk, agar tiap-tiap
Divisi dibentuk Polisi Tentara, yang
bertugas menyelidiki, mengusut, dan
menuntut perkara–perkara dimuka
Pengadilan Tentara, Divisi maupun

Komandan PT Kediri sebagai
Panglima Polisi Tentara, dengan
wakilnya Kolonel Prabu Sunaryo.
Menindak lanjuti hal tersebut, maka
tanggal 22 Juni 1946 bertempat di
alun-alun Yogyakarta, Presiden selaku
Panglima Tertinggi meresmikan
satuan Polisi Tentara setingkat Divisi
dengan nama yang legendaris dan
bersejarah Divisi Gajah Mada. Divisi
ini membawahi 3 Resimen yaitu
Resimen I (Jawa Barat), Resimen II
(Jawa Tengah) dan Resimen III (Jawa
Timur). Adapun tiap-tiap Resimen
membawahi beberapa Batalyon
dan tiap-tiap Batalyon membawahi

FOTO: DOK. puspom

Resimen TKR di Jawa dan Sumatra.
Akhir Desember 1945, Musyawarah
tingkat Markas Tertinggi TKR
menetapkan pembentukan Markas
Tertinggi Polisi Tentara (MTPT)
dengan Komandan Kolonel Prabu
Sunaryo. Kedudukan MTPT ini berdiri
sendiri dan berada langsung di bawah
Panglima Besar Jenderal Sudirman.
Pada tahun 1946 bertempat
di Kopeng, Salatiga diadakan rapat
bersama antara pimpinan Penyelidik
Masjarakat Oemoem (PMO) dan
Polisi Tentara. Musyawarah bersama
tersebut berhasil merumuskan
pokok-pokok tugas dan organisasi
Polisi Tentara serta secara aklamasi
memilih Jenderal Mayor Santoso,

beberapa Kompi-kompi dan Seksiseksi dengan daerah penugasan
yang pada umumnya menyerupai
pembagian daerah administratif
pemerintahan. Disamping itu juga
dibentuk Batalyon Mobil Polisi
Tentara. Setelah Divisi Gajah
Mada diresmikan, maka segera
pula dibentuk Markas Besar Polisi
Tentara (MBPT) yang mengatur
kebijaksanaan-kebijaksanaan
mengenai tugas dan tanggung
jawab Polisi Tentara secara
keseluruhan.
Pembentukan Corp Polisi Militer
(CPM)
Pada saat tumbuhnya organisasi
Polisi Tentara, di pulau Jawa masih

Penghapusan
beberapa badan
kepolisian
tentara yang
ada dan sebagai
penggantinya
dibentuk Corps Polisi
Militer (CPM).
terdapat beberapa macam badan
Kepolisian Tentara antara lain Polisi
Tentara (PT), Polisi Tentara Laut (PTL)
dan Pengawas TNI (PTNI). Angkatan
Udara juga telah mempunyai badan
kepolisian walaupun baru berupa
Staf di tingkat pusat. Namun dia
antara badan-badan kepolisian
tentara tersebut, hanya Polisi Tentara
yang yuridiksi dan wewenangnya
diatur oleh Undang-Undang. Untuk
menyatukan beberapa badan
kepolisian tentara yang ada di pulau
Jawa maka pada bulan November
1947 mulai dilakukan berbagai
pembicaraan antara Polisi Tentara
dan badan-badan kepolisian tentara
Lainnya.
Setelah melalui serangkaian
pembicaraan, maka pada tanggal 20
Maret 1948 Wakil Presiden/Menteri
Pertahanan AD Interim mengeluarkan
Penetapan Nomor A/113/1948
tentang penghapusan beberapa
badan kepolisian tentara yang ada
dan sebagai penggantinya dibentuk
Corps Polisi Militer (CPM) dengan
Komandan Sementara adalah Kepala
Staf Angkatan Perang Komodor
Udara Suryadarma, yang membawahi
2 (dua) Komando Corps Polisi Militer
Jawa (CPMD) yang membawahi
3 Batalyon dan Corps Polisi Militer
Sumatra (CPMS) yang membawahi 5
Batalyon.

Gadjah Mada
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Dinamika Organisasi CPM
Pada tanggal 31 Mei 1950,
CPMD dan CPMS dihapus menjadi
CPM dan Markas Besarnya yang
semula bertempat di Jogyakarta
dialihkan ke Jakarta. Sejak itu nama
Markas Komando Corps Polisi
Militer diubah menjadi Markas
Besar Polisi Militer. Enam bulan
kemudian tepatnya pada tanggal 28
November 1950 ditetapkan 7 (tujuh)
Batalyon Polisi Militer untuk seluruh
Indonesia. Selain itu dibentuk pula
Batalyon Rajasa,yang merupakan
Satuan Khusus CPM yang dapat
digerakkan dalam waktu cepat.
Pembenahan organisasi dan tugastugas terus dilanjutkan seiring dengan
penyempurnaan organisasi TNI pada
masa itu.
Sampai dengan keluarnya
Keputusan Menhankam Panglima
ABRI Nomor Kep/A/7/III/1971,
tanggal 6 Maret 1971 dibentuklah
organisasi Polisi Militer ABRI dan
membawa dampak terhadap
struktur organisasi Polisi Militer
Angkatan Darat. Selanjutnya melalui
Keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor
Kep/45/II/1972 tanggal 5 Februari
1972 ditetapkan organisasi Dinas
Provoost Angkatan Darat. Kemudian
disusul dengan Keputusan Panglima
ABRI Nomor Kep/04/P/II/1984
tanggal 4 Februari 1984 tentang
Penyelenggaraan fungsi Kepolisian
Militer di lingkungan ABRI dan Kepala
Staf TNI AD Nomor Kep/11/XII/1984
tanggal 17 Desember 1984 tentang
pencabutan organisasi Dinas Provost
TNI AD dan menetapkan menjadi
organisasi Pusat Polisi Militer,
yang pada saat itu mempunyai
kewenangan dalam pelaksanaan
tugas dan fungsinya terhadap ke tiga
(3) Angkatan (AD, AL, AU) dan Polri
yang disebut Bina Tunggal.

Keputusan Panglima TNI Nomor
Kep/1/III/2004 tanggal 26 Maret
2004, Penyelenggaraan Tugas dan
Fungsi Kepolisian Militer dilingkungan
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.
Organisasi saat ini
Seiring dengan dinamika
tugas yang semakin komplek Bapak
Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa,
mengembangkan organisasi TNI AD
dan Jajarannya termasuk didalamnya
Puspomad. Pada awal tahun 2019,
Kasad mengeluarkan Surat Perintah
Kasad No Sprin / 62 / I / 2019
tanggal 9 Januari 2019 tentang
penunjukkan tim Kelompok Kerja
perubahan organisasi dan tugas
satuan jajaran TNI AD. Kemudian
pada tanggal 10 Januari 2019
Kasetumad menyebarkan undangan
rapat pada hari Jumat tanggal 11
Januari 2019 di Ruang Bina Yudha
I Mabesad untuk menghadiri rapat
perubahan orgas di lingkungan
TNI AD yang dipimpin oleh Kasad,
dari Puspomad yang hadir adalah
Danpuspomad (saat itu dijabat oleh
Mayjen TNI Rudi Yulianto).

Mengembangkan
organisasi TNI AD
dan Jajarannya
termasuk didalamnya
PUSPOMAD.
Setelah melalui beberapa
tahapan dalam rapat-rapat baik yang
diselenggarakan di Mabesad, Kemhan
maupun Kemenkumham yang
memakan waktu berbulan-bulan,
maka pada tanggal 26 Desember
2019, Kepala Staf angkatan Darat
mengeluarkan Perkasad nomor 26
Tahun 2019 tanggal 26 Desember
2019 tentang Organisasi dan Tugas
Markas Besar TNI Angkatan Darat
yang didalamnya terdapat Lampiran
XVIII tentang Organisasi dan Tugas
Pusat Polisi Militer TNI Angkatan
Darat (Orgas Puspomad) Uji Coba.
Dan pada tanggal 30 Januari 2020,
Kasad memerintahkan kepada
jajarannya untuk memberlakukan
Orgas yang baru.
Perubahan Orgas Puspomad
yang baru sekarang meliputi
perubahan tugas pokok Puspomad,
penambahan fungsi utama
Polisi Militer, struktur organisasi
peningkatan maupun penambahan
jabatan di lingkungan Puspomad.
Tugas pokok Puspomad yang semula
membina dan menyelenggarakan
fungsi Polisi Militer dalam rangka
mendukung tugas pokok TNI
Angkatan Darat berubah menjadi
menyelenggarakan pembinaan
kecabangan, pembinaan personel,
dan fungsi Polisi Militer dalam
rangka mendukung tugas TNI
Angkatan Darat.

Pada era reformasi, setelah
berpisahnya Polri dari
TNI maka berdasarkan

Dalam melaksanakan
tugas pokok Puspomad
Rabiniscab 2019
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STRUKTUR ORGAS PUSPOMAD
KOMANDAN
WAKIL KOMANDAN

IR

IRUTUM

DIRCAB

IRUTBEM
KASUBDITBINSAT

DIRUM

DIRBIN
RENPROGGAR

KASUBDITPERSLOG

DANDENMA

KASUBDITSISLITBANG

DANSATLAKIDIK
TIPIDMILUM

DIRBIN
LIDPAMFIK

KASUBDITPAMOPSTER

DANSATIDIK

WADANSATIDIK

DIRBIN
DIKLAT

DANSATLAKIDIK
TIPIDSUS

DANSATLAK
LIDPAMFIK

DIRBIN
GAKKUM

DIRBIN
IDIK

KA
INFOLAHTA

KASTAL
TAHMIL

DIRBIN
WAL

DIRBIN
TAHMIL

PAMEN
AHLI

KAPEN

DANYON
POMAD

DANSATLAKIDIK
TIPIDTER

menyelenggarakan 6 fungsi utama
meliputi Pembinaan Kecabangan,
Pembinaan Pendidikan dan Latihan,
Pembinaan Penyelidikan dan
Pengamanan Fisik, Pembinaan
Penegakan Hukum, Pembinaan
Penyidikan dan Pembinaan
Pengawalan, dengan Orgas
Puspomad yang baru ada
penambahan fungsi pembinaan di
bidang Tahanan Militer (Tahmil).

Serah Terima Jabatan Danpuspomad, Mabesad, 21 April 2020.

FOTO: DOK. puspom

Perubahan Struktur
organisasi Puspomad lama, dengan
peningkatan/perubahan nomenklatur
jabatan pada:
1. Danpuspomad Mayjen TNI
menjadi Letjen TNI.
2. Wadanpuspomad Brigjen TNI
menjadi Mayjen TNI.
3. Irpuspomad Kolonel Cpm
menjadi Brigjen TNI.
4. Dirbincab Kolonel Cpm menjadi
Dircab Brigjen TNI.
5. Sespuspomad Kolonel Cpm
menjadi Dirum Brigjen TNI.

Kolonel Cpm.
3. Dirbinrenproggar berpangkat
Kolonel Cpm.
4. Dirbintahmil berpangkat Kolonel
Cpm.
5. Irutum berpangkat Kolonel Cpm.
6. Irutben berpangkat Kolonel Cpm.
7. Kasubditperslog berpangkat
Kolonel Cpm.
8. Kasubditpamopster berpangkat
Kolonel Cpm.
9. Kasubditbinsat berpangkat
Kolonel Cpm.
10. Kasubditsislitbang berpangkat
Kolonel Cpm.
11. Dansatlaktipidter.

Danpuspomad pertama dengan
pangkat Bintang Tiga. Seluruh
jabatan dalam perubahan Organisasi
sudah terpenuhi seluruhnya. Dengan
adanya peningkatan kepangkatan dan
penambahan jabatan di lingkungan
Puspomad, kinerja setiap personel
diharapkan semakin meningkat dan
semua tugas yang diemban dapat
diselesaikan secara efektif dan efisien.
Kemajuan perubahan organisasi
Puspomad ini secara tidak langsung
akan menciptakan Polisi Militer
Angkatan Darat yang profesional dan
modern dihadapkan dengan tantangan
tugas dimasa akan datang. n

Dan pembentukan jabatan baru:
1. Dansatidik berpangkat Brigjen TNI.
2. Wadansatidik berpangkat

Pada saat ini Danpuspomad
dijabat oleh Letjen TNI Dodik
Wijanarko, S.H., C,Fr.A., beliau pejabat

Penulis :
Mayor Cpm Tonny K, S.T.
Kasi Orgas dan Profesi Sdircab Puspomad
NRP 11010014590175

Gadjah Mada
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NONTON BARENG
WAYANG KULIT VIRTUAL

FOTO: PEN PUSPOMAD

PEDULI TERHADAP PELESTARIAN BUDAYA ASLI INDONESIA

S

alah satu satuan Polisi
Militer Angkatan Darat
(Pomad) yang berada di
tingkat Komando Resort Militer
(Korem) adalah Detasemen Polisi
Militer yang disingkat Denpom.
Detasemen Polisi Militer V/1
Madiun merupakan satuan badan
pelaksana Polisi Militer Kodam V/
Brawijaya yang melaksanakan tugas
menyelenggarakan penyelidikan dan
pengamanan fisik, penegakan hukum,
penyidikan dan pengawalan dalam
rangka mendukung tugas pokok
Korem 081/Dhirotsaha Jaya dan
Pomdam V/Brawijaya.
Dalam rangka memperingati
Hari Ulang Tahun Ke-74 Polisi
Militer Angkatan Darat tahun 2020,
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satuan-satuan jajaran Pomad mulai
dari tingkat pusat hingga satuan
paling bawah dari Sabang sampai
Merauke termasuk satuan Denpom
V/1 Madiun menyelenggarakan
rangkaian kegiatan sesuai perintah
dari Pimpinan Pomad. Peringatan
HUT Pomad kali ini berbeda dengan
peringatan-peringatan sebelumnya.
Pada suasana Pandemi Covid-19
memaksa Pomad memperingati Hari
Jadi Pomad dengan lebih sederhana,
meskipun demikian tetap penuh
makna. “Polisi Militer TNI AD
adalah Kita yang Profesional dan
Modern” merupakan tema yang
diangkat Puspomad pada peringatan
Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74
Pomad yang jatuh pada hari Senin
tanggal 22 Juni 2020. Tema tersebut

diangkat untuk menggambarkan
bahwa kita sebagai Prajurit Pomad
harus memahami dan menguasai
tugas-tugas Polisi Militer Angkatan
Darat yang selalu mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi.
Adapun rangkaian kegiatan
yang dilaksanakan oleh Denpom V/1
Madiun diantaranya melaksanakan
Ziarah Rombongan di Makan
Pahlawan, melaksanakan Bhakti
Sosial Donor Darah, melaksanakan
Syukuran dan dilanjutkan dengan
Nonton Bareng Pagelaran Wayang
Kulit Virtual dengan Dalang Ki Cahyo
Kuntadi dari Blitar Jawa Timur dengan
cerita (lakon) ‘BIMA GUGAH” yang
diselenggarakan oleh Puspomad.

KEGIATAN SATUAN
Seluruh rangkaian kegiatan tersebut
dalam pelaksanaannya tetap
memperhatikan protokol kesehatan
yang diatur pemerintah, yaitu
mencuci tangan, memakai masker
dan menjaga jarak demi mencegah
penyebaran Covid-19. Mengingat
pentingnya makna kegiatan nonton
bareng pagelaran Wayang Kulit
tersebut, Denpom V/1 Madiun
melibatkan unsur Fokopimda Kota
Madiun ikut hadir nonton bareng
bersama Prajurit dan PNS (Pegawai
Negeri Sipil) Denpom V/1 di
Madenpom V/1.
Pagelaran Wayang Kulit secara
Virtual tersebut merupakan ide dari
Komandan Puspomad (Danpuspomad)
Letjen TNI Dodik Wijanarko, S.H.
C.Fr.A. yang mempunyai maksud dan
tujuan untuk memberikan hiburan
kepada masyarakat serta prajurit dan
PNS Pomad di seluruh Indonesia pada
masa pandemi Covid-19. Selain itu
Pagelaran Wayang Kulit secara Virtual
tersebut sebagai bentuk kepedulian
Danpuspomad selaku pimpinan
tertinggi Korps Baret Biru TNI AD
terhadap pelestarian budaya asli
Indonesia.
Kepedulian Danpuspomad
terhadap pelestarian budaya
asli Indonesia ini sesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945 Pasal 32 ayat (1) yang
mengamanatkan bahwa “Negara
memajukan kebudayaan nasional
Indonesia di tengah peradaban
dunia dengan menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara
dan mengembangkan nilainilai budayanya”. Sehingga kita
selaku prajurit Pomad yang juga
sebagai warga Negara Republik
Indonesia yang setia kepada
Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 senantiasa mendukung
dan mentauladani Danpuspomad

Negara
memajukan
kebudayaan
nasional Indonesia
di tengah
peradaban dunia
dengan menjamin
kebebasan
masyarakat dalam
memelihara dan
mengembangkan
nilai-nilai
budayanya,
atas kepedulian Beliau terhadap
pelestarian budaya Indonesia.
Sedangkan makna dari lakon
“BIMA GUGAH” atau “BIMA
DIBANGUNKAN” dalam pagelaran
Wayang Kulit secara Virtual tersebut,
bahwa tokoh “BIMA” dalam bahasa
Sansekerta artinya “Mengerikan”.
Sedangkan nama lain dari Bima
adalah Werkudara atau Bhimasena
yang berarti Panglima Perang.
Sifat yang dimiliki tokoh Bima atau
Werkudara atau Bhimasena yaitu
gagah berani, teguh, kuat, patuh
dan jujur serta menganggap semua
orang sama derajatnya, sehingga ia
digambarkan tidak pernah berbicara
menggunakan bahasa halus (bahasa
jawa krama) dan tidak pernah
duduk di depan lawan bicaranya,
kecuali saat ia menjadi seorang Resi
baru berbicara halus dan duduk.
Adapun inti dari cerita (lakon) “BIMA
GUGAH” yaitu mengisyaratkan secara
ontalogis ajaran konsepsi manusia,
konsepsi Tuhan dan bagaimana

manusia menuju Tuhannya. Cerita
tersebut juga mengajarkan tentang
hidup yang sebenarnya hidup,
mengetahui asal dan tujuan hidup
manusia, atau yang sering disebut
“Sangkan Paraning Dumadi” (Dari
mana manusia berasal dan akan
kemana ia akan kembali). Sehingga
diharapkan Generasi penerus bangsa
dan masyarakat Indonesia menjadi
masyarakat beridentitas, beradab
dan bermartabat. Begitu juga dengan
Prajurit Polisi Militer Angkatan Darat.
Tanpa disangka, pagelaran
Wayang Kulit secara Virtual tersebut
mendapat perhatian khusus dari
Ketua Museum Rekor Indonesia
(MURI) Jaya Suprana. Sehingga ketua
Muri hadir langsung ke Mapuspomad,
untuk menghadiri acara nonton
bareng wayang kulit virtual, sekaligus
memberikan piagam penghargaan
Rekor Muri Dunia Indonesia kepada
Danpuspomad Letjen TNI Dodik
Wijanarko, S.H. C.Fr.A.. Piagam
Penghargaan ini diberikan atas
rekor bahwa Polisi Militer Angkatan
Darat “Institusi Militer Pertama yang
Menggelar Wayang Kulit secara
Virtual” di dunia.
Dengan dilaksanakan rangkaian
kegiatan dalam rangka HUT Ke-74
Polisi Militer Angkatan Darat Tahun
2020, diharapkan seluruh prajurit
Pomad dan PNS jajaran Pomad
dapat mengambil hikmah dan makna
dari kegiatan tersebut, diantaranya
prajurit Pomad harus menghargai
dan menghormati jasa para Pahlawan
pendahulu, mendarmabaktikan
dan membantu untuk kepentingan
sosial, serta yang lebih penting
lagi mendukung dan mentauladani
Pimpinan yang peduli terhadap
pelestarian budaya asli Indonesia. n

Penulis
MAYOR CPM HARIAWAN
WADANDENPOM V/1
NRP11990004880371
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YONWALPROTNEG PASPAMPRES

PENGAWALAN
VVIP DI MASA
PANDEMI COVID-19

P

andemi Covid 19 atau
yang disebut sebagai
corona disease 2019 yang
merupakan pandemi yang telah
menyerang banyak korban secara
serempak di berbagai belahan dunia.
Pada bulan Maret badan kesehatan
dunia yang dikenal juga dengan WHO
telah menetapkan penyakit covid-19
sebagai global pandemi. Dengan itu
maka secara resmi WHO menyatakan
bahwa pandemi covid-19 ini menjadi
situasi darurat internasional. Begitu
pula dengan halnya di Indonesia
yang mulai dari bulan Februari telah
merambah kepada masyarakat
Indonesia akibat penyebaran virus
yang berasal dari wuhan tersebut.
Situasi ini menyebabkan
pemerintahan Indonesia untuk
mengambil sikap dengan menerapkan
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protokol kesehatan yang wajib
diterapkan oleh seluruh masyarakat
Indonesia. Seperti pembatasan gerak
dan pemberlakuan sistem kerja di
rumah atau yang dikenal juga dengan
WFH (work from home). Hal ini juga
berlaku di dalam satuan Polisi Militer
Anggkatan Darat yang memiliki
tugas pengawalan di lingkungan
kepresiden. Tugas pokok Batalyon

Pengawal Protokoler Kenegaraan
(Yonwalprotneg) Paspampres
dibagi menjadi dua tugas utama
yakni tugas pengawalan bermotor
dan tugas kawal istana serta
protokoler kenegaraan. Dalam tugas
keseharian untuk mengawal Presiden,
Yonwalprotneg sebagai bagian dari
Pasukan Pengamanan Presiden
(Paspampres) menerapkan sistem
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protokoler yang ketat demi menjaga
keselamatan VVIP yang merupakan
salah satu bentuk penerapan
tugas itu sendiri. Dalam aplikasinya
Yonwalprotneg selalu menekankan
pentingnya hal tersebut tidak hanya
bagi prajuritnya maupun untuk
keluarga karena virus Corona dapat
muncul dari manapun.

PENGAWALAN
BERMOTOR VVIP
Salah satu tugas pengawalan
korps Pomad di jajaran Paspampres
adalah melaksanakan kawal bermotor
baik untuk dinas keseharian VVIP
maupun dinas khusus seperti
kunjungan luar daerah. Dalam
dinas keseharian VVIP dari Kompi
pengawalan bermotor mengerahkan
satu tim dari kompi pengawalan
bermotor khusus Presiden dan

Wapres selama masa pandemi
covid-19. Dengan berbagai
pertimbangan dan kerawanan akan
penyebaran covid-19 maka seluruh
unsur melaksanakan pengawalan
melekat selama 2 bulan secara
terus menerus. Seluruh prajurit
yang mengawal Presiden dipastikan
harus menjalankan pengujian
tes PCR atau di Indonesia lebih
dikenal dengan metode SWAB Test
yang wajib dilakukan oleh seluruh
prajurit Paspampres termasuk
Prajurit Yonwalprotneg. Hal ini demi
memastikan tidak adanya faktor
penyebaran dari dalam sistem
pengawalan itu sendiri. Meski dengan
adanya sistem ini membuat para
prajurit Yonwalprotneg harus berpisah
dari keluarga dalam jangka waktu
2 bulan setiap melaksanakan dinas
kawal VVIP. Suka duka tersebut tidak
menurunkan moril Prajurti Pomad
yang mengabdikan diri pada tugas
bangsanya ini. Hal ini merupakan
kebanggaan karena Prajurit Pomad
juga memberikan sumbangsih untuk
menjaga simbol negara dalam masa
covid yang membuat kekacauan tidak
hanya di tatanan nasional namun juga
internasional.
Selama terhitung dari bulan
februari semenjak dinyatakan
penyebaran covid-19 di dunia,
presiden RI dengan segala
pertimbangan dan priortas dalam
pekerjaan membangun bangsa
Beberapa kunjungan yang
telah terlaksanan pada tahun
2020 ini meliputi :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tgl 20 s.d 24 Januari (RI1 Jogja)
Tgl 27 s.d 31 Januari (RI1 Surabaya)
Tgl 3 s.d 10 Februari (RI2 Jombang)
Tgl 12 s.d 14 Februari (RI1 Jogja)
Tgl 17 s.d 21 Februari (RI2 Solo)
Tgl 27 s.d 31 Februari (RI1 Aceh)
Tgl 17 s.d 19 Juni (RI1 Jogja,
Manokwari)
8. Tgl 24 s.d 26 Juni (RI1 Surabaya,
Banyuangi)
9. Tgl 1 s.d 2 Juli (RI1 Kendal)
10. Tgl 7 s.d 9 Juli (RI1 Palangkaraya)
11. Tgl 8 Juli (RI2 Sukabumi)
12. Tgl 21 s.d 24 Juli (RI1 Manado, Luwuk,
Makasar)

Indonesia telah melakukan berbagai
kunjungan-kunjungan kerja meski
masih belum adanya tanda-tanda
penurunan angka penyebaran covid19. Hal ini tentu saja mengartikan
tugas dan peranan kawal bermotor
yang menjadi tim pendahulu untuk
melakukan persiapan ke beberapa
daerah yang dikunjungi demi
mempersiapkan rute perjalanan RI1.
Tugas Kawal bermotor
merupakan tugas yang khusus hanya
mampu dilakukan oleh prajurit Gajah
mada dan hal ini merupakan tugas
paling krusial dalam pengawalan
simbol kenegaraan. Sehingga peran
Prajurit Pomad untuk selalu menjaga
kesehatan dan kesiapan dalam
bekerja dalam jangka waktu yang
lama merupakan tantangan besar
bagi prajurit Pomad.

PENGAWALAN ISTANA
DAN KEGIATAN
PROTOKOLER
KENEGARAAN
Tugas Prajurit Pomad juga
bertugas melakukan pengawalan
istana serta menjadi pelaksanaan dari
berbagai event protokoler kenegaraan
yang berarti menjadi cerminan
prajurit TNI baik secara nasional dan
juga baik secara internasional. Hal
ini tidak lain karena hal-hal yang
bersifat protokoler kenegaraan adalah
simbol kebesaran bangsa sebuah
negara itu sendiri. Dalam keseharian
melaksanakan pengawalan
istana tidak jauh berbeda dengan
pengawalan bermotor, pengawalan
istana juga melaksanakan kedinasan
sebanyak 72 orang selama 2
bulan berturut turut. Dan sudah
pasti mereka juga mengalami rasa
keinginan yang tinggi untuk bertemu
keluarga yang mau tidak mau harus
ditahan selama menjalankan tugas
pada pengabdian bangsa. Bahkan
tidak sedikit yang telah merasa istana
sebagai tempat tinggalnya karena

Gadjah Mada
MAJALAH

19

KEGIATAN SATUAN
19. Penggunaan masker pada event
giat protokoler ini bukan merupakan
perkara mudah. Masker yang menjadi
kewajiban pemakaian membuat
semakin beratnya pergerakan
pasukan baik dalam perpindahan
maupun pergerakan di tempat
yang menyita banyak stamina lebih
dari biasanya. Namun demikian hal
ini telah diantisipasi sebelumnya
dengan melatihkan para prajurit
Yonwalprotneg dengan menu
ketahanan demi memperlancar
dinamika kedinasan yang masuk ke
tahap New Normal.
saking lamanya mereka melekat
dengan tugas keistanaan.
Untuk tugas giat protokoler
kenegaraan sudah terlaksana
sebanyak tiga kali giat selama
dalam masa pandemi covid-19.
Yang pertama acara credential dan
pelantikan pejabat Gubernur Provinsi
Riau yang telah dilaksanakan di
Istana Merdeka. Dalam pelaksanaan
credential merupakan acara
kenegaraan pertama yang dilakukan
dengan protokol.
Kesehatan dalam menghadapi
tantangan New Normal. Beberapa
kegiatan protokoler kenegaraan yang
telah terlaksana diantaranya
Pelantikan Gubernur DKI
Jakarta pada tanggal 15
April 2020, Credential
pada tanggal 10 Juni
2020 dan
Pelantikan
Gubernur
Riau pada
tanggal 27 Juli
2020

FOTO:dok pribadi

Prosesi Upacara
Credential

Pelaksanaan Upacara
Credential dengan upacara secara
kemiliteran yang dilakukan dari
penerimaan dubes sampai dengan
kepulangannya. Dalam prosesi
akhir para dubes mendapat
perlakuan khusus dengan jajar
penghormatan oleh pasukan
pengawalan istana Yonwalprotneg
ketika akan keluar melalui gerbang
utama istana merdeka. Dalam
pelaksanaannya seluruh prajurit
mengenakan perlengkapan
kebesaran dan menggunakan
tambahan pengamanan dari covid-

FOTO:dok pribadi
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Dengan demikian sangat besar
sumbangsih yang telah dilakukan oleh
Yonwalprotneg dalam pelaksanaan
berbagai kegiatan kenegaraan selama
masa Pandemi Covid 19 sampai
dengan saat ini. Dengan perubahan
dinamika yang terjadi Prajurit Pomad
Yonwalprotneg Paspampres selalu
siap untuk pengabdian tertinggi
sebagai pengawal simbol negara
dan perisai hidup pemimpin yang
merupakan tugas kebanggaan bangsa
dan negara Indonesia. n

Penulis :
Letnan Satu CPM Gede Cadhu Wibawa
Danton Ki A Yonwalprotneg Paspampres
NRP 11140028250489

FOTO:dok pribadi
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PENJAGA

Pengawalan VVIP saat Presiden memasuki Istana Bogor

DUA ISTANA

PRESIDEN
D
enpom III/1 Bogor
merupakan satuan Pomad
kewilayahan di bawah
komando Pomdam III/Siliwangi,
dengan status Denpom type A
di antara satuan jajaran Pomad di
seluruh Indonesia. Hal ini merupakan
suatu keistimewaan di mana Denpom
Bogor hingga saat ini menjadi
Denpom yang menjalankan tugas
menjaga dua istana Kepresidenan
yang sarat akan makna sejarah
terbentuknya NKRI hingga saat
ini. Adalah istana Bogor dan Istana
Cipanas yang menjadi tanggungjawab
sekaligus kebanggaan bagi prajurit
Pomad Denpom III/1 Bogor dalam
menjaga dan mengamankan simbol
sejarah dan sekaligus simbol
kenegaraan Republik Indonesia.
Istana Bogor dibangun pada
tahun 1745 oleh Gubernur Jenderal

Belanda Van Imhoff
(1745-1750) yang
memerintahkan
pembangunan
sebuah pesanggrahan
yang diberi nama
Buitenzorg (artinya
‘bebas masalah/kesulitan)
dengan mencontoh arsitektur
Blenheim Palace, kediaman Duke
of Malborough, dekat kota Oxford
di Inggris. Penamaan Buitenzorg itu
termasuk wilayah perkampungan di
sekitarnya, yang kini dikenal sebagai
Kota Bogor.

Pada masa penjajahan Belanda,
Istana Kepresidenan Bogor memiliki
fungsi utama sebagai tempat
peristirahatan. Namun, setelah masa
kemerdekaan, seperti fungsi istanaistana kepresidenan lainnya, fungsi
istana berubah menjadi kantor urusan

Istana Cipanas, Cianjur

kepresidenan serta menjadi kediaman
resmi Presiden Republik Indonesia
di mana saat ini Presiden Jokowi
dan keluarganya tinggal di dalam
lingkungan Istana Bogor. Berbagai
event nasional dan internasional
sering diselenggarakan di tempat
ini yang tentunya menjadi objek
pengamanan tugas Denpom III/1
Bogor.
Selain Istana Bogor,
Denpom III/1 Bogor juga memiliki
keistimewaan karena menjaga
istana Kepresidenan Cipanas yang
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alamnya yang bersih dan segar,
bangunan itu sempat dijadikan
tempat peristirahatan para Gubernur
Jenderal Belanda.

Penjagaan Istana Kepresiden Cipanas oleh Subdenpom III/1-1 Cianjur.

dalam kesehariannya dilaksanakan
oleh Subdenpom III/1-1 Cianjur.
Berbeda dengan Istana Bogor yang
menjadi tempat tinggal Presiden
Jokowi beserta keluarganya, Istana
Kepresidenan Cipanas yang terletak
di antara jalur Jalan Raya Jakarta
dan Bandung arah Puncak, sekitar
103 kilometer dari Jakarta, atau
20 kilometer dari kota Kabupaten
Cianjur, ini sejak dulu lebih banyak
difungsikan sebagai tempat
peristirahatan dan persinggahan.
Dengan diselimuti udaranya bersih,
sejuk, dan segar, halamannya terbagi
dalam dua areal, yakni areal taman

istana dan areal hutan istana.
Dalam catatan sejarah,
keberadaan Istana Kepresidenan
Cipanas bermula dari sebuah
bangunan yang didirikan pada
tahun 1740 dan oleh pemerintahan
Gubernur Jenderal G.W. Baron van
Imhoff (1743), karena daya tarik
sumber air panasnya, dibangun
sebuah gedung kesehatan di
sekitar sumber air panas tersebut
yang juga difungsikan sebagai
tempat penyembuhan tentara
Belanda. Kemudian, karena udara
pengunungan yang sejuk serta

Pada masa pemerintahan RI,
tercatat bahwa Presiden Soekarno
sering berada di Istana Cipanas untuk
mencari inspirasi-inspirasi pidatonya.
Istana Cipanas juga mencatat
peristiwa penting dalam sejarah
perekonomian Indonesia yaitu pada
tanggal 13 Desember 1965, ruang
makan di Gedung Induk, pernah
difungsikan sebagai tempat kabinet
bersidang dalam rangka penetapan
perubahan nilai uang dari Rp1.000,00
menjadi Rp1,00, sewaktu jabatan
Menteri Keuangan Republik Indonesia
dipegang oleh Bapak Frans Seda.
Demikianlah sekelumit
keistimewaan dua istana
kepresidenan RI yang menjadi objek
pengamanan Denpom III/1 Bogor.
Dua istana yang memiliki banyak
makna sejarah dalam perjalanan
terbentuknya NKRI hingga saat ini. n
Penulis
Letkol Cpm Sutrisno, S.H, M.Si
Dandenpom III/1 Bogor
NRP. 11000051210377

Pintu gerbang Istana Bogor
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TRADISI PENERIMAAN
DAN PENGUKUHAN
WARGA BARU
KORPS POMAD

P

FOTO:dok. pen. puspomad

usat Pendidikan Polisi Militer
Kodiklat Angkatan Darat
mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan pendidikan
kecabangan Polisi Militer dalam
rangka mendukung tugas pokok
Kodiklat Angkatan Darat. Pusdikpom
dalam melaksanakan tugas pokoknya
menyelenggarakan pendidikan
kecabangan Polisi Militer terbagi
menjadi 4 (empat) jenis pendidikan
yaitu Pendidikan Pertama (Dikma),
pendidikan pembentukan (Diktuk),
Pendidikan pengembangan umum
(Dikbangum) dan pendidikan
pengembangan spesialisasi
(Dikbangspes)
Pendidikan Pertama (Dikma)
adalah pendidikan yang ditempuh
oleh mereka yang berasal dari
masyarakat umum yang dididik
untuk menjadi prajurit TNI AD dan
kemudian melaksanakan pendidikan
dasar kecabangan di lembaga
pendidikan kecabangan masingmasing, seperti halnya kecabangan
Korps Polisi Militer yang dididik di
Pusdikpom Kodiklatad.

FOTO:dok. pen. puspomad

Salah satu rangkaian kegiatan
Pendidikan dalam rangka membentuk
dan menumbuhkan kebanggaan
serta kecintaan terhadap Korps Polisi
Militer Angkatan Darat yaitu dengan
diselenggarakannya kegiatan tradisi
penerimaan dan pengukuhan warga
baru Korps Polisi Militer Angkatan
Darat. Kegiatan penerimaan dan
pengukuhan warga baru Korps Polisi
Militer Angkatan Darat tersebut
FOTO:dok. pen. puspomad
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FOTO:dok. pen. puspomad

diselenggarakan setiap tahun yang
diikuti oleh setiap peserta didik
dari jenis pendidikan pertama
baik golongan Perwira, Bintara
dan Tamtama yang baru masuk
di lingkungan Korps Polisi Militer
Angkatan Darat.
Penyelenggaraan tradisi
penerimaan dan pengukuhan Warga
baru Korps Polisi Militer diawali
dengan kegiatan pengenalan tentang
sejarah berdirinya Korps Polisi
Militer, kemudian dilanjutkan dengan
memperoleh materi-materi tentang
Kepolisian Militer yang harus dilewati
di tiap Pos oleh para peserta tradisi,
serta kegiatan pencarian Baret Biru
dan penarikan Jeep Putih dan juga
pemutaran Film tentang kegiatankegiatan Satpomad dengan tujuan
agar lebih mengenalkan bagaimana
peran dan fungsi Polisi Militer
Angkatan Darat.

Setelah rangkaian kegiatan
itu dilalui oleh para peserta tradisi
maka sebagai puncaknya adalah
melaksanakan kegiatan Upacara
Penerimaan dan pengukuhan Warga
Baru Korps Polisi Militer Angkatan
Darat. Pada tahun 2020 ini ada hal
yang berbeda dengan tahun-tahun
sebelumnya dalam kegiatan Upacara
Penerimaan dan pengukuhan Warga
Baru Korps Polisi Militer Angkatan
Darat tersebut, kenapa demikian?.
Hal ini disebabkan karena yang
menjabat sebagai Inspektur Upacara
adalah Komandan Pusat Polisi Militer
Angkatan Darat yang berpangkat
Jenderal berbintang tiga. Inilah kali
pertamanya yang merupakan momen
sejarah bagi Korps Polisi Militer
selama berdirinya sampai dengan
sekarang dipimpin oleh Letnan
Jenderal TNI, yaitu Letnan Jenderal
TNI Dodik Wijanarko, S.H, C.Fr.A..
Hal tersebut tentunya merupakan

suatu kebanggaan tersendiri bagi
Korps Polisi Militer pada umumnya
dan terutama kepada para peserta
yang mengikuti upacara penerimaan
dan pengukuhan warga Baru Korps
Polisi Militer Angkatan Darat pada
khususnya.
Hal ini seperti yang disampaikan
oleh salah satu peserta yaitu Prajurit
Dua Liberius Holago yang berasal dari
Papua, saya sangat bangga menjadi
Prajurit Polisi Militer Angkatan
Darat dan merasa senang karena
bisa mengikuti serta bisa melihat
langsung bapak Letnan Jenderal TNI
Dodik Wijanarko, S.H, C.Fr.A.. “Saya
sangat bersyukur kepada Tuhan
Yang Maha Esa atas anugerah yang
diberikan kepada saya dan temanteman karena bisa mengikuti Upacara
Penerimaan dan pengukuhan Warga
Baru Korps Polisi Militer Angkatan
Darat,” tambahnya lagi.
Semoga dengan kegiatan
tersebut akan menjadikan suatu
kebanggan dan menumbuhkan rasa
kecintaan terhadap Korps Polisi Militer
Angkatan Darat guna mendukung
keberhasilan pencapaian tugas Pokok
Polisi Militer Angkatan Darat dimasa
kini dan dimasa yang akan datang. n

Jayalah selalu Korps Polisi
Militer Angkatan Darat……!!!!
Penulis:
Sertu Asrul Risahondua
Ba Ur Alins Pusdikpom/PUSDIKPOM
KODIKLATAD
NRP 21130034670192
FOTO:dok. pen. puspomad
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PUSDIKPOM BERTAHAN
HADAPI COVID-19

V

FOTO:dok. pribadi

ibad

i

dan didapati yang bersangkutan
terkonfirmasi positif Covid-19.
Menyadari adanya kasus
positif di lingkungan Pusdikpom,
Komandan Pusat Pendidikan Polisi
Militer yaitu Kolonel Cpm Agus
Wijanarko,S.H.,M.Si memerintahkan
untuk segera dilakukan swab test
secara massal. Swab test massal awal
diikuti oleh 200 personel yang terdiri
dari siswa, gumil yang mengajar, dan
pengasuh yang pernah berkontak
dengan siswa tersebut. Dari hasil
swab test awal tersebut diketahui
sebanyak 99 personel positif
sehingga total menjadi 101
personil Pusdikpom yang
terinfeksi virus Covid-19.
Mengetahui hal
tersebut, Komandan
Pusat

FOT
O

:dok

. pr

irus Covid-19 atau yang
biasa kita sebut dengan
virus corona adalah virus
yang menjadi sangat
ditakuti diseluruh dunia sejak akhir
tahun 2019. Virus ini ditularkan
dari manusia ke manusia dan
menyebabkan demam, batuk kering
pada yang terinfeksi virus tersebut.
Namun dalam beberapa kasus yang
dialami, gejala yang ditimbulkan
lebih beragam seperti rasa nyeri
dan hidung tersumbat, sakit kepala,
konjungtivitis, sakit tenggorokan,
diare, kehilangan indera rasa atau
penciuman, ruam pada kulit atau
perubahan warna jari tangan atau
kaki. Gejala yang dialami biasanya
bersifat ringan dan muncul secara
bertahap dan beberapa orang
menjadi terinfeksi tetapi hanya
memiliki gejala ringan.
Dalam rangka Ulang Tahun
Polisi Militer TNI Angkatan Darat
(POMAD), banyak rencana kegiatan
POMAD dalam membantu mencegah
penyebaran virus Covid – 19, namun
belum selesai melaksanakan seluruh
rangkaian kegiatan tersebut, kabar
buruk datang dari Pusat Pendidikan
Polisi Militer (Pusdikpom). Cerita
berawal dari dua orang Siswa
Dikjurta yang sakit kemudian dirujuk
ke Rumah Sakit
Dustira, Cimahi.
Setelah dirawat,
pihak rumah
sakit kemudian
melakukan
swab test
sebanyak
dua kali
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Pendidikan Polisi Militer Kolonel
Cpm Agus Wijanarko,S.H., M.Si
langsung mengambil langkah untuk
mengkarantina seluruh personel
yang positif terinfeksi secara mandiri
didalam kawasan Pusdikpom dibantu
dengan Kesdam III Siliwangi. Kondisi
100 personel yang sebelumnya
dinyatakan positif itu dalam kondisi
bugar, bahkan sejak awal dinyatakan
positif dan sejak awal menjalani

KEGIATAN SATUAN

foto : dok. pribadi

C, serta rutin mengecek kesehatan
yang dilakukan secara berkala.
Kemudian bantuan dari Wali Kota
Cimahi Bapak Ajay Muhammad
Priatna yang mengirimkan 1 paket
Vitamin C & Vitamin E, kemudian
Yayasan Budda Tzu Chi yang
memberikan 500 pcs Vitamin dan
masker, Dankodiklat TNI AD yang
memberikan APD, Face Shield dan
pengobatan dengan cara terapi,
Dirdik Kodiklat TNI AD yang
mengirimkan 99 botol Minuman
herbal, dan BNPB yang memberikan
200 pcs Masker B95, 20 pcs Masker

foto : dok. pribadi

karantina. Dari semuanya tidak ada
gejala apapun, tidak ada pusing
dan mual, tidak sesak nafas, tidak
ada demam, dan termasuk dalam
golongan OTG atau orang tanpa
gejala.
Berbagai usaha dan kegiatan
dilakukan untuk membuat personel
yang positif terinfeksi virus Covid19 segera sembuh. Berbagai
bantuanpun berdatangan, Salah
satunya bantuan dari Kepala Staf
TNI AD Jenderal TNI Andika Perkasa
yang mengirimkan 198 Vitamin &
30 pcs Face Mask Shilo, Komandan
Pusat Polisi Militer Letjen TNI
Dodik Widjanarko, S.H., C.Fr.A. yang
memberikan 57 paket tas yang berisi
Handsanitizer, Masker, Natur E 300,
Natur E 100, Vitalong C, dan Selkom

foto : dok. pribadi

bedah, dan 6 box Handsanitizer serta
93 kg Ikan laut. Selain itu, adapun
bantuan penyemprotan disinfectant
yang dikirim oleh Bengpuspalad
dan Dinkes Cimahi, Serta banyak
bantuan lainnya, baik dari Organik
Pusdikpom maupun Organik dari
luar Pusdikpom. Kegiatan personel
yang di karantina pun tidak kalah
pentingnya, demi meningkatkan
imunitas, selain didukung berbagai
dukungan logistik, para personel
yang positif terinfeksi melakukan
olahraga 2 (dua) kali sehari, pagi dan
sore hari. Semua bantuan tersebut
semata-mata untuk mendukung dan
membantu personel yang terinfeksi
virus covid agar kembali sehat dan
dapat menjalankan aktivitas seperti
biasa lagi.

foto : dok. pribadi

Selain upaya-upaya yang
dilakukan untuk membuat personel
yang positif virus Covid-19 sembuh,
Pusdikpom juga tetap melaksanakan
protokol kesehatan yang dianjurkan
oleh Kementrian Kesehatan seperti
pemeriksaan suhu dan melakukan
penyemprotan disinfektan pada
setiap orang yang memasuki kawasan
Pusdikpom, memasang tempat
cuci tangan disertakan sabunnya
disejumlah titik yang sering dilalui
oleh organik maupun siswa, dan
selalu memakai masker dalam segala
kegiatan.
Setelah sudah melakukan
semua pencegahan dan
penanggulangan Covid-19 yang
maksimal, Pusdikpom melakukan
swab test kedua yang dibantu dan
didukung oleh Dinas Kesehatan
dan Kesdam III Siliwangi kepada
101 personel tersebut. Berbeda
dengan hasil sewaktu pertama
kali dilakukan swab test, kali ini
hasilnya seluruh personel dinyatakan
negative. Hal tersebut membuat
para personel semakin bersemangat
dalam menjalani hari, serta keadaan
psikologis mereka pun perlahan
mulai meningkat. Kebahagiaan
itupun tidak hanya dirasakan
oleh personel yang dikarantina,
Komandan dan seluruh organik
Pusdikpom juga merasa bahagia dan
bersyukur atas kesembuhan personil
yang telah dikarantina tersebut.
Hal ini tidak akan terjadi tanpa
ada bantuan dari berbagai pihak
khususnya Danpuspomad dan KSAD
yang telah memberikan perhatian
serta bantuan alat kesehatan selama
penanganan. n

Penulis:
Letda Cpm (K) Mirna Irnita Ardhya, S.Psi
Gumil Gol VIII Departemen Militer Umum
NRP 11180012521192
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mengatur pembatasan sosial berskala
besar sebagai respons terhadap
adanya COVID-19 dan Keputusan
Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yang
menyatakan pandemi Corona virus
sebagai bencana nasional. Salah
satu elemen yang juga berkewajiban
melakukan kegiatan dalam
mendukung percepatan penanganan
Covid-19 adalah TNI khususnya
TNI AD dengan seluruh jajaran
diantaranya Polisi Militer.

foto : dok. pribadi

DUKUNG PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19

“MENYIKAPI ADANYA BERBAGAI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PSBB (PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR), TNI AD TELAH
MENGINSTRUKSIKAN AGAR PERSONALIA TNI AD YANG DILIBATKAN
DALAM AGENDA PSBB TERSEBUT, HENDAKNYA BERSIKAP
PERSUASIF, KOOPERATIF DAN LEBIH MENGEDEPANKAN PRINSIP
KEMANUSIAAN DAN ETIKA SOSIAL DALAM UPAYA TETAP MENJAGA
HARMONISASI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN
BERNEGARA DISELURUH WILAYAH TANAH AIR”.
(KASAD, JENDERAL TNI ANDIKA PERKASA, S.E., M.A., M.Sc.,
M.Phil., Ph.D.)

D

alam situasi Pandemi
virus Corona yang saat ini
tengah melanda di Negara
kita tercinta, sudah barang tentu
seluruh elemen bangsa bergerak
secara bersama-sama melakukan

berbagai antisipasi penanganan
sebagaimana diinstruksikan oleh
Presiden Republik Indonesia bapak
Ir. Joko Widodo melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
pada tanggal 31 Maret 2020, yang

foto : dok. pribadi
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Sejak awal dukungan Polisi
Militer TNI Angkatan Darat
diseluruh Nusantara terlihat dalam
sejumlah kegiatan sesuai perintah
Panglima Kodam masing-masing
untuk secara optimal membantu
pemerintah daerah melalui gugus
tugas percepatan penanganan
Covid-19 dengan upaya penanganan
mulai dari pengamanan evakuasi
WNI, pengawalan distribusi APD
ke seluruh provinsi, bersama-sama
instansi penegak hukum lainnya
menjaga pintu masuk di perbatasan
negara, hingga penegakkan aturan
PSBB. Selain itu, Pomad juga
membantu memastikan arus dan
jalur logistik tidak mengalami
kendala dan membantu menyalurkan
bantuan logistik ke masyarakat yang
membutuhkan.
Dalam salah satu kesempatan
pengarahan di Mabesad, Kasad,
Jenderal TNI Andika Perkasa,
S.E., M.A., M.Sc., M.Phil.,
Ph.D. menginstruksikan kepada
seluruh personel TNI AD agar,
“menyikapi adanya berbagai
implementasi kebijakan PSBB
(Pembatasan Sosial Berskala Besar),
TNI AD juga telah menginstruksikan
agar personali TNI AD baik prajurit
dan PNS yang dilibatkan dalam
agenda PSBB tersebut, hendaknya
bersikap persuasif, kooperatif dan
lebih mengedepankan prinsip
kemanusiaan dan etika sosial dalam
upaya tetap menjaga harmonisasi

KEGIATAN SATUAN
kegiatan tersebut terjadi penurunan
sebanyak 80% volume kendaraan
sejak H-7 hingga hari H Lebaran 2020
ketimbang tahun lalu.
Kegiatan penyekatan juga
dilakukan dibeberapa kota untuk
meminimalkan keluar masuknya
kendaraan kewilayah tersebut,
dengan melaksanakan pemeriksaan
surat jalan, kondisi kendaraan dan
pengemudi.
Para petugas yang berjaga
akan memberhentikan pengendara
yang tak menggunakan masker.
Perlunya kesabaran dan hati
yang lapang, kerena tidak sedikit
petugas Polisi Militer, Polisi dan
petugas lain yang tengah menggelar
operasi, seringkali dibentakbentak oleh masyarakat yang tidak
menggunakan masker.
Hal yang luar biasanya, juga
ditunjukan oleh prajurit Polisi
Militer dari satuan Denpom III/1
Bogor, dimana dalam suasana
bulan Ramadhan prajurit tersebut
sama sekali tak terpancing emosi
menghadapi pengemudi yang
mengamuk karena tak terima
dianjurkan petugas untuk
memindahkan istrinya agar menjaga
jarak di dalam mobil yakni dengan
cara duduk di kursi belakang.

foto : dok. pribadi

kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara diseluruh wilayah
tanah air”.
Berangkat dari instruksi
tersebut, Danpuspomad Letjen
TNI Dodik Wijanarko, S.H. C.Fr.A.
telah memberikan arahan teknis
tentang pelaksanaan tugas bidang
gakkum dilapangan terutama
dimasa pandemi Covid saat ini. Para
Dansatpomad telah mengerahkan
seluruh kemampuannya dalam
melaksanakan tugas dengan tetap

mengedepankan keselamatan dan
mempedomani protokol kesehatan.
Kegiatan yang dilaksanakan
bersama unsur Satlantas Polri, Dinas
Perhubungan, Satpol PP dan unsur
lainnya terlihat diberbagai kegiatan
diantaranya di Jakarta yaitu kegiatan
penyekatan ruas jalan yang dilakukan
selama pelaksanaan operasi tersebut
cukup berhasil. Itu terlihat dari
menurunnya jumlah pemudik
yang keluar melalui Gerbang Tol
Cikampek dan Kalihurip. Hasil dari

Kunci keberhasilan tugas
adalah kerja keras dan kesabaran,
prajurit Polisi Militer Angkatan Darat
juga bertekad untuk memotong,
memangkas mata rantai COVID-19, di
daerah manapun penyebaran COVID
ini. Agar bisa menyelamatkan diri kita
sendiri, tetangga, kolega, dan negara
ini sehingga penyebaran virus ini bisa
dikendalikan. Semoga Pandemi Covid19 ini segera berakhir. n
Penulis
Sihno, S.A.P
Turmin Bagbinprovos Sdirbingakkum Puspomad
NIP 197001011998031003
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YONPOMAD DUKUNG TUGAS TNI AD

DI MASA PANDEMI COVID–19

A

WAL tahun 2020 seluruh
dunia terguncang oleh
suatu penyakit mematikan
yang disebabkan oleh virus. Virus
itu bernama corona atau Covid-19.
Menurut beberapa referensi, virus
corona atau Covid-19 menyerang
sistem pernapasan manusia. Mungkin
kita pun masih ingat pada kerabat
virus ini beberapa tahun lalu sebagai
penyebab SARS dan MERS yang
dinyatakan berasal dari hewan, lalu
menular ke manusia.

Virus corona ini tergolong
sadis karena dapat mematikan atau
dapat menyebabkan luka permanen
pada paru-paru pasien yang sudah
terinfeksi dan sembuh. Secara umum
bila ada yang mengalami demam,
flu, batuk, dan sesak napas dalam
batas waktu tertentu ini adalah suatu
gejala penyakit Covid-19, maka harus
ada kewaspadaan dan kerja sama
yang baik dengan keluarga atau rekan
kerja selama beraktivitas di dalam
rumah, di ruang kerja, dan di dalam
lingkungan masyarakat.  

foto : dok. pribadi

Keberadaan Covid-19 yang
mematikan ini telah banyak
menyita perhatian dunia. Ada yang
menanganinya dengan sangat
serius, ada pula yang seolah-olah tak
mau tahu. Penyakit Covid-19 telah
menggerakkan para kepala negara
untuk cepat tanggap dan peduli atas
keselamatan rakyatnya. Hal ini dapat
kita lihat dari berbagai pengumuman
untuk meliburkan sekolah,
meniadakan kuliah tatap muka,

foto : dok. pribadi
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larangan terlibat dalam keramaian,
termasuk larangan ke luar negeri, baik
untuk umrah, rekreasi, ataupun hanya
untuk kunjungan biasa.
Peraturan atau kebijakan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah
tentu sangat berpengaruh
terhadap segala sektor, termasuk
perekonomian dan kehidupan sosial
dalam masyarakat. Berdasarkan
informasi di media ini beberapa hari
lalu bahwa lebih kurang 50 juta orang
terancam kehilangan pekerjaan akibat
dampak dari pandemi virus corona
(Covid-19), sulit untuk dibayangkan
bila terjadi pengangguran
maka masalah sosial akan terus
bermunculan. Namun, semua itu
perlu digarisbawahi bahwa apa pun
yang dilakukan pemerintah adalah
sebagai bentuk kepedulian terhadap
rakyatnya, karena mencegah itu lebih
baik daripada mengobati.
Selain itu, dampak pengaruh virus
corona (Covid-19) dalam kehidupan
sosial masyarakat, di antaranya adalah
timbulnya rasa curiga dan hilangnya
kepercayaan terhadap orang-orang
yang ada di seputaran kita atau yang
baru kita kenal.

KEGIATAN SATUAN
Pusat Polisi Militer Angkatan
Darat memiliki satu Satuan Pemukul
yaitu Batalyon Polisi Miiliter Angkatan
Darat. Dimasa pandemi saat ini
Batalyon Polisi Militer ikut turut serta
melaksanakan program pemerintah
yaitu membantu penanganan dan
penyebaran wabah Virus Corona.
Batalyon Polisi Militer Angkatan
Darat (Yonpomad) melaksanakan
kegiatan bantuan penaganan Wabah
Virus Corona baik secara Langsung
maupun tidak langsung di wilayah
seputaran Jonggol dan sekitarnya
bahkan sampai dengan di Wilayah Ibu
Kota Jakarta.
Beberapa kegiatan yang telah
dilaksanakan personil Yonpomad
dalam membantu di masa pandemi
yaitu pertama, pengamanan Wisma
Atlet selama masa Pandemi sesuai
dengan petunjuk dari pemerintah
pusat dirubah Fungsi sebagai Rumah
Sakit Darurat Covid–19. Batalyon
Polisi Militer dalam pelaksanaannya
bekerja sama dengan pihak BNPB
sebagai Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid–19, dalam hal
ini personel Yonpomad di tugaskan
dalam tiap-tiap pos, Penanggung
jawab dari Satuan tugas Wisma
Atlet adalah Kasdam Jaya. Kasdam
Jaya membentuk Komando Tugas
Gabungan Terpadu (Kogasgabpad)
yang terdiri atas BUMN, Menkes,
PUPR, Mabes TNI, dan Polda Metro
Jaya. Setiap bagian mempunyai
tugas dan tanggung jawab masingmasing, kemudian setiap 1 dalam
seminggu diadakan Rapat terbatas
yang dipimpin langsung oleh
Kasdam Jaya untuk melaporkan
hasil evaluasi dan kegiatan selama
1 minggu. Untuk tugas pada tiaptiap pos berbeda beda. Untuk Pos
1 adalah pos untuk pengamanan
keluar masuknya Pejabat TNI-Polri
yang ingin keluar/masuk Kawasan
RSD Wisma Atlet Kemayoran.
Selain itu Pos 1 merupakan tempat
melintasnya bantuan dari Donasi.
Untuk Pos 6 merupakan akses masuk

Ambulance yang mengantarkan
pasien positif Covid-19. Selain itu
terdapat Pos 8 yang merupakan pos
untuk kendaraan yang telah selesai
mengantarkan pasien Positif Covid
19 untuk kembali kerumah sakit
rujukan awal. Dan yang terakhir Pos
5 merupakan pos yang mengawasi
Dokter, relawan, dan anggota
yang berdinas di RSD Wisma Atlet
Kemayoran. Tugas dari pos 5 yaitu
mengawasi dan mengingatkan
protokol kesehatan secara extra
dikarenakan untuk menghindari
kerawanan tertular Covid-19.
Kedua, turut serta ikut
melaksanakan penertiban
penggunaan masker bersama dengan
Unsur Muspika Jonggol. Kegiatan ini
dilakukan sebagai bentuk kewajiban
dan kepedulian masyarakat untuk
selalu mengingatkan dan mematuhi
protokol kesehatan pada masa PSBB.
Minimnya kesadaran masyarakat yang
menyebabkan naikknya angka Jumlah
Positif Covid–19 , masih banyaknya
masyarakat yang tidak menggunaan
masker saat berpergian dari rumah,
serta bersentuhan dengan siapa dan
apa saja.
Ketiga, membantu pemulihan
ekonomi masyarakat sekitaran Jonggol
yang terkena dampak langsung dari
Wabah Covid–19 ini. Kekeringan dan
kekurangan air bersih merupakan
musuh terbesar dari para petani, yang

foto : dok. pribadi

mana mayoritas masyarakat jonggol
adalah berprofesi sebagai Petani
dan pedagang Sayur dan tumbuh –
tumbuhan. Oleh karena itu, Yonpomad
berinisiatif membantu para petani
dengan cara berupa memberikan
Bantuan Air Bersih dan Sembako
secara serentak di beberapa desa di
Seputran Jonggol, kegiatan ini sangat
efektif dan sangat membantu untuk
memulihkan kembali perekonomian
Masyarakat Jonggol dan sekitarnya.
Dalam sehari Yonpomad mengirimkan
2 truk tangka air bersih kepada desadesa yang mengalami kekeringan,
tidak lupa ikut memberikan masker
secara cuma-cuma kepada masyarakat
tersebut. Tidak hanya Air bersih,
Yonpomad juga memberika 100 Paket
Sembako, kepada para Warga desa
yang terkena dampak langsung dari
Wabah Virus Corona.

Mari kita berdoa berdoa
bersama seraya memohon kepada
Tuhan Yang Maha Esa semoga kita
selalu diberikan kesehatan dan
keselamatan, serta semoga pandemi
Wabah Virus Covid–19 cepat
berlalu, sehingga kita dapat kembali
beraktifitas normal dengan tidak
dihantui rasa takut dan karena adanya
Wabah Penyakit. n

Penulis :
Kapten Cpm Try Wibowo, S.S.T. Han.
Danki C Yonpomad Puspomad
NRP 11120026860290
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peringatAN HUT
Ke-74 Pomad DI SALATIGA

S

esuai ST Danpomdam IV/Dip
Nomor ST/145/2020 tanggal
15 Juni 2020 tentang Tema
dan Acuan kegiatan Hari Ulang Tahun
ke-74 tahun 2020, Dansatpomad dan
jajaran diatur dengan ketentuan HUT
Satuan tidak dilaksanakan upacara
militer tetapi berupa kegiatan Donor
Darah, Ziarah, Bhakti Sosial dan
Syukuran yang disesuaikan dengan
lingkungan dari satuan tersebut.
Namun tidak menghilangkan fungsi
binsat dan penanaman jiwa korsa,
maka pada peringatan HUT ke-74
Pomad tahun 2020, kepada seluruh
Dansatpomad beserta jajaranya
agar pada penyelenggaraan HUT
Pomad tahun ini berbeda dengan
tahun sebelumnya. Maka pada
peringatan HUT ke-74 Pomad kali ini
diisi dengan kegiatan kegiatan yang
mempresentasikan nilai-nilai tersebut
diatas diantaranya:

foto : dok. pribadi

peringatan HUT Pomad, pada
peringatan HUT ke-74 Pomad tahun
2020 ini, kegiatan social berupa
Donor Darah tetap dilaksanakan pada
hari Senin tanggal 22 Juni 2020,
bertempat di Aula Madenpom IV/3
Salatiga dan perhelatan tahun ini
pihak panitia bekerjasama dengan

pihak Palang Merah Indonesia (PMI)
cabang Kota Salatiga dan Rumah
Sakit Dr. Asmir Salatiga dengan tetap
melaksankan protocol kesehatan
dengan menggunakan masker dan
menjaga jarak satu sama lainnya.
dalam rangka menyukseskan kegiatan
ini, pihak Panitia Donor Darah HUT
ke-74 Pomad melibatkan lebih dari
100 personel Denpom IV/3 Salatiga,
Kodim 0714 Salatiga, Yonmek 411/
PDW/2 Kostrad, Polres Kota Salatiga
dan PNS Denpom IV/3 Salatiga
serta Jasamarga Salatiga selaku
pendonor,serta tidak ketinggalan para
ibu-ibu Persit KCK. Wakil Walikota
Salatiga Bapak Harris, Dandenpom,
Wadandenpom, beserta para Dansub
jajaran hadir serta turut mendonorkan
darah sebagai wujud partisipasi aktif
pada salah satu kegiatan sosial dalam
rangka HUT ke-74 pada tahun 2020.
Ziarah TMP
Selaku generasi penerus sudah
sepatutnya apabila kita menghargai
jasa para pahlawan yang telah
mewariskan kita kemerdekaan

Donor Darah
Sebagai kegiatan yang rutin
diselenggarakan pada setiap
foto : dok. pribadi
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tahun sebelumnya dilaksanakan
di TMP Jenderal Gatot Subroto, di
Ungaran Kabupaten Semarang pada
hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020
dipimpin langsung oleh Dandenpom
IV/3 Salatiga selaku pimpinan
rombongan ziarah TMP. Acara yang
bertujuan untuk mengenang jasa
pahlawan tersebut dilaksanakan
dengan melakukan penghormatan
kepada arwah pahlawan dan tabur
bunga. Turut dihadiri oleh para
Perwira staf Denpom IV/3, Persit
KCK Anak Ranting III/ Cabang 5 PD
IV/Diponegoro disamping personel
Militer dan PNS Denpom IV/3
selaku anggota rombongan. Tema
HUT ke -74 Pomad “KITA YANG
PROFESIONAL DAN MODERN”
sehingga tema HUT ke-74 tidak
hanya menjadi slogan semata tanpa
pernah kita pahami dan laksanakan.

foto : dok. pribadi

foto : dok. pribadi

sehingga kita dapat mengisi dengan
melaksanakan pembangunan dan
menikmati hasilnya sebagaimana
yang kita rasakan saat ini. Sebagai
wujudnya pada HUT ke-74 Pomad
2020 ini kegiatan ziarah ditaman

makam pahlawan yang merupakan
salah satu acara wajib yang selalu
dilaksanakan menjelang perayaan
HUT Pomad tetap digelar. Acara yang
diketuai oleh Kapten Cpm Sarjono ini
sebagaimana peringatan HUT tahun-

Syukuran
Berbeda dengan peringatan
tahun sebelumnya, sehubungan
dengan adanya wabah pandemi
Covid 19, maka acara syukuran
dalam peringatan HUT ke-74 Pomad
tahun 2020 ini dilaksanakan secara
sederhana diselenggarakan malam
hari bersamaan dengan kegiatan
menonton pagelaran wayang secara
virtual bertempat di Madenpom
IV/3 Salatiga pada tanggal 22
Juni 2020 mulai pukul 17.00 yang
diawali dengan penyampaian
Dandenpom IV/3 Salatiga dilanjutkan
dengan pemotongan tumpeng oleh
Dandenpom IV/3 diberikan kepada
Prajurit termuda Prada Sugiarto.
Seluruh rangkaian kegiatan syukuran
ini yang bernuansa kesederhanaan
dan kebersamaan ini juga semakin
meningkatkan soliditas dan
kebersamaan sebagai keluarga besar
Pomad. n

Penulis :
Kapten CPM Sarjono
Dansub Ambarawa
NRP 21940125280173
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dengan jarak minimal 1 meter,
social distancing, dan pelaksanaan
Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) sejumlah wilayah termasuk
DKI Jakarta. Tidak hanya itu, sejumlah
perusahaan melaksakan bekerja
dari rumah atau work from home
serta melarang kegiatan yang
bersifat mengumpulkan massa.
Hingga saat pandemi Covid-19
belum menunjukkan mereda. Bahkan
kini lebih dari 98.778 ribu orang di
Indonesia positif Covid-19, lebih
dari 4.781 orang meninggal dunia
dan 56.655 orang telah dinyatakan
sembuh dari Covid-19.

foto : dok. PEN. PUSPOMAD

Puspom TNI AD Bagikan

1.200 Paket Sembako

K

egiatan Puspom TNI AD
Peduli dengan membagikan
1.200 paket sembako kepada
purnawirawan TNI dan ASN TNI AD
serta masyarakat dan warga yang
terdampak Covid-19.

Saat ini Indonesia bahkan
dunia sedang menghadapi pandemi
virus Corona atau Covid-19. Untuk
memutus rantai penyebaran
Covid-19, masyarakat diminta
menerapkan  physical distancing

Di sisi lain, pemerintah terus
berupaya dengan maksimal dalam
penanggulangan Covid-19 agar
masyarakat semua terhindar dari
wabah Covid-19. Pandemi Covid-19
telah berdampak kepada banyak sektor
salah satunya sektor perekonomian.
Sebagai bentuk peduli
terhadap kondisi yang dialami saat
ini, bertempat di Kantor Puspom
TNI AD, Jakarta, Senin (4/5),
melalui program Corporate Social
Responsibility (CSR), Puspom TNI AD

foto : dok. PEN. PUSPOMAD
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Danpuspom TNI AD.

foto : dok. PEN. PUSPOMAD

memberikan bantuan Sembako gratis
sebanyak 1.200 paket. Sembako
gratis tersebut diberikan kepada
Para Purnawirawan di Komplek
Perumahan Puspom TNI AD Ceger,
Komplek Perumahan Puspom TNI AD
Dayeuh Cileungsi, Masjid Istiqlal dan
sekitarnya, Kampung Gondangdia,
Kampung Sawah besar, dan pasukan
orange yang berada di sekitar wilayah
Kantor Puspom TNI AD.
Kegiatan ini dilaksanakan hanya

sehari dengan tetap memperhatikan
protokol Covid-19 yang sudah
ditetapkan. Pembagian 1200 paket
sembako gratis ini dibuka oleh Letjen
TNI Dodik Wijanarko (Komandan
Pusat Polisi Militer TNI AD) . “Untuk
membantu meringankan beban dari
para purnawirawan dan masyarakat
sekitar yang terdampak dari Covid19 dan ini merupakan komitmen
dari Puspom TNI AD kepada para
pesertanya dan masyarakat semoga
Covid-19 ini cepat selesai,” ujar

Di sela-sela pembagian
sembako, Danpuspom TNI AD
mengatakan Bantuan sembako gratis
ini merupakan salah satu program
dalam rangka HUT Puspom TMI AD
ke 74 dan ikut memberikan dukungan
kepada pemerintah pusat maupun
daerah dalam upaya membantu para
masyarakat yang terdampak virus
Corona khususnya purnawirawan TNI
dan ASN TNI AD serta masyarakat di
lingkungan Puspomad TNI AD.
“Semoga partisipasi yang kami
berikan dapat bermanfaat bagi para
penerima dan memberikan motivasi
untuk menjaga kesehatan,semangat
dan keutuhan dari keluarga serta
bangsa dan negara Republik
Indonesia,” kata Danpuspomad TNI AD.
Danpuspomad menjelaskan,
bantuan paket sembako gratis
yang diberikan ini diharapkan
dapat membantu meringankan
beban peserta maupun warga yang
terdampak Covid-19, sehingga
mereka bisa tetap di rumah dan
dapat meredam penyebaran virus
Covid-19 di negeri kita tercinta ini
sehingga lekas pulih kembali, dan kita
dapat melakukan kegiatan seharihari secara normal sebagai mana
mestinya. n

Penulis :
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bakti sosial warnai
HUT ke-74 Pomad di bali

FOTO: DOK. PRIBADI

S

etelah Wabah Covid-19
dinyatakan sebagai bencana
nasional dan pandemi, yang
mana kemudian terhadap beberapa
wilayah harus dilakukan pembatasan
sosial berskala besar (PSBB). Hal ini
menyebabkan dampak yang cukup
signifikan terhadap kelangsungan
kehidupan masyarakat, karena
lapangan pekerjaan harian menjadi
tidak bisa dilakukan, selain banyaknya
gelombang PHK oleh perusahaan,
karena ketidakmampuan perusahaan
mempertahankan karyawan dalam
situasi pandemi, maka akhirnya
Pemerintah memberikan bantuan
sosial (Bansos) sebagai bentuk
tanggung jawab negara kepada
masyarakat.
Pemberian bantuan sosial
(Bansos) kepada masyarakat bukan
hal yang baru dilakukan Pemerintah,
bahkan kegiatan rutin yang diberikan
kepada masyarakat sesuai dengan
tingkat kemiskinan masyakarat
sebagai penerima bantuan sosial
dalam bentuk yang beragam,
namun di masa pandemi covid-19,
Pemerintah baik pusat dan daerah
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kelimpungan dalam penyaluran
bantuan sosial kepada masyarakat.
Sebagai contoh, di beberapa
pemberitaan, diketahui terdapat
warga di Jakarta mengembalikan
bantuan sosial, karena ketidaktepatan
sasaran pemberian bantuan,
sementara terdapat warga yang
tidak terdata yang mestinya berhak
menerima bantuan; kemudian di Bali
juga terindikasi warga yang telah
meninggal dunia, namun tercatat
sebagai penerima bantuan; dan
di Padang terjadi kerumitan data
penerima bantuan, bahkan setelah
diperbaiki, tetap masih terjadi
kesalahan data penerima bantuan.
Pemerintah telah menerbitkan
sejumlah kebijakan dalam menyikapi
wabah virus corona (Covid-19)
yang terjadi sejak awal Maret
2020, salah satunya dengan
pembentukan Gugus Tugas melalui
Keputusan Presiden Nomor 7
Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas
Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) pada
bulan Maret 2020, oleh karenanya
gugus tugas ini sangat diharapkan

melakukan penanganan yang optimal
dalam masa bencana wabah covid19 ini, termasuk memberikan solusi
perbaikan penyaluran Bansos Covid19.
Bantuan sosial (Bansos) yang
diberikan Pemerintah, setidaknya
terdapat dalam beberapa bentuk,
antara lain BLT (Bantuan Langsung
Tunai), Bantuan Sembako, Subsidi
Listrik, penerima manfaat Program
Keluarga Harapan, insentif kartu
pra-kerja, dan Indonesia pintar.
Kemudian mekanisme penyaluran
yang dilakukan juga terdapat dari
Pusat dan dari Pemerintah Daerah.
Dengan beragamnya bansos dan
juga mekanisme penyaluran, maka
masalah kerumitan yang sangat
terlihat adalah masalah pendataan
warga penerima, ketidaksingkronan
data dan kekhawatiran
adanya double (dua kali) penyaluran
terhadap satu orang. Setelah
penyaluran tahap 1 (satu) dilakukan,
hingga awal Juni 2020, diketahui
permasalahan mengenai kerumitan
pendataan penyaluran bansos masih
menjadi perbincangan publik dan

KEGIATAN SATUAN
dipertanyakan banyak orang.
Pemerintah merencanakan
masih akan memberikan bansos
kepada masyarakat terdampak
selama wabah covid-19 ini. Menteri
Keuangan RI, dalam keterangannya
kepada pers diberbagai pemberitaan
menyatakan bahkan dimungkinkan
selama tahun 2020, Pemerintah
masih akan memberikan bansos
kepada warga terdampak covid19. Anggaran yang dialokasikan
untuk penanganan wabah virus
corona berkisar sekitar Rp. 677,2
triliun, yang dibagi dalam berbagai
kebutuhan penanganan, seperti
untuk penanganan Medis, APD
dan lain sebagainya termasuk
pemberian bantuan sosial (bansos).
Pada saat ini, penyaluran Bansos
tahap 1(satu) telah disalurkan
dengan segala kekurangannya dan
masih akan disalurkan Bansos tahap
2(dua) selanjutnya, maka evaluasi
dan perbaikan penyaluran bansos
perlu dilakukan untuk meminimalisir
terjadikan kesalahan penyaluran/
ketidaktepatan penyaluran.
Memperingati HUT ke-74 Polisi
Militer TNI Angkatan Darat (Pomad)

Tahun 2020, Denpom IX/3 denpasar
turut bahu membahu membantu
yang kurang mampu di tengah wabah
Virus Corona (Covid-19) dilakukan
oleh berbagai instansi, lembaga,
perusahaan ataupun perorangan.
Rombongan Denpom IX/3 Denpasar
bertolak ke wilayah Karangasem, Bali,
unuk melakukan kegiatan sosial yaitu
membagikan sembako kepedulian
terhadap masyarakat terdampak
Covid 19. Kegiatan sosial ini dipimpin
langsung oleh Dandenpom IX/3
Denpasar, Mayor Cpm Yudha
Pratama, SH, MM yang ikut dalam
pembagian sembako.
Adapun kegiatan dalam
kegiatan pembagian sembako di
Karangasem menyasar dua lokasi
yaitu Desa Seraya dan Desa Subagan.
Masing-masing diserahkan 100
paket sembako. Sembako tersebut
dibagikan secara simbolis kepada
5-10 warga yang terdampak Covid
19 di masing-masing desa tersebut
dengan cara langsung door to
door ke rumah warga, dan sisanya
dipercayakan kepada Babinsa,
Babinkamtibmas dan Kepala Desa
untuk didistribusikan kepada
masyarakat yang benar-benar

membutuhkan.
Dalam aksi social ini Denpom
IX/3 denpasar bekerja sama dengan
sejumlah pihak yang turut serta
dalam aksi peduli sesama ini antara
lain Auto 2000 Denpasar, Club Motor
Cakra Riders, Yayasan Dwa Bhineda
dan Komunitas Delta Kilo Bali,
Komunitas Air Soft Gun.
Selain kegiatan pembagian
sembako, sejumlah prajurit TNI dan
PNS serta para pengurus dan anggota
Persit Kartika Chandra Kirana (KCK)
jajaran Pomdam IX/Udayana dan
Denpom IX/3 Denpasar menggelar
kegiatan donor darah di Aula
Mapomdam IX/Udayana, Denpasar.
Komandan Denpom IX/3
Denpasar Mayor Cpm Yudha
Pratama, SH, MM, selaku ketua
panitia acara tersebut menjelaskan,
kegiatan donor darah yang
berlangsung sekitar 4 jam itu diikuti
53 peserta pendonor, yang terdiri dari
perwakilan Pomdam IX/Udayana (19
personel), Denpom IX/3 Denpasar
(21), Persit KCK (6), dan 7 Pegawai
Negeri Sipil (PNS).
Pelaksanaan kegiatan tersebut
juga melibatkan 5 petugas PMI
masing-masing, dr Andi Kumara,
Nengah Widiyana, Kadek Mas
Ariyana, Ratna Ningsih, dan Eka
Widya. Termasuk 5 relawan
Perhimpunan Donor Darah Indonesia
(PDDI) Provinsi Bali yaitu, Ketut
Pringantara, H Soetjipto, Purwanto,
Heri Agung, dan Citra Kartika.
Kegiatan donor darah ini
merupakan instruksi dari pimpinan
Pomad bagi seluruh satuan Pomad
di wilayah. Untuk jajaran Pomdam
IX/Udayana dalam periode 6 bulan
terakhir, telah dua kali melaksanakan
kegiatan donor darah, yaitu pada
bulan Februari dan Juni 2020.
Kegiatan donor darah ini ternyata
banyak memberi manfaat kepada
masyarakat, apalagi pada masa
pandemi Covid-19. n

Penulis:
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”GARDA DEPAN?
SIAPA TAKUT!”
DENPOM I/6 BATAM DALAM MENCEGAH
PENULARAN COVID-19 DI WILAYAH KOTA BATAM

D

alam menangani COVID19, Denpom I/6 Batam
mendukung kegiatan
yang dilakukan oleh pemerintah
kota Batam yang di bawah gugus
tugas dipimpin langsung oleh
Walikota Batam. Beberapa kegiatan
di antaranya adalah cara dalam

menangani, penyebaran covid19 diwilayah Kota Batam, hingga
termasuk salah satu kota dengan
kinerja baik dalam mengatasi COVID19 bila dibandingkan dengan kota lain
salah satu bukti nyata pembangunan
Rumah Sakit Khusus Infeksi Covid-19
di Pulau Galang Kota Batam.

foto : dok. PRIBADI
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Namun sesungguhnya, tidak
hanya pemerintah yang bergerak
dalam melawan pandemi COVID19 di Kota Batam, tetapi juga
lapisan masyarakat sipil yang sangat
Cooperative. Pembahasan mengenai
masyarakat sipil dalam konteks
pandemi COVID-19 sangat relevan,
mengingat di Kota Lain, pemerintah
bersinergi dengan masyarakat sipil
untuk mengatasi wabah dan bahkan
menjadi salah satu cara terbaik dalam
melawan persebaran virus tersebut.
Bagaimana dengan peran
Polisi Militer Khususnya Denpom
I/6? bahwa Denpom I/6 Batam
bersama Pemerintah kota Batam
telah berkontribusi dalam menekan
laju Penularan Wabah Covid-19 di
Wilayah Kota Batam.
Salah satu cara Denpom I/6
Batam bersama Pemerintah Kota
Batam dalam mengatasi penanganan
penularan Covid-19 di Wilayah Kota
Batam dengan melakukan Patroli
bersama Tim Pokja Kota Batam
dengan sasaran tempat hiburan
malam, tempat keramaian, ataupun
tempat lain yang dianggap sebagai
tempat yang paling cepat dalam
penularan Covid-19.

KEGIATAN SATUAN
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Patroli ini dianggap Sebagai
hal yang baik dalam menanggulangi
pencegahan penularan Virus Covid19 karena penyebaran tercepat
melalui kontak langsung sehingga
dengan membubarkan tempat
keramaian kita dapat mengurangi
penyebaran tersebut selain itu
kegiatan dari Patroli bersama
ini bukan hanya itu melainkan
kegiatan lain seperti membagikan
masker secara Gratis, memberikan
pengetahuan kepada masyarakat
umum tentang bahaya virus Covid19, dan banyak lagi kegiatan lainnya
yang dapat membantu angka
penekanan penurunan penyebaran
virus Covid-19.

Hasil dari Kegiatan ini bukan
hanya omong kosong semata
terbukti dengan penurunan angka
penularan di wilayah Kota Batam
setiap hari mengalami penurunan,
selain itu batam dijadikan kota
percontohan untuk kota lain dan
Batam bisa dibilang sebagai kota
yang tanggap dalam menangani
wabah ini selain itu Batam adalah
kota yang mengalami fase NEW
NORMAL terlebih dahulu dibanding
kota lain.
Denpom I/6 Batam Juga
melaksanakan Pengawalan dalam
membantu Rumah Sakit Khusus
Infeksi Covid-19 di segala Aspek baik

dalam pengadaan Alat Kesehatan,
Pengawalan Tenaga Medis,
Pengawalan Pasien yang Terinfeksi
Virus Covid-19.
Tenaga medis merupakan salah
satu Peran penting untuk mencegah
meningkatnya jumlah kematian
pada pasien yang disebabkan oleh
Virus Covid-19 dan merupakan
salah satu tugas Polisi MIliter
Khususnya Denpom I/6 Batam untuk
melaksanakan pengawalan kepada
para Tenaga Medis menuju Rumah
Sakit Khusus Infeksi Covid-19 di
Pulau Galang.
Alat Kesehatan atau yang biasa
disebut ALKES juga merupakan
sarana pendukung yang sangat
penting bagi tenaga medis untuk
mendukung baiknya kinerja tim
medis dalam menangani pasien yang
terjangkit virus Covid-19.
Selain pengawalan Tenaga
Medis dan Alat Kesehatan, Denpom
I/6 Juga bertanggung jawab dalam
pengawalan pasien positif yang
terinfeksi Covid-19. Menuju Rumah
Sakit khusus infeksi di Pulau Galang.n
Penulis :
Kapten CPM Adi Sugianto
Wadandenpom I/6 Batam
NRP 11080131920185
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PERAN POMAD
DALAM MISI
PERDAMAIAN
DUNIA

ejak keikutsertaan
Indonesia pertama kali
dalam kontingen PBB,
yakni di dalam misi perdamaian
di Mesir pada tahun 1957 (UNEF
1957), TNI terus mengambil bagian
dalam memperkuat kontingen
PBB melaksanakan tugas-tugas
pengawasan perdamaian, gencatan
senjata, perlindungan keamanan

dan keselamatan, serta bantuan
kemanusiaan. Dari partisipasi aktif
pada sejumlah misi perdamaian
tersebut, TNI mencatat berbagai
prestasi yang membanggakan
dan mengharumkan nama bangsa
Indonesia, sekaligus menumbuhkan
kepercayaan masyarakat
internasional serta meningkatkan
citra Indonesia di mata internasional.

FOTO: PEN PUSPOMAD
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Di sebagian besar misi
perdamaian, personel Polisi Militer
Angkatan Darat ikut terlibat, baik
secara perorangan (Military Observer)
maupun Satuan Tugas yang diberi
nama Kontingen Garuda. Hingga
saat ini personel Pomad masih
memberikan kontribusinya di dua
negara konflik perang yaitu di
Lebanon dan Republik Demokratik
Kongo.
Kontingen Garuda UNIFIL
(Lebanon)
Personel Polisi Militer Angkatan
Darat telah memasuki pengabdian
tahun ke-12 sebagai pasukan
perdamaian dunia di Lebanon, dalam
Satgas Kontingen Garuda (KONGA)
XXV-L UNIFIL. Misi yang diemban
sebagai satuan “International Military
Police” memiliki tugas sebagai
penegak hukum, disiplin dan tata
tertib bagi seluruh personel UNIFIL
(United Nation Interim Force in
Lebanon) yang berada di daerah
Operasi Lebanon Selatan.
Sesuai dengan mandat PBB
kepada UNIFIL yang tercantum pada
Resolusi Dewan Keamanan PBB
Nomor 2489 (2019 berakhir pada
31 Agustus 2020, saat ini masih
proses perpanjangan Mandat), bahwa
keterlibatan UNIFIL masih mengacu
pada Resolusi PBB Nomor 1701
(2006). Keberadaan Pasukan Garuda
XXV sebagai Satuan Polisi Militer
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tidak terlepas atas kepercayaan
PBB dan kepercayaan masyarakat
Lebanon kepada UNIFIL. Pada tahun
2008 Konga XXV-A mulai bertugas
sebagai “Sector East Military Police
Unit” di Lebanon, secara operasional
Kontingen ini berada dibawah
komando Komandan Sektor Timur
UNIFIL (Seceast Commander) dan
secara taktis & teknis dibawah kendali
Force Provost Marshal UNIFIL (FPM).
Pada tahun 2020 ini “UNIFIL
Sector Military Police” baik yang
berada di Sektor Timur (SEMPU)
maupun di Sektor Barat (SWMPU)
telah berkurang jumlah personelnya
dari 75 personel menjadi 40 personel
sesuai dengan ketentuan dari PBB
dimana terdapat pengurangan jumlah
pasukan yang berada di Lebanon.
Pada tanggal
23 Desember
2019

dilaksanakan serah terima antara
Satgas Kontingen Garuda XXV-K
UNIFIL kepada Satgas Kontingen
Garuda XXV-L UNIFIL dari Letkol
Cpm Sony Yusdarmoko, SH.,
M.Si(Han) kepada Letkol Cpm Ade
San Arief.,SH.,M.Tr(Han). Satgas
Kontingen Garuda XXV-L UNIFIL
yang kini berjumlah 40 personel
terdiri dari personel Polisi Militer dari
tiga matra TNI, dengan komposisi 25
personel Pomad, 7 personel Pomal
dan 9 personel Pomau. Berkurangnya
jumlah personelnya tidak
berpengaruh terhadap pelaksanaan
tugas, yurisdiksi dan standar
kemampuan tetap berpedoman
pada ”Standard Operating Procedure
UNIFIL Military Police”(Hompol 19-24
tgl 31 Desember 2019).

FOTO: PEN PUSPOMAD

Sebagai satuan Polisi Militer
UNIFIL terdapat tiga fungsi utama
yaitu Fungsi Provost (Provost
Section), Fungsi Traffic (Traffict
Section) dan Fungsi Investigasi
(Special Investigation Section). Selain
dari ketiga fungsi tesebut sebagai
Polisi Militer UNIFIL harus mempunyai
2 (dua) kemampuan yaitu Escort
(Pengawalan) dan Intervention
(Pengendalian huru-hara). Komandan
SEMPU juga bertanggung jawab
sebagai Komandan Markas (Force
Protection) UN Position 7-3
Marjayoun Lebanon Selatan.
Penugasan Kontingen Garuda
XXV-L UNIFIL tahun 2020 ini terasa
berbeda dengan adanya pandemi
COVID-19, tentunya sudah
dibuat aturan tentang
pencegahan

FOTO: PEN PUSPOMAD
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terhadap pandemi ini, dimana
dalam setiap pelaksanaan tugas
setiap personel wajib mematuhi
Protokol pencegahan COVID-19.
Adanya kejadian ledakan yang
menghancurkan beberapa bangunan
di pelabuhan Beirut (ibukota negara
Lebanon) beberapa waktu lalu,
mengakibatkan jatuhnya korban jiwa
dan materi. Hal ini tidak lepas dari
kepedulian Satgas Kontingen Garuda
XXV-L UNIFIL turut memberikan
bantuan kemanusiaan dengan donasi
donor darah untuk korban pasca
ledakan tersebut.

dan Satuan Tugas KIZI TNI KONGA
XX-Q MONUSCO. Kedua Kontingen
Garuda Monusco (United Nations
Organization Stabilization Mission
in the Democratic Republic of the
Congo) ini bertugas menjaga misi
perdamaian di Republik Demokratik
Kongo.
Kontingen Garuda Batayon
Gerak Cepat (BGC) XXXIX-B
MONUSCO merupakan Batalyon
Gerak Cepat ke-2 yang memiliki
kekuatan satu batalion sebanyak 850
personel gabungan dari 3 (tiga) matra
FOTO: PEN PUSPOMAD

personel UN, memberikan rasa aman
dan menumbuhkan kepercayaan
masyarakat kepada pemerintah
provinsi Tanganyika, Republik
Demokratik Kongo.

Kontingen Garuda MONUSCO
(Kongo)
Di Republik Demokratik Kongo
terdapat dua Kontingen berasal dari
Indonesia yaitu Satuan Tugas Batalion
Gerak Cepat (BGC) Kontingen Garuda
(KONGA) XXXIX-B MONUSCO
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TNI, dengan Mainbody dari Yonif Para
Raider 503/Mayangkara. Kontingen
Garuda ini berlokasi di Wilayah
Kalemie Provinsi Tanganika Republik
Demokratik Kongo dan memiliki
tugas pokok melaksanakan Protection
of Civilian (POC), mengamankan
atau menyelamatkan aset dan

Terdapat Unsur Polisi Militer
sebanyak 11 personel yang terdiri
dari 7 personel Pomad, 2 personel
Pomal dan 2 personel Pomau,
dibawah komando Kapten Cpm
Anggi Wahyu. Tugas unsur Polisi
Militer tersebut melaksanakan
penegakan disiplin dan tata tertib
didalam home base (Markas),
melaksanakan pengendalian lalu
lintas, melaksanakan patroli dan
pengawalan, mengamankan dan
pengawasan kegiatan Satgas,
melakukan tindakan pengamanan,
memberikan informasi dan
penyuluhan tata tertib dan hukum
kepada para prajurit, pengecekan
kelengkapan (UN ID, syarat

KEGIATAN SATUAN
kendaraan dan penggunaan Seatbelt)
bagi personel dan tamu yang keluar
masuk markas. Unsur Polisi Militer
ini di dalam kontingen juga berperan
sebagai unsur UNMP (United Nation
Military Police) berperan menekan
tingkat pelanggaran kontingen melalui
tindakan preventif dan represif dan
sebagai unsur staf memberikan saran
dan masukan bidang disiplin dan tata
tertib kepada Komandan Satgas.
Sedangkan Kontingen Garuda
XX-Q MONUSCO merupakan Satgas
KIZI TNI yang berlokasi di daerah
Mavivi Beni, Provinsi Grand Nord
Kivu Republik Demokratik Kongo.
Kontingen Garuda ini merupakan
bagian dari Sektor FIB (Force
Intervention Brigade) yang memiliki
tugas pokok membangun dan
melakukan perawatan seluruh sarana
dan prasarana PBB yang berada di
Sektor FIB.
Sebanyak 4 personel Pomad
menjadi bagian dalam Satgas ini,
yaitu Lettu Cpm Yunus Diyanto
sebagai Pasi Intel Satgas merangkap
NIO (National Investigation Officer),
Serma Rudi sebagai Dantim Waltis,
Serka M. Batara Pasaribu sebagai Ba
Pom dan Kopda Sahraidin sebagai
Ta Pom. Tim Waltis dan Tim Pom
dibawah kendali dari Staf 1/Intel
Satgas bertugas melaksanakan tugastugas UNMP (United Nation Military

FOTO: PEN PUSPOMAD
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Police) terhadap Kontingen.
Demikian beberapa peran
personel Polisi Militer Angkatan Darat
dalam beberapa misi Perdamaian di
Dunia. Tentunya terdapat beberapa
perbedaan tugas dan budaya
pada setiap penugasannya, baik
di Lebanon maupun di Republik
Demokratik Kongo, namun dengan
disiplin yang tinggi dan didukung

dengan pelatihan yang telah
diberikan sebelumnya, semua tugas
yang ada dapat diselesaikan dengan
baik. Slogan “Berangkat dengan
kehormatan pulang dengan penuh
kebanggaan” selalu menjadi cambuk
semangat bagi seluruh personel
Polisi Militer Angkatan Darat dalam
menjaga nama baik negara dan
bangsa Indonesia di penugasan
Internasional. n (Pen Puspomad)

FOTO: PEN PUSPOMAD
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MENGATASI KONFLIK TNI DAN POLRI
MENUJU INDONESIA MAJU

T

NI dan Polri bersama
dengan Komponen Bangsa
Siap untuk Mengawal
Pembangunan Nasional Menuju
Indonesia Maju, topik ini sangat
penting diangkat, terkait dengan
rencana pembangunan jangka
menengah Tahun 2020-2024
yaitu mewujudkan masyarakat
Indonesia yang mandiri, maju, adil
dan makmur melalui percepatan
pembangunan di berbagai bidang
dengan menekankan terbangunnya
struktur perekonomian yang
kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah
yang didukung sumber daya
manusia (SDM) yang berkualitas
serta berdaya saing. Pembangunan
SDM yang unggul merupakan
tugas bersama dalam menciptakan
bangsa yang kuat dan negara yang
makmur, karena melalui SDM yang
unggul, tangguh dan berkualitas
baik secara fisik dan mental
akan berdampak positif tidak
hanya terhadap peningkatan daya
saing dan kemandirian bangsa,
nemun juga dalam mendukung
pembangunan nasional dalam
rangka terwujudnya kesejahteraan
rakyat.
Beberapa waktu yang lalu,
kembali terjadi konflik antara
aparat TNI dan Polri di wilayah
Papua tepatnya di Kabupaten
Membrano Raya. Konflik yang
terjadi pada Minggu 12 April
2020 tersebut juga memakan
korban jiwa. Melalui Kepala
Staf Kepresidenan, Pemerintah
menyatakan keprihatinannya atas
apa yang terjadi tersebut. Jenderal
(Purn) Moeldoko menyayangkan
konflik yang melibatkan dua
institusi negara di Papua apalagi
terjadi ditengah wabah COVID19. Permasalahan ini bukanlah
hal baru yang terjadi di Negara
Kesatuan Republik Indonesia
tercinta ini. Ketika ditarik
kebelakang, banyak rangkaian
konflik baik perorangan hingga
melibatkan kelompok atau
bahkan satuan diantara kedua
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institusi, konflik yang terjadi juga
selalu memakan korban, baik
materil bahkan personil luka dan
meninggal dunia.
Konflik yang terjadi diantara
TNI dan Polri berdampak buruk
dan sangat merugikan negara,
khususnya masyarakat sebagai
penerima layanan publik yang
diberikan oleh kedua institusi
tersebut. Belum lagi, masingmasing institusi kehilangan aset
baik materil maupun personil.
Selanjutnya kedua institusi
juga kehilangan kesempatan
untuk menjaga kredibilitas,
profesionalisme dan nama baik
organisasi sebagai pilar negara.
Belum lagi di mata internasional
kasus seperti ini berdampak
kepada persepsi kepemimpinan
yang buruk dan merepresentasikan
kondisi keamanan dan kedaulatan
negara yang justru dipertaruhkan
oleh aparat yang bertanggung
jawab terhadap tugas itu sendiri.
Berdasarkan data laporan yang

“Sinergitas TNI
dan Polri sangat
penting untuk
menjaga Stabilitas
Keamanan
Nasional”

dimiliki oleh Puspomad terdapat
kasus konflik antara TNI dan Polri,
perkelahian antara prajurit TNI
AD dengan Polri dari tahun 2011
sampai dengan April 2020 sebanyak
203 perkara.
Melihat beberapa konflik
yang terjadi antara TNI dan Polri
maka perlu diambil Langkah dan
upaya penanggulangannya ataupun
solusi sehingga diharapkan
dapat menjadi suatu sinergi
yang bermanfaat bagi keamanan
nasional. Sinergi TNI dan Polri
sangat penting untuk stabilitas
keamanan nasional. Hal ini dapat
dicapai karena ada ketulusan dan
keikhlasan semua pihak untuk
menyatukan dua institusi besar
yang memiliki kekuatan besar.
Stabilitas keamanan nasional akan
mendukung program-program
pembangunan nasional, termasuk
pembangunan SDM yang unggul.
Karena TNI dan Polri sangat
berkepentingan terhadap kualitas
generasi muda di masa depan.
Dengan kualitas dan nasionalisme
yang handal maka akan menjadi
mudah bagi TNI dan Polri bersama
komponen bangsa untuk bekerja
sama membangun ketahanan
nasional melalui pertahanan
militer dan non-militer menuju
Indonesia Maju. Dari uraian
diatas dapat dirumuskan pokok
masalah: Bagaimana upaya

Garfik permasalahan yang terjadi antar prajurit TNI dan Polri diberbagai tempat.

OPINI
untuk mengatasi konflik TNI
dan Polri menuju Indonesia
Maju? Untuk menjawab masalah
ini maka penulis akan menganalisa
dan membahasnya dari berbagai
perspektif dan sudut pandang.
FAKTA DAN DATA
Beragam kasus perkelahian
antara Prajurit TNI dan Polri
merupakan gambaran fenomena
gunung es, dari permukaan (atas)
intensitasnya terlihat sangat kecil
tetapi di bawahnya tersimpan
banyak potensi timbulnya gesekan
yang sewaktu-waktu dapat
meledak. Sebanyak 203 kasus dari
permasalahan yang terjadi antar
prajurit TNI dan Polri.
Adapun penyebab perkelahian
antar prajurit TNI AD dengan Polri
yang menonjol maka ditemukan
penyebab timbulnya perkelahian
antara prajurit TNI AD dengan
Polri tersebut tidak terlepas dari
faktor individu, faktor lingkungan
organisasi dan lingkungan sosial/
faktor dari luar. Ditemukan

sebanyak 203 perkara (Jajaran
Kotama TNI AD) maka diperoleh
data sebagai berikut :
1) Egoisme
: 92 Kasus (45,32%)
2) Tidak Sadar Hukum/Disiplin
		
: 50 Kasus (24,63%)
3) Kesalahpahaman 			
		
: 34 Kasus (16,74%)
4) Dendam
: 13 Kasus (6,40%)
5) Backing
: 9 Kasus (4,43%)
6) Cemburu
: 5 Kasus (2,46%)

Kasus pertikaian antara
TNI dan Polri dari tahun ketahun
memang relatif tidak dapat
diprediksi, pada tahun 2015
sebanyak 21 kasus, di tahun 2016
meningkat menjadi 27 kasus,
pada tahun 2017 sebanyak 15
kasus, menurun di tahun 2018
sebanyak 4 kasus, dan terdapat
14 kasus pada tahun 2019. Data
diatas merupakan data resmi
yang direkam oleh Puspomad, dan
dapat diperkirakan masih banyak
kasus-kasus perkelahian yang tidak
tercatat dikarenakan diselesaikan
secara internal oleh kedua institusi.
Konflik seperti ini tentunya
membutuhkan perhatian khusus,
mengingat bahwa kerugiankerugian yang disebabkan oleh
konflik itu sendiri dapat dikatakan
tidak sepadan dengan apa pun
kepentingan yang melatar belakangi
terjadinya konflik itu sendiri. Disini
penulis mencoba membahas konflik
TNI dan Polri dalam perspektif
teoritis serta mengupayakan
jalan keluar untuk mengurangi
atau bahkan menghilangkan

angka perkelahian personel TNIPolri sebagai upaya preventif dan
menjadikan institusi baik TNI
maupun Polri sebagai institusi yang
solid dan profesional.
Menyikapi permasalahan
diatas maka diperlukan suatu
pemahaman bagi Prajurit TNI AD
dalam mengatasi konflik TNI-Polri
dihadapkan pada persoalan-

persoalan yang ada yaitu: Satu.
Kurangnya Kualitas SDM. Dua;
Rendahnya Pemahaman Jiwa
Korsa. Tiga. Tingginya Tingkat
Kesenjangan. Empat. Rendahnya
Sinergitas TNI dan POLRI,
maka penulis akan mencoba
menguraikannya.
KURANGNYA KUALITAS SDM
Menginjak persoalan pertama
maka diperlukan suatu pemahaman
tentang dampak yang mungkin
terjadi bagi Prajurit TNI AD dalam
mengaplikasikan kehidupan seharihari baik dalam pelaksanaan tugas
maupun pergaulan baik dengan
masyarakat maupun institusi
khususnya Polri. Persoalan
tersebut juga memungkinkan
menjadi akar timbulnya suatu
konflik. Konflik yang sedianya
merupakan permasalahan
yang kritis, selanjutnya dapat
dimanfaatkan sebagai bagian dari
proses pembentukan kelompok
sesuai teori yang dikemukakan oleh
Tuckman (1977). Permasalahan
yang terjadi merupakan situasi
yang tidak dapat dihindari, namun
melalui pendekatan yang tepat
maka konflik yang terjadi dapat
dimanfaatkan sebagai peluang
pembelajaran bagi masing-masing
institusi yang terlibat, khususnya
TNI AD dalam mensikapi konflik
secara positif sebagai bagian
dari pembelajaran. Oleh sebab
itu ada baiknya kita akan mulai
pembahasan ini secara berurutan
guna memperoleh pemahaman yang
lebih komprehensif.
Berangkat dari definisi
konflik kelompok dimana konflik
adalah perbedaan kepentingan
yang mengakibatkan terjadinya
pertikaian kelompok dengan
kelompok lain atau pun antara
individu dengan kelompok
dimana pertikaian yang terjadi
menunjukkan adanya perbedaan
antara dua atau lebih individu yang
diekspresikan, diingat, dan di alami
yang berupa perselisihan, adanya
ketegangan atau munculnya
kesulitan-kesulitan lain di antara
dua pihak atau lebih dan sampai
kepada tahap di mana pihak-pihak
yang terlibat memandang satu
sama lain sebagai penghalang dan
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OPINI
pengganggu tercapainya kebutuhan
dan tujuan dari masing-masing
pihak.
Berdasarkan uraian diatas
dapat dianalisa bahwa rendahnya
SDM yang dimiliki oleh prajurit TNI
AD secara langsung berdampak
pada munculnya konflik. Kualitas
SDM yang rendah memberi
dampak yang kompleks terhadap
perilaku khususnya kelakuan
pada diri Prajurit TNI AD. Hal ini
secara langsung berdampak pada
psikologi/mental yang mengarah
pada munculnya konflik karena
kecenderungan salah dalam
pemahaman yang disebabkan
rendahnya kualitas SDM itu
sendiri. Penguatan SDM menuju
manusia unggul memiliki korelasi
yang erat dengan peningkatan
produktivitas kerja. Hal ini menjadi
tantangan tersendiri bagi TNI
AD dan bangsa Indonesia pada
umumnya. Hal ini sangat relevan
dengan pembangunan manusia
yang sedang dilaksanakan oleh
bangsa kita. Dengan pembangunan
manusia yang didukung oleh
segenap pemangku kepentingan,
maka bangsa Indonesia terus
melangkah menuju Indonesia Maju,
Membangun manusia Indonesia
atau penguatan SDM adalah
investasi kita untuk menghadapi
masa depan dan melapangkan
jalan menuju Indonesia maju.
Kita siapkan manusia Indonesia
menjadi manusia unggul sejak
dalam kandungan sampai tumbuh
mandiri, juga meningkatkan
kesejahteraan diri dan keluarga
serta bangsanya.
Kendala yang dihadapi dalam
mengatasi konflik TNI dan Polri
yaitu belum adanya program rutin
dalam upaya peningkatan kualitas
SDM prajurit secara intensif
yang dilakukan para Dansat di
lingkungan TNI AD sedangkan
kelemahan yang dihadapi yaitu
kurangnya mental kepedulian pada
diri prajurit untuk menambah atau
memperkaya pengetahuannya.
Adapun untuk mengatasi kendala
di atas maka upaya yang dapat
dilakukan melalui peningkatan
kualitas SDM prajurit yaitu :
Satu. Membuat program secara
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“Rendahnya SDM
yang dimiliki,
secara langsung
berdampak pada
munculnya konflik”
mandiri di satuan-satuan untuk
meningkatkan kualitas SDM dan
mengusulkan ke Komando atas
tentang program Pendidikan
umum kepada prajurit TNI AD.
Dua. Memberikan peluang kepada
prajurit TNI AD untuk mengikuti
Pendidikan umum sesuai dengan
minat dan potensi yang dimilikinya.
RENDAHNYA PEMAHAMAN JIWA
KORSA
Jiwa korsa (Esprit de Corps)
adalah loyalitas, kebanggaan dan
antusiasme yang tertanam pada
anggota termasuk pimpinannya
terhadap organisasinya. Dalam
suatu organisasi yang mempunyai
jiwa korsa yang tinggi, rasa
ketidakpuasan bawahan dapat
dipadamkan oleh semangat
organisasi. Esprit de Corps
menurut Henry Fayol adalah
rasa cinta terhadap organisasi
yang diikuti. Yang merupakan
salah satu dari empat belas teori
yang mendasari agar organisasi

Adapun ciri-ciri Esprit de Corps
yang baik adalah: Antusiasme dan
rasa kebanggan segenap anggota
terhadap organisasinya, Reputasi
yang baik terhadap organisasi lain,
Semangat persaingan secara sehat
dan bermutu, Adanya kemauan
anggota untuk berpartisipasi dalam
setiap kegiatan, dan Kesediaan
anggota untuk saling menolong.
Pada tahun 1965, Tuckman
mengidentifikasi empat tahap dalam
pembentukan kelompok yaitu
Pembentukan (forming), Konflik
(storming), Penormaan (norming),
Pelaksanaan (performing). Namun
pada perkembangannya Tuckman
menambahkan satu tahap terakhir
yaitu Pembubaran (Adjouring).
Persoalan rensahnya
pemahaman jiwa korsa (Esprit
de Corps) merupakan salah satu
persoalan yang ditemukan sebagai
faktor penyebab terjadinya konflik
TNI dan Polri. Tingkat pemahaman
ini menjadi kunci atau pemicu
suatu konflik sehingga apabila
tingkat pemahaman terhadap jiwa
korsa rendah akan berpengaruh
negatif terhadap konflik.
Sebaliknya bila tingkat pemahaman
terhadap jiwa korsa tinggi akan
menguntungkan bagi organisasi/
kelompok.

Proses Pembentukan Kelompok
Pembentukan
(forming)

Konflik
(storing)

Penormaan
(norming)

Pembubaran
(adjourning)

Pelaksanaan
(performing)

Tuckman & Jensen (1977)
efektif. Esprit de Corps termasuk
bagian dalam teori kepemimpinan,
dimana teori tersebut dinyatakan
oleh Bernardine R Wirjana, yaitu
menyatakan bahwa keberhasilan
atau kegagalan dari hasil
kepemimpinan seseorang dapat
diukur atau ditandai oleh empat
hal, yaitu: moril, disiplin, jiwa
korsa (Esprit de Corps), dan
kecakapan. Jiwa korsa ( Esprit de
Corps ) muncul karena adanya
suatu organisasi atau kelompok.

Dari penjelasan diatas dapat
dianalisa bahwa Jiwa korsa
(Esprit de Corps) adalah loyalitas
anggota terhadap organisasinya
termasuk juga loyalitas pimpinan
terhadap organisasi/anggotanya.
Konflik yang terjadi antara TNI dan
Polri merupakan akibat akhir dari
kekeliruan yang dilakukan baik
oleh anggota terhadap organisasi/
kelompok maupun oleh pimpinan
terhadap anggotanya. Keduaduanya mempunyai peran yang

OPINI
seimbang dalam membuahkan
suatu konflik. Oleh karena itu perlu
adanya perbaikan dalam tingkat
pemahaman jiwa korsa sehingga
timbulnya konflik dapat dicegah.
Fakta yang terjadi membuktikan
bahwa penilaian peran anggota dan
pimpinan dalam jiwa korsa menjadi
hal yang nyata dan menjadi bukti
yang mendasari terjadinya konflik
antara TNI dan Polri sebagaimana
dalam data tersebut diatas.
Kendala yang dihadapi dalam
mengatasi konflik TNI dan Polri
dihadapkan dengan rendahnya
pemahaman jiwa korsa adalah
lunturnya loyalitas baik dari
anggota itu sendiri maupun
pimpinannya dalam menjalankan
kehidupan organisasi/kelompok.
Seperti halnya kesalahan
pemahaman jiwa korsa yang
dilakukan oleh anggota sehingga
timbul akibat yang merugikan bagi
organisasi/kelompoknya, seorang
pemimpin juga mendapatkan hal
yang sama karena kurangnya
loyalitas yakni rendahnya rasa
untuk mengayomi anggotanya.
Kurangnya kepedulian pimpinan
tersebut menimbulkan dampak
yang sangat kompleks terutama
merusak moril anggotanya
sehingga menjadi terpatri dalam
hatinya. Pembelaan pimpinan
terhadap anggotanya masih
sangat rendah sehingga dapat
dijadikan penekanan untuk
dapat ditingkatkan. Hal ini dapat
ditarik pemahaman bahwa 11
azas kepemimpinan belum dapat
dilaksanakan dengan baik. Adapun
untuk mengatasi kendala di atas
maka upaya antara lain dengan
membuat program kegiatan
pembekalan untuk memberikan
pemahaman yang benar tentang
jiwa korsa dengan berkelanjutan
dengan tujuan pemulihan moril
yang dilakukan secara Top Down
yaitu dari atas ke bawah.
TINGGINYA TINGKAT
KESENJANGAN
Perkembangan era Reformasi
Nasional Indonesia yang didorong
oleh semangat bangsa Indonesia
untuk menata kehidupan
dan masa depan bangsa yang
lebih baik telah menghasilkan
perubahan mendasar dalam
sistem ketatanegaraan. Perubahan

“Rasa
ketidakpuasan
sosial yang sudah
terpatri, dapat
menjadi bom waktu
apabila tidak dapat
disembuhkan”
tersebut telah ditindak lanjuti
melalui penataan kelembagaan
sesuai dengan perkembangan
lingkungan dan tuntutan tugas
ke depan. Perubahan pada sistem
kenegaraan berimplikasi pula
terhadap pemisahan TNI dan Polri
dari ABRI pada tanggal 1 April
1999 berdasarkan Inpres No. 2
tahun 1999, kemudian dituangkan
dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor
VI/MPR/2000 tentang Pemisahan
TNI dan Polri serta Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat
Nomor VII/MPR/2000 tentang
peran TNI dan peran Polri.
Konflik diantara TNI dan
Polri harus menjadi perhatian bagi
kedua institusi. Berdasarkan data
yang dieroleh dari laporan tahunan
terkait kasus konflik antara TNI
dan Polri dari Pusat Polisi Militer
TNI AD dihadapkan dengan teori
Identitas, bahwa konflik yang
terjadi dipengaruhi oleh beberapa
faktor seperti yang dikemukakan
oleh Fisher (2001), yaitu: konflik
lebih disebabkan identitas yang
terancam atau berakar dari
hilangnya sesuatu serta ingatan
akan penderitaan masa lalu yang
tidak terselesaikan dengan baik
dalam masyarakat. Kejadiankejadian dimasa lalu juga menjadi
bagian dalam menentukan sikap
saat ini. Tidak dapat dilepaskan
bahwa perjalanan sejarah dimana
Polri yang pernah menjadi bagian
dari ABRI yang selanjutnya
memisahkan diri pada tahun
1998 hingga hari ini memberikan
pengalaman satu sama lain. Polri
yang dulu berada dibawah ABRI
saat ini telah menjadi institusi yang
berdiri sendiri dan langsung berada
di bawah Presiden. Berbeda dengan
TNI yang hingga saat ini berada di
bawah Menteri Pertahanan.

Dari pembahasan tentang
konflik dan kejadian yang sering
terjadi antara dua institusi yaitu
TNI khususnya TNI AD dan Polri
dapat dianalisa bahwa dengan
melihat pengalaman masa lalu
yaitu jaman Orde Baru, TNI
memiliki porsi yang besar dalam
pemerintahan, bahkan memiliki
fraksi tersendiri di DPR. Dwi Fungsi
ABRI yang begitu kuat membuat
TNI menjadi institusi yang di
segani bahkan ditakuti ketika itu.
Sementara itu, Polri masih berada
di bawah koordinasi Menhan.
Ketika era reformasi tiba dengan
dikeluarkannya Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Nomor
VI/MPR/2000 tentang Pemisahan
TNI dan Polri serta Nomor VII/
MPR/2000 tentang peran TNI dan
peran Polri maka secara Hukum
yang sah terjadi pemangkasan
peran TNI. Dengan dipangkasnya
peran TNI ini menyebabkan adanya
ketidak puasan sosial yang terjadi
di TNI yang dirasakan langsung oleh
prajurit TNI sampai tingkat paling
rendah. Ketidakpuasan sosial inilah
yang sebagian besar mendasari
penyebab terjadinya konflik antara
TNI dan Polri di daerah. Rasa
ketidakpuasan sosial yang sudah
terpatri pada diri prajurit TNI ini
dapat menjadi bom waktu apabila
tidak dapat disembuhkan/diatasi.
Banyak kalangan pejabat militer,
tokoh masyarakat sampai pada
masyarakat mempunyai pendapat
yang sama tentang adanya bom
waktu yang tinggal menunggu erupsi.
Disamping peran TNI yang
dipangkas, hal tentang tugas TNI
juga secara otomatis terpengaruh.
Sebagai contoh ditingkat bawah
terjadi persaingan antara Babinsa
dan Babinkamtibmas yang secara
langsung dapat dilihat oleh kasat
mata di lapangan bahwa Polri
cenderung memonopoli dalam
segala sektor kegiatan dengan
alih tugasnya sebagai pelayan
masyarakat sesuai tugas Polri
adalah memelihara keamanan
dan ketertiban masyarakat,
menegakkan hukum dan
memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat. Selain itu
tingkat pangkat dalam jabatan yang
sebanding juga terdapat perbedaan
yang dinilai merugikan TNI. Dengan
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kata lain dapat dibenarkan slogan
yang mengatakan TNI sudah
dikalahkan oleh Polri. Mau tidak
mau dan suka atau tidak suka
peristiwa ini sudah terjadi dan
menjadi munisi dalam bom waktu
tersebut.
Kendala yang dihadapi
dalam mengatasi konflik TNI
dan Polri dihadapkan dengan
Tingginya Tingkat Kesenjangan
adalah institusi TNI masih belum
menyiasati dengan seksama dan
nyata yang dapat dirasakan oleh
prajurit TNI sampai pada tingkat
bawah. Adapun untuk mengatasi
kendala di atas maka upaya yang
dilakukan adalah dengan membuat
kebijakan dan program penyetaraan
peran dan kepangkatan TNI
terhadap Polri guna mengatasi
tingkat kesenjangan yang terjadi
antara TNI dan Polri.
RENDAHNYA SINERGITAS TNI
DAN POLRI
Pada Pembukaan UUD
1945 alinea keempat berbunyi “
Kemudian dari pada itu untuk
membentuk pemerintahan negara
Indonesia yang melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia dan
untuk memajukan kesejahteraan
umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian
abadi, dan keadilan sosial,
maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam
suatu susunan negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan
rakyat yang berdasarkan kepada
Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan
beradab, Persatuan Indonesia,
Kerakyatan yang dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan dan perwakilan
serta dengan mewujudkan suatu
keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Kemudian dalam pasal
30 UUD 1945 ayat (2) berbunyi
Usaha pertahanan dan keamanan
negara dilaksanakan melalui
Sistem Pertahanan dan Keamanan
Rakyat Semesta oleh Tentara
Nasional Indonesia dan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, sebagai
kekuatan utama, dan rakyat,
sebagai kekuatan pendukung.
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“Hukum sebagai
panglima tertinggi
yang menjadi
syarat utama
menyelesaikan
konflik”
Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 34 Tahun
2004 tentang TNI pasal 7 ayat
(1), tugas pokok TNI adalah
menegakkan kedaulatan negara,
mempertahankan keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun
1945, serta melindungi segenap
bangsa dan seluruh tumpah
darah Indonesia dari ancaman
dan gangguan terhadap keutuhan
bangsa dan negara. Selanjutnya
pada ayat (2) poin a tentang
Operasi Militer Selain Perang
(OMSP) Nomor 10 menyebutkan
bahwa TNI membantu kepolisian
Negara Republik Indonesia dalam
rangka tugas keamanan dan
ketertiban masyarakat yang diatur
dalam undang-undang oleh sebab
itu hukum sebagai panglima
tertinggi yang menjadi syarat
utama menyelesaikan konflik di
wilayah Indonesia. Disebutkan
dalam Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun
2002 tentang Polri pasal 13
Tugas Polri adalah memelihara
keamanan dan ketertiban
masyarakat, menegakkan hukum
dan memberikan perlindungan,
pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat.
Konflik yang terjadi antara
TNI dan Polri juga tidak terlepas
disebabkan oleh rendahnya
Sinergitas antara kedua belah
institusi tersebut. Dalam hal ini
bila sinergitas itu dapat baik maka
TNI dan POLRI dapat menjaga dan
mengawal pembangunan nasional
menuju Indonesia maju dalam
Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Hal ini menjadi kekuatan negara
yang sangat dominan dalam meraih
tujuan menjadi Indonesia Maju.
Didasari hal diatas
dapat dianalisa bahwa faktor

Sinergitas harus dapat diraih dan
diaplikasikan oleh seluruh anggota
TNI dan Polri dalam menjalankan
tugas dan fungsi serta perannya
guna mencegah terjadinya konflik
yang akan mengakibatkan
terganggunya pembangunan
nasional. Sinergi TNI-POLRI sangat
penting untuk stabilitas keamanan
nasional. Pada dasarnya sinergi ini
bisa terjadi karena ada ketulusan
dan keikhlasan kita semua untuk
menyatukan di institusi besar
yang memiliki kekuatan besar.
TNI dan POLRI bersama-sama
mengawal pembangunan nasional
dalam rangka menuju Indonesia
maju. Selalu diawali tugas dengan
niat yang tulus dan ikhlas, ingin
membuat perubahan menuju
kebaikan, karena nama besar TNI
dan POLRI menjadi modal dan
energi yang selalu tinggi serta
penuh semangat gerak langkah
terpadu antar institusi karena
indahnya kebersamaan untuk
menjaga dan membangun NKRI.
Perluasan medan tugas yang
menjadi tanggung jawab bersama
TNI dan POLRI sudah tercatat jelas
dalam tugas pokok TNI dalam UU
Nomor 34 tahun 2004 tentang
TNI dan tugas pokok Polri dalam
UU Nomor 2 tahun 2002 tentang
POLRI untuk dilaksanakan secara
sinergis dan solid oleh TNI dan
POLRI. Selain itu juga adalah untuk
mengawal pembangunan nasional
dalam rangka menuju Indonesia
maju. Sinergitas TNI dan POLRI
harus senantiasa dijaga, ini bukan
tentang siapa yang hebat namun
kebersamaan tidak dapat dinilai
dengan apapun juga. Dicontohkan
dengan adanya kegiatan Pilkada
serentak, TNI dan POlri harus
mampu berbuat Netral
Kendala yang dihadapi dalam
mengatasi konflik TNI dan Polri
dihadapkan dengan Rendahnya
Sinergitas TNI dan POLRI adalah
masih adanya ego sektoral antar
Istitusi dan rendahnya kepedulian
sehingga masih timbul konflik.
Adapun untuk mengatasi kendala
di atas maka upaya yang dapat
dilakukan dengan meningkatan
kesiap siagaan komando
kewilayahan dengan bertujuan
supaya TNI dan POLRI terus
berkoordinasi sehingga secara
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langsung akan bersinergi dalam
pelaksanaan tugasnya.
KESIMPULAN DAN
REKOMENDASI
Dengan uraian dan
pembahasan tentang perkelahian
antara prajurit TNI AD dan Polri
diatas, maka dapat disimpulkan
sebagai berikut:
a)

b)

c)

d)

Konflik yang terjadi antara
TNI dan Polri harus dipandang
sebagai sesuatu yang penting,
namun juga harus disikapi
secara positif, sehingga konflik
dimasa lalu yang sudah terjadi
dan tidak dapat diperbaiki
lagi, harus dijadikan sebagai
sarana untuk membangun
masing-masing institusi.
Persoalan-persoalan
yang menjadi penyebab
terjadinya konflik TNI dan
Polri antara lain: Satu.
Kurangnya Kualitas SDM.
Dua; Rendahnya Pemahaman
Jiwa Korsa. Tiga. Tingginya
Tingkat Kesenjangan. Empat.
Rendahnya Sinergitas TNI dan
POLRI.
Kerjasama masing-masing
institusi yang melibatkan
interaksi personel hingga
tataran pelaksana antar satu
sama lain sangatlah penting
sebagai upaya menekan atau
menghilangkan kemungkinan
terjadinya kembali konflik
diantara kedua institusi. Hal
ini membutuhkan perhatian
khusus karena selama ini
kedekatan yang dibangun
oleh kedua institusi hanya
sebatas komunikasi dan
koordinasi dilevel tertentu,
dan mengabaikan kedalaman
pelibatan secara emosional.
Hal tersebut membuat aparat
TNI dan Polri dilapangan
saling mengenal satu sama
lain namun keterikatan secara
emosional dapat dikatakan
relatif dangkal.
Proses membangun hubungan
emosional sebaiknya
dilakukan dengan interaksi
sosial, diskusi secara
lebih terbuka sehingga
menghilangkan prasangkaprasangka yang selama ini
disimpan hingga membuahkan
persepsi negatif yang lama-

kelamaan semakin mengeras.
Hal tersebut tentunya akan
semakin membuka peluang
konflik yang sangat besar.
Konflik yang terjadi diantara
TNI dan Polri seperti yang telah
kita diskusikan diatas merupakan
tanggung jawab kita semua. Melalui
tulisan ini penulis mengusulkan
beberapa rekomendasi terkait
keprihatinan kita semua terhadap
konflik yang terjadi antara TNI dan
Polri. Dalam rangka meminimalisir
terjadinya perkelahian antara
TNI AD dan Polri maka dapat
disarankan beberapa hal antara
lain sebagai berikut :
a.

b.

Tataran pengambil kebijakan.
1) Perlu adanya peningkatan
kerjasama dengan Polri
melalui pengawasan yang
melekat secara terkoordinasi
dan terpadu baik ditingkat
atas hingga ke satuan terkecil.
2) Perlu memberikan
sosialisasi kepada seluruh
prajurit tentang perubahan
undang-undang yang secara
signifikan berpengaruh
terhadap perubahan posisi
organisasi serta wewenang
dan tanggung jawab masingmasing institusi, khususnya
institusi TNI AD.
3) Selanjutnya perlu
dilakukan penelitian lanjutan
yang lebih mendalam guna
memahami konflik secara
lebih detil, sehingga dapat
diperoleh data yang lebih
valid guna pengambilan
keputusan bagi komando atas
dalam mengurangi peluang
terjadinya konflik dan dapat
menumbuhkan soliditas
antara TNI dan Polri.
Dansat.
1) Perlunya memberikan
sosialisasi terkait perubahan
undang-undang yang secara
signifikan merubah posisi
organisasi, wewenang dan
tanggung jawab TNI AD.
2) Perlunya memberikan
pemahaman kepada prajurit
dibawahnya terkait kesadaran
hukum serta pentingnya
menjaga nama baik TNI AD.
3) Peka terhadap
permasalahan hukum

“Peka dan ketahui
permasalahan,
tidak terlalu
mudah
menyalahkan
anggota ketika
terlibat konflik"
dan tidak semerta-merta
terlalu mudah menyalahkan
anggotanya ketika terlibat
konflik dengan Polri sebelum
mengetahui permasalahan
sebenarnya.
c.

Prajurit di lapangan.
1) Memiliki pengetahuan
tentang organisasi sehingga
memahami tugas dan
tanggung jawabnya sebagai
seorang prajurit.
2) Memiliki pengetahuan
tentang pentingnya kesadaran
hukum, sehingga dapat
berperilaku layaknya
seorang prajurit yang penuh
kehormatan.
3) Menjadi Prajurit
yang berhati-hati dalam
setiap tindak tanduknya
karena setiap perilaku
yang ditampilkan
merepresentasikan organisasi
dalam hal ini TNI AD.
4) Membuka diri terhadap
perintah atasan terkait dengan
kerjasama yang dilakukan
bersama dengan Polri.
5) Membangun sikap mental
positif dan terbuka terhadap
perubahan yang semakin baik.
6) Mempercayakan segala
permasalahan kepada Dansat.

Demikian tulisan ini dibuat
sebagai pendapat penulis dalam
upaya meminimalisir terjadinya
konflik TNI dan Polri di masa
sekarang dan akan datang. Semoga
dapat bermanfaat dan memberikan
kontribusi dalam upaya
membangun TNI AD yang lebih
profesional di masa mendatang. n

Penulis
Kolonel Cpm NRP Yusri Nuryanto, S.I.P
Dirbindiklat Puspomad
NRP. 11940033960770
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pengetahuan

Sejarah
Walmor Pomad

foto-foto: dokumen pen. puspomad

S

ejarah pengawalan
bermotor Polisi Militer
TNI AD tidak bisa
dipisahkan dari sejarah Lahirnya
Pasukan Pengamanan Presiden
(PASPAMPRES). Paspampres lahir
bersamaan dengan perjuangan
proklamasi kemerdekaan RI, dan
kelahiran TNI dan Polri. Saat itu, para
pemuda pejuang tergerak untuk
mengambil peranan mengamankan
Presiden. Para pemuda tersebut
terdiri dari kesatuan Tokomu Kosaku
Tai yang merupakan cikal bakal dari
Detasemen Kawal Pribadi (DKP),
berperan sebagai pengawal pribadi,
dan pemuda mantan anggota
kesatuan PETA (Pembela Tanah Air)
berperan sebagai pengawal Istana.
Situasi keamanan awal kemerdekaan
RI sangat memprihatinkan dan
membahayakan keselamatan
Presiden, dengan didudukinya Jakarta
oleh Belanda pada tanggal 3 Januari
1946, maka Mr. Pringgodigdo selaku
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Sekretaris Negara mengeluarkan
perintah untuk melaksanakan operasi
penyelamatan pimpinan nasional.
Operasi ini kemudian dikenal dengan
istilah “Hijrah ke Yogyakarta”. Dalam
pelaksanaan operasi penyelamatan
itu, telah terjadi kerja sama antara
kelompok pengamanan yang
terdiri dari unsur TNI yang dipimpin
oleh Letda Cpm Sukotjo Tjokro
Atmodjo dan unsur Kepolisian.
Untuk mengenang keberhasilan
menyelamatkan Presiden Republik
Indonesia yang baru pertama kalinya
dilaksanakan tersebut, maka tanggal
3 Januari 1946 dipilih sebagai Hari
Bhakti Paspampres.

Pengamanan pribadi terhadap
Presiden Soekarno dilaksanakan oleh
Detasemen Kawal Pribadi (DKP) dari
unsur Kepolisian dibawah pimpinan
AKP Mangil Martowidjojo dan
pengawalan istana dilaksanakan oleh
para pemuda mantan PETA (Pembela

Tanah Air). Menurut Sudarto
Danusubroto mantan ajudan Presiden
Soekarno dan Maulwi Saelan
mantan Wakil Komandan Resimen
Tjakrabirawa menyebutkan bahwa
telah terjadi beberapa kali percobaan
pembunuhan terhadap Presiden
Soekarno yang berhasil dicegah dan
digagalkan, antara lain adalah :
1) Peristiwa granat Cikini tanggal 30
November 1957yang dilakukan
oleh kelompok Bima yang
beraliansi dengan gerakan DI/TII,
dengan menewaskan 9 orang dan
100 orang luka berat.
2) Peristiwa penembakan halaman
belakang Istana Merdeka oleh
Letnan AU Daniel Maukar pada
tanggal 9 Maret 1960 dengan
menggunakan pesawat MIG-17.
3) Peristiwa Pencegatan Rajamandala
pada April 1960 pada saat
Presiden Soekarno mendampingi
kunjungan Perdana Menteri Uni
Soviet Nikita Kruschev ke propinsi
Jawa Barat, oleh sekelompok
anggota DI/TII.
4) Peristiwa penembakan mortir di
Lapangan Terbang Mandai Maros

pengetahuan

Sulawesi Selatan pada tahun 1960
oleh kelompok Kahar Muzakkar.
5) Peristiwa pelemparan granat di
Makassar pada tanggal 7 Januari
1962 di Jalan Cendrawasih
Makassar oleh Marcus Latuperissa
dan Ida Bagus Surya Tenaya.
6) Peristiwa Penembakan pada saat
Sholat Idul Adha tanggal 14 Mei
1962 di halaman belakang Istana
Merdeka oleh Bachrum, dengan
korban meninggal sebagai perisai
hidup Presiden Soekarno antara
lain : Sudrajad, Sudarso, Abdul
Karim, Susilo dan Musawir.
7) Peristiwa pelemparan granat di
Cimanggis pada Desember 1964.
Mempertimbangkan dan
mengantisipasi keadaan yang
demikian, atas usul Menkohankam/
KASAB (Kepala Staf Angkatan
Bersenjata) Jenderal A.H Nasution,
maka Presiden membentuk sebuah
pasukan khusus dikenal dengan nama
RESIMEN TJAKRABIRAWA.
Sejak peristiwa G30S/PKI
pada tahun 1965 yang melibatkan
beberapa oknum anggota Resimen
Tjakrabirawa maka berdasarkan Surat
Perintah Menteri Panglima Angkatan
Darat Nomor PRIN.75/III/1966
tanggal 23 Maret 1966, berisi
tentang perintah kepada Direktur
Polisi Militer Angkatan Darat (Brigjen
TNI Sudirgo), untuk melaksanakan
serah terima penugasan dari Resimen
Tjakrabirawa kepada Polisi Militer
Angkatan Darat, dan ditindak lanjuti
dengan Surat Keputusan Nomor :
Kep-011/AIII/1966 tanggal 25 Maret
1966 tentang pembentukan Satuan
Tugas Polisi Militer Angkatan Darat
(Satgas POMAD) dengan Letkol Cpm
Norman Sasono sebagai Komandan

foto: dokumen pen. puspomad

Satgas Pomad Para. Dalam perjalanan
sejarahnya, organisasi Satgas
Pomad Para dilikuidasi berdasarkan
Surat Perintah Menhankam Pangab
Nomor Sprin/54/I/1976 tanggal
13 Januari 1976 menjadi Pasukan
Pengawal Presiden (PASWALPRES).
Pada tanggal 16 Februari 1988,
berdasarkan Surat Keputusan
Pangab Nomor Kep /02/II/1988,
maka Pasukan Pengawal Presiden
(Paswalpres) diubah menjadi
PASPAMPRES (Pasukan Pengamanan
Presiden). Untuk melaksanakan
tugasnya, Paspampres terbagi
atas 3 (tiga) Grup yaitu Grup A
bertugas mengamankan Presiden RI
beserta Keluarga, Grup B bertugas
mengamankan Wakil Presiden
RI beserta keluarga dan Grup C
bertugas mengamankan Tamu
Negara setingkat Kepala Negara/
Kepala Pemerintahan, serta Batalyon
Pengawalan Protokoler Kenegaraan
(Yonwalprotneg), Skadron Kavaleri
Panser (Dronkavser), Detasemen
Musik Militer, serta beberapa
Detasemen Pendukung lainnya.  
Namun demikian validasi
Orgas tersebut tidak dapat
dipisahkan dari peran Satpomad
yang melaksanakan tugas
pokoknya dalam bidang

pengawalan protokoler kenegaraan
(Walprotneg). Secara organisasi
tugas pengawalan dan pengamanan
presiden dan wakil presiden RI
beserta keluarganya dilaksanakan
oleh Paspampres namun demikian
apabila presiden melakukan
kunjungan ke daerah-daerah
maka Satpom kewilayahan akan
terlibat langsung dalam kegiatan
pengawalan VVIP tersebut. Sampai
dengan saat ini pengawalan
protokoler kenegaraan masih
merupakan bagian dari tugas pokok
Pomad
Pada kegiatan internasional
yang diselenggarakan pemerintah
Walmor Pomad selalu dipercaya untuk
melaksanakan tugasnya sebagai satuan
pengawalan protokoler kenegaraan.
Banyak event-event internasional
yang perhelatannya dilaksanakan di
Indonesia seperti KTT APEC, Konfrensi
Asia Afrika Bandung, KTT Asean,
IMF Annual Meeting dan beberapa
kunjungan pemimpin dunia seperti
Presiden AS Goerge W Bush, Presiden
Barrack Obama serta Raja Salman
dari Arab Saudi. Semua kegiatankegiatan tersebut selain membawa
nama besar Corp Polisi Militer TNI
AD juga membawa nama bangsa
dimata Internasional. Sampai dengan
saat ini bidang pengawalan Corp
Polisi Militer Angkatan Darat terus
berbenah diri dalam rangka menjawab
tantangan tugas kekinian yang lebih
komplek. Sdirbinwal Puspomad sedang
mengembangkan aplikasi C-Track
untuk kegiatan pengawalan. n
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Polisi Militer. Selain penyegaran, Pasis
menerima pelajaran dengan materimateri tentang fungsi organik militer
dan kemampuan tulis menulis.

foto: dokumen PRIBADI

Military Police Captain Career Course:

SERAP ILMU
POLISI MILITER
DARI US ARMY

M

ilitary Police Captain
Career Course (MPCCC)
merupakan pendidikan
untuk mencetak
kader komandan kompi, komandan
detasemen, dan perwira staf brigade
di korps Polisi Militer Angkatan Darat
Amerika Serikat. Pendidikan MPCCC
dilaksanakan selama kurang lebih
lima bulan bertempat di Maneuver
Support Center of Excellence
(MSCoE) Fort Leonard Wood, salah
satu tempat pendidikan US ARMY
yang berlokasi di Missouri Amerika
Serikat.
MSCoE menyelenggarakan
MPCCC sebanyak empat
gelombang di setiap tahunnya.
Selain menyelenggarakan MPCCC,
MSCoE juga menyelenggarakan
pendidikan untuk korps Zeni (ECCC)
dan Nubika (CCCC). Pada umumnya
kurang lebih 30 orang perwira
siswa Amerika Serikat (AS) dan
delapan perwira siswa mancanegara
mengikuti pendidikan MPCCC ini.
Pendidikan MPCCC terbagi menjadi
beberapa tahap yaitu: tahap satu
yang merupakan common core;
tahap dua yang merupakan operasi

kepolisian (police operations); tahap
tiga yang merupakan tahap perintah
operasi (OPORD); tahap empat
yang merupakan tahap pengambilan
keputusan (MDMP); dan tahap lima
yang merupakan tahap geladi posko
gabungan (CAPSTONE).
Kegiatan bimbingan pengasuhan
(bimsuh) juga menjadi bagian tak
terpisahkan dari seluruh rangkaian
pendidikan MPCCC. Seluruh
rangkaian pendidikan tidak lain untuk
mencetak pemimpin tingkat kompi
dan detasemen serta staf tingkat
brigade yang berkompeten untuk
melaksanakan tugas.

Pelajaran-pelajaran yang
ada di dalam tahap Common Core
antara lain: sistem logistik (supply
system), manajemen satuan
angkutan (manage motor pool
operations), pengetahuan operasi
serangan (offensive operations), dan
pengetahuan dukungan militer ke
pemerintah sipil (DSCA operations).
Para small group leader (SGL) atau
di TNI AD dikenal sebagai Dan
Kelas juga berupaya menghidupkan
kembali kemampuan berpikir kritis
dan analisa para pasis melalui
pelajaran Mission Command Battle
Analysist dan Decision Brief. Bagi AD
Amerika Serikat, kemampuan berpikir
kritis merupakan pondasi terpenting
bagi seorang perwira dalam
melaksanakan tugasnya sebagai
pemimpin.
Pelajaran Mission Command
Battle Analysist memberikan para
pasis pemahaman tentang penerapan
prinsip-prinsip Mission Command
melalui analisa terhadap aksi yang
dilakukan oleh seorang figur pimpinan
dalam sebuah pertempuran. Mission
Command Principles atau TNI AD

The Common Core
Tahap common core merupakan
tahap bertujuan menyiapkan fondasi
para perwira siswa (pasis) untuk
tahap pendidikan selanjutnya. Pada
tahap ini para pasis disegarkan
kembali tentang keinginan para
pimpinan korps dan proyeksi korps
Polisi Militer ke depan. Penyegaran ini
diberikan oleh Komandan Korps Polisi
Militer, Bintara Tinggi Divisi Penyidik,
Direktur Pendidikan dan Latihan, dan
beberapa pejabat komandan batalyon
foto: dokumen PRIBADI
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mengenalnya sebagai prinsip-prinsip
garis komando adalah the Army’s
approach to command and control
that empowers subordinate decision
making and decentralized execution
appropriate to the situation (U.S.
Department of Army 2019). Para
pasis menganalisa keefektifan aksi
tiap figur komandan dengan tujuh
prinsip-prinsip mission command
yang ada. Pelajaran ini secara
tidak langsung mendorong para
pasis untuk mempelajari variabel
operasional dan variabel taktis
pertempuran secara mandiri dan
mengasah kemampuan analisa para
pasis. Para pasis memaparkan hasil
analisanya yang mana merupakan
ending dari mission command battle
analysist ke para SGL dan pasis
lainnya.
Dalam pelajaran decision brief,
tiap pasis diberikan persoalan dalam
kehidupan sehari-hari dan dituntut
untuk menjabarkan proses pemilihan
keputusan dengan tahap-tahap
pengambilan keputusan militer
yang ada. Maksud dari decision
brief adalah memberikan pasis
kemampuan menganalisa suatu
permasalahan sesuai tata urutan
pengambilan keputusan militer untuk
tahap pendidikan selanjutnya. Para
pasis secara tidak langsung mesti
mempelajari tata urutan pengambilan
keputusan militer yang baku dan
memandang persoalan dari beberapa
sudut untuk sebuah keputusan yang
berkualitas.
Police Operations
Tahap operasi kepolisian
adalah tahap pendidikan yang
mengajarkan pengetahuan tentang

foto: dokumen PRIBADI

penyelenggaraan operasi kepolisian.
Operasi kepolisian terdiri dari dua
macam yaitu law enforcement
(penegakan hukum) dan policing
(penegakan ketertiban). Menurut
Departemen Angkatan Darat
Amerika Serikat, penegakan
hukum memiliki perbedaan dengan
penegakan ketertiban: Policing is
focused on maintaining order, safety,
and security without an intent to
enforce laws on the population and
compel compliance at the risk of
legal penalties. Law Enforcement
is conducted for the purpose of
enforcing laws, investigating crimes,
and apprehending (when warranted)
persons for adjudication within the
appropriate judicial system (U.S.
Department of Army 2015).
Tahap operasi kepolisian
menuntut para Pasis menguasai
penyelenggaraan operasi kepolisian
di tingkat kompi dan detasemen
polisi militer. Para pasis menerima

Bagi AD Amerika
Serikat, kemampuan
berpikir kritis
merupakan pondasi
terpenting bagi
seorang perwira
dalam melaksanakan
tugasnya sebagai
pemimpin.

materi-materi pengetahuan berupa:
manajemen investigasi (investigation
management), forensik dalam operasi
darat gabungan (foresic in unified
land operations), penggeledahan dan
penyegelan (search and seizure),
pengetahuan bentuk penegakan
ketertiban (policing models),
pengetahuan operasi cukai (custom
operations), pengetahuan pengamanan
(protective services), pengetahuan
penyelenggaraan operasi kepolisian
(manage police operations), dan
materi-materi penting lainnya. Para
pasis diberikan penugasan dengan
merencanakan operasi dukungan
kepolisian militer untuk negara tuan
rumah dalam operasi militer. Tahap
police operations ditutup dengan ujian
tertulis sejumlah 20 butir persoalan
essay. Hal yang paling menarik dalam
tahap ini adalah penugasannya yang
mengharuskan tiap pasis menggali
lebih dalam tentang bentuk-bentuk
pemolisian dan hasil analisa terhadap
tindak kriminalitas yang terjadi di suatu
tempat.
Polisi militer sebagai unsur
utama operasi kepolisian harus
mampu menerapkan bentuk
pemolisian yang paling efektif
disesuaikan dengan sasaran dan
lingkungan sasaran. Sumber daya
operasi kepolisian umumnya
menghadapi keterbatasan sehingga
bentuk pemolisian yang dipilih harus
yang efektif. Dalam mengerjakan
penugasan operasi kepolisian,
kedalaman pemahaman dan analisa
para pasis dilatih sebagai calon
komandan satuan polisi militer yang
melakukan operasi kepolisian dalam
suatu pangkalan militer dan wilayah
operasi militer.
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Lembaga pendidikan
mempunyai tujuan mencetak manajer
operasi kepolisian yang mempunyai
kedalaman analisa dari pada hanya
menghafal doktrin operasi yang
telah ada. Kemampuan analisa juga
dibutuhkan untuk tahap selanjutnya
yaitu tahap perintah operasi.
OPORD
Tahap Operations Order
(OPORD) adalah tahap yang
mempersiapkan pasis sebagai
komandan satuan polisi militer dalam
mendukung tugas operasi satuan
tempur setingkat kompi di daerah
operasi militer. Para pasis menerima
materi pelajaran taktik polisi militer
dan dituntut mampu menjabarkannya
dalam perintah operasi tingkat kompi.
Polisi militer memiliki tiga fungsi
dalam mendukung satuan manuver

foto: dokumen PRIBADI

yaitu operasi dukungan mobilitas
(mobility support operation), operasi
dukungan pengamanan (security
support operation), dan operasi
dukungan pengurusan tawanan
perang dan tahanan operasi (detainee
operation). Yang menjadi perbedaan
dan menjadi hal yang menarik adalah
peran satuan polisi militer di Amerika
Serikat sebagai satuan bantuan
manuver/tempur bersama dengan
satuan zeni (engineer) dan nubika
(CBRN).
Satuan polisi militer memiliki
peran sebagai satuan bantuan
manuver/tempur bersama
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Tiga fungsi Polisi
militer AD Amerika
Serikat dalam
mendukung satuan
manuver yaitu Operasi
Dukungan Mobilitas,
Operasi Dukungan
Pengamanan dan
Operasi Dukungan
Pengurusan Tawanan
Perang dan Tahanan
Operasi.

kecabangan zeni dan nubika
untuk menjamin tercapainya
kebebasan ruang gerak (freedom
of movement) dan amannya daerah
pendukung (support area security)
dari ancaman. Dalam doktrin
operasi militer AD Amerika Serikat
yang mana sangat mengandalkan
penggunaan kendaraan tempur
(ranpur), peran satuan polisi militer
dalam memastikan keamanan dan
kelancaran jalur logistik (line of
communication) sangat penting. Arus
penyaluran logistik, tawanan perang,
pengungsi (internal displaced person),
kendaraan, desertir, dan serangan
acak lawan (random threat) tidak

boleh menghambat manuver satuan
tempur. Para pasis dituntut mampu
mengintegrasikan tugas pokok dan
fungsi ini ke dalam perintah operasi
tingkat kompi yang mana merupakan
turunan dari perintah operasi satuan
satu tingkat lebih tinggi. Kemampuan
ini diuji di akhir tahap OPORD dengan
memberikan pasis durasi waktu
selama delapan jam untuk membuat
sebuah perintah operasi dan satu
lampiran overlay. Para pasis yang
berhasil lulus melewati tahap OPORD,
diproyeksikan mampu melanjutkan
tahap selanjutnya yaitu MDMP.
MDMP
Tahap The Military Decision
Making Process (MDMP) atau proses
pengambilan keputusan militer
merupakan tahap yang bertujuan
mempersiapkan pasis sebagai perwira
staf tingkat batalyon dan brigade
khususnya perwira staf operasi. Para
pasis diajarkan secara komprehesif
tahap-tahap MDMP sampai dengan
pendistribusian perintah operasi
tingkat batalyon yang telah matang.
Tahap MDMP ditutup dengan latihan
staf (STAFEX) atau geladi posko
tingkat batalyon.
STAFEX merupakan latihan
puncak tahap MDMP bertujuan untuk
menguji kemampuan berpikir kritis
pasis MPCCC dalam menyiapkan
perintah operasi tingkat batalyon.
Para pasis akan diberikan persoalan
dan pembaruan situasi secara kontinu
untuk mengasah dan menguji
analisa para siswa. Selain analisa,
pemahaman para pasis tentang
urut-urutan pengambilan keputusan
juga turut duji dan diasah. STAFEX

STAFEX merupakan
latihan puncak tahap
MDMP bertujuan
untuk menguji
kemampuan berpikir
kritis.

PENGETAHUAN
merupakan latihan persiapan sebelum
latihan posko gabungan di tahap
CAPSTONE.
CAPSTONE
Tahap capstone merupakan
tahap latihan digital sebagai konklusi
dari seluruh tahap pendidikan
MPCCC. Tahap capstone merupakan
tahap latihan posko gabungan antar
kecabangan bantuan manuver/
tempur. Para pasis MPCCC akan
dipisah dan digabung dengan siswa
CCC dari kecabangan zeni dan
nubika. Latihan Captone dilaksanakan
di fasilitas latihan digital (Digital
Training Facility). Latihan Capstone
menggunakan aplikasi digital bernama
CPOF (Command Post of the Future)
untuk menguji rencana operasi yang
dihasilkan tiap kelompok siswa.
Variabel-variabel dalam rencana
operasi yang dibuat oleh para pasis
diuji menggunakan aplikasi CPOF.
Hasil pengujian adalah berupa skor
yang mana merupakan kesesuaian
rencana operasi yang dibuat dengan
maksud dan tujuan komandan satuan
atas (commander’s intent).
Bimbingan dan Pengasuhan
MSCoE memberikan
pendewasaan kepada para pasis
MPCCC untuk melakukan kegiatan
bimbingan dan pengasuhan. MSCoE
memberikan panduan yang berisi
pokok-pokok keinginan Komandan
Jenderal MSCoE (Commanding
General) dan batas-batas dari
kegiatan bimsuh. Kegiatankegiatan bimsuh yang dilakukan
antara lain adalah pembinaan fisik
(physical readiness training), rapat
kesenatan (staff call), briefing pagi
(news, weather, and sport), malam
keakraban (banquet), evaluasi dan
koreksi (after-action review), dan
lain-lain. Kegiatan bimsuh untuk
melatih kepemimpinan para pasis dan
secara tidak langsung sebagai media
penilaian para SGL (Small Group
Leader) terhadap kualitas kepribadian
para pasis.
Hal-hal Positif dalam Pendidikan
Cukup banyak hal-hal positif
yang bisa dipelajari dan diasimilasikan
dengan pendidikan TNI AD yang

foto: dokumen PRIBADI

setara di Indonesia. Hal-hal positif
tersebut adalah:
a. AD Amerika Serikat membuat
website yang bernama ODIN yang
berisi negara dan faksi fiktif sebagai
musuh yang diperanggapkan untuk
mempermudah staf perancang
latihan merencanakan latihan yang
mendekati kenyataan. Tiap negara
dan faksi fiktif ini dibuat secara detail
sampai dengan variabel operasional
tingkat taktis.
b. Kartu Tanda Anggota (KTA)
militer AS yang multi-fungsi yaitu
sebagai kartu pengenal, kartu akses
ke website database AD AS, dan
kartu akses ruangan terbatas.
c. AD AS membangun situs
bernama Army Training Network
(ATN) yang berisi daftar pengetahuan,
keterampilan, dan penilaian yang
terstandarisasi untuk latihan tingkat
perorangan umum dan jabatan.
d. AD AS memiliki situs CATS
(Combined Arms Training Strategy)
yang berisi pengetahuan dan
keterampilan yang harus dilatihkan
dalam suatu pelaksanaan latihan
tingkat kelompok sesuai dengan
tugas serta tanggung jawabnya
dalam operasi gabungan.
e. Pendidikan di AS
mengutamakan untuk mengasah
kemampuan berpikir kritis para
peserta didik dibandingkan
kemampuan menghafal sehingga
pada umumnya persoalan-persoalan
yang diberikan pendidik pada suatu
ujian bersifat pengembangan yang
sejalan dengan doktrin yang ada.
Kelas pada umumnya lebih hidup
karena lebih memfokuskan kepada

diskusi antara pendidik dengan
peserta didik.
Penggunaan sistem database
yang tersentralisasi untuk kegiatan
administrasi sehingga meminimalkan
penggunaan kertas serta kecepatan
pendistribusian administrasi (rencana,
laporan, telaah, dan lain-lain).
Pendidikan Military Police
Captain Career Course (MPCCC)
merupakan pendidikan untuk
mencetak kader komandan kompi,
komandan detasemen, dan perwira
staf brigade di korps Polisi Militer
Angkatan Darat Amerika Serikat
yang berkompeten. Pendidikan
MPCCC mengasah kemampuan
analisa para perwira siswa agar
mampu memiliki kapabilitas yang
dibutuhkan untuk menduduki jabatan
yang akan di isi oleh Pasis. Para pasis
juga diharapkan adaptif karena sifat
operasi polisi militer yang dinamis
sebagai satuan bantuan manuver/
tempur dan ukuran yang relatif kecil.
Penggunaan teknologi sebagai alat
bantu pendidikan menjadi elemen
yang penting dari pendidikan
MPCCC. Perwira polisi militer yang
berkompeten adalah perwira yang
menguasai pengetahuan dan
keterampilan di bidang polisi militer
dan mampu berpikir kritis untuk
keberhasilan pelaksanaan tugas. n
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Mengenal

Corps Polisi
Militer AD
AUSTRALIA
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oyal Australian Corps of
Military Police (RACMP)
atau Corps Polisi Militer AD
Australia yang dahulu kala disebut
sebagai Australian Army Provost
Corps pertamakali dibentuk pada
tanggal 3 April 1916 dan bernama
ANZAC Provost Corps. Karena
memang jumlah personel militer
Australia tidaklah besar, maka RACMP
juga merupakan satuan yang kecil
namun sangat terlatih dan profesional
yang memberikan dukungan fungsi
Polisi Militer kepada Angkatan
Bersenjata Australia baik saat berada
di dalam negeri maupun di luar
negeri. Adapun fungsi Polisi Militer
dari RACMP adalah Law enforcement
atau penegakan hukum, mobility and
manouvre support atau dukungan
terhadap mobilitas dan manuver,
security atau pengamanan serta
internment and detentions operations
atau pengurusan tahanan militer,
tawanan dan interniran perang.
Penegakan hukum sebagai
fungsi yang paling penting dan
termasuk dalam komponen
sistem peradilan militer Australia
diselenggarakan untuk mencegah
terjadinya pelanggaran sekaligus
menjaga citra militer Australia. Fungsi
ini dilakukan baik di dalam maupun
di luar negeri. Saat berada di dalam

foto: NET
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negeri, maka di setiap pangkalan
atau basis-basis AD Australia
terdapat Domestic Policing Unit yang
bertugas menjaga dan mengamankan
instalasi pangkalan, menegakkan
hukum, disiplin dan tata tertib serta
melakukan penyidikan terbatas
terhadap pelanggaran yang bersifat
ringan atau pelanggaran disiplin.
Sedangkan pelanggaran maupun
tindakan kriminal yang berat ditangani
oleh ADFIS (Australian Defence Force
Investigative Service), yaitu badan
penyidikan terintegrasi yang terdiri
dari ketiga matra AD, AL dan AU.
Dalam operasi militer perang
baik yang dilakukan di dalam maupun
di luar negeri, maka tugas-tugas
dan fungsi Polisi Militer dilakukan
oleh 1st Military Police Battalion
(1 MP Bn) / Batalyon PM 1 AD
Australia. Dalam mendukung operasi
di daerah pertempuran ini, RACMP
yang dalam hal ini dilakukan oleh 1
MP Bn memberikan dukungan aktif
guna menjamin lancarnya mobilitas
dan manuver dari setiap unsur yang
terlibat dengan melakukan route
recconaissance atau pengintaian rute,
route signing atau penandaan rute,
Controlling traffic atau pengendalian
lalu lintas, enforcing traffic regulations
atau penegakan/pemerikasaan Lalin,
controlling military stragglers and
the movement of civillian population
atau pengendalian yudha kelana dan
pengendalian penduduk. Selain itu,
RACMP memiliki kemampuan close

personal protection, di mana personel
Polisi Militer dilatih dan memiliki
kemampuan untuk melakukan
pengamanan fisik jarak dekat yang
ditujukan kepada VIP maupun VVIP
baik di dalam maupun di luar negeri.
Guna menciptakan prajurit
RACMP yang handal, maka setiap
prajurit Polisi Militer baik NCO
maupun Perwira harus melalui
serangkaian pendidikan di Defence
Force School of Policing (DFSP) di
Holsworthy Barrack di wilayah New
South Wales yang merupakan pusat
pendidikan bagi prajurit Polisi Militer

dari ketiga matra AD, AL dan AU
Australia. Tercatat 4 Perwira Pomad
pernah mengenyam pendidikan
Regimental Officer Basic Course
(ROBC) di DFSP. n

‘For the troops,
with the troops’.
Penulis :
Letkol Cpm David Medion
Dandenpom V/4 Surabaya
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KEGIATAN persit

Berbagi
Kasih
Ditengah
PANDEMI COVID-19
P

enyebaran Pandemi
Corona Virus Disease
2019 (COVID-19), sangat
berdampak pada masyarakat
Indonesia secara menyeluruh.
Sebagai wujud kepedulian di
tengah merebaknya penyebaran
COVID-19, Persit Kartika
Chandra Kirana Cabang
BS Puspomad, melakukan
beberapa kegiatan Bakti Sosial

antara lain dengan
memberikan sembako ke
keluarga besar Pomad
di wilayah Jakarta,
memberikan
bingkisan kepada
anak-anak di
Posyandu
Yonpomad

foto: dokumen pen. puspomad
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foto: dokumen pen. puspomad

Puspomad dan menyerahkan
bantuan APD kepada tiga
Rumah Sakit milik TNI AD di
Jakarta.

Di setiap kegiatan
dihadiri oleh Ketua
Persit Kartika Chandra
Kirana Cabang BS
Puspomad, Ny. Laili
Dodik Wijanarko
dengan

KEGIATAN persit

foto: dokumen pen. puspomad

foto: dokumen pen. puspomad

didampingi oleh Pengurus.
Bantuan diserahkan langsung
oleh Ny Laili Dodik Wijanarko
diiringi harapan agar bingkisan
dapat bermanfaat untuk
menambah kebutuhan
keluarga mereka di masa
Pandemi ini. Di kesempatan

lain saat menyerahkan Alat
Pelindung Diri (APD) ke RSPAD
Gatot Soebroto, RS. Ridwan
Meuraksa dan RS Pusdikkes
Kodiklat TNI AD, Ny. Laili
Dodik Wijanarko memberikan
apresiasi dengan mengucapkan
terimakasih kepada para tenaga

foto: dokumen pen. puspomad

kesehatan dan mendoakan
agar selalu diberikan kesehatan
dan keselamatan dalam
melaksanakan tugas mereka.
Kegiatan sosial ini
merupakan bukti nyata
meskipun sebagai seorang isteri
prajurit yang kesehariannya
harus mendampingi suami
untuk selalu memberikan
dukungan kepada suaminya
dalam melaksanakan tugas
juga sebagai seorang ibu dari
anak-anaknya, namun tetap
bisa membagi waktu untuk
peduli berbagi terutama
kepada masyarakat yang
membutuhkan.

foto: dokumen pen. puspomad

Semoga semua yang
dilakukan dapat menjadi
contoh dan motivasi bagi
masyarakat lainnya untuk
dapat berbagi kasih kepada
saudara-saudara kita yang
membutuhkan, terlebih saat ini
bangsa kita sedang menghadapi
keprihatinan yang kita semua
tidak tahu kapan pandemi
COVID-19 akan berakhir. n
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APA KATA MEREKA

FOTO:dok

pribad

i

menciptakan kesenangan pada
organ tubuh. Pemahaman itulah
yang menjadi kunci untuk bisa
menjaga tubuh agar tetap sehat
dan bugar. Bagaimana kita mau
menyenangkan orang lain jika belum
bisa menyenangkan tubuh sendiri,
jadi jawabannya sederhana, sehat di
dalam tubuh Anda adalah syarat.

PESAN ADE RAI UNTUK

PRAJURIT POMAD

P

ria yang bernama lengkap
I Gusti Agung Rai Kusuma
Yudha ini lahir pada tanggal
6 Mei 1970 di Jakarta. Masyarakat
Tanah Air mengenal Ade Rai
sebagai atlet binaraga yang selalu
menjadi ikon bagi ajang olah tubuh
yang memperagakan otot. Pria
lulusan FISIP Universitas Indonesia
jurusan Hubungan Internasional ini
meraih banyak prestasi diberbagai
event kejuaraan asia hingga dunia,
salah satunya menyumbangkan
medali emas untuk Indonesia pada
kompetisi multi-event Asia Tenggara
(SEA Games) tahun 1997. Tahun
2000 menjadi tahun terakhir Ade
Rai bertanding di ajang binaraga
Internasional setelah meraih gelar
Juara Dunia Superbody Professional
dan Musclemania Professional.
Ade Rai aktif
mengkampanyekan gaya hidup sehat
melalui fitness, karena ia yakin bahwa
fitness adalah bentuk penerapan
aktifitas binaraga dalam skala yang
lebih kecil. Berbagai aktivitas yang
ditekuni merupakan hasil kerjasama

dengan berbagai organisasi sosial
seperti Badan Kesehatan Dunia
(WHO), Badan Narkotika Propinsi
(BNP) dan UNICEF.
Dalam sebuah kesempatan,
Ade Rai pernah melakukan
olahraga bersama Kasad Jenderal
TNI Andika Perkasa di Mabesad.
Sebagai pencintai olahraga terutama
binaragawan, keduanya memiliki
tubuh berotot dan sangat menjunjung
tinggi pola hidup sehat. Ade Rai
sangat mengagumi sosok Andika
Perkasa, bagi Ade beliau merupakan
figur inspiratif dalam menerapkan
kondisi fisik yang bugar dan prima
bagi prajurit TNI AD.
Berikut pesan Ade Rai untuk
seluruh prajurit Polisi Militer Angkatan
Darat dalam menjaga tubuh dan
pikiran agar bisa tetap sehat dan
bugar :
1. Mengerti Pentingnya Kesehatan
Pemahaman seseorang tentang
kesehatan menurut Ade Rai itu
sederhana, yakni kemampuan kita

2. Lakukan Olahraga Teratur
Dedikasi Ade Rai pada gaya
hidup sehat tak main-main. Ia berhasil
merebut status sebagai ikon atlit
binaragawan karena satu hal, yakni
olahraga secara teratur. Selain bisa
menjauhkan tubuh dari penyakit,
dengan olahraga teratur juga bisa
mengolah otot, sehingga penampilan
akan tetap lebih oke. Setiap orang
bisa lakukan olahraga rutin meski
diselimuti kesibukan bekerja. Bisa
memilih olahraga yang ringan dan
mudah seperti di antaranya jalan
santai sering berjalan kaki. Atau di
antaranya bisa lakukan push up, shit
up, skot jump yang bisa dilakukan di
tempat mana saja.
3. Terapkan Pola Makan Cukup
Bagi Ade Rai, mulut kita adalah
sumber kesehatan atau sumber
penyakit. Layaknya motor yang bisa
memilih jenis bensin mana yang pas,
alangkah bijaksananya jika mulut
pun bisa memilah-milah makanan
yang masuk. Oleh sebab itu, harus
punya pemahaman sehat yang
baik, dari situlah kedisiplinan dan
pola pikir kita tentang pentingnya
sehat akan berubah. Di usianya
yang telah menginjak 50 tahun, Ade
Rai mengaku percaya untuk terus
bersyukur dan menikmati apa yang
sedang dilakukan. Karena kesehatan
bagi Ade Rai ialah bersahabat dengan
hati dan pikiran. Sebaliknya sakit
merupakan sahabat dari perlawanan
hati bagi Ade Rai.
Pesan ini sangat bagus untuk
diterapan oleh Prajurit Pomad
dimanapun berada, apalagi pesan
ini berasal dari orang yang sudah
mengalaminya. Dimasa pandemi
COVID-19 ini peningkatan daya
imunitas dapat diperoleh dari rutin
berolah raga dan mengkonsumsi
makanan sehat. n
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SERDA (K) FANNY FEBRIANA WULANDARI

Si penembak cantik
dari tanah ketapang

F

anny Febriana Wulandari
atau yang akrab disapa Fanny
menghabiskan waktu kecilnya
di Kota Ketapang, sebuah kota yang
terletak di tepi Sungai
Pawan, Kalimantan
Barat. Setelah tumbuh
dewasa, pilihannya
menjadi prajurit
Korps Wanita
Angkatan Darat
(Kowad) pun
terwujud. Kowad
cantik kelahiran
7 Februari 1998
ini menyelesaikan
Pendidikan Bintara
(Dikmaba PK) pada
tahun 2017. Saat ini dirinya
merupakan bagian dari kesatuan
Pusat Polisi Militer Angkatan
Darat (Puspomad) yang
terletak di Jakarta.

Fanny yang berpangkat
Sersan Dua ini mengaku
sebelumnya tidak pernah
sekalipun menembak dan
mulai mengenal dunia
penembak setelah bergabung
di Militer. Dengan porsi latihan
yang dilakukan secara konsisten
dan selalu mengikuti petunjuk
dari pelatih melalui TC menembak,
akhirnya Fanny menemukan jati
diri dan muncul semangat sebagai
petembak. Ketertarikannya terhadap
olahraga menembak menjadi salah
satu pilihan Fanny untuk memilih
jenis kategori Shotgun. Pilihan ini
merupakan tantangan tersendiri
bagi seorang wanita seperti dirinya.
Shotgun adalah senjata api yang
dirancang untuk ditembakkan
menggunakan bahu, yang mana
daya tembak berasal dari sebuah
selongsong berbentuk silinder yang
mengeluarkan sejumlah proyektil gotri
padat.

diraih oleh Kowad Puspomad satu
ini, mulai tingkat Nasional hingga
Internasional.

Tak sedikit prestasi yang sudah
dicapai dan suatu kebanggaan
bagi Puspomad memiliki Kowad
cantik yang berprestasi serta
membanggakan satuan karena
kepiawaianya dalam menembak
membuahkan hasil yang gemilang.
“Saya sangat bersyukur mampu
masuk dalam dunia militer dan
dipertemukan dengan kegiatan
menembak shotgun, sehingga diluar
kedinasan saya dapat mengisi waktu
luang dengan hal-hal yang positif,
serta membanggakan orang tua saya
dengan prestasi yang saya dapat.
Walaupun dulu menembak bukanlah
hal yang saya inginkan untuk menjadi
suatu yang dapat dibanggakan
setelah saya menjadi tentara. Tapi
ternyata menembaklah yang menjadi
prestasi bagi saya, keluarga dan
satuan saya” ujar Fanny tentang
motivasi menembak selama ini.
Prestasi Fanny tidak hanya
berhenti disini saja, Bintara Kowad
lulusan tahun 2017 ini sedang
mempersiapkan diri untuk PON
2021. Saat ditanya tentang
kesiapannya, Fanny menjelaskan
bahwa dirinya mulai melakukan
latihan secara intensif, berkala
dan konsisten. Menjaga semangat
untuk meningkatkan motivasi dalam
persiapan event PON nanti serta

Meski terbilang muda, namun
kemampuan Gadis lajang ini dalam
menembak sangat mengagumkan.
Sejak aktif menekuni olahraga
menembak, sederet prestasi berhasil
FOTO: DOK. PRIBADI
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Berikut sederet
prestasi yang sudah
di raih oleh fanny
1) Juara 2 Skeet Women Kejurnas
Sriwijaya Open 2018
2) Juara 1 Skeet Women Kejurnas
Jatim Open 2019
3) Juara 3 Trap Women 59th
Perbakin Anniv 2019
4) Juara 1 Skeet Women 59th
Perbakin Anniv 2019
5) Juara 3 Trap Women Kejurnas
Pangdam Jaya Cup 2019
6) Juara 1 Skeet Women Sintong
Panjaitan Championship 2019

pastinya dukungan keluarga serta
support dari Satuan yang membuat
Fanny yakin dapat meraih hasil yang
terbaik. “Dengan adanya pandemi
Covid-19 di tahun ini, porsi latihan
sedikit dikurangi dan dilakukan sesuai
standar protokol kesehatan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah, jadi
semoga tetap aman” jelas Fanny.
Prestasi yang telah diraih oleh
Serda Fanny sangat mengharumkan
nama Pomad, TNI AD dan
Bangsa Indonesia, tentunya tidak
mudah meraih prestasi ini, untuk
mendapatkan hasil yang maksimal

Fanny harus melewati proses
perjuangan panjang dan kerja keras,
serta ketekunan dalam berlatih. Selain
itu dukungan serta doa dari keluarga,
teman dan Pimpinan sangat memacu
Fanny untuk menjadi prajurit Kowad
berprestasi.
“Mungkin mimpi yang kita
punya tidak akan selalu dapat kita
gapai. Tapi selama kita tetap berusaha
melakukan yang terbaik, pasti akan
ada jalan yang diberikan Tuhan
kita mencapai kesuksesan itu” ujar
Fanny sambil menunjukan senyum
manisnya. n

7) Juara 3 Trap Women Sintong
Panjaitan Championship 2019
8) Juara 2 Mixed Team Sintong
Panjaitan Championship 2019
9) Juara 1 Skeet Women Kejurnas
Antar Pengprov 2019
10) Juara 1 Trap Women Team
kejurnas antar Pengprov 2019
11) Juara 1 Skeet Women Team
Kejurnas Antar Pengprov 2019
12) Juara 2 Skeet Women Seasa 2019
(Asia Tenggara)
13) Juara 1 Trap Women Team Seasa
2019 (Asia Tenggara)
14) Juara 2 Mix Trap Indonesia Open
2019
15) Juara 1 Skeet Women Indonesia
Open 2019
16) Juara 2 Trap Women Indonesia
Open 2019
17) Juara 1 Skeet Women Kejurnas
Pangdam Jaya Cup 2020
18) Juara 2 Trap Women Kejurnas
Pangdam Jaya Cup 2020
19) Juara 1 Trap Women Team
Kejurnas Pangdam Jaya cup 2020
20) Juara 1 Skeet Women Team
Kejurnas Pangdam Jaya cup 2020

Penulis :
Letda Cpm (K) Juri Fransiska Karauwan, S.H
Kaurmin Dirum Puspomad
NRP 11180011950889
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Sertu Rio Maholtra

FOTO: DOK. PRIBADI

PELARI GAWANG

TERCEPAT INDONESIA

R

io Maholtra, mungkin sudah
banyak yang mengenal nama
pemuda ini. Prajurit baret biru
yang dikenal baik dalam kedinasan
dan telah banyak berprestasi dalam
bidang atletik. Pemuda asal Sumatra
dengan pangkat Sersan Satu Polisi
Militer ini telah banyak menyabet
medali sebagai seorang atlet pelari.
Meski memiliki bakat yang besar
dalam dunia atletik namun pemuda
kelahiran 28 Desember 1993 ini
memiliki cita cita dari kecil menjadi
seorang tentara layaknya sang
kakek yang pernah menjadi pejuang
kemerdekaan. Dengan berangkat dari
kekaguman akan sosok sang kakek
selepas dari lulus SMA Rio langsung
bergabung dengan Tentara Nasional
Indonesia dan masuk sebagai prajurit
korps Polisi Militer Angkatan Darat.

Rio mengikuti lari sprint 30 m yang
diwajibkan bagi semua siswanya.
Tidak disangka Rio berhasil mendapat
hasil tercepat ke-2 dari seluruh siswa
SD N 33 Lahat.

Potensi Rio telah terlihat
semenjak masih menginjak bangku 3
SD dimana dalam pelajaran olahraga,

“Sampai kelas 5 SD saya stop
latihan karena belum tahu manfaat
dan motivasi latihan atletik,” ujar pria
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Melihat potensi tersebut
para guru menyarankan Rio dan
temannya yang tercepat pertama
untuk mengikuti pelatihan intensif
oleh pelatih daerah di gelora. Inilah
awal Rio memulai pelatihan khusus
sebagai atlet muda. Hasil latihan
beberapa bulan Rio ternyata tidak sia
sia, Rio berhasil membawa pulang 1
medali emas di nomor estafet 4x50
m dalam kejuaraan porseni SD di
kota Palembang. Namun demikian
keberhasilan ini belum dapat menjadi
motivasi bagi pemuda asal Sumatra
Selatan ini.

FOTO: DOK. PRIBADI

setinggi 180 sentimeter itu.
Dalam benak Rio yang utama
adalah bagaimana bisa menggapai
cita citanya menjadi seorang prajurit
TNI. Di bangku kelas 6 SD Rio
meneguhkan hatinya untuk masuk

PRAJURIT BERPRESTASI
menjadi tentara dengan test murni
tanpa harus ada biaya besar.

Daftar prestasi
Rio Maholtra :
Nasional :
1. Medali emas PON 2016.
2. Perak PON 2012.
3. 2 kali rekor nasional outdoor.
4. 1 kali rekor nasional indoor.
5. Juara nasional dari tahun
2014 - 2019

“Saya harus berusaha keras
untuk mencapai cita cita saya karena
saya tahu rezeki orang tua saya serba
pas-pasan,” kenang Rio.
Memasuki bangku kelas 1 SMP
membuat Rio berfikir lagi bahwa
satu satunya yang bisa dilakukan
untuk mencapainya adalah dengan
menunjukkan prestasi. Keputusan
ini menjadikan motivasi Rio untuk
menginjakan kaki ke lapangan
kembali. Rio memulai kembali
latihan atletik di bangku kelas
2 SMP. Dan dalam 3 bulan Rio
telah mampu menunjukkan bakat
dan hasil latihannya Rio kembali
menyabet juara di kejuaraan Popda
Palembang. Rio berhasil menyabet
2 nomor sebagai juara 3 lari sprint
dan lari gawang 110 m. Prestasinya
ini kemudian mendorong Rio untuk
masuk sebagai siswa sekolah
olahraga negeri Sriwijaya.
Memasuki bangku kelas 1 SMA
prestasi Rio masih belum terlalu
terlihat, pada kejuaraan POPNAS
di Jogja Rio hanya mampu meraih
peringkat terakhir. Hal itu lantas tidak
membuat Rio berpatah semangat. Rio
kembali berlatih dan di bangku kelas
2 SMA Rio berhasil menjadi juara 2
dalam Kejurnas di Jakarta.
Melihat bakat dan postur
tubuh rio yang tinggi dan kokoh
Rio mendapat kesempatan untuk
mengikuti program Pelatihan Nasional.
Tidak berhenti sampai disitu lagi lagi
Rio kembali meraih juara 2 dalam
PON Riau 2012 pada bangku kelas 3
SMA. Pada momen inilah pertemuan
Rio dengan Kolonel Inf Hamza yang
berdinas di Disjasad (Dinas Jasmani
Angkatan Darat) Bandung. “Beliau
datang dan menawarkan formulir
untuk masuk tentara lewat jalur
prestasi, dan alhamdulillah saya

International :
1. Medali emas Korea Open
2018
2. Rangking 4 Sea Games
Philippine 2019
3. Rangking 11 Asian Games
Jakarta 2018
4. Semi finalist World Indoor
Birmingham 2018
5. Semi finalist World Military
Games Wuhan 2018
diterima dan lulus masuk tentara,"
cerita Rio dengan semangat gembira.
Rio pun melanjutkan pendidikan
kemiliterannya dan lulus pada tahun
2013 sebagai prajurit Corp Polisi
Militer Angkatan Darat. Kemudian
dalam penempatan pertama Rio
mendapatkan kesempatan berharga
untuk mengabdi kepada Indonesia
sebagai anggota Yonwalprotneg
PASPAMPRES sampai saat ini.
Meski bertugas sebagai personel
yang mengamankan simbol-simbol
negara Rio tetap melanjutkan
sebagai atlet pelari gawang satusatunya yang tercepat di indonesia.
Hasil jerih payah dari Rio selama ini
telah mengantarkan Rio mencetak
namanya tidak hanya di panggung
nasional namun juga dalam
panggung kejuaraan internasional.
Rio pernah bertanding sebagai
perwakilan Indonesia di Bhubaneswar
India (2017) dan di BirminghamUnited Kingdom (2018).
“Kita kan latihan tiap hari,
pengulangan dan pengulangan,
lama lama juga hapal. Terus kita jaga
dengan istirahat cukup dan makan
yang teratur. Kalau itu dijaga, terasa
perubahannya," ujar Rio.

LANTAS, BAGAIMANA LATIHAN
PADA SAAT PANDEMI COVID-19
Dalam pandemi covid-19
pelaksanaan latihan dilaksanakan
secara mandiri dengan tetap
memeperhatikan protokol kesehatan.
Ditengah-tengah pandemi terdapat
pengurangan intensitas dan volume
latihan dikarenakan untuk menjaga
kesehatan serta kekebalan imun
atlet. Latihan dilaksanakan 2 kali
dalam sehari dengan materi speed,
endurance, dan long speed.
Pandemi covid-19 membuat
event-event kejuaraan ditiadakan,
namun kondisi ini tidak membuat
para atlet tidak melaksanakan
latihan. Latihan dilaksanakan
dengan maksimal akan tetapi tetep
memperhatikan kesehatan dan
performa atlet pada saat pandemi ini.
Adapun yang harus dilakukan
seorang atlet ditengah pademi ini yaitu
tetap menjaga pola makan serta asupan
vitamin, performa diri, dan mengurangi
interaksi dengan orang lain sebagai
pencegah penularan virus covid-19. n
Penulis :
Letnan Satu Cpm Gede Cadhu Wibawa
Danton Ki A Yonwalprotneg Paspampres
NRP 11140028250489
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VICON PUSPOMAD
FOTO: DOK. puspomad

S

eiring perkembangannya,
kini kita sudah sering
mendengar istilah “video
conference”, yaitu kegiatan
pertemuan atau rapat yang dilakukan
melalui sambungan internet ke
perangkat digital seperti komputer,
laptop, bahkan smartphone, di
mana setiap peserta dapat melihat
gambar gerak (video) peserta lain,
tidak hanya itu, peserta juga dapat
berbicara dan mendengarkan peserta
lain secara real time.
Sebagai akibat dari Pandemi
COVID-19 yang terjadi secara
global di Tahun 2020 ini, sebagian
besar perusahaan atau perkantoran
meniadakan kegiatan normal dan

hampir semua pekerja telah bekerja
dari rumah atau work from home
(WFH). Ini juga yang membuat
banyak aplikasi teleconference

FOTO: DOK. puspomad

menjadi booming karena
hampir seluruh penduduk dunia
menggunakan aplikasi meeting online
untuk tetap terhubung.

FOTO: DOK. puspomad

FOTO: DOK. puspomad
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Oleh karenanya perangkat lunak
video conference menjadi kebutuhan
yang mengalami demand yang
tinggi di tengah wabah ini, sebagai
satu- satunya alternatif yang paling
aman dan terbukti dapat diandalkan
dibandingkan untuk tetap berada di
tempat bekerja. Peserta rapat online
meeting ini hanya memerlukan
aplikasi pilihan video conference yang
terinstal dan koneksi internet.
Selain itu video conference
tidak mengenal jarak, setiap orang
diberbagai tempat yang jauh pun
dapat dengan mudah berinteraksi.
Permasalah komunikasi dapat
terpecahkan dan pekerjaan juga
dapat dikirim melalui email. Bahkan
tidak hanya rapat kantor, dengan
menggunakan video conference ini,
Anda juga dapat melakukan seminar
web (webminar) maupun pelatihan
dengan mengundang banyak peserta.

Aplikasi U meet me
Dari beberapa jenis aplikasi
video conference yang ada saat
ini, Infolahta Puspomad memilih
menggunakan aplikasi bernama
UmeetMe. UMeetMe merupakan
platform live streaming buatan
dalam negeri yang dikeluarkan
oleh perusahaan BUMN PT.
Telekomunikasi Indonesia (Telkom).
Aplikasi video conference karya anak
bangsa ini dapat digunakan untuk
mendukung kegiatan rapat atau

pertemuan yang dilakukan secara
tidak langsung.
UMeetMe memiliki kelebihan
dari sisi keamanannya yang
merupakan dasar layanan video
conference, sehingga dianggap
cocok untuk digunakan di instansi
militer seperti Puspomad. Kelebihan
lainnya dari aplikasi ini adalah tidak
adanya batasan waktu yang untuk
menggunakan aplikasi ini, juga
terdapat berbagai macam fitur, salah
satunya yaitu virtual whiteboard,
yang memungkinkan menggunakan
papan tulis secara virtual, bahkan bisa
juga menampilkan slide powerpoint
(PPT), sehingga memudahkan
kegiatan rapat yang memerlukan
presentasi.
Koneksi Internet tidak perlu
cepat dan mudah serta praktis
pengunaannya, membuat aplikasi
ini dianggap cocok digunakan
untuk mendukung kegiatan video
conference jajaran Pomad. Peralatan
yang diperlukan juga tidak terlalu

FOTO: DOK. puspomad

susah untuk didapat, aplikasi ini bisa
diakses dengan smartphone atau
tablet bersistem operasi Android dan
iOS, dan dapat langsung digunakan
selama perangkat itu punya kamera
atau webcam, microphone, dan
tentu saja koneksi Internet. Selain
lewat smartphone, UmeetMe bisa
diakses lewat komputer (laptop
atau desktop), TV, atau bahkan dari
telepon rumah.
Pengunaannya di Puspomad
sejauh ini sangat membantu, kegiatan
interaksi antara Pejabat Puspomad
dengan seluruh Satuan Pomad di
seluruh Indonesia dapat terlaksana
dengan baik. Secara rutin kegiatan
tatap muka Danpuspomad dengan
pada Komandan Satuan Pomad juga
dapat berlangsung dengan lancar
dan efektif, sehingga penyampaian
pimpinan kepada personel di daerah
dapat dengan cepat diterima. n
Penulis :
Letkol Cpm Laksono Puji Lisdyanto
Kepala Infolahta Puspomad
NRP. 11000051050177
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RANTIS POMAD, PERLUKAH?

P

ada waktu belakangan ini,
jagat media pemberitaan
Alutsista militer Indonesia
membahas tentang Rantis Maung
yang rencananya akan dipesan
sebanyak 500 unit oleh Menhan
Prabowo Subianto. Rantis Maung
tersebut adalah buatan industri
pertahanan dalam negeri yaitu PT
Pindad. Sebelum Rantis Maung, PT
Pindad telah sukses memproduksi
Ranpur/Rantis Anoa dan Komodo
yang telah digunakan satuansatuan TNI baik di dalam negeri
maupun digunakan untuk Operasi
Pemeliharaan Perdamaian PBB.
Baik Anoa maupun Komodo
pada dasarnya adalah Kendaraan
Taktis yang digunakan untuk
mengangkut personel yang
kemudian dikembangkan
berbagai variannya seperti
untuk peluncur rudal
maupun berbagai
varian lainnya.

FOTO: NET
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MAUNG
Selain PT Pindad,
masih banyak industri pertahanan
Indonesia lainnya yang telah mampu
menciptakan berbagai Rantis dan
telah operasional di dalam satuansatuan TNI. Diantaranya adalah PT
Dirgantara Indonesia (PT DI) dengan
Rantis DMV 30 dan ILSV. Selain itu,
PT Sentra Surya Ekajaya (PT SSE)
yang
berbasis di Tangerang
juga telah mampu
membuat rantis P2
varian Komando,

M1117 Armored Security Vehicle

VVIP, APC (Armored Personnel
Carrier) dan P6 ATAV yang telah
digunakan oleh satuan-satuan anti
teror TNI termasuk Paspampres.
Selain itu, pabrik karoseri Tugasanda
juga telah mampu membuat Rantis
Turangga APC yang saat ini telah
digunakan oleh Paskhas TNI AU.
Kendaraan taktis selain
diperlukan untuk gerakan taktis baik
di medan pertempuran darat maupun
di wilayah perkotaan memang
menjadi salah satu kebutuhan bagi
pasukan dalam suatu operasi militer.
Bahkan, pasukan Brigade Mobil Polri
dalam mengangkut tim sepak bolapun menggunakan Rantis Baracudanya guna menjamin keamanan
Tim Sepak Bola dari supporter
yang anarkis. Rantis yang memiliki
badan dari lapisan baja memang
efektif memberikan perlindungan
karena dapat menjamin keamanan
bagi personel yang diangkut dari

TEKNOLOGI
terjangan peluru kaliber 5,56mm
maupun 7,62mm bahkan ada yang
dapat melindungi penumpangnya
dari ranjau darat. Dalam berbagai
varian, Rantis pun dilengkapi dengan
sistem persenjataan modern dan
sistem komunikasi yang mendukung
Network Centric Warfare.
Rantis sejatinya tidak hanya
digunakan untuk satuan-satuan anti
teror maupun pasukan khusus, Polisi
Militer-pun memerlukan Rantis untuk
melaksanakan fungsinya. Polisi Militer
yang dapat melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya dalam operasi
militer perang maupun operasi Militer
Selain Perang juga membutuhkan
Rantis. Polisi Militer AD Amerika
Serikat (US Army Military Police)
adalah salah satu kecabangan
Polisi Militer di dunia yang memiliki
Rantis jenis M1117 Guardian buatan
Textron Marine & Land Systems’
(TM&L) Cadillac Gage, Amerika
Serikat (USA) dalam melaksanakan
Tupoksinya. Bahkan pada masa
perang Vietnam, US Army Military
Police telah menggunakan pendahulu
M1117 yaitu Rantis Cadillac V100/
V150 sebagai convoy escort dan
tugas-tugas lainnya. US Army Military
Police memang menggunakan Rantis
karena kecabangan Polsi Militer di AD
Amerika Serikat memang merupakan
satuan Banpur atau Maneuver
Support. Di Indonesia, meskipun
masih digolongkan dalam satuan
Banmin, Kecabangan Polisi Militer TNI
AD sebenarnya memiliki tugas yang
tidak kalah pentingnya seperti US Army
Military Police
khususnya

FOTO: NET

anoa

P6 ATAV
FOTO: NET

di dalam daerah pertempuran baik
pengawalan, pengamanan daerah
belakang, pengamanan RPU/RPC,
termasuk pengurusan tawanan perang.

pengawalan, dapat dipilih varian
Komando yang biasanya berukuran
relatif lebih pendek, sedangkan untuk
pengangkut pasukan dan tawanan
perang dapat menggunakan varian
APC yang dapat memuat personel
dan perlengkapan lebih banyak. Bila
Polisi Militer TNI AD telah memiliki
Rantis sendiri, mungkin kita tidak akan

Saat ini, TNI AD telah melakukan
modernisasi Alut Sista yang dapat
meningkatkan daya tembak dan daya
gerak, dalam hal ini Alut Sista TNI AD
selain memiliki kemampuan tembakan
yang besar juga memiliki mobilitas
yang tinggi. Oleh karena
itu dalam setiap
pergerakan harus
terjamin freedom
of movement-nya
yang salah satunya
dapat didukung
FOTO: NET
dengan kendaraan
melihat lagi
pengawalan Polisi
APC TURANGGA
dalam pelaksanaan
Militer yang memiliki tingkat
perlindungan tinggi seperti Rantis
Latihan Ancab, satuan Polsi
yang dapat digunakan pada berbagai
Militer TNI AD yang terlibat masih
medan. Selain untuk mengamankan
meminjam kendaraan angkut Cargo
prajurit, bila Polisi Militer TNI AD
dari satuan tetangga yang selain
memiliki Rantis, juga dapat digunakan
sudah tua, mudah mogok juga tidak
dapat memberikan proteksi bagi
untuk memberikan perlindungan saat
prajurit maupun tawanan perang
mengangkut tawanan perang.
yang diangkut. Semoga Pomad
akan mendapatkan bagian dalam
Sebagaimana diulas di
modernisasi Alutsista dengan adanya
atas, industri pertahanan dalam
negeri telah mampu
Rantis Polisi Militer sehingga sejalan
memproduksi Rantis
dengan slogan profesional dan
modern serta adaptif dalam setiap
yang dapat pula
digunakan untuk
bentuk penugasan. n
mendukung
tugas dan fungsi
Penulis :
Polisi Militer
Letkol Cpm Sony Yusdarmoko, S.H.,M.Si (Han)
Kabagbinkar Subditbinsat Sdircab Puspomad
TNI AD. Dalam
NRP 11000052530779
mendukung tugas
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APA ITU
MOBILE
APPS ?

D

i era modern saat ini, hampir
setiap orang menggunakan
perangkat mobile atau Mobile
Apps. Semua aktivitas dilakukan
melalui perangkat mobile, karena
penggunaannya dianggap praktis
bagi setiap orang yang memiliki
banyak kesibukan setiap harinya.
Ada beberapa macam aplikasi yang
umum digunakan di antaranya yaitu
: Aplikasi mobile, web dan desktop.
Dalam tulisan ini akan dijelaskan
tentang Aplikasi Mobile yang dapat
digunakan untuk mempermudah
suatu pekerjaan. Sebelumnya perlu
diketahui terlebih dahulu tentang
apa itu Aplikasi Mobile, sehingga
pembaca dapat mengenalnya.

Aplikasi mobile adalah aplikasi
yang dibuat untuk perangkatperangkat bergerak seperti :
Smartphone, SmartWatch, Table, dan
lainnya. Perangkat lunak atau disebut
juga software aplikasi merupakan
hasil dari pemrograman mobile yang
dirancang menggunakan bahasa
pemrograman tertentu. Banyak sekali
keunggulan yang bisa didapatkan
saat menggunakan aplikasi mobile ini,
antara lain :

1. Sangat mudah
digunakan.
2. Ada beberapa
aplikasi yang bisa
digunakan tanpa
harus terkoneksi
internet.
3. Pengguna dapat
mengakses aplikasi
dimana saja melalui
gadgetnya.

foto: NET

Data-data
Menurut data dari Hootsuite
pada awal januari 2020, tren
pengguna internet dan media sosial
di Indonesia yaitu sebagai berikut :

n

“Software aplikasi
merupakan hasil
dari pemrograman
mobile yang
dirancang
menggunakan
bahasa
pemrograman
tertentu”

n

n

n

n

Jumlah Penduduk Indonesia :
268,2 juta
Jumlah Pengguna perangkat
Mobile : 355,5 juta ( Mengalami
penurutan 19 % dari tahun
2018)
Jumlah Pengguna Internet : 150
juta ( Mengalami kenaikan 13 %
dari tahun 2018)
Jumlah Pengguna Media Sosial
Aktif : 150 juta ( Mengalami
kenaikan 15 % dari tahun 2018)
Jumlah Pengguna Media Sosial
Dari Perangkat Mobile : 130 juta
( Mengalami kenaikan 8,3 %
dari tahun 2018)

355,5 juta adalah angka
yang cukup fantastis, itu artinya
satu orang bisa mempunyai lebih
dari satu smartphone. Tidak heran
jika Indonesia menjadi salah satu
pasar yang menggiurkan bagi para
pengembang aplikasi mobile di
seluruh dunia.
Secara spesifik aplikasi mobile
memiliki beberapa kategori, di
antaranya :
n Komunikasi : Aplikasi yang
bisa kita gunakan untuk
berkomunikasi dengan mudah
n Pendidikan : Aplikasi ini berisi
konten seputar edukasi. Seperti
materi rumus matematika atau
lainnya.
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“Sebanyak 355,5
juta penduduk
Indonesia
menggunakan
Handphone/
Smartphone”
n

n

n

Berita dan Majalah : Dengan
menggunakan aplikasi ini kita bisa
membaca berita secara mudah
Permainan : Supaya gak bosan
dalam menjalankan aktifitas,
sempatkan waktu dengan
bermain game mobile.
Jejaring Sosial : Supaya kita bisa
eksis dan terhubung dengan
orang lain maka kita harus
menginstall aplikasi ini, dan
banyak lagi lainnya.

Membantu Proses
Penyidikan?
Nah, selesai membaca tulsan
diatas, bila dikaitkan dengan tugas kita
sebagai Penyidik Polisi Militer Angkatan
Darat, penulis merasa perlu dibuat
suatu aplikasi yang bisa memudahkan
penyidik untuk menyelesaikan
tugasnya. Berupa aplikasi yang
berisikan Undang-undang dan aturanaturan kemiliteran maupun umum,
sehingga penyidik dapat dengan
mudah melakukan pencarian pasalpasal pidana, tanpa perlu membuka
buku atau kitab undang-undang yang
cukup tebal isinya.

“Berupa aplikasi
yang berisikan
Undang-undang
dan aturan-aturan
kemiliteran
maupun umum,
sehingga penyidik
dapat dengan
mudah melakukan
pencarian pasalpasal pidana tanpa
membuka buku
atau kitab UU yang
cukup tebal isinya”

“Dengan adanya pelanggaran
dan tindakan pidana yang semakin
kompleksnya, diperlukan suatu
cara yang memudahkan tugas
penyidik dalam melakukan proses
penyidikan, sehingga penyidik tidak
lagi disibukkan dengan pencarian
pasal pidana yang cukup memakan
waktunya” jelas Brigjen TNI Ekoyatma
Parnowo, Dansatidik Puspomad.
Selain itu Dansatidik Puspomad
menjelaskan bahwa perlunya
pemanfaatan smartphone, yang
dimasa sekarang saat ini sudah
bukan hal yang asing lagi, sehingga
para penyidik bisa dengan cepat
mengidentifikasi kasus-kasus
berdasarkan pasal pidana yang ada di
dalam undang-undang.
Jadi solusi terbaik adalah
penggunaan Aplikasi Mobile
yang di install di Smartphone
pribadi penyidik Pomad. Beberapa
waktu lalu penulis dengan segala
keterbatasan mencoba membuat
aplikasi ini, memang tidak mudah
dan dikemudian hari diperlukan
masukan dari penggunanya. Aplikasi
yang sudah dibuat masih berupa
TRIAL atau ujicoba sehingga masih
perlu beberapa perubahan nantinya,
terutama sampai dengan perijinan
penggunannya di lingkungan TNI
AD. Namun tidak ada salahnya untuk
mengenal terlebih dahulu aplikasi
yang sudah dibuat ini.
Berikut cara mudah menginstal
aplikasi ini :
1.
Dapatkan Apk. terlebih dahulu,
seperti terlihat pada gambar
dibawah ini :

2.

Klik Install dan aplikasi otomatis
akan terinstall.

3.

Tampilan aplikasi pada screen
smartphone.

foto: NET

Terdapat 6 menu yang dapat
dipilih, yaitu KUHP (Kitab UndangUndang Hukum Pidana), KUHPM
(Kitab Undang-Undang Hukum Militer),
Peradilan Militer, UU (Undang-undang)
Lain, Papera (Perwira Penyerah
Perkara) dan Ankum (Atasan yang
berhak menghukum?. Di setiap
menu berisikan bagian dari Undangundang dan aturan-aturan yang
sering digunakan oleh para penyidik
Pomad. Iya benar, aplikasi ini seperti
memindahkan beberapa buku-buku
yang tebal dalam sebuah aplikasi yang
dapat diakses melalui Smartphone.
Sangat membantu bukan?. Kemudian
darimana aplikasi ini dapat diperoleh?
Untuk sementara aplikasi ini hanya bisa
dikirimkan secara perorangan melalui
jalur pribadi (japri), namun bukan tidak
mungkin aplikasi ini nantinya akan
dapat di download (unduh) di Playstore
Android atau Appstore Iphone, penulis
sedang berupaya untuk itu.
Di era digital seperti sekarang,
teknologi dapat kita gunakan untuk
memberikan kemudahan kepada
penyidik Pomad untuk mengetahui
pasal-pasal Undang-undang untuk
diterapkan dalam tindak pidana
yang sedang ditangani secara cepat
sehingga dapat memangkas waktu
menjadi lebih singkat. Hal ini seiring
dengan harapan kita menuju Pomad
yang profesional dan modern akan
tercapai. Semoga tulisan ini dapat
bermanfaat dan jangan lupa bila
anda penyidik, install aplikasinya di
smartphone anda. (roby)
Penulis :
Mayor Cpm Roby Zulkarnain, S.I.P.
Paidikdya Satlakidiktipidsus Puspomad
NRP. 11000051768879

Gadjah Mada
MAJALAH

71

TEKNOLOGI

Ayo Kenali

UU ITE !

P
foto: NET

erkembangan arus
globalisasi membawa
pengaruh besar bagi
kehidupan manusia dalam
bermasyarakat saat ini, dampak
arus globalisasi memberi makna
positif sekaligus berdampak negatif
khususnya terkait perkembangan
Teknologi Informasi.
Dengan perkembangan
Teknologi Informasi khususnya terkait
jaringan internet akan mempermudah
interaksi dan komunikasi atas
masyarakat dibelahan dunia tanpa
dibatasi dengan jarak dan waktu.
Namun disisi lain dampak
perkembangan teknologi informasi
tersebut dimanfaatkan berbagai
oknum masyarakat termasuk
prajurit untuk melakukan kejahatan
dan tindak pidana baik yang
dilakukan secara sengaja maupun
karena hanya bersifat latah karena
ketidaktahuannya.
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Berdasarkan hasil evaluasi
bidang penyidikan pada tahun 2019
ada beberapa perkara menonjol
diantaranya adalah perkara kejahatan
dibidang ITE dan Pornogafi.
Prajurit Polisi Militer Angkatan
Darat sebagai penegak hukum
harus mengetahui terkait beberapa
peristiwa tersebut, dan kita tidak
boleh apriori dengan keadaan yang
berkembang apalagi terjebak dalam
permasalahan kejahatan ITE dan
Pornografi.
Untuk mencegah prajurit
Pomad terlibat dalam berbagai
perkara pidana tersebut bersama ini
akan disampaikan perkara tentang
peraturan Perundang-undangan yang
berlaku di negara kita untuk diketahui
dan dipedomani oleh seluruh prajurit
Pomad.
UU ITE adalah Undang-Undang
yang mengatur tentang.
1) Pengaturan mengenai informasi

2)

dan transaksi elektronik.
Pengaturan mengenai
perbuatan yang dilarang.

Adapun tujuan dan latar
belakang lahirnya Undang Undang
ITE ini adalah sebagai berikut.
Tujuan
1) Mencerdaskan kehidupan
bangsa sebagai bagian
masyarakat informasi dunia.
2) Mengembangkan perdagangan
dan perekonomian nasional
dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
3) Meningkatkan efektifitas dan
efisiensi pelayanan publik.
4) Membuka seluas luasnya
kepada setiap orang untuk
memajukan pemikiran
dan kemampuan dibidang
penggunaan dan pemanfaatan
teknologi informasi seoptimal
mungkin dan bertanggung
jawab serta memberikan rasa

TEKNOLOGI
aman, keadilan dan kepastian
hukum bagi pengguna dan
penyelenggara teknologi
informasi.
Latar belakang
Awal mula dirumuskan undangundang ini adalah demi menjaga
stabilitas arus internet Indonesia
dari hal-hal yang dapat merusak
serta melindungi hak hak para
pengguna internet serta semakin
berkembangnya kejahatan dalam
masyarakat sehingga hukum juga
harus berkembang agar fungsinya
sebagai pemberi rasa aman dapat
terpenuhi dengan adanya undangundang ini maka diharapkan
masyarakat takut untuk membuat
kesalahan.
Sesuai data yang disampaikan
diatas bahwa tindak pidana ITE yang
terjadi pada tahun 2019 menonjol
terkait diantaranya
1.
Penyebaran berita Hoax.
2.
Penyebaran berita yang
mencemarkan nama baik orang.
3.
Penyebaran berita SARA.
Penyebaran berita tentang delik
pidana tersebut diatas bukan saja
dilakukan oleh prajurit TNI AD tetapi
juga melibatkan Ibu-Ibu Persit dengan
memanfaatkan media sosial (Face
Book, WA, telegram dll)
Oleh karen itu disampaikan
kepada Prajurit Pomad tentang
beberapa pasal yang harus diketahui
dan dipedomani oleh Prajurit Pomad
adalah :

(1)

Pasal 27
Setiap orang dengan sengaja
tanpa hak mendistribusukan
dan atau mentransmisikan
dan atau membuat dapat
diaksesnya Informasi Elektronik
dan atau Dokumen Elektronik
yang memiliki muatan yang
melanggar kesusilaan.

foto: NET

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Setiap orang dengan sengaja
tanpa hak mendistribusikan
dan atau mentransmisikan
dan atau membuat dapat
diaksesnya informasi elektronik
dan atau dokumen elektronik
yang memmiliki muatan
perjuidan.
Setiap orang dengan sengaja
dan tanpa hak mendistribusikan
dan atau mentransmisikan dan
atau membuat dapat diaksesnya
informasi elektronik dan atau
dokumen elektronik yang
memiliki muatan penghinaan dan
atau pencemaran nama baik.
Setiap orang dengan
sengaja dan atau tanpa hak
mendistribusikan dan atau
mentranmisikan dan atau
membuat dapat diaksesnya
Informasi Elektronik dan atau
dokumen elektronik yang
memiliki muatan pemerasan dan
atau pengancaman.
Pasal 28
Setiap orang dengn sengaja
tanpa hak menyebarkan berita
bohong dan menyesatkan
yang mengakibatkan kerugian
konsumen dalam transaksi
ekonomi
Setiap orang dengan sengaja
dan tanpa hak menyebarkan
Informasi yang ditujukan untuk
menimbulkan rasa kebencian

atau permusuhan individu
dan atau kelompok masyrakat
tertentu berdasarkan atas suku
agama ras dan antar golongan
(SARA).
SANKSI PIDANA
Pasal 36 UU ITE
Setiap orang yang dengan
sengaja tanpa hak atau melawan
hukum sebagaimana yang dimaksud
dalam pasal 27 sampai pasal 34 yang
mengakibatkan kerugian bagi orang
lain.

(1)

(2)

Pasal 45 UU ITE
Setiap orang yang memenuhi
unsur sebagaimana dimaksud
dalam pasal 27 ayat (1) ayat
(2) ayat (3) atau ayat (4)
dipidana dengan penjara paling
lama 6 tahun dan atau denda
paling banyak satu miliar
rupiah.
Setiap orang yang memenuhi
unsur sebagimana dimaksud
dalam pasal 36 dipidana
dengan pidana penjara paling
lama 12 (dua belas) tahun dan
atau denda paling banyak Rp
12.000.000.000.00 (duabelas
miliar rupiah). n
Penulis :
Letkol Cpm Aditya Nugraha, M.Si (Han)
Pabandya-I/Kumplintatib
Spaban VIII/Binkumtaltibprut Spersad
NRP 11000052040179
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KLINIK SEHAT

CORONA
VIRUS
Oleh:
dr. Yusack Andredharma
Kapolum Polkes Denma Puspomad

L

indungi diri Anda dan
orang lain disekitar Anda
dengan mengetahui faktafakta terkait virus ini dan
mengambil langkah pencegahan yang
sesuai. Ikuti saran yang diberikan oleh
otoritas kesehatan setempat.

tubuh yang lemah lebih rentan
terhadap serangan virus ini. Selain
itu, kondisi musim juga mungkin
berpengaruh. Contohnya, di Amerika
Serikat, infeksi virus corona lebih
umum terjadi pada musim gugur dan
musim dingin.

Corona virus atau virus
corona merupakan keluarga besar
virus yang menyebabkan infeksi
saluran pernapasan atas ringan
hingga sedang, seperti penyakit flu.
Banyak orang terinfeksi virus ini,
setidaknya satu kali dalam hidupnya.

Virus corona bisa menimbulkan
beragam gejala pada pengidapnya.
Gejala yang muncul ini bergantung
pada jenis virus corona yang
menyerang, dan seberapa serius
infeksi yang terjadi. Berikut beberapa
gejala virus corona yang terbilang
ringan:
•
Hidung berlendir.
•
Sakit kepala.
•
Batuk.
•
Sakit tenggorokan.
•
Demam.
•
Merasa tidak enak badan.

Namun, beberapa jenis virus
corona juga bisa menimbulkan
penyakit yang lebih serius, seperti:
•
Middle East Respiratory
Syndrome (MERS-CoV).
•
Severe Acute Respiratory
Syndrome (SARS-CoV).
•
COVID-19 atau dikenal
juga dengan Novel Corona
virus (menyebabkan wabah
pneumonia di kota Wuhan,
Tiongkok pada Desember 2019,
dan menyebar ke negara lainnya
mulai Januari 2020. Indonesia
sendiri mengumumkan adanya
kasus covid 19 dari Maret 2020.
Siapa pun dapat terinfeksi virus
corona. Akan tetapi, bayi dan anak
kecil, serta orang dengan kekebalan
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Untuk mencegah penyebaran
COVID-19 :
1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.

Cuci tangan Anda secara
rutin. Gunakan sabun dan air,
atau cairan pembersih tangan
berbahan alkohol.
Selalu jaga jarak aman dengan
orang yang batuk atau bersin.
Kenakan masker jika
pembatasan fisik tidak
dimungkinkan.
Jangan sentuh mata, hidung,
atau mulut Anda.
Saat batuk atau bersin, tutup
mulut dan hidung Anda dengan
lengan atau tisu.
Jangan keluar rumah jika
merasa tidak enak badan.
Jika demam, batuk, atau
kesulitan bernapas, segera cari
bantuan medis.
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