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Alamat Redaksi
Pusat Polisi Militer Angkatan Darat

Jalan Merdeka Timur No 17 Jakarta Pusat

PEMBACA tercinta. Segala puji hanya milik Tuhan Yang Maha 
Kuasa, karena atas seizin-Nya Majalah Gajah Mada Edisi 
2021 yang sekarang tengah Anda baca bisa kembali terbit.

Dalam edisi Ulang Tahun ke-75 Pomad ini, tim redaksi 
menyuguhkan narasi yang sangat informatif sebagai bentuk 
komitmen Pimpinan Korps Pomad dan jajarannya dalam 
menonjolkan karakter Prajurit Pomad yang Profesional dan Adaptif. 

Majalah ini diisi sambutan oleh Komandan Pusat Polisi 
Militer, Letnan Jenderal TNI Chandra W. Sukotjo, M.Sc. tentang 
Menyambut Masa Berlian Polisi Militer TNI AD, mengupas 
Staltahmil Pomdam Jaya/ Jayakarta tentang Instalasi Tahanan 
Militer Tercanggih serta pengiriman Kontingen Garuda yang 
bertugas dalam misi PBB di Lebanon Selatan yang sudah 
berlangsung 13 tahun, sejak 2008 hingga 2021.

Ini tak lain merupakan satu unit satuan utuh bagi kecabangan 
Polisi Militer, khususnya Pomad. Dalam edisi ini pula tersaji rinci 
sederet informasi dan aktivitas prajurit untuk memudahkan para 
pembaca. 

Di halaman lainnya dimuat mengenai Srikandi Berprestasi 
dari Serambi Mekkah dan sosok prajurit wanita inspiratif dengan 
sederet prestasi menembak. Tak ketinggalan kisah prajurit 
berprestasi di bidang sepak bola dan tinju turut kami hadirkan.

Peran dinamis Persit saat pandemi Covid-19, kegiatan 
membatik, menjalin silaturahmi skala nasional dan profil wirausaha 
di tengah pandemi tersaji apik dalam edisi ini. Bahkan, sejumlah 
artikel teknologi melengkapi lembaran majalah Pomad edisi 
terbaru ini.

Besar harapan kami segenap informasi yang disajikan dapat 
bermanfaat dan menambah khasanah wawasan kita, khususnya 
Prajurit Polisi Militer TNI Angkatan Darat di mana pun berada dan 
bertugas.

Selamat membaca!
Redaksi

@ Puspomad

http://www.puspomad.mil.id

Puspomad Pen

Puspomad

peneranganpuspomad@gmail.com

021-3458041

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.
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DANPUSPOMADSambutan
SEBAGAI insan yang beriman dan bertakwa, 

marilah kita bersyukur 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 aktivitas dengan 

aman dan lancar. Saya selaku Danpuspomad dan atas 

nama besar Corps Polisi Militer menyambut gembira 

dengan diterbitkannya Majalah Gajah Mada edisi 

Khusus hUT ke–75 Pomad tahun 2021. 

Majalah Gajah Mada 

ini merupakan media cetak 

yang dimiliki Pusat Polisi 

TNI Angkatan Darat sebagai 

sarana komunikasi antara Puspomad 

selaku LKT dengan satuan–satuan 

Pomdam di seluruh pelosok wilayah 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Majalah ini juga untuk 

memberikan informasi-

infromasi yang sifatnya 

sebagai wawasan dan 

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 Militer 

TNI AD teraktual kepada para Prajurit Polisi Militer TNI 

AD. Di sisi lain, instansi-instansi terkait dan masyarakat 

dapat pula memperoleh gambaran dan pemahaman 

tentang pelaksanaan tugas-tugas pokok Polisi Militer 

TNI AD serta dapat memelihara dan meningkatkan 

disiplin, solidaritas serta sinergitas untuk mewujudkan 

TNI AD yang profesional dan adaptif, khususnya Corps 

Polisi Militer TNI AD di masa yang akan datang.

Pada kesempatan kali ini, saya selaku 

Danpuspomad mengajak seluruh warga Corps Polisi 

Militer untuk menyerap dan memahami makna dari 

tulisan yang dibuat oleh para narasumber, sehingga 

akan memberi nilai positif dan menambah wawasan 

serta pengetahuan. Tidak lupa saya juga mengajak 

untuk senantiasa mengembangkan diri dengan 

belajar dan berlatih agar Prajurit Polisi Militer semakin 

profesional dalam melaksanakan tugas pokok, selalu 

membuka diri dan menguasai teknologi yang 

modern serta mampu menyesuaikan diri terhadap 

situasi dan kondisi guna menuju prajurit Polisi 

Militer TNI AD yang profesional 

dan adaptif.

Kepada para penulis 

yang ikut berperan 

serta dalam penerbitan 

Majalah Gajah Mada Edisi Khusus 

hUT Polisi Militer TNI AD Tahun 2021, 

saya mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya atas 

sumbangan pikiran, ide dan masukan bagi 

kemajuan pengetahuan warga Corps Polisi Militer 

TNI AD. Selaku  Danpuspomad, saya mengucapkan 

Dirgahayu Polisi Militer TNI AD ke–75 tanggal 22 Juni 

tahun 2021. 25 Tahun adalah Perak, 50 Tahun adalah 

Emas dan 75 Tahun adalah Berlian. 

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 

memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita 

semua dalam melanjutkan pengabdian kepada Corps, 

TNI, bangsa dan negara. Jadilah Berlian yang berharga 

dan langka, tidak seperti batu yang dapat ditemukan di 

mana saja. n

Dirgahayu ke-75 Pomad

Gadjah Mada
MAJALAH

7Gadjah Mada
MAJALAH

Gadjah Mada
MAJALAH

Gadjah Mada
MAJALAH

INFO KOMANDO



PEJABAT PUSPOMAD

8 Gadjah Mada
MAJALAH

INFO KOMANDO



Ketua Persit KCK Cabang bs PusPomad
beserta Pengurus

Mengucapkan
Dirgahayu 75 Tahun

polisi militer angkatan darat

Sebelum melaksanakan foto bersama, seluruhnya telah melewati pemeriksaan Swab Antigen



Letnan Jenderal TNI Chandra W. Sukotjo, M.Sc.
Komandan Pusat Polisi Militer AD
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DANPUSPOMAD 
MENYAMBUT MASA BERLIAN 

POLISI MILITER TNI AD

Dirgahayu Pomad

LETNAN Jenderal TNI Chandra W. Sukotjo, 
M.Sc. adalah seorang Perwira Tinggi TNI AD 
yang sejak 25 Januari 2021 mengemban 

amanah sebagai Komandan Pusat Polisi Angkatan 
Darat (Danpuspomad) ke-32. Ia telah malang-
melintang bertugas sebagai prajurit TNI selama 34 
tahun. Kariernya dimulai sebagai Waka Staltahmil 
Pomdam II/Swj setelah lulus dari Akabri 1988.

Chandra, sebagaimana panggilan akrabnya, 
sesungguhnya bukan orang baru di lingkungan 
Puspomad. Alumnus Akademi Militer 1988 ini pernah 
menjabat Dirbinhartib Puspomad pada 2016. Ia juga 
lama berkiprah di luar Corps Polisi Militer TNI AD. 
Selesai pendidikan Suslapa II 1998, ia mendapat 
jabatan di lingkungan Paspampres sampai 2001. 
Perjalanan kariernya yang baik di dalam maupun di 
luar Corps membawanya menjadi Deputi I Bidang Luar 
Negeri BIN berpangkat Mayor Jenderal TNI.

Pada 2020 Pusat Polisi Militer TNI AD membuat 
sejarah baru, di mana Danpuspomad dijabat Perwira 
Tinggi Bintang Tiga (Letnan Jenderal TNI). Letjen 
TNI TNI Chandra W. Sukotjo, M.Sc merupakan 
Danpuspomad bintang tiga yang kedua.

Penunjukan Letjen TNI TNI Chandra W. Sukotjo, 

M.Sc sebagai Danpuspomad tak lepas dari pengalaman 
atas jabatan dan berbagai bidang penugasan yang 
telah di laluinya. 

Suami dari Tamara Yuanita, SE.Ak dan ayah 
dari Arnachani Riaseta dan Yosifebi Ramadhani itu 
banyak berkiprah di dalam dan luar negeri. Tak heran 
jika berbagai tanda jasa terpasang di dada kirinya. 
Di antaranya Bintang Yudha Dharma Pratama, 
Bintang Yudha Dharma Nararya, Bintang Kartika Eka 
Paksi Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Nararya, 
S.L. Dharma Nusa, S.L. Dharma Bantala, S.L. Wira 
Siaga, S.L. Wira Karya, S.L. Dwija Sistha, S.L. Santi 
Dharma X, XV dan XXII, S.L. Kesetiaan XXIV tahun, 
S.L. Kesetiaan XVI Tahun, S.L. Kesetiaan VIII Tahun, 
Medali UNTAG/Namibia, Medali UNoMIG/Georgia, 
dan Medali UNMIS/Sudan. 

Dedikasi yang tinggi sebagai prajurit Pomad tidak 
diragukan lagi. Sepanjang karier dan penugasannya 
selalu membawa kebanggaan dan kewibawaan 
Pomad. hingga saat ini, Chandra selalu menyampaikan 
kepada seluruh personel Pomad untuk menjadi prajurit 
yang “Profesional dan Adaptif”. n
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PADA masa pandemi Covid-19 yang telah berlangsung hampir dua tahun ini, peringatan hari ulang tahun 
dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan dan tetap memperhatikan protokol kesehatan (prokes) secara ketat. 
hUT ke-75 Pomad tahun ini mengusung tema “Pomad yang Profesional dan Adaptif Siap Mendukung Tugas 

Pokok TNI AD”. 
Para prajurit Pomad dituntut mengembangkan diri dengan belajar dan berlatih, sehingga menjadi prajurit yang 

profesional dalam melaksanakan tugas pokok dan dapat membuka diri serta menguasai teknologi modern dalam 
optimalisasi pelaksanaan tugas pokok. Selain itu, prajurit Pomad juga harus mampu menyesuaikan diri (adaptif) secara 
cepat dan tepat terhadap segala situasi dan kondisi yang ada.

 Dalam hUT ke-75 Pomad tahun ini, Mapuspomad melaksanakan beberapa kegiatan. Berikut di antaranya; 

1.  Pencanangan Tahun Polisi Militer 
Angkatan Darat

Pada Selasa (1/6) bertepatan dengan 75 tahun 
pengabdian Pomad, secara resmi satu tahun ke depan 
sampai 31 Mei 2022, Danpuspomad Letjen TNI Chandra 
W. Sukotjo, M.Sc. mencanangkan sebagai Tahun Polisi 
Militer Angkatan Darat. Maksud pencanangan itu, 
diharapkan sepanjang tahun ini tercipta karya-karya dan 
inovasi dari setiap prajurit Pomad yang berguna bagi dan 
untuk kemajuan Pomad di masa datang.

Peringatan Hut ke-75
POLISI MILITER TNI 
ANGKATAN DARAT 

TAHUN 2021

2. Pemberian Santunan

Kegiatan pemberian santunan ini dilaksanakan empat 
hari,  mulai 3, 4, 7 dan 8 Juni 2021 untuk yatim-piatu 
keluarga besar Pomad, personel Pomad yang menderita 
sakit menahun, putra-putri keluarga besar Pomad yang 
berprestasi, petugas kebersihan dan juru masak Staltahmil 
Puspomad dan Warakawuri Pomad.

3. Donor Darah

Donor darah ini dilaksanakan pada Rabu (9/6) di 
Mapuspomad.  Kegiatan ini diikuti 450 pendonor darah 
yang terdiri dari perwakilan personel  Pom TNI, Pom AU, 
Pom AL, Yonwalprotneg Paspampres, Batalyon Pomad, 
Pengurus Persit Cabang BS Puspomad dan hadir juga 
perwakilan personel Divpropam Mabes Polri. Kegiatan ini 
berhasil mengumpulkan 303 kantong darah untuk stok 
Unit Donor Darah Rumah Sakit Kepresidenan RSPAD 
Gatot Soebroto Jakarta.
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4.  Doa Bersama
Pada Kamis (10/6) telah dilaksanakan doa bersama 

oleh seluruh personel Puspomad. Kegiatan itu dibagi tiga 
tempat. Bagi personel yang beragama Islam dilaksanakan 
di aula Gatot Subroto Mapuspomad, sedangkan bagi yang 
beragama Katholik dan Kristen Protestan dilaksanakan 
di Ruang rapat Lantai II Mapuspomad. Lalu, bagi 
personel yang beragama hindu di Ruang rapat lantai III 
Mapuspomad.  

kejayaan Majapahit yang dipimpin Raja hayam Wuruk 
dengan Maha Patih Gajah Mada yang bertekad kuat 
menyatukan Nusantara. 

Danpuspomad juga meresmikan renovasi joglo 
patung Gajahmada di halaman Pendopo, meresmikan 
selesainya renovasi Musala Nurul huda dan menyerahkan 
bantuan sosial kepada warga di sekitar Pendopo Agung 
Trowulan. Kegiatan ini disiarkan secara virtual dengan 
disaksikan seluruh personel Pomad di Indonesia.

6.  Karya Bhakti
Kegiatan karya bhakti 

dimulai awal Mei 2021 
sampai  selesai. Adapun 
sasaran kegiatannya, yakni 
pembangunan Masjid 
Nurul Muttaqin Yonpomad 
Puspomad;  pembangunan 
Taman Pendidikan Alquran 
(TPQ) Desa Dayeuh, 

5.  Napak Tilas Trowulan 
Napak Tilas di Bhumi Majapahit Trowulan Kabupaten 

Mojokerto digelar pada Sabtu (12/6). Rombongan 
dipimpin Danpuspomad Letjen TNI Chandra W.Sukotjo, 
M.Sc..

Danpuspomad menyebutkan, pemilihan napak tilas 
di Pendopo Agung Trowulan ini untuk mengingat masa 
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Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor; pengaspalan 
jalan kompleks Perum Puspomad Ceger Jakarta Timur; 
instalasi PDAM di Kampung Poponcol, Kecamatan 
Jonggol, Kabupaten Bogor; pemasangan alat penjernih air 
di Yonpomad Puspomad dan rehab Musala Nurul huda 
Trowulan, Kab.Mojokerto.

8.  Anjangsana kepada Sesepuh Corps Pomad
Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin (14/6) sampai 

Rabu (16/6). Para sesepuh corps Pomad yang mendapat 
kunjungan perwakilan pejabat utama Puspomad, di 

7.  Bhakti Sosial.
Bhakti sosial ini dilaksanakan serentak di seluruh 

Satuan Pomad di berbagai wilayah di Indonesia pada 
Sabtu (12/6), dengan jumlah yang dibagikan sebanyak 
5.000 paket. Kegiatan ini diawali secara simbolis dengan 
pembagian paket sembako oleh Danpuspomad kepada 
perwakilan masyarakat yang berada di seputaran Situs 
Trowulan. 

14 Gadjah Mada
MAJALAH

Gadjah Mada
MAJALAH

INFO KOMANDO



antaranya Letjen TNI (Purn) Dodik Wijanarko, S.h., C.fr.A., 
Mayjen TNI (Purn) Dedy Iswanto, S.E., S.h., Mayjen TNI 
(Purn) Unggul K. Yudoyono, S.h., Mayjen TNI (Purn) 
Iran Saepudin, Mayjen TNI (Purn) Sutarno Supodo, S.h., 
Mayjen TNI (Purn) Subagdja Djiwapragja, Mayjen TNI 
(Purn) Drs. hendardji Soepandji, S.h., Mayjen TNI (Purn) 
Ruchjan, Mayjen TNI (Purn) Drs. Djasri Marin, S.h., dan 
Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal, S.h..

Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat tali 
persaudaraan dan wujud penghormatan kepada sesepuh 
corps yang telah membesarkan dan mengharumkan nama 
Corps Pomad.

secara khidmat. Kegiatan yang dipimpin Danpuspomad 
Letjen TNI Chandra W.Sukotjo, M.Sc ini diikuti seluruh 
personel Puspomad dan  sesepuh corps Pomad. Kegiatan 
ini bertujuan mengenang jasa para pahlawan yang telah 
gugur dalam merebut kemerdekaan dan menumbuhkan 
nilai-nilai kepahlawanan.

11.  Apel Corps
Pada Selasa (22/6) yang merupakan hari Jadi ke-

75 Corps Polisi Militer Angkatan Darat dilaksanakan Apel 
Corps di Batalyon Polisi Militer Angkatan Darat di Jonggol, 
dengan pemimpin apel Danpuspomad Letjen TNI Chandra 
W.Sukotjo, M.Sc. yang diikuti peserta apel yang terdiri 
dari 5 Pati, 49 Pamen, 22 Pama, 30 Ba, 30 Ta dan 22 PNS 
Puspomad serta personel Yon Pomad. Kegiatan ini juga 
dilaksanakan  serentak oleh seluruh personel Pomad di 
wilayah masing-masing.

12.  Syukuran
Kegiatan syukuran dilaksanakan pada Jumat (22/6) 

setelah selesai kegiatan apel corps di aula Yon Pomad. 
Acara berlangsung secara sederhana dengan menerapkan 
protokol kesehatan. Kegiatan ini dihadiri sesepuh corps 
Pomad, personel Puspomad dan Yonpomad serta tokoh 
masyarakat. Tujuan acara syukuran ini sebagai ungkapan 
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu,  untuk 
menyambung tali silaturahmi serta berbagi kebahagiaan 
serta mendekatkan hubungan antarsesama prajurit Pomad. 
Kegiatan ini juga disiarkan secara virtual di seluruh jajaran 
Satpom wilayah.

13.  Pomad Virtual Run
Kegiatan Pomad Virtual Run digelar pada 22 Juni 

sampai 8 Juli 2021 secara virtual. Dengan ajang ini 
para peserta dapat melakukan olahraga lari sejauh 5 
KM di manapun berada dan kapan pun, dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan. Melalui even ini, 
diharapkan Pomad dapat menyehatkan masyarakat,  
meskipun di masa pandemi. Selain itu, kegiatan ini juga 
memperoleh piagam MURI sebagai peserta dan pendaftar 
terbanyak melebihi 1.000 pendaftar.

Demikian seluruh rangkaian kegiatan yang terlaksana 
dalam memperingati hari Jadi ke-75 Pomad. Semoga 
sepanjang tahun ini Pomad semakin profesional dan 
adaptif serta siap mendukung tugas pokok TNI AD. n

Penulis :
Letkol Cpm Ashariarto, S.E,

NRP. 1100010017230875
Kabagpers Subditperslog Sdirum Puspomad

9. Webinar Ketua Persit KCK Cabang 
BS Puspomad

Pada Kamis (17/6) telah dilaksanakan Webinar 
Ibu Ketua Persit KCK Cabang BS Puspomad Ny. Tamara 
Chandra W. Sukotjo dengan para ketua Persit KCK Ranting 
5 Pom seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan 
menjalin komunikasi dan tali silaturahmi agar terjaga 
dengan baik.

 

10.  Ziarah Rombongan
Kegiatan ziarah rombongan pada Jumat (18/6) 

yang bertempat di TMP Kalibata Jakarta berlangsung 

Wadanpuspomad Mayjen TNI Rudi Yulianto didampingi ibu menaburkan bunga.
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DAN PENGUKUHAN 
BINTARA DAN 

TAMTAMA POMAD 
TA 2021
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ACARA Tradisi Corps 
ditujukan bagi Bintara 
Siswa Dikjurba Pom 

Abituren Dikmaba TNI AD TA 2020 
dan Tamtama Siswa Dikjurta Pom 
Abituren Dikmata TNI AD Gelombang 
II TA 2020. Kegiatan dilaksanakan 
di Lapangan Soegiri Pusdikpom 
Kodiklatad, pada tanggal 20 Mei 
2021. 

Tahun ini sebanyak 137 
Bintara Siswa dan 184 Tamtama 
Siswa diterima dan dikukuhkan 
sebagai warga baru Pomad, 
acara diselenggarakan setiap 
tahun sebelum seluruh siswa 
menyelesaikan pendidikan 
kecabangan Polisi Militer Angkatan 
Darat di Pusdikpom Kodiklatad, 
Cimahi. 

Wadanpuspomad Mayjen 
TNI Rudi Yulianto memimpin 
langsung acara tersebut didampingi 
Danpusdikpom Kodiklatad, Pejabat 
Puspomad, Danpomdam III/Slw 
dan para Perwira Staf Pusdikpom 
Kodiklatad. Pada kesempatan ini 
secara simbolis Wadanpuspomad 
memasangkan baret kepada 

perwakilan Bintara Siswa dan 
Tamtama Siswa. 

Tujuan dilaksanakannya 
kegiatan ini agar terwujud personel 
Pomad yang bangga terhadap 
Satuan, mempunyai semangat Juang, 
memiliki jiwa korsa serta mampu 
melestrikan nilai-nilai kejuangan 

yang dapat dibanggakan untuk 
kemudian diwariskan kepada generasi 
berikutnya. n

ACARA 
TRADISI CORPS 
PENERIMAAN 

DAN PENGUKUHAN 
BINTARA DAN 

TAMTAMA POMAD 
TA 2021

Wadanpuspomad Mayjen TNI Rudi Yulianto memasangkan baret kepada perwakilan.

Penulis :
Letkol Cpm Mapangara, S.H

NRP 2920142220473
Kabagdik Sdirbindiklat Puspomad
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RABINNISCAB Pomad ta 
2021 merupakan sarana bagi 
Pembina teknis Kecabangan 

untuk meningkatkan peran LKt 
dalam rangka pembinaan teknis 
dan penguasaan keterampilan 
teknis sesuai kecabangan, sehingga 
diperoleh kesamaan pola pikir, 
pola sikap dan pola tindak dalam 
melaksanakan tugas pokok satuan.  
rabinniscab Pomad ta 2021 
merupakan bagian rangkaian 
kegiatan rabinniscab tni ad ta 
2021 yang digunakan sebagai Forum 

Komunikasi timbal 
balik antara 

danpuspomad 
selaku 
pembina 
kecabangan 
Korps Polisi 

militer dengan para dansatpomad 
untuk meningkatkan upaya 
pembinaan teknis fungsi Polisi 
militer serta untuk mengetahui 
profesionalitas keprajuritan dari 
hasil pembinaan teknis yang telah 
dilaksanakan.  

di sisi lain, kegiatan ini 
merupakan sarana bagi para 
dansatpomad untuk menyampaikan 
berbagai kendala dan permasalahan 
serta pengalaman yang dihadapi di 
lapangan, terutama yang berkaitan 
dengan teknis kecabangan Polisi 
militer. 

 Kegiatan rabinniscab 
Pomad ta 2021 diselenggarakan 
sdircab Puspomad (sebagai 
panitia) pada 9 sampai 10 maret 
2021 yang digelar dengan metode 

tatap muka dan virtual 
(vicon). metode tatap 
muka ini bertempat 

di mapuspomad dan 
mayonpomad Puspomad 
(demontrasi Kipom dalam 
operasi serangan), dengan 

peserta para dansatpomad 
yang berada di wilayah dKi 

Jakarta, banten, Jawa 
barat 

dan Jawa tengah, dengan jumlah 23 
peserta. 

di antaranya danpusdikpom 
Kodiklatad, danpusdikpom 
Kodiklatad, danpom Kostrad, 
danpomdam iii/slw, danpomdam 
iV/dip, danpomdam Jaya, 
dansatdik Pa Pusdikom, dansatdik 
ba/ta Pusdikpom, dandenpom, 
danyonwalprotneg Paspampres, 
danyonpomad  Puspomad, 
dandenpom divif 1 Kostrad dan 
dansatprov denma mabesad. 

sedangkan metode virtual 
(Vicon) dilaksanakan di satuan 
masing-masing dengan peserta para 
dansatpomad yang berada di luar 
wilayah dKi Jakarta, banten, Jawa 
barat dan Jawa tengah, dengan 
jumlah peserta 48 satuan (Pomdam 
dan denpom). 

dalam rabinniscab tahun 
ini, tema yang diusung adalah 
“membangun satpomad yang 
Profesional dan adaptif” dengan 
tujuan menyamakan visi dan misi 
penyelenggaraan fungsi serta 
tugas satpomad jajaran tni ad, 
meningkatkan dan mengembangkan 
kemampuan teknik dan taktik 

bertempur satpomad yang 
profesional dan adaptif serta 
memantapkan sinergitas 

dan kesiapan operasional 
satpomad secara mandiri 
maupun antar kecabangan, 
seiring modernisasi alutsista 

RABINNISCAB POMAD TA 2021
“Membangun Satpomad yang Profesional dan Adaptif”

Gadjah Mada
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terkini dan tantangan tugas ke depan. 
selain itu, terdapat beberapa 

materi yang dibahas dan dipaparkan 
peserta kegiatan rabinniscab Pomad 
ta 2021 yaitu: 
a. optimalisasi kegiatan patroli 

Polisi militer ad dalam 
rangka mencegah terjadinya 
pelanggaran Prajurit di daerah 
operasi. 

b. Konsepsi Penggunaan rantis 
dalam pengawalan Pomad di 
daerah pertempuran.

c. optimalisasi peran Lidpamfik 
dalam mencegah pelanggaran 
prajurit di daerah operasi. 

d. Prosedur penanganan tahanan 
militer pada masa pandemi 
Covid-19.
rabinniscab Pomad ta 2021 

ini dibuka langsung danpuspomad 
Letnan Jenderal tni Chandra 
W sukotjo, m.sc. dalam acara 
pembukaan rabinniscab tersebut,  
danpuspomad menyampaikan 
beberapa pesan. Pertama, senantiasa 
mengembangkan diri dengan belajar 
dan berlatih agar prajurit Polisi 
militer Profesional serta membuka  
diri dan menguasai teknologi 
modern dalam rangka optimalisasi 
dalam pelaksanaan tugas pokok. 
Kedua, mampu menyesuaikan diri 
(adaptif) terhadap setiap situasi dan 
kondisi yang berkembang, perang 
masih berpotensi terjadi dengan 
menggunakan teknologi modern. 
Ketiga, segala aspek kehidupan 
terdampak oleh pandemi Covid-
19, termasuk dalam pelaksanaan 
tugas pokok tni. diharapkan 
seluruh Prajurit Polisi militer dapat 
membantu melaksanakan penegakan 
disiplin dalam rangka pencegahan 
penularan Covid-19.

Keempat, dalam 
penanggulangan bencana, tni 
ad  selalu terdepan. Prajurit Polisi 
militer harus siap mendukung 
operasi penanggulangan bencana 
sesuai tugas pokoknya. Kelima, untuk 
merespons kesiap-siagaan satuan 
Polisi militer tni ad, diperintahkan 
kepada seluruh dansatpomad 
membentuk dan menyiapkan satu 
peleton serta perlengkapannya untuk 
sewaktu-waktu digerakkan dalam 
situasi tertentu.

Pada kegiatan hari pertama, 
rabinniscab Pomad ta 2021 
dilaksanakan di mapuspomad 
dengan rangkaian kegiatan foto 
bersama danpuspomad dan para 
PJu Puspomad serta peserta tatap 
muka. Pembukaan dilanjutkan 
dengan pengarahan danpuspomad, 
kemudian dilanjutkan paparan 
peserta sesuai materi yang disiapkan 
panitia rabinniscab Pomad ta 2021.

sementara kegiatan hari kedua 
atau terakhir, kegiatan dilaksanakan 
di mayonpomad Puspomad, Jonggol. 
dalam kegiatan hari terakhir, panitia 
menyelenggarakan kegiatan olahraga 
bersama danpuspomad dan PJu 
Puspomad serta seluruh peserta tatap 
muka. setelah itu kegiatan dilanjutkan 
dengan menyaksikan peragaan berupa 
demonstrasi kemampuan unit K-9  dan 
kemampuan bela diri merpati Putih 
personel Yonpomad puspomad. 

Kegiatan kemudian diakhiri 
dengan demonstrasi Kompi Pom 
dalam operasi serangan. demonstrasi 
ini merupakan materi pengurusan 
tahanan militer (rustahmil) di 
daerah operasi yang terdiri dari 
berbagai kegiatan. di antaranya 
tindakan taktis dan administrasi 
di daerah persiapan; kegiatan Pam 

Posko; kegiatan patroli Polisi militer 
ad di daerah operasi; mendatangi 
tKP di daerah operasi dan prosessing 
penanganan tawanan perang. 

Kegiatan demonstrasi di daerah 
pertempuran yang ditampilkan 
ini merupakan sarana untuk 
menunjukkan secara langsung 
gambaran doktrin, kekuatan dan 
kemampuan Kompi Pom saat ini 
dalam melaksanakan tugas operasi 
untuk mendukung satuan manuver. 
selain itu, kegiatan demonstrasi 
ini juga menampilkan penggunaan 
alutsista yang digunakan dalam tugas 
operasi Kompi Pom.

Kegiatan rabinniscab ta 
2021 yang berlangsung dua hari ini 
diharapkan bisa menyamakan pola 
pikir, pola sikap dan pola tindak 
satuan Pomad dalam melaksanakan 
tugas pokok satuan. semoga Pomad 
semakin profesional dan adaptif. n

Penulis : 
Letkol Cpm Erik Alamsyah sinaga, B. Eng. 

NRP110400009791279 
Kabag Siapsat Subditbinsat Sdircab 
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KEPALA Staf Angkatan Darat 
Jenderal TNI Andika Perkasa 
selaku Papera dan Ankum 

tertinggi di lingkungan Angkatan 
Darat sangat peduli dengan salah satu 
fungsi utama kecabangan Polisi Militer 
Angkatan Darat, yaitu penegakan 
hukum, khususnya terhadap setiap 
tindak pidana yang dilakukan oknum 
TNI AD. hal itu diwujudkan dengan 
selalu memberi perhatian lebih dalam 
setiap proses hukum yang dilakukan 
Polisi Militer Angkatan Darat.

Bukan kaleng-kaleng, untuk 
mendukung tugas Podam Jaya/
Jayakarta dalam penegakan hukum, 
Jenderal TNI Andika Perkasa telah 
membangun Instalasi Tahanan Militer 
(Staltahmil) canggih yang disebut 
Smart Instalasi Tahanan Militer 
dengan Super Maximum Security 
berbasis digital dan IT yang telah 
diresmikan pada 20 April 2021. 

Teknologi yang digunakan di 
instalasi ini disebut yang pertama 
digunakan di Asia Tenggara dan di 
Indonesia telah ada 2 (dua). Pertama 
dibangun di kompleks Markas Brimob 
Cikeas yang digunakan untuk tahanan 

INSTALASI TAHANAN 
MILITER TERCANGGIH

STALTAHMIL POMDAM JAYA/JAYAKARTA
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INSTALASI TAHANAN 
MILITER TERCANGGIH

teroris dan kedua di Pomdam Jaya/
Jayakarta.

Instalasi Tahanan Militer Super 
Maximum Security Pomdam Jaya/
Jayakarta dibangun di atas tanah luas 
1.140 m2 dengan bangunan 2 lantai 
yang dapat menampung 87 tahanan, 
terdiri dari 4 sel untuk Pati, 6 sel 
untuk Pamen, 6 sel untuk Kowad, 12 
sel untuk Pama/Bintara/Tamtama, 4 
sel untuk tahanan yang memerlukan 
perlakuan khusus seperti penyakit 
menular dan 7 sel isolasi.

Instalasi Tahanan Militer 
Super Maximum Security

Tidak main-main, untuk 
keamanan terhadap tahanan yang 
berusaha kabur, bunuh diri dan upaya 

vandalisme, di samping konstruksi 
bangunan menggunakan beton 
permanen, disematkan juga berbagai 
teknologi canggih di dalam maupun 
luar bangunan. 

Di antaranya kamera CCTV 
berbasis Artificial Intelegence 
(AI) yang memiliki kecerdasan 
buatan seperti otak manusia, kamera 
CCTV Pan-Tilt-Zoom (PTZ) yang 
mampu mengawasi objek bergerak 
di sekeliling bangunan dan mengenali 
ancaman dari jarak jauh, kunci 
digital/otomatis di semua pintu 
akses dan  gelang Radio Frequency 
Identification (RFID) untuk setiap 
tahanan. Selain itu, masih banyak 
teknologi lain yang disematkan guna 
mendukung keamanan, sehingga 
semua bisa diawasi dan dikendalikan 
dari pusat kendali atau command 
center.

Instalasi Tahanan yang 
Memanusiakan Para Tahanan

Instalasi Pomdam Jaya/
Jayakarta bukan sekadar 
meningkatkan sistem keamanannya, 
tapi juga diberikan berbagai fasilitas 
untuk menjamin hak-hak prinsip bagi 
para tahanan. Di antaranya ruang 
sel yang baik, kamar mandi/toilet, 
ruang olahraga/berjemur, ruang 
ibadah, ruang kesehatan/klinik, ruang 
besuk tanpa kontak fisik dan fasilitas 
besuk secara online yang juga dapat 
digunakan untuk melakukan sidang 
secara online. n

Penulis :
Letda Cpm (K) Tri Mulyaningsih, S. 

Tr(Han). 
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Danunitlakidik Tipidmilum Pomdam Jaya
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SECTOR East Military Police 
Unit (SEMPU) XXV-M 
Kontingen Garuda yang 

saat ini sedang bertugas dalam 
Peacekeeping Mission United Nation 
atau Misi Perdamaian PBB di Lebanon 
Selatan merupakan satu unit satuan 
tugas utuh bagi kecabangan Polisi 
Militer, khususnya PoMAD yang 
sudah berlangsung 13 tahun, sejak 
2008 hingga 2021.

Peran serta dan tugas aktivitas 
operasional SEMPU di United Nation 
Interim Force in Lebanon (UNIfIL) 
dijelaskan dalam hoMPoL 19-24 
(31 Desember 2019) tentang UNIfIL 
Military Police, yakni Seksi Provost; 
Seksi Traffic; Seksi Spesial Investigasi; 
Kemampuan Escort atau Pengawalan; 
Kemampuan Intervention atau 
Crowd Riot Control (Pasukan huru 
hara); Camp Security Service atau 
Penjagaan Gerbang Markas UNP 7-3.

Seluruh penugasan tersebut 

menjadi aktivitas operasional SEMPU 
sehari-hari yang harus dilaksanakan 
dan ditindaklanjuti menjadi beberapa 
tahapan oleh Chief of operation 
untuk menyusun jadwal operasi 
per minggunya dan menjadi 
pedoman bagi Duty Officer (Do) dan 
Assistant Duty Officer (ASDo) untuk 
mengoperasionalkan Planning Mobile 
Report Tool (PMRT) di ToC.

Sesuai kepanjangannya ToC 
sebagai pusat operasional taktis 
untuk memimpin dan mengendalikan 
kegiatan operasional SEMPU di 
lapangan, dalam hal ini Do dan 
ASDo merencanakan, memantau, 
mengendalikan dan mengarahkan 
kegiatan operasional 1x24 jam.

Dalam ToC terdiri dari beberapa 
platform yang terintegrasi antara 
anggota di lapangan dengan SEMPU 
ToC dan unsur komando atas, yakni 
Sector East (SECEAST) ToC UNP 
7-2 dan Joint Operation Center 

(JoC) di Naqoura hQ. Sehingga 
semua kegiatan operasional SEMPU 
termonitor dan terkendali dengan 
baik. Mulai  dari level Unit, level 
Branch sampai level Joint di Naqoura 
hQ. 

Beberapa platform dimulai dari 
alkom (alat komunikasi) terintegrasi 
yang menggabungkan alkom 
perorangan di lapangan melalui 
hT (Handy Talkie) hytera, alkom 
tiap kendaraan saat melaksanakan 
kegiatan operasional seperti patroli 
di wilayah AoR kepada alkom di ToC 
dan alkom UN ke SECEAST ToC. 

Di samping itu, terdapat desk 
phone yang menghubungkan satu 
unit dengan unit lain di seluruh 
area tugas UNIfIL. Sistem ToC 
tersebut mencakup komputer 

SECTOR EAST 
MILITARY 
POLICE UNIT 
LEBANON

TACTICAL OPERATION CENTER (TOC)
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UN yang di dalamnya terdapat 
CoSMoS Management System yang 
terkoneksi dengan jaringan internet 
yang mampu menampilkan peta 
operasional taktis seluruh kegiatan 
yang sedang berlangsung di AoR 
UNIfIL. Tampilan peta ini berupa 
tanda atau simbol taktis yang perlu 
dioperasionalkan oleh ASDo atau 
bintara piket dan disinkronkan dengan 
kegiatan anggota SEMPU di lapangan.

Selain itu, SEMPU ToC juga 
dilengkapi dua layar televisi yang 
terhubung dengan komputer untuk 
menampilkan pergerakan secara 
langsung anggota saat melaksanakan 
kegiatan operasional di AoR dan 
menampilkan tayangan CCTV force 
protection atau pengamanan di 
markas UNP 7-3. Bahkan, ToC juga 
dilengkapi peta operasional dan 
papan informasi kegiatan operasional 
yang tertempel di dinding ToC.

Tahapan Pengoperasionalan 
Kegiatan di PMRT TOC

1. Pembuatan Daily Task 
Order (DTo) atau jadwal kegiatan 

operasional harian pada h-1 untuk 
kegiatan hari esok,  kemudian dikirim 
melalui email Microsoft outlook ke 
SECEAST ToC.

2. Pembuatan Daily Task Order 
(DTo) di PMRT pada h-1 untuk 
kegiatan hari esok disertai pengisian 
data detail terkait jam pelaksanaan, 
tipe kegiatan, rute yang dilalui, jumlah 
personel dan kendaraan. 

3. Pengoperasian PMRT oleh 
ASDo dimulai pada pukul 09:00 
tiap harinya sesuai kegiatan yang 
dilaksanakan anggota di lapangan. 
Dalam hal pengoperasian PMRT, 
ASDo sebagai operator harus 
memastikan penempatan tanda 
taktis di peta PMRT sesuai laporan 
pergerakan anggota saat patroli di 

Reporting Point (RP) yang dilaporkan, 
baik melalui radio, grup whatsapp dan 
share live location di google maps. 

 Dalam pelaksanaan kegiatan 
Escort atau pengawalan,  seperti 
pengawalan rotasi kontingen negara 
lain, operator ToC di samping 
mengoperasionalkan tanda taktis di 
PMRT sesuai Reporting Point lokasi 
yang dilaporkan tim di lapangan, 
ASDo juga memberikan laporan 
secara langsung melalui aplikasi chat 
Microsoft Teams kepadas SECEAST 
ToC. Garuda! n

Penulis
Lettu Cpm M Fadli Makasrim, S.T.Han., M.H.
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Di satu sisi FET juga memperoleh 
kehormatan seperti seorang laki-
laki. Di sisi lain, FET memiliki akses 
ke rumah-rumah dan keluarga yang 
memang hal tersebut merupakan ciri 
khas kelebihan seorang wanita.

Eksistensi atau keberadaan 
Female Engagement Team (FET) 
Satgas Indo RDB TNI Kontingen 
Garuda MoNUSCo XXXIX -C telah 
dibuktikan dengan dilibatkannya 47 
personel, terdiri dari 10 personel 
perwira dan 37 personel bintara, 
termasuk 4 di antaranya Prajurit 
Wanita dari Korps Polisi Militer 
Angkatan Darat (PoMAD).

Sebagai bagian dari pasukan 
perdamaian dunia yang berada di 
bawah naungan Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB), tentunya Female 
Engagement Team (FET) Satgas 
Indo RDB TNI Konga MoNUSCo 
XXXIX -C memiliki peranan dan 

fungsi tertentu sebagai bagian dalam 
upaya menyukseskan misi yang telah 
ditargetkan sebelumnya. 

Dengan telah dilakukannya 
berbagai pelatihan, adanya dukungan 
baik yang bersifat materi maupun 
praktik serta kondisi dan karakter 
tugas yang tepat bagi seorang wanita 
merupakan kunci utama keberhasilan 
dan efektivitas kinerja dari Female 
Engagement Team (FET) itu sendiri.

Beberapa kegiatan  yang telah 
dilakukan Female Engagement 
Team (FET) Indo RDB TNI Konga 
MoNUSCo XXXIX-C, khususnya 
Prajurit Wanita dari Korps Polisi 
Militer Angkatan Darat (PoMAD), 
mendukung kegiatan Foot patrol , 
melaksanakan Long Range Patrol 
(LRP) dan Long Range Missions 
(LRM). 

Dengan diikutsertakannya 
Female Peacekeeper melaksanakan 
patroli, tidak lain akan memberikan 

FEMALE ENGAGEMENT TEAM (FET) 
SATGAS INDO RDB KONGA MONUSCO XXXIX-C

SUKSESKAN MISI 
PERDAMAIAN DUNIA 

DI BENUA AFRIKA
FEMAlE Engagement Team 

(FET) atau Tim Keterlibatan 
Wanita adalah kelompok 

personel Militer Wanita yang 
melaksanakan tugas khusus yang 
telah disesuaikan gender. FET 
memiliki keunikan tersendiri dan 
dipandang semacam gender ketiga. 
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rasa aman, perlindungan dan 
keamanan kepada masyarakat sipil 
dan komponen UN lainnya.

Kegiatan lain yang melibatkan 
Prajurit Wanita yaitu melaksanakan 
kegiatan Pam Pangkalan, seperti 
Main Gate, OP dan Piket TOC. 
Seperti halnya prajurit pria, Prajurit 
Wanita juga melaksanakan dinas 
dalam sesuai ketentuan yang berlaku 
dan dilaksanakan 24 jam dengan 
tetap mengutamakan keselamatan. 
Beberapa Prajurit Wanita TNI 
juga dilibatkan dalam kegiatan 
Civil–Military Coordination (CIMIC) 
untuk meyakinkan masyarakat di 
sekitar wilayah CoB (Central Of 
Base)  bahwa keberadaan UN sangat 
dibutuhkan. 

Dengan ikut sertanya wanita 
TNI dalam misi perdamaian 
di Kongo, maka berdampak 
baik pula dengan keberhasilan 
Satgas Indo RDB TNI Konga 
MoNUSCo XXXIX-C. Para Prajurit 
Wanita Pomad juga dipercaya 
melaksanakan penjemputan Milisi 
yang akan  menyerahkan Pucuk 
Senjata dan menyerahkan diri 

kepada Satgas Indo RDB TNI Konga 
MoNUSCo XXXIX-C untuk kembali 
ke masyarakat.

 Berbeda dengan Misi 
Perdamaian di negara lainnya,  
Milisi bersenjata di negara DRC 
Konga tersebar di seluruh penjuru 
wilayah. Pencapaian terbesar Satgas 
IND RDB TNI Konga MoNUSCo 
XXXIX-C adalah dengan turunnya 
dua kelompok Milisi terbesar 
yang menyerahkan diri, termasuk 
di antaranya Milisi wanita dalam 
keadaan hamil. Keberadaan Prajurit 
Wanita di sini meyakinkan Milisi 
wanita agar mau menyerahkan 
diri dan persenjataannya kepada 
Satgas. Selain itu, Milisi Wanita juga 

memerlukan pendekatan khusus, 
sehingga membutuhkan peran serta 
Female Engagement Team (FET). 

Kegiatan yang dilakukan salah 
satu Prajurit Wanita Pomad  tersendiri 
mendapatkan tugas tambahan, 
yakni  dipercaya menjadi salah satu 
Tim Pencari fakta ffI (Fact  Finding 
Inquary) dalam beberapa investigasi 
yang dilakukan bersama negara 
lain yang tergabung di wilayah DRC 
Kongo, seperti Pakistan, China, 
Bangladesh  dan Ukraina. n   

Penulis :
Mayor Cpm (K) Eka Triastuti 

Nrp 11090014511285
Pa Pom Satgas Indo RDB MONUSCO 

XXXIX-C TNI KONGA
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SEJAK 1948, PBB telah 
selesai menjalankan 72 
misi perdamaian dan saat 

ini ada 13 misi perdamaian yang 
tengah berlangsung, sebagian 
besar di daerah Afrika.  Misi PBB ini 
sejalan dengan cita-cita Para Pendiri 
(Founding Fathers) negara kita yang 
dengan bijaksana mencantumkan 
kewajiban Negara RI untuk ikut serta 
menjaga ketertiban dunia dalam 
Undang-Undang Dasar 1945. 

Kurang lebih 45.000 personel 
TNI telah turut berpartisipasi dalam 
menjaga perdamaian dunia di 
berbagai negara. Saat ini jumlah 
prajurit TNI yang menjalankan misi 
perdamaian PBB sekitar 2.500 
personel yang tersebar di delapan 
daerah misi PBB dan berada pada 
peringkat 8 terbesar pengirim 
pasukan perdamaian PBB (T/PCCs - 

Troop/Police Contributing Countries).
Tak hanya kontribusi jumlah 

pasukannya yang besar, berbagai 
macam prestasi yang membanggakan 
juga terus ditorehkan peaceekepers 
Indonesia. Selain dikenal 
masyarakat setempat karena 

sikap prajurit 
TNI yang 
santun, 
impartial 
dan 

PRAJURIT POMAD LATIH 
PASUKAN GARUDA

selalu menjunjung tinggi mandat PBB, 
prestasi-prestasi menonjol seperti 
pembebasan 
sandera 
warga 
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Penulis:
Kapten Cpm Arga Hogantoro

NRP 11120026450589
Kaur Kerma Asean Ditbinkersin PMPP TNI

negara Amerika Serikat dari tangan 
kelompok bandit di Kongo ataupun 
keberhasilan melerai dan mencegah 
konflik antara IDf-LAf di Blue Line 
Lebanon pada 2020 terus mendapat 
apresiasi tak hanya dari PBB, tapi juga 
di mata dunia.

Untuk menyiapkan, 
meningkatkan dan memelihara 
kapasitas prajurit TNI agar dapat 
menjalankan misi perdamaian 
multidimensional yang semakin 
kompleks dengan bahasa, budaya 
dan lingkungan yang berbeda tentu 
tidak mudah. Sehingga perlu dibentuk 
lembaga  khusus untuk menyiapkan 
calon Pasukan Perdamaian Indonesia 
atau Kontingen Garuda, sehingga 
pada 2007 TNI membentuk Pusat 
Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP 
TNI).

Di sanalah para calon 
peacekeepers dibekali pengetahuan 
dan keterampilan mengenai tugas 
dan tanggung jawab yang harus 
dilakukan sebagai seorang pasukan 
penjaga perdamaian dunia melalui 
pelatihan Pre Deployment Training 
(PDT). Pelatihan ini wajib diikuti 
seluruh peserta yang akan ditugaskan 
ke daerah misi PBB dikarenakan 
pelatihan PDT merupakan 
persyaratan mutlak bagi calon 
peacekeepers untuk memiliki standar 

kemampuan yang sama dengan 
prajurit peacekeepers dari negara lain 
dalam menangani permasalahan yang 
terjadi di daerah operasi PBB.

Pelatihan yang diberikan harus 
serealistis mungkin dan mampu 
menjawab semua tantangan yang 
mungkin dihadapi peserta PDT dalam 
melaksanakan tugas di daerah misi. 
Selain berpedoman pada Core Pre 
Deployment Training (CPTM) yang 
telah menjadi standar dalam pelatihan 
PDT di lingkungan PBB, perlu juga 
diaplikasikan mekanisme Lessons 
Learned dari instruktur yang sudah 
pernah bertugas dalam misi PBB. 

oleh karena itu, adanya 
instruktur-instruktur yang profesional 

dan memiliki  pengalaman di daerah 
misi sebagai SME (Subject-Matter 
Experts) untuk membekali dan 
melatih para calon peacekeepers 
merupakan salah satu syarat mutlak 
agar latihan bisa berjalan dengan baik. 

Instruktur-intruktur dari PMPP 
TNI ini berasal dari berbagai macam 
kecabangan dan matra beserta 
pengalaman yang bervariasi. Tak 
ketinggalan instruktur- instruktur dari 
Polisi Militer Angkatan Darat di PMPP 
TNI yang juga turut serta berperan 
dalam membentuk dan melatih 
peacekeepers Indonesia. Seperti 
contohnya, Mayor Cpm Agus Anton, 
Kapten Cpm Arga hogantoro dan 
Lettu Cpm (K) Shinta Eka. n
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SOLO merupakan nama sebuah 
kota di Jawa Tengah yang 
berawal dari desa terpencil 

yang ditumbuhi pohon sala di tepian 
sungai atau bengawan yang letaknya 
berada di sebelah timur Kartasura 
dan diberi nama Keraton Surakarta 
oleh Sunan Paku Buwono II hingga 
sekarang. 

Setelah berdirinya Republik 
Indonesia pada 17 Agustus 1945, 
pada1 September 1945 Sunan 
Pakubuwana XII mengeluarkan 
maklumat bahwa Kasunanan 
Surakarta berada di belakang 
pemerintah Republik Indonesia serta 
berstatus sebagai daerah istimewa 
setingkat provinsi yang dikenal 

sebagai Daerah Istimewa Surakarta 
dan berstatus kota otonom. 

Pada 16 Juni 1946, 
pemerintah RI membekukan status 
Daerah Istimewa Surakarta dan 
menghilangkan kekuasaan politik 
raja-raja Kasunanan Surakarta dan 
Kadipaten Mangkunegaran. Kemudian 
Surakarta ditetapkan menjadi tempat 
kedudukan Residen dengan wilayah 
seluas 5.677 km². Karesidenan 
Surakarta terdiri dari Kota Surakarta, 
Kabupaten Karanganyar, Kabupaten 
Sragen, Kabupaten Wonogiri, 
Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten 
Klaten, Kabupaten Boyolali dan pada 
4 Juli 1950 karesidenan Surakarta 
dihapus menjadi kota di bawah 

administrasi Provinsi Jawa Tengah. 

Melihat sejarah Solo Raya, 
tentunya tidak terlepas sejarah para 
pemimpin-pemimpin di Negara RI 
yang mana kita ketahui bersama 
banyak para pemimpin-pemimpin 
yang terlahir dari wilayah Solo Raya. 
Di antaranya Muljadi Djojomartono 
(Kasad pertama 1948-1949), 
Soeharto (Presiden RI ke 2), Jenderal 
TNI (Purn.) Djoko Santoso, M.Si., 
dan Ir. Joko Widodo (Presiden Ke VII 
sampai dengan sekarang) dan masih 
banyak pemimpin-pemimpin lainnya.

Denpom VII/4 Surakarta 
didirikan sejak 1955 dengan 
Komandan Denpom pertama adalah 
Mayor Cpm Mulyo hadi Kusumo dan 
sampai sekarang sudah mengalami 
pergantian sebanyak 25 kali pejabat 
Dandenpom. Tentunya ini mengalami 
perubahan dan perkembangan 
disesuaikan dengan tuntutan tugas 
yang semakin kompleks. 

Dengan adanya pemimpin-
pemimpin Negara RI yang berasal 
dari Solo, maka tugas dan tanggung 
jawab Polisi Militer Denpom IV/4 
Surakarta khususnya di bidang 
pengawalan dan pengamanan juga 
semakin kompleks dan harus siap 
setiap saat melaksanakan tugas 
pokok dan fungsi Polisi Militer di 

PENGABDIAN TANPA BATAS 
DENPOM IV/4 SURAKARTA
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PENGABDIAN TANPA BATAS 
DENPOM IV/4 SURAKARTA

satuan yang membawahi wilayah 
hukum  Kota Surakarta dan enam 
Kabupaten (Kab. Karanganyar, 
Kab. Sragen, Kab. Wonogiri, Kab. 
Sukoharjo, Kab. Klaten dan Kab. 
Boyolali).

Sejak 2014, Ir. Joko Widodo 
menjabat sebagai Presiden RI sampai 
dengan sekarang. Di mana beliau 
adalah salah satu putra asli Solo 
yang mempunyai rumah kediaman 
di Jalan Kutai Utara Kel. Sumber Kec. 
Banjarsari Kota Surakarta, dengan 
status kediaman Presiden RI. Kini 
kediaman beliau merupakan salah 
satu instalasi/objek vital yang harus 
terjamin keamanannya. 

Dengan status sebagai objek 
vital tersebut, maka Denpom IV/4 
Surakarta juga hadir dan mendapat 
kepercayaan untuk melaksanakan 
pengamanan terhadap kediaman 
beliau, di mana tidak semua 
Satuan Polisi Militer mendapatkan 
kepercayaan dan  tanggung jawab 
yang besar ini. Pada pelaksanannya 
bersama dengan Paspampres 
melaksanakan kegiatan pengamanan 

dan patroli setiap saat di sekitar 
wilayah kediaman Presiden RI Ir. 
Joko Widodo untuk mengantisipasi 
terjadinya ancaman, gangguan 
keamanan dan ketertiban. 

Apabila terjadi hal-hal yang 
menonjol, maka Perwira siaga 
Kediaman RI (yang juga diambil dari 
Perwira Denpom IV/4 Ska) akan 
melaporkan kepada Komandan Korem 
074/Ska selaku komandan taktis 
kewilayahan dalam pengamanan 
Instalasi Kediaman RI.

Tidak sampai di situ keterlibatan 
dan peran Denpom IV/4 Surakarta, 
namun beberapa hal penting 
lainnya juga selalu dituntun kesiap-
siagaan dan kesigapannya dalam 
melaksanakan tugas pokoknya, 
terutama dalam hal pengawalan, 
pengaturan lalu linta dan parkir 
pada setiap kunjungan Presiden RI 
Ir. Joko Widodo beserta keluarga di 
wilayah Surakarta dan kediamannya, 
baik kunjungan resmi dalam giat 
protokol maupun kegiatan keluarga 
yang dilaksanakan secara tertutup 
(Incognito). 

Denpom IV/4 Surakarta juga 
harus menyiapkan segala kegiatan 
secara terencana, mengingat kegiatan 
VVIP di wilayah Korem 074/Wrt 
memiliki intensitas dan kerawanan 
yang cukup tinggi dihadapkan 
dengan luas wilayah. Dengan 
dinamika kegiatan Presiden RI Ir. h. 
Joko Widodo beserta rombongan 
ke wilayah Surakarta dan sekitarnya 
yang setiap saat berubah tidak sesuai 
jadwal atau roundown yang sudah 
dirapatkan baik pada kegiatan yang 
bersifat resmi maupun tertutup 
(Incognito), tentunya Dandenpom 
IV/4 selaku Wadansubsatgas Walakair 
perlu mengantisipasi apabila terjadi 
hal-hal yang tidak diagendakan yang 
setiap saat dapat berubah. n 

Penulis:
Mayor Cpm. Ahmad Suraidy, S.H., M.H.
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29Gadjah Mada
MAJALAH

KEGIATAN SATUAN



KEKUATAN TEMPUR DASAR DALAM 
TUGAS OPERASI MILITER PERANG

LATIhAN YTP KoDAM I/BB

GUNA mendukung tugas 
pokok TNI AD dalam rangka 
kesiapan operasional, Kodam 

I/BB mempersiapkan Batalyon 
Tim Pertempuran (YTP) sebagai 
kekuatan tempur dasar dalam tugas 
operasi Militer Perang (oMP). 
Dalam mendukung Batalyon Tim 
Pertempuran (YTP) Kodam I/BB TA. 
2021, Pomdam I/BB melaksanakan 
kegiatan latihan sesuai Surat Perintah 
Danpomdam I/BB Nomor Sprin/170/
IV/2021 tanggal 8 April 2021 
sebagai salah satu upaya memelihara 
dan meningkatkan kemampuan 
pengetahuan dan keterampilan 
prajurit Pomdam I/BB di bidang 
militer umum dan militer kecabangan.

Sebelum pelaksanaan latihan, 
Danpomdam I/BB Kolonel Cpm 
Anggiat Napitupulu S.h., M.Sc. 
terlebih dahulu mempersiapkan 
seluruh sarana dan prasarana yang 
diperlukan baik yang bersifat umum 
maupun khusus sehingga tujuan 
dilaksanakannya latihan dapat 
tercapai dengan maksimal. 

Latihan 
Dalam Satuan 
dilaksanakan 
selama 
tiga hari 
di daerah 
Latihan 
Silindah 
Kabupaten 
Serdang 
Bedagai yang 
dimulai sejak 
tanggal 20 
s.d 23 April 
2021 dengan jumlah 
personel sebanyak 
67 orang terdiri dari 
penyelenggara 34 
orang dan pelaku 

peralatan khusus 
(Alkapsus) 
Sehingga dapat 
menjadikan salah 
satu sarana 

satuan Pomad 
kewilayahan 
kepada 
satuan atas 
dalam hal  
standard 
acuan 

33 orang.
Dalam kegiatan Latihan ini 

Danpomdam l/BB Kolonel Cpm 
Anggiat Napitupulu S.h., M.Sc., 
menyiapkan alat tersebut agar 
dapat kiranya menjadi pionir / 
penggagas dalam 
hal terpenuhinya 
standard Alat 
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Penulis : 
Letda Cpm Abdul Hadi
NRP : 11180004030991

Paur Anev Silidpamfik Pomdam l/BB

penyiapan alkapsus di satuan wilayah 
Pomad seluruh Indonesia.

Pada tanggal 14 April 
2021 bertepatan dengan 
pelaksanaan Wasrik Audit 
kinerja semester tahun 2021, 
bertempat di Mapomdam l/
BB (Aula S.Parman) , jalan 

Sena No.17 Medan Irpuspomad 
Brigjen TNI Ujang Martenis, S.h 
beserta rombongan berkesempatan 
melakukan Inspeksi dan mendapatkan 
paparan dari Danpomdam l/BB 
Kolonel Cpm Anggiat Napitupulu S.h., 
M.Sc., perihal kesiapan latihan dalam 
satuan dan alat perlatan khusus yang 
telah disesuaikan dengan kemajuan 
teknologi pada saat ini, diantaranya 
helm tactical beserta camera Go Pro, 
Gps Garmin, Camera Cybershoot, 
Breathalyzer (alat pengukur kadar 
alcohol), Night vision goggle 
Telescope distance  Dlsb

Dalam pelaksanan Latihan 

dalam satuan , salah satu hal yang 
menjadikan sasaran pelaksanaan 
kegiatan adalah perlakuan khusus 
terhadap PRISoNER of WAR ( 
Tawanan perang ) dan alat peralatan 
pendukung seperti kendaraan 
angkutan Tawanan ( ANoA ) pada 
saat  pelaksanaan kegiatan latihan 
direkatkan tanda bendera P.o.W 
dengan maksud tujuan bahwa 
kendearaan tersebut tidak boleh 
masuk didalam target sasaran 
serangan musuh, serta pembuatan 
instalasi dan prosesing dalam 
penanganan dan perlakuan terhadap 
Tawanan perang yang disesuiakan 
dengan konveksi Geneva 1949 
bahwa Tawanan perang harus 
dilindungi keselamatan dan hak 
asasinya. n
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POMDAM XVIII/Kasuari adalah 
satuan yang baru berdiri di 
Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, tepatnya di Tanah Papua 
yaitu Manokwari, Papua Barat. Berada 
di tanah yang rawan akan ancaman 
atau dapat dikategorikan zona merah, 
membuat para personel baret biru 
dari ujung Timur ini harus memiliki 
kemampuan untuk mempertahankan 
diri dari ancaman-ancaman yang ada. 
Salah satunya dengan membekali 
para anggotanya dengan keahlian 
bela diri.

Karate atau bela diri yang biasa 
dikenal dengan sebutan Bela diri 
Tangan Kosong yang lahir di Tanah 
okinawa Jepang ini menjadi dasar 
bela diri yang mematikan bagi prajurit 
Baret Biru dari ujung Timur. Di mana 
karate membuat seorang karateka 
harus mampu menggunakan tangan 
dan kakinya sebagai senjata dan 
dengan teknik olah tubuh di titik 
tertentu, sehingga tubuh mereka 
tahan pukulan maupun tendangan 
yang dapat menjadikan praktisinya 
tangguh dan tahan banting. 

Kolonel Cpm Irsyad hamdie Bey 
Anwar selaku Danpomdam XVIII/
Kasuari memilih karate sebagai bela 

KARATE SEBAGAI BELA DIRI DASAR 
PERSONEL BARET BIRU 

DARI UJUNG TIMUR

diri dasar dan wajib bagi personel 
pomad dari ujung Timur untuk 
menjadikan mereka prajurit yang 
tangguh, tanggon dan trengginas. 

Namun mengapa karate? 
Bukankah bela diri yang lain 
juga melatih praktisinya memiliki 
kemampuan serta daya tahan tubuh 
demikian? Beliau menjawab, “Kami 
memilih karate sebagai bela diri dasar 
untuk personel baret biru di Pomdam 
XVIII/Kasuaru, karena melihat dari sisi 
historis bahwa karate pernah menjadi 
bela diri wajib dalam Corp Polisi 
Militer pada masa kepemimpinan 
Mayjen TNI Drs. hendardji Soepandji, 
S.h dan memang bela diri ini 

termasuk bela diri sederhana namun 
sangat mematikan. Selanjutnya karate 
sangat relevan dalam menunjang 
pelaksanaan tugas pokok Polisi Militer 
yang langsung bersentuhan dengan 
masyarakat dalam kegiatan-kegiatan 
pengamanan maupun pengawalan di 
jalan”.

 Karate bukan hanya 
mengajarkan tentang bagaimana 
cara memukul, menendang ataupun 
membanting. Akan tetapi, dalam 
karate juga diajarkan bagaimana 
mengelola emosi, sehingga 
membentuk pribadi yang baik dalam 
hubungan dengan sesama manusia. 
“Tidak ada pukulan pertama dalam 
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pola latihan yang dilaksanakan 
dua kali dalam seminggu, yakni 
pada Rabu dan Jumat pagi, para 
personel dituntut mampu membagi 
waktu dalam pelaksanaan dinas 
yang berintensitas tinggi. Meski 
begitu, kegiatan ini tak sedikit pun 
menyurutkan semangat para personel 
untuk berlatih. Yang pasti bermanfaat 
untuk satuan maupun diri mereka 
pribadi.

 hidup sehat pasti 
didambakan seluruh manusia dan 
kesehatan itu dapat didapat dilakukan 
dengan banyak hal di antaranya 
latihan bela diri. “Banyak keuntungan 
yang didapat dari karate ini. Mulai dari 
kemampuan akan mempertahankan 
diri serta bonusnya yaitu kesehatan 
jiwa dan raga. Untuk membina atau 
melahirkan seorang karateka yang 
berprestasi, diperlukan pembinaan 
yang panjang dan berjenjang 
yang dilakukan secara tertata dan 
sistematis. Pomdam XVIII/Kasuari siap 
membina dan melatih para prajurit 

untuk mencapai fitrah seorang 
ksatria yaitu menjadi 
pemenang,” ujar Letnan 
Dua Cpm Roni Mustofa 

selaku asisten pelatih 
karate di Pomdam XVIII/Kasuari. n

karate,” kata Letnan dua Cpm M. 
hamlidar Strifa Tulis, S.h. selaku 
pelatih karate di Pomdam XVIII/
Kasuari. 

 “Seorang karateka tidak 
boleh memulai perkelahian yang 
artinya kita tidak boleh mencari 
masalah maupun memulai 
masalah. Prinsip ini yang 
harus dipegang seorang 
karateka dan sangat tepat 
diterapkan dalam kehidupan 
seorang prajurit Polisi Militer, 
sehingga menjadikan mereka 
pribadi yang rendah hati, 
tidak sombong dan selalu 
berpikir positif serta bertanggung 
jawab atas loreng dan baret biru yang 
mereka gunakan,” tambahnya.

 Pomdam XVIII/Kasuari 
merupakan pencetus dan satuan 
yang pertama kali mewajibkan 
bela diri karate di jajaran Kodam 
XVIII/Kasuari. Memiliki anggota 
yang mayoritasnya berusia muda, 
sehingga sangat efektif untuk dibekali 
keahlian bela diri karate. Melihat 
potensi mereka yang masih muda 

dan bersemangat, sehingga mudah 
diarahkan untuk menjadi 
seorang yang berprestasi 
dan mampu mengatur diri. 

 Dengan 

Penulis :
Letda Cpm M. Hamlidar Strifa Tulis, S.H. 

NRP 11200034941197 
Dan Unit 1 Satlak Gakkumwal Denpom 
XVIII/1 Sorong Pomdam XVIII/Kasuari
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BERTEMPAT di mapusdikpom 

Kodiklatad, sembilan 

siswa diklapa i tni 

ad Kecabangan Polisi militer 

melaksanakan Latihan Posko i 

selama tiga hari, mulai dari 4 sampai 

6 mei 2021. ini merupakan latihan 

puncak dalam penyelenggaraan 

pendidikan lanjutan Perwira i, 

dengan maksud dan tujuan agar 

Perwira siswa dapat mengaplikasikan 

materi-materi yang telah diberikan 

saat kegiatan belajar mengajar. 

Latihan Posko merupakan 

salah satu metoda latihan taktis 

tanpa pasukan yang dilaksanakan 

untuk melatih para komandan dan 

staf dalam merencanakan operasi, 

menerapkan taktik dan teknik 

operasi, melaksanakan olah Yudha, 

Komando Pengendalian operasi 

serta menerapkan prosedur dan tata 

cara kerja yang berlaku di suatu Pos 

Komando. 

dalam latihan Posko i tK 

batalyon ini, para siswa berperan 

sebagai Komandan, Wakil 

Komandan, Perwira staf-1 (intelijen), 

Perwira staf - 2 (operasi), Perwira 

staf – 3 (Personel), Perwira staf – 

4 (Logistik) dan Perwira staf – 5 

(teritorial) dalam suatu batalyon tim 

Pertempuran.

dalam penyelenggaraan 

Latihan Posko i ini, pelaku diberikan 

serangkaian keadaan dan kejadian 

yang sambung-menyambung, 

mengandung persoalan yang harus 

dipecahkan dan meminta keputusan, 

rencana, perintah dan tindakan 

dari pelaku yang berperan sebagai 

Komandan dan Perwira staf dari 

markas satuan yang dilatih. 

situasi dikembangkan melalui 

para pengendali yang meneruskan 

semua persoalan secara bagian demi 

bagian, ruang yang terdapat dalam 

hubungan Komando di atas, di bawah 

dan di samping diisi pengendali. 

sedangkan wasit dibutuhkan 

untuk menciptakan realisme dan 

memeriksa efesiensi kerja Posko. 

selama latihan berlangsung, Posko 

berada tetap di tempat dan bekerja 

dengan alat komunikasi tiruan atau 

yang disiapkan.

adapun Latihan Posko i kali 

ini mengusung materi operasi 

serangan. operasi serangan adalah 

operasi yang melibatkan satuan 

tempur, aparat teritorial serta unsur 

Polri, Pemda maupun masyarakat 

setempat. operasi ini pada 

LATIHAN POSKO SISWA 
DIKLAPA I KECABANGAN POMAD
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hakikatnya adalah suatu pekerjaan, 

usaha dan tindakan militer yang 

terencana untuk merebut suatu 

daerah atau wilayah yang telah 

dikuasai musuh, sehingga dapat 

dikuasai dan diperoleh keuntungan 

secara taktis maupun strategis 

bagi pasukan sendiri. tema yang 

diusung dalam Latihan geladi 

Posko i ini adalah ”bataLYon 

tim PertemPuran 328/dgH 

meLaKsanaKan  serangan di 

WiLaYaH baturaJa KomPLeKs 

daLam rangKa menduKung 

oPerasi serangan satgasrat”. 

Latihan ini diawali dengan 

pemberian taklimat oleh Komandan 

brigade yang diperankan 

penyelenggara latihan kepada 

Komandan batalyon di bawah 

jajarannya beserta Perwira staf 

yang diperankan para Perwira 

siswa. setelah menerima taklimat 

yang berisi tugas pokok  operasi, 

intelijen siap operasi dan kondisi 

pasukan musuh maupun pasukan 

sendiri, para Perwira siswa diberikan 

persoalan-persoalan yang dikirimkan 

dalam bentuk rencana induk Latihan 

(riL). 

Pemberian persoalan ini 

bertujuan merangsang peserta 

latihan dalam menghadapi persoalan 

tersebut dan melatih dalam proses 

pengambilan keputusan. Yang 

bertindak sebagai Komandan 

dalam Latihan Posko i ini adalah 

Kepala departemen militer 

umum (Kadepmilum) Pusdikpom 

Kodiklatad Letkol Cpm tri Handaka, 

s.Pd., m.si. 

dalam pembukaan 

latihan ini, Komandan Latihan 

menyampaikan bahwa Latihan 

Posko i ini dilaksanakan dengan 

sasaran agar Perwira siswa diklapa 

i tni ad Kecabangan Polisi militer 

ini dapat memahami dan mampu 

melaksanakan Kodal pada suatu 

kegiatan proses perencanaan 

dan persiapan operasi tingkat 

batalyon, memahami dan 

mampu mengaplikasikan Proses 

Pengambilan Keputusan taktis 

(PPKt) dalam mekanisme suatu 

Posko, memahami dan mampu 

dalam melaksanakan Kodal serta 

penerapan teknik dan taktik dalam 

pelaksanaan operasi tingkat batalyon. 

tak hanya itu, memahami dan 

mampu dalam hal olah yudha, taktik, 

teknik, prosedur dan tata cara kerja 

yang berlaku dalam suatu Posko serta 

memahami dan mampu dalam tata 

tulis militer (staf renik). Komandan 

Latihan juga berharap latihan Posko 

i ini dapat dilaksanakan dengan 

sungguh–sungguh, penuh semangat 

dan disiplin serta aplikasikan sesuai 

norma/doktrin yang berlaku. 

ambil manfaat sebesar–

besarnya dalam gladi posko ini, 

sehingga dapat memantapkan 

mekanisme kerja satuan dan 

meningkatkan kemampuan unsur 

komandan dan staf. Latihan Posko 

i ini diharapkan dapat memberikan 

bekal para Perwira siswa untuk 

melanjutkan pendidikan taraf 

berikutnya, yaitu diklapa ii 

Kecabangan Polisi militer. n

Penulis :
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POLISI militer angkatan 
darat merupakan salah satu 
kecabangan di lingkungan 

tni ad yang memiliki empat fungsi 
utama. salah satunya adalah fungsi 
penyidikan sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang republik 
indonesia nomor 31 tahun 1997 
tentang Peradilan  militer dan 
Keputusan Panglima tni nomor 
Kep/1/iii/2004 tanggal 26 maret 
2004 tentang Penyelenggaraan tugas 
dan Fungsi Kepolisian militer di 
Lingkungan tni. Penyidikan adalah 
serangkaian tindakan penyidik Polisi 
militer dalam hal dan menurut cara 
yang diatur dalam undang-undang 
untuk mencari serta mengumpulkan 
bukti-bukti yang dengan bukti itu 
membuat terangnya tindak pidana 
yang terjadi  guna menemukan 
tersangkanya.

Kejahatan yang ada saat ini 
semakin canggih, dengan berbagai 
macam modus operandi.  Penyidik 
Polisi militer dituntut untuk dapat 
mengungkap pelaku kejahatan 
tersebut. dengan banyaknya 
kejahatan yang terjadi, maka 
diharapkan Penyidik Polisi militer 

tidak ketinggalan dan hendaknya 
membekali diri dengan ilmu bantu 
salah satunya daktiloskopi. 

daktiloskopi merupakan 
salah satu bagian dari ilmu bantu 
yang dapat dipergunakan Penyidik 
Polisi militer dalam pengambilan 
dan mempelajari sidik jari. dalam 
praktiknya dipergunakan untuk 
menemukan siapa sebenarnya pelaku 
atau orang yang melakukan suatu 
tindak pidana atau setidak-tidaknya 
untuk mengetahui orang yang ada 
di tempat Kejadian Perkara (tKP) 
saat kejadian. daktiloskopi dapat 
dimanfaatkan berdasarkan sidik jari 
pelaku kejahatan yang tertinggal di 
tKP untuk membantu Penyidik Polisi 
militer dalam menjalankan tugas 
mengungkap suatu kejahatan. 

maka dari itu, penyidik harus 
menjaga jangan sampai barang bukti 
berupa sidik jari di suatu benda 
yang ada di tKP menjadi hilang 
atau rusak. Penyidik harus bisa 
mengamankan atau mengangkat 
sidik jari yang menempel pada benda 
yang ada di tKP. selanjutnya sidik jari 
tersebut diidentifikasi menggunakan 
alat automatic Fingerprin 

identification system (aFis) yang 
merupakan teknologi digitalimagine 
untuk mendapatkan, menyimpan 
dan menganalisis data sidik jari.  

daktiloskopi adalah ilmu 
yang mempelajari sidik jari. Kata 
ini berasal dari bahasa Yunani 
daktulos dan skopeeo. daktulos 
berarti jari dan skopeoo artinya 
mengamati. sidik jari digunakan 
untuk penyelidikan, memanfaatkan 
bekas ujung jari yang tertempel pada 
sesuatu benda atau badan seseorang. 
ilmu ini mempelajari gambar dan 
pola serta bentuk garis yang terdapat 
pada ujung-ujung jari. ujung jari 
yang dimaksud bisa ujung jari kaki 
atau ujung jari tangan.  

daktiloskopi merupakan 
salah satu bagian dari ilmu bantu 
yang dipergunakan penyidik dalam 
pengambilan dan mempelajari sidik 
jari. Pada dasarnya di dunia tidak 
ada sidik jari yang sama. dalam 
setiap kejahatan tidak semua tindak 
kejahatan dapat dengan mudah 
dibuktikan atau ditentukan siapa 
pelaku kejahatan tersebut. 

daktiloskopi biasanya 
dimanfaatkan untuk kejahatan yang 
minim alat bukti yang tertinggal di 
tKP dan membutuhkan keahlian 
khusus untuk menentukan 
pelakunya. maka dari itu, sidik jari 
yang tertinggal dapat dimanfaatkan 
oleh penyidik dengan daktiloskopi 
untuk menentukan siapa pemilik 
sidik jari tersebut. ini dilakukan  guna 
mengungkap kasus kejahatan serta 
dapat menjadi satu-satunya alat bukti 
yang akurat dan sah dipersidangan. 

berikut kendala untuk 
mengungkap pelaku kejahatan 
dengan memanfaatkan daktiloskopi:
a.  belum adanya kemampuan 

personel Penyidik Polisi militer 
yang ahli di bidang daktiloskopi. 

b.  belum memiliki serbuk 
dan perlengkapan alat-alat 
daktiloskopi. 

c.  belum adanya program KtP-
el yang terintegrasi dengan 
Penyidik Polisi militer yang 
dapat memudahkan dalam 
identifikasi. 
berdasarkan hal tersebut di 

atas, penulis menyarankan sebagai 
berikut:
1. daktiloskopi dapat dikatakan 

sebagai ilmu tentang sidik 
jari yang cukup akurat dalam 
menentukan pelaku kejahatan. 
maka dari itu, hendaknya 
para Penyidik Polisi militer 
sangat perlu mendalami dan 
mempelari keahlian tentang 

MANFAAT 
DAKTILOSKOPI 

DALAM PENYIDIKAN
GUNA MENGUNGKAP 
PELAKU KEJAHATAN
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daktiloskopi secara penuh. 
ini dilakukan agar dalam 
melaksanakan tugas penyidikan 
dapat dilaksanakan dengan baik 
dan profesional. 

2. dalam pengadaan kebutuhan 
bahan dan perlengkapan 
daktiloskopi, diperlukan 
dukungan dari komando atas 
untuk memenuhi kebutuhan 
bahan dan perlengkapan 
tersebut. sehingga Penyidik 
Polisi militer dapat bekerja 
dengan maksimal.
dengan peralatan dan teknik 

yang sederhana, penyidik dapat 
mencoba atau belajar untuk 
mengangkat sidik jari kita sendiri 
sebelum mengangkat sidik jari yang 
sebenarnya di tKP. adapun langkah-
langkah dalam mengangkat sidik jari 
secara sederhana sebagai berikut: 

3. Perekat transparan. kita 
bisa menggunakan perekat seperti 
yang digunakan untuk membungkus 
paket. Jangan gunakan perekat 
berwarna, seperti perekat lukis 
warna-warni atau  lakban. Perekat ini 
akan digunakan untuk mengangkat 
sidik jari setelah bubuk ditaburkan di 
atas sidik jari. 

4.  Siapkan kertas. Jika kita 
akan menggunakan bubuk butih, 
pilih kertas konstruksi hitam 
sehingga pola sidik jari terlihat 
kontras di atasnya dan mudah dilihat. 
Jika kita menggunakan bubuk gelap 
(bubuk cokelat atau bubuk hitam), 
cukup gunakan kertas putih polos. 

5. Gunakan permukaan 
yang lembut dan datar.  Kaca 
objek mikroskop adalah alat yang 
sempurna untuk meletakkan sidik 
jari. gunakan jika kita memilikinya. 
Jika tidak, meja, kursi, peralatan, 
tembok, lantai, gagang pintu, atau 
keran berpermukaan halus dapat 
digunakan.

Mengangkat/Mengumpulkan Sidik Jari
1. Mengangkat sidik jari 

diatas permukaan kulit atau 
tubuh manusia. tekan jari kita 
(atau jari-jari kita) dengan keras  ke 
permukaan yang halus. Jika kita ingin 
memastikan proses pengangkatan 
sidik jari menjadi lebih mudah,  
sebelum menekan jari, gunakan 
losion di tangan. berlatihlah 
mengangkat sidik jari kita sendiri 
kemudian kita bisa mengangkat sidik 
jari lain yang tidak sengaja tertinggal 
di rumah. 

mungkin akan mencoreng sidik jari. 
Jika sidik jari tercoreng kemungkinan 
kita menyapunya terlalu keras atau 
kuas kurang lembut. Proses ini 
mungkin membutuhkan latihan. 
Kita seharusnya bisa melihat sidik 
jari dengan jelas setelah selesai 
melakukan proses ini. 

4. Letakkan perekat 
transparan di atas sidik jari yang 
telah ditaburi bubuk.  gunakan 
perekat yang cukup lebar agar kita 
bisa memegangnya dengan mudah 
(ini akan membuat sidik jari lebih 
mudah diangkat) kemudian angkat 
perekat dengan hati-hati. saat kita 
mengangkatnya, sidik jari yang telah 
dibubuhi bubuk akan menempel di 
perekat tersebut. 

1. Bubuk alus. bubuk sidik 
jari adalah bubuk yang sangat halus 
berwarna hitam atau putih. bubuk 
putih digunakan untuk  mengangkat 
sidik jari dari benda  - benda 
yang berwarna gelap sedangkan 
bubuk hitam digunakan untuk 
mengangkat sidik jari dari benda - 
benda berwarna. bubuk halus yang 
dimaksud menggunakan bubuk 
putih berbahan dasar talk atau bubuk 
hitam berbahan dasar grafit. Kadang, 
ketika harus mengangkat sidik jari 
yang sulit atau sidik jari yang melekat 
di benda berwarna-warni atau 
bertekstur, mereka menggunakan 
bubuk khusus yang berpendar di 
bawah sinar hitam. 

2. Taburkan sedikit bubuk 
di atas sidik jari. Jimpit bubut dan 
taburkan di atas seluruh sidik jari. 
Cobalah menutupi seluruh jejak sidik 
jari dengan bubuk. kita juga bisa 
meniup pelan bubuk tersebut agar 
tersebar lebih merata. 

3. Gunakan kuas untuk 
menghilangkan bubuk yang 
berlebihan. sapukan kuas dengan 
lembut agar sidik jari tidak rusak. 
tekan-tekan dengan gerakan 
melingkar. Jangan menggunakan 
gerakan menyapu karena kita 
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5. Letakkan perekat tersebut 
di atas sebuah kertas berwarna 
kontras. ingatlah, jika kita memakai 
bubuk puith, gunakan kertas hitam. 
Jika kita memakai bubuk hitam, 
gunakan kertas putih.

6. Carilah sidik jari 
orang lain. setelah kita berlatih 
menemukan sidik jari kita sendiri, 
kita siap mencari sidik jari lain di 
dalam rumah di beberapa tempat 
mungkin sidik jari kita sendiri, tetapi 
kita mungkin menemukan sidik jari 
orang lain juga. tempat-tempat yang 
baik untuk mencari sidik jari adalah 
gagang pintu dan di sisi-sisi pintu, 
keran, dan meja. n2. Kuas kecil. kita 

membutuhkan kuas dengan serabut 
yang kecil dan halus. Kuas rias atau 
kuas lukis kecil adalah pilihan yang 
baik. Pastikan serabutnya halus dan 
tidak kaku setelah dibilas dalam air 
dan digunakan kembali.
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IMPLEMENTASI KEGIATAN OPS GAKTIB 
DAN OPS YUSTISI PADA WILAYAH KOMANDO 

OPS PENGAMANAN DAERAH RAWAN

OPERASI Penegakan 
Ketertiban (gaktib) dan 
operasi Yustisi merupakan 

suatu bentuk pola operasi Polisi 
militer dalam melaksanakan fungsi 
kepolisian militer. di mana  kegiatan 
itu dilaksanakan berdasarkan 
perintah pimpinan tni yang 
dituangkan dalam direktif Panglima 
tni,  kemudian menjadi perintah 
operasi yang diselenggarakan 
terhitung mulai 11 Januari sampai 31 
desember setiap tahunnya. 

tujuan dilaksanakannya 
kegiatan ops gaktib dan ops Yustisi 
yakni mencegah prajurit dan Pns 
tni ad melakukan atau terlibat 
dalam pelanggaran hukum, disiplin 
dan tata tertib serta sebagai upaya 
menghindari timbulnya kerugian 
personel dan materiil tni akibat 
terjadinya kecelakaan atau insiden 
lalu lintas serta mewujudkan 
supremasi hukum dan menjunjung 
tinggi Ham. 

ops gaktib dan ops Yustisi 
yang dilaksanakan serentak di 
seluruh Kotama ops satuan tni 
pada umumnya dilaksanakan dalam 
bentuk kegiatan patroli berkendara, 
patroli kombinasi, razia dan 
penegakan atau pemeriksaan lalu 
lintas (gakrik Lalin).

Kodam XViii/Kasuari 
merupakan salah satu satuan 
kotama yang menggelar operasi 
Pengamanan daerah rawan (ops 
Pamrahwan), di mana di dalamnya 
juga dibentuk satgas 
Koops Pamrahwan, 

sehingga Kodam XViii/Kasuari 
termasuk dalam Kotama Koops Pam 
rahwan dan sebagai Kotama badan 
intelijen negara (bin) di wilayah 
Provinsi Papua barat.

Koopsgab Pamrahwan dam 
XViii/Ksr melaksanakan gelar 
operasi gabungan Pengamanan 
daerah rawan yang meliputi 
pengamanan wilayah darat, 
pengamanan wilayah laut, 
pengamatan udara, pengamanan 
bandara, pergeseran pasukan, 
pergeseran logistik, penyelidikan, 
pengamanan, dan penggalangan 
mulai 1 Januari 2021 selama 365 hari 
pada kurun waktu 2021 di wilayah 
Papua barat dalam mendukung 
tugas Pokok Kogabwilhan iii yang 
beralih ke operasi selanjutnya.

Wilayah Ops Pamrahwan Dam 
XVIII/Ksr di Papua Barat Memiliki 
18 Pos di Beberapa Titik Rawan

Kekuatan personel Kodam 
XViii/Ksr beserta kekuatan yang 
didukung mabes tni untuk 
melaksanakan operasi Pengamanan 
daerah rawan sampai saat ini 
tercatat sebanyak 620 personel. 
sedangkan ancaman nyata yang 
dihadapi Koops Pamrahwan adalah 
KKsb (Kelompok Kriminal separatis 
bersenjata), di mana semakin 
hari semakin brutal dan tak 
segan-segan menghabisi 
siapa pun yang menghalang-
halangi keinginan 
mereka ketika 

sedang beraksi bahkan terhadap 
anggota tni/Polri sekalipun. 

dalam beberapa waktu lalu 
telah terjadi penyerangan yang 
dilakukan KKsb seperti penembakan 
tukang ojek di Kabupaten 

ilaga, menembak guru sd 
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di Kabupaten beoga, Puncak, 
penembakan terhadap personel 
satgas tni/Polri yang mengakibatkan 
gugurnya beberapa prajurit dan 
paling terakhir adalah menembak 
kepala bin daerah (Kabinda) Papua 
pada 25 april 2021 di Kampung 
dambet, distrik beoga, Kabupaten 
Puncak, Papua, ketika melaksanakan 
patroli yang mengakibatkan Kabinda 
gugur di medan tugas.

akhir april 2021pemerintah 
ri mengubah status KKsb dari 
Kelompok Kriminal separatis 
bersenjata (KKsb) menjadi 
Kelompok separatis teroris (Kst). 
Hal ini disebabkan penyerangan Kst 
yang semakin lama semakin brutal 

dan mengakibatkan baik 
prajurit tni/Polri maupun 
warga sipil menjadi korban. 

dari kejadian-
kejadian inilah 
pemerintah ri 

langsung 
mengambil 
langkah 
cepat dan 
perhitungan 
dengan 
memberikan 
label kelompok 
separatis di Papua 
dengan istilah “teroris”. 
dengan demikian Kst sekarang 
merupakan musuh bersama dan 
tidak ada tempat untuk Kst di Papua 
dan seluruh pelosok indonesia.

Kondisi ops Pamrahwan 
wilayah Papua akhir-akhir ini 
memang tergolong mencekam 
dan berbahaya. dalam beberapa 
waktu terakhir terjadi penyerangan-
penyerangan yang dilancarkan Kst 
terhadap personel tni/Polri yang 

berada di pos-pos opspam rahwan 
maupun warga sipil. seperti pada 
18 mei 2021 di Yahukimo, tepatnya 
di bandara nol goliath, dua 

anggota tni 
yang sedang 

berjaga 

diserang orang tak dikenal yang 
mengakibatkan keduanya gugur dan 
senjatanya dirampas. 

di tanggal yang sama juga 
terjadi penyerangan oleh Kst pada 
markas Polsubsektor oksamel, 
Kabupaten Pegunungan bintang 
yang mengakibatkan satu personel 
polri gugur dan tiga senjata api hilang 
dirampas. sedangkan terakhir pada 

23 mei 2021 di distrik alguru, 
Kabupaten nduga, terjadi 

penyerangan yang 
dilakukan Kst terhadap 

empat pos gabungan 
tni/Polri dan 
berhasil merampas 
uang tunai 
rp30.000.000, 15 
rompi antipeluru, 
16 amunisi bazooka 
dan 2,310 butir 

amunisi senjata api.
untuk saat ini 

Kst yang berada di 
Papua barat diperkirakan 

berkekuatan inti ± 66 orang 
dan memiliki ± 7 pucuk senjata 

campuran. operasionalnya atau 
basis tersebar di daerah pegunungan 
wilayah Kabupaten teluk Wondama 
dan Kabupaten sorong. namun 
hingga saat ini kelompok ini pasif dan 
tidak menunjukkan aktivitas untuk 
unjuk kekuatan dalam mewujudkan 
Papua merdeka,  sehingga kondisi 
ini tentu berbanding terbalik dengan 
wilayah Papua. n
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DALAM melaksanakan 

tugas pokoknya, satuan 

Pomad diharapkan 

dapat membantu para ankum 

dan Papera di wilayah hukumnya 

masing–masing, dengan memberikan 

pelayanan terbaik pada bidang-

bidang fungsi sesuai Keputusan 

Panglima tni nomor Kep/200/

iii/2017 tanggal 16 maret 2017 

tentang Pelaksanaan tugas dan 

Fungsi Kepolisian militer di 

lingkungan tni, yaitu Penegakan 

Hukum, disiplin dan tatatertib 

militer di lingkungan tni.

untuk mengetahui 

apakah satuan Pomad sudah 

menyelenggarakan fungsi Kepolisian 

militer dengan baik sesuai target 

yang diharapkan, maka para dansat 

Pomad terlebih dulu harus dapat 

mengukur capaian kinerja satuannya, 

yakni dengan mengetahui indikator 

kinerja satuan Pomad pada bidang 

fungsi Kepolisian militer.

BERIKUT DASAR HUKUMNYA: 
1.  Peraturan    menteri  Pertahanan  

ri  nomor  29  tahun  2016 

tentang Pedoman Penyusunan 

Laporan Kinerja instansi 

Pemerintah di Lingkungan 

Kementerian Pertahanan dan  

tentara nasional indonesia.

2.  Peraturan  Panglima  tni  

nomor  33  tahun  2018  

tentang  reformasi birokrasi di 

Lingkungan tni.

3.  Keputusan Kepala staf  

angkatan  darat  nomor  

Kep/774/iX/2016  tentang  

Petunjuk tehnis Penyusunan 

Laporan Kinerja instansi 

Pemerintah di Lingkungan tni 

ad.

4.  Keputusan Kepala staf  

angkatan darat  nomor  

Kep/187/iV/2021  tentang  

indikator Kinerja utama tni 

angkatan darat 2021.

KINERJA SATPOMAD 
SUDAH CAPAI TARGET? 

APA INDIKATORNYA?
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untuk mengukur capaian 

kinerja dan pemahaman kerja 

diperlukan berbagai indikator. di 

antaranya strategi atau caranya. Lalu, 

program, kegiatan, subkegiatan, 

komponen dan anggaran. sementara 

untuk kinerja harus memahami 

tujuan, sasaran, outcome atau 

hasilnya. 

sementara itu, untuk mengukur 

capaian kinerja fungsi kepolisian 

militer diperlukan berbagai indikator. 

Pertama, indikator kinerja 

Penegakan Hukum (Gakkum),  

yaitu menurunnya  jumlah tindak 
pidana dan kecelakaan lalu lintas. 

Perhitungan capaian kinerja 

Penegakan Hukum (gakkum) 

menggunakan tipe indikator kinerja 

kuantitatif absolut. 
Kedua, indikator kinerja 

Penyelidikan dan Pengamanan 
Fisik  (Lidpamfik)  pada kegiatan 

penangkapan dPo, yaitu persentase 
desertir yang tertangkap. Perhitungan 

capaian kinerja Penyelidikan dan 

Pengamanan Fisik (Lidpamfik) 

pada kegiatan penangkapan dPo 

menggunakan tipe indikator kinerja 

persentase, yaitu :

apabila terjadi kecelakaan lalu lintas 

saat pengawalan, tidak memiliki 

kendaraan kawal, kendaraan kawal 

rusak atau mogok.  Perhitungan 

capaian kinerja pengawalan ini bisa 

menggunakan tipe indikator kinerja 

persentase, yaitu :

tahanan mengalami luka, sakit 

dan meninggal dunia. Perhitungan 

capaian kinerja rustahmil 

menggunakan tipe indikator kinerja 

persentase, yaitu : 

Pemahaman Kerja dan Kinerja guna mengukur Capaian Kinerja

Ketiga, indikator kinerja 

Pengawalan, yaitu persentase 

pengawalan  sampai tujuan dengan 

aman. Kinerja pengawalan menurun, 

(Desertir yg tertangkap)
(DPO masuk) 

X 100 %

(Pengawalan sampai 
tujuan dengan aman)

(Permintaan 
Pengawalan)

X 100 %

(Berkas perkara selesai 
dengan benar dan tepat 

waktu)
(Perkara masuk)

X 100 %

Keempat, indikator kinerja 

fungsi Penyidikan, yaitu   persentase  

terselesaikannya  berkas perkara 

dengan benar dan tepat waktu 

sesuai rencana. Kinerja penyidikan 

menurun apabila berkas perkara 

bermasalah atau tidak memenuhi 

unsur tindak pidana dan tidak tepat 

waktu sesuai rencana. Perhitungan 

capaian kinerja Penyidikan 

menggunakan tipe indikator kinerja 

persentase, yaitu :

Kelima, indikator  kinerja  

Pengurusan  Tahanan  Militer  
(Rustahmil),  yaitu persentase 

tahanan dalam keadaan aman. 

Kinerja rustahmil menurun apabila 

tahanan kabur atau melarikan diri, 

terjadi insiden yang menyebabkan 

dengan mengetahui capaian 

kinerja pada bidang fungsi kepolisian 

militer, maka para dansat Pomad 

dapat menentukan target kinerja 

satuannya satu tahun ke depan dan 

seterusnya, dianalisis keberhasilan 

atau kegagalan atau peningkatan atau 

penurunan kinerjanya. 

apabila tidak mencapai target, 

bagaimana upaya mengatasinya, 

sehingga diharapkan akan 

muncul ide atau gagasan baru, 

inovasi, dengan program-program 

unggulan untuk meningkatkan 

kinerja satuan Pomad guna 

mencapai hasil yang maksimal 

dalam rangka menyelenggarakan 

fungsi kepolisian militer (anggaran 

berbasis kinerja).

tak hanya itu, Komando atas 

dapat memberikan Reward bagi 

satuan Pomad dengan kinerja 

yang baik. apa indikatornya? 

indikatornya adalah kinerja satuan 

Pomad bisa mencapai target, 

bahkan melampaui target yang 

sudah ditentukan Komando atas 

yang tertuang dalam Perjanjian 

Kinerja (PerKin).

demikian penjelasan singkat 

tentang pengukuran pencapaian 

kinerja satuan Pomad pada bidang 

fungsi Kepolisian militer agar dapat 

dijadikan pedoman para dansat 

Pomad guna meningkatkan kinerja 

satuan Pomad yang profesional dan 

adaptif. n

(Tahanan dalam 
keadaan aman)/
(Tahanan masuk)

X 100 %
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BENCANA banjir, longsor dan 
badai menerpa nyaris seluruh 
wilayah Nusa Tenggara Timur. 

Kupang, Kota Provinsi Nusa Tenggara 
Timur, nyaris seperti kolam raksasa. 
Wilayah oeba hingga oesapa dan 
sekitarnya dikepung air yang meluber 
melewati jalanan. Begitu pula 
Adonara, Kabupaten flores Timur 

dan Kabupaten Lembata. Dua 
pulau mungil di ujung timur 

flores itu diterpa banjir dan lahar 
dingin yang mengepung desa-desa.

Dilaporkan oleh Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Kota Kupang, Nusa Tenggara 
Timur (NTT), sebanyak ratusan ribu 
rumah warga dan fasilitas umum di 
18 kabupaten dan satu kota rusak 
dan lumpuh. Jumlah korban jiwa yang 
tercatat pun cukup besar jumlahnya. 
Ratusan orang meninggal dunia, luka-

luka dan hilang.
Siklon tropis Seroja ini muncul 

pada 4 April 2021 dan tercatat 
sebagai siklon yang lebih kuat 
dibanding siklon Cempaka yang 
menghantam pada 2017. Siklon 
Seroja merupakan siklon tropis ke-10 
yang tercatat Tropical Cyclon Warning 
Center BMKG Jakarta yang diawali 
siklon Durga pada 2008.

Dampak bencana, baik hujan, 
angin, longsor dan banjir dialami juga 
oleh Denpom IX/1 Kupang. Akibat 
badai tersebut, Markas Denpom 
IX/1 Kupang, Asrama Kuanino, 
Asrama Kampung Solor dan Asrama 
fontein serta perumahan anggota 
PNS yang berada di luar asrama 
mengalami kerusakan. Beruntung, 
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa 

BERTAHAN 
PASCABENCANA 
DI KUPANG NTT
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ini. Namun dari total 58 anggota 
Denpom, tercatat sebanyak 39 orang 
di antaranya terkena musibah secara 
langsung.

Tak tinggal diam dengan kondisi 
yang terjadi, anggota Denpom 
gotong-royong saling membantu 
memperbaiki kerusakan yang 
ada. Dengan segala keterbatasan, 
satu per satu rumah anggota dan 
bagian markas Denpom yang rusak 
diperbaiki menggunakan bahan-
bahan seadanya. Saat itu hanya satu 
pikiran yang terlintas, yakni keluarga 
segera menempati rumah yang layak, 
sehingga ada tempat berlindung yang 
aman.

Setelah mendapat laporan 
tentang adanya kerugian yang 
dialami Denpom IX/1 Kupang, 
DanpuspomadLetjen TNI Chandra W 
Sukotjo M.Si memberikan bantuan 
dana sebesar Rp100 juta untuk 
memperbaiki Markas Denpom dan 
asrama yang rusak. Bantuan ini 

merupakan bentuk rasa kepedulian 
dan kasih kepada prajurit Pomad 
dan keluarganya yang terkena badai 
Seroja, beberapa waktu lalu.

Bagi prajurit dan keluarganya, 
bantuan ini sangat mengurangi beban 
mereka. “Terima kasih komandan atas 
bantuan yang diberikan. Kami merasa 
sangat terbantu dan bersyukur,” ujar 
seorang PNS Paulina saat wawancara 
Danpus melalui vicon.

Beberapa saat pasca bencana 
di saat tempat tinggal masih belum 
diperbaiki seluruhnya, sebanyak 
21 personel Denpom IX/1 Kupang 
di bawah pimpinan Dandenpom 
IX/1 Kupang harus melaksanakan 
tugas ke Adonara dan Lembata 
NTT dalam rangka pengamanan 
kunjungan RI-1. Perjalanan menuju 
Adonara dan Lembata NTT tidak 
dapat ditempuh sekali jalan,  namun 
harus menggunakan pesawat udara 
hercules TNI AU selama satu jam ke 
Maumere Sika.

Sampai di sana dilanjutkan 
perjalanan melalui darat ke Larantuka 
kurang lebih 5 jam, kemudian 
menyeberang ke Adonara dan 
Lembata menggunakan kapal. 
Bersyukur pelaksanaan tugas dapat 
berjalan tertib, lancar dan aman.n

TERIMA KASIH KOMANDAN, 
SALAM HORMAT DARI KAMI 

PRAJURIT POMAD FLOBAMORA 
DI NTT. SELANJUTNYA KAMI 

SIAP MELAKSANAKAN TUGAS, 
UDAYANA!

Penulis :
Letkol Cpm Joao Cesar Dacosta Corte 

Real,S.E 
NRP. 11000051540378
Denpom IX/1 Kupang

Kondisi setelah perbaikan.
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PENGEMBANGAN 
DAN PENGUATAN 

KESATUAN  POMAD
Oleh: Mayjen TNI (Purn) IGK Manila

dan tepat dalam berbagai kebiasaan 
baru. Itu pula yang mau tidak mau 
harus dilakukan Pomad sebagai 
kesatuan militer. Sejalan dengan 
tema peringatan hUT ke-75 Pomad 
“Pomad Yang Profesional dan Adaptif, 
Siap Mendukung Tugas Pokok TNI-
AD”, ini sangat relevan dengan situasi 
new normal saat ini.

Dalam konteks organisasi, yakni 
Pomad sebagai sebuah kesatuan 
militer, ‘profesional’ terkait dengan 
kemampuan untuk  memenuhi: 
standar pendidikan dan latihan, 
standar operasional dan kode etik 
serta standar organisasi. Sedangkan 
adaptabilitas tergantung pada 
kemampuan diri (soft skill) personel 
atau prajurit dalam mempelajari 
berbagai keterampilan serta 
perilaku baru seiring perubahan 
lingkungan sebagai sebuah kesatuan, 
adaptabilitas bergantung pada daya 
atau kemampuan untuk berubah atau 
melakukan pembaruan diri.

Sementara itu, fungsi Polisi 
Militer di seluruh dunia secara 
umum mencakup empat hal, yaitu 
ketentaraan (soldiering), pemolisian 
(policing), investigasi dan pembinaan 
atau pemasyarakatan (corrections), 
sehingga kompetensi yang harus 
dimiliki setiap prajurit Pomad adalah 
kemampuan tempur dan damai, 

“There’s likely a place in paradise for people who tried hard, but what 
really matters is succeeding. If that requires you to change, that’s your mission.”

“Bisa saja ada tempat di surga bagi mereka yang telah berusaha dengan 
giat, namun hal paling utama tetaplah keberhasilan. Jika (untuk meraih 
keberhasilan) itu mensyaratkan perubahan, maka itu harus menjadi misi Anda.”

-- Stanley McChrystal, US Army General--

SAAT ini setiap manusia, 
kelompok sosial, organisasi, 
lembaga dan negara harus 

beradaptasi dalam apa yang disebut 

sebagai new normal akibat pandemi 
Covid-19. hidup dan berkehidupan 
dalam new normal berarti beradaptasi 
dan menyesuaikan diri secara cerdas 
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kemampuan menegakkan tata aturan, 
kemampuan melakukan penyidikan 
dan kemampuan melakukan 
pembinaan atau pemasyarakatan. 

Adapun tantangan bagi 
Pomad adalah tetap menjadikan 
kesiap-siagaan (readiness) menjadi 
prioritas pertama, harus mampu 
memainkan peran untuk mengatasi 
ancaman-ancaman laten, terorisme 
dan serangan teroris serta tindakan 
kriminal. 

Selain itu, wajib meningkatkan 
kemitraan atau kerja sama 
transnasional (interdependency) 
dan kolaborasi antarlembaga atau 
kesatuan dan memiliki soft skills 
dalam pemolisian, investigasi dan 
pembinaan. Ini semua mencakup 
kemampuan mendeteksi, 
menganalisis, menguji bukti-bukti 
dan membuat keputusan, seiring 
perubahan ragam ancaman 
dan kebutuhan proteksi 
keamanan. Untuk 
menghadapi berbagai 

tantangan itu, maka yang diperlukan 
adalah pembaruan organisasi. 

Untuk mengembangkan 
organisasi ini mencakup intervensi-
intervensi pengembangan diri 
personel serta pengembangan 
organisasi (pembaruan struktur, 
modernisasi alat dan sebagainya). 
Untuk melihat arah pembaruan 
yang mungkin dilakukan, terdapat 
paramater empat model atau tipe 
pengelolaan organisasi serta gaya 
kepemimpinan yang juga biasa 
digunakan untuk menganalisis 
kesatuan militer, yakni tipe 
mekanistik, birokratik, komando dan 
organik.

Pada aspek adaptabilitas, 
individu-individu dalam kesatuan 
harus mengubah mindset, perspektif 
atau cara pandang tentang 
pentingnya belajar, terutama 
secara mandiri (self-learning) yang 
harus difasilitasi dengan 
pendidikan kepribadian 
secara sistematis. 
Dalam hal 

ini perlu dilibatkan ahli ahli psikologi 
dan pendidikan orang dewasa 
(praktisi andragogi). 

Pada aspek kompleksitas, 
berhubungan dengan besaran 
atau jumlah subunit, bidang 
dan spesialisasi kerja. Dalam 
konteks kesatuan militer, semakin 
terspesialisasi bidang-bidang kerja 
dalam sebuah kesatuan, semakin 
besar kemungkinan kesatuan tersebut 
telah mengalami keterorganisasian. 

Pada aspek otonomi, dalam 
ketentaraan juga berlaku kultur, di 
mana komandan atau pimpinan pada 
dasarnya lebih sering memberikan 
perintah berupa tujuan-tujuan 
atau target. otonomi dalam Pomad 
sebagai organisasi kesatuan militer 
di lingkungan TNI-AD dapat diukur 
sejauhmana Pomad mampu 
membuat keputusan, menentukan 
dan menjalankan kegiatan 
atau melahirkan inovasi dalam 
menjalankan fungsi organik atau 

fungsi utama secara profesional.
Terakhir, pada 

aspek koherensi terkait 
eksistensi dan kualitas 

konsensus dalam suatu 
kesatuan. Koherensi 
berkenaan dengan  
kekompakan, persatuan, 
kesatuan dan kerja 
sama dalam melahirkan 
layanan atau produk 
yang berkualitas serta 
mencapai target 
kuantitas.n
* Dirangkum dari Buku 
“Pengembangan dan 
Penguatan Kesatuan  
Pomad”, oleh Mayjen 
TNI (Purn) IGK Manila, 

sumbangan pemikiran pada 
Ulang Tahun Ke-75 Pomad 
Tahun 2021.
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AGUSTUS 2020 media massa 

ramai memberitakan adanya 

serangan di Kantor Polsek 

Ciracas yang diduga dilakukan 

sekelompok orang yang terindikasi 

merupakan tni ad. atas kejadian 

itu, Kepala staf angkatan darat 

(Kasad) andika Perkasa secara 

tegas menyampaikan bahwa 

itu merupakan tindakan yang 

memalukan dan merugikan nama 

baik kesatuan. Pihaknya pun akan 

menindak tegas anggota tni ad 

yang terlibat dan memerintahkan 

untuk memberikan ganti rugi atas 

dampak yang ditimbulkan, termasuk 

kepada korban dan perlindungan 

bagi mereka yang akan menjadi saksi 

dalam proses penegakan hukum.

Perspektif yang muncul dari 

Kasad menjadi hal yang menarik 

bagi LPsK. sebab, salah satu tugas 

dan kewenangan yang diberikan uu 

kepada LPsK adalah memfasilitasi 

ganti kerugian (restitusi/kompensasi) 

kepada korban tindak pidana, baik itu 

yang berproses di peradilan umum 

maupun peradilan militer. dalam 

kasus ini, LPsK juga menyerahkan 

barang bukti berupa video rekaman 

CCtV terkait peristiwa yang terjadi 

kepada penyidik Pom ad. Hal ini 

karena kejadian tersebut juga sempat 

terekam kamera CCtV Kantor LPsK 

yang berlokasi di Kecamatan Ciracas, 

tak jauh dengan lokasi kejadian.

sebelumnya, pada 2011 

kali pertama LPsK memberikan 

perlindungan kepada saksi dan/

atau korban di atambua, Provinsi 

ntt, dengan bentuk perlindungan 

pendampingan, pengawalan dan 

pengamanan, termasuk pemulihan 

medis dan psikologis kepada mereka 

yang menjadi korban tindak pidana 

penganiayaan yang menyebabkan 

kematian. Pelakunya adalah 23 orang 

anggota tni dari Yonif 744, yang 

dalam hal ini perkaranya berjalan 

dengan baik hingga para pelaku 

diputus bersalah oleh Pengadilan 

militer iii Kupang. Prosesnya tidak 

serta berjalan begitu saja, namun 

perlindungan oleh LPsK telah 

dilakukan sejak awal pemeriksaan 

SINERGITAS LPSK DAN POM AD 
DALAM PERLINDUNGAN SAKSI 

DAN/ATAU KORBAN MEMPERKUAT 
PERADILAN MILITER

oleh :

Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim
Ketua LPsK ri
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di sub-den Pom atambua, dengan 

koordinasi di PusPomad yang 

berada di Jakarta. 

Cerita lain hadir dari wilayah 

Provinsi aceh awal Januari 2020. 

LPsK menerima permohonan 

perlindungan dari Komandan 

batalyon artileri 17/Komposit 

Komando daerah iskandar muda 

yang mengajukan perlindungan 

untuk anggotanya yang menjadi 

korban tindak pidana penganiayaan. 

Kemudian LPsK memberikan 

layanan perlindungan kepada 

korban dalam bentuk pendampingan 

proses hukum, bantuan medis dan 

penggantian biaya medis yang telah 

dikeluarkan korban serta rekan-

rekannya.

berbagai peristiwa di atas 

hanya sedikit dari cerita kerja sama 

LPsK dengan tni ad, khususnya 

dengan Polisi militer di tubuh tni 

ad. Puluhan perkara lainnya yang 

berproses di peradilan militer telah 

mengedepankan perlindungan 

terhadap saksi dan/atau korban 

dan telah berjalan dengan baik, 

meskipun angkanya belum terbilang 

besar. Keberadaan LPsK tentu 

memiliki nilai baik bagi penegakan 

hukum di lingkungan tni ad 

(peradilan militer). Hal ini mampu 

meningkatkan akuntabilitas dan 

kepercayaan masyarakat terhadap 

proses peradilan militer yang 

disampaikan bukan tanpa alasan, 

mengingat seringkali dalam kasus-

kasus yang mengundang sorotan 

publik, muncul dorongan dari 

beberapa kelompok untuk dapat 

memproses anggota tni masuk pada 

peradilan umum guna terwujudnya 

transparansi yang baik.

urgensi perlindungan oleh LPsK 

dalam proses penegakan hukum 

sesungguhnya memiliki tujuan untuk 

mendudukkan saksi dan/atau korban 

sebagai satu entitas yang sejajar 

dengan posisi pelaku, bukan sekadar 

alat bukti saja. Kebutuhan inilah yang 

kemudian menjadi salah satu alasan 

LPsK dilahirkan. 

sebelum undang-undang 

nomor 13 tahun 2006 tentang 

Perlindungan saksi dan Korban 

(uu 13/2006) diundangkan, posisi 

saksi dan korban kejahatan dapat 

dikatakan kurang mendapatkan 

perhatian dalam proses peradilan 

pidana. akibatnya, banyak kejahatan 

tidak terungkap, karena saksi 

tidak bersedia bekerja sama atau 

menghindari proses penegakan 

hukum, dengan sebab antara lain 

dirayu/disuap supaya tidak mau 

menjadi saksi, mengalami intimidasi/

ancaman, atau mengalami tindakan 

kekerasan yang bisa sampai 

menimbulkan kematian. 

Pada sisi korban kejahatan, 

proses penegakan hukum sering kali 

mengabaikan keberadaan dan situasi 

yang dihadapi korban selama atau 

setelah proses peradilan berjalan. 

Korban terkesan hanya dibutuhkan 

saat pemeriksaan dan saat 

memberikan keterangan sebagai alat 

bukti saksi. sementara perlindungan 

dan hak-hak pemulihannya serta 

ganti kerugian sebagai korban 

kejahatan tidak mendapat porsi yang 

berimbang pada proses penegakan 

hukum (termasuk juga dalam proses 

peradilan pidana militer).

Keberadaan uu 13/2006 

yang melahirkan kelembagaan 

LPsK adalah dimaksudkan untuk 

‘menyeimbangkan Kembali 

Cita Keadilan yang sejati’ yang 

menempatkan saksi dan/atau korban 

sebagai salah satu entitas penting 

dalam proses penegakan hukum 

di peradilan pidana indonesia. 

Keberadaan LPsK memastikan 

mandat konstitusional dapat 

berjalan secara proporsional, 

yakni perwujudan negara hukum 

dan pengejawantahan negara 

kesejahteraan yang menjunjung 

tinggi cita keadilan dan mengakui 

persamaan di muka hukum serta 

menjamin hak-hak konstitusional 

warganya.

untuk dapat memperoleh 

perlindungan tersebut, saksi, korban, 

saksi pelaku, pelapor dan ahli (subjek 

perlindungan) harus terlebih dahulu 

mengajukan permohonan kepada 

LPsK dengan memenuhi persyaratan 

yang bersifat formal maupun 

materiil sesuai ketentuan yang tetap 

berpedoman pada uu nomor 31 

tahun 2014 tentang perubahan atas 
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uu nomor 13 tahun 2006 tentang 

Perlindungan saksi dan Korban (uu 

31/2014). 

selain harus memenuhi syarat 

tersebut, program perlindungan 

juga diprioritaskan untuk jenis 

tindak pidana tertentu. setidaknya 

terdapat beberapa jenis tindak pidana 

tertentu yang secara tegas diatur 

pada uu 31/2014, seperti tindak 

pidana pelanggaran Ham yang berat, 

tindak pidana korupsi, tindak pidana 

pencucian uang, tindak pidana 

terorisme, tindak pidana perdagangan 

orang, tindak pidana narkotika, tindak 

pidana psikotropika, tindak pidana 

seksual terhadap anak, dan tindak 

pidana lain yang mengakibatkan 

posisi saksi dan/atau korban 

dihadapkan pada situasi yang sangat 

membahayakan jiwa.

dalam definisinya perlindungan 

adalah segala upaya pemenuhan 

hak dan pemberian bantuan untuk 

memberikan rasa aman kepada 

saksi dan/atau korban termasuk 

pelapor, saksi pelaku, dan ahli 

(subjek perlindungan) yang wajib 

dilaksanakan oleh LPsK atau 

lembaga lainnya sesuai dengan 

ketentuan undang-undang ini, yang 

kemudian dapat dikelompokkan 

menjadi tujuh kategori program 

perlindungan dan pemulihan: 

Pertama; perlindungan fisik 

meliputi penempatan rumah aman, 

pengamanan dan pengawalan 

melekat, pemantauan /pengawasan, 

relokasi dan hal lain yang dibutuhkan 

untuk mengamankan subjek 

perlindungan serta keluarganya 

dari ancaman maupun potensi 

ancaman keselamatan jiwa. Kedua; 

perlindungan hukum meliputi upaya 

perlindungan untuk memastikan 

bawa subjek perlindungan tidak 

dituntut balik baik perdata 

maupun pidana atas kesaksiannya, 

keterangannya dalam proses 

peradilan pidana baik sebelum, 

sesaat maupun sesudah kesaksian 

itu disampaikan, termasuk upaya 

intervensi LPsK terhadap proses yang 

timbul atas dampak kesaksiannya.  

Ketiga; pemenuhan hak prosedural 

yang dapat diartikan segala hak 

yang berkaitan dengan hukum acara 

yang berhubungan dengan proses 

peradilan termasuk prinsip-prinsip 

yang harus diterapkan dalam proses 

peradilan itu sendiri, seperti subjek 

perlindungan harus bebas dari 

pertanyaan menjerat, bebas dari 

tekanan, mendapatkan informasi 

atas proses yang dijalankan, dapat 

memberikan keterangan melalui 

video conference, tidak dipertemukan 

dengan pelaku pada saat 

pemeriksaan, hingga mendapatkan 

dukungan pendampingan dari 

LPsK pada proses pemeriksaan. 

Keempat; bantuan medis, psikologis, 

dan rehabilitasi psikososial. 

Kelima; ganti kerugian meliputi 

restitusi dan kompensasi. Keenam; 

dukungan pembiayaan, yang 

meliputi dukungan pembiayaan yang 

berhubungan dengan akomodasi 

proses peradilan serta dukungan 

pembiayaan atas dampak dari 

subjek perlindungan berada pada 

program perlindungan (bantuan 

biaya hidup sementara). Ketujuh; 

pemenuhan hak lainnya yang diatur 

pada uu 31/2014 seperti jaminan 

keamanan pekerjaan, dan ketentuan 

pidana lainnya yang ditujukan untuk 

memastikan perlindungan dapat 

dilaksanakan.

Peran aktif Pusat Polisi militer 

angkatan darat dalam perlindungan 

dan pemenuhan hak saksi dan/

atau  korban tentu penting dalam 

memfasilitasi perlindungan dan 

pemulihan terhadap saksi dan/atau 

korban dalam perkara-perkara yang 

ditanganinya. saksi dan/atau korban 

yang membutuhkan perlindungan 

dapat dirujuk ke LPsK baik saksi 

korban dari masyarakat sipil maupun 

anggota tni ad yang menjadi saksi 

dan/atau korban tindak pidana. 

belajar dari pengalaman 

dan praktik tentu hal ini sangat 

dimungkinkan untuk Pom ad 

membangun sistem perlindungan 

yang diintegrasikan kepada LPsK 

sebagai lembaga yang berwenang 

memberikan perlindungan dan 

pemulihan kepada saksi dan/atau 

korban.

mekanisme ini akan 

menjadikan Pom ad “adaptif 
dan semakin profesional” serta 

mampu meningkatkan citra baik dan 

akuntabilitas peradilan militer dalam 

kerangka dukungan terhadap tugas 

pokok tni ad. n
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SELURUH Prajurit Polisi Militer 
pasti mengenal tentang Seloka 
“Satya Wira Wicaksana”. 

Sebuah kalimat yang terpatri dengan 
indah pada Pusara Gadjah Mada 
Pusat Polisi Militer TNI Angkatan 
Darat. Seloka yang disarikan dari 
sikap hidup dan cita-cita besar yang 
ditunjukkan Maha Patih Gajah Mada 
dan menginspirasi para pendiri Corps 
untuk menyematkan nama besar 
tersebut serta sikap hidup Gajah 
Mada pada Satuan Pomad.

Namun sampai saat ini masih 
sedikit sekali literatur resmi yang 
dapat ditemukan yang menggali 
sejarah tentang Seloka “Satya Wira 
Wicaksana”, sehingga tidak banyak 
yang mengetahui bahwa Prof. Mr. h. 
Moh. Yamin adalah orang pertama 
(dapat disebut sebagai pencipta) 
yang mensarikan sikap hidup Gajah   
Mada    dalam    sebuah    seloka.

Seloka tersebut beliau tulis 
tangan dalam memorandum yang 
diserahkan kepada keluarga besar 
Pomad dan ditandatangani di 

Jakarta pada 18 Juni 1958, setahun 
sebelum Seloka tersebut disematkan 
pertama sekali di Panji Gajah Mada 
berdasarkan Skep Kasad Nomor Kpts-
363/5/1959 tanggal 26 Mei 1959 
dan kemudian Panji diubah menjadi 
Pusara berdasarkan Skep Kasad 
Nomor Skep/852/IX/1986 tanggal 11 
September 1986.

Prof. DR.M. Yamin, S.H. dan Wajah 
Gajah Mada

Disadur dari laman website tirto.
id, Prof. Mr. h. Moh. Yamin, S.h. yang 
lahir pada 22 Agustus 1903 adalah 
seorang yang doyan membaca buku 
sejarah, termasuk terpengaruh kitab 
Pararaton yang berisi riwayat raja-raja 
sejak era Ken Arok hingga zaman 
Majapahit. 

Di situlah ia mengenal sosok 
Gajah Mada sang pemersatu 
nusantara yang terkenal lewat 
Sumpah Palapa-nya. Suatu hari 
pada 1940-an, Prof. Mr. h. Moh. 
Yamin, S.h. mengunjungi Trowulan 
untuk melihat lokasi bekas kerajaan 
Majapahit. Beliau menemukan 
pecahan terakota. Salah satunya 
berupa wajah seorang pria berwajah 
gempal dan berambut ikal. 

Prof. Mr. h. Moh. Yamin, S.h. 
memperhatikan wajah terakota 
itu. Berdasar air muka wajah itu, 

”Satya Wira 
Wicaksana”

Karya Abadi Prof. DR. M. Yamin, S.H.
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5) Sumantri. Sikap setia kepada 
pendirian selalu hendak menjadi 
pegawai yang baik.

6) Masih i Samasthabhuwana. 
Sikap setia kepada pendirian 
mencurahkan kasih sayang 
kepada kepada barang yang 
kekal abadi dan barang yang 
fana, suatu tinjauan hidup 
mencintai seluruh dunia. 
Sikap setia ialah urat nadi 
Weltanschamming Gajah Mada.

B. WIRA
Wira artinya pahlawan, 

sifat kepahlawanan yang ada 
pada Bhayangkari, Panglima 
dan Perdana Gajah Mada selalu 
memperlihatkan corak heroik, yang 
dalam menjalankan tugas kewajiban 
Negara mempertaruhkan segala 
galanya dengan rasa keberanian 
tanpa mempersoalkan risiko hidup 
atau mati. Pujangga Prapanca 
memperhatikan enam segi heroism 
pahlawan Gajah Mada dengan 
memakai istilah berikut :
1) Mantri Wira. Sifat kepahlawanan 

seorang pembela Negara 
yang senantiasa berani dalam 

jika dilihat dengan ilmu membaca 
wajah atau fisiologi dan menafsirkan 
seperti itulah wajah Gajah Mada 
sang pemersatu nusantara, meski 
tak semua orang sepakat dengan 
pendapatnya. Begitu tiba di Jakarta, 
henk Ngantung diminta Prof. Mr. h. 
Moh. Yamin, S.h. membuat gambar 
seperti di Terakota tersebut. Banyak 
yang percaya, wajah yang disangka 
Gajah Mada itu tak lain wajah Yamin 
sendiri. Terlepas dari benar atau 
tidaknya wajah itu, Gajah Mada dan 
Yamin memiliki jasa yang sama untuk 
Nusantara. 

Karya Abadi
Karena ketertarikannya dengan 

sosok Gajah Mada, Prof. Mr. h. Moh 
Yamin akhirnya menulis biografi 
Gajah Mada berjudul “Gadjah Mada 
Pahlawan Persatuan Nusantara” 
(1945). Kemudian pada 18 Juni 1958, 
Prof. Mr. h. Moh Yamin menyerahkan 
karya abadinya bagi Corps Polisi 
Militer TNI AD, sebuah seloka yang 
disarikan dari sikap hidup Maha Patih 
Gajah Mada dan penjelasan yang 
ditulis tangan yaitu Seloka “Satya 
Wira Wicaksana”. Berikut adalah 
penjelasan ringkas dari kata perkata 
Seloka “Satya Wira Wicaksana” yang 

diuraikan Prof. Mr. 
h. Moh Yamin, Sh.

A. SATYA
Satya adalah kesetiaan Gajah 

Mada kepada tiga kepala negara 
berturut turut. Ini adalah suatu 
pembaktian yang menjadi pedoman 
hidupnya selama 44 tahun dan 
menjadi contoh teladan bagi hidup 
kenegaraan bangsa Indonesia dan 
Prapanca mengurainya  yaitu :
1) Satya Bhakti Aprabu. Sikap 

setia dan senantiasa berbakti 
kepada kepala Negara Sang 
Prabu, tak putus putusnya 
selama 45 tahun sampai nyawa 
bercerai dengan badan.

2) Tan lãlana. Sikap setia kepada 
tugas kewajiban yang dipikulkan 
Negara kepadanya, dalam 
waktu suka ataupun duka, tanpa 
membutuhkan hiburan dari luas.

3) Sãrdjarwopasama. Sikap setia 
kepada tingkat laku yang tulus 
ikhlas, kesabaran dan selalu 
merendahkan hati.

4) Dwiyacitta. Setia kepada 
kebaikan hati dan perhubungan 
dengan orang lain serta selalu 
bersedia mendengarkan 
pendapat orang lain.
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mengambil keputusan, mau 
bertindak tegas dengan rasa 
bertanggungjawab.

2) Wãgmi Wãk. Pahlawan pidato 
dalam melakukan pembelaan 
penuh keyakinan didalam 
kalangan rumah tangga ataupun 
dimuka ramai, kepandaian 
berpidato ini adalah suatu alat 
senjata yang amat tajam dan 
dipakainya untuk menyatukan 
Nusantara dan membentuk 
lingkaran sahabat Asia Tenggara.

3) Dhirotsãha. Sifat kepahlawanan 
selalu berkeinginan rajin bekerja 
dengan kesungguhan hati  dan 
keberanian serta kesetiaan 
pendirian.

4) Rumaksa Ri Sthiti. Sifat 
kepahlawanan berani 
menjalankan peraturan hukum 
untuk kepentingan ketentraman 
dan keamanan masyarakat.

5) Ginöng Pratidina. Sifat 
kepahlawanan susila karena 
senantiasa hendak mengerjakan 
yang baik dan menghindarkan 
kelakuan yang tak sempurna.

6) Anayakén Musuh. Sifat 
pahlawan penuh keberanian 
memusnahkan musuh seteru 
yang menghalangi atau 
menghambat kemajuan Negara. 
Sifat Gajah Mada, berkawan 
dengan teman Negara dan 
menewaskan musuh yang 
berkelakuan salah. Sifat ini 
mendorong Gajah Mada 
bertindak tegas dan berbuat 
peristiwa heroik.

C. WICAKSANA
Wicaksana ialah kebijaksanaan 

gajah Mada sebagai penganjur, 
Prajurit, pegawai dan pahlawan. 
Kebijaksanaan dimilikinya untuk 
menjalankan pemerintahan, memutus 
roda diplomasi dan mencapai tujuan 
Negara. Prapanca melihat segi segi 
kebijaksanaan Gajah Mada dan 
menyebutkan satu persatu dalam 
karangannya Negara Kertagama yaitu:
1) Wicaksaneng Naya.  

Kebijaksanaan ini kelihatan 
dibidang politik dan mencari 
perhubungan dengan lawan 
dan kawan, sehingga sifat itu 
memberi corak dan warna 
kepada pahlawan Gajah Mada.

2) Widjnya. Berlaku bijaksana 
penuh hikmah, juga dalam 
kesukaran yang penting 
genting misalnya dalam 
hal memadamkan api 
pemberontakan.

3) Matanggwan. Mendapat 
dan bijaksana memelihara 
kepercayaan rakyat dan Negara. 
Dengan kepercayaan yang 
didapatnya maka Gajah Mada 
dapat bekerja untuk kepentingan 
umum.

4) Tan Satisna.  
Sifat tanpa mempunyai 
keinginan perseorangan, hendak 
mengalami kesenangan dan 
kegembiraan sendiri, serta 
menghindarkan inginnya Gajah 
Mada jangan didewa dewakan.

5) Atutur i Tatwa Neng Dadi n 
Amitya. Kebijaksanaan cara 
berfikir bahwa hakikat yang ada 
itu tidaklah kekal abadi, sehingga 
tinjauan hidup itu menimbulkan 
keyakinan bagi Gajah Mada 
tetang turun naiknya kekuasaan 

dan perhubungan politik.
6) Mantri ãdhimantri, Rasika 

Rahakãri Wradhya Ning 
Yãwani. Kebijaksanaan pegawai 
yang paling tinggi dan ikut 
berusaha untuk memebesarkan 
tanah Jawa, suatu cita cita luhur 
yang besar dan murni.
Terima kasih Prof. Mr. H. Moh. 

Yamin, S.H. Karya  abadimu akan 
selalu tertanam dalam setiap sanubari 
Prajurit Polisi Militer TNI AD. Semoga 
tulisan singkat ini akan menambah 
wawasan tentang Seloka “Satya Wira 
Wicaksana”. 

Sebagai penerus cita-cita 
pendiri Corps, kita harus terus 
menggali lebih dalam sejarah Corps 
Polisi Militer sekadar cerita yang 
disampaikan dari mulut ke mulut atau 
sekadar diucapkan dalam setiap apel 
dan upacara saja, tapi benar-benar 
dapat dipahami dengan benar dan 
diamalkan dalam kehidupan sebagai 
Prajurit Polisi Militer. Sebab, nama 
besar Corps Polisi Militer ada di 
tangan kita bersama. Dirgahayu dan 
Jayalah Selalu Corps Polisi Militer 
TNI Angkatan Darat. n

Penulis :
Kolonel Cpm Zulkarnain, SH 

Irutum Itpuspomad
NRP. 11970060570173

51Gadjah Mada
MAJALAH

PENGETAHUAN



PERJALANAN Satuan Kipom 
Divif 2 Kostrad berdiri untuk 
memenuhi kebutuhan TNI 

AD yang semula namanya Yonpom 
2 Para yang berkedudukan di Ciluar, 
Bogor.  Berdasarkan surat perintah 
Panglima Kostrad Nomor Sprin/567/

Divif 2 Kostrad di bawah kendali 
Panglima Divif 2 Kostrad yang 
berkedudukan di Singosari Malang-
Jawa Timur.

Setelah resmi namanya 
menjadi Kipom Divif 2 Kostrad yang 
berkedudukan di Lawang Malang, 
dalam melaksanakan tugas–tugasnya, 
Kipom Divif 2 Kostrad bernaung 
di bawah Divisi Infanteri 2 Kostrad 
dengan melaksanakan kegiatan 
yang terprogram, baik militer umum 
maupun militer kecabangan Polisi 
Militer.

AWAL MULA PEMBENTUKAN
Untuk memenuhi kebutuhan 

organisasi tingkat Caduad (Cadangan 
Umum Angkatan Darat ), maka 
pimpinan Angkatan Darat membentuk 
suatu organisasi Satuan Cadangan 
Polisi Militer yang secara taktis di 
bawah Caduad, dengan sebutan 
Pomadla (Polisi Militer Mandala) yang 
juga disiapkan dalam rangka Trikora.

Pada 19 Desember 1961 
sebutan Pomadla diubah menjadi 
Batalyon Pomadla yang secara taktis 
di bawah Panglima Korps Tentara I/
Caduad. Sedangkan administrasi 
berada pada Direktorat Pomad ( Dit 
Pomad).

Selanjutnya berdasarkan Surat 
Perintah Menpangad Nomor  Sprin 
/128/10/1965 tanggal 07 oktober 
1965 kepada Dirpom tentang 
pembentukan Yonpom 2 Para, maka 
Dirpom merealisasikan perintah 
tersebut dengan Kep/017/10/1966 
tanggal 19 oktober 1966 tentang 
berdirinya Yonpom 2 Para.

Lalu, berdasarkan Skep Kasad 
Nomor Skep/133/I/1979 tanggal 31 
Januari 1979 tentang reorganisasi 
Yonpom 2 Para, maka personel dari 
satuan ini dialihkan ke Satuan Polisi 
Militer lainnya, kemudian dengan 
keputusan Kasad Nomor Skep/138 
/III/1979 tanggal 13 Maret 1979, 
dilaksanakan alih status Yonpom 2 

DENPOM DIVIF 2 
KOSTRAD

Sejarah Terbentuknya

VIII/1985 tanggal 12 Agustus 1985 
dilikuidasi menjadi Yonpom 2 Para 
Kostrad. 

Kemudian dilebur menjadi dua 
Kompi, yakni Kipom Divif 1 Kostrad 
yang langsung di bawah kendali 
Panglima Divif 1 Kostrad dan Kipom 
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Para dan Disprovad menjadi Yonpom 
2 Para yang organik administrasi 
berada pada Panglima Kostrad.

Berdasarkan Surat Perintah 
Komandan Batalyon Polisi Militer 2 
Para Nomor Sprin/266/VII/ 1985 
tanggal 16 Juli 1985 tentang perintah 
segera melaksanakan pindah satuan 
baru dan selanjutnya sebagai organik 
tetap Kipom Divif 2 Kostrad yang 
berkedudukan di Singosari – Malang 
sebanyak satu Kompi dengan jumlah 
130 personel.

Kemudian berdasarkan Surat 
Perintah Pangdivif 2 Kostrad Nomor 
Sprin/210/III/2012 tanggal 2 Maret 
2012 tentang perintah melaksanakan 
penyesuaian organisasi dan tugas 
Detasemen Polisi Militer Divif 2 
Kostrad (orgas Denpom Divif 2 
Kostrad), maka berubahlah Kipom 
Divif 2 Kostrad menjadi Denpom Divif 
2 Kostrad dengan jumlah personel 
sesuai ToP / DSPP 104 orang.

RIWAYAT PENUGASAN: 
a. Pada 1992 Kipom Divif 2 Kostrad 

bergabung dengan Kontingen 
Garuda XII A dalam pasukan 
perdamaian PBB di daerah 
Kamboja Dpp Letda Cpm Eko 
Yatma Pranowo Dkk 9 orang. 

b. Pada 1993 Kipom Divif 2 Kostrad 
bergabung dengan Kontingen 
Garuda XII C sebanyak satu regu 
dalam pasukan perdamaian PBB 
di daerah Kamboja Dpp Lettu 
Cpm Soebandi Dkk 12 orang.

c.  Pada 1994 anggota Kipom Divif 
2 Kostrad Dpp Sertu I Dewa 
Simpen Dkk 5 orang bergabung 
dalam operasi perdamaian PBB di 
Bosnia.

d.  Pada 1997 Dankipom Divif 2 
Kostrad a.n. Kapten Cpm Eko 
Yatma Pranowo bergabung 
dalam rangka  operasi pasukan 
perdamaian PBB di Bosnia.

e.  Pada 1998 anggota Kipom 
Divif 2 Kostrad Dpp Sertu Agus 
Supriyadi Dkk 3 orang BP di Yonif 
514 / 9 / 2 Kostrad dalam rangka 

operasi keamanan dalam negeri 
di daerah Irian Jaya.

f.  Pada 1998 Kipom Divif 2 Kostrad 
tergabung dengan Yon Gab 
Kostrad melaksanakan tugas Pam 
Pemilu di daerah Palu Sulawesi 
Tengah Dpp Letda Cpm Andri 
Gunawan Dkk 29 orang.

g.  Pada 1999 Kipom Divif 2 Kostrad 
melaksanakan tugas pengamanan 
dalam rangka keamanan dalam 
negeri pasca jajak pendapat 
Timtim di daerah Loro Sae Timor 
– Timur Dpp Lettu Cpm Rinoso 
Budi Dkk 29 orang.

h.  Pada 2000 Kipom Divif 2 Kostrad 
melaksanakan Satgas Pamtas 
RI RDTL Dpp Letda Cpm Andri 
Gunawan Dkk 29 orang berlokasi 
di Atambua – Nusa Tenggara 
Timur.

i.  Pada 2002 Kipom Divif 2 Kostrad 
melaksanakan Satgas Pamtas 
RI – RDTL Dpp Letda Cpm Pandi 
Rahana Simbolon Dkk 29 orang 
berlokasi di Atambua – Nusa 
Tenggara Timur.      

j.  Pada Mei 2003 anggota Kipom 
Divif 2 Kostrad Dpp Lettu Cpm 
Ade San Arif dkk 29 orang 
melaksanakan  Satgaspom TNI 
gelombang I di daerah rawan 
Nanggroe Aceh Darussalam.  

k.  Pada September 2003 anggota 
Kipom Divif 2 Kostrad  Dpp Lettu 
Cpm hendra Andreas Siray 
Dkk 29 orang melaksanakan 
Satgaspom TNI gelombang II di 
daerah rawan Nanggroe Aceh 
Darussalam.

l.  Pada Juni 2005 anggota Kipom 
Divif 2 Kostrad Dpp Lettu Cpm 
Aris Witono Dkk 29 orang 
melaksanakan Satgaspom TNI 
di daerah rawan Nanggroe Aceh 
Darussalam.

m.  Pada Juni 2005 Kipom Divif 2 
Kostrad melaksanakan Satgas 
Pamtas RI – RDTL Dpp Letda 
Cpm Tintus Sendu Wardhana Dkk 
29 orang berlokasi di Atambua – 
Nusa Tenggara Timur.

n. Pada  Agustus 2007 dua anggota 
Kipom Divif 2 Kostrad  a.n. Serma 
Antonius Kukuh hari P. dan 
Sertu Dede fahrudin mengikuti 
kegiatan Multinational Peace 
Keeping Exercise ”Khaan Quest” 
di Mongolia.

o. Pada November 2009 Dpp  Lettu 
Cpm   Tintus Sendu Wardhana 
Danton I  Kipom Divif 2 Kostrad 
Dkk dua orang mengikuti Satgas 
MPU  TNI Konga XXV-B/UNIfIL 
di Lebanon.

p.  Pada November 2010 satu 
anggota Kipom a.n. Kopda Eko 
Teguh P. Mengikuti Satgas MPU  
TNI Konga XXVI-C/UNIfIL di 
Lebanon.

q. Pada November 2011 Dpp  Sertu 
ferry Danru I  Kipom Divif 2 
Kostrad Dkk dua orang mengikuti 
Satgas MPU  TNI Konga XXVII-C 
/ UNIfIL di Lebanon.
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r. Pada Maret 2012 sepuluh 
anggota Denpom Divif 2 
Kostrad Dpp Sertu Munif Sandra 
Prihanto Dkk sembilan orang 
melaksanakan Satgas Pamtas RI 
– Malaysia.

s. Pada November 2012 Dpp  Sertu 
Teguh Prayitno Baton I  Kipom 
Divif 2 Kostrad dkk dua orang 
mengikuti Satgas MPU  TNI 
Konga XXVIII-D / UNIfIL di 
Lebanon. 

t. Pada Januari 2013 Anggota 
Denpom Divif 2 Kostrad Dpp 
Sertu Eko Siswanto Dkk empat 
orang melaksanakan Satgas 
Pamtas RI – PNG.

u. Pada Januari 2013 Anggota 
Denpom Divif 2 Kostrad Dpp 
Sertu heri Santosa Dkk empat 
orang melaksanakan Satgas 
Pamtas RI – RDTL.

v. Pada November 2013 Dpp Letda 
Cpm farid Gustaviano Pama 
Wadansatlakpom I Denpom 
Divif 2 Kostrad Dkk satu orang 
mengikuti Satgas MPU  TNI 
Konga XXV-f / UNIfIL di 
Lebanon.

w. Pada Maret 2014 Dpp  Sertu 
Sunarko Danu Anggoro Bariksa 
Siidik Denpom Divif 2 Kostrad 
Dkk empat orang mengikuti 
Satgas Satgas Pamtas RI – PNG.

x. Pada November 2014 Dpp  Peltu 

Antonius Kukuh h.P. Batituud 
Denpom Divif 2 Kostrad Dkk 
empat orang mengikuti Satgas 
MPU 2014 di Lebanon. 

y. Pada November 2015 Dpp  
Praka hendro Wahyu Sundoro 
Ta Rustahmil 1 Satlakpom II 
Denpom Divif 2 Kostrad dkk dua 
orang mengikuti Satgas MPU 
2015 di Lebanon.

z. Pada Maret 2016 Dpp Serda 
Berto Alif Utama Ba Idik 1 
Satlakpom I Denpom Divif 2 
Kostrad Dkk 4 orang mengikuti 
Satgas Pam Rahwan Maluku 
Batalyon Armed 12/1/2 Kostrad.

 AA. Pada Desember 2016 
Dpp Serma Dodi Dkk 2 orang 
mengikuti Satgas MPU  TNI 

Konga XXV-I / UNIfIL di Lebanon 
2016 - 2017.

AB. Pada November 2017 Praka 
Deddi Darmawan mengikuti 
Satgas MPU  TNI Konga XXVI 
- J / UNIfIL di Lebanon 2017 - 
2018.

AC. Pada November 2018  Dpp Letda 
Cpm Mario January Irawan, 
S. h. Dkk 2 orang mengikuti 
Satgas MPU  TNI Konga XXVI 
- K / UNIfIL dan Indobat MP di 
Lebanon 2018-2020

AD. Pada oktober 2019  Dpp 
Sertu Adib Asrofi Dkk 2 orang 
mengikuti Satgas Indo RDB di 
Kongo, Afrika Tengah 2019-2021

Penulis :
Mayor Cpm Sundoro.S,H. 
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KEMERDEKAAN Indonesia 
merupakan hasil 
perjuangan yang gigih dan 

tidak mengenal menyerah dari 
seluruh lapisan masyarakat. Awal 
1946, usaha-usaha perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan 
diarahkan untuk mengadakan 
konsolidasi kekuatan perpanjangan 
dalam bidang pemerintah dan 
dalam bidang kekuatan militer untuk 
menahan serangan dari 
luar yang sewaktu-
waktu mengancam 
kemerdekaan Indonesia. 

Perjuangan untuk 
menegakkan kemerdekaan 
dalam kurun waktu 1946-
1947 melawan Belanda 
telah melibatkan hampir 
seluruh lapisan sosial 
masyarakat. Perjuangan 
ini yang sering disebut 
sebagai perang kemerdekaan 
atau revolusi kemerdekaan 
yang mulanya meletus di daerah 
perkotaan. 

Dalam perkembangannya, 
terutama setelah terjadinya agresi 
militer Belanda yang pertama 
pada 1946-1947, perjuangan 
kemerdekaan itu berkembang dan 
melibatkan desa-desa. Bahkan, 
desa-desa itulah yang kemudian 

dijadikan sebagai basis perjuangan, 
khususnya dalam kaitannya dengan 
perang gerilya. Awal 1947, walaupun 
Belanda belum menduduki Lampung, 
suasana menghadapi agresi Belanda 
telah dipersiapkan. 

Sekitar November 1948, 
keadaan kota Tanjung Karang-Teluk 
Betung relatif tenang dan aman, 
dalam arti tidak terdengar adanya 
tembakan-tembakan, letusan senjata 

dan ledakan-ledakan seperti suasana 
dalam keadaan perang. hal ini 
disebabkan waktu itu masih dalam 
suasana gencatan senjata akibat 
adanya Perjanjian Renville. 

Di samping itu, telah ditentukan 
pula ke daerah-daerah mana 
pengungsian keluarga-keluarga 
perwira TNI, pemimpin-pemimpin 
pejabat sipil dan lain-lain ke arah 
pedalaman dan pegunungan, 

yaitu daerah 
Pringsewu, Way 
Lima, Gunung 
Meraksa, Talang 
Padang, Ulu 
Belu di wilayah 
Lampung 
Selatan, di 
sepanjang Lereng 
Bukit Barisan. 

Tak hanya 
itu, kerja sama dan 
bahu-membahu 

dengan kekuatan perjuangan 
lain juga harus dibina dan 
dijaga kekompakannya, 
terutama menyangkut 
segi logistik. Dalam siasat 
perang gerilya, dukungan 

rakyat setempat sangat 
menentukan. oleh 

karena itu, perlu 
dibina dan dipererat 

Tugu CPM Pringsewu

TUGU SIMBOL 
PERJUANGAN

55Gadjah Mada
MAJALAH

PENGETAHUAN



kerja sama antara tentara, laskar dan 
rakyat. 

Namun jelang 1949 terjadi aksi 
militer Belanda yang kedua, di mana 
serangan yang dilancarkan Belanda 
salah satunya ke wilayah Lampung. 
Kedatangan Belanda mendapatkan 
perlawanan sengit dari Kesatuan 
Polisi Tentara (Polisi Militer Angkatan 
Darat) yaitu khususnya CPM Kompi 
C Batalyon Garuda Lampung dengan 
dipimpin Lettu CPM Suratno. 

Lettu Suratno bersama 
pasukannya berjuang mati-matian 

Belanda yang sudah pasti akan 
menyerang ke Lampung. 

Dalam perundingan tersebut, 
para perwira memutuskan 
mengadakan reorganisasi dan 
perubahan serta perpindahan 
perwira-perwira Staff Territorial 
Lampung juga diperhitungkan 
Belanda akan menyerang 
Karesidenan Lampung dari dua arah, 
yaitu arah utara dan melalui laut dari 
selatan. 

Untuk menghadapi dua 
kemungkinan itu, maka dibentuklah 

6. Kapten Harun Hadimarto, 
komandan Distrik Militer 
Lampung Tengah merangkap 
sebagai Komandan front 
Selatan. 
Agresi militer Belanda kedua 

kalinya ini mendapatkan perlawanan 
kuat dari seluruh masyarakat,  
termasuk dari Karesidenan Lampung. 
Namun Belanda tidak pantang 
menyerah, terutama saat agresi ke-2 
nya ini mulai berhasil menguasai 
Gadingrejo dan Pringsewu. 

Pasukan CPM Kompi C 
pimpinan Lettu Suratno dan pasukan 
kapten Alamsyah membagi wilayah 
pertahanan menjadi empat bagian, 
yaitu Pandansari, Sekampung, 
Sinar fajar dan  fajar Baru. Belanda 
melakukan serangan besar-besaran 
ke Desa Panggungrejo, tetapi 
tertahan di Pos Desa Mataram, 
sehingga pecahlah pertempuran 
di sana. Lalu, Belanda beralih 
menyerang ke titik desa Margoyoso 
yang ternyata pasukan CPM sudah 
bersiap menghadang di daerah 
perbukitan. Dalam serangan ini 
terdapat dua tentara CPM yang gugur 
dalam perlawanan.

Selain menggunakan serangan 
secara langsung, Belanda juga 
melakukan tipu daya, yakni di 
mana mereka berusaha menipu 
pos-pos penjagaan. Ketika Belanda 
mulai bersiap menyerang di Desa 
Pujorahayu, Belanda menyamar 
menjadi pasukan CPM yang membuat 
tentara-tentara di pos penjagaan 
sempat lengah.

Belanda masih enggan 
menyerah untuk menguasai kembali 
wilayah jajahannya dan tentunya 
tentara kita juga tidak mudah 
menyerah untuk memasang strategi 
agar membumihanguskan pasukan 
penjajah Belanda. Desa Panggungrejo 
yang merupakan markas pasukan 
CPM yang benar-benar dijaga 
dari segala sisi bahkan pasukan 
CPM sendiri menempatkan senjata 
kikangho di atas bukit. 

untuk mempertahankan kemerdekaan 
yang sudah lama masyarakat 
perjuangkan. Peristiwa ini terjadi 
tepatnya di Desa Panggungrejo 
Lampung Selatan (sekarang desa 
ini dikenal dengan nama desa 
Sukoharjo yang terletak di Kabupaten 
Pringsewu).

Perjuangan ini didasarkan 
kepada perintah siasat nomor 1 
Panglima Besar Jenderal Sudirman 
bahwa setiap daerah di Indonesia 
harus membentuk pertahanan-
pertahanan dan bergerilya, berjuang 
berdasarkan rencana perang 
tersebut. oleh karena itu, perwira-
perwira Staff Teritorial yang dipimpin 
Kolonel Syamaun Gaharu berinisiatif 
mengadakan perundingan dalam 
persiapan menghadapi Agresi Militer 

dua front pertahanan, yaitu front 
Utara dan front Selatan. Dengan 
surat Keputusan Komandan Sub Terr 
Lampung tanggal 26 Desember 1948 
No. 539/B diputuskan: 
1.  Mayor NS. Effendy, menjadi 

Komandan Militer Kota 
Tanjungkarang-Teluk Betung.

2.  Lettu CPM Suratno, Kepala 
Staff STL menjadi Komandan 
CPM kompi C Batalyon Garuda.

3.  Mayor Iwan Supardi diangkat 
menjadi kepala staf STL.

4.  Kapten M. Nurdin Dan Yon 
mobil merangkap menjadi 
Komandan front Utara.

5. Kapten Ismail Husin, Komandan 
Distrik Militer Lampung Selatan 
merangkap menjadi Komandan 
front Selatan.
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tembakan, saat itulah Serma Silitonga 
menyerang dan akhirnya pesawat 
Belanda menyerah dan meninggalkan 
Bukit Ungkal. 

Di sanalah kemenangan 
pasukan Lettu Suratno yang berhasil 
menghadang Belanda dari berbagai 
penjuru.  Pada keesokan harinya 
bendera Merah Putih pun dikibarkan 
di Bukit Ungkal sebagai pernyataan 
bahwa tentara kita berhasil 
mempertahankan kemerdekaannya. 

Bukit Ungkal kemudian kita kenal 
dengan nama Bukit Silitonga.

Metode perang gerilya ini 
sangat memukul tentara Belanda dan 
membuat kekuatan mereka terpecah 
belah. Metode perang seperti ini 
sangat cocok dilakukan tentara kita 
dari segi persenjataan, jumlahnya 
masih jauh dibandingkan Belanda. 

Panglima Besar Jenderal 
Soedirman sudah tepat menerapkan 
metode ini ke semua pasukannya 
secara menyeluruh dan merata. 

Untuk mengenang perjuangan 
tentara CPM di bawah pimpinan Lettu 
Suratno, maka dibangunlah sebuah 
tugu peringatan yang sekarang kita 
kenal dengan nama Tugu CPM atau 
Tugu Gajah Mada. 

Tugu ini dibangun pada 
1988 oleh CPM Garuda hitam 
Bandarlampung, kemudian diresmikan 
Gubernur Lampung Poedjono 
Prayoto. Bangunan monumen gajah 
mada ini merupakan tempat di mana 
Laskar CPM Garuda Lampung tinggal 
dan bertahan saat itu. 

Tugu ini bukan sekadar 
bangunan fisik, melainkan sebuah 
simbol perlawanan bangsa Indonesia 
atas agresi militer Belanda yang 
ingin menjajah bumi nusantara 
kita. Bagi prajurit Polisi Militer yang 
berdinas di Lampung,  tugu ini 
sangat melambangkan perjuangan 
pendahulu- pendahulu generasi Polisi 
Militer yang membanggakan dan 
mempunyai militansi tinggi. 

oleh karena itu, menjadi 
suatu tradisi baru bagi Denpom 
II/3 Lampung, setiap hari ulang 
tahun Pomad keluarga besar 
Denpom melaksanakan karya 
bhakti serta merevitalisasi tugu dan 
seputarannya agar tetap terjaga 
dan mempertahankan suatu tugu 
peringatan bagi prajurit Polisi Militer 
di Lampung. (*)

Ketika serangan darat Belanda 
tidak membuahkan hasil, maka 
cara lain ditempuh yakni dengan 
melakukan serangan melalui udara. 
Bukit Ungkal, di sinilah Belanda mulai 
menggunakan pesawatnya untuk 
menyerang tentara CPM. 

Di Bukit Ungkal yang dipimpin 
Serma Silitonga bersama pasukan 
ini berusaha mati-matian menembak 
pesawat Belanda. Ketika pesawat 
dalam posisi menukik untuk melepas 

Penulis :
Mayor Cpm Hanri Wira Kusuma, S.H., M.Han

NRP 11040044680383
Dandenpom II/3 Lampung
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FORT Willem  yang dikenal 
masyarakat sekitar dengan 
sebutan Benteng Pendem di 

Kecamatan Ambarawa, Kabupaten 
Semarang, menjadi saksi bisu 
kolonialisme Belanda hingga tekad 
bulat bangsa Indonesia untuk 
merebut kemerdekaan. 

Tangsi serdadu atau ‘Benteng’ 
tinggalan Belanda itu masih kokoh 
berdiri di tengah persawahan Desa 
Lodoyong RT 07/03. Pada awal 
pembangunannya, Benteng ini 
diperuntukkan sebagai barak dan 
gudang logistik sekaligus penjara oleh 
pemerintah kolonial belanda.  
Ketika Jepang menduduki Jawa, 
bangunan ini dijadikan sebagai 
camp tahanan. Saat pertempuran di 
Ambarawa atau Palagan Ambarawa 
yang dipimpin Panglima Besar 
Soedirman, kawasan ini direbut 
TKR (Tentara Keamanan Rakyat). 
Kemudian pada zaman kemerdekaan 
Benteng Pendem difungsikan sebagai 
instalasi tahanan militer yang dikelola 
Polisi Militer Kodam IV/Diponegoro 
dan sebagian difungsikan sebagai 
lembaga pemasyarakatan klas II A 
Ambarawa di bawah KemenkumhAM 
sampai sekarang.

Benteng yang dibangun 
sejak 1834 sampai selesai pada 
1845 dengan nama fort Willem 
itu mengambil nama Raja Belanda 
Willem frederik Prins Vans 
oranje-Nassau yang berkuasa di 
Belanda pada 1815-1840, dengan 
struktur dan gaya bangunan yang 
sangat indah dan tata ruang yang 
menakjubkan. 

Namun kini kondisinya 
sangat memprihatinkan. halaman 
belakangnya ditutupi tumbuhan 
semak belukar dan ilalang, dinding 
benteng yang masih berdiri kokoh 
bersahabat dengan rumput liar yang 

MENGENAL FORT 
WILLEM AMBARAWA
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MENGENAL FORT 
WILLEM AMBARAWA

menggerogoti lapisan bata merah, 
kayu penyangga atap bangunan 
sudah lapuk termakan usia dan  
saluran air mampet tidak terurus. 

Ketika hujan banjir menggenangi 
lokasi Benteng. Mungkin inilah yang 
menjadi alasan masyarakat sekitar 
menyebut fort Willem  dengan 
julukan Benteng Pendem (benteng 
yang terpendam). Kondisi Benteng 
yang semakin keropos karena 
termakan usia membutuhkan 
kepedulian dari semua elemen 
masyarakat untuk ikut berperan 
dalam meminimalisasi kerusakan 
Benteng, karena faktor alam maupun 
faktor kejahilan manusia. 

Dengan perawatan/
pemeliharaan bangunan secara 
berkala, kerusakan karena faktor 
alam bisa diminimalisasi dengan 

IV/Diponegoro yang dipimpin 
Wadandenpom IV/3 bersama warga 
sekitar dengan peralatan lengkap 
berupa pengki, sapu, sabit, cangkul, 
tangga, mesin potong rumput, plastik 
sampah dan troli melaksanakan 
Gerebek Benteng Pendem. 

Dengan sasaran saluran air 
sepanjang kira-kira 500 meter, 
rumput-rumput liar yang tumbuh 
pada dinding dan halaman dan 
tanaman keras yang menjalar pada 
tembok benteng. Selama 4 jam 
prajurit Denpom IV/3 gotong-royong 
membereskan sasaran sampai 
dinyatakan selesai pada pukul 11:00 
Wib. Kegiatan ini dilakukan sebagai 
bentuk cinta budaya bangsa dengan 
cara ikut merawat warisan leluhur dari 
masa lalu yang tak ternilai harganya.

Selain itu, kegiatan ini juga 

fort Willem. 
Wisata sejarah ini akan memicu 

pertumbuhan ekonomi yang 
bermanfaat bagi masyarakat dalam 
bentuk meningkatnya kesejahteraan 
masyarakat sekitar beteng dan 
juga meningkatkan PAD kabupaten 
Semarang. 

Mengembalikan kejayaan dan 
keindahan fort Willem Ambarawa 
bukan hal mustahil apabila ada 
kepedulian terhadap bangunan tua 
bersejarah peninggalan masa lalu. 
Wujud kepedulian ini dapat dilakukan 
dengan kegiatan sederhana, seperti 
kerja bakti yang dilakukan bersama 
dengan membersihkan lingkungan 
dan saluran air  untuk mencegah 
genangan air/banjir bila musim 
hujan tiba, membersihkan rumput 
liar dan tanaman menjalar yang 
merusak keindahan beteng serta 
merawat gedung-gedung yang 
ada untuk menghambat terjadinya 
pengeroposan bangunan dengan 
cepat. n

Penulis :
Mayor Cpm Wayan Budi Astawa

Wadandenpom IV/3 Salatiga 
NRP 2910111790569

pengamanan dan pengawasan 
lokasi bangunan, kerusakan karena 
tangan jahil manusia dapat dicegah 
dan pencegahan kerusakan karena 
alih fungsi bangunan dengan 
jalan menerbitkan aturan tentang 
pemanfaatan bangunan.

Selasa (19 Mei 2021) 
pukul 07:00 Wib, sebanyak 37 
personel Denpom IV/3 Pomdam 

dimaksudkan untuk membangkitkan 
kepedulian masyarakat sekitar 
untuk ikut memelihara, merawat 
dan menjaga keamanan fort Willem 
Ambarawa agar kawasan Benteng 
tetap indah dan asri, sehingga 
bisa menjadi destinasi wisata yang 
menarik bagi turis domestik maupun 
mancanegara, terutama dari negeri 
Belanda yang ingin bernostalgia di 
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DENGAN berkembangnya 
informasi teknologi, 
perekonomian dan kemajuan 

pembangunan yang semakin pesat 
rupanya sangat berdampak positif 
demi menopang pertumbuhan dan 
kemajuan negara. namun bukan 
hanya dampak positif, tapi ada pula 
dampak negatifnya. di antaranya 
berkembangnya perilaku dan cara 
berpikir para pelaku tindak kejahatan 
yang tidak hanya dilakukan kriminal-
kriminal biasa, tapi malah dilakukan 
oleh kalangan atas. Yakni, orang-
orang yang memiliki status sosial 
menengah atas dalam masyarakat, 
dihormati, bersikap tenang, 
berkharisma dan berintelektual 
tinggi. 

dengan menggunakan 
kemampuan, kecerdasan, kedudukan 
serta kekuasaannya, seorang pelaku 
pencucian uang dapat meraup dana 
yang sangat besar untuk keperluan 
pribadi atau kelompoknya. sifat 
dan ciri khas ini secara umum 
dapat dilihat pada pelaku kejahatan 
pencucian uang. Pelaku ini dapat 
dikategorikan sebagai suatu bentuk 
kejahatan kerah putih (White Collar 
Crime). 

Kejahatan dalam bentuk 
kejahatan kerah putih ini tak 

menutup kemungkinan juga 
dilakukan oleh orang-orang yang 
tunduk pada Peradilan militer. 
namun bila ditinjau dari penjelasan 
Pasal 74 undang-undang tPPu, 
terdapat pertentangan dengan 
Pasal 74 itu sendiri. di mana tidak 
menyebutkan Penyidik Polisi militer 
berwenang melakukan penyidikan 
tindak pidana pencucian uang.  
sementara pada Pasal 74 disebutkan 
bahwa penyidikan tindak pidana 
pencucian uang dilakukan Penyidik 
tindak pidana asal.

berdasarkan uraian tersebut, 
maka dapat diidentifikasi 
permasalahannya sebagai berikut; 
apakah penyidikan perkara tindak 
pidana pencucian uang yang 
dilakukan oleh Penyidik Polisi 
militer sah dalam perspektif sistem 
Peradilan militer?

nah, dari rumusan masalah 
tersebut dapat menimbulkan sebuah 
pertanyaan tentang; “ Apakah 
perkara tindak pidana pencucian 
uang yang dilakukan oleh orang-
orang yang tunduk pada Peradilan 
Militer dapat diproses hukum dalam 
sistem Peradilan Militer”.  

bila perkara tindak pidana 
pencucian uang yang dilakukan 
oleh orang-orang yang tunduk 

pada Peradilan militer tidak dapat 
dilakukan proses hukum hanya 
karena penjelasan dalam Pasal 
74 undang-undang ri nomor 8 
tahun 2010 tentang pencegahan 
dan pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang, maka akan 
menimbulkan ketidaktertiban dan 
ketidakpastian dalam penegakan 
hukum di lingkup Peradilan militer. 

bila Pasal 74 undang-undang 
ri nomor 8 tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
tindak Pidana Pencucian uang 
ditinjau dari ketentuan hukum yang 
berlaku saat ini, maka bukan hanya 
bertentangan terhadap Pasal 74 itu 
sendiri, melainkan bertentangan 
dengan beberapa ketentuan hukum 
yang berlaku. 

Pertama, undang-undang 
dasar 1945. 1). Pasal 24 ayat  (2)   
menyebutkan bahwa;  Kekuasaan 
kehakiman dilakukan oleh sebuah 
mahkamah agung dan badan 
peradilan yang berada di bawahnya 
dalam lingkungan peradilan 
umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan Peradilan 
militer, lingkungan peradilan tata 
usaha negara dan oleh sebuah 
mahkamah Konstitusi.  2). Pasal 27 
ayat (1) undang-undang dasar 1945 

TINDAK PIDANA PENCUCIAN 
UANG DALAM PERSPEKTIF 

SISTEM PERADILAN MILITER

60 Gadjah Mada
MAJALAH

PENGETAHUAN



menyebutkan bahwa; segala warga 
negara bersamaan kedudukannya 
di dalam hukum dan pemerintahan 
dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya.  

Kedua, Pasal 2 undang-undang 
nomor 4 tahun 2004 tentang 
Kekuasaan Kehakiman menyebutkan 
bahwa; Penyelenggaraan Kekuasaan 
Kehakiman sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah 
mahkamah agung dan badan 
Peradilan yang berada di bawahnya 
dalam lingkungan peradilan umum, 
lingkungan peradilan agama, 
lingkungan Peradilan militer, 
lingkungan peradilan tata usaha 
negara dan oleh sebuah mahkamah 
Konstitusi. 

berdasarkan Pasal 24 ayat (2) 
undang-undang dasar 1945 dan 
Pasal 2 undang-undang nomor 
4 tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, maka lingkungan 
Peradilan militer diberikan 
kewenangan oleh undang- undang 
untuk melakukan penegakan hukum 
bagi pelaku-pelaku tindak pidana 
yang tunduk pada peradilan militer 
dan pada Pasal 27 ayat (2) warga 
negara bersamaan kedudukannya 
di dalam hukum dan pemerintahan 
dan wajib menjunjung hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada 
kecualinya yang dapat ditafsirkan 
bahwa semua warga negara tunduk 
dan kepada taat kepada hukum 
tanpa terkecual,  sehingga tidak ada 
alasan bahwa seorang pelaku tindak 
pidana tidak dapat dilakukan proses 
hukumnya.  

Ketiga, Pasal 46 ayat (1) ke -1 
dan ke-2 Kitab undang-undang 
Hukum Pidana militer disebutkan 
bahwa yang dimaksud dengan 
militer adalah; 1). mereka yang 
berikatan dinas secara sukarela pada 
angkatan perang, yang wajib berada 
dalam dinas secara terus menerus 
dalam tenggang waktu ikatan dinas 
tersebut; 2).semua sukarelawan 
lainnya pada angkatan perang dan 
militer wajib, sesering dan selama itu 
berada dalam dinas demikian juga 
jika mereka berada diluar dinas, yang 
sebenarnya dalam tenggang waktu 
selama mereka dapat dipanggil untuk 
masuk dalam dinas melakukan salah 
satu tindakan yang dirumuskan 
dalam Pasal 97, 99 dan 139 KuHPm. 

Keempat.   1). Pasal 9 ayat (1) 
undang-undang republik indonesia 

nomor 31 tahun 1997 tentang 
Peradilan militer dijelaskan bahwa 
; “ Pengadilan dalam lingkungan 
Peradilan militer berwenang”;  
mengadili tindak pidana yang 
dilakukan oleh seseorang yang 
pada waktu melakukan tindak 
pidana adalah; 1). Prajurit; 2). 
Yang berdasarkan undang-undang 
dipersamakan dengan Prajurit; 3). 
anggota suatu golongan atau jawatan 
atau badan atau yang dipersamakan 
atau dianggap sebagai prajurit 
berdasarkan undang-undang.  

2). Pasal 64 ayat (1) oditurat 
militer mempunyai tugas dan 
wewenang: a. melakukan penuntutan 
dalam perkara pidana yang 
terdakwanya: 1) Prajurit yang 
berpangkat Kapten ke bawah; 2) 
mereka sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan 
huruf c yang terdakwanya “termasuk 
tingkat kepangkatan” Kapten ke 
bawah; 3) mereka yang berdasarkan 
Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili 
oleh Pengadilan militer, 3). 

Lalu, Pasal 65 ayat (1) huruf a ; 
oditurat militer tinggi mempunyai 
tugas dan wewenang : a. melakukan 
penuntutan dalam perkara pidana 
yang terdakwanya adalah: 1) 
Prajurit atau salah satu Prajuritnya 
berpangkat mayor ke atas; 2) mereka 
sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c 
yang terdakwanya atau salah satu 
terdakwanya “termasuk tingkat 
kepangkatan” mayor ke atas; dan 
3) mereka yang berdasarkan Pasal 
9 angka 1 huruf d harus diadili oleh 
Pengadilan militer tinggi; 4). Pasal 
69 ayat (1) Penyidik adalah: a. atasan 
yang berhak menghukum; b. Polisi 
militer; dan c. oditur.

oleh karena itu, harus ada 
perbandingan penyelesaian hukum 
tindak pidana. Kewenangan yang 
diberikan undang-undang kepada 
Penyidik sangatlah penting. apabila 
kewenangan tersebut tidak diberikan, 
maka dapat berakibat produk 
ataupun hasil pekerjaan penyidik 
berupa berkas perkara  menjadi tidak 
bernilai di mata hukum.

selain dalam undang-undang 
ri nomor 8 tahun 2010  tentang 
pencegahan dan pemberantasan 
tindak pidana pencucian uang 
tidak mencantumkan kewenangan 
Penyidik Polisi militer sesuai 
penjelasan Pasal 74 tersebut, terdapat 
ketentuan hukum lainnya yang 

tidak mencantumkan kewenangan 
penyidik Polisi militer. 

salah satunya undang-
undang ri nomor 35 tahun 2009 
tentang narkotika pada Pasal 81 
menyebutkan bahwa; Penyidik 
Kepolisian negara republik 
indonesia dan penyidik bnn 
berwenang melakukan penyidikan 
terhadap penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkotika dan 
Prekursor narkotika berdasarkan 
undang-undang ini dan pada pasal 
82 ayat  (1) Penyidik pegawai negeri 
sipil tertentu sebagaimana dimaksud 
dalam undang-undang tentang 
Hukum acara Pidana berwenang 
melakukan penyidikan terhadap 
tindak pidana penyalahgunaan 
narkotika dan Prekursor narkotika. 

dari penjelasan kedua 
ketentuan hukum tersebut, pertama, 
penyelesaian hukum terhadap tindak 
pidana penyalahgunaan narkotika 
dalam lingkungan Peradilan militer. 
sesuai ketentuan sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 81 dan Pasal 
82 ayat (1) undang-undang ri 
nomor 35 tahun 2009 tentang 
narkotika tidak mencantumkan 
bahwa Penyidik Polisi militer 
sebagai penyidik yang berwenang 
dalam melakukan penyidikan 
penyalahgunaan narkotika. namun 
secara fakta, seluruh proses hukum 
terhadap penyalahgunaan narkotika 
yang telah memenuhi bukti-bukti 
atas terjadinya tindak pidana 
penyalahgunaan narkotika dilakukan 
oknum prajurit di seluruh wilayah 
hukum republik indonesia. 

Proses hukum terhadap perkara, 
mulai dari tingkat penyidikan 
sampai pemeriksaan di Pengadilan 
militer dapat terlaksana dengan baik 
sampai keputusan yang memiliki 
kekuatan hukum tetap. melihat 
kondisi ini dapat terlihat adanya 
ketidaksesuaian/ketidakcocokan  
antara ketentuan undang-undang 
narkotika dengan ketentuan Pasal 
2 undang-undang nomor 4 tahun 
2004 tentang kekuasaan kehakiman, 
Pasal 46 ayat (1) ke -1 dan ke-2 Kitab 
undang-undang Hukum Pidana 
militer,  Pasal 9 ayat (1), 64 ayat (1), 
Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) 
undang-undang nomor 31 tahun 
1997 tentang peradilan militer. 

dengan adanya ketidaksesuaian 
bahkan dapat dikatakan 
bertentangan dengan ketentuan 
undang-undang yang lebih dari satu 
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ketentuan undang-undang, sudah 
benar sistem lingkungan Peradilan 
militer dapat mengabaikan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 81 
dan 82 undang-undang nomor 35 
tahun 2009 tentang narkotika. 

Pertimbangannya, apabila 
perkara-perkara penyalahgunaan 
narkotika yang dilakukan oknum 
prajurit tersebut tidak diproses, maka 
dapat menimbulkan ketidaktertiban 
dan ketidakpastian dalam penegakan 
hukum di lingkungan Peradilan militer 
bahkan berpotensi menimbulkan 
permasalahan hukum lainnya. 

Kedua, penyelesaian hukum 
terhadap tindak pidana sebagaimana 
diatur dalam undang-undang 
ri nomor 8 tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan 
tindak Pidana Pencucian uang. 
Perkara yang pernah ditangani dalam 
lingkungan Peradilan militer adalah 
perkara pada proses penyidikan 
tindak pidana korupsi yang diduga 
dilakukan brigjen tni tH. 

selain itu,  ditemukan juga 
dugaan tindak pidana pencucian 
uang. sehingga saat itu penyidik 
mengambil keputusan untuk 
menggabungkan kedua perkara 
tersebut. Hal ini sesuai bunyi Pasal 75 
undang-undang tPPu bahwa dalam 
hal penyidik menemukan bukti 
permulaan yang cukup terjadinya 
tindak pidana pencucian uang 
dan tindak pidana asal, penyidik 
menggabungkan penyidikan tindak 
pidana asal dengan penyidikan 
tindak pidana pencucian uang dan 
memberitahukannya ke PPatK.

sehubungan dengan tindakan 
yang dilakukan penyidik Polisi militer 
dalam menggabungkan kedua tindak 
pidana tersebut, maka saat itu sudah 
dilaksanakan sesuai mekanisme dan 
aturan yang ada. akan tetapi, itu 
menjadi sebuah perdebatan 
ketika berkas perkara 
dilimpahkan ke otmilti 
ii/Jakarta. 

dengan adanya 
penjelasan pada 
Pasal 74 undang-
undang tPPu, 
akhirnya berkas 
perkara tersebut 
dikembalikan ke 
penyidik dengan 
beberapa 
petunjuk 
yang 

dilaksanakan terkait perbaikan 
berkas perkara. di antaranya 
pemisahan perkara tindak pidana 
asal dengan perkara tPPu. Hal ini 
dikhawatirkan perkara tidak dapat 
disidangkan,  mengingat kewenangan 
dalam penjelasan Pasal 74 undang-
undang tPPu.

berdasarkan pembahasan dan 
penjelasan penyelesaian hukum 
pertama dan kedua tersebut, maka 
dapat disimpulkan bahwa kedua 
ketentuan undang-undang itu 
memiliki permasalahan yang sama, 
yakni tidak adanya kewenangan yang 
diberikan kedua undang-undang 
tersebut kepada Penyidik Polisi 
militer.

namun fakta hukum yang 
terjadi, perkara-perkara narkotika 
yang dilakukan oknum prajurit yang 
telah memenuhi cukup bukti dan 
berkas perkaranya telah memenuhi 
syarat formil dan materiil oleh oditur. 
seluruhnya dapat disidangkan 
dan telah mendapatkan keputusan 
hukum berkekuatan hukum tetap. 
sementara perkara tindak pidana 
pencucian uang sampai saat ini 
belum dapat diproses hukum akibat 
penjelasan Pasal 74 undang-undang 
tPPu. 

Kondisi ini tentu akan menjadi 
preseden buruk bagi penegakan 
hukum dalam lingkungan Peradilan 
militer,  di mana ini tidak sesuai 
semangat dan tujuan dibentuknya 
undang-undang tPPu.

sesuai bunyi Pasal 1 ayat 
(3) nomor iii/mPr/2000 tentang 
sumber Hukum dan tata urutan 
Peraturan Perundang-undangan 
menentukan bahwa (3) sumber 

hukum dasar nasional adalah; a). 
Pancasila sebagaimana tertulis dalam 
pembukaan uud 1945;  b).  batang 
tubuh uud 1945 (pasal-pasal dalam 
uud 1945). (Konstruksi hukum tata 
negara indonesia pasca amendemen 
uud 1945, dr. titik triwulan, s.H., 
m.H. hal 38 dan 39).  

dari pembahasan tersebut 
telah dibahas bahwa Pasal 81 dan 
82 undang-undang nomor 35 
tahun 2009 tentang narkotika dan 
penjelasan Pasal 74 undang-undang 
ri undang-undang ri nomor 8 
tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan tindak Pidana 
Pencucian uang ini bertentangan 
dengan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 27 
ayat (1) uud 1945 yang merupakan 
sumber hukum nasional. selain 
itu, timbulnya ketidakharmonisan 
dengan ketentuan undang-
undang terkait lainnya yang dapat 
mengakibatkan ketidaktertiban 
penyelesaian hukum di lingkungan 
Peradilan militer.

berdasarkan  pembahasan 
tersebut serta mempertimbangkan 
ketertiban penyelesaian hukum dan 
kepastian hukum dalam lingkungan 
Peradilan militer,  maka pertama, 
oditur militer dan Pengadilan militer 
dapat menerima berkas Perkara 
tindak Pidana Pencucian yang 
dilakukan oknum Prajurit dengan 
pertimbangan bahwa penjelasan 
dalam ketentuan undang-undang 
tidak dapat menggugurkan ketentuan 
undang-undang lain. manfaat yang 
diperoleh pun lebih besar ketika 
melakukan proses hukum perkara 
tersebut daripada membiarkannya. 
sehingga tidak adanya kepastian 
hukum dan berpotensi menimbulkan 
permasalahan hukum lainnya,

Kedua, aparatur penegak 
hukum dalam lingkungan 
Peradilan militer dapat 
mengajukan saran kepada 
pemerintah untuk melakukan 
revisi pada Pasal 81 dan 82 
undang-undang nomor 35 
tahun 2009 tentang narkotika 
dan penjelasan Pasal 74 undang-
undang ri nomor 8 tahun 
2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan tindak Pidana 
Pencucian uang. n
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PUSAT KOMANDO DAN 
PENGENDALIAN OPERASI 

(PUSKODALOPS) POLISI MILITER

DENPoM IV/5 SEMARANG

lawan, maka pasukan Anda akan 
menang setiap pertempuran”. 

Dalam perang modern 
saat ini, sesungguhnya negara 
harus mampu memiliki bank data 
tentang kekuatan sendiri dan 
kekuatan lawan. Kemenangan 
atau kekalahan dari sebuah 
pertempuran dipengaruhi 
penguasaan informasi yang 
berkaitan dengan informasi 
strategi, taktik dan teknik 
operasi yang digunakan.

TNI saat ini sedang 
mengembangkan doktrin 
agar dapat memafaatkan 
teknologi dalam merebut 
keunggulan informasi, di 
antaranya melalui konsep 
Revolution Military Affair 
(RMA), di mana perubahan 
yang dilakukan mencakup 
empat bidang utama, yakni 
doktrin, strategi, organisasi 
dan teknologi. Didasari atas 
teori Asymmetric Warfare, 
kemenangan perang tidak lagi 

PUSKODAL ops/Tactical 
Operation Center (ToC) 
merupakan salah satu faktor 

yang paling menentukan dalam 
mencapai keberhasilan operasi 
oleh Satuan Polisi Militer dalam 
melaksanakan tugas pokoknya. 
Sejarah mencatat, kunci kemenangan 
dalam perang-perang besar di dunia 
adalah pengendalian operasi yang 
dilakukan semua level kepemimpinan 
militer. Mulai dari Panglima, 
Komandan sampai Komandan 
satuan terkecil dalam satu Kesatuan 
Komando (Unity of Command). 

Teori perang Sun Tzu 
mengatakan bahwa “jika Anda tidak 
tahu dengan informasi kekuatanmu 
dan tidak tahu dengan kekuatan 
lawan, maka Anda kalah setiap 
kali pertempuran. Kalau Anda tahu 
dengan kemampuan pasukan Anda 
dan tidak tahu dengan kekuatan 
lawan, maka perang memungkinkan 
akan berimbang. Namun jika Anda 
tahu dengan kekuatan sendiri dan 
tidak tahu juga dengan kekuatan 
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ditentukan faktor-faktor yang pasti, 
maka upaya merebut keunggulan 
informasi dilakukan melalui prinsip 
Network Centic Warfare yaitu : 
merencanakan, membangun dan 
mengembangkan jaringan sesuai 
dengan tuntutan kebutuhan 
operasional sistem, sehingga memiliki 
kekuatan yang akan meningkatkan 
kemampuan sharing informasi, kerja 
sama informasi/ kolaborasi dan 
meningkatkan efektivitas misi secara 
drastis.

TNI dan TNI AD dewasa ini 
sudah melihat betapa pentingnya 
Puskodal ops/ToC di semua 
level satuan, sehingga dimulai 
pembangunan secara serius sarana 
dan prasarana yang mengarah pada 
pembangunan Pusat Komando dan 
Pengendalian operasi di Mabes TNI 
dan Mabesad. Polisi Militer Angkatan 
Darat sebagai salah satu Kecabangan 
TNI  Angkatan Darat memiliki tugas 
pokok menegakkan hukum, disiplin 
dan tata tertib kepada personel TNI 
AD. 

Tak hanya itu, saat ini komando 
dan pengendalian operasi yang 
dilaksanakan satuan-satuan Polisi Militer 
Angkatan Darat  masih metode dasar 
dan sederhana, seperti pengecekan 
langsung dan mengendalikan di 
lapangan serta menggunakan alat 
komunikasi yang standar, seperti radio 
hT, telepon dan smartphone, sehingga 
dirasa kurang optimal. 

Komandan Satuan Polisi 
Militer pada semua level belum 
terkoneksi secara terpusat dan real 
time dalam hubungan Komando dan 
Pengendalian operasi, sehingga 
Korp Polisi Militer Angkatan 
Darat membutuhkan sistem yang 
terintegrasi dengan menggunakan 
Teknologi Informasi (IT).

Untuk menjawab tantangan 
tugas-tugas Polisi Militer Angkatan 
Darat yang semakin kompleks dan 
menuntut pengendalian nyata dan 
real time dalam tugas-tugas Polisi 
Militer Angkatan Darat, maka perlu 

suatu terobosan inovasi dalam sistem 
pengendalian operasi Polisi Militer 
Angkatan Darat, terutama pada 
kegiatan Gakkum dan Pengawalan 
dengan membangun Pusat Komando 
dan Pengendalian operasi (Puskodal 
ops)/ToC.

Inovasi diperlukan dalam 
menunjang tugas pokok

Denpom IV/5 Semarang 
mencoba berinovasi dengan berupaya 

membangun prototype (Puskodal 
ops)/ToC yang menggunakan 
Teknologi Informasi (IT) dengan 
menggabungkan antara perangkat 
Keras (Hardware) dengan Perangkat 
Lunak (Software). Keduanya 
mampu melaksanakan fungsi C4SR 
(Command, Control, Communication, 
Computer, Surveilance and 
Reconnaisance) dalam pelaksanaan 
operasi Gaktib dan Yustisi serta 
tugas-tugas rutin Polisi Militer 
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Angkatan Darat di wilayah hukum 
Denpom IV/5 Semarang.

Dengan adanya Puskodal ops/
ToC Satuan Polisi Militer Angkatan 
Darat diharapkan dapat mendukung 
Visi Polisi Militer Angkatan Darat  
dan menjadikan Satuan Polisi Militer 
Angkatan Darat yang “Profesional dan 
Adaptif” dalam menjawab tantangan 
tugas Pokok Polisi Militer Angkatan 
Darat.

Bagaimana prototipe 
Puskodal Ops/TOC di Denpom 
IV/5 Semarang dibangun dan 
dioperasionalkan? 

Denpom IV/5 Semarang telah 
membangun Pusat Komando dan 
Pengendalian operasi (Puskodal ops) 
yang dinamakan ToC Denpom IV/5 
Semarang dan langsung dilaksanakan 
uji coba dua kali saat pengawalan 
VVIP Kunjungan Presiden RI pada 10 
Maret 2021 dan Pengawalan VIP TNI/
Polri Kunjungan Panglima TNI serta 
Kapolri pada 18 Maret 2021 di kota 
Semarang.

Dalam uji coba tersebut 
hasilnya sangat memuaskan, karena 
Komando dan Pengendalian operasi 
saat pelaksanaan tugas menjadi 
sangat efektif dan efisien serta 
secara realtime dapat memberikan 
informasi secara cepat dan akurat. 

Itu dipancarkan dari kendaraan 
kawal Polisi Militer yang dipasang 
alat SMART CAR CAMERA. Alat 
ini memiliki sistem Pelacakan GPS 
(Global Position System), DVR (Digital 
Video Recorder) dalam satu sistem.

Begini konsep Puskodal Ops/TOC 
di Satuan Polisi Militer Angkatan 
Darat 

Komandan/Pimpinan Polisi 
Militer Angkatan Darat, mulai 
dari tingkat Puspomad, Pomdam/
Pom Kostrad, Denpom dan 
sampai tingkat Subdenpom pasti 
melakukan komando pengendalian 
operasional terhadap tugas pokok 
yang dilaksanakan satuannya. oleh 
karena itu, satuan yang sedang 

melaksanakan operasi harus 
dilengkapi Puskodal ops/Posko 
operasi Gaktib dan Yustisi, mulai 
dari tingkat Puspomad, Pomdam dan 
Denpom.

Puskodal ops/ToC harapannya 
akan dioperasionalkan oleh satuan-
satuan Polisi Militer Angkatan Darat 
di seluruh Indonesia menjadi satu 
sistem yang terintegrasi, yaitu Pusat 
Komando dan Pengendalian operasi 
Polisi Militer Angkatan Darat.

Apabila nantinya sistem 
Pusat Komando dan Pengendalian 
operasi Polisi Militer Angkatan 
Darat tersebut sudah terwujud dan 
dioperasionalkan untuk menunjang 
penugasan, maka perlu penyiapan 
Sumber Daya Manusia (SDM) 
berkualitas yang akan mengawaki 
Pusat Komando dan Pengendalian 
operasi Polisi Militer Angkatan 
Darat. Mulai dari tingkat Puspomad, 
Pomdam/Pom Kostrad dan Denpom 
untuk mengoperasionalkan dan 
pemeliharaan sistem yang ada. 

Penggunaan Puskodal ops/
ToC Satuan Polisi Militer Angkatan 
Darat juga akan menjadikan lompatan 
besar untuk kemajuan Polisi Militer 
Angkatan Darat yang memiliki visi 
“Profesional dan Adaptif”. n
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PADA 18 Desember 1948 
Belanda melancarkan “Aksi 
Polisional” dengan nama 

“Operasi Kraai” atau operasi 
Gagak. operasi ini diawali dengan 
serangan terhadap ibu kota RI saat 
itu, yaitu Jogjakarta. Menyikapi 
serangan ini,  TNI menggunakan 
strategi pertahanan linier dengan 
penempatan pasukan di perbatasan 
musuh atau garis depan. 

Batalyon Sardjono dipersiapkan 
untuk menjaga beberapa daerah, 
kemudian pusat kota Jogjakarta 
dijaga oleh dua peleton Brigade 
10/11. Sementara di Istana 
Kepresidenan Jogjakarta, Presiden 
Soekarno membatalkan rencana 
berangkat bersama rombongan 
ke India atas undangan Perdana 
Menteri (PM) India Jawaharlal Nehru 
dan melaksanakan sidang darurat 

untuk membahas serangan Belanda 
tersebut. 

Saat sidang berlangsung, 
pengawal istana atas nama Letnan 
Muda Soekotjo memimpin seksi 
Polisi Militer yang bertugas masuk 
kedudukan “alarm Stelling” guna 
mempertahankan Kompleks Istana 
serta menjaga presiden yang sedang 
bersidang. 

Ketika sidang berlangsung 
datang Jenderal Soedirman untuk 
memberikan laporan tentang situasi 
gentingnya Jogjakarta dari serangan 
Belanda serta mengajak Presiden 
Soekarno bergerilya, tetapi ajakan 
itu ditolak presiden. Kemudian 
Presiden Soekarno memberikan saran 
kepada Jenderal Soedirman untuk 
beristirahat, karena sakit paru-paru. 
Saran tersebut pun ditolak Jenderal 
Soedirman dan bersama pasukannya 
langsung bergerilya dan lari dari 
tangkapan Belanda.

PERLAWANAN SEoRANG 
LETNAN MUDA 

DI ISTANA KEPRESIDENAN RI 
JoGJAKARTA

NEKAT MELAWAN, 
PERTAHANKAN 
ISTANA PRESIDEN

Ibu Fatmawati berdialog dengan Peleton Polisi Tentara (PM) Jaga istana Jogjakarta, 
didampingi mayor Inf Sugandhi (Adc Presiden RI) dan Lettu CPM Sukotjo Tjokroatmodjo, 
1948 beberapa saat kemudian terjadi Agresi Militer belanda untuk merebut Jogjakarta
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Sidang darurat di Istana 
Kepresidenan Jogjakarta ini 
berlangsung tegang dengan diikuti 
Komandan PM Pusat Komodor 
Suryadarma. Setelah Jenderal 
Soedirman berangkat bergerilya, 
Kolonel Latief hendraningrat (pengibar 
bendera Sang Saka Merah Putih dalam 
Proklamasi Kemerdekaan Republik 
Indonesia pada 17 Agustus 1945) 
sekitar pukul 14:00 memberi laporan 
kepada presiden bahwa Belanda sudah 
sampai di perbatasan kota Jogjakarta 
dekat lapangan udara Maguwo. 

Presiden Soekarno pun 
mengambil keputusan untuk tetap 
tinggal di Istana serta menyerah 
kepada Belanda. Melihat para 
pengawal Istana pimpinan Letna 
Muda Soekotjo masih berjaga siaga 
mempertahankan Istana, presiden 

lantas memerintahkan DAN PM 
Pusat (Komodor Suryadarma) 
agar pengawal Istana segera 
pergi untuk menghindari kontak 
senjata antara Belanda dengan 
Pengawal Istana. Namun, Letnan 
Muda Soekotjo “melawan” perintah 
DAN PM tersebut dan akan tetap 
mempertahankan Istana sampai titik 
darah penghabisan. 

Akhirnya di tengah persiapan 
penyerahan diri presiden dengan 
peserta sidang anggota kabinet, 
presiden memanggil Letnan Muda 
Soekotjo serta berkata “Kotjo, kamu 
berjuang dengan perang, saya 
sebagai Presiden berjuang dengan 
Diplomasi. Segera kamu dengan 
anak buahmu tinggalkan istana 
dan bergabung dengan Jenderal 
Soedirman…!!!”. Sambil memendam 

perasaan dongkol (beliau ucapkan 
sendiri dalam acara testimoni hBh 
PKP PoMAD di Lemhanas 2015), 
akhirnya Letnan Muda Soekotjo 
beserta anggotanya para pengawal 
Istana meninggalkan Istana melalui 
pintu belakang Istana dan bergabung 
dengan pasukan Gerilya Jenderal 
Besar Soedirman yang dipimpin 
Kapten PM Tjokro Pranolo. 

KESINAMBUNGAN PENGABDIAN 
Pada Agresi Militer Belanda 

ke-II yang menawan Presiden R.I 
Soekarno beserta anggota kabinet 
lainnya,  termasuk DAN PM Komodor 
Suryadarma yang ‘dibuang’ ke 
pulau Banda. Letnan Muda Soekotjo 
kembali ke Istana Kepresidenan di 
Jogja yang kosong telah ditinggalkan 
Presiden RI. n

Tahun 1949 
Letnan Muda Soekotjo mengawal Presiden R.I yang menghadiri Hari Angkatan Perang 
5 Oktober di Yogyakarta.

Tahun 1965 – 1968 
KA POMDAM V/JAYA

Tahun 1968 – 1971 
Komandan Resimen Taruna Umum / Darat (AMN/AKABRI).
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LIKE FATHER - LIKE SON
Peribahasa bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, hal ini berlaku 

untuk pak Soekotjo yang pengabdiannya kepada tanah air Indonesia 
dilanjutkan oleh putra sulungnya yang saat ini menjabat DANPUSPoMAD 
Letjen TNI Chandra W. Soekotjo, M.Sc.

Tahun 1978 – 1984 
Asisten kerjasama Internasional Menhankam Pangab.

Tahun 1983 - 1984 (Setelah pensiun)
Menhankam Pangab Jenderal Beni Moerdani untuk 
jabatan Asisten Kerjasama Internasional.

Pengabdian Tanpa batas hingga akhir hayat.

Laporan Corps Kenaikan Pangkat Letnan Jenderal.

Pak Soekotjo dan Istri.

Saat menjadi Letda CPM. Saat menjadi Brigadir Jenderal.

Taruna Tingkat I dan Tingkat IV.

Penulis :
Kolonel Cpm (Purn) Bagus Heroe S
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terakumulasinya aneka jenis benda 
yang biasa disebut kota ini, tak hanya 
berupa situs tempat tinggal saja, 
tapi juga terdapat situs-situs lain, 
seperti Situs Upacara, Situs Agama, 
Situs Bangunan Suci, Situs Industri, 
Situs Perjagalan, Situs Makam, Situs 
Sawah, Situs Pasar, Situs Kanal dan 
Situs Waduk. 

Situs-situs tersebut membagi 
suatu kota dalam wilayah-wilayah 
yang lebih kecil yang diikat 
jaringan jalan. Namun sejauh ini 
penelitian belum memberikan 
gambaran utuh mengenai 
keseluruhan kota Majapahit,  seperti 
diuraikan Prapanca dalam puja 
sastranya Negarakertagama.

Situs peninggalan Kerajaan 
Majapahit yang saat ini bisa dilihat 
di Trowulan antara lain:
1.   Gapura Bajangratu

Terletak di Dusun Kraton, 
Desa Temon, Kecamatan Trowulan, 
Kabupaten Mojokerto. Dilihat dari 
bentuknya, gapura ini merupakan 
bangunan pintu gerbang tipe 
“Paduraksa” yaitu gapura yang 
memiliki atap. Bahan utamanya 
adalah bata, kecuali lantai tangga 
serta ambang pintu yang dibuat dari 
batu andesit. Menurut para ahli yang 
telah melakukan penelitian bangunan 
ini, Gapura Bajang Ratu dihubungkan 
dengan wafatnya Raja 
Jayanegara pada 1328. 

pemukiman.
Situs peninggalan Kerajaan 

Majapahit yang sangat menarik ini 
diperoleh melalui penelitian yang 
panjang. Penelitian terhadap Situs 
Trowulan pertama kali dilakukan 
Wardenaar pada 1815 dan W.R. Van 
hvell 1849. Penelitian selanjutnya 
oleh R.A.A. Kromojojo Adinegoro,  
seorang bupati Mojokerto 1849-
1916 yang sangat menaruh perhatian 
terhadap peninggalan arkeologi di 
Trowulan. 

Ia kemudian menggali Candi 
Tikus yang merupakan perintis 
pembangunan Museum Majapahit 
yang berisi benda koleksi arkeologis 
peninggalan Majapahit dan pada 
tahun berikutnya penelitian terhadap 
Situs Trowulan dilakukan lebih 
intensif. hasilnya, banyak ditemukan 
situs-situs peninggalan Kerajaan 
Majapahit yang ditemukan di 
Trowulan. 

hasil penggalian di Situs 
Trowulan menunjukkan bahwa 
sebagai tempat 

SITUS Majapahit di Trowulan 
merupakan satu-satunya 
situs perkotaan masa klasik 

di Indonesia. Situs yang luasnya 11 
km x 9 km ini cakupannya meliputi 
wilayah Kecamatan Trowulan dan 
Sooko di Kabupaten Mojokerto 
serta Kecamatan Mojoagung dan 
Mojowarno di Kabupaten Jombang. 

Situs bekas kota kerajaan 
Majapahit ini dibangun di sebuah 
dataran yang merupakan ujung 
penghabisan dari 
tiga jajaran gunung, 
yakni Gunung 
Penanggungan, 
Welirang dan 
Anjasmara. 
Kondisi geografis 
daerah 
Trowulan 
mempunyai 
kesesuaian 
lahan 
sebagai 
daerah 

Mengenal Sejarah
MAJAPAHIT
DI TROWULAN 
MOJOKERTO
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2. Kolam Segaran
Kolam ini berada di Dusun 

Unggahan, Desa Trowulan, 
Kecamatan Trowulan, Kabupaten 
Mojokerto. Nama segaran dalam 
bahasa Jawa berarti laut yang 
disematkan pada kolam luas seperti 
lautan. Dalam peta rekonstruksi 
ibu kota Majapahit karya Maclain 
Pont Kolam Segaran berada di 
depan Keraton Majapahit. Kolam ini 
menjadi simbol Samudramantana 
(pengadukan lautan susu) yang 
merupakan landasan kosmologi 
hindu-Buddha.

3.  Gapura Wringin Lawang 
Gapura Wringin Lawang terletak 

di Dukuh Wringin Lawang, Desa 
Jati Pasar, Kecamatan Trowulan, 
Kabupaten Mojokerto, tepatnya 11 
KM dari Mojokerto ke arah Jombang. 
Konon dahulu dekat Gapura terdapat 
pohon beringin yang besar, sehingga 
candi ini dinamakan Wringin Lawang 
(dalam bahasa Jawa, wringin berarti 
beringin, lawang berarti pintu).

  

4. Candi Tikus
Candi Tikus terletak di Dusun 

Kraton Desa Temon Kecamatan 
Trowulan Kabupaten Mojokerto. 
Candi ini petama kali ditemukan 1914 
oleh Bupati Mojokerto bernama RAA 
Kromojoyo Adineoro. Waktu itu di 
daerah Temon dan sekitarnya sedang 
diserang hama tikus. Kawanan 
tikus itu selalu masuk ke sebuah 
lubang yang terletak di atas sebuah 
gundukan. Setelah lubang dibongkar 
atas perintah bupati,  ternyata di 
dalamnya terdapat sebuah bangunan. 

5. Candi Brahu
Candi Brahu adalah salah satu 

Candi Budha peninggalan kerajaan 
Majapahit di Dukuh Jambu Mente, 
Desa Bejijong, Trowulan, Mojokerto, 
Jawa Timur.  Candi ini merupakan 
pendarmaan dari raja Brawijaya, 
mulai yang pertama sampai keempat, 
bangunan Candi terbuat dari batu 
bata merah yang direkatkan satu 
sama lain dengan sistem gosok.

6. Candi Gentong
Candi Gentong berlokasi di Desa 

Jambumente, Kecamatan Trowulan, 
Kabupaten Mojokerto. Candi ini terdiri 
dari dua kompleks percandian di 
timur Candi Brahu. Struktur bangunan 
suci ini dinamakan gentong, karena 

saat sebelum dilakukan ekskavasi 
masyarakat melihat gundukan besar 
dan di tengahnya berlubang seperti 
bentuk gentong. 

7. Makam Tujuh Troloyo
Makam Tujuh Troloyo adalah 

makam Islam pada abad 14 atau 15 
yang berlokasi di Dusun Sidodadi, 
Desa Sentonorejo, Kecamatan 
Trowulan, Kabupaten Mojokerto. 
Bahan nisan kubur dari batu andesit 
dan jiratnya dari bahan bata. Bukti 
peninggalan arkeologi masa Islam 
di lingkungan ibu kota kerajaan 
Majapahit adalah kompleks makam 
Islam Troloyo. 
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8. Makam Putri Campa
Makam Putri Campa terletak 

di sudut timu laut kolam Segaran. 
Pada kompleks makam itu terdapat 
batu nisan berangka 1230 C yang 
dianggap sebagai makam putri 
Campa. Menurut babad tanah Jawi, 
Putri Campa adalah permaisuri Raja 
Majapahit terakhir/Brawijiaya. Dalam 
serat Darmogandol Pupuh XX yang 
berasal dari pertengahan abad XX, 
terdapat riwayat yang menceritakan 
saat-saat akhir hidup Raja Brawijaya 
terakhir.

10.  Situs Pendopo Agung
Situs Pendopo Agung termasuk 

wilayah Dusun Nglinguk, Desa 
Trowulan, Kecamatan Trowulan, 
Kabupaten Mojokerto. Nama Pendopo 
Agung diberikan pada situs ini, karena 
saat ini telah berdiri pendopo yang 
didirikan pada 15 Desember 1966 
atas prakarsa Kolonel Sampurna.

12.  Situs Kedaton
Situs Kedaton Trowulan 

Mojokerto merupakan sebuah 
kompleks sisa bangunan kuno yang 
lokasinya berada di Dusun Kedaton, 
Desa Sentonorejo, Kecamatan 
Trowulan, Kabupaten Mojokerto. 
Bangunan di situs ini semuanya 
terbuat dari susunan batu bata merah 
sebagaimana umumnya peninggalan 
dari jaman Kerajaan Majapahit. 

Semoga dengan pengetahuan 
tentang situs peninggalan Majapahit 
yang ada di Trowulan Mojokerto ini 
dapat menambah wawasan tentang 
kecintaan kita terhadap pelestarian 
budaya dan sejarah bangsa 
Indonesia.n

Penulis :
Mayor Cpm I Nengah Sindu Dharmawan

NRP 21940071060674
Wadandenpom V/2 Mojokerto

9. Petilasan Sitiinggil Raden 
Wijaya
Situs Petilasan Sitiinggil 

Raden Wijaya terletak di Dusun 
Kedungwulan, Desa Bejijong, 
Kecamatan Trowulan, Kabupaten 
Mojokerto. Situs ini dikenal dengan 
sebutan lemah geneng. Artinya sama 
dengan Siti Inggil yaitu tempat yang 
tinggi atau tanah yang tinggi. Dalam 
kompleks Sitiinggil ini ada lima nisan, 
yakni nisan Raden Wijaya yang 
bergelar Kertarajasa Jayawardhana, 
pendiri kerajaan Majapahit. 

11.  Situs Klinterejo
Situs Klinterejo terletak di tengah 

persawahan. Secara administratif situs 
ini termasuk wilayah Desa Klinterejo, 
Kecamatan Sooko, Kabupaten 
Mojokerto. Dalam situs terdapat 
peninggalan berupa Yoni, sandaran 
arca, lumpang batu, jaladwara, balok 
batu dan umpak. Peninggalan yang 
paling menarik adalah yoni dalam 
ukuran besar, berbentuk balok, 
berukuran panjang 191 cm, lebar 184 
cm dan tinggi 121 cm.
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SERKA (K) SUSIYANTI, 
personel Kowad Pomdam 
Iskandar Muda, dibesarkan 

di Purwokerto, sebuah kota yang 
terletak di Jawa Tengah. Srikandi 
yang merupakan ibu satu anak ini 
adalah lulusan Bintara Dikmaba PK 
pada 2009 yang saat ini bertugas di 
Polisi Militer Daerah Militer Iskandar 
Muda Provinsi Aceh. 

Ia mengawali kariernya 
di lingkungan Tentara Nasional 
Indonesia Angkatan Darat sebagai 
Sersan Dua pada 2009 dan berdinas 
di Satuan Pasukan Pengamanan 
Presiden (Grup B Paspampres). 
Di sanalah wanita kelahiran 17 
November 1986 itu mulai menekuni 

keahliannya dalam 
bidang menembak. 

Latihan 
menembak 
rutin yang 
dilaksanakan 

di satuan elite tersebut 
menjadikannya semakin 

profesional dalam menembak dan 
mulai tertarik mengikuti kejuaraan 
menembak kategori Pistol. Meskipun 

belum berhasil meraih juara, tak 
mematahkan semangatnya untuk 
tetap berlatih. 

Pada 2015, Susi berpindah 
tugas ke Satuan Polisi Militer Daerah 
Militer Iskandar Muda dikarenakan 
mengikuti suami yang bertugas 
sebagai prajurit TNI AD yang berdinas 
di wilayah Kodam Iskandar Muda. 
Ya, suami Serka (K) Susi merupakan 

seorang prajurit berprestasi yang 
pernah menjuarai beladiri Yongmoodo 
tingkat internasional. Salah 
satunya International Yongmoodo 
Championship. 

Berpindah tugas tak 
menyurutkan keinginannya untuk 
tetap berlatih. Susi kerap mengikuti 
program pembinaan menembak yang 
dilaksanakan setiap triwulan oleh 
Kodam Iskandar Muda. 

Walaupun kegagalan harus 
kembali ia rasakan saat mengikuti 
kejuaraan Piala Kasad pada 2015 
dan 2016, Susi kembali mengikuti 

SRIKANDI BERPRESTASI 
DARI SERAMBI MEKKAH

SERKA (K) SuSIyANTI
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PRESTASI YANG TELAH DIRAIH SEKA (K) SuSIYANTI:

1)  Juara I Dueling Plat Pistol 9 mm TNI/POLRI Putri Kejurda Menembak Piala 
Gubernur Aceh 2020.

2)  Juara III 20 m Pistol Prestasi TNI/POLRI Putri Team Kejurda Menembak 
Piala Gubernur Aceh 2020.

3)  Juara I Lomba Menembak Tepat Pistol Eksekutif 20 m Perorangan Putri 
TNI/POLRI Lomba Tembak Piala Pangdam IM 2020.

4)  Juara I Lomba Menembak Tepat Pistol Eksekutif Prestasi 20 m Putri TNI/
POLRI Beregu Lomba Tembak Piala Pangdam IM 2020.

5)  Juara II 25 m Pistol Women Kejurda Menembak Perbakin Aceh 2021.
6)  Juara II 25 m Pistol Women Team Kejurda Menembak Perbakin Aceh 

2021.
7)  Juara III Dueling Plat Pistol 9 mm Kejurda Menembak Perbakin Aceh 2021.
8)  Juara III 10 m Air Pistol Women Team Kejurda Menembak Perbakin Aceh 

2021.

berbagai kejuaraan yang diadakan di 
Provinsi Aceh. Di antaranya Kejuaraan 
Daerah (Kejurda) Menembak Piala 
Gubernur Aceh, Lomba Tembak 
Piala Pangdam IM, Kejuaraan 
Daerah (Kejurda) Perbakin Aceh dan 
mengantongi beberapa medali. 

“Alhamdulillah, saya bersyukur 
kepada Allah SWT setelah melewati 
proses panjang dan mengalami 
beberapa kali kegagalan. Dengan 
ketekunan dan kerja keras dalam 
berlatih serta dukungan doa dari 
keluarga, teman dan pimpinan, 
akhirnya saya mampu mengukir 
prestasi dan mampu mengharumkan 
nama satuan,” ujarnya. 

Saat ini Susi ingin mengikuti 
seleksi Pra Pekan olahraga Aceh 

(PoRA) cabang olahraga menembak, 
di mana atlet PoRA nantinya 

dipersiapkan 
untuk mengikuti 
kejuaraan pada  Pekan olahraga 
Nasional (PoN) XXI 2024 yang 
akan diselenggarakan di Aceh dan 
Sumatera Utara.

   “Jangan takut gagal, karena 
kegagalan adalah salah satu proses 
untuk mencapai suatu keberhasilan. 
Kerja keras dan semangat dalam 
berlatih akan membuahkan hasil 
yang membahagiakan serta tak lupa 
selalu berdoa kepada Allah SWT agar 
dimudahkan segala urusan dalam 
meraih cita,” pesan Susi seraya 
tersenyum.

Dari pengalamannya itu, untuk 
mencapai prestasi dibutuhkan 
perjuangan yang tidak mudah serta 
ketekunan dalam berlatih agar bisa 
terus meningkatkan kemampuan 
yang dimiliki. n

Penulis :
Letda Cpm (K) Rizkyani Putri, S.Tr.(Han)

NRP 11200025870197
Danunit Gakkumwal Pomdam IM
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Sertu Muhammad Dimas Drajat

MOHAMMAD Dimas 
Drajat atau lebih dikenal 
dengan nama Dimas 

Drajat. Mungkin sudah banyak yang 
mengenal nama pemuda satu ini. 
Dimas merupakan salah satu prajurit 
Polisi Militer Angkatan Darat dengan 
pangkat Sersan Satu yang memiliki 
prestasi di bidang olahraga sepak 
bola. 

Pemuda asal Gresik, Jawa 
Timur, kelahiran 30 Maret 1997 ini 
merupakan putra pertama dari tiga 
bersaudara pasangan (alm) Sulkhan 
dan Padmi herawati. Ia sudah banyak 
mendapat piala serta medali dalam 
berbagai ajang pertandingan sepak 
bola, baik di tingkat nasional maupun 
internasional. 

Ketertarikan Dimas terhadap 
dunia sepak bola sudah ada 
sejak kecil. Bermula dari melihat 
sosok sang ayah yang dulu 
merupakan pemain sepak bola 
Nasional. Ayah Dimas (bpk 
alm. Sulkhan) pernah membela 
Timnas Indonesia Primavera 
pada 1993–1994. Dengan 
begitu, Dimas mulai sejak kecil 
sudah dididik dan dilatih sang 
ayah supaya dapat mengikuti 
jejak sang ayah menjadi pemain 
sepak bola.

Saat duduk di bangku TK 
sampai lulus SMA yaitu pada 
2002 sampai 2014, Dimas sudah 
dimasukkan oleh ayahnya di WCP 
Academy (Widodo Cahyono Putro 
Academy) yaitu sebuah sekolah 
sepak bola yang didirikan Widodo 
Cahyono Putro yang juga mantan 
pemain sepak bola nasional yang 
berlokasi di kota Gresik. Tahun demi 
tahun kemampuan Dimas dalam hal 
sepak bola semakin meningkat. 

Lalu pada 2013–2015 Dimas 
dipercaya bergabung dengan 

Persegres Gresik. Saat di 
Persegres Gresik Dimas terus 
mengasah kemampuannya. 
Berkat kedisiplinan dan 
kegigihannya, pada 2012 
tepatnya saat duduk di bangku 
kelas 1 SMA, Dimas terpilih 
melalui tahap seleksi untuk 
bergabung dengan Timnas 

U-19. 
Saat bergabung dengan Timnas 

U-19, kemampuan dan prestasi 
Dimas semakin meningkat. hal ini 
dibuktikan pada 2012 Dimas beserta 
Timnas U-19 berhasil memperoleh 
gelar Juara 1 dalam ajang Kompetisi 

PESEPAK BOLA 
MUDA ASAL GRESIK

Sepakbola Asia Tenggara Aff (Asean 
Football Federation) yang saat itu 
dilaksanakan di Sidoarjo, Jawa Timur. 

Menjadi juara 1 dalam ajang 
Aff 2012 tak lantas membuat Dimas 
puas. Ia terus berlatih dan mengasah 
kemampuannya untuk lebih banyak 
mencetak prestasi bersama timnya. 
Semangat dan motivasi yang tinggi 
untuk terus berprestasi selalu ada 
dalam benak Dimas.

Dimas selalu teringat akan 
pesan sang ayah untuk terus berlatih 
dan berjuang untuk menjadi pemain 
sepak bola yang handal. Akan tetapi, 
pada 2015 sampai 2016 dunia sepak 
bola Indonesia mengalami kendala,  
sehingga mengakibatkan vakumnya 
Kompetisi Liga Sepak Bola Indonesia. 

Vakumnya Kompetisi Liga 
Sepak Bola Indonesia berpengaruh 
pada kondisi para pemain sepak bola 
Indonesia saat itu, termasuk Dimas 
Drajat. Akan tetapi, hal itu tidak 
membuat Dimas patah semangat 
dan putus asa. Ia terus berpikir untuk 
terus produktif di tengah vakumnya 
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kompetisi tersebut.
Akhirnya pada 2015 Dimas 

memutuskan meninggalkan sepak 
bola sementara waktu dan mendaftar 
menjadi Calon Bintara TNI AD. Dimas 
mendaftar Calon Bintara TNI AD di 
Kodam V/Brawijaya. hal-hal yang 
perlu disiapkan untuk menjadi prajurit 
TNI AD disiapkan dengan baik, baik 
itu kesehatan dan kesiapan fisik dan 
mental dan yang tak pernah dia lupa 
adalah memohon doa restu dari 
orang tuanya. 

Setelah mendaftar, Dimas 
melalui beberapa rangkaian seleksi 
penerimaan prajurit TNI AD, baik itu 
di tingkat daerah maupun tingkat 
pusat. Berkat semangat dan motivasi 
yang tinggi serta doa restu dari orang 
tua, oleh Panitia Pusat Penerimaan 
Dimas dinyatakan lulus seleksi Calon 
Bintara TNI AD. 

Setelah dinyatakan lulus 
seleksi, Dimas kemudian menjalani 
pendidikan di Rindam III/Siliwangi 
selama lima bulan. Kemudian pada 
September 2015 Dimas selesai 
melaksanakan pendidikan dan dilantik 
menjadi Bintara TNI AD korps Polisi 
Militer dengan pangkat Sersan Dua 
(Serda) dan kemudian melaksanakan 
pendidikan kejuruan Pom di 
Pusdikpom Kodiklat TNI AD selama 4 
bulan. 

Setelah selesai melaksanakan 
pendidikan kejuruan, Dimas berdinas 
di Pomdam V/Brawijaya. Seperti 
halnya menjadi pemain sepak bola, 
bergabung menjadi prajurit Polisi 
Militer Angkatan Darat adalah 

suatu kehormatan dan kebanggaan 
tersendiri bagi Dimas dan 
keluarganya.

Melihat bakat dan prestasi 
Dimas di bidang sepak bola, pada 
September 2015 Dimas diminta 
Puspomad untuk bergabung dan 
memperkuat klub sepak bola PS TNI 
bersama rekannya, Serda Ahmad 
Noviandani yang saat itu sama-sama 
berdinas di Pomdam V/Brawijaya. 

Mendengar kabar itu, membuat 
Dimas sangat senang karena dapat 
kembali lagi dalam dunia sepak bola 
meskipun statusnya saat itu sudah 
menjadi seorang prajurit TNI AD. “Saya 
sangat senang mendengar informasi itu 
dan saya juga tidak menyangka bahwa 
saya masih diberi kesempatan kembali 
bermain sepak bola meskipun status 
saya sudah menjadi prajurit TNI AD,” 
ujar Dimas. 

Saat 
bergabung dengan 
klub PS TNI, 
Dimas tidak 

menyia-nyiakan kesempatan yang 
sudah diberikan tersebut. Ia kembali 
berlatih dan terus mengasah 
kemampuannya bersama rekan-
rekannya di PS TNI. hal ini terbukti 
pada 2016 saat Dimas bergabung 
dengan PS TNI U-21. Dia bersama 
rekan-rekannya berhasil membawa 
PS TNI menjadi juara 1 dalam 
Kompetisi Indonesia Super League 
(ISL) U-21/2016 yang saat itu 
dilaksanakan di Solo, Jawa Tengah. 
hasil ini membuat Dimas semakin 
termotivasi dan percaya diri bahwa 
dia bisa menjadi pemain sepak bola 
yang handal, sehingga Dimas selalu 
berpikir bahwa tiada hari tanpa 
latihan. 

Kemudian pada 2017 Dimas 
sempat didaulat untuk bergabung 
dengan PSMS Medan selama satu 
tahun. Saat di PSMS Medan, Dimas 
bersama rekan-rekannya di PSMS 
Medan berhasil menorehkan prestasi 
yaitu PSMS berhasil menjadi Runner 
Up/Juara II dalam kompetisi Liga 2 
ISL dan dengan prestasi tersebut 
PSMS Medan pada 2019 berhasil 
naik peringkat dan masuk kompetisi 
Liga 1 ISL. n

Penulis :
Kapten Cpm Satria Cahya R., S.ST.Han

Dansatlak Gakkumwal Denpom V/3 Malang
NRP 11110025540588
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ALAM SAPUTRA, mungkin 
belum banyak yang 
mengenal nama pemuda 

ini. Prajurit baret biru yang lahir 
di Lahabaru, 25 Desember 1995 
ini dikenal tidak hanya baik dalam 
kedinasan, tapi juga berprestasi dalam 
bidang olahraga tinju. 

Pemuda dengan pangkat 
Prajurit Satu Polisi Militer ini baru saja 
menjuarai Pertandingan Tinju Nasional 
Kelas Berat Komisi Tinju Profesional 
Indonesia (KTPI) yang dilaksanakan 
di Balai Sarbini, Jakarta, pada Selasa 
(6/4/2021). 

Pria yang akrab disapa Alam ini 
mengaku telah menyukai olahraga 
beladiri sejak kecil seperti gulat, tinju 
dan MMA. Itu terlihat di mana masa 
kecil pria asal Sulawesi Tenggara ini 
sering menonton pertandingan di 
televisi. Melihat minat yang dimiliki 
Alam, keluarga menyarankan dia 
mengikuti pelatihan intensif. Dia pun 
memutuskan menekuni olahraga 
gulat.

Saat usia 20 tahun, 
prestasi Alam pertama kali 
dimulai. Dia sukses menjadi 
atlet gulat mewakili 
Sulawesi Tenggara 
berlaga di Pekan olahraga 
Nasional 2015 dan berhasil 
mendapatkan medali perunggu. 
Kesuksesannya di ajang PoN 
tak menyurutkan cita-citanya 
menjadi prajurit TNI-AD. 

Alam menginginkan 
suatu hari nanti menjadi 
prajurit TNI-AD yang 
berprestasi. Melihat bakat 
dan postur Alam yang 
gagah, keluarga memberi 
motivasi kepadanya untuk 
coba mendaftar menjadi 
prajurit TNI-AD. “Pada 2016 
saya mendaftar untuk masuk 
tentara lewat jalur prestasi. 
Alhamdulillah, setelah melewati 
serangkaian tes, saya diterima dan 
dinyatakan lulus menjadi tentara,” 
ujar Alam bangga. 

Alam kemudian melanjutkan 
pendidikan kemiliterannya dan 
lulus pada 2017 sebagai prajurit 
Korps Polisi Militer Angkatan Darat. 
Lalu dalam penempatan pertama, 
Alam mendapat kesempatan 
untuk mengabdi sebagai anggota 
Yonwalprotneg Paspampres sampai 
saat ini.

Selama berdinas di Satuan 
Yonwalprotneg Paspampres, Alam 
selalu menjalankan tugas serta 
tanggung jawabnya dengan baik. 
Meski bertugas sebagai seorang 
prajurit yang mengamankan simbol-
simbol negara, dia tetap rajin berlatih 

Pratu Alam Saputra
JUARA TINJU 

NASIONAL TUMBANG, 
DIHAJAR PRAJURIT 

PASPAMPRES
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secara mandiri. hingga akhirnya 
pada 2018, Alam bergabung 
dengan pembinaan prajurit–prajurit 
berprestasi lainnya di lingkungan 
Paspampres. 

Karena dasar olahraga yang 
dimiliki Alam adalah olahraga beladiri, 
dia pun diajak mengikuti latihan di 
Sasana Nelson Nainggolan Gym. 
Saat itulah prajurit Pomad ini merasa 
tertarik dengan olahraga tinju dan 
mulai memperhatikan teknik bertinju. 
Melihat potensi dalam diri Alam, sang 
promotor sekaligus manajer Nelson 
Nainggolan menyarankan Alam 
menekuni olahraga tinju.

Awal 2019 Alam tercatat naik 
ring tinju pertama kali pada even Tinju 
Pro Nasional Pancasila Boxing Day di 
The Pallas SCBD Jakarta Selatan pada 
8 September 2019. Dia mengikuti 
pertandingan tinju profesional kelas 
berat memperebutkan peringkat 8 
Indonesia. 

Saat itu Alam melawan Michael 
Wattimena dan berhasil menang 
TKo pada ronde pertama. Riwayat 
pertandingannya sempat berhenti 
karena pandemi. Tapi pria yang 
memiliki suara emas ini selalu berlatih 
di sela–sela waktu penugasannya 
untuk menjaga kemampuannya. 
hingga akhirnya pria yang memiliki 
postur tubuh gagah ini mengikuti 
perebutan sabuk Kejuaraan Tinju 
Nasional Championship KTPI pada 

2021 melawan David Koswara, 
seorang petinju senior yang banyak 
meraih prestasi. Keduanya bertarung 
dalam kelas berat +90,7 kilogram. 

Pria berusia 25 tahun yang 
sebelumnya menduduki peringkat 
8 Nasional Kelas Berat ini berhasil 
membuat David tumbang dalam dua 
ronde. “Kemenangan yang membawa 
saya menjadi peringkat 1 Nasional 
Kelas Berat KTPI akan menjadi titik 
awal pencapaian dan motivasi saya 
ke depannya. Saya mampu dan saya 
akan berusaha mempertahankan 
gelar saya serta terus berprestasi 
memenangkan pertandingan lainnya 
demi mengharumkan nama Satuan 
Yonwalprotneg Paspampres dan 
Korps Polisi Militer Angkatan Darat,” 
janji Alam kepada Mayor Cpm 
Sandri oktamy, Danyonwalprotneg 
Paspampres.

LANTAS BAGAIMANA LATIHAN 
SAAT PANDEMI COVID-19

Di masa pandemi Covid-19, 
latihan tetap harus memperhatikan 
protokol kesehatan (prokes). Latihan 
ini bersifat ringan, mulai Senin sampai 
Sabtu, dengan materi speed, power 
dan teknik memukul. Selain itu, harus 
tetap menjaga daya tahan tubuh agar 
tetap fit dengan pola makan teratur, 
asupan vitamin, istirahat yang cukup 
dan mengurangi interaksi dengan 
orang lain sebagai salah satu upaya 

pencegahan penularan virus Covid-
19.

Demikian lah gambaran seorang 
prajurit Yonwalprotneg Paspampres 
sang petinju profesional kelas berat 
kebanggaan Polisi Militer Angkatan 
Darat. Semoga senantiasa tetap 
bersikap profesional, berprestasi serta 
mencerminkan jiwa “Wicaksana Setia 
Waspada” n

Penulis : 
Kapten Cpm Agus Chandra Ariston 

Danki Walmor A Yonwalprotneg Paspampres
NRP 11120025530886
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BEBERAPA waktu lalu, 

tepatnya 29 april 2021, dari 

ruang rapat mapuspomad, 

danpuspomad dan Ketua Persit 

Kartika Chandra Kirana Cabang bs 

Puspomad menyapa seluruh anggota 

Persit Kartika Chandra Kirana 

satpomad secara virtual.

Kegiatan pertemuan gabungan 

yang diselenggarakan Persit Kartika 

Chandra Kirana PCbs Puspomad ini 

diikuti 65 titik participant yang terdiri 

dari ranting 5 Pom dan anak ranting 

satpomad se-indonesia. tujuan 

utamanya, menjalin 

silaturahmi 

dengan 

seluruh 

anggota 

Persit.

selain itu, agenda lain yang 

dilakukan adalah menyosialisasikan 

struktur organisasi di tingkat Persit 

Kartika Chandra Kirana PCbs 

Puspomad dan menginformasikan 

kembali tentang aturan penggunaan 

atribut yang berlaku di organisasi 

Persit Kartika Chandra Kirana.

dalam kesempatan itu, 

danpuspomad Letnan Jenderal 

tni Chandra W sukotjo, m.sc. dan 

Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 

Cabang bs Puspomad ibu tamara 

Chandra W sukotjo didampingi 

Wakil Ketua Persit Kartika Chandra 

Kirana Cabang bs Puspomad ibu 

aan rudi Yulianto, Pembina Harian 

brigjen tni sudirman dan Pengurus 

Persit Kartika Chandra Kirana PCbs 

Puspomad.

dalam sambutannya, 

danpuspomad berpesan agar 

Persit harus bisa menciptakan 

suasana yang harmonis dalam 

rumah tangga. gunakan 

kegiatan Persit untuk belajar 

mengembangkan diri, baik 

dalam kemampuan 

berpikir, bersikap 

dan berperilaku 

sesuai nilai etika 

serta memanfaatkan 

Persit sebagai cara untuk 

memantapkan estetika 

diri.

“anggota Persit 

juga harus meningkatkan 

keimanan, ikuti dan patuhi perintah 

pimpinan tni ad, jangan mudah 

terprovokasi dengan berita hoaks, 

batasi penggunaan sosial media 

karena bahaya bagi diri sendiri, 

keluarga, maupun kepentingan tni 

ad dan hindari terulangnya kasus 

yang melibatkan anggota Persit,” 

tegas danpuspomad.

danpuspomad juga 

mengucapkan terima kasih dan 

mengapresiasi kehadiran ibu-ibu 

Persit dalam acara virtual ini. “ini 

merupakan sebuah penghormatan 

kepada isteri dan seluruh Pengurus 

Persit Kartika Chandra Kirana PCbs 

Puspomad” ujar danpuspomad.

Ketua Persit Kartika Chandra 

Kirana Cabang 

bs Puspomad, 

tamara Chandra 

W sukotjo, 

menyampaikan 

bahwa dengan 

menggunakan 

JALIN SILATURAHMI DENGAN 
PERSIT SATUAN POMAD SELURUH 

INDONESIA MELALUI VICON
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teknologi dapat saling menyapa 

dan bertemu secara virtual sebagai 

komunikasi langsung untuk menjaga 

tali silaturahmi, rasa kebersamaan 

dan kepedulian saling mendukung.

“upaya silaturahmi dan 

sambung rasa ini akan diadakan 

minimal dua bulan sekali yang 

juga akan diisi berbagai isu aktual 

atau edukasi pengetahuan yang 

bersifat konsumtif dan kami ingin 

mendapatkan umpan balik dari 

semua anggota Persit apa yang kira-

kira bisa diangkat untuk dijadikan 

bahan tema dalam pertemuan virtual 

berikutnya,” ujarnya.

Kecanggihan media sosial yang 

ada saat ini dapat dimanfaatkan 

untuk mengembangkan kreativitas 

serta mendukung segala kegiatan 

menjadi lebih mudah. “Kita 

diuntungkan dengan keadaan 

pandemi yang tadinya kita harus 

berkumpul dengan melakukan 

seremonial yang kadang-kadang 

memerlukan beberapa hari ke 

belakang untuk mempersiapkannya, 

tapi kali ini kita cukup bisa 

memanfaatkan waktu dengan 

kecanggihan vicon ini. Jadi,  marilah 

kita gunakan kesempatan ini. 

Kemudian dengan  kecanggihan 

teknologi yang ada, marilah kita 

senantiasa mengingat status kita 

sebagai istri prajurit yang beretika 

sehingga dalam bersosial media 

selalu bijak dalam bertindak,” 

tuturnya.  

  tamara Chandra W sukotjo 

pun berpesan jika menjadi  netizen 

(pengguna internet), jangan menjadi 

netizen yang tidak bertanggung 

jawab yang hanya berani bersuara 

negatif atau merugikan dengan 

menyembunyikan identitas. setiap 

hal yang dilakukan harus bertujuan 

positif, berpikir positif serta bereaksi 

positif.

 di akhir acara, tamara 

Chandra W sukotjo memberikan 

hadiah kepada Persit Jajaran 

satpomad yang menjuarai lomba 

yel-yel dalam kegiatan pertemuan 

tersebut. Juara 1 Persit Kartika 

Chandra Kirana ranting 5 Pom Cab 

iii Pd iskandar muda, Juara 2 Persit 

Kartika Chandra Kirana ranting bs 

X Pusdikpom Pg Kodiklatad, Juara 

3 Persit Kartika Chandra Kirana 

ranting 5 Pom Cab iii Pd XVi/ 

Patimura, Juara Harapan 1 Persit 

Kartika Chandra Kirana ranting 5 

Pom Cab iii Pd V/ brawijaya dan 

Juara Harapan 2 Persit Kartika 

Chandra Kirana ranting 5 Pom Cab 

iii Pd i/ bukit barisan. Pemberian 

hadiah ini untuk membangkitkan 

soliditas dan semangat serta 

kegembiraan diantara Persit Jajaran 

satpomad.  n

Penulis : 
Seksi Organisasi Persit KCK PCBS 

Puspomad
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PANDEMI COVID-19

Bukan Hambatan Tetapi 
Menjadi Tantangan

AKTIVITAS yang semula dilakukan 
di luar rumah, kini memaksa 
masyarakat lebih banyak melakukan 

aktivitas di dalam rumah sejak kemunculan 
Covid-19. masyarakat mulai beralih 

melakukan aktivitas di dalam rumah dengan 
memanfaatkan teknologi. Jadi, pandemi ini 
sebenarnya tidak menjadi alasan untuk berhenti 
dalam melakukan beragam aktivitas dan inovasi.

saat ini justru dibutuhkan inovasi-inovasi 
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Bukan Hambatan Tetapi 
Menjadi Tantangan

untuk mempermudah aktivitas 
manusia di tengah keterbatasan 
beraktivitas di luar rumah. Hampir 
setiap orang mengeluh dengan 
kondisi yang terjadi, karena kondisi 
ini penuh ketidakpastian, di mana 
belum diketahui kapan pandemi 
akan berakhir.

dengan memanfaatkan 
teknologi yang ada, misalkan dengan 
aplikasi Video Conference secara 
online,  merupakan salah satu cara 
efektif untuk menggantikan tatap 
muka langsung. saat ini Persit sudah 
memakai teknologi ini untuk acara 
pertemuan anggota, pertemuan 
gabungan, webinar- webinar dengan 
materi-materi yang menarik. Hal 
ini sangat memudahkan kita untuk 
mengikuti kegiatan tersebut di 
manapun kita berada. 

di tengah pandemi saat ini, 
kita harus tetap optimis untuk 
kreatif dan inovatif. beruntung, 
saat ini dukungan teknologi digital 
sangat besar, sehingga kita dapat 
mengadopsi cara-cara baru supaya 
lebih efisien. era digital ini pun 
menjadi peluang tersendiri bagi kita 
untuk lebih berkreasi karena semua 
platform yang dibutuhkan telah 
tersedia. 

Pandemi Covid-19 membawa 
perubahan besar secara cepat 
menuju era digitalisasi. Perubahan 
itu mulai dari pertemuan yang 
biasanya dilakukan secara tatap 
muka, kemudian beralih bertemu 

secara daring (online). Lantaran itu 
transformasi pemanfaatan teknologi 
digital bisa menjadi salah satu kunci 
untuk menekan dampak pandemi. 
dengan begitu, adanya pandemi ini 
tidak serta merta menjadi hambatan 
bagi kita. Justru, inilah momen 
yang tepat untuk menggunakan 
teknologi,n

Penulis : 
Seksi Organisasi Persit KCK PCBS 

Puspomad
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KETUA Persit KCK ranting 
6 denpom Cabang XViii 
madiv Koorcab divif 2 Pg 

Kostrad ny ayu sundoro beserta 
pengurus Persit lainnya mengenali 
beberapa jenis membatik. di 
antaranya batik ciprat dan batik 
sibhori. 

ayu sundoro berharap kegiatan 
pelatihan dan membatik ini dapat 
membantu upaya pembangunan 
ekonomi yang mempengaruhi sektor 
perekonomian nasional. di antaranya 
bisa menjadi lapangan usaha mandiri 
bagi ibu–ibu, khususnya di denpom 
Lawang  untuk meningkatkan 
pendapatan.

sebagaimana diketahui, 
batik adalah kain bergambar yang 

pembuatannya secara khusus 
dengan menuliskan atau menerakan 
malam pada kain yang diproses 
dengan cara tertentu yang memiliki 
kekhasan. respons dunia terhadap 
batik indonesia sangat baik, 
sehingga mendapatkan pengakuan 
dunia melalui unesCo-Pbb 
yang mengukuhkan batik sebagai 
intangible Cultural Heritage of 
Humanity peninggalan budaya dunia 

dari indonesia pada 29 september 
2009 di abu dhabi.

menurut ayu sundoro, saat 
ini kemajuan dan perkembangan 
kerajinan batik tidak diimbangi 
regenerasi para pembatik itu sendiri. 
minimnya regenerasi pembuat 
batik menjadikan jumlah mereka 
semakin lama makin sedikit dan 
didominasi kaum tua. “memang 
diperlukan kesabaran 
dan ketelitian dalam 
membatik, tapi bukan 
berarti kesabaran dan 

PERSIT KCK RANTING 6 DENPOM CABANG 
XVIII MADIV KOORCAB DIFIV 2 PG KOSTRAD
BELAJAR MEMBATIK
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ketelitian itu hanya dimiliki kaum tua 
saja,” ujarnya.

“agar eksistensi batik indonesia 
tetap terjaga di masa depan, saya 
berharap ibu-ibu harus mulai sadar 
untuk turut terjun dalam pembuatan 
batik. Jangan sampai dituntut pihak 
lain hanya karena keengganan kita  
melestarikan dan mewarisi seni 
budaya membatik itu sendiri. ini 
adalah tugas kita bersama untuk 
mewariskannya kepada generasi 
berikutnya atau generasi muda kita,” 
tuturnya.

Kepada ibu–ibu Persit Kartika 
Chandra Kirana ranting 6 denpom 
Cabang XViii madiv Koorcab divif 2 
Pg Kostrad, ayu sundoro berharap 
selalu mengobarkan semangat 
pantang mundur, semangat belajar 

serta semangat kemandirian dan 
solidaritas yang akan menjadikan 
semua tumbuh berkembang 

untuk meraih kesejahteraan 
yang didambakan. sebab, seiring 
perkembangan zaman, perajin batik 
mulai berkurang. Hal ini disebabkan 
kurangnya orang yang berminat 
untuk membatik. 

“untuk itu, mulai sekarang kita 
harus ikut terjun dalam pembuatan 
batik dan ini merupakan tugas kita 
bersama untuk meneruskan kepada 
anak-anak muda agar kemandirian  
tetap berkembang,” 
katanya.

menindaklanjuti 
hasil kegiatan membatik 
ini, ayu sundoro 
memberikan pesan 
kepada seluruh 
anggota Persit 
Kartika Chandra 
Kirana ranting 
6 denpom Cabang 
XViii madiv Koorcab 
divif 2 Pg 
Kostrad. di 
samping 

melaksanakan tugas utama Persit 
sebagai pendamping dan pendukung 
suami dalam melaksanakan tugas 
negara, setiap anggota Persit 
berperan dalam melestarikan budaya 
bangsa indonesia. “budaya warisan 
bangsa itu salah satunya dengan 
melestarikan batik yang mempunyai 
nilai luhur dan ciri khas tersendiri,” 
ujarnya. n
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MASA karantina selama 

pandemi Covid-19 

mengharuskan semua 

orang tetap di rumah. Kata “rebahan” 

atau bersantai seharian jadi semakin 

melekat di sebagian orang akibat 

ditiadakannya aktivitas di luar 

rumah, seperti sekolah dan bekerja. 

daripada hanya bersantai dan tidak 

berkegiatan apa pun, tidak ada 

salahnya mencoba beberapa hobi 

yang sedang menjadi tren akhir-akhir 

ini.

berawal dari hobi membuat 

minuman untuk suami tercinta, susu 

Kedelai ternyata bisa menghasilkan 

pundi-pundi rupiah di masa seperti 

ini.  n

Ny. Romania Mahardika
Hobi di Masa Pandemi, 

Bisnis Baru yang 

Menjanjikan

Nama : 

Ny. Romania Mahardika

Istri dari :

Serka Bayu Adi Krisbiyantoro

Nama Usaha :  

Susu Kedelai

Produk Usaha : 

Minuman

Nama Medsos/ No Telp :  

dhe’SU / 082234311455

Tingkat Kepengurusan : 

Persit Kartika Chandra Kirana Cabang 

VI Yonpom PCBS Puspomad
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GIGI susu akan muncul saat 
bayi berusia 6-12 bulan. Gigi 
susu tumbuh secara bertahap 

dan akan lengkap saat anak berusia 
3 tahun. Waktu kemunculan gigi susu 
pada anak berbeda-beda. hal itu bisa 
dipengaruhi oleh ras, etnik, demografi 
dan asupan nutrisi anak. Jumlah total 
gigi susu anak adalah 20 buah, terdiri 
dari 8 gigi depan (gigi seri), 4 gigi 
taring dan 8 gigi geraham. 

Penting bagi orang tua untuk 
peduli terhadap kesehatan gigi dan 
mulut si anak sejak dini. Kesehatan 
gigi dan mulut yang terjaga dengan 
baik dapat menunjang aktivitas dan 
tumbuh kembang anak di kemudian 
hari serta masa depan anak.  

Gigi susu yang rusak akan 
mempengaruhi pertumbuhan dan 

perkembangan gigi permanen kelak. 
Gigi susu yang rusak dan tanggal 
bisa mengakibatkan rahang anak 
mengecil. hal ini menyebabkan gigi 
permanen yang berada di bawah gigi 
susu tidak mendapatkan tempat yang 
optimal untuk tumbuh. Jika sudah 
begini, tak menutup kemungkinan 
gigi permanen akan tumbuh 
berantakan.

Adalah karies gigi atau gigi 
berlubang yang merupakan masalah 
umum yang ditemui orang tua 
terhadap putra-putri tercintanya. 
Sebagai informasi, karies gigi atau 
gigi berlubang adalah kerusakan yang 
terjadi pada jaringan keras gigi karena 
aktivitas bakteri dalam plak yang 
disebut bakteri Streptococcus mutans. 

Adanya bakteri dalam mulut 

memang suatu hal yang normal. 
Namun seiring waktu penumpukan 
bakteri, sisa-sisa makanan dan air 
liur dalam mulut bisa menyebabkan 
plak serta terbentuk zat asam dalam 
plak, sehingga menyebabkan jaringan 
keras gigi larut. 

Karies gigi pada anak begitu 
cepat, karena gigi susu (gigi 
pertama yang tumbuh pada anak) 
cenderung memiliki lapisan email 
dan dentin yang lebih tipis. Lambat 
laun karies gigi dapat menyebabkan 
gigi berlubang bahkan gigi tanggal. 
Sayangnya, banyak orang tua 
menyepelekan karies pada gigi susu, 
karena menganggap ini bersifat 
sementara dan akan hilang jika gigi 
permanennya tumbuh.

Untuk mengatasi karies gigi 
pada anak tergantung pada usia dan 
tingkat keparahannya. Pada tahap 
ringan, yakni muncul bercak kuning 
atau cokelat di gigi. Membersihkan 
gigi secara teratur oleh orang tua 
dapat membantu mencegah karies 
gigi pada anak bertambah luas dan 
proses terjadinya karies juga dapat 
dihentikan.

Sementara untuk anak di bawah 
1 tahun, Anda bisa menyeka giginya 
secara perlahan menggunakan 
lap lembut yang sudah dibasahi 
air hangat. Sedangkan untuk anak 
usia di atas 3 tahun, Anda bisa 
menggunakan sikat gigi dan pasta 
gigi yang mengandung flouride 
(gunakan sedikit saja).  

Adapun penyebab umum 
kerusakan gigi susu:
1. Penggunaan dot susu secara 

berlebihan.
2. Plak susu yang menempel pada 

gigi yang tidak dibersihkan 
secara teratur.

3. Kekurangan kalsium dan mineral.
4. Konsumsi gula berlebih (cokelat, 

kue atau minuman manis).
5. Anak sulit diajak periksa rutin ke 

dokter gigi karena takut dengan 
dokter.

6. Minum susu saat malam sampai 
anak tertidur, sehingga gigi yang 
tidak dibersihkan menimbulkan 
plak.

7. Bakteri dari mulut yang didapat 
dari saliva / air ludah pada orang 
dewasa. n

MEMAHAMI 
PENYEBAB 

KERUSAKAN GIGI 
PADA ANAK

Penulis :
Letda Ckm PuGuH PRASETYO, Amd. KG 

NRP 21010257791078 
Kapolgi Polkes Denma Puspomad
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