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PEMBACA tercinta. Segala puji hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa, 
karena atas seizin-Nya Majalah Gajah mada Edisi 2022 yang saat ini 
tengah dibaca bisa Kembali terbit.

Terbitnya majalah ini bertepatan dengan Ulang Tahun ke-76 Pomad, 
besar harapan tim redaksi sajian narasi setiap halamannya jadi informasi 
bermanfaat bagi para pembaca.

Majalah ini di isi sambutan Komandan Pusat Polisi Militer, Letnan 
Jenderal TNI Chandra W. Sukotjo, M,Sc. Tentang mewujudkan Prajurit Polisi 
Militer TNI Angkatan Darat yang Responsif dan Berintegritas, rangkaian 
kegiatan HUT ke-76 Corps Polisi Militer TNI Angkatan Darat, Safety Riding 
Pomdam IV/Dip sebagai Upaya untuk mengurangi angka kecelakaan lalu 
lintas, dan yang teranyar hadirnya Denpom IX/2 Mataram mendukung 
pagelaran Motor GP Mandalika Tahun 2022.

Peran Pelaksanaan pengamanan fisik di wilayah Pomdam XVIII/
Kasuari dan penyerahan diri milisi RM Blaize di Republik Demokratik 
Kongo, penggunaan aplikasi hellotracks dan HT Miltracs dalam kegiatan 
pengawalan satuan Pomdam XII/Tanjungpura. Kemampuan Persit Denpom 
II/4 Pomdam II/Sriwijaya hingga Kopeng sejarah terbentuknya Pomad dan 
Pendidikan Military Polisi Basic Office Leader Course terangkum lengkap 
didalamnya. Ini tak lain merupakan satu unit satuan utuh bagi kecabangan 
Polisi Miiter, khususnya Pomad.

HUT ke-76 ini diabadikan 10 Prajurit Pomad berprestasi pada PON 
XX Tahun 2021 dan peran serta prajurit Pomad menjadi pejabat diplomatik 
di luar negeri. Jadi hal istimewa yang membanggakan.

Totalitas peran Puspomad terhadap wabah Covid-19 terus mengalir 
sejak awal pandemi hingga endemic ini hampir tiba. Staltahmil Puspomad 
dibalik Pandemi Covid-19, peran serta Pomdam Jaya/Jayakarta dalam 

upaya pencegahan Wabah Covid-19, serta Hidup 
Sehat dan Cerdas di Masa Pandemi tersaji lengkap 
di edisi ini.

Semoga informasi yang tertuang dapat 
bermanfaat menambah khasanah wawasan kita, 
khususnya Prajurit Polisi Militer TNI Angkatan 

Darat di mana pun berada dan bertugas.

Selamat membaca!
Redaksi 

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

3Gadjah Mada
MAJALAH

REDAKSIONAL



EDISI TAHUN 2022

KEGIATAN SATUAN
18  MENGOPTIMALKAN SUMBER DAYA 

MANUSIA DI WILAYAH DALAM 
PELAKSANAAN PENYEILIDIKAN, 
PENGAMANAN FISIK DI WILAYAH POMDAM 
XVIII/KASUARI

20  PERAN SERTA POMDAM JAYA/JAYAKARTA 
DALAM UPAYA PENCEGAHAN WABAH 
COVID-19

22  DENPOM IX/2 MATARAM MENDUKUNG 
PAGELARAN MOTOGP MANDALIKA 2022

24  STALTAHMIL PUSPOMAD MEMBANTU 
MENGATASI  PANDEMI COVID-19

OPINI
27  MENGUBAH BUKTI AUDIT MENJADI ALAT 

BUKTI HUKUM

INFO KOMANDO
8  PEJABAT PUSPOMAD
9  PENERANGAN PUSPOMAD

PERINGATAN HUT KE-76 
CORPS POLISI MILITER 
TNI ANGKATAN DARAT TAHUN 2022

INFO
KOMANDO 10

PENGGUNAAN APLIKASI HELLOTRACKS 
DAN HT MILLTRAC DALAM KEGIATAN 
PENGAWALAN DI POMDAM XII/
TANJUNGPURA

PENGETAHUAN 34

LETNAN JENDERAL TNI CHANDRA W. 
SUKOTJO, M.SC.
KOMANDAN PUSAT POLISI MILITER AD

INFO 
KOMANDO 6

POMDAM IV/DIPONEGORO SAFETy 
RIDING SEBAGAI UPAyA UNTUK 
MENGURANGI ANGKA KECELAKAAN 
LALU LINTAS

KEGIATAN
SATUAN 14

DAFTAR ISI

Gadjah Mada
MAJALAH

Gadjah Mada

4 Gadjah Mada
MAJALAH

Gadjah Mada
MAJALAH



PERSIT
78  PERSIT DENPOM II/4 PALEMBANG
 HIDUP SEHAT DAN CERDAS DI MASA 

PANDEMI COVID-19
79  PERSIT DENPOM II/4 POMDAM II/

SRIWIJAYA 
 NY. NYAYU MARDIAH APRILINA, AKTIF 

BERBAGI ILMU
80  PERSIT KARTIKA CANDRA KIRANA 

ANAK RANTING 1 DENPOM XVII/1 BIAK 
POMDAM XVII/CEN

 KEGIATAN SOSIAL PEMBERIAN PAKET 
BELAJAR SERTA PENGENALAN WAWASAN 
KEBANGSAAN BAGI ANAK SEKOLAH DASAR

81  PERSIT KCK DENPOM IV/5 SEMARANG
 SAHABAT BERKAH RAMADHAN

TEKNOLOGI
82  MEMBANGUN KEAMANAN SIBER 

PERSPEKTIF EROPA BARAT SIBER 
SEBAGAI DIMENSI BARU

KESEHATAN
85  KENALI PENYEBAB DAN CARA 

MENGHILANGKAN BAU MULUT (HALITOSIS)

SARANG NyAMAN
PERSIT 76

SERTU WIRA SUKMANA, 
ATLET MENEMBAK 
POMDAM JAyA/
JAyAKARTA
TIDAK MELUPAKAN 
JATIDIRI SEBAGAI 
PRAJURIT POLISI MILITER

PRAJURIT 
BERPRESTAISI 58

PRAJURIT BERPRESTASI
60  MAYOR CPM (K) SYLVIA SILIMANG, ATLET 

MENEMBAK
 BANGGA BISA MEMBAWA HARUM NAMA 

BANGSA DAN KESATUAN
62  SERTU RIO MAHOLTRA, ATLET LARI GAWANG
 MENGHARUMKAN NAMA SATUAN
63  SERDA (K) NINDA SEPINJA PUTRI, ATLET 

MENEMBAK
 DUKUNGAN APRESIASI DARI SATUAN
64  SERTU (K) FANY FEBRIANA WULANDARI, 

ATLET MENEMBAK
 MELAKUKAN YANG TERBAIK DEMI 

MENGHARUMKAN NAMA KESATUAN

65  SERDA (K) FITRI ANGGI YANI
 DISIPLIN, KERJA KERAS DAN FOKUS
65  SERDA PAOLO MALDINI SATIAMU
 SUPPORT DARI KESATUAN
66  MILITARY POLICE BASIC OFFICER 

LEADERSHIP COURSE
70  PERAN DISIPLIN ILMU DALAM 

MEMBANGUN POSTUR PRAJURIT POLISI 
MILITER YANG ADAPTIF DAN PROFESIONAL

SEJARAH
74  MENGENAL SEJARAH POLISI MILITER 

KODAM JAYA/JAYAKARTAPENGETAHUAN
36  KOPENG DAN SEJARAH TERBENTUKNYA 

POLISI MILITER
40  SATGAS BGC XXXIX-D/MONUSCO KEGIATAN 

PENYERAHAN DIRI MILISI RM BLAIzE DI 
REPUBLIK DEMOKRATIK KONGO 

45  KEGIATAN BINTERTAS POMDAM III/SILIWANGI 
“BERSINAR RUMAHNYA SEHAT JASMANINYA“

48  PEMANFAATAN KEMAJUAN TEKNOLOGI  PADA 
KEGIATAN KETAHANAN PANGAN DALAM 
BUDIDAYA TANAMAN SISTEM HIDROPONIK

52  PERAN SERTA PRAJURIT POMAD MENJADI 
PEJABAT DIPLOMATIK DI LUAR NEGERI

54  PANCA DHARMA CORPS POMAD

MENGENAL LEBIH DEKAT ALKAPSUS 
POMAD PISTOL KEJUT LISTRIK

PENGETAHUAN 42

Gadjah Mada
MAJALAH

5Gadjah Mada
MAJALAH

Gadjah Mada
MAJALAH

DAFTAR ISI



Sambutan
Letnan Jenderal TNI Chandra W. Sukotjo, M.Sc.

Komandan Pusat Polisi Militer AD

Gadjah Mada
MAJALAH

6 Gadjah Mada
MAJALAH

Gadjah Mada
MAJALAH

INFO KOMANDO



DANPUSPOMADSambutan
Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Segenap insan Polisi Militer TNI Angkatan Darat 
dimanapun berada dan bertugas, pertama-tama 
marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji 
syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Besar, karena berkat Rahmat dan KaruniaNya 
kita masih diberikan kekuatan serta keselamatan 
sehingga kita dapat berinteraksi kembali melalui 
penerbitan Majalah Gajah Mada edisi 
khusus HUT ke 76 Corps Polisi Militer 
TNI Angkatan Darat tahun 2022.

Pada kesempatan 
yang baik ini, saya selaku 
Danpuspomad dan pribadi 
atas nama Corps Polisi 
Militer TNI Angkatan Darat 
menghaturkan rasa bangga 
dan hormat yang sebesar-
besarnya kepada seluruh Prajurit 
dan PNS POMAD dimanapun berada 
yang sampai saat ini tetap konsisten 
serta menjaga eksistensi dalam melaksanakan 
tugas guna menjaga keutuhan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia.

Majalah Gajah Mada sebagai salah satu 
media komunikasi dan interaksi, diharapkan dapat 
memberikan gambaran kepada para pembaca 
tentang tugas, visi, kebijakan, informasi serta 
perkembangan organisasi Corps Polisi Militer TNI 
Angkatan Darat yang telah memasuki usia 76 tahun 
pengabdian kepada Negara yang kita cintai.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya 
mengajak seluruh warga Coprs Polisi Militer TNI 
Angkatan Darat untuk dapat mempelajari serta 
memahami makna dari tulisan yang dibuat oleh 
para narasumber, sehingga akan dapat menambah 
wawasan serta pengetahuan yang kelak akan 

bermanfaat dalam tugas pengabdian kepada Bangsa 
dan Negara. Tidak lupa saya juga mengajak kita 
semua untuk senantiasa selalu belajar, berlatih, 
meningkatkan moral, disiplin dan kepatuhan 
terhadap hukum dalam setiap pelaksanaan tugas 
pokok guna mewujudkan Prajurit Polisi Militer TNI 
Angkatan Darat yang responsif dan berintegritas.

Kepada para penulis dan penyusun yang telah 
menyumbangkan ide, pikiran dan gagasan dalam 

penerbitan majalah Gajah Mada Edisi khusus 
HUT Ke-76 Corps Polisi Militer TNI 

Angkatan Darat Tahun 2022, saya 
mengucapkan terima kasih dan 

penghargaan yang setinggi-
tingginya atas sumbangsih 
untuk kemajuan Corps Polisi 
Militer TNI AD.

 
76 tahun pengabdian 

adalah masa yang cukup 
panjang, banyak capaian 

dan prestasi yang telah diukir, 
keterbatasan yang ada bukan suatu 

hambatan yang untuk berkreasi, berkarya serta 
berinovasi. Tetap semangat dan profesional dalam 
menjalankan tugas pengabdian kepada Negara dan 
Bangsa Indonesia. Semoga Prajurit Polisi Militer 
TNI Angkatan Darat  semakin Responsif dan 
Berintegritas.

“Dirgahayu Ke-76,
Corps Polisi Militer TNI Angkatan Darat, 

tanggal 22 Juni 2022“

 Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa 
memberikan perlindungan dan bimbingan-Nya 
kepada kita semua dalam rangka pengabdian 
kepada Corps, TNI, Bangsa dan Negara. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita semua.

Gadjah Mada
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PENERANGAN Puspomad 
dalam menjalankan 
tugas sebagai salah satu 

pelaksanaan bidang pelayanan 
penerangan adalah menyampaikan 
informasi secara benar dan 
profesional tentang seluruh kegiatan 
jajaran Polisi Militer TNI Angkatan 
Darat diseluruh wilayah Indonesia, 
selain itu penerangan puspomad 
juga bertugas, menyampaikan 
informasi,  semua itu ditujukan dalam 
rangka mendukung tugas pokok 
TNI Angkatan Darat khususnya 
tugas pokok Polisi Militer TNI 
Angkatan Darat yakni  berperan 
menyediakan dan publikasi berita 
serta informasi, baik kepada prajurit, 
PNS dan keluarga besar TNI AD 

khususnya Polisi Militer, maupun 
kepada masyarakat sesuai kebijakan 
Pimpinan Polisi Militer TNI Angkatan 
Darat.

Perkembangan penerangan 
Polisi Militer TNI Angkatan Darat 
semakin meningkat. Hal ini terlihat 
dari beberapa kegiatan penerangan 
puspomad yang memberikan 
informasi berita dari seluruh kegiatan 
TNI AD dan khususnya fungsi polisi 
militer, selanjutnya di beberapa 
satuan Polisi Militer TNI Angkatan 
Darat juga memperlihatkan fungsi 
penerangan Polisi Militer secara baik 
dari beberapa kegiatan sosial kepada 
masyarakat yang dilaksanakan 
bersama dengan prajurit Polisi Militer. 

Fungsi dan peran penerangan 
Polisi Militer di seluruh jajaran 
Polisi Militer TNI Angkatan Darat 
semakin diperlukan eksistensinya 
di lingkungan TNI AD. Oleh karena 
itu, Pimpinan TNI AD memutuskan 
membentuk organisasi penerangan 
melalui Peraturan Kepala Staf 
Angkatan Darat Nomor 15 Tahun 
2016 tanggal 26 Desember 2016 
tentang Organisasi dan Tugas 
Pusat Polisi Militer TNI Angkatan 
Darat (Orgas Puspomad) Uji Coba, 
yang mana disempurnakan dengan 
Peraturan Kepala Staf Angkatan 
Darat Nomor 26 Tahun 2019 tentang 
Organisasi dan Tugas Pusat Polisi 
Militer TNI Angkatan Darat (Orgas 
Puspomad).

Kegiatan penerangan yang 
dimaksud disini adalah kegiatan 
penerangan yang mempunyai 
tujuan-tujuan tertentu yang 
mencakup kegiatan penerangan yang 
berhubungan dengan pelaksanaan 
tugas pokok Polisi Militer TNI 
Angkatan Darat dengan mewujudkan 
prajurit Polisi Militer yang  responsif 
dan berintegritas. n

PENERANGAN PUSPOMAD

Penulis :
Mayor Cpm Ady Jimmi Sihombing

NRP 11090000730781
Kasipen Puspomad
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1. BAKTI SOSIAL (Jumat, 10/6/2022)
Berdasarkan Surat Edaran Danpuspomad Nomor 

SE/06/V/2022 tanggal 19 Mei 2022 yang merupakan 
Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Corps 
Polisi Militer TNI Angkatan Darat dilaksanakan berbagai 
rangkai kegiatan. Kegiatan tersebut telah di mulai dari 
bulan Mei 2022., diantaranya kegiatan Karya Bakti 
dengan melaksanakan renovasi terhadap bangunan SDN 
Weninggalih 02 KP.Tegal Mukti Rt 11/05 DS Weninggalih 
Kec Jonggol Kab Bogor dilanjutkan dengan kegiatan Bakti 
Sosial yakni pemberian sembako kepada masyarakat 
disekitarnya SDN Weninggalih. 

2. NAPAKTILAS yOGyAKARTA DAN 
MOJOKERTO (27/5/2022 DANPUSPOMAD DAN 
30/5/2022 WADANPUSPOMAD)

Napaktilas yang diikuti oleh Danpuspomad di Kopeng 
Jawa Tengah serta Wadanpuspomad ke Mojokerto Jawa 
Timur dilaksanakan sebagai bentuk untuk mengenang 
berbagai kejadian di masa lalu yang sangat mempengaruhi 
kehidupan Corps Polisi Militer masa kini. 

Peringatan Hut ke-76
corps poLIsI MILITEr 
TNI ANGKATAN DArAT 

TAHUN 2022
Tokoh Gadjah Mada adalah tokoh yg sangat 

memiliki arti dalam kehidupan Corps  Polisi Militer TNI 
Angkatan Darat. Polisi Militer TNI Angkatan Darat dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai seorang Prajurit Polisi 
Militer selalu mengutamakan sifat-sifat di antaranya :
a.  Sifat kesatrian yang memiliki makna bahwa sebagai 

Prajurit Polisi Militer harus memiliki sifat kesatria, 
b.  Sifat Bijaksana bahwa Prajurit Polisi Militer harus 

bijaksana dalam mengambil keputusan, 
c.  Sifat Pantang Mudur melambangkan sifat pantang 

mundur dalam membela dan mempertahankan hak, 
kebenaran dan keadilan. 

d.  Sifat kebesaran hati melambangkan bahwa prajurit 
polisi militer harus berbesar hati dalam melaksanakan 
tugas dan kewajiban walaupun dalam suasana 
bagaimanapun
e. Sifat kejujuran suatu dasar dan modal utama yang 

dimiliki Prajurit Polisi Militer.                               

Gadjah Mada
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3. DONOR DARAH (7/6/2022)
Selanjutnya rangkaian kegiatan dalam rangka HUT 

Ke 76 Corps Polisi Militer TNI Angkatan Darat dilanjutkan 
dengan kegiatan donor darah parjurit polisi militer yang 
dilaksanakan diseluruh jajaran polisi militer wilayah, 
pelaksanaan kegiatan anjangsana Puspomad dilaksanakan 
kepada sesepuh Corps di kediaman masing-masing, 
ini merupakan bentuk rasa hormat prajurit polisi militer 
kepada para senior. 

Gadjah Mada
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4. ANJANG SANA (9 s.d 16 Juni 2022)
Pelaksanaan angjangsana yang dilaksanakan oleh 

Puspomad merupakan bentuk rasa hormat kepada 
para sesepuh dan senior corps, sehingga akan selalu 
terciptanya silahturahmi yang kuat kepada seluruh 
keluarga besar Polisi Militer TNI Angkatan Darat.
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5. COURTESy CALL (14 S.D 16 JUNI 2022)
Courtesy call yang telah dilaksanakan Komandan 

Pusat Polisi Militer TNI Angkatan Darat kepada 
seluruh Kepala Staf Angkatan, Kepala Kepolisian  
Republik Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara 
RI, merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka 
memperingati HUT Ke 76 Corps Polisi Militer TNI 
Angkatan Darat, dalam kunjungan kehormatan tersebut, 
Danpuspomad juga memberikan cinderamata kepada 
Kepala Staf Angkatan, Kepala Kepolisian  Republik 
Indonesia dan Kepala Badan Intelijen Negara RI.

6. DOA BERSAMA (16 JUNI 2022)
Doa bersama yang dilaksanakan Puspomad di 

beberapa tempat ibadah di laksanakan antara lain Masjid 
Istiqlal Jakarta, Gereja Katedral Jakarta dan Pura Aditya 
Rawamangun Jakarta, dalam pelaksanaan kegiatan 
doa bersama dihadir Wadanpuspomad, selanjutnya 
Wadanpuspomad mengucapkan terimakasih banyak 
atas terlaksananya kegiatan doa bersama, dalam 
kesempatannya Wadanpuspomad juga memberikan 
taliasih kepada anak yatim sebagai bentuk rasa kepedulian 
Polisi Militer TNI Angkatan Darat kepada masyarakat, 
pelaksanaan doa bersama juga dilaksanakan serentak 
diseluruh satuan Polisi Militer TNI Angkatan Darat 
diwilayah. 
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7. ZIARAH (17 JUNI 2022)
Pelaksanaan ziarah yang dilaksanakan pada 

tanggal 17 Juni 2022 bertempat di TMP Kalibata Jakarta 
merupakan bentuk mengenang jasa para pahlawan yg 
telah mendahului kita semua.

8. SILAHTURAHMI PATI (21 JUNI 2022)
Kegiatan Silahturahi Perwira Tinggi Polisi Militer yang 

diselenggaran pada tanggal 21 Juni 2022 merupakan 
bentuk jalinan Keluarga Besar Corps Polisi Militer TNI 
Angkatan Darat yang tidak akan pernah terputus. 

9. APEL CORPS  (22 JUNI 2022)
Pelaksaan Apel Corps yang dilaksanakan di lapangan 

Sugiri Pusdikpom Kodiklatad adalah kegiatan puncak 
dalam rangka HUT Ke 76 Corps Polisi Militer TNI Angkatan 

Darat. Kegiatan Apel Corps di pimpin langsung oleh 
Danpuspomad Letnan Jenderal TNI Chandra W Sukotjo, 
M.Sc. secara hikmat. 

10. ACARA SyUKURAN HUT  (22 JUNI 2022)
Acara Syukuran yang dilaksanakn di Aula S Parman 

Pusdikpom Kodiklatad adalah sebagai bentuk rasa syukur 
dan terima kasih prajurit Polisi Militer TNI Angkatan Darat 
kepada Tuhan Yang Maha Esa atas apa yang telah di 
berikan. Semoga Corps Polisi Militer TNI Angkatan Darat 
selalui di cintai rakyat dalam membangun Bangsa dan 
Negara Indonesia yang kita cintai. n

Polisi Militer TNI Angkatan Darat 
Responsif dan Berintergritas
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bentuk komitmen Pomdam IV/
Diponegoro untuk meningkatkan 
kualitas dalam kinerja satuan 
Pomdam IV/Diponegoro dan 
sekaligus memberikan informasi 
yang dapat mendukung upaya 

satuan Pomdam IV/Diponegoro 
beserta jajarannya dalam rangka 

mewujudkan  Prajurit Polisi 
Militer yang Profesional, 
modern dan Adaptif. 

Kami memberikan 
sosialisasi tentang 

informasi dan 
pengetahuan tata 
tertib berlalu lintas 
untuk menekan 
angka kecelakaan bagi 
Prajurit Kodam IV/

Diponegoro maupun 
masyarakat agar dalam 

pelaksanaannya akan lebih 
taat terhadap aturan dalam 

berlalu lintas yang baik dan 
benar, Hal tersebut kami tuangkan 

Safety Riding 
Sebagai 
Upaya UntUk 
MengURangi 
angka 
kecelakaan 
lalU lintaS

poMdaM iV/diponegoRo

Penulis :
Letnan Dua Cpm Adiyanto

Prajurit Kodam IV/Diponegoro

PUJI Syukur kami 
panjatkan 
kehadirat 

Tuhan Yang Maha 
Kuasa, karena 
atas seijin-Nya 
Artikel kegiatan satuan 
Pomdam IV/Diponegoro 
dapat kami sajikan 
sebagai bentuk informasi 
maupun pengetahuan bagi 
pembaca sekalian. Pada 
artikel ini, kami memberikan 
gambaran kegiatan yang 
telah dilaksanakan dan layak 
untuk menjadikan pedoman 
agar dapat meningkatkan 
pengetahuan bagi pembaca 
sekalian, hal ini merupakan bagian 
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dalam bentuk kegiatan Safety Riding, 
dalam hal ini kami bekerja sama 
dengan Ditlantas Polda Jateng, Jasa 
Raharja, Dishub, Astra, Yamaha, 
Honda dan mitra lainnya yang tentu 
sangat membantu dalam kelancaran 
terselenggaranya kegiatan tersebut.

Hal ini dapat terwujud dan 
terselenggara atas ide dan gagasan 
#Danpomdam IV/Diponegoro# 
Kolonel Cpm Widyo Wahyono selaku 
sosok pemimpin yang inspiratif 
dan sangat memotifasi kami dalam 
melaksanakan tugas pokok sebagai 
Prajurit Pomdam IV/Diponegoro. 

Perlu kami sampaikan kepada 
pembaca bahwa pada halaman-
halaman selanjutnya akan dilihatkan 
foto-foto ketangguhan dan kemahiran 
motoris Pomdam IV/Diponegoro 
dan Srikandi-Srikandi Pomdam IV/
Diponegoro dalam mengendarai 
motor dengan 1200 cc dan berat 300 
kg untuk pengawalan VIP maupun 
VVIP dan juga keahlian Prajurit 
Pomdam IV/Diponegoro dalam hal 
pengaturan lalu lintas.

Hal ini merupakan bentuk nyata 
prajurit Pomdam IV/Diponegoro yang 
senantiasa memberikan kontribusi 
terbaiknya dalam melaksanakan 
tugas pokok membina dan 
menyelenggarakan fungsi kepolisian 
militer di lingkungan dan bagi 
kepentingan Kodam IV/Diponegoro 
baik dalam penegakan hukum, 
disiplin dan tata tertib militer hingga 
penyelidikan Kriminal di wilayah 

hukum Kodam IV/Diponegoro.

Dengan kerendahan hati, kami 
berharap semoga informasi yang 
kami sajikan dalam artikel ini dapat 
bermanfaat dan menambah wawasan 
para pembaca sekalian, khususnya 
Prajurit Polisi Militer TNI Angkatan 
Darat di mana pun berada dan 
bertugas.

Salah satu keahlian yang harus 
dimiliki prajurit muda Polisi Militer 
Kodam IV/Dip menguasai Gerakan 
senam lalu lintas dalam mendukung 
tugas Polisi Militer maupun Provos 
Satuan untuk memelihara ketertiban 
dan disiplin bagi prajurit TNI. 
Senam lalu lintas ini adalah bentuk 
ketrampilan khusus Polisi Militer di 
bidang pengaturan lalu lintas yang 
harus dimiliki oleh setiap personel 
Polisi Militer dan Provos Satuan dalam 
melaksanakan tugas pengaturan lalu 
lintas di jalan.

Sasaran penggunaan gerakan 
senam Lalin yaitu pengaturan dan 
pengendalian lalu lintas apabila 
petugas berada di perempatan jalan 
raya, pertigaan jalan raya, jalan 
raya 1 arah, maupun jalan raya 2 
arah, dari 14 gerakan, diantaranya 
cara menghentikan kendaraan dari 
segala arah, menyalurkan kendaraan 
dari depan ke belakang maupun 
sebaliknya, menyalurkan kendaraan 
dari dua arah, menghentikan 
kendaraan dari arah kanan dan 
menyalurkan kendaraan dari arah kiri 

atau sebaliknya, isyarat mempercepat 
atau memperlambat kendaraan dan 
lain sebagainya yang bertujuan untuk 
mengamankan dan memperlancar 
arus lalu lintas.

Sebagai kelengkapan 
bagi prajurit Polisi Militer dalam 
pengaturan dan pengendalian lalu 
lintas yakni Peluit yang digunakan 
sebagai tanda isyarat suara dan 
dilanjutkan dengan tanda isyarat 
Gerakan petugas, jika pengendalian 
dan pengaturan lalu lintas tersebut 
dilaksanakan malam hari maka 
kelengkapan tambahan berupa senter 
Lalin fungsinya sebagai tanda isyarat 
sinar atau cahaya di malam hari.

Pomdam IV/Diponegoro 
merupakan Satuan Polisi militer 
yang bermarkas di Semarang 
merupakan badan pelaksana 
Kodam IV/diponegoro, mempunyai 
wilayah hukum di wilayah Jawa 
tengah, mempunyai tugas pokok 
membina dan menyelenggarakan 
fungsi kepolisian militer dilingkungan 
Kodam IV/Diponegoro diantara 
fungsi tersebut adalah penegakan 
hukum, disiplin dan tata tertib 
hingga penyelenggaraan SIM TNI di 
lingkungan Kodam IV/Diponegoro, 
untuk menekan angka pelanggaran 
maupun kecelakaan lalu lintas 
yang melibatkan prajurit Kodam IV/
diponegoro yang meningkat perlu 
adanya keperdulian bersama dalam 
berlalu lintas sehingga harapannya 
dapat menekan angka pelanggaran 
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maupun kecelakaan lalu lintas yang 
melibatkan personel Kodam IV/
Diponegoro.

Tingkat pelanggaran dan 
kecelakaan lalu lintas di wilayah 
Kodam IV/Diponegoro belum 
menunjukkan angka penurunan 
khususnya pelanggaran lalu lintas, hal 
tersebut harus kita pikiran bersama 
dengan meningkatkan keperdulian 
Personel dalam berlalu lintas, Pada 
periode tahun 2020 hingga tahun 
2021 tingkat pelanggaran lalu lintas 
yang melibatkan Personel Kodam IV/
Diponegoro mengalami peningkatan 
dari 22 pelanggaran naik menjadi 46 
pelanggaran (109,09 %) tetapi kita 
wajib bersyukur bahwa kecelakaan/
Insiden lalu lintas turun  dari 18 
insiden menjadi 15 insiden (16,66 %). 
Pada periode tahun 2020 kerugian 
Personel Kodam IV/Diponegoro 
dalam kecelakaan/Insiden lalu lintas 
sebanyak 45 Kasus diantaranya 
Meninggal dunia sebanyak 10 
kasus, luka berat 17 Kasus dan luka 
ringan 18 kasus sedangkan periode 
tahun 2021 menurun menjadi 16 
Kasus diantaranya meninggal dunia 
sebanyak 6 kasus, luka berat 7 kasus 
dan luka ringan 3 kasus.

Penurunan angka kecelakaan/
Insiden lalu lintas belum bisa 
dikatanya berhasil karena data 

tersebut berbanding terbalik dengan 
peningkatnya angka pelanggran lalu 
lintas yang dilakukan personel Kodam 
IV/Diponegoro sebanyak 109,09 
% hal ini mendorong Pomdam IV/
Diponegoro berupaya untuk menekan 
angka pelanggaran lalu lintas tersebut 
dengan memberikan  menekanan 
dan sosialisasi Undang- undang No 
22 Tahun 2009 tentang lalu lintas 
dan angkutan jalan terhadap Prajurit 
Kodan IV/Diponegoro.

Senin 21 Februari 2022 
lalu, di lapangan Parade Kodam 
IV/Diponegoro, Jalan Perintis 
kemerdekaan, Semarang Pomdam IV/
Diponegoro melaksanakan kegiatan 
Safety Riding untuk menekan 
pelanggaran dan angka kecelakaan 
dalam berlalu lintas, Pomdam IV/
Diponegoro, Dirlantas Polda Jateng, 
Dinas Perhubungan Provinsi Jawa 
Tengah, PT. Jasa Marga, PT.Nasmoco, 
PT. Astra dan PT. Yamaha Motor 
berkolaborasi untuk melaksanakan 
sosialisasi untuk menekan angka 
pelanggaran dan kecelakaan lalu 
lintas dalam balutan Safety Riding.

Sosialisasi yang dilaksanakan 
yaitu pemahaman tentang 
penyelesaian pelanggaran lalin 
bagi Prajurit TNI, kelengkapan dan 
persyaratan yang wajib bagi seorang 
pengemudi, memahami tentang 

Rambu dan Marka Lalin Rambu-
rambu lalu lintas di jalan, Etika berlalu 
lintas dan pemahaman tentang 
Asuransi Keselamatan Berlalu-Lintas. 
Adapun kegiatan pendukungnya 
yaitu pembagian Helm SNI kepada 
Prajurit Kodam IV/Diponegoro yang 
beruntung, Pembuatan SIM TNI 
dan perpanjangan SIM Umum oleh 
Dirlantas Polda Jateng serta Serfis, 
spooring Gratis oleh PT.Nasmoco, PT. 
Astra dan PT. Yamaha motor, puncak 
dari Safety Riding itu sendiri adalah 
pertunjukan Senam lalin Prajurit 
Polisi Militer Pomdam IV/Diponegoro 
dan Demontrasi Motor Pengawalan 
(PATWAL) yang dilakukan oleh 
Srikandi-srikandi Pomdam IV/
Diponegoro dan Polwan Polda Jateng, 
dalam berbagai formasi menunjukan 
kepiawaiannya dalam mengendarai 
motor besar.

Salah satu bentuk sinergitas 
Pomdam IV/Dip bersama Polri, 
Sinergitas merupakan kunci 
kesuksesan dari sebuah tugas yang 
dibebankan bagi setiap personel, 
kekompakan TNI- Polri mutlak 
diperlukan sebagai sumber kekuatan 
dalam rangka menghadapi berbagai 
tantangan tugas ke depan dari dua 
sumber kekuatan pertahanan dan 
keamanan, hal-hal tersebut yang 
diwujudkan oleh para srikandi-
srikandi Pomdam IV/Diponegoro dan 
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Ditlantas Polda Jawa tengah dalam 
sebuah pertunjukan aksi akrobatik 
keahlian dan kelincahan berkendara,

Motoris-motoris cantik tersebut 
antara lain :

- Pomdam IV/Diponegoro
 Serka (K) Indah 
 Serda (K) Nurama
  Serda (K) Selly
- Dirlantas Polda Jawa tengah
 Bripka Imelda
 Brigadir Pangestika
 Briptu Raras

Kowad Pomdam IV/Dip dan 
Polwan Ditlantas Polda Jateng 
melaksanakan persiapan atraksi 
akrobatik berkendara, diantaranya 
atraksi dalam bentuk Formasi Slalom, 
Formasi Circle, atraksi melepas 
kemudi dll.

Formasi slalom, dimana 
kendaraan secara berturut-turut 
melewati lintasan yang diatur 
dengan menggunakan trafficcone 
dan berpatokan dengan waktu. Start 
slalom ini dilakukan secara sendiri-
sendiri atau tidak bersamaan dengan 
mengendarai kendaraan motor 

dengan berat 300 kg dan 1200 cc.

Formasi slalom ganjil, dimana 
kendaraan secara berturut-turut 
melewati lintasan yang diatur dengan 
menggunakan trafficcone dan 
dimulai dari traffic cone ke 3 atau 
ganjil. Dalam formasi ini dapat dilihat 
kekompakan para Srikandhi Polisi 
Militer dan Polwan Ditlantas Polda 
Jateng, masuk dan keluar trafficcone 
secara bersama-sama. 

Formasi slalom berpapasan, 
yang dimana kendaraan secara 
bersama-sama memasuki lintasan 
trafficcone dan saling berpapasan, 
gerakan ini melatih seorang motoris 
untuk mampu mengendalikan 
kendaraannya dalam situasi apapun 
juga. Kekompakan dan kecermatan 
yang tinggi diperlukan dalam 
melakukan formasi ini.

Formasi circle perorangan, 
yakni para rider harus memutar 
melingkari trafficcone secara sendiri-
sendiri namun bersama-sama 
dalam lingkarannya masing-masing, 
dalam gerakan ini membutuhkan 

kemampuan, kekuatan dan focus 
perorangan sehingga para rider 
dapat melihat trafficcone di tengah 
agar tetap pada jalurnya, fokus 
dan keseimbangan adalah kunci 
utama keberhasilan para rider untuk 
mengendalikan kendaraan dan 
mengendalikan keseimbangan tubuh 
dan kendaraan.

Atraksi Akrobatik
Atraksi akrobatik, aksi ini 

dilakukan dua rider yang berdiri 
pada satu kendaraan dengan masing 
masing rider mengendalikan kemudi 
sebelah kanan dan kiri selanjutnya 
tiarap di atas kendaraan saling 
berpegangan bahu dan saling 
menguatkan. Gerakan ini merupakan 
wujud dari sinergitas Kowad Pomdam 
IV/ Diponegoro dengan Polwan 
Dirlantas Polda Jateng Serda (K) Selly 
dan Brigadir Pangestika, ini yang 
dikatakan bahu membahu saling 
menguatkan mewujudkan sebuah 
gerakan atraksi akrobatik bukti 
kekompakan para rider. 

Atraksi ini sungguh sangat 
memukau dan tepuk tangan para 
penonton pun riuh terdengar 
memberikan aplaus kepada para rider 
cantik tersebut. 

Terselenggaranya kegiatan 
safety riding Pomdam IV/Diponegoro 
tidak lain karena dukungan panglima 
Kodam IV/Diponegoro, Komandan 
Pomdam IV/Diponegoro, Dirlantas 
Polda jateng, Dinas Perhubungan 
Provinsi Jawa Tengah, PT. Jasa 
Raharja, PT. Nasmoco, PT. Astra 
dan PT. Yamaha Motor sehingga 
berjalan aman dan sukses. 
Harapannya kegiatan tersebut dapat 
dihadirkan kembali tiap tahunnya 
sehingga angka pelanggaran 
maupun kecelakaan lalu lintas  yang 
melibatkan Prajurit Kodam IV/
Diponegoro akan terus menurun, 
kerugian Personel maupun materiil 
akan terhindar. n
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PAPUA BARAT adalah 
sebuah provinsi Indonesia 
yang terletak di ujung barat 

Pulau Papua, ibukotanya adalah 
Manokwari. Papua Barat memiliki 
Komando Daerah Militer XVIII/Kasuari 
yang disingkat Kodam XVIII/Ksr 
merupakan Komando Kewilayahan 
Pertahanan yang ada di Provinsi 
Papua Barat. Kodam XVIII/Ksr 
merupakan pemekaran dari Kodam 
XVII/Cendrawasih dikarenakan 
luas wilayah, tingkat gangguan 
atau kerawanan, yang besar di 
wilayah Papua sehingga dilakukan 
pembentukan dan pemekaran 
wilayah pertahanan yaitu Kodam 
XVIII/Ksr. Kodam XVIII/ksr diresmikan 
pada tanggal 19 Desember 2016 oleh 
Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) 
Jenderal Mulyoni yang bermarkas 
di Jalan Arfai I, Distrik Manokwari 
Selatan, Kab. Manokwari, Papua 
Barat. Pembangunan markas Kodam 
XVIII/Ksr tersebut di atas lahan 24,7 
hektar.

Karena luasnya wilayah, 
banyaknya satuan Jajaran yang 
membawahi Kodam XVIII/

Ksr dan Personel yang begitu 
banyak dikhawatirkan banyaknya 
pelanggaran personel di Wilayah 
Kodam XVIII/Ksr, maka untuk 
meminimalisir hal tersebut 
dibentuklah Pomdam XVIII/Kasuari 
yang memiliki satuan jajaran bawah 
terdiri atas Denpom XVIII/1

Sorong, dengan jajaran terdiri:  
Sub Detasemen Polisi Militer 
Bintuni, Fak-Fak dan Kaimana. 
satuan, Pomdam XVIII/Kasuari 
adalah satuan Pomdam Operasional, 

yang berarti agak berbeda dengan 
Pomdam-Pomdam lainnya. Di 
mana Pomdam-Pomdam lain sudah 
terfokus kepada Administrasi. 
Sehingga hal ini menjadikan Pomdam 
XVIII/Kasuari terlibat langsung akan 
kegiatan-kegiatan yang ada di 
lingkungan Kodam XVIII/Kasuari.

Pelaksanaan dinas satuan 
Pomdam XVIII/Kasuari tidak pernah 
lepas dari tugas pokok Pomad 
yang meliputi kegiatan pelaksanaan 
Penegakan Hukum (Gakkum), 

MengoptiMalkan SUMbeR daya ManUSia di WilayaH
dalaM pelakSanaan 

penyeilidikan, pengaManan fiSik  
di WilayaH poMdaM XViii/kaSUaRi
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Penyelidikan Pengamanan Fisik 
(Lidpamfik), Penyidikan (Idik), dan 
Pengawalan (Wal) dalam pelaksanaan 
sehari-harinya.

Begitu banyak anggota 
TNI-AD di wilayah hukum 

Pomdam XVIII/Kasuari yang 
melakukan pelanggaran seperti 
perbuatan Penganiayaan, Asusila, 
Pengrusakan, Perselingkuhan, 
Desersi, THTI dan lain sebagainya. 
Perbuatan yang dilakukan 
anggota TNI-AD tersebut karena 

memiliki banyak faktor-faktor 
yang mempengaruhi, karena 
kurangnya tingkat fasilitas, kualitas 
pendidikan serta pengaruh dari 
lingkungan bebas, maka setelah 
menjadi bagian dari prajurit TNI-AD 
perilaku tersebut terbawa dalam 
pelaksaan tugas menjadi seorang 
prajurit TNI-AD, kemudian karena 
banyaknya anggota TNI-AD yang 
bertugas jauh dari istri, anak dan 
keluarganya maka tingkat pengaruh 
bagi anggota tinggi sehingga 
melakukan pelanggaran yang tidak 
sesuai dengan aturan hukum, 
maka dari itu pelaksanaan tugas 
pokok Pomad di wilayah Pomdam 
XVIII/Kasuari dengan tujuan untuk 
meminimalisir dan membrantas 
perlakuan oknum anggota TNI-AD 
yang tidak sesuai dengan norma 
keprajuritan. Pelaksanaan tersebut 
di awali dengan tugas penyelidikan 
terhadap sasaran.

Dalam pelaksanaan penyelidikan 
banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi gagalnya pelaksaan 
tersebut, salah satunya dikarenakan 
cover/penyamaran personel yang 
kurang pas atau tidak sesuai dengan 
wilayah.

Oleh karena itu atas perintah 
dari Komando Atas dalam 
melaksanakan kegiatan penyelidikan 
harus memberdayakan sumber daya 
manusia di wilayah papua, sehingga 
dalam pelaksanaan penyelidikan 
terhadap sasaran atau orang yang 
memberi informasi lebih terbuka dan 
tidak timbul kecurigaan bagi mereka.

Sebelum pelaksaan penyelidikan 
kita melakukan briefing terlebih 
dahulu, dengan tujuan agar personel 
yang terlibat dalam melakukan 
penyelidikan paham akan tugas 
yang akan dilakukannya, sehingga 
pelaksanaan penyelidikan tersebut 
berjalan dengan lancar dan 
mendapatkan hasil yang diingikan. n
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PANDEMI Covid-19 yang 
merebak sejak awal tahun 
2020 merupakan salah 

satu persoalan serius yang sedang 
dihadapi dunia. Laju penyebaran 
wabah yang begitu masif dengan 
jumlah angka kematian yang terus 
bertambah telah menimbulkan 
situasi krisis di berbagai sektor. Di 
tengah keterbatasan sumber daya 
yang dimiliki oleh suatu negara, 
tidak sedikit pemerintahan yang 
memutuskan untuk melibatkan militer 
mereka untuk menangani pandemi, 

termasuk salah satunya Indonesia.

Dalam UU RI NO.34 Tahun 
2004 tentang TNI pada Pasal 7 
ayat (1) disebutkan tugas pokok 
TNI adalah menegakkan kedaulatan 
negara, mempertahankan keutuhan 
wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, serta 
melindungi segenap bangsa dan 
seluruh tumpah darah Indonesia dari 
ancaman dan gangguan terhadap 
keutuhan bangsa dan negara. 

Tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan melalui operasi 
militer untuk Perang 
(OMP) dan operasi 
militer selain perang 
(OMSP). Penggunaan 
kekuatan militer 
dilakukan dalam 
rangka Operasi 
Militer Selain Perang 
(OMSP) untuk 
kegiatan bantuan 
kemanusiaan (civic 
mission). Hal 

itu khususnya untuk 
penanggulangan bencana 
alam dan pengungsian, 
penanganan wabah 
penyakit, pencarian 
dan pertolongan dalam 
kecelakaan atau search 
and rescue (SAR), 
serta pengamanan 

PERAN SERTA POMDAM JAyA/JAyAKARTA 
DALAM UPAyA PENCEGAHAN 

WABAH COVID-19
pelayaran dan penerbangan. Khusus 
untuk percepatan penanganan 
pandemi virus Covid-19 ini, ada 
tiga jenis operasi kemanusiaan yang 
langsung digelar oleh TNI. Yaitu 
Operasi Penanganan Medis, Operasi 
Pengamanan, dan Operasi Dukungan.

Kodam Jaya/Jayakarta 
merupakan Komando kewilayahan 
pertahanan yang meliputi Provinsi DKI 
Jakarta dan sekitarnya (Jadetabek) 
yang didalamnya terdapat satuan-
satuan Kowil dan satuan-satuan 
Non Kowil yang ikut serta dalam 
melaksanakan operasi kemanusiaan 
yang digelar oleh TNI, dimana 
Pangdam Jaya/Jayakarta selaku 
salah satu Kogaspad juga sebagai 
bagian Gugus Tugas Daerah dalam 
penanggulangan wabah Covid-
19 dan tentu saja Pomdam Jaya/
Jayakarta yang merupakan Badan 
Pelaksana Kodam Jaya/Jayakarta 
dalam bidang fungsi Polisi Militer 
berperan aktif dalam mendukung 
tugas pokok Kodam Jaya/Jayakarta 
dalam operasi kemanusiaan tersebut 
dengan melibatkan kekuatan seluruh 
personel dan materiil yang dimiliki.

Di tengah situasi wabah 
pandemi tersebut, pada awal 2021 
harapan baru mulai muncul dengan 
tibanya vaksin Covid-19 di Indonesia 
dan telah diproses oleh PT Bio Farma. 
Seiring berjalannya waktu, uji klinik 
fase akhir vaksin tersebut berhasil. 
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Kasi Wal Pomdam Jaya/Jayakarta

Hal itu ditandai dengan terbitnya izin 
edar darurat dari Badan Pengawas 
Obat dan Makanan (BPOM) serta 
Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga 
sudah mengeluarkan fatwa halal 
atas vaksin berbagai merk tersebut. 
Setelah mengantongi izin, pemerintah 
dibantu TNI, Polri, Satgas Covid-19 
beserta stakeholder lainnya mulai 
mendistribusikan vaksin ke penjuru 
tanah air.

Dalam mekanisme sebelum 
pendistribusian, vaksin Covid-19 yang 
tiba melalui bandara Internasional 
Soekarno-Hatta Jakarta akan 
dilaksanakan proses Cek fisik serta 
kelengkapan administrasi oleh Bea 
dan Cukai Bandara Soekarno Hatta 
kemudian dimasukan kedalam 
Truk Kontainer berpendingin untuk 
selanjutnya persiapan diberangkatkan 
menuju Bio Farma Bandung, secara 
bersamaan untuk team pengamanan 
yang terdiri dari unsur TNI - Polri 
melaksanakan briefing yang dipimpin  
oleh Asops Kasdam Jaya, mulai 
dari pengecekan personil dan 
materiil, kemudian melaksanakan 
Tactical Floor Game (TFG) dan 
terakhir menyusun Personel yang 
melaksanakan pengawalan melekat 
yang dipimpin oleh Danpomdam 
Jaya selaku penanggung jawab 
pengawalan Vaksin menuju Bio 
Farma Bandung yang terdiri dari 9 
Pers Kawal Pomdam Jaya, 5 Pers 
Pam Truk Kontainer Vaksin, 4 Pers 
Patwal Lantas Polri, 30 Pers Brimob 
Polri, 30 Pers Yonmek jajaran Kodam 
Jaya dengan susunan Rangkaian 
kendaraan pengawalan berurutan 
sebagai berikut, 1 unit Sweeper Polri, 
1 unit Ran Walpan Pomdam Jaya, 
1 unit Baracuda Brimob Polri, 5 unit 

Ran Truk Kontainer Vaksin, 1 unit 
Baracuda Brimob Polri, 1 unit Truk 
Personel Yonmek Jajaran Kodam 
Jaya, 1 unit Ran Walkang Pomdam 
Jaya, 1 unit Ran penutup patwal Polri, 
dan 1 unit Ranwal cadangan Pomdam 
Jaya untuk selanjutnya rangkaian 
pengawalan melekat vaksin Covid-19 
bergerak menuju Bio Farma Bandung.

Tercatat dari awal tahun 2021 
sampai dengan saat ini Maret 2022, 
Pomdam Jaya telah melaksanakan 
pengawalan melekat Vaksin Covid-
19 berbagai merk berjuta dosis dari 
bandara internasional Soekarno-Hatta 
menuju Bio Farma Bandung sebanyak 
202 (dua ratus dua) tahap dan 
diperkirakan akan terus bertambah 
mengingat situasi pandemi Covid-
19 masih belum berakhir serta 
perjuangan melawan Covid-19 
belumlah tuntas maka tugas 
pengawalan Pomdam Jaya akan 
tetap dilaksanakan sampai dinyatakan 
selesai.

Selain melaksanakan 
pengawalan melekat Vaksin Covid-
19, Pomdam Jaya juga melaksanakan 
pengamanan di RSDC Wisma Atlet 
dan Wisma Pademangan. Kegiatan 
ini awalnya dilaksanakan hanya di 
Wisma Atlet Kemayoran, namun 
semakin meningkatnya jumlah 
penderita Covid-19 dan tenaga 
kesehatan (Nakes) Wisma Atlet 
sampai kewalahan menerima pasien, 
Pemerintah mencari solusi yang 
bisa menampung pasien Covid-
19 dan diputuskan bahwa Wisma 
Atlet yang ada di Pademangan, 
Jakarta Utara untuk dialih fungsikan 
sebagai Wisma penampungan 
pasien Covid-19. Pelibatan personel 

Pomdam Jaya di Wisma Atlet 
Kemayoran dan Pademangan guna 
menjaga ketertiban di wilayah RSDC 
dikarenakan dalam usaha penuntasan 
pandemi kita semua harus taat pada 
anjuran protokoler Kesehatan dan 
dengan kehadiran personel Pomdam 
Jaya diharapkan dapat menertibkan 
sesuai ketentuan peraturan yang 
telah ditetapkan. Personel Pomdam 
Jaya bersama Satgas Covid-19 yang 
bertugas di RSDC Kemayoran dan 
Pademangan rutin melaksanakan 
pengamanan dan patroli seputar 
Komplek RSDC dengan melakukan 
pengawasan terhadap orang-
orang yang keluar masuk komplek 
dan juga menertibkan para Nakes 
yang melanggar Protkes dengan 
mengedepankan sikap humanis. 

Pelibatan personel Pomdam 
Jaya/Jayakarta berikutnya pada 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM) darurat pada 
sektor esensial dan praktikal. 
Pomdam Jaya/Jayakarta mendukung 
Kodam Jaya/Jayakarta, Polda Metro 
Jaya, Satpol PP dan Dishub dalam 
pelaksanaan PPKM darurat dimana 
masyarakat dilarang untuk memasuki 
pusat kegiatan masyarakat. Untuk itu 
dilakukan berbagai macam rekayasa 
lalu lintas seperti penutupan sebagian 
besar jalan utama, penyekatan di 
beberapa ruas jalan guna mengurangi 
tingkat keramaian di jalan dan 
penutupan beberapa pintu Tol di 
wilayah DKI Jakarta. Adapun PPKM 
darurat dilaksanakan di Simpang 
Harmoni, Bundaran HI, Patung Obor, 
Jalan Sabang, Jalan Asia Afrika, 
Simpang Lampu Merah Kuningan, 
Simpang Patung Kuda dan beberapa 
titik lainnya. 

Demikianlah peran serta 
Pomdam Jaya/Jayakarta dalam ikut 
aktif mendukung dan melaksanakan 
program-program Pemerintah dalam 
upayanya menanggulangi wabah 
pandemi Covid-19, semoga wabah 
pandemi ini dapat segera berakhir 
sehingga Indonesia kembali menjadi 
Indonesia yang maju dan sejahtera. n
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SECARA umum gelaran 
Pertamina Grand 
Prix of Indonesia 

di Mandalika berjalan sukses. Tidak 
ada complain maupun protes yang 
berarti dari Dorna, para rider, maupun 
kru paddock.   Ini tentu menjadi 
capaian besar bagi Indonesia.

Keberhasilan Indonesia 
dalam menyelenggarakan 
event MotoGP Mandalika 2022 
diapresiasi banyak 
kalangan. Keberhasilan 
penyelenggaraan MotoGP setelah 25 
tahun absen bakal menjadi catatan 
sejarah baik untuk Indonesia.

Indonesia menggelar event 
sport internasional di tengah pandemi 
merupakan hal luar biasa. Dengan 
persiapan yang serba terbatas baik 
karena adanya pembatasan sosial, 
penurunan pertumbuhan ekonomi, 
hingga tarik ulur kepastian Indonesia 
masuk kalender MotoGP 2022, 

keberhasilan menyelenggarakan 
event menjadi capaian besar. 
“Persiapan penyelenggaraan event 
cukup singkat. Sejak dimulai proses 
pembangunan sirkuit September 
2019, bisa dibilang event ini hanya 
dipersiapkan kurang lebih selama dua 

setengah tahun terakhir,”

Keberhasilan penyelenggaraan 
event MotoGP Mandalika ini, 
memberikan dampak besar bagi 
Indonesia khususnya Provinsi NTB 
yang semakin dikenal didunia menjadi 

denpoM iX/2 MataRaM
MendUkUng pagelaRan 
Motogp Mandalika 2022
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obyek pariwisata terbaru yang sangat 
unik dan indah untuk dikunjungi.

Peran serta Denpom IX/2 
Mataram tergabung dalam satgas 

pengamanan lalu lintas bersama 
instansi terkait lainnya. Adapun 
keterlibatan personel Denpom IX/2 
Mataram sejumlah 10 (sepuluh) 
personel dan ditempatkan di lokasi 

strategis / pos2 pengalihan jalur dan 
penyekatan sesuai dengan kelas 
tiket yang dibeli dan yang akan 
memasuki area Sirkuit mandalika. 
Kegiatan pengamanan rute dan 
lalu lintas yang menuju ke Sirkuit 
Mandalika dilaksanakan dengan 
penuh semangat oleh personel 
Denpom IX/2 Mataram dimulai sejak 
pukul 04.00 Wita dini hari sampai 
dengan pukul 24.00 Wita bahkan bisa 
sampai lebih waktunya, Banyaknya 
masyarakat yang akan menonton/
menyaksikan pagelaran event 
internasional MotoGP menyebabkan 
membludaknya sehingga terjadi 
kemacetan/volume kunjungan orang 
dan kendaraan walaupun sudah 
diantisipasi yang bisa masuk diareal 
sirkuit yang memiliki sticker bertanda 
khusus.

Selain melaksanakan 
pengamanan jalur yang menuju 
Sirkuit Mandalika, Denpom IX/2 
Mataram juga melaksanakan 
pengamanan VVIP/WALPROTNEG 
kunjungan kerja Presiden RI Bapak Ir. 
H. Joko Widodo beserta rombongan 
dalam rangka membuka event 
pagelaran MotoGP, penyerahan 
hadiah bagi juara dan menutup ajang 
pagelaran MotoGP.

Walaupun keterbatasan/
kekurangan personel dan materiil 
namun dengan penuh semangat 
Denpom IX/2 Mataram mampu 
melaksanakan kegiatan Walakir VVIP/
WALPROTNEG kunjungan Presiden 
RI Bapak Ir. H. Joko Widodo beserta 
rombongan di Pulau Lombok dapat 
berlangsung dengan sukses, tentu 
kebanggaan bagi Corps Polisi Militer 
khususnya Denpom IX/2 Mataram 
mengemban tugas internasional secara 
optimal dapat berjalan dengan tertib 
aman dan lancar. Tetap semangat dan 
jaya slalu Polisi Militer. n

Penulis : 
Sertu I Komang Trisna Aryadi

Baminwal Denpom IX/2 Mataram

23Gadjah Mada
MAJALAH

KEGIATAN SATUAN



TETAP aktif melakukan 
aktivitas dan Latihan fisik 
selama pandemi Covid-19 

wajib dilaksanakan disetiap satuan 
dan seluruh instansi dimana pun 
berada, dilakukan secara mandiri 
yang merupakan suatu upaya untuk 
mencegah penularan Virus Covid-
19 serta ikut membantu program 
pemerintah dalam mencegah semakin 
banyaknya korban dari penularan 
Virus Covid-19.

Upaya pencegahan penyebaran 
Virus Covid -19 dalam menciptakan 
masyarakat yang tetap aktif dan 
sehat dengan mengikuti PROKES, 
pencegahan dengan menggunakan 
Disinfektan yang benar, pencegahan 
dengan melakukan aktifitas dan 
Latihan fisik secara mandiri serta 
pencegahan dan upaya penerapan 
kebijakan PPKM.

Salah satu upaya pencegahan 
Virus Covid-19 yaitu dengan Social 
Distancing dengan menganjurkan 

pada orang sehat untuk membatasi 
kunjungan ketempat ramai dan 
kontak langsung dengan orang lain, 
berjabat tangan serta menjaga jarak 
1 meter saat berinteraksi dengan 
orang lain, terutama dengan orang 
yang sedang sakit atau berisiko tinggi 
menderita Covid-19. Kegiatan Social 
Distancing seperti yang sudah kita 
laksanakan selama Pandemi Covid-19 
sebagai berikut : 
a. Bekerja dari rumah ( Work From 

Home) 
b. Belajar di rumah secara 

online bagi siswa sekolah dan 
mahasiswa 

c. Menunda pertemuan, acara 
yang dihadiri orang banyak 
seperti komprensi, seminar dan 
rapat yang dapat dilaksanakan 
secara online, komprensi lewat 
video atau telecomprence.

d. Tidak mengunjungi orang yang 
sedang sakit, melainkan cukup 
melalui telepon atau video call. 

Social Distancing sebagai 

salah satu upaya pengendalian dan 
pencegahan penyebaran Virus Covid-
19, juga dilaksanakan Vaksinasi dan 
Prokes. Selain kegiatan tersebut di 
atas, ada beberapa istilah lain dalam  
penanganan Covid-19 yang perlu kita 
ketahui bersama antara lain: 

 
Self-Qurantine 

Yaitu upaya pencegahan yang 
ditujukan kepada orang yang berisiko 
tinggi terinveksi Virus Covid-19 
misalnya pernah kontak langsung 
dengan penderita Covid-19 tetapi 
belum menunjukkan gejala, orang 
yang menjalani Self- Quarantine 
harus mengarantinakan diri sendiri 
dengan tetap berada di rumah selama 
14 hari dan tidak boleh menerima 
tamu, berbagi penggunaan alat 
makan dan alat-alat pribadi lainnya 
kepada orang lain. 

 
Self-Isolation

Adalah suatu upaya pencegahan 
yang dilakukan kepada orang 
yang terbukti positif menderita  

StaltaHMil pUSpoMad 
MeMbantU MengataSi  

pandeMi coVid-19
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penyakit Covid-19, Self-Isolation 
ini merupakan upaya penanganan 
alternatif ketika rumah sakit tidak 
mampu lagi  menampung pasien 
covid-19, penerapan Self-Isolation 
tidak bisa dilakukan sembarangan 
melainkan harus dengan arahan dan 
petunjuk dokter. Penderita Covid-
19 harus mengisolasi diri sendiri 
dan tidak boleh keluar agar tidak 
menularkan Virus Covid-19. 

 
Berbagai upaya pengendalian 

penyebaran Virus Covid-19 termasuk 
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat (PPKM). Penerapan 
kebijakan ini juga berdampak pada 
terbatasnya aktivitas seluruh lapisan 
masyarakat, perkantoran institusi 
pemasyarakatan baik di tingkat 
pusat maupun wilayah, terutama 
kebebasan untuk melakukan kegiatan 
sehari-hari yang sangat berpengaruh 
pula pada segi perekonomian.

Staltahmil Puspomad sebagai 
pelaksana teknis telah mengambil 
langkah strategis dalam upaya 
pencegahan penularan Covid-19 
diantaranya pengecekan kepada 
seluruh personel dan warga binaan 

Staltahmil Puspomad secara berkala 
melalui Swab test Antigen, test PCR 
dan Vaksinasi bersinergi dengan 
Kesdam Jaya.

Upaya selanjutnya melakukan 
penundaan kegiatan layanan 
kunjungan langsung dari keluarga 
warga binaan dan pelaksanaan sidang 
melalui video comprence dengan 
tujuan mencegah kontak fisik antara 
warga binaan dan masyarakat luar.

Kegiatan penundaan kunjungan 
langsung diganti dengan  kegiatan 
besuk virtual sebagai bentuk 
responsive dengan berbasis  
teknologi yang bertujuan memberikan 
pelayanan publik pada warga 
binaan  dan keluarganya melalui 
sarana elektronik berupa computer, 
laptop dan handphone yang  dapat 
dipergunakan untuk melakukan 
komunikasi dan bertatap muka 
secara tidak langsung, kegiatan ini 
juga digunakan warga binaan untuk  
mengikuti sidang secara virtual 
bersinergi dengan Kaotmil, Kaotmilti 
dan Kajari.

Pelayanan publik Staltahmil 

Puspomad ini sangat bermanfaat 
dalam upaya meningkatkan moriil 
warga binaan dengan memberikan 
kesempatan dan waktu yang cukup 
untuk berbicara maupun bertatap 
muka secara tidak langsung dengan 
keluarga tanpa mengenal  tempat dan 
jarak yang jauh.

Kegiatan tatap muka secara 
tidak langsung atau besuk virtual 
yang dilaksanakan Staltahmil 
Puspomad  dimasa Pandemi Covid-
19 adalah sebagai salah satu 
bahagian dari kegiatan pengurusan 
dan pembinaan tahanan dan telah 
menuai banyak dukungan dari 
keluarga maupun warga binaan itu 
sendiri. Kegiatan besuk virtual ini juga 
telah memberikan kontribusi langsung 
kepada satuan Polisi Militer Angkatan 
Darat yang sedang menerapkan  
zona Integritas berupa kegiatan 
besuk virtual yang merupakan salah 
satu data dukung dalam bentuk 
sentra pelayanan publik sebagai 
tindak lanjut dari besuk secara 
langsung atau tatap muka yang masih  
belum dibolehkan.

Bentuk kegiatan sentra 
pelayanan publik yang dilaksanakan 
Staltahmil Puspomad berupa 
besuk virtual berdasarkan petunjuk 
Danpuspomad telah direncanakan 
dengan baik  sesuai protap besuk 
virtual sehingga dapat berjalan lancar, 
aman dan terkendali. Dalam kegiatan 
besuk virtual ini terdapat beberapa 
tahap dalam prosesing pelayanan 
besuk virtual antara lain :

- Warga binaan yang akan 
mengikuti  besuk virtual melapor 
kepada petugas jaga sehari sebelum 
pelaksanaan kegiatan dan dicatat 
dalam buku register besuk virtual.

- Menyiapkan data warga 
binaan yang akan mengikuti besuk 
virtual sesuai jenis tindak pidana (utk 
memudahkan pengawasan).

- Warga binaan harus 
menyerahkan nomer telepon 
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keluarga, kerabat dan satuan yang 
akan dihubungi sebelum kegiatan 
besuk virtual dilaksanakan kepada 
petugas jaga.
- Menyiapkan Bintara Kesehatan 

untuk kegiatan besuk virtual 
(penanganan  apabila warga 
binaan  ada yang sakit).

- Menempatkan petugas 
pengamanan kegiatan selama 
besuk virtual dilaksanakan.

- Warga binaan wajib 
menggunakan pakaian tahanan, 
mengikuti Protokol Kesehatan 
sebelum dan selama kegiatan 
besuk virtual dilaksanakan.

- Sebelum warga binaan 
berbicara dan bertatap muka 
secara tidak langsung dengan 
keluarga yang dihubungi, 
terlebih dahulu  petugas 
yang akan berbicara langsung 
dengan keluarga warga binaan 
untuk menyampaikan akan 
dilaksanakan kegiatan besuk 
virtual dan meyakinkan bahwa 
itu benar nomor telepon 
keluarga, teman atau satuan 
warga binaan.

- Setelah dinyatakan benar, 
petugas memberikan 
kesempatan kepada warga 
binaan untuk berbicara 
dengan keluarganya dan tetap 
melakukan pengawasan.

- Dalam kegiatan besuk virtual 
petugas mengambil photo 
untuk dokumentasi dan testi 
moni sebagai bahan laporan.

- Apabila kegiatan besuk virtual 
sudah selesai, maka warga 
binaan  wajib melaporkan 
kepada petugas jaga dan 
membersihkan serta merapikan 
kembali ruang besuk.

- Petugas jaga mengantar 
kembali warga binaan ke 
kamar masing-masing setelah 
seluruh kegiatan besuk virtual 
dinyatakan selesai.

- Membuat laporkan hasil 
kegiatan besuk virtual kepada 
Danpuspomad.

Kegiatan besuk virtual ini cukup 
relevan dengan perkembangan 
kemajuan teknologi dan sangat 
efisien, praktis serta dampaknya 
dapat dirasakan  oleh warga binaan 
dan keluarganya, hal ini sangat 
mendukung tugas Staltahmil 
Puspomad yang berperan langsung 
untuk melakukan pengurusan dan 
pembinaan tahanan yang sedang 
menjalani proses penuntutan. 
Kegiatan ini juga setelah diadakan 
testimoni dengan wawancara 
kepada salah satu warga binaan dan 
keluarganya melalui media elektronik 
dan mendapatkan respon dan hasil 

sangat memuaskan. Kegiatan besuk 
virtual yang telah dilaksanakan tetap 
diadakan evaluasi untuk melengkapi 
kekurangan dan mencegah sekecil 
mungkin timbulnya hambatan dalam 
pelaksanaan kegiatan besuk virtual 
berikutnya.

Demikian kegiatan Staltahmil 
Puspomad dibalik Pandemi Covid-
19 sebagai bentuk responsive 
dalam sentra pelayanan public pada 
pelaksanan kegiatan tatap muka 
secara tidak langsung atau besuk 
virtual, semoga kegiatan besuk virtual 
ini dapat memberi masukan dan 
gambaran tentang pengurusan dan 
pembinaan tahanan militer dimasa 
pandemi Covid-19 kepada Polisi 
Militer Angkatan Darat khususnya 
kepada Staltahmil Pomdam willayah.n

Penulis
Letkol Cpm Hermanto, S.H., M.Si,

NRP 11960006630768
Kastaltahmil Puspomad
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Oleh :
Kolonel Cpm Zulkarnain, S.H.

Irutum Itpuspomad (Auditor Muda)

KEGIATAN Pengawasan 
merupakan bagian dari 
sistem dalam manajemen 

modern dan sebagai sarana 
pengendalian kegiatan organisasi. 
Implementasinya di Lingkungan TNI 
Angkatan Darat dilaksanakan melalui 
kegiatan Audit secara periodik oleh 
Inspektorat di jajaran TNI AD dalam 
rangka memberikan keyakinan pada 
organisasi bahwa kegiatan yang 
dilaksanakan sesuai dengan norma 
dan peraturan yang berlaku.  Kegiatan 
tersebut erat kaitannya dengan 
pelaksanaan fungsi kontrol dalam 
upaya mengoptimalkan kualitas 
kinerja seluruh satuan TNI AD yang 
berlandaskan Ketaatan, Ketertiban, 
Efektif, Efisien dan Ekonomis serta 
dalam rangka pencegahan dini 

adanya kecurangan (fraud) dan 
mewujudkan tata kelola yang baik 

(good governance). Kegiatan audit 
dengan tujuan pengawasan dapat 
saja berubah menjadi kegiatan Audit 
Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) yang 
salah satunya dilaksanakan melalui 
kegiatan Audit Investigatif ketika 
hasil Audit Kinerja secara periodik 
terdapat indikasi adanya tindak 
pidana penyalahgunaan wewenang 
yang berindikasi korupsi atau adanya 
indikasi tindak pidana korupsi 
dan penyimpangan penggunaan 
anggaran.

Audit investigatif yang 
dilaksanakan menghasilkan suatu 
laporan tertulis disertai dengan 
dokumen-dokumen pelengkap 
atau bukti audit yang dituangkan 
dalam Laporan Hasil Audit 
Investigasi (LHAI). Dalam LHAI dapat 
disimpulkan 2 (dua) hal, yaitu adanya 
potensi penyimpangan atau tidak 
terdapat potensi penyimpangan. 
Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) 
menjelaskan mengenai nilai kerugian 
negara, bentuk penyimpangan, serta 

MengUbaH bUkti aUdit
MenJadi alat bUkti HUkUM

“Perbedaan mengenai bukti dalam terminologi audit 
dengan terminologi hukum menyebabkan tidak semua 
bukti audit dapat diterima atau dengan kata lain sah 
di mata hukum khususnya dalam pembuktian tindak 
pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang 
berindikasi korupsi.”
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pihak-pihak yang memiliki potensi 
keterlibatan dalam penyimpangan 
tersebut. Timbul suatu permasalahan 
ketika LHAI tidak dapat secara 
langsung dijadikan alat bukti bagi 
penyidik sebagai syarat formil. 
Perbedaan mengenai bukti dalam 
terminologi audit dengan terminologi 
hukum menyebabkan tidak semua 
bukti dapat diterima atau dengan kata 
lain sah di mata hukum, termasuk 
bukti audit dalam pembuktian tindak 
pidana korupsi. 

Pasal 184 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) menjelaskan bahwa 
alat bukti meliputi saksi, ahli, 
surat, petunjuk, dan keterangan 
terdakwa. Sedangkan Laporan 
Hasil Audit Investigasi (LHAI) tidak 
menunjukan hubungan kausalitas 
secara terperinci antara oknum yang 
diduga melakukan penyimpangan 
dengan perbuatan yang disangkakan. 
Oleh karena itu perlu dilakukan 
beberapa upaya terlebih dahulu oleh 
penyidik untuk mengubah laporan 
hasil audit investigatif tersebut 
kedalam bahasa hukum agar dapat 
dijadikan sebagai alat bukti sehingga 
tidak menimbulkan permasalahan 
dalam pengajuan alat bukti untuk 
persidangan nantinya. Berdasarkan 
hal tersebut diatas penulis membahas 
secara ringkas dalam tulisan ini 
tentang ”Mengubah Bukti  Audit 
Menjadi  Bukti Hukum ” 

Hukum Pembuktian, Alat 
Bukti dan Bukti Audit

Ketika suatu peristiwa terjadi 
maka akan selalu ada jarak dan 
waktu dengan saat peristiwa tersebut 
dimintakan keadilannya, baik dalam 
perkara perdata maupun pidana. 
Hakim yang mengadili tidak tahu 
peristiwa tersebut. Untuk mengetahui 
gambaran peristiwanya diperlukan 
rekonstuksi bagaimana perbuatan itu 
dilakukan ditempat kejadian sehingga 
pada hakekatnya proses peradilan 

hanya untuk mengadu bukti yang 
ada guna mendapatkan keputusan 
hakim. Proses mencari kebenaran 
materiil dalam hukum acara pidana 
bukan sesuatu yang mudah karena 
sangat tergantung dengan alat-alat 
bukti yang menurut perundang-
undangan di sahkan sebagai alat 
bukti. Hal tersebut di atas menjadikan 
acara pembuktian menjadi salah satu 
fase atau prosedur penting dalam 
pelaksanaan hukum acara pidana 
secara keseluruhan dan penggunaan 
alat bukti serta penilaiannya di 
depan sidang pengadilan disebut 
dengan sistem pembuktian yang 
dalam pelaksanaannya, sistem 
pembuktian ini tergantung pula 
dari sistem peradilan yang berlaku 
di negara tersebut. Dalam menilai 
kekuatan pembuktian alat alat bukti 
dikenal beberapa sistem atau teori 
pembuktian, yaitu :

a. Sistem atau Teori 
Pembuktian Berdasarkan Undang 
Undang secara Positif (Positif 
Wettelijkbewijs Theorie). Menurut 
Sistem ini, pembuktian didasarkan 
melulu kepada alat alat pembuktian 
yang disebutkan oleh undang 
undang. Dikatakan secara positif 
karena jika suatu perbuatan sesuai 

dengan alat alat bukti yang disebut 
oleh undang undang, maka keyakinan 
hakim tidak diperlukan sama sekali1. 

b. Sistem atau Teori 
Pembuktian Berdasarkan 
Keyakinan Hakim Semata 
(Conviction In Time). Menurut Teori 
ini seseorang dinyatakan bersalah 
atas perbuatan yang didakwakan 
sepenuhnya tergantung pada 
keyakinan hakim semata-mata atau 
berdasarkan penilaian hakim. 

c. Sistem atau Teori 
Pembuktian Berdasar Keyakinan 
Hakim Atas Alasan yang Rasional 
Conviction In Raisone atau. 
Keyakinan hakim menurut teori 
pembuktian convition in raisone 
harus dilandasi oleh “reasoning” atau 
alasan-alasan dan alasan itu sendiri 
harus ‘reasonable” yakni berdasarkan 
alasan yang dapat diterima oleh akal 
dan tidak semata-mata berdasarkan 
keyakinan tanpa batas. 

d. Sistem atau Teori 
Pembuktian berdasarkan undang 
undang secara Negatif (Negative 
Wettelijk).  Teori pembuktian 
berdasarkan undang undang secara 
negatif tersebut dapat disebut 
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dengan negative wettelijk , istilah 
ini berarti : wettelijk berdasarkan 
undang-undang, sedangkan negative 
maksudnya adalah walaupun dalam 
suatu perkara terdapat cukup bukti 
sesuai dengan undang undang, maka 
hakim belum boleh menjatuhkan 
hukuman sebelum memperoleh 
keyakinan tentang kesalahan 
terdakwa.2 Menurut teori ini hakim 
hanya boleh menjatuhkan pidana 
bila paling sedikit alat alat bukti yang 
ditetapkan dalam undang-undang itu 
ada dan dengan adanya alat alat bukti 
timbul akan menambah keyakinan 
hakim untuk mengambil keputusan.

Dan berkaitan dengan  proses 
pembuktian, Undang-Undang 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat 
2 mengatur bahwa “tidak seorang 
pun dapat dijatuhi pidana, kecuali 
apabila pengadilan, karena alat 
pembuktian yang sah menurut 
undang- undang, mendapat 
keyakinan bahwa seseorang yang 
dianggap dapat bertanggung jawab, 
telah bersalah atas perbuatan yang 
didakwakan atas dirinya”. Ketentuan 
tersebut di atas ditegaskan kembali 
dalam Pasal 183 KUHAP yang 
menyatakan bahwa “hakim tidak 
boleh menjatuhkan pidana kepada 
seseorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan 
bahwa suatu tindak pidana benar-
benar terjadi dan terdakwalah yang 
bersalah melakukannya”. Jika dilihat 
dari konteks Pasal 183 KUHAP, 
maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa Indonesia menganut sistem 
Pembuktian berdasarkan undang 
undang secara Negatif (negative 
wettelijk). Kemudian berdasarkan 
Pasal 184 Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) 
menjelaskan bahwa alat bukti 
meliputi saksi, ahli, surat, petunjuk, 
dan keterangan terdakwa.

Perbedaan mengenai bukti 
dalam terminologi audit dengan 
terminologi hukum menyebabkan 
tidak semua bukti dapat diterima 
atau dengan kata lain sah di mata 
hukum, termasuk bukti audit dalam 
pembuktian tindak pidana korupsi. 
Menurut Arens (2008) mendefinisikan 
bukti audit sebagai berikut: “Evidence 
is any information used by the 
auditor to determined whether the 
information being audited is stated 
in accordance with the established 
criteria”  yang dapat diterjemahkan 
sebagai berikut “Bukti audit adalah 
setiap informasi yang digunakan 
oleh auditor untuk menentukan 
apakah informasi yang sedang diaudit 

tersebut telah disajikan sesuai dengan 
kriteria yang ada”.  Adapun Jenis 
bukti audit tersebut terdiri dari: 
a. Pengujian Fisik (Physical 

Examination). 
b. Konfirmasi (Confirmation). 
c. Dokumentasi (Documentation). 
d. Observasi (Observation). 
e. Tanya Jawab dengan Auditan 

(Inquires of the client). 
f. Pelaksanaan Ulang 

(Reperformance). 
g. Prosedur Analitis (Analytical 

Procedures). 

Menurut BPKP (2007) 
untuk mendapatkan bukti-bukti 
selama proses audit berlangsung, 
auditor harus memahami terlebih 
dahulu tingkatan bukti audit, dan 
pemahaman tentang hal ini juga 
harus diketahui oleh Penyidik Polisi 
Militer yakni: 

a. Bukti Utama (Primary 
Evidence) Bukti utama adalah bukti 
asli yang menunjang secara langsung 
suatu transaksi/kejadian. Bukti utama 
menghasilkan kepastian yang paling 
kuat atas fakta. Misalnya kontrak/SPK 
asli, kuitansi, faktur, Surat Perintah 
Membayar (SPM). 

b. Bukti Tambahan (Secondary 
Evidence). Bukti tambahan dapat 
berupa fotokopi kontrak dan 
keterangan lisan. Bukti ini dapat 
diterima jika bukti utama ternyata 
rusak atau hilang, atau dapat diterima 
jika ditunjukkan bahwa bukti ini 
merupakan pencerminan yang layak 
atas bukti utama. 

c. Bukti Langsung (direct 
evidence). Bukti langsung merupakan 
fakta tanpa kesimpulan ataupun 
anggapan. Suatu bukti dapat 
dikatakan langsung apabila dikuatkan 
oleh pihak-pihak yang mempunyai 
pengetahuan nyata mengenai 
persoalan yang bersangkutan dengan 
menyaksikan sendiri. Contohnya 
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adalah bukti transfer/ cek yang 
berhubungan langsung dengan suatu 
tindak pidana. 

d. Bukti Tidak Langsung 
(Circumstantial Evidence). Bukti tidak 
langsung mengungkapkan secara 
tidak langsung atas suatu tindak 
pelanggaran atau fakta-fakta dari 
seseorang yang mungkin mempunyai 
niat atau motif melakukan 
pelanggaran.

e. Bukti Perbandingan 
(Comparative Evidence) Bukti 
ini sering sekali diperlukan untuk 
mengidentifikasi perbedaan 
perbedaan dalam perjanjian, seperti 
membandingkan produk jasa suatu 
perusahaan dengan perusahaan 
lainnya baik yang bersifat kualitas 
maupun kuantitas.  

f. Bukti Statistik (Statistical 
Evidence). Bukti satistik merupakan 
jenis bukti yang berguna walaupun 
tidak dapat digunakan untuk 
membuktikan suatu tuntutan kepada 
seseorang.  Namun demikian bukti 
statistik  dapat membantu dalam 
membuktikan suatu kasus sebab 
bukti tersebut dapat digunakan 
sebagai bukti tidak langsung untuk 
menetapkan adanya motif lain.  

Perubahan  Bukti Audit 
menjadi Bukti Menurut 
Hukum (KUHAP) 

Theodorus M. Tuanakota 
(2007) menyatakan bahwa “titik 
berat Akuntansi Forensik dan Audit 
Investigatif adalah upaya untuk 
penegakan supremasi hukum terkait 
fraud yang muncul dengan metode 
forensik dan investigasi. Berbicara 
mengenai forensik dan investigasi 
pasti akan selalu bersinggungan 
dengan hukum. Mengingat akuntansi 
forensik selalu bersinggungan dengan 
hukum, dalam pengumpulan bukti 
audit seorang akuntan forensik 
harus memahami masalah hukum 
pembuktian”. Bukti yang dikumpulkan 
harus dapat diterima di pengadilan. 
Cara perolehan bukti pun tidak 
boleh melanggar hukum, karena 
dapat berakibat ditolaknya alat 
bukti tersebut. Beban pembuktian 
dalam kasus fraud haruslah beyond 
reasonable doubt atau melampaui 
keraguan yang layak. 

Pasal 184 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana 
(KUHAP) menjelaskan bahwa 
alat bukti meliputi saksi, ahli, 
surat, petunjuk, dan keterangan 
terdakwa. Sedangkan Laporan 
Hasil Audit Investigasi (LHAI) tidak 

menunjukan hubungan kausalitas 
secara terperinci antara oknum yang 
diduga melakukan penyimpangan 
dengan perbuatan yang disangkakan. 
Oleh karena itu perlu keterlibatan 
terlebih dahulu oleh penyidik untuk 
mengubah laporan tersebut kedalam 
bahasa hukum untuk dijadikan alat 
bukti.  Selain itu tidak terdapat aturan 
yang jelas yang mengatur bahwa  
LHAI tidak dapat secara langsung 
dikategorikan sebagai salah satu 
alat bukti juga merupakan salah 
satu kendala. Umumnya penyidik 
untuk lebih memilih mengajukan 
permintaan kepada BPK dan BPKP 
untuk melakukan penghitungan 
kerugian negara saja. Padahal 
penghitungan kerugian negara tidak 
mencakup  keseluruhan aspek yang 
dibutuhkan dalam mencari bukti 
permulaan untuk mengungkap tindak 
pidana korupsi. Hal tersebut karena 
audit penghitungan kerugian negara 
hanya mencakup jumlah kerugian 
negara saja tanpa mengungkap pihak 
yang terlibat dan modus operandi 
yang dilakukan oleh pelaku.  

Dalam audit investigatif, auditor 
akan mengungkapkan fakta/kejadian 
berdasarkan pada bukti-bukti audit 
yang dikumpulkan. Bukti-bukti 
yang dikumpulkan tersebut harus 
memenuhi beberapa syarat sebagai 
bukti audit yaitu relevan, kompeten, 
dan cukup untuk mendukung 
pengambilan suatu simpulan serta 
mengupayakan bukti audit yang 
diperoleh dapat membantu pihak 
Penyidik untuk memperoleh alat 
bukti dalam penyidikan. Bukti audit 
yang merupakan pendukung dalam 
LHAI dan merupakan informasi yang 
tidak dapat terpisahkan dengan LHAI 
namun tidak dapat serta merta dapat 
dijadikan sebagai alat bukti dalam 
proses hukum. Untuk memperoleh 
gambaran yang jelas tentang 
perubahan masingmasing jenis bukti 
audit menjadi  bukti hukum dapat 
diuraikan sebagai berikut:  
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a. Pengujian Fisik (Physical 
Examination). Dalam pengujian 
fisik ini, auditor melakukan inspeksi/
pemeriksaan atau penghitungan 
terhadap fisik asset/aktiva baik 
proyek, instansi, maupun badan 
usaha. Pemeriksaan fisik ini pada 
umumnya dilakukan auditor bersama-
sama dengan auditan. Hasil pengujian 
fisik ini dituangkan dalam bentuk 
berita acara pemeriksaan fisik yang 
ditandatangani kedua belah pihak 
yaitu auditor dan auditan. Dari Berita 
Acara Pemeriksaan (BAP) Fisik ini 
menunjukkan adanya kesepakatan 
tentang fakta yang dimuat di dalam 
BAP tersebut. Berdasarkan BAP ini 
pihak penyidik sebenarnya dapat 
memanfaatkan dan menggali lebih 
banyak keterangan dari pihak auditan 
yang memungkinkan penemuan 
alat bukti karena Berita Acara 
Pemeriksaan Fisik ini ditinjau dari 
tingkatan bukti audit merupakan 
bukti langsung (direct evidence) 
yang bersifat membuktikan 
fakta tanpa kesimpulan ataupun 
anggapan, sehingga cenderung 
menunjukkan suatu fakta atau materi 
yang dipersoalkan dengan cara 
menyaksikan atau melihat sendiri. 
Sebagai contoh: suatu pekerjaan 
fisik yang dikerjakan oleh penyedia/
pemasok barang/jasa satuan kerja/
proyek/badan usaha dinyatakan 
dalam Berita Acara Penyelesaian 
Pekerjaan telah 100%, sehingga telah 
dilakukan pembayaran 100% Pada 
saat auditor dan auditan melakukan 
pemeriksaan/pengujian fisik 
tersebut belum selesai 100%, maka 
kekurangan pekerjaan fisik tersebut 
disaksikan langsung baik oleh auditor 
maupun auditan. Dari bukti audit 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 
Fisik ini, penyidik dapat mengubah/
mengembangkan menjadi alat bukti: 

1) Keterangan saksi, apabila 
auditan : 

a) mendengar, melihat, dan 
mengalami sendiri tindak pidana yang 

terjadi (Pasal I butir 27  KUHAP). 
b) hanya mengetahui kejadian 

atau keadaan pada saat pengujian 
fisik dilakukan, namun apabila 
dihubungkan dengan saksi yang lain 
dapat membuktikan adanya suatu 
kejadian atau keadaan tertentu 
tersebut (Pasal 185 ayat (4) KUHAP). 

2) Keterangan terdakwa, apabila 
auditan ternyata terlibat dalam tindak 
pidana yang terjadi. Apabila terdakwa 
menyangkal fakta atau perbuatan 
yang didakwakan, maka keterangan 
terdakwa pada bukti audit dalam 
bentuk Berita Acara Pemeriksaan Fisik 
dapat menjadi keterangan terdakwa 
di luar sidang yang dapat digunakan 
hakim membantu menemukan 
bukti (petunjuk) di sidang, asalkan 
keterangan itu didukung oleh suatu 
alat bukti sah mengenai hal yang 
didakwakan kepadanya (Pasal 189 
ayat (2) KUHAP). 

 
Keterangan saksi dan 

keterangan  terdakwa di persidangan 
dihubungkan dengan LHAI yang 
di dalamnya memuat Berita Acara 
Pemeriksaan fisik, dapat ditemukan 
alat bukti petunjuk, sebagaimana 

yang diatur dalam Pasal 188 KUHAP 
jo Pasal 26A Undang-undang 
Nomor 20 Tahun 2001. Dengan 
demikian bukti pengujian fisik dapat 
dikembangkan oleh penyidik menjadi 
alat bukti keterangan saksi, dan 
keterangan terdakwa serta dapat 
dipersiapkan oleh auditor untuk 
digunakan  hakim menemukan alat 
bukti petunjuk. 

b. Bukti Konfirmasi 
(Confirmation). Bukti konfirmasi 
didapat-dengan cara mengajukan 
pertanyaan dalam rangka 
memperoleh penegasan dari pihak 
ketiga independen. Pihak ketiga 
independen adalah pihak yang 
berada di luar sistem manajemen 
auditan. Pihak tersebut terlibat dalam 
suatu kejadian dengan auditan, 
dengan demikian tidak berarti 
lepas sama sekali. Bukti konfirmasi 
ini lebih mengarah untuk diubah/
dikembangkan oleh penyidik sebagai 
alat bukti keterangan saksi, apabila 
ternyata mempunyai atau pernah 
mempunyai hubungan hukum 
dengan kegiatan auditan. Pihak ketiga 
yang dikonfirmasi misalkan adalah 
unit kerja/instansi publik/nonpublik, 
pemasok barang/jasa, penerima dana 
bantuan pemerintah dan sebagainya. 

c. Bukti Dokumen 
(Document). Dokumen merupakan 
jenis bukti audit yang didapat dari 
hasil pengujian yang dilakukan oleh 
auditor terhadap dokumen dan 
catatan yang mendukung informasi 
audit. Dokumen atau catatan yang 
diuji oleh auditor ini adalah dokumen 
atau catatan mengenai pelaksanaan 
kegiatan auditan. Dokumen-dokumen 
ini menurut sumber dan cara 
perolehannya, terbagi atas tiga jenis 
dokumen, yaitu: 

1) dokumen yang dibuat oleh 
pihak di luar auditan (ekstern) yang 
diperoleh secara langsung oleh 
auditor dari pihak di luar auditan 
tersebut; 

Hasil pengujian fisik 
ini dituangkan dalam 
bentuk berita acara 
pemeriksaan fisik 

yang ditandatangani 
kedua belah pihak 
yaitu auditor dan 

auditan. Dari Berita 
Acara Pemeriksaan 

(BAP) Fisik ini 
menunjukkan adanya 
kesepakatan tentang 
fakta yang dimuat di 
dalam BAP tersebut.
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2) dokumen yang dibuat oleh 
pihak di luar auditan (ekstern) yang 
diperoleh melalui auditan (disimpan 
dalam arsip auditan); 

3) dokumen yang dibuat oleh 
auditan (intern) yang diperoleh secara 
langsung oleh auditor dari pihak di 
luar auditan ataupun melalui auditan 
(dalam arsip auditan). 

 
Berkaitan dengan pembuktian 

menurut hukum pidana, maka bukti 
dokumen merupakan salah satu 
bukti audit yang dapat memenuhi-
kriteria alat bukti  surat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP. 
Akan tetapi tidak seluruh bukti audit 
dokumen dapat menjadi alat bukti 
surat yang bersifat mandiri, karena 
adakalanya dokumen tersebut 
untuk menjadi alat bukti surat harus 
didukung dengan kesesuaian dari 
alat bukti lainnya. Hal ini dapat 
diilustrasikan sebagai berikut: 

1) Dokumen yang sejenis 
dengan kontrak dan Berita Acara 
Rapat Umum Pemegang Saham  
dapat memenuhi kriteria Pasal 
187 butir a KUHAP, karena pada 
umumnya untuk dokumen ini dibuat 
dalam bentuk resmi baik oleh pejabat 
umum ataupun dibuat di hadapan 
pejabat umum yang berwenang, 
dalarn hal ini pejabat umum tersebut 
adalah notaris; dokumen yang 
sejenis dengan Surat keputusan 
Otorisai (SKO) dan Surat Perintah 
Membayar Uang (SPMU) dapat 
memenuhi kriteria Pasal 187 butir 
b KUHAP, karena pada umumnya 
untuk dokumen ini dibuat menurut 
peraturan perundang-undangan atau 
dibuat oleh pejabat mengenai hal 
yang termasuk dalam tata laksana 
yang menjadi tanggung jawabnya 
untuk membuktikan sesuatu hal atau 
keadaan; 

2) Dokumen yang sejenis 
dengan catatan akuntansi ataupun 
faktur-faktur, dapat memenuhi kriteria 

Pasal 187 butir d KUHAP, tetapi 
harus memenuhi persyaratan bahwa 
dokumen tersebut ada kaitannya 
dengan alat pembuktian lain yang 
termasuk dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP. Misalnya faktur penjualan 
barang bersesuaian dengan pihak 
ketiga independen yang ditarik 
sebagai saksi, yang menerangkan 
bahwa memang saksi telah menjual 
barang-barang seperti yang tertulis 
dalam faktur pada tanggal, bulan, dan 
tahun tertentu, maka faktur tersebut 
dapai menjadi alat bukti petunjuk 
yang diperoleh dari keterangan saksi. 
Dengan adanya ketentuan perubahan 
Undang-undang Pemberantasan TPK 
yang terbaru, UU nomor 20 tahun 
2001, bahwa selain dari keterangan 
saksi; surat dan keterangan terdakwa, 
bukti petunjuk dapat diperoleh dari 
informasi dan dokumen. Namun 
demikian yang dapat menemukan 
dan menentukannya sebagai bukti 
petunjuk pada saat persidangan. 
Dengan demikian bukti dokumen 
dapat dikembangkan oleh penyidik 
menjadi alat bukti keterangan saksi, 
surat, dan keterangan terdakwa, 
serta dapat dipersiapkan oleh auditor 
untuk menjadi sumber/referensi bagi 
hakim untuk menemukan alat bukti 
petunjuk. 

d. Bukti Observasi 
(Observation) . Bukti audit observasi 
ini adalah kesan yang diperoleh 
auditor dari panilaian pengamatannya 

saja atau dengan kata lain merupakan 
dugaan dari auditor, sehingga dugaan 
tersebut tidak dapat diterima sebagai 
alat bukti keterangan saksi sesuai 
dengan Pasal 185 ayat (5) KUHAP, 
yang berbunyi:  “Baik pendapat 
maupun rekaan, yang diperoleh 
dari hasil pemikiran saja, bukan 
merupakan keterangan  saksi”; 

e. Bukti Tanya Jawab dengan 
Auditan (Inquires of the Client) 
. Bukti audit ini mungkin berupa 
pernyataan tidak pasti (hearsay) oleh 
karena itu auditor perlu mendapatkan 
lebih lanjut bukti audit yang nyata 
dengan cara melaksanakan prosedur 
audit lainnya. Biasanya bukti tanya 
jawab dituangkan dalam Berita Acara 
Klarifikasi (BAK). Walaupun menurut 
auditor bukti ini rendah tingkat 
keandalannya, tetapi dalam konteks 
bukti hukum, bukti audit tanya 
jawab dengan auditan dapat juga 
dikembangkan oleh penyidik menjadi 
alat bukti keterangan saksi dan 
keterangan terdakwa.  Menjadi alat 
bukti keterangan saksi apabila dalam 
tanya jawab tersebut menunjuk 
pihak/orang tertentu sebagai yang 
melakukan suatu tindak pidana. 
Menjadi keterangan terdakwa apabila 
yang melakukan perbuatan pidana 
tersebut adalah pihak yang diminta 
keterangannya. Selain itu adanya 
Ketentuan UU Nomor 20 tahun 2001 
tentang pemberantasan tindak pidana 
Korupsi, yang memperluas sumber 

Berkaitan dengan pembuktian menurut hukum 
pidana, maka bukti dokumen merupakan salah 
satu bukti audit yang dapat memenuhi-kriteria 
alat bukti  surat sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 187 KUHAP. Akan tetapi tidak seluruh 

bukti audit dokumen dapat menjadi alat bukti 
surat yang bersifat mandiri, karena adakalanya 

dokumen tersebut untuk menjadi alat bukti 
surat harus didukung dengan kesesuaian dari 

alat bukti lainnya.
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dari alat bukti petunjuk, maka bukti 
audit tanya jawab dengan auditan 
dapat dipersiapkan oleh auditor untuk 
nantinya menjadi sumber bagi hakim 
dalam mencari alat bukti petunjuk. 

f. Pelaksanaan Ulang 
(Reperformance). Pelaksanaan ulang 
merupakan jenis bukti audit yang 
diperoleh dengan cara melakukan 
pengecekan kembali terhadap suatu 
sampel perhitungan dan pemindahan 
informasi yang dilakukan oieh 
auditan selama periode yang diaudit. 
Mengingat bukti audit pelaksanaan 
ulang ini erat kaitannya dengan bukti 
audit dokumen transaksi maupun 
pembukuan/catatan satuan kerja/
proyek/badan usaha, pemerintah, 
auditor melakukan pengecekan 
kembali terhadap suatu sampel 
perhitungan, dan terkait dengan 
kegiatan penilaian auditor terdadap 
pembukuan/catatan satuan kerja/
proyek/badan usaha pemerintah. 
Mengingat dalam alat bukti ini 
terdapat “penilaian oleh auditor” 
maka berdasarkan ketentuan Pasal 
185 ayat (5) KUHAP tidak bisa diubah 
menjadi keterangan saksi, tetapi yang 
paling cocok adalah hasil penilaian ini 
ditanyakan dalam kapasitas sebagai 
pemberi keterangan ahli. 

g. Prosedur Analisis 
(Analytical Procedures) .  Prosedur 
analisis merupakan jenis bukti audit 
yang diperoleh melalui perbandingan 
dan hubungan untuk menentukan 
apakah data yang ada menunjukan 
kewajaran. Bukti audit ini biasanya 
menghasilkan suatu indikasi, 
karenanya auditor perlu membuktikan 
kebenaran material indikasi tersebut. 
Dengan demikian jenis bukti 
audit Prosedur Analisis ini belum 
merupakan alat bukti yang nyata-
nyata ada dan pasti sebagaimana 
dimaksud dalam hukum pidana yaitu 
mencari kebenaran material, maka 
sulit untuk diubah/dikembangkan 
menjadi alat bukti hukum. 

Dari uraian diatas dapat di ambil 
kesimpulan bahwa Laporan Hasil 
Audit Investigatif (LHAI) yang disusun 
atas dasar pelaksanaan tugas audit 
investigatif menjadi penting dalam 
mengungkap terjadinya tindak pidana 
karena dapat memuat kesimpulan 
auditor yang menjelaskan mengenai 
nilai kerugian negara, bentuk 
penyimpangan, serta pihak-pihak 
yang memiliki potensi keterlibatan 
dalam penyimpangan tersebut dan 
mengindikasikan terjadinya tindak 
pidana penyalahgunaan wewenang 
berindikasi korupsi atau tindak pidana 
korupsi, dengan berdasarkan bukti 
audit yang mendukung pengambilan 
kesimpulan. LHAI tersebut berbeda 
dengan penghitungan kerugian 
negara oleh BPK atau BPKP yang 
tidak mencakup  keseluruhan aspek 
yang dibutuhkan dalam mencari 
bukti permulaan untuk mengungkap 
tindak pidana korupsi karena audit 
penghitungan kerugian negara hanya 
mencakup jumlah kerugian negara 
saja tanpa mengungkap pihak yang 
terlibat dan modus operandi yang 
dilakukan oleh pelaku.  Namun 
Laporan Hasil Audit Investigatif 
yang dihasilkan oleh auditor dan 
mempunyai indikasi pelanggaran 
pidana tidak akan dapat langsung 
dijadikan alat bukti sebagai dasar 
dilanjutkan dengan penyidikan 
oleh penyidik karena bukti-bukti 
audit yang diperoleh auditor harus 
memenuhi syarat bukti audit yaitu 
relevan, kompeten dan cukup serta 
terlebih dahulu dijadikan bukti yang 
memenuhi syarat menurut hukum 
sesuai dengan ketentuan tentang alat 
bukti yang diatur dalam KUHAP. 

Mengingat begitu pentingnya 
permasalahan tentang mengubah 
bukti audit menjadi alat bukti 
hukum dan guna meningkatkan 
prosefionalisme penyidik Polisi Militer, 
penulis menyarankan hal hal sebagai 
berikut :

a. Adanya kajian yang 

mendalam tentang mengubah bukti 
audit menjadi alat bukti hukum 
yang selanjutnya dijadikan pedoman 
ataupun petunjuk teknis yang dapat 
menjadi acuan penyidik Polisi Militer 
maupun Auditor di lingkungan 
Inspektorat Puspomad dalam 
mendukung keberhasilan tugas pokok 
Polisi Militer TNI AD khususnya di 
bidang penyidikan.

b. Membuka peluang 
kesempatan seluas luasnya untuk 
mengikuti kursus auditor maupun 
forensik auditor bagi personel Polisi 
Militer TNI AD khususnya para 
penyidik agar memiliki kemampuan 
dan pengetahuan di bidang audit 
sehingga akan meningkatkan 
profesionalisme dalam bertugas.

Demikian tulisan ini dibuat 
secara singkat sebagai bahan 
referensi bagi para pembaca dan 
penulis juga membuka diri untuk 
menerima saran serta masukan guna 
penyempurnaan tulisan ini.
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PENGGUNAAN APLIKASI 
HELLOTRACKS DAN HT 

MILLTRAC DALAM KEGIATAN 
PENGAWALAN DI POMDAM 

XII/TANJUNGPURA

POMDAM XII/
TANJUNGPURA sebagai 
salah satu satuan / badan 

Pelaksana di bawah Kodam Xii/
tanjungpura memiliki wilayah 
hukum yang cukup luas meliputi 
wilayah Provinsi Kalimantan barat 
dan Kalimantan tengah. menurut 
data dari badan Pusat statistik luas 
wilayah Kalimantan barat 147.307 
km2 dan luas wilayah Kalimantan 
tengah 153.564,5 km2. secara umum, 
daratan di wilayah Kalimantan 
merupakan dataran rendah dan 
mempunyai ratusan sungai disertai 
dengan rawa yang bercampur 
gambut dan hutan mangrove. 
Keunikan kondisi geografis ini tentu 
saja berpotensi menjadi kendala 
dalam pelaksanaan tugas 
pokok maupun fungsi Polisi 
militer dalam hal ini 
fungsi pengawalan. 

 
Pomdam Xii/

tanjungpura di 
bawah pimpinan 
Kolonel Cpm Henry 
s.P. simanjuntak,s.H., 
m.Hum telah berinovasi  

untuk menjawab tantangan geografis 
tersebut dengan menggunakan 
kombinasi aplikasi Hellotracks 
dan Ht milltrac dalam setiap 
kegiatan pengawalan baik di 
wilayah Kalimantan barat maupun 
Kalimantan tengah. dengan kedua 
sarana tersebut, Pomdam Xii/
tanjungpura yang bermarkas di 
kota Pontianak dan memiliki 2 
(dua) satuan setingkat denpom 
yaitu denpom Xii/1 sintang 
dan denpom Xii/2 
Palangkaraya yang 
diperkuat 

masing-masing dengan 
jajaran subdenpom 
sesuai kewilayahannya 

dapat memonitor 
secara langsung 
setiap pelaksanaan 
pengawalan 
di seluruh 
wilayah. dengan 
menggunakan 

aplikasi Hellotracks 
dan Ht milltrac 
ini, memudahkan 
unsur pimpinan 
dalam Komando 
dan Pengendalian 
serta monitoring 
kegiatan yang sedang 

dilaksanakan oleh 
satuan bawahannya sampai tingkat 
subdenpom.

Penggunaan aplikasi Hellotracks
teknologi khususnya 

teknologi informasi pada era 
saat ini berkembang sangat pesat. 
Perkembangan teknologi yang 
membawa manfaat besar dalam 
kehidupan manusia, salah satunya 
adalah adanya gPs (Global 
Positioning System) yang berfungsi 
untuk mendeteksi lokasi dihadapkan 
pada posisi secara geografis di 
muka bumi. setiap ponsel atau 
smartphone saat ini juga dibekali 
dengan gPs  yang dapat digunakan 
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untuk berbagai aplikasi yang 
membutuhkan konfirmasi terhadap 
lokasi. Hellotracks adalah salah satu 
aplikasi yang dapat diunduh secara 
gratis baik pada smartphone maupun 
diakses melalui situs jejaring internet 
melalui komputer/laptop. aplikasi ini 
juga dapat menampilkan Real-Time 
Location Tracking melalui pancaran 
sinyal gPs dari smartphone yang 
digunakan sehingga memberikan 
kemudahan dalam merekam rute 
secara nyata. Fungsi ini tentu saja 
sangat membantu dalam proses 
pengawasan dan pengendalian 
kegiatan pengawalan karena dapat 
memberikan visualisasi lokasi 
pergerakan rangkaian pengawalan 
secara real-time di atas peta.

Penggunaan aplikasi Hellotracks 
tidak hanya diterapkan dalam 
kegiatan pengawalan kendaraan 
bermotor namun juga bisa digunakan 
dalam kegiatan pengendalian lalu 
lintas militer. Komandan satpomad 
dapat melihat dan memantau 
kedudukan personel anggotanya 
sesuai dengan titik yang telah 
ditentukan dalam rencana kegiatan 
pengendalian lalu lintas militer 
juga secara real-time sehingga 
pengendalian kegiatan di lapangan 
untuk mendukung pelaksaaan tugas 
pokok dapat dilaksanakan secara 
optimal.

Keunggulan lain dalam 
penggunaan aplikasi ini adalah 
Komando dan Pengendalian kegiatan 
dapat dilakukan baik di ruang kendali 
operasi, di dalam ruang kerja maupun 
secara mobile saat dalam perjalanan 
sehingga Komando dan Pengendalian 
dapat selalu dilaksanakan dalam 
situasi apapun dan di manapun secara 
optimal. Pengoperasian aplikasi 
ini relatif mudah karena hanya 
membutuhkan smartphone dengan 
jaringan / network yang baik agar 
dapat memancarkan sinyal gPs yang 
kemudian dapat dipantau dari ruang 
Puskodal maupun dari smartphone.

Penggunaan HT Milltrac
tni dalam hal ini khususnya 

tni ad terus melakukan peningkatan 
kemampuan teknologi informasi dan 
komunikasi salah satunya dengan 
adanya pengadaan Ht milltrac 
untuk mendukung pelaksanaan 
tugas pokok. berkaitan dengan hal 
tersebut maka pada ta 2021, seluruh 
satpomad telah didukung peralatan 
komunikasi berupa Ht milltrac untuk 
mendukung kelancaran pelaksanaan 
tugas pokok yang dilaksanakan 
satuannya masing-masing.

Kemampuan Ht milltrac 
H822i yang telah didistribusikan di 
Pomdam Xii/tanjungpura berserta 
jajarannya memiliki keunggulan 

dalam jaringan baik NarrowBand 
Network (dmr) maupun Broadband 
Network (Lte) sehingga mempunyai 
cakupan area yang sangat luas, 
jaringan yang fleksibel, cepat dan 
efektif serta keamanan dalam 
komunikasi suara dan video. tipologi 
jaringan komunikasi yang telah 
dibuat dengan server di mapuspomad 
Jakarta memberikan jaminan 
keamanan informasi dan komunikasi 
sehingga tidak dapat diakses dengan 
mudah oleh publik.

dalam pelaksanaan 
tugas di wilayah Pomdam Xii/
tanjungpura, aplikasi Hellotrac 
diintegrasikan dengan penggunaan 
Ht millytrac sehingga komunikasi 
dengan unsur-unsur di lapangan 
dapat terus dilaksanakan 
secara berkesinambungan dan 
pengendalian dari mapomdam dapat 
dilakukan secara efektif dan efisien.

Pomdam Xii/tanjungpura 
beserta jajarannya telah 
mengintegrasikan penggunaan 
aplikasi Hellotracks dan Ht milltrac 
dalam penyelenggaraan kegiatan 
pengawalan baik pengawalan 
protokoler kenegaraan/VViP, 
pengawalan bermotor ViP tni, 
pengawalan personel dan materil 
tni ad, pengendalian lalu lintas 
militer serta pengawalan kepentingan 
tni ad lainnya.

Kemudahan yang ditawarkan 
dalam penggunaan Hellotracks maupun 
Ht milltrac sangat bermanfaat bagi 
pelaksanaan tugas pokok. Visualisasi 
dari Hellotracks yang dapat dilihat dalam 
setiap perkembangan kegiatan tentu saja 
meningkatkan faktor keamanan serta 
meminimalisir terjadinya kesalahan 
prosedur yang dilaksanakan ditambah 
dengan alat komunikasi canggih berupa 
Ht milltrac membantu satuan Pomad 
dalam menjalankan setiap tugas secara 
terkendali dan termonitor sehingga 
Komando dan Pengendalian setiap 
kegiatan dapat terlaksana dengan baik. n

Penulis : 
Kapten Cpm Ade Wijaya
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PROKLAMASI Kemerdekaan 

17 agustus 1945 melahirkan 

indonesia menjadi satu 

negara dan bangsa yang merdeka 

serta berdaulat.Perjuangan 

bangsa setelah itu memasuki 

tahap baru yakni perjuangan 

membela dan mempertahankan 

kemerdekaan terhadap ancaman 

dan usaha penjajahan kembali 

bumi nusantara. Panitia Persiapan 

Kemerdekaan indonesia (PPKi) 

dalam sidang tanggal 22 agustus  

1945  mengambil  keputusan  untuk  

membentuk  Komite nasional  

indonesia,  Partai  nasional  

indonesia,  badan  Keamanan 

rakyat (bKr).

Pada tanggal 29 september 

1945 mendaratlah pasukan 

sekutu yang diboncengi serdadu 

tentara belanda dan niCa di 

beberapa wilayah tanah air. 

tanggal 5 oktober 1945 Presiden 

soekarno mengeluarkan maklumat 

Pembentukan tentara Keamanan 

rakyat (tKr), pada saat itu belum 

tersedia perangkat hukum yang 

mengatur suatu organisasi bersenjata 

atau angkatan  Perang.  selain  

itu  banyak anggota tKr yang  

terdiri  bermacam  latar  belakang  

tidak  memahami  hakikat disiplin 

tentara dan peraturan kemiliteran. 

untuk menyikapi kondisi saat itu  

markas tertinggi tentara Keamanan 

rakyat (mttKr), Kepala markas 

besar umum tKr Letjen oerip 

sumoharjo di Jogjakarta pada tanggal 

8 desember 1945 mengeluarkan 

Pengumuman tentang Kepolisian 

tentara yang memerintahkan agar 

tiap tiap divisi membentuk Polisi 

tentara.

seiring   dengan   perubahan   

tentara   Keamanan   rakyat   

menjadi tentara Keselamatan 

KOPENG DAN SEJARAH 
TERBENTUKNYA POLISI MILITER

Oleh: 
Panji Hanief Gumilang, S.E., M.M.

Kurator Museum & Tenaga Ahli Cagar Budaya 
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga

36 Gadjah Mada
MAJALAH

PENGETAHUAN



rakyat pada tanggal 7 Januari 1946 

kemudian menjadi tentara republik 

indonesia atau tri pada tanggal 25 

Januari 1946. 

Pada tubuh tri dilakukan 

penyempurnaan   melalui Panitia 

besar reorganisasi tri yang 

diketuai Letnan Jenderal oerip 

sumoharjo. Pada tanggal 25 mei 1946 

terbentuklah susunan markas besar 

umum tentara dan Kementerian 

Pertahanan bagian militer. Jenderal 

sudirman dilantik dan diambil 

sumpahnya atas nama semua pejabat 

yang dilantik. dalam pelantikan ini 

Jenderal mayor santoso diangkat 

sebagai Kepala Polisi tentara dan 

Kolonel sunaryo sebagai wakilnya 

pada Kementrian Pertahanan bagian 

militer. 

Perkembangan organisasi  Polisi  

militer  dapat  di  lukiskan  sebagai 

berikut : bahwa   pada   dasarnya 

Polisi militer lahir  bersamaan 

dengan angkatan   Perang   republik   

indonesia, disusul dengan struktur 

organisasi markas tinggi tentara   

rakyat dimana Polisi tentara 

padamulanya menjadi  bagian  dari  

badan  Penyelidik  Pusat.  

badan ini terdiri dari 

Penyelidik masyarakat 

umum (Pmo), Penyelidik 

militer Khusus (PmC), dan 

Polisi tentara hingga pada 

3 mei 1946 Panglima besar 

sudirman membubarkan 

Penyelidik militer Khusus 

(PmC). markas besar  Polisi  

tentara  bekerja  dan  dengan  

didahului  rapat rapat 

pendahuluan di Jogjakarta 

dan Wonosobo Jawa tengah.

Pada tanggal 20-22 Juni 

1946 diselenggarakanlah 

Konferensi Polisi tentara Jawa 

madura bertempat di Kopeng 

dekat salatiga, dengan peserta 

unsur- unsur pimpinan Polisi 

tentara Jawa madura, antara lain :

1. Kapten Polisi tentara s 

Parman, 2. Jenderal mayor Polisi 

tentara r santoso, 3. Kolonel Polisi 

tentara r Prabu sunaryo, 4. Kapten 

Polisi tentara m.J  Prayogo, 5.  

Letnan  satu  Polisi  tentara sutoyo 

siswo miharjo, 6. Kolonel dokter 

sucipto, dan dihadiri juga ahli ahli 

hukum diantaranya :

-  Prof.  mister.  dr.  soepomo  

(Perumus naskah  Pancasila 

dan  uud1946)

-  Prof. mister. djoko soetono 
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(guru besar Hukum dan 

Kepolisian)

-  mister sayid mangunyudha, dan 

beberapa ahli hukum lainnya.

saat   konferensi   di Kopeng ini 

unsur pimpinan Polisi tentara Jawa 

madura bersama para ahli hukum 

merumuskan berbagai hal mengenai 

Polisi tentara seperti pengertian 

Polisi tentara, susunan organisasi, 

pembatasan kekuasaan dan 

wewenang serta segi teknis lainnya.

Pada tanggal 22 Juni 1946 

para pimpinan satuan Polisi 

tentara bersama para ahli hukum 

menyepakati membentuk satu divisi 

Polisi tentara republik indonesia, 

dengan nama divisi gajah mada. 

divisi ini terbagi atas 3 resimen 

di Jawa dan madura. Penggunaan 

nama gajah mada mula mula timbul 

dari gagasan s.Parman dan sutoyo 

siswomiharjo serta didukung oleh 

seluruh peserta konferensi. Patih 

gajah  mada  seorang  tokoh  yang  

berpengetahuan lengkap,pandai 

dalam politik dan ulung dalam 

strategi militer, nama gajah mada 

mengingatkan kita kejayaan 

nusantara yang bersatu, makmur, 

aman, megah berdiri ditengah 

peradaban,d isegani lawan dihormati 

kawan,dan  dicintai  rakyatnya.  

selanjutnya  hasil  permusyawaratan 

ini dilaporkan kepada markas 

tertinggi tKr dan menteri 

Pertahanan amir syarifudin.

Hotel Kopeng sebagai saksi   

bisu   terbentuknya divisi gajah 

mada. Hotel yang didirikan pada 

tahun 1922 dahulunya dirancang 

sebagai tempat wisata bagi orang 

orang belanda. disekitar tempat ini 

banyak didirikan wahana rekreasi 

bagi orang orang kulit putih, diantara 

nya kolam renang, lapangan tenis, 

lapangan golf, tempat bermain kartu 

dan gedung hiburan. Hotel Kopeng 

yang pada saat itu merupakan 

wilayah dari afdeeling salatiga 

merupakan bagian onderdistrict 

getasan. setelah kekalahan belanda, 

pada masa pendudukan Jepang 

Hotel Kopeng dipergunakan sebagai 

markas militer dan rumah sakit 

bagi tentara Jepang. Ketika Jepang 

menyerah pada tahun 1945 hotel ini 

kembali ke tangan pemiliknya ,mr 

booh. Kemudian tahun 1947 pada  

saat  agresi  militer pertama  Hotel  

Kopeng diambil alih  oleh belanda 

dan dijadikan sebagai markas militer, 

sehingga bangunan ini menjadi 

salah satu target pembumi hangusan 

pasukan republik.

Pada saat itu Kopeng 

merupakan salah satu daerah 

pergerakan fisik para pejuang 

kemerdekaan indonesia. beberapa 

diantara pejuang dari kopeng yang 

menjadi mata-mata dan membentuk 

jaringan kontak dengan angkatan 

darat tertangkap oleh militer belanda 

pada 12 november 1947, mereka 

dipaksa untuk menggali lubang 

tanah kemudian dieksekusi di tempat 

tersebut. Penguasaan atas bangunan 

ini berakhir setelah adanya 

penyerahan pemerintah belanda 

kepada republik indonesia serikat 

tanggal 2 november 1949, setelah 

beberapa tahun kemudian tempat ini 

dikuasai oleh teritorium iV/dip dan 

dikelola oleh Puskopad Kodam Vii/

diponegoro.

Kesatuan – kesatuan Polisi 

tentara pada permulaannya ada 

1 kompi a tiap batalyon di tiap 

divisi. Kemudian dipisahkan dari 

divisi – divisi kemudian dibentuk 

menjadi satu divisi tersendiri yakni 

divisi Polisi tentara dan mempunyai 

panglima sendiri mayor santoso yang 

diangkat menjadi Jenderal mayor.

divisi Polisi tentara memperoleh 

pataka (vandeel)   sendiri dan 

mempunyai markas besar sendiri 

disamping markas besar tentara 

( mbt ). setelah menimbang 

keputusan  yang  diambil  dalam  

permusyawaratan  seluruh  Kepala 

Polisi tentara republik indonesia 

Jawa madura yang diselenggarakan 

di Kopeng, dan memperhatikan 

pertimbangan menteri Pertahanan, 

pada tanggal 18 Juli 1946 Presiden 

sukarno memutuskan Pembentukan 

divisi Polisi tentara republik 

indonesia dan menetapkan 3 

resimen Polisi tentara, sah menjadi 

divisi tersendiri, Polisi tentara tidak 
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lagi dibawah perintah dari panglima 

divisi teritorium.

tanggal 5 oktober 1946 pada 

Hari ulang tahun angkatan Perang   

republik indonesia pertama di   

alun -  alun Jogjakarta Presiden 

soekarno menyampaikan keputusan 

penganugerahan panji kepada 

beberapa divisi, salah satunya adalah 

divisi satuan Polisi tentara.

Pada 20 maret 1948 semua 

badan-badan Kepolisian militer 

Polisi tentara, Polisi tentara Laut, 

dan Pengawas tentara nasional 

indonesia, disatukan dalam wadah 

Corps Polisi militer (CPm ) yang 

sementara dipimpin Kepala staf 

angkatan Perang Komodor udara 

suryadarma dan dilanjutkan Kolonel 

gatot subroto yang kemudian 

menjadi gubernur militer selaku 

Panglima operasi Penumpasan 

PKi madiun. tanggal 22 Juni 1946 

saat Konferensi Polisi tentara   

menyepakati pembentukan divisi 

Polisi tentara yang dikenal dengan 

divisi gajah mada menjadi peristiwa 

yang diperingati sebagai Hari 

Lahirnya Polisi militer angkatan 

darat, dan dikuatkan dengan 

sK Ksad nomer 340 / 5 / 1959 

tertanggal 20 mei 1959 menetapkan 

22 Juni sebagai Hari Polisi militer 

ad :

-  surat Keputusan Ksad, nomor 

: Kpts-340/5/1959, tentang 

Penetapan Hari Jadi Polisi 

militer ad

-  surat Keputusan Ksad no 

363/5/1959 tanggal 26 mei 1959 

tentang Pengesahan Panji gajah 

mada

Pataka Gadjah Mada
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INDONESIA memiliki andil dan 
sejarah yang panjang dalam 
pemeliharaan perdamaian di 

Afrika. Hal ini menjadikan indonesia 
masuk ke dalam sepuluh besar 
negara pengirim pasukan penjaga 
perdamaian terbanyak di dunia. 
Hal ini merupakan salah satu 
bentuk komitmen indonesia untuk 
ikut terlibat melaksanakan misi 
pemeliharaan perdamaian dunia. 

Kontingen garuda sendiri, 
dibentuk dari proses seleksi prajurit-
prajurit dari berbagai kesatuan di TNI. 
Setelah terpilih dari proses seleksi, 
para prajurit akan melaksanakan 
pelatihan terlebih dahulu di Pusat Misi 
Pemeliharaan Perdamaian atau PMPP, 
yang berlokasi di Sentul, Jawa Barat.

Dari PMPP, terbentuklah 
Satuan Tugas Batalyon Gerak Cepat 

(BGC) yang dikirimkan ke Mission 
de Iorganisation des Nations Unies 
pour La Stabilisation en Republique 
Democratique du Congo (Monusco) 
di wilayah Republik Demokratik 
Kongo. Di daerah konflik, khususnya 
di Republik Demokratik Kongo, 
pemberontakan sangatlah rentan 
terjadi. Pemberontakan ini dilakukan 
oleh sekelompok warga yang disebut 
sebagai Milisi. Disinilah peran penting 

kegiatan penyeRaHan diRi 
MiliSi RM blaize di RepUblik 

deMokRatik kongo

Satgas BGC XXXIX-D/Monusco
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kegiatan penyeRaHan diRi 
MiliSi RM blaize di RepUblik 

deMokRatik kongo

(LRP) yang berujung pada penyerahan 
diri 10 orang Milisi dari kelompok RM 
Blaize berikut 6 pucuk senjata api jenis 
AK-47, 6 buah Magazen, 2 unit HT, 
dan 61 butir amunisi Kal. 7,62 mm.

Tentunya dengan pendekatan 
yang dilakukan oleh Prajurit Satgas 
BGC XXXIX-D/Monusco melalui 
kegiatan Long Range Patrol (LRP) dan 
kegiatan Civil and Military Coordination 
(CIMIC) dapat mengambil hati dan 
mempengaruhi para milisi untuk 
menyerahkan diri. Semoga kedepan, 
peran dan jumlah personel Polisi 
Militer Angkatan Darat yang dilibatkan 
dalam penugasan Satgas luar negeri 
dapat semakin ditingkatkan dan 
dapat menjadikan Prajurit Polisi Militer 
Angkatan Darat yang Profesional dan 
Adaptif. Garuda..! n

kontingen garuda sebagai pasukan 
penjaga perdamaian dibutuhkan.

Dalam penugasan Satgas 
Batalyon Gerak Cepat atau Satgas 
BGC XXXIX-D/Monusco, Kongo 
Tahun 2022 terdapat sebanyak 
12 personel Polisi Militer dimana 
6 personel diantaranya adalah 
Prajurit Polisi Militer Angkatan Darat 
yang diberangkatkan untuk terlibat 
menjaga perdamaian di Monusco, 
Kongo. 

Unit Polisi Militer Satgas BGC 
XXXIX-D/Monusco, memiliki peran 
penting dalam penugasan. Selain 
membantu Komandan Satgas untuk 
menegakkan disiplin dan tata tertib 
personel Satuan Penugasan, peran 
Prajurit Polisi Militer juga terlihat dalam 
kegiatan pengamanan dan identifikasi 
proses penyerahan diri milisi. Terakhir, 
pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022, 
2 (dua) prajurit Polisi Militer Angkatan 
Darat a.n. Sertu Angga Pratikno dan 
Kopda Hendra Gunawan bersama 35 
personel Satgas yang dipimpin Mayor 

Mar Yanuar Felix Batubara 
terlibat dalam kegiatan 

Long Range Patrol 

Penulis : 
Mayor Cpm Wijaya Ardi
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PISTOL kejut listrik 

merupakan salah satu alat 

yang digunakan oleh lembaga 

penegak hukum sebagai mekanisme 

pertahanan diri (self defense) atau 

cara untuk menaklukkan individu. 

alat ini dirancang untuk membuat 

lumpuh sementara (paralize) si 

penyerang (pelaku tindak pidana), 

tetapi tidak dimaksudkan untuk 

menyebabkan kerusakan permanen 

ataupun kematian. 

Pistol kejut listrik merupakan 

salah satu alkapsus Polisi militer 

tni ad yang sebagai mana telah 

tertuang di Kep Kasad nomor Kep/ 

462/Vi/2017 tanggal 6 juni 2017 

tentang bujuknis Ketentuan standart 

umum (Ksu) bekal/materiel tni ad 

(tahun 2021 telah direvisi menunggu 

skep Kasad). Pistol kejut listrik dapat 

didefinisikan sebagai sebuah senjata 

yang menggunakan energi listrik, 

senjata tersebut merupakan senjata 

jarak jauh yang melumpuhkan 

target dengan mengganggu kontrol 

otot sukarela melalui sistem saraf 

motorik, dan/atau menyebabkan 

luka tanpa melukai secara signifikan 

serta memberikan kejutan listrik 

melalui kabel tipis yang fleksibel. 

senjata semacam ini merupakan 

senjata tidak mematikan (non lethal 

weapon) ketimbang senjata api pada 

umumnya. 

untuk mengenal lebih dekat 

alkapsus Pistol kejut listrik yang 

digunakan Prajurit Pomad dalam 

mendukung pelaksanaan tugas 

pokok dilapangan, ada beberapa 

hal yang sangat penting harus kita 

ketahui dan perhatikan bersama 

untuk lebih mengenal Pistol kejut 

listrik sebagai prinsip dasar dalam 

penggunaan, pemeliharaan dan 

mengatasi gangguan alat tersebut, 

yaitu antara lain : 

 1. Karakteristik/Spesifikasi Teknik 
a.  Pistol Kejut Listrik. 

 1) sumber daya Listrik : 

battery Litium magazin 

 a) ts1006 (tidak dapat diisi  

 ulang) 

 b) ts1005/ts1013 (dapat  

 diisi ulang) 

2) Kapasitas daya : 900 maH 

3) output tegangan : ≥ 50.000 

Volt 

4) alat bidik : Laser ganda 

(atas/ green class 2 laser dan 

bawah/red class 2 laser) dengan 

visibilitas tinggi.

5) dimensi: 

 a) Panjang : ± 18,5 cm (tanpa 

baterai dan peluru kejut/

cartridge) 

 b) tinggi : ± 8,25 cm (tanpa 

baterai dan peluru kejut/

catridge) 

 c) Lebar : ± 4,19 cm (tanpa 

baterai dan peluru kejut/

catridge) 

 d) berat : ± 0,27 kg (tanpa 

MENGENAL LEBIH DEKAT 
ALKAPSUS POMAD 

PISTOL KEJUT LISTRIK
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baterai dan peluru kejut/

catridge) 

6) Lensa Laser : Polycarbonate 

bening 

7) Frame : Polymer 

8) suhu Penyimpanan : -20º C 

s.d 50 º C 

9) suhu Pengoperasian : -20º C 

s.d 50 ºC 

10) Flashlight/senter : Lumen 

Led (light emitting diode) 

11) Jarak tembak : maksimal 25 

kaki (7,6 m) 

12) Warna : Kuning Hitam 

13) Jenis/model : electric stun 

gun / Pistol kejut

target yang dirancang untuk 

mempengaruhi fungsi sensorik 

dan motorik dari sistem saraf yang 

menyebabkan kontraksi otot. Peluru 

kejut/cartridge memiliki jangkauan 

25 kaki (7,6 m). 

teknologi pistol kejut listrik 

dirancang untuk menggunakan aliran 

listrik yang mirip dengan yang ada 

disistem saraf tubuh manusia untuk 

menyebabkan stimulasi saraf sensorik 

dan motorik. tidak seperti pistol kejut 

biasa yang tergantung pada rasa sakit. 

Pistol kejut biasa tidak efektif pada 

subjek dengan tingkat toleransi rasa 

sakit yang tinggi. generasi sebelumnya 

pistol setrum terutama mempengaruhi 

saraf sensorik saja, mengakibatkan 

efek rasa sakit. subjek dengan toleransi 

yang sangat tinggi terhadap rasa 

sakit (misalnya, pelaku narkoba, 

orang dalam tekanan psikologis yang 

serius, atau prajurit yang terlatih, dsb) 

mungkin tidak terpengaruh oleh rasa 

sakit atau mungkin dapat melawan 

rasa sakit pistol setrum tradisional. 

Cara kerja aliran listrik pada pistol kejut 

listrik sebagai berikut: 

a.  tarik picu untuk menembakkan 

peluru kejut/ cartridge. sesuai 

setingan awal 

b.  Listrik mengalir melalui kabel 

menuju jarum/ probe elektroda. 

c.  semakin besar penyebaran 

jarum/probe pada target, 

semakin besar efektivitasnya.

d.  aliran listrik pada ujung jarum/

probe tidak diteruskan kepada 

orang lain yang bersentuhan 

dengan target yang tertembak 

kecuali kontak secara langsung 

dengan kabel atau ujung jarum/

probe. 

e.  aliran Listrik pada pistol 

kejut listrik dapat menembus 

sebagian besar jenis pakaian, 

dan bahkan beberapa bahan 

tahan peluru. 

f.  Paparan air tidak akan 

meningkatkan daya ke target. 

muatan listrik yang dikirimkan 

b. Peluru kejut/cartridges. 
1. Close Quarter Cartridges (12-

degree) 

 a) Panjang : 8,15 cm 

 b) Lebar : 1,99 cm 

 c) tinggi : 3,77 cm 

 d) Panjang dart : 1,15 cm 

 e) berat : 0,33 kg 

 f ) Jarak maksimal : 7,5 m 

 g) Jarak efektif : 1,22 m   

 (menembak dari jarak dekat) 

 h) bahan kerangka : Polimer  

 kualitas tinggi 

 i) sistem pelacakan :   

digitalanti-Felon identification 

(aFid) 

 j) Pemasangan : tidak dapat  

 dibalik 

k) Pengaman : Klip

2. Standoff Cartridges (3.5-degree) 
a) Panjang : 8,15 cm 

b) Lebar : 1,99 cm 

c) tinggi : 3,4 cm 

d) Panjang dart : 1,15 cm 

e) berat : 0,33 kg 

f ) Jarak maksimal : 7,5 m 

g) Jarak efektif : 3,5 m 

(menembak dari jarak jauh) 

h) bahan kerangka : Polimer 

kualitastinggi 

i) sistem pelacakan : 

digitalanti-Felon identification 

(aFid) 

j) Pemasangan : tidak dapat 

dibalik 

k) Pengaman : Klip

2. Cara kerja pistol kejut Listrik 

Pistol Kejut listrik menggunakan 

peluru kejut/cartridge yang dapat 

diganti yang mengandung nitrogen 

terkompresi untuk mendorong 

jarum/probe kecil yang melekat 

pada Pistol Kejut listrik dengan 

kabel konduktor terisolasi. Pistol 

Kejut listrik mengalirkan listrik di 

sepanjang kabel menuju jarum/

probe yang masuk ke dalam tubuh 
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Pistol kejut listrik tidak akan 

meningkat secara signifikan 

bahkan dengan perubahan 

lingkungan. 

g.  terdapat teknologi adaptive 

Cross Connect di semua jalur 

tembakan yang tersedia pada 

empat jarum/probe dari dua 

ruang peluru kejut/cartridge. 

teknologi adaptif Cross 

Connect memberikan pulsa 

listrik secara terus menerus, 

hingga 44 pulsa per detik, 

antara semua kombinasi jarum/

probe aliran listrik positif dan 

negatif. h. ilustrasi di atas ini 

adalah perspektif dari seseorang 

yang memegang pistol kejut 

Listrik yang telah ditembakkan 

ke target. P1,P2,P3,P4 = jarum/

probe peluru kejut/cartridge). 

i. teknologi adaptive Cross 

Connect membuat pistol 

kejut listrik efektif bahkan jika 

beberapa jarum/probe tidak 

mengenai target.

3. Dalam penggunaan Pistol 
kejut listrik ada beberapa faktor 
penyebab berkurang atau tidak 
efektifnya pistol kejut Listrik. 
a.  Pakaian target Longgar atau 

tebal. Jika jarum/probe 

bersarang dalam pakaian target 

yang longgar atau tebal dan 

terlalu jauh/tidak menyentuh 

dari kulit target, maka 

efektivitas Pistol kejut listrik 

dapat berkurang. 

b.  salah satu jarum/probe tidak 

mengenai target. arus listrik 

akan mengalir antara jarum/

probe positif dan negatif (atas 

dan bawah). Jika beberapa 

jarum/probe meleset, pistol 

kejut listrik akan kurang efektif.

c.  Jarum/probe tidak menyebar. 

sebaran jarum/probe kurang 

dari 12 inci (30 cm) dapat 

mengakibatkan berkurangnya 

efektivitas pistol kejut listrik.

d.  Kabel rusak. Jika kabel rusak 
saat ditembakkan, maka arus 
tidak akan mengalir ke jarum/
probe dan pistol kejut listrik 
tidak akan bekerja efektif. 

4. Perawatan dan Pemeliharaan 
Pistol kejut listrik merupakan 
sebuah langkah pencegahan yang 
bertujuan untuk mengurangi atau 
bahkan menghindari kerusakan 
dari peralatan dengan memastikan 
tingkat keandalan dan kesiapan 
operasional serta meminimalkan 
biaya perawatan atau pemeliharaan. 

ada beberapa hal yang harus 
diperhatikan dalam pemeliharaan 
dan perawatan pistol kejut listrik, 
sebagai berikut: 
a.  Pistol kejut listrik adalah 

peralatan elektronik yang 
sensitif dan harus ditangani 
dengan hati-hati. Hindari 
pistol kejut listrik dari benturan 

langsung atau terjatuh. Jangan 
gunakan pistol listrik yang 
retak terutama pada bagian 
pegangan/gagang pistol. 

b.  Periksa baterai secara teratur. 
Jika menggunakan baterai isi 
ulang (ts1005 atau ts1013), isi 
ulang baterai ketika baterai di 
bawah 30%. 

c.  Jika menggunakan baterai yang 
tidak dapat diisi ulang (ts1006), 
ganti baterai saat di bawah 20%. 

d.  bersihkan ruang peluru kejut/
cartridge pada pistol kejut listrik 
dengan kain kering. setelah 
beberapa penembakan dengan 
menggunakan peluru kejut/
cartridge dapat meninggalkan 
penumpukan kerak (terutama 
di lingkungan lembab) yang 
harus dihapus. 

e.  masukan pistol kejut listrik 
dalam sarung pistol/holster jika 
tidak digunakan. 

f.  Laksanakan uji fungsi pistol 
kejut listrik secara berkala. 

g.  Perbarui/update perangkat 
lunak pistol kejut Listrik dengan 
yang terbaru. 

h.  Hindari pistol kejut listrik dari 
air. (terpapar kelembaban atau 
air yang berlebihan). 

selain itu untuk membekali 
dan meningkatkan kemampuan 
pengguna alat ini diharapkan 
pengguna pistol kejut listrik oleh 
Prajurit Polisi militer tni ad 
diharuskan personel yang telah 
memperoleh pelatihan/training cara 
menggunakan pistol listrik sehingga 
memiliki pengetahuan, keahlian dan 
terampil dalam penggunaan pistol 
kejut listrik. n

Penulis : 
Mayor Cpm Vektor Sun sema. S.H.

NRP 11080093980383
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KEGIATAN BINTERTAS POMDAM III/SILIWANGI “ 
BERSINAR RUMAHNYA 

SEHAT JASMANINYA “
DUSUN Cisadang/Cilele 

merupakan salah satu 

pemukiman warga yang 

terletak di desa Wanajaya Kec. 

teluk jambe barat  Kota Karawang 

Provinsi Jawa barat  jarak dusun 

Cisadang/Cilele ±20 km dari pusat 

Kota Karawang  yang dihuni sekitar 

110 KK (375 Jiwa), sebagian besar 

mata pencaharian mereka adalah 

bertani/berkebun, warga dusun 

Cisadang/Cilele rata rata mereka 

adalah warga pendatang yang 

menggarap diatas lahan  milik 

perhutani akses menuju ke 

lokasi tempat tinggal warga 

masih berupa tanah yang 

diperkeras apabila musim 

hujan tiba jalan masuk ke 

pemukiman warga hanya bisa 

ditempuh dengan berjalan kaki 

atau menggunakan sepeda 

motor.

Hasil bumi yang didapat 

penduduk  dusun Cisadang/Cilele 

dengan cara berkebun dan bertani 

yang mana hasilnya hanya untuk 

kebutuhan 

makan 

sehari 

hari selebihnya hasil 

berkebun mereka 

jual ke pasar, 

sekolah 

yang ada 

hanya 

sampai 

tingkat 
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sd  jarak dari rumah warga ke 

sekolah sangatlah jauh sehingga 

sekolah mereka menginduk ke sdn 

Wanajaya yang mana kondisi ruang 

kelas sdn hanya mempunyai 3 ruang 

kelas saja, jumlah siswa di sdn 

Wanajaya sekitar 140 orang mulai 

dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, 

sedangkan untuk mencapai smP dan 

sma dilakukan dengan kejar paket 

di Pusat Kegiatan belajar masyarakat 

(PKbm) bunga bangsa Karawang.  

Walaupun jarak dari pusat 

kota Karawang tidak terlalu jauh, 

namun hingga saat ini warga dusun 

Cisadang/Cilele desa Wanajaya 

belum ada pasokan listrik dari PLn, 

sebagai media penerangan di malam 

hari mereka masih menggunakan 

lampu teplok berbahan bakar 

minyak solar pengganti  minyak 

tanah yang sudah tidak ada lagi, 

lokasi yang mereka tempati juga 

sangat berdekatan dengan salah 

satu kawasan industri terbesar 

di indonesia yaitu Karawang 

international industrial City (KiiC) di 

Karawang dan jarak dari dari dusun 

tersebut ke ibukota Jakarta ± 70 km(± 

1 jam perjalanan), belum tersentuh 

penerangan PLn, hal ini disebabkan 

karena status tanah yang sampai saat 

ini masih milik Perhutani dan mereka 

hanya sebagai penggarap saja. 

Pomdam iii/slw selaku bagian 

dari intitusi tni mengemban 

tugas yang tertuang dalam uu 

no. 34 tahun 2004 tentang  omsP 

terinci menjadi 14 tugas pokok 

diantaranya, membantu tugas 

pemerintah di daerah (Poin 9) serta 

membantu menanggulangi akibat 

bencana alam, pengungsian dan 

pemberian bantuan kemanusiaan 

(poin 12). melihat kondisi yang 

terjadi di dusun Cisadang/Cilele, 

Pomdam iii/slw  merasa terpanggil 

untuk membantu meringankan  

salah satu beban permasalahan 

yang dihadapi oleh warga dusun 

Cisadang/Cilele, terutama bidang 

penerangan, Pomdam iii/slw 

bekerja sama dengan Pt Chitos 

dan Pesantren darul Hidayah kota 

bandung melaksanakan bakti sosial 

berupa  Pembagian/Pemasangan 

alat penerangan yang bersumber dari 

listrik tenaga surya yang diberi nama 

Lamtera (Lampu tentara rakyat) 

selasa 12 april 2022 dipimpin 

langsung oleh danpomdam iii/slw 

Kolonel Cpm tugino, s.sos.,s.H., 

m.m. serta beberapa personel 
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Pomdam iii/slw diikuti perwakilan 

dari Pt. Chitos dan pengurus Yayasan 

darul Hidayah bandung berangkat 

menuju ke Lokasi menggunakan 

Kendaraan roda 4, jarak tempuh dari 

Pomdam iii/slw menuju lokasi ± 108 

km dan memakan waktu kurang lebih 

2 jam, memang agak sedikit lama 

dan menguras tenaga karena saat 

melintas sekitar 1,5 km mendekati 

lokasi, kendaraan rombongan 

dihadapkan dengan jalan yang becek 

dan berlumpur akibat hujan yang 

terjadi pada malam harinya, bahkan 

beberapa personel Pomdam  harus 

ekstra keras turun ke jalan membantu 

mendorong mobil rombongan yang 

terjebak jalan berlumpur, disaat 

itu tiba-tiba terdengar Komandan 

berteriak “ Tetap Semangat” untuk 

memberi support kepada personel 

yang sedang berjibaku turun dijalan, 

dan langsung dijawab serempak oleh 

anggota dengan ucapan yang sama. 

rasa lelah dan letih mulai hinggap di 

diri rombongan tapi hal itu langsung 

sirna ketika melihat sambutan 

hangat dari warga dilokasi, tampak 

kerumunan warga dan anak anak 

sekolah yang tersenyum bahagia 

menyambut kedatangan rombongan 

dari Pomdam iii/slw.  

acara berlangsung sangat 

sederhana namun terkesan meriah 

hal ini disebabkan antusiasme warga 

yang hadir di acara bakti sosial cukup 

tinggi karena dengan adanya bantuan 

alat penerangan (Lamtera) maka 

warga dusun Cisadang/Cilele bisa 

mendapatkan penerangan di malam 

hari sehingga aktifitas lain seperti 

pengajian, sholat berjamaah, belajar 

bagi anak-anak dapat berjalan secara 

optimal.

Penerangan Lamtera (Lampu 

tentara rakyat) di dusun Cisadang/

Cilele merupakan  produk hasil karya 

anak pondok pesantren darul Hidayah 

kota bandung dimana materialnya 

di rakit langsung oleh para santri 

pondok pesantren darul Hidayah. 

Keunggulan dari produk Lamtera 

ini adalah  menggunakan sistem 

“solar Panel” dimana alat tersebut 

memiliki kemampuan mengubah 

sinar uV matahari menjadi energi 

listrik dan terdapat batere sebagai 

media penyimpanannya sehingga 

alat  penerangan tersebut bisa tahan 

digunakan mulai dari senja sampai 

pagi hari.

“Saya sangat senang sekali 
dengan adanya bantuan alat 
penerangan (Lamtera), anak anak 
kami bisa belajar di malam hari, 
harapan kami semoga anak- anak 
kami bisa sukses di kemudian 
hari ”ungkap (ustad oman) salah 

seorang tokoh masyarakat dusun 

Cisadang/Cilele Kab. Karawang. 

dalam sambutannya danpomdam 

iii/slw juga mengungkapkan bahwa 

bakti sosial ini dilakukan sebagai 

perwujudan dari kemanunggalan 

tni dengan rakyat juga implementasi 

doktrin tni ad yang tertuang dalam 

8 wajib tni. dalam  kesempatan 

ini bertepatan di bulan ramadhan 

danpomdam juga memberikan 

bantuan dalam bentuk sembako 

kepada warga dan tenaga pengajar di 

dusun Cisadang/Cilele. 

Hingga saat ini penduduk dusun 

Cisadang/Cilele desa Wanajaya Kab. 

Karawang rata-rata belum mempunyai 

pasokan listrik untuk penerangan 

sebanyak 4.500 KK, dengan adanya 

program Lamtera (Lampu tentara 

rakyat) yang diprakarsai oleh 

Pomdam iii/slw bersama dengan 

Pt. Chitos dan Pesantren darul 

Hidayah kota bandung, diharapkan 

dapat mengurangi beban masyarakat 

sehingga dapat membantu kesulitan 

rakyat sekelilingnya dengan bantuan 

alat penerangan tersebut, sehingga 

seperti penyampaian danpomdam 

diakhir sambutan jika penerangan 

cukup maka menghasilkan generasi 

yang pintar, hebat dan kuat dalam 

rangka menuju indonesia yang 

tangguh. n

Penulis : 
Kolonel Cpm Tugino
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PENINGKATAN konsumsi buah 

buahan dan sayur di indonesia 

merupakan salah satu target 

Kementerian Pertanian dalam rangka 

peningkatan diversifikasi pangan 

yang bergizi, seimbang dan aman. 

berdasarkan data sasaran Konsumsi 

energi, Protein dan skor Pola Pangan 

Harapan (PPH) dari Pusat data dan 

sistem informasi Pertanian Kementerian 

Pertanian tahun 2017 bahwa Konsumsi 

energi per kelompok pangan (kkal/

kapita/hari) untuk buah dan sayur 

meningkat dari 111 hingga 115 dari 

tahun 2015 – 2019. Yang dimaksud 

dengan Pola Pangan Harapan adalah 

situasi konsumsi pangan penduduk, 

baik jumlah maupun komposisi pangan 

menurut jenis pangan. skor PPH tercatat 

sebesar 84,1 pada tahun 2015 menjadi 

92,5 pada tahun 2019. semakin tinggi 

skor PPH, konsumsi pangan semakin 

beragam dan bergizi seimbang (maksimal 

100). skor PPH merupakan indikator 

mutu gizi dan keragaman konsumsi 

pangan sehingga dapat digunakan 

untuk merencanakan kebutuhan 

konsumsi pangan pada tahun-tahun 

mendatang.

data yang tercatat di badan 

Ketahanan Pangan Provinsi riau tahun 

2004 hingga 2013 bahwa rata-rata 

konsumsi energi perkapita per hari 

mencapai 2.031 kkal. berdasarkan 

Perkembangan pola dan kualitas 

konsumsi pangan Provinsi riau untuk 

kelompok sayur dan buah meningkat 

dari 1,7 menjadi 3,6 dan skor PPH 

dari 55,8 menjadi 80,1. Peningkatan 

skor PPH disebabkan oleh peningkatan 

kontribusi konsumsi pangan hewani, 

kacang-kacangan, buah dan sayuran 

(gevisioner, 2015).

Pada peringatan hari gizi nasional 

tahun 2017 disampaikan bahwa melalui 

survei sosial ekonomi nasional bPs 

tahun 2016 penduduk indonesia hampir 

seluruhnya mengkonsumsi sayur yaitu 

97,29% dan jenis sayuran favorit yaitu 

bayam, kangkung, kacang panjang, 

tomat dan terong. Kecenderungan 

peningkatan konsumsi terutama 

sayuran mencerminkan perbaikan 

kondisi kesehatan masyarakat indonesia 

pada umumnya, apabila secara 

kuantitas dibarengi dengan kualitas 

produk yang dihasilkan. Pengembangan 

komoditas sayuran secara kuantitas 

dan kualitas dihadapkan pada semakin 

sempitnya lahan pertanian.

PEMANFAATAN KEMAJUAN TEKNOLOGI  
PADA KEGIATAN KETAHANAN PANGAN

DALAM BUDIDAYA TANAMAN 
SISTEM HIDROPONIK

48 Gadjah Mada
MAJALAH

PENGETAHUAN



berdasarkan perkembangan skor 

PPH, untuk mencapai keberagaman 

ketersediaan pangan yang ideal dan 

memenuhi angka Kecukupan gizi 

(aKg) tingkat ketersediaan yang 

dianjurkan, ketersediaan kelompok 

pangan hewani serta sayuran dan 

buah perlu ditingkatkan. Hal ini 

yang mendasari Kementerian 

Pertanian melalui direktorat Jenderal 

Hortikultura membuat beberapa 

program antara lain Peningkatan 

produksi dan budidaya hortikultura 

dan bimbingan teknis budidaya 

untuk kelompok wanita dalam 

pemanfaatan pekarangan, sosialisasi/

gerakan konsumsi sayur dan buah-

buahan, dukungan benih/bibit sayuran 

dan buah untuk kelompok wanita dalam 

pemanfaatan pekarangan (Lakin bKP, 

2017).

Lahan pekarangan merupakan 

salah satu modal jika ingin berusaha 

tani dalam skala rumah tangga. 

Ketersediaan lahan pekarangan di 

kota besar berbanding terbalik dengan 

di pedesaan yang masih luas untuk 

budidaya sayuran. Vertikultur dapat 

menjadi solusi di bidang pertanian 

dengan keterbatasan lahan karena 

system pertanian dibuat secara 

vertikal atau bertingkat. sistem ini 

terus berkembang dengan berbagai 

input teknologi terutama pada sistem 

budidaya tanpa menggunakan 

media tanah sebagai media tumbuh 

yang menjadi sumber nutrisi untuk 

pertumbuhan tanaman.

beberapa tipe sistem budidaya 

tanpa media tanah yaitu sistem 

Hidroponik, akuaponik dan aeroponik. 

Hidroponik menggunakan media tanam 

seperti batuan atau sabut kelapa yang 

diberi larutan campuran nutrisi primer, 

sekunder dan mikro. akuaponik adalah 

sistem budidaya dengan memanfaatkan 

hidroponik sebagai media tanam untuk 

tanaman dikombinasikan akuakultur 

dengan hewan air secara simbiotik. 

dalam sistem akuaponik, air dari 

akuakultur yang masuk hidroponik 

mengandung amonia dipecah oleh 

bakteri nitrifikasi menjadi nitrit 

kemudian menjadi nitrat, yang digunakan 

oleh tanaman sebagai nutrisi, dan 

air kembali ke sistem akuakultur. 

aeroponik adalah sistem hidroponik 

dengan teknologi tingkat tinggi. bagian 

akar tanaman tergantung dan berada 

dalam ruang tertutup kemudian diberi 

nutrisi dengan cara menyemprotkan 

larutan nutrisi berupa kabut secara 

berkala umumnya setiap 2-3 menit agar 

akar tetap lembab dan nutrisi larut di 

udara (Kazzaz, 2017).

sistem hidroponik dapat menjadi 

salah satu solusi bagi pengembangan 

tanaman buah dan sayur dengan 

berbagai kelebihan dibandingkan sistem 

pertanian konvensional. budidaya selada 

dengan hidroponik lebih efisien dalam 

penggunaan air dan tanah daripada 

pertanian konvensional sehingga 

menghemat biaya produksi (barbosa et 

al, 2016). selain itu hasil penelitian 

suharto dkk, 2016 menunjukkan 

tanaman kentang untuk kebutuhan 

konsumsi sudah dapat diproduksi  

melalui sistem hidroponik.

TANAM SISTEM HIDROPONIK
Pada awal tahun 1930 di berkley 

California, William Frederick gericke 

mempelopori sistem hidroponik, 

yaitu sistem budidaya menggunakan 

air yang mengandung nutrisi dan 

mineral tanpa tanah. saat ini pertanian 

menggunakan hidroponik telah 

diterapkan secara luas dan memiliki 

beberapa keunggulan dibandingkan 

dengan sistem budidaya konvensional, 

yaitu mengurangi risiko atau masalah 

budidaya yang berhubungan dengan 

tanah seperti gangguan serangga, 

jamur dan bakteri yang hidup di tanah. 

sistem ini juga lebih mudah dalam 

pemeliharaan seperti tidak melibatkan 

proses penyiangan dan pengolahan 

tanah dalam budidaya tanamannya. 

selanjutnya proses budidaya 

dilakukan dalam kondisi lebih bersih 

tanpa menggunakan pupuk kotoran 

hewan. Faktor-faktor pembatas 

dalam budidaya di lahan seperti suhu, 

kelembaban dan nutrisi dan pH dapat 

diatur dengan menggunakan metode 

hidroponik ini (al-Khodmany, 2018).

Pada prinsipnya tanaman dapat 

hidup di tanah karena tersedianya 

nutrisi dan jika nutrisi tersebut dapat 

disediakan dalam air dengan perlakuan 

maka tanaman juga dapat hidup dan 

memberikan hasil yang sama (Pascual 

et al, 2018). Faktor nutrisi menjadi salah 

satu faktor penentu yang paling penting 

dari hasil dan kualitas tanaman. 

Larutan nutrisi yang paling mendasar 

adalah nitrogen (n), Fosfor (P), Kalium 

(K), Kalsium (Ca), magnesium (mg) dan 

sulfur (s) yang juga dilengkapi dengan 

mikronutrien. tanaman menyerap 

ion dari larutan nutrisi yang diberikan 

secara terus menerus dalam tingkatan 

konsentrasi yang rendah. dari beberapa 

hasil penelitian sebelumnya bahwa 

nutrisi dalam proporsi yang tinggi 

tidak dimanfaatkan oleh tanaman dan 

juga tidak mempengaruhi produksi 

tanaman. Larutan nutrisi dengan 

konsentrasi tinggi menyebabkan 

penyerapan nutrisi yang berlebihan 

dan dapat menyebabkan kecacunan 

pada tanaman, walaupun beberapa 

penelitian menyebutkan ada juga 

pengaruh positif seperti pembungaan 

yang lebih cepat pada Salvia sp. atau 

meningkatnya berat kering buah, berat 

total buah dan jumlah lycopene pada 

tomat (Libia et al, 2012).

beberapa jenis hidroponik yang 

umum digunakan antara lain (el-

Kazzaz, 2017) :

Hidroponik Wick System
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Hidroponik dengan NFT 
System

sistem ini merupakan model 

hidroponik yang paling sederhana, 

yaitu menggunakan sumbu yang 

menghubungkan pot tanaman 

dengan media larutan nutrisi. 

Larutan nutrisi secara terus menerus 

dialirkan mengenai akar tanaman 

menggunakan pipa PVC menggunakan 

pompa dengan teknik resirkulasi.

Hidroponik Sistem DWC
tanaman dibuat mengapung pada 

larutan nutrisi sehingga akar tanaman 

terendam terus menerus. Penggunaan 

pompa hanya untuk menghasilkan 

oksigen di dalam larutan nutrisi.

menopang pertumbuhan tanaman, 

memiliki pori untuk aerasi, tidak 

menyumbat instalasi hidroponik, dan 

tidak mempengaruhi larutan nutrisi. 

media tidak berfungsi menyediakan 

nutrisi dan harus bersifat lembam 

(orsini, F. et al, 2012).

media tanam selain tanah yang 

dapat digunakan antara lain air, busa, 

kerikil, rockwool, pasir, serbuk gergaji, 

gambut, sabut kelapa, perlit, batu 

apung, kulit kacang, poliester, atau 

vermikulit (resh, H.m., 2013).

Karakteristik media yang baik 

dalam munos, 2010 antara lain ukuran 

partikel antara 2-7 mm, mampu 

mempertahankan kelembaban dan 

mengeluarkan kelebihan air, tidak 

mudah terdegradasi dan terurai, bebas 

dari mikroorganisme yang berbahaya 

bagi kesehatan manusia atau tanaman, 

tidak terkontaminasi dengan limbah 

industri, mudah diperoleh dan 

dipindahkan.

media tanam pada sistem 

hidroponik hanya berfungsi sebagai 

pegangan akar dan perantara larutan 

hara, untuk mencukupi kebutuhan 

unsur hara makro dan mikro perlu 

pemupukan dalam bentuk larutan 

yang disiramkan ke media tanam. 

Kebutuhan pupuk pada sistem 

hidroponik sama dengan kebutuhan 

pupuk pada penanaman sistem 

konvensional (Purbajanti, 2017).

LARUTAN NUTRISI
nutrisi penting yang dibutuhkan 

untuk pertumbuhan tanaman terdiri 

dari 13 unsur, diklasifikasikan sebagai 

makronutrien (diperlukan dalam jumlah 

yang lebih besar) seperti nitrogen 

(n), Fosfor (P), Kalium (K), Kalsium 

(Ca), magnesium (mg), sulfur (s) 

dan mikronutrien (dibutuhkan dalam 

jumlah yang lebih sedikit), seperti besi 

(Fe), mangan (mn), boron (b), tembaga 

(Cu), Zinc (Zn), molibdenum (mo) dan 

Klor (Cl). sedangkan unsur Karbon (C) 

dan oksigen (o) adalah terdapat di 

atmosfer dan Hidrogen (H) dipasok 

oleh air (orsini, F. et al, 2012).

Nitrogen (N)
unsur ini adalah komponen utama 

pembentukkan klorofil, mendorong 

pertumbuhan tanaman cepat, 

merangsang pertumbuhan vegetatif, 

dan meningkatkan kualitas sayuran 

dan buah meningkatkan kandungan 

protein.

Fosfor (P)
berguna untuk merangsang 

pembentukan dan perkembangan 

akar dan bunga, berkontribusi 

pada pematangan biji, mendorong 

pewarnaan buah, membantu 

pembentukan biji dan vigor tanaman.

Kalium (K)
unsur K memberikan kekuatan 

dan ketahanan terhadap penyakit, 

meningkatkan ukuran biji, 

meningkatkan kualitas buah.

Kalsium (Ca)
berguna untuk merangsang 

pembentukan dan perkembangan akar 

MEDIA TUMBUH
Pemilihan media tumbuh dalam 

sistem hidroponik harus memenuhi 

persyaratan untuk ketersediaan 

air dan udara bagi pertumbuhan 

tanaman. media tumbuh yang ideal 

untuk hidroponik antara lain dapat 
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lateral, meningkatkan vigor tanaman dan 

merangsang pembentukan biji.

Magnesium (Mg)
merupakan komponen utama 

dari klorofil yang diperlukan untuk 

biosintesis gula.

Sulfur (S)
berguna mempertahankan warna 

hijau, merangsang produksi benih dan 

membantu perkembangan tanaman.

Faktor-faktor yang 

mempengaruhi serapan hara dan 

ketersediaan nutrisi dalam larutan 

nutrisi dipengaruhi oleh pH larutan, 

konduktivitas listrik, komposisi nutrisi 

dan temperatur (Libia, 2012). Parameter 

yang mengukur keasaman atau alkalinitas 

suatu larutan (pH) menunjukkan 

hubungan antara konsentrasi ion bebas 

H + dan oH- dalam larutan. nilai pH 

larutan nutrisi yang tepat adalah antara 

5.5 dan 6.5.

Faktor-faktor yang mempengaruhi 

formulasi nutrisi antara lain (resh, 

2013) jenis dan varietas tanaman, 

tahap pertumbuhan tanaman, bagian 

tanaman yang dipanen (akar, batang, 

daun, buah), musim dan cuaca (suhu, 

intensitas cahaya, panjang sinar 

matahari).

secara umum tanaman yang 

dipanen daunnya membutuhkan kadar 

n yang lebih tinggi karena nitrogen 

mendorong pertumbuhan vegetatif. 

sedangkan tanaman untuk produksi 

buah membutuhkan n lebih rendah dan 

P, K dan Ca lebih tinggi. Pada kondisi 

cahaya yang tinggi tanaman akan 

menggunakan lebih banyak nitrogen 

daripada cahaya redup.

Kelarutan pupuk ditentukan 

sebagai jumlah maksimum yang dapat 

sepenuhnya dilarutkan dalam volume 

air. Kelarutan masing- masing pupuk 

tergantung pada suhu air pelarut dimana 

kelarutan pupuk meningkat dengan 

suhu. Kelarutan ini juga tergantung 

pada pupuk lain dalam larutan nutrisi. 

misalnya, kalium nitrat dan kalium sulfat 

dilarutkan dalam tangki secara bersama 

maka kelarutannya akan berkurang 

karena sama-sama mengandung ion K 

(Purbajanti dkk, 2017).

Komposisi nutrisi menentukan 

Electrical Conductivity (eC) / konduktivitas 

listrik dan Osmotic Potential (oP) / potensi 

osmotik dari larutan. eC adalah jumlah 

garam terlarut dalam larutan nutrisi 

atau kepekatan pupuk dalam larutan 

hidroponik, dimana menghasilkan 

tekanan atau oP. nilai eC yang terlalu 

tinggi dapat menghambat serapan hara 

karena Peningkatan oP (Libia et al, 

2012).

Penyakit
 Hama yang sering menyerang 

tanaman hidroponik adalah 

kutu putih, kutu aphid, 

siput, lalat pengorok daun 

dan semut. Jenis penyakit 

pada tanaman hidroponik 

umumnya sama dengan 

tanaman yang dibudidayakan 

di tanah. Penyebab penyakit 

disebabkan oleh jamur, bakteri 

dan virus yang ditularkan 

melalui vektor serangga ataupun 

penggunaan alat-alat tanam yang 

terkontaminasi. gulma bukan 

merupakan masalah karena 

teknik hidroponik meminimalisir 

tumbuhnya gulma.

3. Penyulaman
 Penyulaman tanaman dapat 

dilakukan pada umur tanaman 

15 Hst.

4. Pengontrolan instalasi
 sistem pompa dan selang/

pipa yang tidak lancar akan 

sangat berpengaruh pada 

pertumbuhan tanaman. Listrik 

dan air yang tidak tersedia 

menyebabkan kegagalan 

budidaya jika dibiarkan dalam 

waktu lama.

5. Panen dan Pasca Panen
 masing-masing komoditas 

memiliki umur panen dan 

perlakuan panen yang berbeda. 

untuk skala bisnis sangat 

penting untuk memperhatikan 

waktu panen dan penanganan 

pasca panen yang tepat.

semoga artikel ini dapat di 

pahami dan bisa diaplikasikan, 

naskah ini masih perlu 

penyempurnaan dari berbagai 

pihak, namun diharapkan dapat 

dimanfaatkan sebagai acuan pada 

kegiatan mendukung Program 

Ketahanan Pangan nasional. n

Penulis :
Serda  R.Teddy KS

NRP : 21170276370798
Pomdam III/Siliwangi

PEMELIHARAAN TANAMAN
Kelembaban yang tinggi (> 

80%) memicu perkembangan jamur 

patogen yang menyerang tanaman. 

menjaga aerasi dan sanitasi di 

lingkungan hidroponik juga menjadi 

syarat penting agar tanaman tumbuh 

baik. Hal-hal yang perlu diperhatikan 

antara lain :

1. Pengukuran pH dan Nutrisi
 pH penting diketahui untuk 

mengatur serapan unsur hara 

tanaman agar tidak terjadi 

defisiensi. Kadar nutrisi 

dalam larutan dapat diukur 

dengan tds (total dissolved 

solids) atau PPm (Parts Per 

millions). Hasil pengukuran 

menunjukkan nilai eC larutan 

yang sangat menentukan 

kecepatan metabolisme 

tanaman yaitu jika nutrisi 

yang diberikan sesuai dengan 

kebutuhan tanaman

2. Pengendalian Hama dan 
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Oleh : 
Kolonel Cpm Moch.Rizal

Atase Pertahanan RI 
untuk Negara Kerajaan Kamboja

Atase Pertahanan Republik 
Indonesia (Athan RI) merupakan 
personel TNI yang bertugas 
sebagai pejabat diplomatik di luar 
negeri, dimana pengangkatan dan 
pemberhentiannya berdasarkan 
keputusan Panglima TNI. Jabatan 
Athan RI dapat disandang oleh 
Perwira Tinggi (Pati) TNI berpangkat 
Bintang Satu atau Perwira Menengah 
(Pamen) TNI berpangkat Kolonel 
menyesuaikan dengan penugasan 
di negara akreditasi,  dengan masa 
penugasan 2 (dua) tahun untuk Pati 
dan 3 (tiga) tahun untuk Pamen. 

Tugas Athan RI di negara 
akreditasi diantaranya adalah : 
Menyelenggarakan kegiatan dalam 
rangka mewakili dan memfasiltasi 
kepentingan Menteri Pertahanan 
RI, Panglima TNI serta Kepala 
Staf Angkatan dalam kegiatan 

bidang militer dan pertahanan, 
Menyelenggarakan kegiatan dalam 
rangka membina, memelihara, 

meningkatkan hubungan kerjasama 
militer dan pertahanan, Melakukan 
koordinasi dan dukungan 
pengamanan kegiatan kunjungan 
VVIP dan Pejabat Kemhan/TNI, serta 
Membantu Kepala Perwakilan RI 
dalam hal ini Duta Besar LBBP RI 
dalam bidang pengamanan. 

Didalam pelaksanaan tugas 
pejabat Athan RI dapat dibantu 
oleh pejabat diplomatik lain dari 
perseonel yaitu Atase Angkatan/
Matra (Atase Darat, Laut dan Udara) 
yang berpangkat Kolonel serta 
Asisten Atase Pertahanan (Asathan) 
yang berpangkat Mayor, dimana 
perbantuan tersebut menyesuaikan 
dengan kebutuhan tugas serta 
lingkup kerjasama militer dan 
pertahanan antara negara Indonesia 
dengan negara akreditasi. 

Dikarenakan seorang pejabat 

PERAN SERTA PRAJURIT 
POMAD MENJADI PEJABAT 

DIPLOMATIK DI LUAR NEGERI
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Athan RI, Atase Angkatan dan 
Asathan merupakan seorang Pati 
atau Pamen TNI sehingga terbuka 
peluang bagi personel TNI dari 3 
(tiga) angkatan/matra serta berbagai 
kecabangan/corp, namun sebelumnya 
para calon diplomat tersebut harus 
melalui berbagai seleksi di tingkat 
Angkatan/Matra dan Mabes TNI 

dalam hal ini Bais TNI. Seleksi yang 
dilakukan meliputi bidang Akademik 
umum dan militer, Kesehatan umum 
dan jiwa, Jasmani/Samapta, Psikologi, 
Mental Idiologi, Bahasa Inggris 
(Toefl) serta Pengetahuan tentang 
perkembangan situasi dalam dan luar 
negeri. Seleksi seorang calon Athan 
RI, Atase Angkatan dan Asathan 

dilakukan bersama-sama dengan Istri 
yang juga akan mengikuti seluruh 
materi seleksi kecuali materi jasmani. 
Setelah dinyatakan lulus seleksi 
akan menjalani berbagai kursus dan 
pembekalan yang diselenggarakan 
oleh Mabes TNI dan Kementrian Luar 
Negeri RI (Kemlu).

Corp Polisi Militer Angkatan 
Darat (Pomad) selalu mengirimkan 
prajuritnya untuk seleksi dan 
diantaranya ada yang berhasil lulus 
menjadi Athan RI, Atase Darat 
ataupun Asathan, dimana hal tersebut 
merupakan bukti bahwa prajurit 
Pomad dapat bersaing dengan 
personel TNI dari 3 (tiga) angkatan/
matra serta berbagai kecabangan/
corp, dengan demikian melihat dari 
pengalaman tersebut maka peluang 
prajurit Pomad untuk menjadi pejabat 
diplomatik di luar negeri terbuka lebar 
namun semua harus dipersiapkan 
dengan baik dan terencana. n

Dirgahayu POMAD ke-76…
Responsif dan Berintegritas !!!
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PANCASILA menjadi dasar 
dalam konteks berbangsa 
dan bernegara; Sapta Marga 

sebagai kode etik dan pegangan 
hidup setiap prajurit TNI; Sumpah 
Prajurit sebagai janji setiap prajurit 
dalam mengabdi kepada bangsa 
dan negara; 8 Wajib TNI sebagai 
pegangan dalam tugas-tugas di 
tengah rakyat; dan Panca Dharma 
Korps sebagai pedoman bersikap dan 
bertindak.

Dalam kesempatan ini saya ingin 
mendiskusikan Panca Dharma Korps, 
yang berlaku di lingkungan POMAD. 
Berasal dari bahasa Sanskerta, 
Pancha Dharma berarti lima 
kewajiban, aturan dan kebenaran. 
Kelima dharma tersebut meliputi sifat 
kesatria, bijaksana, pantang mundur, 
kebesaran hati dan kejujuran.
1.  Sifat Kesatria dalam 

melaksanakan tugas
2.  Sifat Bijaksana dalam 

mengambil keputusan
3.  Pantang Mundur dalam 

membela kebenaran dan 

keadilan
4.  Kebesaran Hati dalam 

menjalankan tugas dan kewajiban 
dalam suasana bagaimanapun

5.  Kejujuran sebagai modal utama 
dalam hidup dan bekerja

1. Sifat Kesatria

“Laku kesatria 
hidup melampaui 
keabadian; ia bukan 
perkara ketenaran, 
tapi laku perbuatan.”

--Dejan Stojanovic, 
The Sun Watches the Sun

Kesatria berasal dari bahasa 
Sanskerta ‘ksatriya’ yang berarti 
pemberani atau prajurit yang gagah-
berani. Dalam konteks negara 
kerajaan zaman dahulu, kasta kesatria 
adalah kaum prajurit sampai raja, 
yang menyediakan diri untuk menjadi 
pahlawan bagi bangsa dan negara 
(warrior). 

Saat ini, dalam konteks 
Indonesia, penggunaan kata ‘kesatria’ 
lebih mengacu pada sifat-sifat 
utama yang perlu dimiliki manusia. 
Seorang kesatria berarti menegakkan 
kebenaran, bertanggung jawab, 
lugas, cekatan, pelopor, menciptakan 
kedamaian, menimbang sama berat, 
dan selalu siap berkorban demi 
kebenaran dan keadilan. 

Dalam buku Motivation, 
Agency, and Public Policy: of 
Knights and Knaves, Pawns and 

Queens (2003), Julian LeGrand, 
seorang ahli kebijakan publik dan 
mantan penasihat Perdana Menteri 
Inggris, Tony Blair, mendiskusikan 
soal kesatria menggunakan ilustrasi 
permainan catur. Sebenarnya 
diskusi Le Grand dalam bukunya 
lebih luas, yakni konteks kebijakan 
publik sebuah negara. Namun di 
sini disederhanakan untuk konteks 
pemaknaan kesatria lingkungan 
prajurit POMAD sebagai abdi negara.

Dalam Bagan 1 yang berupa 
kuadran terdapat satu garis vertikal 
dan satu garis horizontal. Garis 
horizontal merupakan kontinum 
yang mengikustrasikan bahwa 
kesatria (knight) berlawan kata dan 
makna dengan “bajingan” (knave). 
Seorang kesatria pada titik yang 
ekstrim senantiasa mendahulukan 
kepentingan publik atau orang 
banyak di atas kepentingan diri 
sendiri. Sementara itu, seorang 
bajingan senantiasa pada kutub 
ekstrim di sebelah kanan, yang 
senantiasa mengejar kepentingan 
pribadi. 

Sementara garis vertikal dalam 
bagan di atas terdiri dari dua kutub, 
ratu (perdana menteri) dan bidak. 
Di satu sisi, perdana menteri dalam 
permainan catur bisa bergerak lincah, 
bisa kesana-kemari, melakukan 
gerakan apapun kecuali langkah 
kesatria (kuda). Sementara bidak, di 
ujung lain, hanya bisa bergerak satu 
kotak lurus atau menyamping kalau 
‘makan’ biji lawan. 

Le Grand ingin menunjukkan 
bahwa terdapat perbedaan mentalitas 
dan kapasitas antara perdana menteri 
dan bidak. Tetapi dalam konteks 
ini bukan soal posisi atau jabatan. 
Posisi atau jabatan struktural adalah 
perkara organisasional yang memiliki 
tata aturan tersendiri. Kapasitas 
yang dimiliki perdana menteri dan 
semestinya dimiliki oleh setiap abdi 
negara atau orang yang bekerja 

PANCA DHARMA 
CORPS POMAD

Oleh :
Mayjen TNI (Purn). IGK Manila

Ada lima norma dasar yang harus dipahami, dihayati dan 
diamalkan oleh setiap prajurit polisi militer Angkatan Darat 
(POMAD), yakni Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 
wajib TNI dan Panca Dharma Korps. Jika dibaca secara saksama, 
kelima norma dasar ini seiring sejalan, saling melengkapi dan 
bahkan terdapat pengulangan yang bertujuan untuk penegasan 
dan kewaspadaan.
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pada negara, menurut Le Grand, 
adalah motivasi dan human agency, 
hasrat atau kehendak untuk berbuat  
sekaligus kapasitas untuk bertindak.

Human agency atau kapasitas 
untuk bertindak seringkali juga 
disebut sebagai self-efficacy. Setiap 
manusia, secara psikologis, menjadi 
berani bertindak dan bersemangat 
mewujudkan sesuatu bukan hanya 
karena hasrat yang kuat. Akan tetapi, 
tidak kalah pentingnya bahwa mampu 
berbuat dan berhasil dalam satu 
usaha adalah ketika dimiliki semacam 
keyakinan yang menyeluruh tentang 
kemampuan untuk melakukan 
(capacity to act). Dengan bahasa lain 
bahwa seseorang harus self-efficacy, 
keyakinan penuh bisa menghasilkan 
sesuatu.

Seorang kesatria yang hebat 
adalah yang memiliki human 
agency atau keyakinan diri bahwa 
dia mampu bertindak, menjalankan 
ragam hal yang menjadi kewajiban 
dan keinginannya. Jadi bukan hanya 
memiliki keyakinan tentang kebajikan 
sebagai abdi negara, yang secara 
sadar mengabdi dan mendapat 
kebahagiaan dalam pengabdian 
sosial tersebut, tetapi juga memiliki 
keyakinan bahwa dirinya adalah 
orang yang memang benar-benar 
mampu mewujudkan kebajikan 
tersebut.

Human agency sendiri, 
secara psikologis, bertumbuh dari 
keberhasilan menjadi manusia 
pembelajar (learning agent). 
Perubahan waktu dan tempat kerja, 
perkembangan teknologi, perubahan 
sosial dan ragam perubahan lainnya 
bagaimanapun juga harus disikapi 
dengan cara-cara yang juga berubah 
dan berbeda. Sebagian hasil 
pembekalan atau pendidikan belasan 
tahun tahun yang lalu mungkin masih 
ada yang bisa dipakai oleh seorang 
prajurit, tetapi ragam perubahan yang 
terus terjadi menuntutnya untuk 
belajar dan belajar lagi. 

Alhasil, prajurit yang gagal 
membelajarkan diri, yang tidak 
berhasil menjadi manusia pembelajar, 
akan gagal menjadi kesatria. 
Indikasinya mudah dilihat: tidak 
menyukai tantangan, berkinerja 

buruk, yang bahkan mungkin tidak 
mencapai standar kerja minimal. 
Atau menjadi mereka yang hanya 
berkinerja sedang, sekadar memenuhi 
tugas, tidak terlalu maju dalam 
prestasi. Prajurit yang berhasil jadi 
kesatria dan bermentalitas perdana 
menteri akan terlihat: senantiasa 
belajar, bekerja keras, kreatif, 
berprestasi dan seterusnya.  

2. Sifat Bijaksana

“Mengenal diri 
sendiri adalah awal 
dari sifat bijaksana.”

--Aristoteles

Seseorang dikatakan bijaksana 
jika dia selalu menggunakan akal 
budi, yang berakar pada keluasan, 
pengetahuan dan pengalaman. 
Seorang yang bijaksana memiliki 
ketajaman pikiran, pandai, hati-
hati, cermat dan teliti. Orang 
bijaksana tanggap dan cerdas dalam 
menghadapi dan mengatasi kesulitan.  

kebijaksanaan memerlukan 
kepemilikan pengetahuan umum 
tentang ragam fenomena manusia 
dan kehidupan mereka. Dalam hal 
ini, misalnya, amat penting untuk 
mengenal sifat-sifat dasar manusia, 
perkembangan fisik dan mental dari 
lahir sampai tua, pola-pola hubungan 
sosial, norma-norma yang berlaku 
umum dan khusus, perbedaan-
perbedaan individual dan sosio-
kultural dan seterusnya. Seorang 
yang bijaksana, dalam hal ini, dengan 
pengetahuan umumnya mampu 
melihat sesuatu secara menyeluruh 
dan memahami aspek-aspek apa 
saja yang terkait sebelum mengambil 
semacam kesimpulan.

Kedua, sifat bijaksana 
memerlukan kepemilikan 
pengetahuan praktis, misalnya 
strategi atau teknik menyelesaikan 
masalah. Dalam dunia militer, banyak 
sekali pengetahuan praktis, baik yang 
khusus diperlukan saat menjalankan 
tugas, maupun yang diperlukan 
dalam kehidupan sehari-hari. Sifat 
bijaksana hanya bisa tumbuh dan 
berkembang jika pengetahuan-
pengetahuan praktis bertambah dan 
diuji dari waktu ke waktu, yang bisa 
dipakai sesuai situasi dan kondisi 
yang terjadi.

Ketiga, sifat bijaksana 
dimungkinkan oleh kemampuan 
untuk melakukan kontekstualisasi 
dalam berpikir dan membuat 
kesimpulan atau keputusan. Segala 
sesuatu, seperti penyelesaian satu 
masalah, memerlukan konektivitas 
dengan konteks di mana masalah 
itu terjadi dan diselesaikan, yaitu 
konteks ruang dan waktunya. Cara 
yang digunakan di satu tempat belum 
tentu berlaku di tempat lain, atau 
cara yang digunakan di masa lampau 
belum tentu bisa digunakan di masa 
kini. Prajurit yang bijaksana mampu 
melihat dan kenyikapi fenomena 
secara lintas tempat dan waktu.

Keempat, sifat bijaksana 
memerlukan kemampuan 
bertoleransi. Toleransi sendiri bisa 
dijelaskan sebagai kelenturan atau 
fleksibilitas dalam arti yang positif. 
Pohon bambu, misalnya, bisa 
dibuat melengkung jika diperlukan, 
namun tidak sampai patah atau 

Untuk tujuan pengembangan 
diri atau pendidikan, bagaimana 
seorang manusia atau prajurit 
bisa menjadi atau dikatakan 
bijaksana? Selain aspek keluasan 
pengetahuan dan pengalaman 
yang bisa digunakan secara praktis 
seperti dalam tugas atau kehidupan 
sehari-hari, diperlukan kemampuan 
kontekstualisasi secara temporal 
dan spasial, pemahaman tentang 
relativitas ragam nilai dan toleransi, 
serta pemahaman dan pengelolaan 
ketidakpastian.

Seperti dalam Bagan 2, 
pertama, sifat bijaksana atau 
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berpindah tempat. Toleransi bisa 
lahir jika terdapat pemahaman dan 
penerimaan akan perbedaan nilai. 
Ada nilai-nilai yang lebih universal 
atau dianut oleh relatif semua orang, 
namun ada nilai-nilai yang khusus, 
yang menjadi pegangan kelompok 
atau orang tertentu. Orang yang 
bijaksana tahu tentang mana nilai 
yang prinsipil dan mana nilai yang 
relatif, mampu menghormati nilai-nilai 
yang dianut orang lain tanpa harus 
memaksakan nilai-nilai yang dianut 
sendiri.

Kelima, sifat bijaksana 
bisa terlahir jika bisa sampai 
pada pemahaman dan mampu 
mengelola ragam keterbatasan dan 
ketidakpastian dalam kehidupan. 
Tidak seorangpun manusia bisa 
tahu semua dan bisa melakukan 
semua. Demikian juga, tidak ada 
yang betul-betul pasti dari waktu ke 
waktu. Senantiasa ada perubahan-
perubahan, besar maupun kecil. 
Dalam situasi yang relatif dan 
terus berubah serta keterbatasan 
manusiawi, seorang yang bijaksana 
tidak tergesa-gesa mengambil 
kesimpulan dan membuat keputusan. 
Peribahasa lama, “pikir itu pelita hati”.

3. Pantang Mundur

“Laku pantang 
mundur adalah laku 
kemenangan.” 

--Herbert Kaufman

Pantang mundur berarti tidak 
menyerah ketika menghadapi 
tantangan atau masalah. Ungkapan 
ini menyimbolkan semangat dan 
keyakinan atau kebulatan tekad, 
kemampuan untuk mengelola pikiran 
dan hati dalam mencapai tujuan. 
Meskipun terdapat ragam hambatan, 
misalnya, seorang prajurit POMAD 
berusaha untuk mencari alternatif 
untuk menyelesaikan satu tantangan.  

Orang atau prajurit yang 
pantang mundur dapat dilihat paling 
kurang berdasar tiga parameter, 
yaitu kreativitas, pengelolaan emosi 
atau rasa sakit dan kemampuan 
untuk menemukan terobosan dalam 
mengelola hidup. Kreativitas bermula 

dari kemampuan untuk melihat secara 
kritis satu situasi atau fenomena. 
Berdasarkan hasil pengamatan, akan 
muncul respon positif atau negatif, 
apakah akan melakukan sesuatu 
yang positif, hanya mengkritisi, atau 
diam saja. Seorang yang kreatif tidak 
bisa tinggal diam. Dia akan berbuat, 
misalnya, dengan memikirkan dan 
membuat terobosan dalam mengatasi 
masalah tertentu, dan tidak berhenti 
sampai masalah tersebut selesai.

atau pantang mundur, sukses dan 
kemudian bahagia dalam hidup?

Sifat pantang mundur 
berkaitan dengan adanya harapan 
atau sebaliknya kekuatiran atau 
ketakutan. Persistensi yang berdasar 
pada harapan kita sebut saja 
sebagai persistensi positif ketika 
yang berdasar ketakutan sebagai 
persistensi negatif. Prajurit yang 
bersikap pantang mundur berdasar 
harapan dan terbiasa dengan pola 
tersebut akan berkinerja lebih 
baik ketimbang mereka yang 
bekerja karena sekadar patuh atau 
takut mendapatkan konsekuensi-
konsekuensi.

Namun ada juga jenis harapan 
negatif yang muncul karena learned-
helplessness, yaitu satu keadaan di 
mana seseorang melihat dirinya tak 
berdaya karena pengalaman tertentu, 
misalnya karena pernah mengalami 
kegagalan. Sehingga ketika muncul 
tantangan yang sama atau mirip atau 
bahkan mungkin berbeda, dia cepat 
menyimpulkan dirinya tidak mampu 
atau tidak akan mampu. 

Selanjutnya, sifat pantang 
mundur sulit tumbuh dalam 
lingkungan, pendidikan atau 
pembinaan yang bersifat feeding atau 
membiasakan individu atau prajurit 
untuk disuapi atau tidak memberikan 
kesempatan untuk mencoba atau 
memahami dan menggunakan 
kekuatan sendiri.  Demikian pula, 
sifat pantang mundur akan sulit 
tumbuh jika seseorang tidak diberi 
kesempatan untuk belajar dari 
kegagalan. 

4. Kebesaran Hati

“Orang lemah tak 
akan pernah mampu 
memaafkan. Maaf 
hanya bisa diberikan 
mereka yang kuat.”

--Mahatma Gandhia

Kebesaran hati berhubungan 
dengan keikhlasan, kerelaan, dan 
sikap menerima atas apapun yang 
terjadi. Seorang yang bersifat besar 
hati cenderung untuk bersyukur 

Pengelolaan emosi atau rasa 
sakit pada dasarnya terkait dengan 
kemampuan untuk mengatasi 
godaan, halangan, rintangan, 
cemoohan, celaan, hinaan dan 
seterusnya. Seorang yang pantang 
mundur ‘kebal’ dengan semua itu. 
Bahkan tentu saja ada bermacam 
pengorbanan demi sebuah kreativitas: 
tenaga, waktu, biaya dan bahkan 
ongkos relasional.

Sifat pantang mundur juga akan 
terlihat pada bagaimana seseorang 
mengelola hidupnya, namun bukan 
status sosial-ekonominya. Sebab 
sifat pantang mundur terkait dengan 
cita-cita, harapan atau nilai yang 
diperjuangkan, bukan ukuran-ukuran 
umum tentang keberhasilan hidup. 
Seorang atlet, misalnya, yang sudah 
meraih beragam medali emas  dan 
piala, bisa saja hidup sederhana 
secara sosial-ekonomi. Akan tetapi, 
dalam perjuangan berkompetisi 
sebagai atlet dia pantang mundur 
dan berhasil sesuai cita-cita dan 
harapannya.

Dalam psikologi, salah satu 
konsep tentang pantang mundur 
disebut persistensi. Ini memiliki akar 
kata yang sama dengan konsistensi. 
Pertanyaannya kemudian, apa yang 
membuat orang bisa persisten 
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dan gembira, berpikir positif. 
Bahkan pada titik tertentu mampu 
‘mengalah’ sebagai bagian dari cara 
menyelesaikan masalah, berani 
dan mudah memaafkan dan tidak 
mendendam. 

sisi positif pada sesuatu, seperti pada 
manusia, kejadian atau fenomena 
dan tidak mudah panik. Meskipun 
terdapat hal-hal yang kentara negatif, 
seseorang yang memiliki kebesaran 
hati menjadikan itu sebagai catatan 
dalam pikiran, menjadi cermin 
bagi dirinya atau sebagai bahan 
untuk upaya perubahan. Dia tidak 
membesar-besarkan apalagi mencari-
cari masalah. 

Sementara sifat tidak 
mendendam amat penting bagi 
kehidupan yang positif. Orang yang 
memiliki kebesaran hati senantiasa 
lapang dada, tidak terpengaruh 
oleh sentimen-sentimen yang bisa 
mengganggu kejernihan berpikir. Sifat 
tidak mendendam bisa berkembang 
karena kemampuan memahami 
dan menerima situasi, berhasil 
membebaskan pikiran dari unsur-
unsur negatif seperti kekecewaan 
atau kemarahan. Jika ada yang 
menyakiti, misalnya pengkhianatan, 
seorang yang memiliki kebesaran hati 
secara bijak menyikapinya sebagai 
pelajaran hidup yang bermanfaat.

5. Kejujuran

“Kurang cerdas bisa 
diperbaiki dengan 
belajar. Kurang cakap 
dapat dihilangkan 
dengan pengalaman. 
Namun tidak jujur itu 
sulit diperbaiki”

--Bung Hatta

Kejujuran adalah sikap lurus hati, 
tidak berbohong, atau tidak curang. 
Seorang mampu bersikap jujur karena 
karena memiliki kebesaran hati, tulus 
atau ikhlas. Orang yang jujur ringan 
hati dan bersikap apa adanya, tidak 
dibuat-buat. Jujur sendiri bisa jadi  
bermula dari jujur terhadap diri sendiri 
dan berlanjut pada jujur terhadap 
orang lain.

Jujur terkait dengan rasa 
percaya, kepercayaan dan 
kedipercayaan. Seorang yang jujur 
percaya pada dirinya sendiri dan juga 
mampu percaya pada orang lain. 
Dia melakukan hal-hal yang benar 

terlepas dari siapa yang bersama atau 
berurusan dengannya, kapan pun dan 
di mana pun. Bukti dari seseorang 
yang jujur adalah bahwa dia bisa 
dipercaya oleh orang lain. 

Sifat rela berkorban bisa dilihat 
berlawanan dari sifat mementingkan 
diri sendiri. Jika melihat sesuatu 
yang tidak adil, misalnya, seseorang 
yang memiliki kebesaran hati 
akan mengulurkan tangan, berani 
menghadapi risiko yang mungkin 
sekali akan merugikan kepentingan 
dirinya. Orang yang memiliki 
kebesaran hati bersedia melakukan 
itu karena dia memiliki nilai-nilai 
yang diyakini sebagai kebenaran dan 
pedoman hidup. 

Sifat empatik atau berempati 
terkait dengan kemampuan untuk 
merasakan apa yang dirasakan oleh 
orang lain. Seorang yang empatik 
merasa bahagia ketika melihat orang 
lain senang, terlepas dari hubungan 
apa pun dengan dirinya. Begitu pula, 
dia merasa susah ketika melihat 
orang lain susah. Bukan sebaliknya, 
susah hati ketika melihat orang 
senang dan senang ketika melihat 
orang lain susah.

Sifat murah hati terkait dengan 
kemampuan untuk membantu secara 
material atau bantuan lain seperti 
kebutuhan relasional. Dalam hal ini, 
ketika seorang memberikan bantuan 
adakalanya adalah karena pamrih 
atau karena berharap sesuatu secara 
timbal-balik. Seorang yang memiliki 
kebesaran hati tidak demikian. 
Membantu baginya bukan karena 
berharap pamrih, tetapi karena hanya 
ingin membantu saja atau sekadar 
senang melihat orang lain bahagia.  

Sifat berpikir positif terkait 
dengan kemampuan untuk melihat 

Orang jujur diperlukan atau 
dibutuhkan oleh siapa pun dan dalam 
kelompok sosial mana pun. Ada 
ungkapan misalnya “bahkan seorang 
maling pun butuh bendahara yang 
jujur”. Tidak perlu takut untuk berlaku 
jujur, karena kejujuran adalah pilihan 
terbaik dalam hidup. Honesty is the 
best policy!

Ada juga yang mengatakan 
bahwa jujur itu tidak bisa di semua 
situasi. Misalnya berkata jujur di 
hadapan orang sakit terkait dengan 
penyakit yang dideritanya. Menurut 
saya, dalam hal ini, bukan perkara 
jujur atau tidak jujur, namun soal 
keterampilan komunikasi. Orang sakit 
pun memerlukan fakta sebenarnya 
tentang dirinya. Ketika informasi 
penyakitnya dijelaskan secara baik 
dan bijak, dengan sendirinya dia bisa 
bersikap bertindak sesuai harapan. 

Selain akan bermasalah secara 
sosial atau dalam interaksi dengan 
orang lain, secara fisiologis tidak jujur 
itu ternyata tidak sehat. Paling kurang 
terdapat lima akibat, yakni pelemahan 
kendali otak, peningkatan denyut 
jantung, peningkatan tekanan darah, 
peningkatan reaktivitas hormon 
kortisol, dan peningkatan hormon 
testosteron bebas. n
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POMDAM JAyA/JAyAKARTA 
adalah eselon badan 
pelaksana di tingkat 

Kodam yang berkedudukan 
langsung di bawah Pangdam Jaya/
Jayakarta. Pomdam Jaya/Jayakarta 
melaksanakan tugas fungsi utama 
diantaranya menyelenggaran 
penyidikan dan pengaman fisik, 
penegakkan hukum, penyidikan 
dan pengawalan dalam rangka 
mendukung tugas pokok Kodam 
Jaya/Jayakarta. Selain melakukan 
fungsi utama, Pomdam Jaya/
Jayakarta juga melaksanakan fungsi 
organik TNI AD yang di dalamnya 
terdapat pembinaan personel, 
organisasi dan kesiapan satuan 
untuk mendukung tugas pokok 
Kodam Jaya/Jayakarta. Keberhasilan 
pelaksanaan fungsi organik 
TNI AD yang 
dilaksanakan oleh 
Pomdam Jaya/
Jayakarta dapat 
dilihat melalui 
pembinaan 
personel yang 
mempunyai 
prestasi di 
tingkat Nasional 
maupun 

Internasional dalam lomba maupun 
kejuaraan. 

Sersan Satu Wira Sukmana, 
adalah seorang prajurit Pomad 
yang berpretasi dan membawa 
nama baik Kesatuan Pomdam Jaya/
Jayakarta yang memenangkan 
berbagai kejuaraan menembak 
Nasional maupun Internasional. 
Sertu Wira Sukmana merupakan 

Atlet Menembak kelahiran 
Tulungagung, Jawa Timur 
pada 14 Oktober 1994. Lahir 
dari pasangan suami istri 
Bapak Luhkito dan (Almh.) 
Ibu Supariyanti, Sertu Wira 
Sukama telah mengikuti 
beberapa kejuaraan menembak, 

diantaranya PON XX 
Papua, Grand 

Prix Pistol and Rifle 
Jakarta dan 

Test Event Road to Sea Games 31 
Hanoi, Vietnam.

Sertu Wira Sukmana merupakan 
prajurit yang mengawali karier 
sebagai seorang militer melalui 
Secaba PK Tahun 2013 dan 
mengawali karier sebagai atlet 
menembak pada pertengahan tahun 
2017, pada saat menjadi ajudan 

Mayjen TNI (Purn) 
Dedy Iswanto diawali 
dengan mengikuti 
Danpuspomad Cup 
berlanjut dengan 
Kejurnas Menembak 
di beberapa wilayah 

di Indonesia, sampai 
pada kejuaraan 

Sertu Wira Sukmana,
Atlet Menembak Pomdam Jaya/Jayakarta

Tidak Melupakan Jatidiri 
Sebagai Prajurit Polisi Militer
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terakhir yang diikuti oleh Sertu 
Wira Sukmana adalah Kejuaraan 
Menembak Test Event Sea Games 
di Hanoi Vietnam pada tanggal 9 s.d. 
18 April 2022 memperoleh 1 medali 
Perak Air Pistol Men Individu dan 1 
Medali Perunggu kategori Air Pistol 
Mixed Team. Selain itu, prestasi yang 
tidak kalah membanggakan adalah 
pada kejuaran menembak PON 
XX Tahun 2020 yang dilaksanakan 
di Papua pada tahun 2021 Papua 
berhasil memperoleh 2 Medali Emas 
kategori 10m Air Pistol Men Individu 
dan 50m Free Pistol Individu dan 
pada Grand Prix Pistol/ Rifle Event di 
Jakarta memperoleh 1 Medali Perak 
kategori Individu 10m Air Pistol Men, 
1 Medali 1 Medali Perak kategori 
10m Air Pistol Mixed Team dan 1 
Medali Emas kategori 10m Air Pistol 
Men Team.

Sebuah prestasi yang 
membanggakan bagi keluarga 
besar Polisi Militer Angkatan Darat 
(Pomad) khususnya Pomdam 
Jaya/Jayakarta yang mempunyai 
prajurit berprestasi seperti Sertu 
Wira Sukmana. Adapun Sertu 
Wira Sukmana sendiri merupakan 
seorang Penyidik Pomdam Jaya/
Jayakarta, disela-sela kegiatannya 
berlatih menembak, Sertu Wira 
Sukmana tetap profesional dalam 
melaksanakan tugas dan tanggung 
jawabnya sebagai seorang Penyidik. 
Selain itu kepribadiannya yang baik 
dan ramah juga disiplin membuatnya 

menjadi Penyidik yang disukai oleh 
rekan-rekannya di kantor, juga dapat 
menjadi teladan bagi prajurit Pomdam 
Jaya/Jayakarta, jika mau berusaha 
dan berlatih maka cita-cita yang 
diharapkan dapat tercapai dengan 
hasil yang maksimal. 

Menurut Bapak dari satu orang 
anak dan merupakan suami dari Sertu 
(K) Ana Marliana, sejumlah prestasi 
yang telah berhasil diraihnya bukan 
datang dengan mudah, melainkan 
melalui pengorbanan dan kerja keras. 
Tak luput dari doa dan dukungan 
keluarga, rekan-rekan Prajurit, Pelatih 
dan juga Komandan Satuan. Tak 
kurang dari 10 kali kejuaraan yang 
telah diikutinya memperoleh hasil 
yang memuaskan. Sangat Bangga 
dengan Sertu Wira Sukmana, 
semoga prestasimu bisa menjadi 
motivasi bagi prajurit-prajurit Pomad 
agar selalu berprestasi dan tetap 
professional dalam menjalankan tugas 
dan kewajibannya sebagai seorang 
Prajurit Polisi Militer Angkatan Darat 
(Pomad).

Sebagai Prjaurit yang sedang di 
Tugaskan sebagai Atlet Menembak 
memang bukanlah hal mudah untuk 
menjadi yang terbaik namun karena 
motivasi diri dan menanamkan prinsip 
seorang prajurit maka itu tidak lah 
sulit. 

Kebanggan menjadi Prajurit 
Polisi Militer itu luar biasa. Karena 
saya merasakan perhatian dan 
dukungan moril dari seluruh 
keluarga besar Korps Polisi Militer. 
Terimakasih kami ucapkan kepada 
Danpuspomad yang memberikan 
penghargaan kepada prajurit 
POMAD yang berprestasi dan 
Danpomdam Jaya/Jayakarta yang 
sangat mendukung dan mensupport 
kami untuk kemajuan prestasi kami 
hingga diberikannya kelonggaran 
waktu untuk berlatih demi prestasi 
kedepan lebih tinggi lagi. Semoga 
dukungan itu semua menjadi motivasi 
dan cambuk bagi kami untuk terus 
berprestasi ditingkat lebih tinggi 
dengan tidak melupakan jatidiri 
sebagai Prajurit Polisi Militer. n
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AWAL mengenal dunia 
menembak Pada Tahun 
1992 dimana PB PERBAKIN 

(Persatuan Menembak Indonesia) 
membuat Program untuk merekrut 
atlet menembak dari Kowad (Korps 
Wanita Angkatan Darat) untuk 
dijadikan petembak Nasional dalam 
rangka menghadapi kejuaraan 
Asia tahun 1995 dan yang akan 
menjadi Tuan Rumah penyelenggara 
kejuaraan tersebut adalah Indonesia, 
saat Perbakin melaksanakan 
Seleksi tersebut Kowad yang 
ikut seleksi  ± 200 orang dengan 
melalui serangkaian tes. Antara lain 
teori dasar menembak, praktek 
menembak serta Psikologi, dari ± 
200 orang yang ikut seleksi terpilih 
20 orang namun selama pelaksanaan 
pemusatan latihan masih tetap dilihat 
perkembangan perorangan sampai 
akhirmya terpilih 4 orang terbaik 
termasuk salah satu dari 4 orang 
tersebut adalah saya karena yang lain 
prestasinya tidak meningkat. 

 Pada tahun 1992 pertama 
kali ikut kejuaraan menembak di 
Taipe dan mendapat medali Perunggu 
dimana saat itu kejuaraan belum 
terpisah antara pria dan wanita. Dan 
setelah kejuaraan tersebut saya 
semakin giat latihan dan terbukti 
prestasi demi prestasi selalu diraih 
dalam setiap kejuaraan. 
Pada tahun- tahun  
berikutnya 
saya 

Mayor C pm (K) Sylvia Silimang, Atlet Menembak
Bangga Bisa Membawa Harum 

Nama Bangsa dan Kesatuan

mengikuti kejuaraan bersama 2 
rekannya yang dikenal dengan 
nama Trio S yang selalu menjuarai 
disetiap kejuaraan yang diikuti, 
Tiga orang tersebut sangat terkenal 
dengan nama Trio S, yang terdiri 
dari Sylvia Silimang, Sarmunah, dan 
Supadmi yang semuanya adalah TNI 
AD  (Korps Wanita Angkatan Darat) 
KOWAD yang juga satu angkatan 
yaitu Milsuk IX Tahun1990/1991.

Intensitas Latihan pada Awal di 
tahun 1992 dilaksanakan setiap hari, 
dari hari Senin sampai dengan Sabtu 
dan kami di Asramakan di Wisma 
atlet Cilodong, karena Proggram PB 
Perbakin saat itu untuk menghadapi 
Kejuaraan Asia tahun 1995 dan 
Indonesia yang menjadi tuan Rumah.

Saya masuk Kowad pada tahun 
1990 melalui Secaba Milsuk IX 
dan saat itu saya daftar 
Secaba 

belum 
mengenal 

dunia menembak,  
namun awal saya 
menekuni beberapa 
cabang olahraga 
diantaranya :
a. Saat saya kelas 3 
SD s.d SMP kelas 3 

saya menekuni olahraga 
atletik diantaranya lari jarak 

pendek s,d menengah, Lompat 
Jauh dan Lompat Tinggi. Dan 

perna mengikuti Kejuaraan antar 
Pelajar tingkat Daerah dengan 
membawa pulang 1 Medali 
Emas dinomor 1.500m, 3 medali 
Perakdi nomor Lari 100m, Lomat 
Jauh dan Lompat Tinggi dalam 
satu hari bersamaan ikut Final.

b. SD kelas IV  s.d. SMA saya 
menekuni Olahraga Bulutangkis 
kebetulan orang tua saya 
Pelatih dan mempunyai 
Club Bulutangkis namanya 
Kapotha Yudha yangberalamat 
di Salosawae Ds.Patangkai 
Ke,Lappariaja Bone.

c. Saat Saya tammat SMA sambil 
Daftar Kowad saya ikut Club 
Voly Ball s.d berdinas dijakarta 
tahun 1991 saya bergabung di 

Club Volly 
Ball Kartika 
Sri Sena dan 
beberapa kali 

ikut pertandingan antar 
Angkatan  di Jakarta.

Pada Sea Games di Kuala Lumpur 
Malaysia Tahun 2001 dimana pada 
saat bertanding dihari pertama saya 
sama Team Trio S, menyumbang 
medali pertama sekaligus memecahkan 
Record sea Games dan saat itu tepat 
bersamaan hari ulang tahun saya yang 
ke 31 dan bisa mengibarkan bendera 
merah putih lebih tinggi dari bendera 
negara lain sebanyak 2 kali. Dan pada 
hari pertama juga, saat pembukaan Sea 
Games dikuala Lumpur Malaysia kita 
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menyaksikan di Tv monitor terbesar di 
arena pembukaan Indonesia berada 
diurutan pertama pada pesta Sukan 
Sea Games saat itu dengan 2 Emas 1 
Perak.

Pada PON XX Papua 2021 yang 
dilaksanakan pada Oktober tahun 
2021 yang lalu, dengan mengikuti 
4 nomor di Shotgun Women yaitu 
(Trap Women, Trap Mixed, Double 
Trap Women dan Skeet Women), 
kami bertanding mulai hari pertama 
tidak ada istirahat, bahkan jadwal 
pertandingan dimulai tanggal 3 sd 13 
Oktober 2021 dan dari ke empat 
nomor yang dipertandingkan 
dengan memperebutkan 7 
medali emas, dan saya 
sendiri membawa 3 Emas 
dinomor Trap Women 
Individu, Double Trap 
Women Individu 
dan 1 Perak 
dinomor Tap 
Women Individu, 
1 medali Perak di 
nomor Double Trap 
Wo,em Tim serta 1 medali 
perak Tim.

Dukungan Keluarga 
sampai saat ini pastinya 

sangat mendukung, terutama anak 
anak, dan Putri Bungsu Saya juga 
sudah mengikuti jejak saya dan di 
PON XX Papua 2021 kemarin, saya 
sama putri saya bernama Daniella 
Marchianno dapat menyumbangkan 
7 medali mewakili Pengprov DKI  
Jakarta, Putri saya membawa pulang 
2 Medali Perak TIM dan 1 Medali 
Perunggu Individu. 

Sukanya banyak antara lain 
bangga bisa membawa harum nama 
Bangsa  Indonesia, TNI AD dan 
membawa nama Corp Polisi Militer 

TNI Angkatan Darat. Apalagi saat 
kita Juara bisa mengibarkan 
bendera merah putih di 

negara orang lain, 
dan bendera 

merah putih 
dikibarkan 
lebih tinggi 

dari Negara 
lain serta 
diiringi lagu 
Indonesia 

Raya. Dan 
duka waktu anak 

anak masih kecil sering 
ditinggal krn bertanding 
keluar. 

Saat ini saya sudah mengkader 
beberapa Atlet dari Polisi Militer AD 
dan sudah menjadi atlet nasional, 
diantaranya Sertu Wira Sukmana, 
Sertu Bagoes Soleh (dimana saat 
ini sedang menempuh pendidikan 
secapa AD), Sertu Nanda Suhemi 
dan serda Fani Febriana. dan dalam 
rangka persiapan menuju Sea Games 
2022 di Vietnam Mei mendatang 
ada 2 Atlet yang saya Rekrut masuk 
Tim Sea Games 2022 di Vietnam 
yaitu Sertu Wira Sukmana (Peraih 2 
Medali Emas di PON XX Papua/2021 
di nomor Pistol Men) dan Sertu (K) 
Fani Febriana Wulandari (Peraih 4 
Medali Emas dan 1 Medali Perak 
di nomor Shotgun Women) dan 
kedua atlet tersebut telah bergabung 
dalam TIM Sea Gmes yang sedang 
mempersiapkan diri untuk berlaga di 
Vietnam pada bulan Mei 2022. 

Saat ini Saya selaku Senior 
dalam cabor menembak ini berharap 
ada Prajurit Pomad baik putra 
maupun  putri yang mau dibina dan 
berlatih dengan harapan kedepan  
ada generasi baru yang akan terus 
membawa nama harum Corps Polisi 
Militer AD yang memiliki prestasi. 
Dan Pesan Saya Buat Prajurit Pomad 
terutama Bintara dan tamtama, 
berkaryalah selagi masih bisa dan 
kejar Prestasi untuk mendukung 
karir sebagai anggota Polisi Militer 
Angkatan Darat, Jaga nama baik 
TNI AD khususnya Korps Pomad, 
kalau tidak sekarang kapan lagi kita 
akan berbuat yang terbaik buat 
Korps. Pandemi Covid-19 mungkin 
akan berakhir, selalu jaga kesehatan 
dengan tetap menjalankan Protokol 
kesehatan dan jangan lupa bersyukur 
pada Tuhan Yang maha Esa serta 
tetap semangat.n
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DAFTAR PRESTASI TERBAIK INTERNASIONAL :
1. Semi finalist World millitary games korea selatan 

2015
2. Medali perak singapore open 2016
3. Finalist asian championhsip india 2017
4. Medali emas korea open 2018
5. Rangking 11 asian games jakarta 2018
6. Semi finalist world indoor birmingham 2018
7. Semi finalist World millitary games wuhan 2019
8. Rangking 4 sea games philippine 2019

Sertu Rio Maholtra, Atlet Lari Gawang

Mengharumkan Nama Satuan
BIODATA

Nama  : RIO MAHOLTRA 
Pangkat/NRP  : SERTU/21130029801293 
Jabatan  : DANRU 3/1 KIPROTNEG
Kesatuan  : YONWALPROTNEG 
   PASPAMPRES
Alamat  : PERUMAHAN ISLAMIC 
  GRAND VILLAGE. BLOK MINA : 
  NO 23  KAB. BOGOR
Tempat Tgl Lahir : LAHAT, 29 DESEMBER 1993
Agama  :  ISLAM
Email  : riomhltra@gmail.com

PON Papua 2021 sangat menginspirasi saya dari 
berbagai sudut aspek, tak menyangka mampu 
memecahkan rekor nasional PON 14.11 detik dan 

meraih medali emas pada nomor 110 m lari gawang, suatu 
anugerah keajaiban bagi saya. 

Karena masa pandemi merupakan tantangan terbesar 
bagi semua orang namun hanya orang yang beruntung 
dan berfikirlah yang mampu memanfaatkan keadaan 
dengan sangat trengginas. Peraturan PSBB telah menutup 
track latihan dengan waktu yang lama dan menyisakan 
waktu efektif persiapan saya hanya 1 bulan terakhir. 
Dengan raihan tersebut puji syukur saya mengharumkan 
nama satuan tempat saya berdinas YONWALPROTNEG 
PASPAMPRES, kebanggaan kami.

Mari, kita semua, Saya, selalu meletak kan 
harapan pada tuhan yang maha esa. apapun yang kita 
dapat, itu lah yang terbaik dari tuhan kita semua. Keep 
moving, Keep growing,  Keep learning, See you at work 
#maximumEFFORT. n

“DIRGAHAyU POMAD KE 76”SEMAKIN 
PROFESIONAL DAN SEMAKIN ADAPTIF”

DAFTAR PRESTASI TERBAIK NASIONAL:
1. Medali perak pon 2012
2. Medali emas pon 2016
3. Medali emas pon 2020/2021
4. 5x rekor nasional outdoor
5. 2x rekor nasional indoor
6. Juara bertahan nasional dari 

tahun 2012 - 2021
7. Atlet terbaik sumatera 

selatan dari tahun 
2010 - 2021
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SAyA bangga menjadi salah satu atlet yang terpilih 
untuk mengikuti lomba PON XX Papua 2021 dan 
mendapatkan 3 medali perunggu dalam cabor 

menembak, karena ajang lomba ini adalah pengalaman 
pertama saya mengikuti lomba bergengsi PON di Indonesia. 
Banyak hal-hal baru yang menjadi pelajaran, ilmu dan 
pengalaman yang saya dapatkan didalam proses latihan 
mau pun pada saat bertanding.

Salah satu hal yang berkesan bagi kami yaitu 
kami mendapatkan apresiasi dari komandan satuan dan 
Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Darat atas prestasi 
yang telah kami dapatkan di Kejuaraan PON XX Papua 
2021, apresiasi ini membuat kami semakin percaya diri 
untuk terus berprestasi mengharumkan nama satuan dan 
Corp Polisi Militer Angkatan darat.

Menjadi salah satu atlet yang terpilih untuk mengikuti 
ajang lomba bergengsi PON XX PAPUA 2021 adalah hal 
yang tidak mudah, selain rezeki yang sudah ada di garis 
tangan, ada proses perjuangan selama perjalanan 
menuju lomba.

Teruslah belajar 
dan berlatih untuk 
mempersiapkan diri, 
karena keberhasilan 
akan didapat dengan 
adanya keseimbangan 
antara “kesempatan” dan 
“kesiapan diri”, tidak lupa di 
imbangi dengan doa. n

DIRGAHAyU POMAD 
KE - 76 “SEMAKIN 
PROFESIONAL DAN 

ADAPTIF”

PRESTASI yANG DI RAIH:
1.  Medali perunggu trap 

women team(Kejurnas 
Menembak antar 
pengprov 2019

2.  Medali perunggu 10 M Airpistol 
putri tim (piala panglima TNI 
2019)

3.  Medali Emas  25 M revolver 

perorangan (velox exactus cup 2019)
4.  Medali Emas  25 M revolver Tim (velox exactus 

cup 2019)
5.  Medali perunggu skeet women team (Kejurnas 

menembak pangdam jaya 2020)
6.  Medali perunggu Trap Women Team (PON XX 

papua 2021)
7.  Medali perunggu Double Trap 

Women Team  (PON XX papua 2021)
8.  Medali Perunggu Skeet 

Women Team (PON XX papua 
2021)

Serda (K) Ninda Sepinja Putri, Atlet Menembak

Dukungan Apresiasi dari Satuan
BIODATA

Nama  : Ninda Sepinja Putri
Pangkat/ NRP  : Serda (K) / 21180242860997
Jabatan  : Ba Pampri 5 Unit 1 Tim Pampri 
  Detasemen 3 Grup A 
  Paspampres.
Alamat  : Asrama Paspampres 
  Jl. Tanah Abang II No.6, RW.5, 
  Petojo Sel., Gambir, 
  Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
Tempat Tgl Lahir  : Jambi, 15 september 1997
Agama  : Islam
Email  : nindasepinjaputri97@gmail.com
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SAyA mengawali karier sebagai Kowad pada tahun 
2017. Melalui pendidikan Dikmaba PK dan saat ini 
saya berpangkat Sersan Satu. Melalui pendidikan 

kecabangan Polisi Militer, saat ini saya berdinas di 
Puspomad (Pusat Polisi Militer Angkatan Darat) di Jakarta. 
Berprofesi sebagai Kowad merupakan sebuah anugerah 
dari Tuhan. Saya juga menemukan bakat yang baru 
sebagai Petembak. 

Berawal dari sebuah kegiatan perayaan HUT Kowad 
yang ke-56, saya diikut sertakan dalam perlombaan 
Menembak. Sehingga akhirnya terlihat potensi yang 
ada pada saya. Persatuan Menembak Angkatan Darat 
(PERBAKAD) yang menyadari potensi saya saat itu 
akhirnya merekrut dalam pembinaan menembak bagi 
prajurit TNI-AD. 

Berbagai dukungan diberikan kepada saya dan 
prajurit TNI-AD yang terlibat dalam pembinaan tersebut 
guna meningkatkan bakat yang dimiliki sehingga 
menghasilkan prestasi baik didalam maupun di luar negeri. 
Melalui dukungan yang diberikan serta fasilitas latihan 
yang memadai, pastinya akan membuahkan hasil yang 
maksimal. 

Walaupun dapat dibilang baru saja sebentar menekuni 
cabang olahraga menembak ini, ternyata saya mampu untuk 
beradaptasi dan berkembang. Sehingga dapat memberikan 
prestasi yang dapat mengharumkan nama Korps Polisi Militer 
TNI Angkatan Darat. Saya akan selalu berusaha melakukan 
yang terbaik demi mengharumkan nama Korps Polisi Militer 
TNI Angkatan Darat.

Kesan saya saat mengikuti kejuaraan PON XX Tahun 
2021 yaitu merupakan pengalaman sangat berharga 
dalam hidup saya, dimana saya dapat meraih prestasi 
yang saya dapatkan dengan semua usaha dan keringat 
saya melalui latihan yang rutin. Saya bangga karena 
dapat menjadi bagian dalam rangka kejuaraan PON XX 
Tahun 2022 dan saya bangga sebagai seorang Prajurit 
Pomad karena selain menjadi seorang prajurit, saya juga 
dapat menunjukkan bakat saya sebagai atlet menembak 
sekaligus mengharumkan nama Polisi Militer Angkatan 
Darat. Maka dari itu saya terus bersemangat dan terus 
berlatih meningkatkan kemampuan menembak saya agar 
kedepannya saya dapat meraih prestasi lebih banyak lagi 
dan saya berharap kedepannya akan bertambah banyak 
lagi Prajurit Pomad yang menorehkan Prestasi di event 
Nasional maupun event Internasional. n

Sertu (K) Fany Febriana Wulandari, Atlet Menembak

Melakukan yang Terbaik Demi 
Mengharumkan Nama Kesatuan

BIODATA
Nama  : Fany Febriana Wulandari
Pangkat/Nrp  : Sertu (K) 21170269100298
Jabatan   : Ba Puspomad
Cabang Olahraga : Menembak

PRESTASI
• Juara 1 Skeet Putri (Individual)
• Juara 1 Trap Putri (Team)
• Juara 1 Double Trap Putri (Team)
• Juara 1 Skeet Putri (Team)
• Juara 2 Double Trap Putri (Individual)
• Juara 2 Skeet Women Kejurnas 

Sriwijaya Open 2018
• Juara 1 Skeet Women Kejurnas Jatim 

Open 2019
• Juara 3 Trap Women 59th Perbakin 

Anniv 2019
• Juara 1 Skeet Women 59th Perbakin 

Anniv 2019
• Juara 3 Trap Women Kejurnas 

Pangdam Jaya Cup 2019
• Juara 1 Skeet Women Sintong 

Panjaitan Championship 2019
• Juara 3 Trap Women Sintong 

Panjaitan Championship 2019
• Juara 2 Mixed Team Sintong 

Panjaitan Championship 2019

• Juara 1 Skeet Women Kejurnas Antar 
Pengprov 2019

• Juara 1 Trap Women Team kejurnas 
antar Pengprov 2019

• Juara 1 Skeet Women Team Kejurnas 
Antar Pengprov 2019

• Juara 2 Skeet Women Seasa 2019
• Juara 1 Trap Women Team Seasa  2019
• Juara 2 Mix Trap Indonesia Open 2019
• Juara 1 Skeet Women Indonesia Open 

2019
• Juara 2 Trap Women Indonesia Open 

2019
• Juara 1 Skeet Women Kejurnas 

Pangdam Jaya Cup 2020
• Juara 2 Trap Women Kejurnas Pangdam 

Jaya Cup 2020
• Juara 1 Trap Women Team Kejurnas 

Pangdam Jaya cup 2020
• Juara 1 Skeet Women Team Kejurnas 

Pangdam Jaya cup 2020
• Juara 1 Skeet Women Kejurnas 

Kemerdekaan 2020
• Juara 2 Trap Women Kejurnas 

Kemerdekaan 2020
• Juara 2 double trap Kejurnas 

Kemerdekaan 2020
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MENJADI angkatan darat tidak pernah 
terfikir dengan saya terutama menjadi 
prajurit Polisi Militer di Pomdam VL/

MLW dengan dukungan Komandan satuan dan 
prajurit Pomad dan di suport dengan keluarga 
besar polisi militer untuk meraih prestasi dan 
membangkan Polisi militer angkatan darah. 
DIRGAHAYU POMAD KE -76 SEMAKIN 
PROFESIONAL DAN ADAPTIF.

Menjadi seorang atlet 
terbaik dengan mengerjakan 
latihan, dengan tujuan yang 
ingin dicapai terutama 
disiplin dan berdoa dengan 
penuh keiklasan. Jika kamu 
gagal maka jangan pernah 
menyerah tetapi jadikan 
kegagalanmu itu motifasi 
untuk kamu bangkit dan 
capai targetmu. n

Serda (K) Fitri Anggi Yani, Atlet Bola Tangan

Disiplin, Kerja Keras dan Fokus
BIODATA
Nama  : Fitri Anggi Yani
Pangkat/Nrp  : Serda(K) 2120030800300
Jabatan   : Balaklap-4 Satlaklidpamfik 
    Pomdam VI/Mlw
Cabang Olahraga : Bola Tangan

PRESTASI
• JUARA 1 PON PAPUA
• JUARA 1 KEJURNAS SENIOR
• JUARA 1 KEJURNAS YOUTH U-19
• JUARA 1 KEJURNAS JUNIOR
• JUARA 1 PRAPORPROV KUTIM
• JUARA 2 KEJURNAS SENIOR
• JUARA 2 KEJURNAS JUNIOR
• JUARA 2 PRAPORROV (OUTDOR)
•JUARA 3 (INTERNASIONAL HANDBALL 
FEDERATION)
•JUARA 3 KEJURNAS SENIOR
• JUARA 3 PON JAWA BARAT

JANGAN pernah bosan untuk latihan karena dibalik 
latihan pasti ada hasil yang kita dapat selagi kita 
percaya bawah tuhan yang maha esa turut berkerja 

di dalam kita dan intinya selalu berdoa 
dan bersyukur dan  meminta doa restu 
dari orang tua dan dari semua itu saya 
berterima kasih juga kepada komandan 
satuan yang selalu mensupport.

Kagum dengan suasana PON XX 
2021 karena banyak orang di luar 
sana ingin masuk bertanding di 
PON tapi hanya sebagian orang 
yang bisa masuk PON, saya 
tidak percaya sehingga 
saya bisa masuk dan 
bertanding di Pekan 
Olahraga Nasional di 
Papua dan mendapatkan 
medali. n

Serda Paolo Maldini Satiamu

Support dari Kesatuan
BIODATA
Nama  : Paolo Maldini Satiamu
Pangkat  : Serda/21210238950301
Jabatan  : Ba Unit 2 Satlak Gakkumwal
Ttl  : Manado,24 Maret 2001 
Satuan  : Pomdam XIII/Merdeka 

PRESTASI :
-  JUARA III PEKAN OLAHRAGA NASIONAL 
PAPUA 2021 
-  JUARA I KEJURNAS AMURA 2016,2018
-  JUARA I KEJUARAAN BANDUNG OPEN 2018
-  JUARA II KEJURNAS MARINIR OPEN 2018
-  JUARA I PORPROV 2017,2019
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MILITARy POLICE 
BASIC OFFICER 

LEADERSHIP COURSE
PENDIDIKAN Military Police 

Basic Office Leader Course 
merupakan pendidikan 

Perwira Dasar Kecabangan Polisi 
Militer yang bertempat di US. Army 
Military Police School, Fort Leonard 
Wood, Missouri, Amerika Serikat. 
Pendidikan setingkat Dikcabpa 
Pom ini mempunya tujuan untuk 
melatih dan mendidik kemampuan 
dasar kecabangan Polisi Militer bagi 
para siswa US. Army dan Siswa 
Internasional dari negara-negara 
sahabat. 

Adapun sasaran dari pendidikan 
tersebut yaitu Outcome abit MPBOLC 
di harapkan mampu menjadi 
Komandan Peleton dan Perwira 
Staf di Batalyon Polisi Militer 
yang memiliki kompetensi, 

ketangkasan, 

terdapat 5 program pendidikan 
MPBOLC yang di selenggarakan 
secara beriringan. Di dalam 
pelaksanaannya Kelas MPBOLC 
dikendalikan oleh Small Group 
Leaders yaitu para unsur Komandan 
Kelas dan Bintara Kelas. Para Unsur 
tersebut tidak hanya bertanggung 
jawab untuk mengasuh dan membina 
Siswa selama program pendidikan 
namun juga sebagai Pemangku 
Materi Kecabangan Polisi Militer 

kesamaptaan dan mental yang 
baik dalam melaksanakan fungsi 
kecabangan Polisi Militer sebagai 
unsur Satuan Bantuan Tempur.

Program Pendidikan 
dilaksanakan selama 17 

Minggu sepanjang 
tahun anggaran 
berjalan, dimana 
dalam 1 tahun 
anggaran tersebut 
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MILITARy POLICE 
BASIC OFFICER 

LEADERSHIP COURSE

selama 17 minggu. Kelas dengan 
jumlah siswa sebanyak 48 orang 
dibagi menjadi 4 Regu dengan 
beranggotakan 12 orang tiap regu 
nya dan setiap siswa akan menjabat 
sebagai Platoon Leader (Danton) 
Siswa dan Platoon Sergeant 
(Baton) Siswa setiap minggu nya 
dengan tanggung jawab sebagai 
penyelenggara latihan sesuai instruksi 
yang diberikan oleh Dankelas. 
Para unsur pembina akan melekat 
dan mengajari selama tahapan 

penyelenggaraan latihan. 

Metode pengajaran pada 
MPBOLC lebih menekankan 
metode belajar yang mendorong 
siswa untuk mampu mengambil 
keputusan, percaya diri dan berpikir 
kritis. Pelajaran Teori mengacu pada 
referensi atau piranti lunak yang 
Up to Date dengan situasi kondisi 
saat ini sehingga dapat digunakan 
secara langsung untuk operasional 
di lapangan. Pelajaran yang diberikan 

lebih ditekankan kepada praktek 
lapangan. Adapun metode pengajaran 
meliputi Ceramah, Audio Visual, 
Diskusi, Peragaan, Praktek Lapangan 
dan Aplikasi Materi. Kepemimpinan 
merupakan salah satu tujuan yang 
hendak di capai dari pendidikan ini, 
sehingga dalam pelaksanaannya 
Kelas MPBOLC di bentuk sebuah 
Organisasi Kesenatan Siswa yang 
disesuaikan dengan struktur Fungsi 
Staf Militer Umum Batalyon Polisi 
Militer seperti Executive Officer 
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(Kepala Seksi/Wakil Komandan), 
Section 1 (Seksi Personalia), 
Section 2 (Intelijen/Keamanan), 
Section 3 (Seksi Operasi), Section 
4 (Seksi Logistik), Section 5 (Seksi 
Perencanaan), dan beberapa 
jabatan Officer in Charge (Perwira 
Penanggung Jawab) kesenatan 
lainnya.

Kurikulum Pendidikan MPBOLC  
dilaksanakan dengan 3 Tahap 
yaitu meliputi Tahap I Soldiering 
Phase (Tahap Dasar Keprajuritan), 
Tahap II Military Police Tactical 
Operation Phase (Tahap Taktik 
Operasi Polisi Militer) dan Tahap 
III Law Enforcement Phase (Tahap 
Penegakan Hukum). Tahap I ini para 

siswa akan dilatih kemampuan dasar 
sebagai seorang prajurit di Angkatan 
Darat Amerika Serikat yaitu meliputi 
Administrasi Pembuatan Surat Staf, 
Peraturan Urusan Dinas Dalam, 
Pengetahuan dan Praktek Navigasi 
Darat, Praktek Mahir Menembak 
Senapan dan Pistol, Pengetahuan 
dan Latihan Menembak Senjata 
Kelompok M19 (Pelontar Granat), 
M249 (SMR), M240 (SMS), .50 
Cal (SMB), Pengetahuan Sistem 
Perbekalan, Pengetahuan Dasar 
Pemeliharaan Kendaraan dan Tehnik 
Dasar Mengemudi Kendaraan.

Pada Tahap Taktik Operasi 
Polisi Militer para siswa akan dilatih 
agar dapat mampu menunjukkan 
kemampuan kepemimpinan sebagai 
Komandan Peleton di dalam 
memberikan Operation Order 
(Perintah Operasi) dalam suatu 
skenario Misi Operasi sebagai unsur 
Satuan Bantuan. Namun di dalam 
tahapan ini, bagi Siswa Internasional 
banyak terdapat materi yang bersifat 
Taktis Strategis bagi US. Army 
sehingga tidak dapat diajarkan 
atau bersifat Foreign Disclosure 
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(Tertutup untuk Asing). Materi-
materi yang telah diberikan selama 
di kelas akan di aplikasikan dalam 
Latihan Luar berupa Situational 
Training Exercise dan Field Training 
Exercise yang dilaksanakan di 
medan latihan menyerupai situasi 
konflik yang sedang terjadi saat ini, 
latihan tersebut dilaksanakan selama 
seminggu di lapangan.

Penegakan Hukum merupakan 

tahapan terakhir di kurikulum 
pendidikan MPBOLC, pada tahap 
ini para siswa akan dilatih agar 
mampu menunjukkan kemampuan 
polisionil khususnya penegakan 
hukum di dalam Garnisun. Siswa 
akan dibekali pelajaran teori tentang 
pengetahuan hukum di Amerika 
Serikat, baik hukum yang berupa 
hukum konstitusi, hukum federal, 
hukum pidana, hukum militer sampai 
dengan hukum perang. Para calon 

penegakan hukum tersebut juga di 
ajarkan tentang tehnik bela diri untuk 
mengatasi pelanggar hukum berupa 
Mechanical Advantage Control Holds 
(MACH) yang terdiri dari 5 tehnik. 

Selanjutnya Dankelas juga 
memberikan materi tentang prosedur 
penindakan terhadap pelanggar 
hukum di hadapkan eskalasi bahaya 
dari situasi tersebut atau dikenal 
dengan Level Of Force (Tahapan 
Skala Penindakan) dimana tahapan 
kegiatan dimulai dari Peringatan 
secara Verbal, Bela Diri, Penggunaan 
Cairan Merica dan Pistol Kejut 
Listrik, Penggunaan Tongkat Knopel, 
Penggunaan Anjing K-9 sampai 
dengan Penggunaan Senjata Api 
munisi tajam, semua kegiatan 
tersebut di akhiri dengan tehnik 
pemborgolan. Rangkaian kegiatan 
pada tahapan ini akan di aplikasikan 
dengan Latihan simulasi dimana 
para siswa akan melaksanakan 
praktek penegakan hukum dengan 
berpatroli di dalam Garnisun dengan 
menggunakan kendaraan patroli polisi 
militer.

Pendidikan Military Police Basic 
Officer Leader Course yang di ikuti 
dapat dilaksanakan dengan lancar 
dan aman. Military Police Basic Officer 
Leader Course telah  memberikan 
wawasan, pengetahuan dan 
ketrampilan baru, modern dan luas 
bagi perwira pomad. Demikian tulisan 
ini dibuat sebagai gambaran umum 
tentang pelaksanaan pendidikan dan 
latihan MPBOLC di Amerika Serikat. n
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POLISI memainkan peran kunci 
dalam masyarakat modern, 
sebagai lembaga sentral 

yang menjalankan dan mengatur 
fungsi sosial dalam masyarakat. 
Polisi merupakan fakta kehidupan 
modern yang tidak dapat dihindarkan, 
karena peran legitimasinya untuk 
memelihara ketertiban sosial yang 
sangat penting. Hal yang sama juga 
terjadi kepada Polisi Militer Angkatan 
Darat (POMAD), sebagai korps yang 
memiliki fungsi polisionil dalam tubuh 
TNI-AD. Memelihara ketertiban 
prajurit tentunya dewasa ini menjadi 
konteks yang tidak semudah orang 
pikirkan. Kehadiran fenomena 

PERAN DISIPLIN ILMU 
DALAM MEMBANGUN POSTUR 
PRAJURIT POLISI MILITER 

yANG ADAPTIF DAN PROFESIONAL
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“serangan sosial media”, globalisasi, 
dan melemahnya nilai budaya dalam 
masyarakat memberikan gelombang 
distorsi yang berakibat menurunnya 
kedisiplinan prajurit. 

Hal ini bisa dilihat dari sejumlah 
kasus kejahatan atau pelanggaran 
prajurit TNI-AD yang kualitas 
perbuatannya pun semakin berat 
dan terkoneksi dengan masyarakat 
sipil. Tidak menutup kemungkinan, 
kejahatan prajurit TNI AD akan beralih 
dari yang saat ini masih tradisional 
seperti perkelahian, narkotika, asusila 
atau disersi dapat berubah menjadi 
kejahatan modern yang melibatkan 
organisasi masyarakat, sistem 
informatika dan perbankan atau 
bahkan transnasional.

latihan adalah sarana dalam mencapai 
visi tersebut. 

Hal ini sebenarnya sudah 
dilakukan POMAD dengan baik 
melalui program Pendidikan, pelatihan 
dan penataran ilmu kepolisian militer 
yang telah tersusun dalam agenda 
tahunan. Akan tetapi perlu juga 
disadari bahwa untuk mempelajari 
kejahatan secara komperhensif 
sesungguhnya dibutuhkan ilmu 
interdisipliner yang mencakup 
banyaknya pengetahuan yang saling 
bertalian seperti psikologi, sosiologi, 
ekonomi dan lain-lain. Salah satu 
ilmu yang dapat mempertemukan 
pengetahuan-pengetahuan lain 
tersebut adalah kriminologi. 

konsep restorative justice bagi para 
pelaku dan korban.

Perlu diketahui subjek hukum 
yang dihadapi oleh POMAD adalah 
prajurit militer yang notabenya dididik 
keras, terlatih, berpengetahuan dan 
memiliki doktrin bertempur serta 
akses yang cukup luas sehingga 
kesulitan dalam menangani perkara 
pidana militer pun terkadang 
memerlukan pendekatan yang 
berbeda. Sebagai salah satu perwira 
POMAD saya merasa memiliki 
tuntutan untuk ikut menjawab 
tantangan tersebut sehingga 
membangkitkan keinginan saya untuk 
mengambil program studi kriminologi.

Saya mengetahui bahwa 
untuk menempuh program studi 
kriminologi maka saya harus 
mendaftar pada universitas di 
luar negeri karena saat ini jurusan 
tersebut belum terlalu berkembang 
pesat di Indonesia. Untuk itu saya 
membutuhkan kesempatan melalui 
program pendanaan yang tentunya 
tidak sedikit.  Harapan untuk dapat 
memperoleh kesempatan program 
pendidikan master jurusan kriminologi 
yang berkualitas kemudian muncuk 
melalui surat edaran Panglima TNI 
Nomor 136/IX/2020 tentang seleksi 
program master dan doktoral dari 
LPDP (Lembaga Pengelola Dana 
Pendidikan). 

Dengan dukungan dari 
Mayor Cpm Sandri Oktamy selaku 
selaku atasan langsung kami di 
Yonwalprotneg Paspampres. Kami 
diberikan ijin untuk mengikuti 
program seleksi yang dilaksanakan 
awal tahun 2021 dan waktu untuk 
mempersiapkan diri. Beasiswa LPDP 
adalah program pemberian dana 
Pendidikan yang diperoleh dari dana 
abadi pendidikan yang disiapkan 
oleh Kementerian keuangan untuk 
warga negara Indonesia yang ingin 
melanjutkan jenjang pendidikan 

 Berbagai permasalahan 
tersebut membuktikan bahwa 
POMAD harus dapat memetakan 
persoalan sosial yang ada dalam 
tubuh prajurit TNI-AD sekaligus 
hadir memberikan solusi dan 
pendekatan polisionil yang tepat. 
Oleh karenanya visi POMAD saat ini 
yaitu “Mewujudkan Polisi Militer yang 
Adaptif dan Modern” adalah suatu 
pernyataan yang harus diindahkan 
dan dilaksanakan.  Salah satu dari 
banyaknya cara yang dapat dilakukan 
untuk mencapai visi tersebut adalah 
lewat pengembangan sumber daya 
manusia yang unggul. Pendidikan dan 

Mempelajari kriminologi 
membantu penyidik membuat 
perkiraan intelejen kriminal atau 
analisis kejahatan secara lebih 
dalam sehingga motif kejahatan 
bisa dipelajari untuk menciptakan 
kebijakan preventif yang tepat. 
Kriminologi akan membantu 
mengarahkan penyidik untuk 
mengetahui dorongan apa yang 
membuat prajurit kerap melakukan 
penyimpangan serta terlibat dalam 
tindak pidana kemudian mengambil 
pendekatan yang tepat untuk 
mengendalikannya. Selain itu, 
kriminologi dapat memperbaiki kinerja 
aparatur hukum dan menciptakan 
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formal baik di dalam maupun 
luar negeri. Terdapat beberapa 
persyaratan untuk TNI yang diminta 
oleh LPDP diataranya adalah :
1.  Surat ijin personalia/SDM dari 

Mabes TNI
2.  Nilai transkrip S1 minimal IPK 

3.25
3.  Nilai Bahasa Inggris IELTS 

Minimal 65
4.  Letter of Acceptance dari 

universitas dituju (minimal 
peringkat 150 universitas dunia)

5.  Surat rekomendasi dari Mabes 
angkatan dan satuan asal.

Selain persyaratan adminstrasi 
tersebut, peserta calon penerima 
beasiswa juga diwajibkan melewati 
beberapa tes seperti akademik, 
tes bakat skolastika, wawasan 
kebangsaan dan wawancara. LPDP 
memberikan kesempatan yang sangat 
luas dan terbuka setiap tahunnya 
untuk kepada peserta yang lulus 
mengambil kuliah baik di dalam dan 
luar negeri. Setidaknya saat kami 

mendaftar di tahun 2021 terdapat 
12.000 orang yang mendaftar baik 
dari masyarakat umum, PNS, TNI-
POLRI dan golongan lainnya. LPDP 
memberikan dukungan berupa 
pembiayaan penuh kuliah, biaya 
akomodasi , biaya transportasi, uang 
saku, dana riset dan masih banyak 
lagi. 

Setelah mengikuti rangkaian 
tes yang dilaksanakan sekitar dua 
bulan akhirnya kami dinyatakan 
lulus oleh LPDP untuk mengikuti 
perkuliahan MA in Criminology and 
Social Research University of York 
Inggris. University of York adalah 
universitas 100 teratas di dunia dan 
menempati urutan ke-12 secara 
keseluruhan di antara universitas di 
Inggris berdasarkan Times Higher 
Education serta mendapat peringkat 
9 di dunia oleh QS World University 
Rankings untuk jurusan kriminologi. 
Universitas York juga menawarkan 
pola pendidikan yang modern 
dengan pengajar kelas dunia yang 

dilengkapi fasiltas yang lengkap 
ditambah terdapat kelas praktek 
untuk survey dan studi banding 
ke kantor kepolisian, pengadilan 
(magistrate and crown court) serta 
penjara lokal untuk melihat sistem 
penanganan tersangka maupun 
tahanan. Perkuliahan dengan 
program pemadatan satu tahun 
yang kami jalani terdiri dari beberapa 
modul yang antara lain Advances 
in Criminological Theory, Critical 
Prespectives on the Criminal Justice 
System, Law and Social Control, 
Victimology, Quantitative Methods, 
Data Analysis dan Advances Methods 
In Social Research. Adapun nantinya 
saya juga dapat memilih materi 
tambahan seperti Global Crime 
ataupun Restorative Justice. 

Selama mengikuti perkuliahan 
banyak sekali hal baru yang saya 
dapatkan. Pertama, saya dapat 
merasakan bagaimana ilmu 
kriminologi dapat bersinergi dengan 
ilmu penyidikan untuk menciptakan 
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ketajaman analisis dalam pemeriksaan 
serta membantu hukum pidana 
dalam menijau kejahatan. Selama ini 
fokus utama penyidik hanya tertuju 
kepada sifat kejahatan yang dilakukan 
pelanggar saja padahal apabila 
kita memeriksa lebih dalam sebab 
akibat kejahatan memungkinkan kita 
untuk mengevaluasi sifat perbuatan 
tersebut. Kedua, kami juga dibekali 
soft skill berupa teknik analisis 
statistik yang membantu menjelaskan 
hubungan klausal fenomena sosial 
seperti jika kita ingin meneliti 
bagaimana hubungan disersi dengan 
dislokasi satuan atau masa dinas 
prajurit. 

Hasil Analisa dapat dibuat 
menjadi laporan statistik yang 
lebih memudahkan dalam analisa 
dan evaluasi. Selain itu, saya 
juga berkesempatan melihat 
bagaimana sistem kepolisian modern 
diterapkan oleh kepolisian lokal 
dalam kehidupan sehari-hari. Perlu 
diketahui bahwa Inggris adalah 
pelopor terciptanya sistem kepolisian 
modern yang memakai community 
policing. Sistem ini adalah ciri khas 
kepolisian di negara maju yang 
melibatkan kelompok masyarakat 
yang partisipatif dalam mencegah 
timbulnya kejahatan.

Selama melaksanakan 
Pendidikan kami juga aktif dalam 
bidang non akademik seperti 
mengikuti perlombaan menulis jurnal 
internasional yang diinisiasi oleh 
lembaga LPDP. Hal ini dilakukan 
untuk menambah credits points 
sebagai penerima beasiswa di masa 
yang akan datang. Publikasi jurnal 
adalah salah satu cara agar kita dapat 
membagikan perspektif dan ilmu 
yang didapatkan kepada orang lain 
melalui wadah open source pada 
jaringan internet. Tidak hanya itu 
kami juga terlibat dalam organisasi 
PPI (Perhimpunan Pelajar Indonesia) 
dan sering terlibat sebagai moderator 
ataupun koordinator program pada 

berbagai acara yang dirancang 
oleh KBRI ataupun diaspora. 
Berkontribusi dalam kelompok 
pelajar merupakan salah satu jalan 
untuk membuka networking dengan 
orang lain sekaligus meningkatkan 
jiwa kepemimpinan dan sosial kami 
selama melaksanakan kuliah.

Perkembangan ilmu yang 
mempelajari tentang kejahatan 
juga telah berkembang secara 
pesat di Inggris. Banyak sekali ilmu 
pengetahuan baru diluar kriminologi 
yang saat ini popular seperti ilmu 
crime forensic, traffic management, 
crime science, policing (Ilmu kajian 
kepolisian) dan juga jurusan crime 
scene khusus mempelajari olah TKP. 
Tentunya macam jurusan tersebut 
pasti dapat mendukung tugas pokok 
seorang prajurit Polisi Militer. Saat ini 
prajurit POMAD yang melanjutkan 
Pendidikan formal masih berada 
dalam ruang lingkup kajian ilmu 
hukum padahal masih banyak ilmu 
baru yang apabila dapat diambil akan 
semakin melengkapi dan menambah 
kualitas prajurit POMAD dalam 
bidang polisionil. Hal ini setidaknya 
telah dilakukan lebih dahulu oleh 
POLRI yang mengirimkan puluhan 
perwiranya untuk mengambil 
beasiswa pada berbagai jurusan baru 
tersebut.

Saya sangat bersyukur 
bisa mendapatkan kesempatan 
yang berharga ini dan tidak lupa 
berterima kasih kepada POMAD 
khususnya Danpuspomad yang 
telah memberikan dukungan yang 
besar untuk saya. Semoga kedepan 
semakin banyak perwira POMAD 
yang dapat mengambil kesempatan 
melanjutkan Pendidikan formal 
melalui jalur beasiswa ataupun 
lewat program pendidikan TNI 
lainnya. Dengan impian agar ilmu 
yang diterima dapat mendukung 
visi POMAD menjadi korps yang 
semakin adaptif dan modern dalam 
melaksanakan fungsi polisi militer 
untuk mendukung tugas pokok TNI 
AD. n

Perkembangan ilmu yang mempelajari 
tentang kejahatan juga telah 

berkembang secara pesat di Inggris. 
Banyak sekali ilmu pengetahuan baru 

diluar kriminologi yang saat ini popular 
seperti ilmu crime forensic, traffic 

management, crime science, policing 
(Ilmu kajian kepolisian) dan juga jurusan 

crime scene khusus mempelajari olah 
TKP. Tentunya macam jurusan tersebut 

pasti dapat mendukung tugas pokok 
seorang prajurit Polisi Militer.
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Sejarah Berdirinya 
Satuan Pomdam Jaya

Menjelang terbentuknya 
pemerintahan Republik Indonesia 
Serikat (RIS) pada bulan Desember 
1949, pusat pemerintahan berpindah 
kedudukannya dari Jogyakarta 
ke Jakarta, maka oleh Komandan 
CPM Kolonel PM AJ. Mokoginta 
membentuk Detasemen Polisi 
Militer IV/BS yang berkedudukan di 
Jakarta.Tanggal 13 Desember 1949 
diberangkatkan satu Kompi Polisi 
Militer dari Jogyakarta ke Jakarta 
dibawah pimpinan Letnan Satu CPM 
Tjokro Pranolo. Markas Detasemen 
Polisi Militer IV/BS memanfaatkan 
bangunan peninggalan Kolonial 
Belanda yang diserahterimakan 
dari KNIL kepada ABRI hingga kini 
menjadi Markas Pomdam Jaya yang 
terletak di Jl. Sultan Agung No. 33 
Jakarta Selatan.

Selanjutnya Komandan 
Detasemen Polisi Militer IV/
BS Mayor PM Sudirgo beserta 
stafnya berangkat ke Jakarta 
untuk memimpin Detasemen Polisi 
Militer IV/BS yang telah dibentuk 
berdasarkan Surat Penetapan 
Komandan CPM Nomor : 321/PEN/
PM (D)/1949 tanggal 10 Desember 
1949. Pada tahun 1951 Detasemen 
Polisi Militer IV/BS dilikuidasi menjadi 
Detasemen Polisi Militer II/6 dibawah 
organik Pomdam III Siliwangi.

Pembentukan 
Kodam V/Jaya

Terbentuknya Kodam V/Jaya 
pada tanggal 18 Januari 1960, 

mengenai penetapan tanggal HUT 
Kodam V/Jaya dan mengukuhkan 
nama serta tanda lokasi/tanda 
hubungan organic Kepala Staf 
Angkatan Darat dengan Surat 
Keputusan Nomor 1048/12/1960 
tanggal 24 Desember 1960. Pada 
tahun 1962, setelah terbentuknya 
Kodam V/Jaya seperti tersebut diatas, 
pada masa kepemimpinan Pangdam 

V/Jaya Mayjen TNI Amir Mahmud, 
diadakan    penyempurnaan-
penyempurnaan organisasi dibidang 
personel dan peralatannya, termasuk 
terbentuknya Pomdam V/Jaya 
sebagai Satuan Bantuan Administrasi.

Berdasarkan Surat Keputusan 
Kasad Nomor Kep/B/II/1985 tanggal 
15 Februari 1985 satuan Pomdam 
V/Jaya dilikuidasi menjadi Pomdam 
Jaya sedangkan sebutan Pimpinan 
Pomdam Jaya adalah Komandan 
Polisi Militer Jakarta Raya disingkat 
Danpomdam Jaya.

Validasi Orgas 
Pomdam Jaya

Berdasarkan Peraturan Kasad 
Nomor 58 Tahun 2017 tanggal 
4 Oktober 2017 Pomdam Jaya 
telah melaksanakan validasi Orgas. 
Organisasi dan Tugas Polisi Militer 
Daerah Militer Jaya/Jayakarta 

POLISI MILITER 
KODAM JAyA/JAyAKARTA

Mengenal Sejarah

74 Gadjah Mada
MAJALAH

SEJARAH



(Pomdam Jaya) sesuai dengan 
Peraturan Kasad Nomor 58 Tahun 
2017 tanggal 4 Oktober 2017 bahwa 
kedudukan satuan Pomdam Jaya 
adalah sebagai badan pelaksana 
ditingkat Makodam Jaya yang 
berkedudukan langsung dibawah 
Pangdam Jaya/Jayakarta.

Tugas pokok satuan Pomdam 
Jaya adalah membantu Pangdam 
Jaya dalam menyelenggarakan 
dan melaksanakan fungsi Polisi 
Militer dilingkungan dan bagi 
kepentingan TNI AD diwilayah 
Kodam Jaya meliputi Penyelidikan 
dan Pengamanan Fisik (Lidpamfik), 
Penegakan Hukum (Gakkum), 
Penyidikan (Idik), dan Pengawalan 
(Wal).

Untuk melaksanakan tugas 
pokok tersebut diatas maka satuan 
Pomdam Jaya menyelenggarakan 

fungsi-fungsi satuan sebagai berikut :
a) Fungsi Penyelidikan dan 

Pengamanan Fisik (Lidpamfik)
b) Fungsi Penegakan Hukum 

(Gakkum)
c) Fungsi Penyidikan (Idik)
d) Fungsi Pengawalan (Wal)
e) Fungsi Organik terbagi menjadi 

dua, organik militer dan organik 
pembinaan.

Struktur organisasi satuan 
Pomdam Jaya meliputi Eselon 
Pimpinan (Danpomdam dan 
Wadan Pomdam Jaya),  Eselon 
Pembantu Pimpinan diantaranya 
Seksi Penyelidikan dan Pengamanan 
Fisik (Silidpamfik), Seksi Penegakan 
Hukum (Sigakkum), Seksi Penyidikan 
(Siidik) dan Seksi Pengawalan 
(Siwal). Untuk Eselon Pelayanan 
dikelola Tata Usaha Urusan Dalam 
(Situud) dan Eselon Pelaksana terdiri 
dari Pelaksana Penyelidikan dan 

Pengamanan Fisik (Satlaklidpamfik), 
Pelaksana Penegakan Hukum dan 
Pengawalan (Satlakgakkumwal), 
Pelaksana Penyidikan (Satlakidik), 
Pengurusan Tahanan Militer 
(Staltahmil) dan Denpom Jaya/1 
Tangerang dan Denpom Jaya/2 
Cijantung.

Demikianlah gambaran tentang 
profil satuan Pomdam Jaya/Jayakarta. 
Sebagai satuan yang memiliki eskalasi 
tugas yang begitu tinggi dalam 
bidang pengawalan VIP , penegakkan 
hukum dan disiplin militer di wilayah 
Garnisun 1/Jakarta, diharapkan tugas-
tugas yang di emban satuan ini dapat 
terlaksana dengan baik sesuai dengan 
moto satuan Satya Wira Wicaksana 
dan Panca Darma Corps yang isinya 
Sifat Kesatria, Sifat Bijaksana, Pantang 
Mundur, Kebesaran Hati, Kejujuran. 
Jayalah selalu Polisi Militer Angkatan 
Darat. n
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SEBAGAI manusia tentulah rumah 
merupakan kebutuhan yang 
paling mendasar. bagaimana 

kriteria rumah nyaman bagi seseorang, 
tentulah berlatarkan gaya hidup dari yang 
bersangkutan.

dalam rangka menciptakan rumah 
nyaman ini, bagi kami sang “penjelajah”’ 
mau tidak mau terasah keahlian kami 
untuk menciptakan “sarang”. bagaikan 
burung yang sarangnya selalu terhembus 
angin besar, maka tiap kali pula sarang 
akan dibangun kembali. begitulah kami, 
setiap mendapat amanah untuk bertugas 
di tempat baru, salah satunya adalah 
kembali untuk berjuang menciptakan 
sarang nyaman kami.

minimal sudah 14 kali kami 
berpindah tempat, sebanyak 14 kali 
pula kami menata rumah yang berbeda. 
seiring dengan tumbuhnya keluarga 
kami, berbeda pula kebutuhan standar 
nyaman yang kami ciptakan.

sarang pertama yang kami ciptakan 
adalah rumah kontrakan di Perumahan 
bukit sejahtera, Palembang. bagi 
pengantin baru, dengan rumah berkamar 
3, pastilah terasa sanggat longgar. ada 
beberapa cara kreatif yang kami ciptakan 
untuk memenuhi kebutuhan perangkat 
rumah. seperti meja yang terbuat dari 
kardus kulkas terbungkus taplak meja, 
tempat nangkringnya tV 14” kami, 
sebelum akhirnya berganti wujud dengan 
kabinet yang sebenarnya.

suami bertugas di daerah operasi di 
georgia, saya dan anak-anak menempati 
bagian atas rumah dan membangun 
sarang nyaman kami. Walau hanya 
ukuran kamar 3mx6m, buat saya saat itu 
sangat nyaman sekali. selain terdapat 
barang-barang memorable dari masa 
kanak-kanak, saya dapat pula menikmati 
masakan mama, dan selalu berada dekat 
dengan orangtua.

Ke kota Palembang kembali, di 
akhir tahun 1997, kami menempati 
rumah dinas di jalan Hang Jebat.  menata 
rumah yang berbeda dengan barang-
barang lama dari rumah di Palembang 
sebelumnya, memerlukan tantangan 
sendiri. Kursi yang semula kami tata 
dengan bentuk ‘L’, di sini kami harus 
letakkan dgn bentuk ‘u’. nyaman? sudah 
pasti lah! 
satu hal yang harus dilakukan di 
Palembang adalah menampung air 
sesuai jam gilirannya. Kebetulan kami 
selalu kebagian giliran jam 22.00. rata-
rata rumah di Palembang memiliki bak 
penampungan yang besar (pada masa 
itu). Jadi setiap jam tsb, kami mulai 
menyalakan pompa air untuk memenuhi 
bak penampungan air, guna konsumsi 
sehari.

selanjutnya adalah Jakarta, kali 
ini kami menempati rumah dinas 
mertua yang kebetulan kosong. dengan 
bangunan yang sangat  besar dan terdiri 
dari 2 lantai, kami menempati kamar di 
lantai atas. batasan nyaman yang kami 
ciptakaan hanyalah sebatas ruangan yang 
kami pakai. Karena walaupun penghuni 
rumah hanya kami berempat, namun 
penataan ruangan lainnya bukanlah 
kuasa kami. 

di rumah ini pula kami melalui 
masa kekacauan kota Jakarta, dari 
peristiwa digulingkannya Presiden 
suharto akibat dari gerakan reformasi. 
setelah itu tibalah masa dimana nilai 
mata uang rupiah merosot dibandingkan 
dengan us dolar. menjadi suatu 
kebetulan yang menguntungkan, 
tabungan dolar kami menjadi cukup 
untuk membeli rumah. maka jadilah 
rumah impian kami, rumah milik sendiri 
yang dapat kami banggakan karena 
hasil keringat kerja yang selama ini kami 
simpan. 

di  kawasan alam sutera serpong, 
istana kami berdiri megah di tahun 
1998. rumah mungil berhalaman luas di 
belakang, saya tanami beberapa tanaman 
yang bermanfaat, seperti singkong, cabai 
dan lain2. nyaman? sudah pasti, karena 
anak-anak dapat bermain dengan leluasa 
di rumah ini. Juga sekolah yang hanya 
berjarak kurang dari 2 km, memudahkan 
aktivitas keluarga sehari-hari. sempat 
menikmati selama 5 tahun di rumah ini, 
selanjutnya kami harus pindah ke kota 
makassar.

rumah dinas yang cukup besar 
di Kota makassar harus kami perbaiki 
sedikit. Lantai semen yang ditutupi 
karpet plastik, kami perbaharui 
dengan lantai keramik, cat rumah kami 
percantik dengan ornamen yang agak 
berbeda. nyaman? sangat nyaman! 
mengingat kota ujung Pandang tidak 
terlalu jauh jarak tempuh antar satu 
tempat tujuan ke tempat tujuan lainnya, 
sangat mendukung kenyaman hidup 
kami. sayangnya... kami hanya dapat 
menikmati tinggal di kota ini selama 1 
tahun 2 bulan. Cukup singkat namun 
sangat berkesan. Hampir setiap sore saya 
bisa bermain voli dengan ibu-ibu yang 
tinggal di asrama dekat rumah. nilai plus 

Sarang nyaman
Semua mahluk hidup ingin hidup nyaman. Burung membangun 
sangkar untuk membuat hidupnya nyaman. Kelinci liar membuat 
lubang di semak untuk membuat sarang sebagai rumah 
tempatnya pulang. Binatang ternakpun dibuatkan kandang agar 
bisa nyaman.

“rumah-rumahan” tempat bermain 
anak pertama kami adalah kardus bekas 
mesin cuci yang kami lubangi untuk 
pintu dan jendela. bukan hanya si anak 
yang senang, kami pun bahagia. Walau 
sederhana, namun rumah-rumahan ini 
sanggup bertahan sampai Chani pun 
bosan bermain dengannya.

Ketika harus menumpang di 
rumah orang tua di Jakarta, karena 

Keistimewaan rumah kami 
ini adalah berada di atas bukit kecil, 
sehingga dibandingkan dengan 
tetangga depan, kami harus menaiki 
17 anak tangga untuk sampai beranda 
atau mendaki jalan mobil menuju 
garasi. (Pada Foto di atas, adalah 
pandangan dari teras rumah bukit kami) 
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yang saya peroleh, saya ‘kuasai’ bermain 
voli, walau tidak dapat dikatakan ‘mahir’.

Ke Jakarta kami kembali, tepatnya 
ke rumah milik kami yang selanjutnya 
saya katakan ‘home base’. Karena selama 
setahun suami saya harus menyelesaikan 
sekolah Pasca sarjananya di singapura.

selanjutnya tahun 2005-2006, 
suami saya berdinas di Kota surabaya. 
Walaupun tersedia rumah dinas, saya 
dan anak-anak tidak boyongan pindah 
ke kota ini, mengantisipasi perpindahan 
dinas yang berjangka waktu pendek. 
namun ini semua tidak membuat saya 
lepas tangan dalam penataan rumah. 
Karena minimal 5 hari dalam sebulan 
saya pasti mendampingi suami di rumah 
ini. Pohon mangga yang rimbun dan 
kicauan burung-burung peliharaan juga 
meramaikan suasana rumah surabaya 
ini. Lokasi melekat dengan kantor suami 
berdinas, membuat rumah di surabaya 
ini cukup ramai. masa dinas di surabaya 
sama dengan masa dinas di makassar 
yang hanya 1 tahun  2 bulan, selanjutnya 
suami berdinas di sudan, tanpa 
membawa keluarga.

Kembali ke  ‘home base’ di Jakarta,  
saya dan anak-anak melanjutkan aktivitas 
rutin, anak-anak sekolah dan saya bekerja di 
kantor. berlanjut sampai kira-kira tiga tahun.

dari pengalaman, selera, kebutuhan 
dan konsultasi dengan ahlinya, kami 
mendandani rumah megah tersebut 
dengan sentuhan indonesia. nyaman 
yang kami ciptakan diharapkan bukan 
hanya untuk kami sekeluarga, tapi 
nyaman juga bagi tamu-tamu kami yang 
terdiri dari teman-teman manca negara, 
dan teman-teman setanah air yang 
sedang berada di ankara. 

saya menyukai taman di halaman 
depan karena ada bunga tulip yang 
siap bermekaran di tiap akhir bulan 
maret. tahukah anda, bunga tulip akan 
bermekaran dengan indahnya, apabila 
tunas yang berbentuk seperti bawang 
bombay sudah tersentuh lelehan air salju

Keistimewaan lainnya adalah 
ada lift di dalam rumah, memudahkan 
kebutuhan transportasi vertikal. dengan 
6 kamar di dalamnya, memungkinkan 
kami menampung tamu yang perlu 
bermalam. melalui 4 musim selama 3 
kali, waktunya kami kembali ke tanah 
air, ke ‘home base’ kami. rupanya untuk 
rumah yang ditinggal pemiliknya selama 
3 tahun, walau ada penjaga rumah, 
perbaikan di beberapa tempat sangat 
diperlukan untuk mengembalikan  
kenyamanannya. sementara renovasi 
rumah dilaksanakan, kami mengontrak di 
cluster lain masih di daerah alam sutera, 
selama 9 bulan. sebentar saja, tapi tetap 
memerlukan tenaga dan pikiran untuk 
menciptakan sarang nyaman.

berdua, disebabkan kedua anak kami 
yang sebelumnya selalu mengikuti 
kemanapun kami pergi, harus menetap 
untuk menyelesaikan studi mereka di 
kota yang berbeda.

di rumah surabaya ini nyaman 
yang perlu kami garis bawahi, sama 
seperti di tempat lainnya selain kota 
Jakarta, adalah tempat aktivitas yang 
sangat berdekatan. Waktu satu hari dapat 
kami manfaatkan dengan sangat efisien.

Layaknya cerita bersambung 
yang masih berlanjut, kami juga selalu 
menunggu lanjutan ceritanya.....setelah ini 
rumah nyaman yang model seperti apa lagi 
yang akan kami tempati berikutnya.

mendapat tugas ke australia, 
adalah suatu babak baru buat kami untuk 
kembali tinggal di luar negeri. berhubung 
kepindahan ini hanya kami berdua, 
perburuan tempat tinggal di Canberra, 
kami targetkan untuk tinggal di apartemen. 
sungguh beruntung apartemen yang 
kami pilih berlokasi hanya 1 km dari Kbri 
Canberra. gedung 3 lantai dengan parkir 
mobil di basement, kami mendapatkan 
unit di lantai 2, yang kami rasakan hangat 
pada saat musim dingin dan sejuk pada 
saat musim panas. sekelompok burung 
liar dengan kicauannya terdengar ramai di 
teras balkon. ideal dan nyaman sekali buat 
kami tinggal berdua.

setelah 2 tahun, kamipun dipanggil 
untuk kembali bertugas di Jakarta. 
rumah dinas telah disiapkan di kawasan 
Pasar minggu. di komplek rumah ini, 
masih bisa ditemui bajing di atas pohon 
dan musang. atraktif buat kami, dan asri 
lingkungannya. nyaman sekali.

di tahun 2019, kami berencana pindah 
ke rumah orangtua untuk menemani. namun 
waktu meminta kami bersabar, karena tidak 
bisa langsung menemani ibu.

akhirnya setelah renovasi dan 
perbaikan sedikit, kami pindah ke rumah 
peninggalan orang tua di area selatan 
Jakarta di sinilah petualangan kami 
sementara berakhir. nyaman versi kami 
yang kami ciptakan sendiri.

tulisan tambahan setelah 9 tahun,
Jakarta, 18 Juni 2022
Ny. Tamara Yuanita Chandra
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana
Cabang BS Puspomad

boyongan selanjutnya di tahun 
2009, adalah ke ankara, turki. di kota 
ini kami juga mendapat tugas untuk 
pembukaan kantor atau membangun 
kembali kantor perwakilan yang 
sudah tutup sejak tahun 1998. Pilihan 
pertama kami adalah menempati rumah 
apartemen. apartemen yang kami 
tempati selama setahun ini luasnya 200m 
persegi, dengan jumlah 3 kamar serta 
ruang dapur yang luas serta lengkap 
dengan peralatan modern dan juga 
ruang keluarga yang nyaman ditambah 
1 ruangan dengan istilah ‘salon’, dimana 
biasanya bagi orang turki, di ruangan 
tersebut adalah ruang entertainment, tapi 
kami aktifkan sebagai ruang tidur tamu. 

seiring dengan pemekaran kantor, 
setahun kemudian kami diharuskan 
pindah ke rumah bukan apartemen 
yang cukup representative. rumah ini 
memiliki pekarangan cukup luas terdiri 
dari 3 lantai, plus 1 lantai basement. 

selanjutnya, kami menikmati 
‘our new home base’. Perlahan kami 
lengkapi sesuai kebutuhan kami, sekalian 
mensortir barang-barang lama kami yang 
sudah tidak kami pakai. satu ruangan 
yang sangat saya banggakan adalah ruang 
‘powder room’, dimana kami memasang 
dinding keramik dekorasi khas turki di 
ruangan tersebut.

alhamdulillah, kami dapat 
menempati rumah kami tersebut 
selama 4 bulan, sebelum kami harus 
membangun sarang berikutnya di 
surabaya karena perpindahan dinas 
suami, awal bulan november 2013.

inilah cara kami sang penjelajah 
membangun sarang nyaman. Lelah? 
tentu saja tidak! semangat selalu ada, 
hanya saja sayangnya dengan berlalunya 
waktu, kami harus bersedia tinggal 
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COvID-19 masuk ke indonesia 
di minggu ke-3 Januari 2020, 
meningkatnya jumlah pasien 

yang terpapar covid-19 saat itu membuat 
pemerintah indonesia mengambil 
langkah pencegahan melalui tindakan 
Psbb (Pembatasan sosial berskala 
besar) di beberapa daerah di indonesia 
salah satunya di sumatera selatan 
tepatnya di kota Palembang. Hal ini 
tentu saja berdampak pada aktivitas atau 
pekerjaan yang di lakukan diluar rumah, 
salah satunya adalah kegiatan Persit 
denpom ii/4 Palembang Pomdam ii/
sriwijaya yang diketuai ny. imelda siray 
Ketua Persit Kartika Chandra Kirana 
anak ranting 4) denpom ii/4 ranting 
5 Cabang iii Pd ii/sriwijaya, seperti 
kegiatan pertemuan anggota, olahraga, 
seni dsb yang tidak dapat dilakukan 
secara tatap muka seperti sedia kala.

seiring berjalannya waktu dan 
semakin berkurangnya angka positif 
virus corona, maka ketatnya aturan 
pemerintah atas pembatasan aktivitas di 
luar rumahpun sudah mulai dilonggarkan 
tetapi masyarakat tetap harus 
menerapkan protocol kesehatan 5m 
yaitu mencuci tangan, memakai masker, 
menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan 
mengurangi mobilitas. 

demikian halnya dengan 
kegiatan kebudayaan Persit denpom 
ii/4 Palembang yang di motori oleh 
sie Kebudayaan dengan mengusung 
tema “Hidup sehat dan cerdas di masa 
pandemi” maka dibuatlah kegiatan 
secara online sebagai sarana informasi, 
komunikasi dan edukasi khususnya 
kepada anggota Persit denpom ii/4 
Palembang dan masyarakat pada 
umumnya. Kegiatan online tersebut 
dapat di akses melalui channel Youtube 
Persit denpom ii/4 Palembang dan 
instagram @persitdenpom.palembang.

“Hidup sehat dan cerdas di masa 
pandemi” oleh Persit denpom ii/4 
diaplikasikan dalam kegiatan sebagai 
berikut “Hidup sehat” dalam arti sehat baik 
jasmani dan rohani. Sehat jasmani adalah 
dengan melakukan kegiatan olah raga 
bersama seperti senam kebugaran, Voli 
dan Line dance yang dilakukan 1x dalam 
seminggu tak lupa selalu menerapkan 5m. 

PErSIT DEnPOm II/4 PaLEmBang

Hidup Sehat dan Cerdas 
Di Masa Pandemi Covid-19

pandemi. oleh karena itu dibuatlah 
rekaman video kegiatan ketrampilan 
anggota yang dilakukan oleh masing-
masing sub-denpom secara terjadwal 
bergantian setiap bulannya, mulai dari 
Prabumulih, bangka, Lahat, baturaja, 
Lubuk Linggau, sekayu, belitung dan 
muara enim. Ketrampilan tersebut 
mulai dari membuat cemilan sampai 
dengan ketrampilan memanfaatkan 
barang bekas, hal ini diharapkan dapat 
dipraktekkan dan dapat menjadi inspirasi 
bagi anggota persit agar makin kreatif 
dan inovatif, karena hasil-hasil dari 
ketrampilan tersebut mempunyai daya 
jual yang siap dipasarkan sehingga dapat 
membantu perekonomian keluarga.

Kegiatan positif untuk hidup 
sehat dan cerdas sangatlah berguna di 
masa pandemi ini. tak dapat dipungkiri 
pandemi berdampak pada semua bidang 
dan aspek, tetapi banyak pembelajaran 
dan kebaikan yang dapat kita ambil 
di masa pandemi ini, intinya tetap 
bersyukur kepada allah atas nikmat yang 
sudah diberikan kepada kita hingga detik 
ini. n

Penulis : 
Ny. Asti Novik Muslim Suparno

olahraga Voli adalah salah satu 
olahraga kelompok yang banyak menarik 
minat sehingga denpom ii/4 Palembang 
memiliki team inti Voli Putri yang 
beranggotakan ibu-ibu Persit. 

selain Voli juga ada olahraga 
rekreasi yang menjadi giat rutin anggota 
Persit yaitu Line dance, Line dance 
dipilih karena mempunyai manfaat 
melatih dan mempertajam daya ingat 
dan konsentrasi, meningkatkan reflex, 
meningkatkan keseimbangan tubuh, 
mencegah osteoporosis dan melatih 
kardio, sehingga olahraga ini disebut 
sebagai olahraga yang cocok mulai untuk 
anak-anak hingga lansia.

sedangkan kegiatan yang disebut 
sehat rohani adalah belajar mengaji 
adapun mengajarkan adalah adalah ny. 
nyayu mardiah aprilina Jalaludin yang 
baru saja mendapat peringkat Juara 
Harapan ii pada lomba mtQ tingkat 
nasional tni-ad 2022 di mabesad 
Jakarta.

“Hidup cerdas” dapat 
diartikan, bagaimana anggota persit 
dapat mensiasati dan membantu 
perekonomian keluarga dimasa 
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NY. NYAYU MARDIAH 
APRILINA yang biasa di 
sapa ny. Lina Jalaludin 

mempunyai keterampilan 
melantunkan ayat-ayat alquran 
dengan berirama atau mengaji 
tilawah. istri dari Letda CPm 
Jalaludin yang berdinas di denpom 
ii/4 Pomdam ii/sriwijaya dan 
seorang ibu dari 4 orang anak.

ibu kelahiran 16 april 1974 
di Palembang, berawal dari belajar 
mengaji/belajar huruf alqur’an di 
bangku sekolah dasar dimana yang 
membimbing dan menjadi guru 
mengajinya adalah ayah kandungnya 
sendiri yaitu Kgs H. abdulah bin Kgs 
H. dungtjik. Ketika duduk di bangku 
madrasah alyah negeri i Palembang 
semakin besar keinginan untuk bisa 
mengaji tilawah qur’an, oleh karena 
itu ia mulai mencari ustad/ustadzah 
untuk memperdalam ilmu Qiro’ah. 
dan kemudian melanjutkan s1 iain 
raden Patah Palembang tahun 1998.

tahun 1989 ia mulai 
memberanikan diri mengikuti 
lomba mtQ tingkat remaja tingkat 
Kelurahan dan meraih juara i. dari 
tingkat Kelurahan berlanjut ke 
tingkat Kecamatan pada tahun 1990 
dan meraih juara i. berlanjut ke 
tingkat Kotamadya Palembang tetapi 
tidak mendapat peringkat, hal ini 
memacunya untuk terus belajar dan 
belajar agar dapat lebih baik lagi.

Kemudian pada tahun 2002 
mengikuti lomba mtQ tingkat 

dewasa kategori umum untuk 
tingkat Kotamadya Prabumulih di 
mana pada saat itu, suami beliau 
sedang berdinas di subdenpom 
ii/4-1 Prabumulih dan alhamdulillah 
meraih juara i. dan tahun 2010 
mengikuti lomba mtQ yang 
diadakan oleh Pd ii/sriwijaya dan 
kembali meraih juara i.

PErSIT DEnPOm II/4 POmDam II/SrIwIjaya 
ny. nyayu marDIah aPrILIna, 
akTIf BErBagI ILmu

Pada tahun 2016 meraih juara 
iii pada lomba tartil Qur’an tingkat 
dewasa Kabupaten banyuasi, 
kemudian tahun 2017 dan kembali 
meraih juara i pada lomba mtQ 
tingkat Kodam ii/sriwijaya mewakili 
Persit Korem 044/gapo.

di akhir tahun 2021 suami 
beliau mulai berdinas di denpom 
ii/4 Palembang, di sini ny. Lina 
Jalaludin aktif kembali membagi 
ilmu/mengajar mengaji setiap 
minggu pada ibu-ibu anggota Persit 
denpom ii/4 Palembang. 

Kemudian pada tahun 2022 
suatu kebanggan bisa mewakili 
Persit bersama dengan beberapa 
perwakilan dari Kodam ii/sriwijaya 
untuk lomba mtQ tingkat nasional 
tni-ad di mabesad Jakarta, pada 
lomba ini meraih Juara Harapan 
ii. selamat ny. Lina Jalaludin atas 
keberhasilannya.n
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PERSIT Kartika Chandra 
Kirana sebagai istri seorang 
Prajurit dituntut untuk 

menjadi seorang pendamping hidup 
yang berkarakter baik serta mampu 
memberi inspirasi bagi masyarakat 
sekitar, terlebih khusus bagi keluarga. 
seorang anggota Persit Kartika 
Chandra Kirana harus berperan 
aktif dan menjadi teladan dalam 
tumbuh kembang serta pendidikan 
anak-anak, yang merupakan generasi 
penerus bangsa di masa yang 
akan datang. Karena generasi yang 
cerdas, sehat, dan berbudi pekerti 
baik merupakan aset sumber daya 
manusia yang berharga bagi negara.

Persit Kartika Candra Kirana 
anak ranting 1 denpom XVii/1 
biak Pomdam XVii/Cen, tergerak 
untuk memberi kontribusi sosial 
bagi masyarakat sekitar khususnya 
terkait pendidikan anak sekolah 
dasar di daerah pelosok yang 
minim akan fasilitas dan dukungan 
dari pemerintah. memanfaatkan 
keberadaan personil Persit Kartika 
Candra Kirana anak ranting i 
denpom XVii/1 biak Pomdam XVii/
Cen yang banyak menjadi tenaga 
guru, menginspirasi Ketua Persit 
Kartika Candra Kirana anak ranting 
i denpom XVii/1 biak ny. dian 
okto Femula untuk melaksanakan 
Kegiatan sosial berupa Pembelajaran 
bagi anak usia sekolah dasar yang 
dilaksanakan di sd YPK insrom 
Kabupaten biak, distrik biak Kota, 
Papua. 

Kegiatan ini berupa pemberian 
materi pelajaran sederhana yang 
disisipkan pesan Cinta tanah air 
serta pemberian Paket belajar 
oleh anggota Persit Kartika Candra 
Kirana anak ranting 1 denpom 
XVii/1 biak Pomdam XVii/Cen. 
Kegiatan dikemas dengan nuansa 

PERSIT KARTIKA CANDRA KIRANA ANAK RANTING 1 
DENPOM XVII/1 BIAK POMDAM XVII/CEN

kEgIaTan SOSIaL PEmBErIan 
PakET BELajar SErTa PEngEnaLan 
wawaSan kEBangSaan BagI anak 

SEkOLah DaSar

Penulis :
Ny. Putri Rio Kusuma

Sekretaris Persit Kartika Chandra Kirana 
Anak Ranting 1 Denpom XVII/1 Biak 

Pomdam XVII/Cen

ceria dimana didalamnya ada kuis 
mengenai wawasan kebangsaan 
berhadiah menarik bagi anak-anak 
yang menjawab dengan benar. 
Kegiatan ini pula melibatkan 
personel militer denpom XVii/1 biak 
yang berkesempatan mengenalkan 
sekilas mengenai profesi tentara 
nasional indonesia khususnya Polisi 
militer angkatan darat.

Kepala sekolah sd YPK 
insrom Kabupaten biak distrik biak 
Kota, bapak gustaf Willem Korwa 
menyampaikan, setelah pelaksanaan 
kegiatan sosial oleh Persit Kartika 
Candra Kirana anak ranting 1 
denpom XVii/1 biak Pomdam XVii/
Cen, siswa-siswi yang menerima 
paket belajar menjadi lebih gembira 
dan banyak dari mereka termotivasi 
ingin menjadi seorang tentara karena 
sering melihat personel denpom 
XVii/1 biak berkunjung ke sekolah 
mereka. 

Kegiatan ini merupakan wujud 
nyata kepedulian dan sumbangsih 

Persit Kartika Candra Kirana 
anak ranting 1 denpom XVii/1 
biak Pomdam XVii/Cen dalam 
menghadirkan pendidikan yang layak 
bagi putra putri bangsa di tanah 
Papua khususnya Kabupaten biak 
numfor. Kegiatan ini diharapkan 
mampu dilaksanakan secara 
berkesinambungan sehingga Persit 
Kartika Chandra Kirana khususnya di 
anak ranting 1 denpom XVii/1 biak 
Pomdam XVii/Cen turut berperan 
nyata mewujudkan amanah undang-
undang dasar 1945 dengan turut 
mencerdaskan kehidupan bangsa di 
bumi Cendrawasih.

Persit Kartika Chandra Kirana 
anak ranting 1 denpom XVii/1 biak 
Pomdam XVii/Cen, bangga menjadi 
pendamping Ksatria Pelindung 
rakyat. n
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PERSIT Kartika Chandra 

Kirana anak ranting 5 

denpom iV/5 semarang 

di bulan suci ramadhan 1443 

H melaksanakan kegiatan bakti 

sosial dengan mengusung tema 

“sahabat berkah ramadhan”. 

Kegiatan yang dilaksanakan antara 

lain membagikan takjil kepada 

masyarakat dan pengendara yang 

berada dan melintas di Jl. Pemuda 

Kota semarang, di seputaran 

tugu muda Kota semarang dan di 

sekitar Kota Lama semarang serta 

melakukan safari ramadhan dengan 

berkunjung ke Panti asuhan.

Kegiatan bhakti sosisal ini 

diinisiasi oleh Ketua Persit KCK 

anak ranting 5 denpom iV/5 

semarang ny. Yenny novita irawan 

dan dilaksanakan oleh Ketua, 

pengurus dan anggota Persit KCK 

anak ranting 5 denpom iV/5 

semarang. Persit KCK anak ranting 5 

denpom iV/5 semarang menyiapkan 

525 paket takjil untuk dibagikan 

kepada masyarakat, pejalan kaki 

dan pengendara yang pada saat 

itu melintas. di kesempatan lain 

Persit KCK anak ranting 5 denpom 

iV/5 semarang mengunjungi Panti 

asuhan Yatim Piatu Pahlawan “gatot 

subroto” Jln. sultan agung no. 145 

semarang dan memberikan bantuan 

berupa paket sembako dan alat tulis 

sekolah.

Ketua Persit KCK anak ranting 

5 denpom iV/5 semarang ny. Yenny 

novita irawan mengatakan bahwa 

kegiatan bakti sosial ini merupakan 

kegiatan berbagi kasih kepada 

sesama dan berharap dengan adanya 

kegiatan seperti ini dapat sedikit 

membantu masyarakat, pejalan kaki 

dan memudahkan para pengendara 

yang melintas untuk berbuka 

puasa saat perjalanan serta dapat 

meringankan sedikit beban anak-

anak di panti asuhan dan menjaga 

tali silaturahmi serta membangun 

motivasi dan semangat bahwa 

mereka tidak sendirian. n

PErSIT kCk DEnPOm IV/5 SEmarang

SAHABAT BERKAH 
RAMADHAN

PERSIT
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MEMBANGUN KEAMANAN SIBER 
PERSPEKTIF EROPA BARAT

SibeR Sebagai diMenSi baRU
PERKEMBANGAN Teknologi 

Informasi (TI) memberikan 
dampak dalam berbagai 

sektor, tidak terkecuali dilingkungan 
militer. Suatu keharusan bagi TNI 
AD untuk mengantisipasi dan 
mengadopsi dampak tersebut 
terutama yang berkaitan dengan 
siber, sehingga pada tanggal 21 
April 2020 telah diresmikan satuan 
baru yang diberi nama Pusat Sandi 
dan Siber TNI AD (Pussansiad). 
Pussansiad merupakan satuan 
Intel teknik (cyber intelligence) 
berkemampuan teknik militer khusus 
seperti halnya Kopassus yang tidak 
dimiliki satuan lain sebagaimana 
terkandung dalam doktrin Kartika 
Eka Paksi. Sebagai satuan baru, 
Pussansiad memerlukan sumber daya 
manusia yang mumpuni disamping 
alkapsus dalam menghadapi cyber 
warfare. 

Dalam rangka pencapaian 
sumber daya manusia yang memiliki 

kualifikasi keamanan siber diperlukan 
peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan dalam berbagai 
bidang dan salah satu upaya melalui 
keikutsertaan dalam berbagai 
kursus dan seminar baik yang 
diselenggarakan didalam maupun 
luar negeri. Kesempatan mengikuti 
seminar diluar negeri merupakan 
pengalaman yang sangat baik dan 
berharga bagi personel Pussansiad 
dalam upaya meningkatkan 

kemampuan dan profesionalisme 
sesuai dengan latar belakang 
profesinya.  

Keikutsertaan warga Corps 
Polisi Militer  yang berdinas 
dilingkungan Pusat Sandi dan 
Siber TNI AD pada Cyber Security 
Seminar yang diselenggarakan oleh 
pemerintah Jerman memiliki arti 
penting guna menambah wawasan 
dan pengetahuan yang dapat 
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diaplikasikan dalam mendukung 
pelaksanaan tugas pokok TNI AD 
yang semakin kompleks. Warga Corps 
Polisi Militer tersebut, Letkol Cpm 
Irawan Widianto Pa Analis Kalsiber 
Pok Analis Pussansiad mendapat 
kepercayaan dari Danpussansiad 
Brigjen TNI Iroth Sonny Edhie, 
untuk mengemban tugas menggali 
sekaligus mengeksplorasi 
perkembangan siber yang telah 
diadopsi oleh negara-negara maju 
maupun negara-negara lainnya 
pada Cyber Security Seminar yang 
diselenggarakan pada tanggal 18-24 
Mei 2022 di Hamburg, Jerman agar 
dapat diaplikasikan pada organisasi 
pertahanan di Indonesia khususnya 
TNI AD.

Cyber Security Seminar  yang 
diselenggarakan oleh Bundeswehr 
(Angkatan Bersenjata Jerman) di 
Führungakademie (Bundeswehr 
Command and Staff College) 
diharapkan dapat memperluas 
wawasan tentang struktur, perspektif 
dan aspek hukum untuk mengetahui 
bahaya, risiko dan peluang di bidang 
keaman siber dan juga  memberikan 
pemahaman yang komprehensif 
kepada partisipan tentang 
berbagai aspek keamanan siber 
serta mempromosikan kerjasama 
internasional berdasarkan pertukaran 
informasi yang komprehensif antara 
semua partisipan. 

Seminar pada tahun 2022 
adalah kali pertama setelah dua tahun 
vakum karena dampak pandemi 
Covid-19, sampai saat terakhir 
beberapa negara partisipan tidak 
dapat menghadirkan perwakilannya 
karena kebijakan menyangkut covid-
19 di negaranya masing-masing, 
sehingga hanya enam negara yang 
dapat hadir dalam seminar ini. Namun 
demikian, tidak mengurangi semangat 
partisipan dari Indonesia, Malaysia, 
Yordania, Georgia, Makedonia Utara 
dan Bosnia Herzegovina untuk 
mendapatkan pengetahuan tentang 
perkembangan keamanan siber di 
Uni Eropa, karena Jerman sebagai 
salah satu anggota negara Uni Eropa  

merupakan pelopor keamanan siber, 
telah melakukan inovasi dalam 
membentuk organisasi, piranti lunak 
serta sistem keamanan siber.

UNIT SIBER/TI KEMENHAN 
JERMAN

Sebagai pembuka materi 
seminar, para partisipan 
diperkenalkan struktur organisasi 
Siber/TI ditubuh Kemenhan 
pemerintah federal Jerman. Perlu 
diketahui dalam organisasi pertahanan 
pemerintah federal Jerman, terdapat 
6 matra/kecabangan yang berada 
dibawah kementerian pertahanannya 
yaitu Heer (AD Jerman), Deutsche 
Marine (AL Jerman), Luftwaffe (AU 
Jerman), Joint Support Service 
(layanan logistik dan tugas-tugas 
organisasional bersama), Joint 
Medical Service (layanan dukungan 
kesehatan bersama) dan Cyber and 
Information Domain Service  (CIDS). 

CIDS atau dalam bahasa Jerman 
disebut Cyber und Infromationsraum 
(CIR) yang diresmikan pada tanggal 1 
April 2017 adalah kecabangan yang 
paling muda dari lima kecabangan 
sebelumnya. CIDS merupakan 
unifikasi dari unit-unit Siber, Teknologi 
Informasi, Intelijen Militer, Geo-
informasi dan komunikasi di tubuh 
Angkatan Bersenjata Jerman. CIDS 
ini dipimpin oleh Jenderal bintang 
tiga dengan kekuatan lebih kurang 
15000 prajurit yang markas besarnya 
berada di Bonn sekitar 600 km arah 
barat Berlin ibu kota negara Jerman. 

Sedangkan di dalam Kementerian 
Pertahanan Jerman terdapat 
Departemen Siber/TI yang berperan 
sebagai arsitektur dan keamanan 
informasi dipimpin oleh seorang 
Jenderal bintang tiga. 

Dari struktur organisasi siber 
yang dikembangkan, terlihat 
bahwa pemerintah federal Jerman 
menginginkan suatu organisasi 
pertahanan siber yang efektif dan 
efisien yaitu dengan membentuk 
suatu matra/cabang baru sebagai 
unsur pelaksana dalam menghadapi 
ancaman-ancaman siber bagi 
kecabangan-kecabangan lainnya, 
sedangkan di tubuh kementerian 
pertahanan terdapat bagian Siber/TI 
sebagai think tank yang merancang 
keamanan informasi bidang 
pertahanan.

Dalam sistem pemerintahan 
federal Jerman, penanganan 
permasalahan siber nasional 
merupakan kewenangan utamanya 
berada pada Kementerian 
Pertahanan (pelaksananya CIDS 
dan Military Counter-Intelligence 
Service), Kementerian Dalam Negeri 
(pelaksananya Federal Police, Federal 
Criminal Police Office, Federal Office 
for IT-Security, Federal Office for 
Civil Protection & Disaster Relief, 
Federal Office for Protection & 
Constitution) dan Kantor Kanselir 
Federal (pelaksananya Federal 
Intelligence Service) yang didukung 
oleh Kementerian Keuangan, 
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Kementerian perekonomian, 
pemerintahan negara bagian sektor 
private yang bergerak dalam bidang 
telekomunikasi. Menariknya, tidak 
seperti di Indonesia yang mempunyai 
Badan tersendiri yaitu Badan Siber 
dan Sandi Negara (BSSN) sebagai 
lembaga utama keamanan siber, 
pemerintah federal Jerman hanya 
membentuk National Cyber Defence 
Centre (NCDC) sebuah platform 
kerjasama, komunikasi dan koordinasi 
antara lembaga terkait keamanan 
siber yang bukan merupakan agensi/
lembaga. Hal ini untuk menghidari 
tumpang tindih tugas lembaga 
satu dan lainnya, disamping untuk 
perampingan dan penghematan 
anggaran. 

Pembentukan NCDC sebagai 
platform merupakan tindak lanjut 
dari cyber security strategy yang 
diterbitkan pertama kali pada tahun 
2011, sampai saat ini strategi 
tersebut sudah direvisi sebanyak 
dua kali yaitu pada tahun 2016 
dan 2021. Ditinjau dari terbit cyber 
security strategy. Pemerintah federal 
sudah menyadari sejak sepuluh 
tahun yang lalu betapa pentingnya 
keamanan siber dan  terbukti menjadi 
bahasan dalam seminar bahwa 
pada perang Rusia-Ukraina, diduga 
pihak Rusia telah menjadikan target 
satelit komunikasi milik Amerika 
Serikat yang digunakan militer 
Ukraina dan negara eropa lainnya, 
satu jam sebelum melakukan invasi 
pada tanggal 24 Februari 2022. Dari 
kejadian tersebut dapat disimpulkan 
bahwa serangan siber mempunyai 
peran penting untuk melumpuhkan 
saluran komunikasi dan pemantauan 
lawan sehingga tidak dapat 
mendeteksi operasi militer yang akan 
dilakukan, termasuk propaganda pada 
kanal-kanal media di internet.

PENERAPAN  HUKUM PADA 
RUANG SIBER

Salah satu materi pada seminar 
tesebut adalah penerapan hukum 
pada ruang siber yang dihantarkan 
Dr. Sebastian Gerlach, seorang 
pengacara yang bekerja di Kemenhan 

Jerman. Saat ini posisi Jerman adalah 
menerapkan hukum internasional 
dan nasional (hukum tata negara dan 
hukum pidana) pada ruang siber, 
yang menarik untuk penerapan 
hukum internasional pada ruang siber. 
Jerman sebagai anggota NATO juga 
merujuk kepada Tallinn Manual 1.0 
on the International Law Applicable 
to Cyber Warfare dan Tallinn Manual 
2.0 on International Law Applicable 
to Cyber Operation. Tallin Manual 
ini hadir karena adanya  operasi 
siber menjadi perhatian masyarakat 
internasional pada sekitar akhir 
tahun 1990-an. Tercatat serangan 
siber oleh hacktivist pada Estonia 
di tahun 2007 dan Georgia selama 
perseteruan dengan Rusia pada 
tahun 2008. Termasuk serangan 
yang menargetkan fasilitas nuklir 
Iran dengan stuxnet worm di tahun 
2010. Namun demikian, namun saat 
itu baru ada ketentuan internasional 
yang mengatur mengenai konflik 
bersenjata namun operasi siber 
belum termasuk di dalamnya.

Dilatarbelakangi kondisi 
tersebut, NATO Cooperative Cyber 
Defense Centre of Excellence 
(NATO CCD COE), sebuah organisasi 
internasional yang berkedudukan 
di Tallinn, Estonia, mengundang 
group ahli internasional untuk 
mengindentifikasikan ketentuan 
internasional yang berlaku pada 
ruang siber, khususnya cyber 
warfare. Tallinn Manual merupakan 
murni pendapat dari kelompok ahli, 
tidak bersifat mengikat dan bukan 
merupakan pernyataan/doktrin dari 
NATO, negara donatur maupun 
organisasi manapun.

Tallinn Manual 1.0 yang terbit 
pada tahun 2013 menekankan 
pembahasan pada operasi siber 
terkait cyber warfare, sedangkan 
Tallinn Manual 2.0 yang terbit pada 
tahun 2017 membahas mengenai 
aktivitas siber pada masa damai 
dengan menekankan pada kejadian 
siber yang dihadapi negara dalam 
day-to-day operation yang berada 
di bawah level operasi siber.  
Humanitarian law merupakan 
fokus pembahasan pada Tallinn 
Manual 1.0, sedangkan pada Tallinn 
Manual 2.0 fokus pembahasan lebih 
komprehensif dengan menggunakan 
perspektif  antara lain law of 
the sea, air law, space law serta 
telecommunication law.

Dalam seminar tersebut 
walaupun dibatasi waktu yang 
singkat, namun banyak sekali 
membuka wawasan dan pandangan 
partisipan terutama negara-negara 
yang bukan berasal dari Eropa, 
bahwa perspektif negara Eropa 
mengenai siber sudah menjadi 
perhatian sejak 15 tahun lalu dan 
proses pembentukan organisasi 
juga memakan waktu yang tidak 
sebentar untuk mendapatkan 
struktur organisasi yang paling 
seusai termasuk dengan piranti lunak 
pendukungnya. Bagi pertahanan 
Indonesia, khususnya TNI AD 
pengalaman negara-negara tersebut 
dapat menjadi contoh yang baik 
dalam membentuk suatu organisasi 
pertahanan siber yang efisien dan 
efektif, terutama posisi pada saat ini 
masih dalam tahap validasi organisasi 
dan tugas. n

Penulis :
Letkol Cpm Widdy
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PADA kesempatan kali ini 
kami akan sedikit membahas 
tentang apa itu Bau Mulut 

atau halitosis dan bagaimana cara 
menghilangkan bau mulut dan 
penyebabnya. Seorang Dokter 
gigi pasti akan melakukan tanya 
jawab mengenai kebiasaan pasien 
membersihkan gigi dan mulut, serta 
makanan dan obat-obatan yang 
dikonsumsi kepada pasien yang 
memiliki keluhan bau mulut. Dokter 
juga akan bertanya apakah pasien 
memiliki kebiasaan mendengkur 
ketika tidur atau menderita penyakit, 
seperti alergi atau penyakit kronis lain.

Setelah itu, dokter akan 
memeriksa mulut, lidah, dan hidung 
pasien untuk mendeteksi penyebab 
bau mulut. Dokter juga akan 
memeriksa karakteristik aroma mulut 
pasien. Bila diperlukan, dokter akan 
mengusap bagian belakang lidah 
dengan stik khusus untuk menilai 
bau mulut. Jika dokter gigi tidak 
dapat mengidentifikasi penyebab 
bau pada mulut atau bila bau mulut 
diduga disebabkan oleh kondisi lain, 
pasien akan dirujuk ke dokter umum 
untuk melakukan pemeriksaan lebih 
lanjut. Meski bukan termasuk masalah 
kesehatan yang berbahaya, bau 
mulut sering kali membuat seseorang 
merasa kurang percaya diri, bahkan 
sampai menghindari interaksi dengan 
orang lain. 

Kenali apa saja penyebab bau 
mulut dan cara mengatasinya. Bau 
mulut atau halitosis merupakan 
kondisi yang dapat dialami oleh siapa 

saja. Kondisi ini bisa disebabkan oleh 
jenis makanan yang dikonsumsi, 
kebersihan mulut yang tidak terjaga, 
penyakit yang diderita, atau gaya 
hidup yang tidak baik. Beberapa 
orang menggunakan permen karet 
dan produk pembersih mulut untuk 
menghilangkan bau mulut. Namun, 
efek penggunaan produk tersebut 
umumnya hanya sementara. Agar 
dapat hilang sepenuhnya, penderita 
dianjurkan untuk memeriksakan 
diri ke dokter agar penyebab bau 
mulutnya dapat diatasi.

Gejala Bau Mulut (Halitosis)
Gejala bau mulut adalah aroma 

tidak sedap yang keluar dari mulut. 
Bau tersebut bisa berbeda-beda, 
tergantung pada penyebabnya. Bau 
mulut juga dapat disertai keluhan lain, 
seperti:
1. Rasa tidak nyaman, asam, atau 

pahit di mulut
2. Mulut kering
3. Lidah berwarna putih, terutama 

di bagian belakang lidah
4. Rasa terbakar di lidah
5. Lendir atau cairan yang mengalir 

dari hidung ke tenggorokan
6. Karang gigi

Kapan Harus ke Dokter Gigi
Lakukan pemeriksaan ke dokter 

gigi jika Anda kerap mengalami 
bau mulut meski telah melakukan 
penanganan mandiri di rumah, seperti 
menggosok gigi dan lidah setelah 
makan, membersihkan gigi dengan 
benang gigi, dan minum lebih banyak 
air. Segera temui dokter jika Anda 
mengalami keluhan berupa:
1. Mulut kering yang berlangsung 

lama
2. Rasa sakit atau sulit saat 

mengunyah atau menelan
3. Sakit gigi
4. Luka di mulut
5. Demam atau cepat lelah
6. Bercak putih pada amandel

Diagnosis Bau Mulut (Halitosis)
Dokter gigi akan melakukan 

tanya jawab mengenai kebiasaan 
pasien membersihkan gigi dan mulut, 
serta makanan dan obat-obatan 
yang dikonsumsi. Dokter juga akan 
bertanya apakah pasien memiliki 
kebiasaan mendengkur ketika tidur 
atau menderita penyakit, seperti 
alergi atau penyakit kronis lain.

Setelah itu, dokter akan 

kenali penyebab 
dan cara 
Menghilangkan 
bau Mulut 
(Halitosis)
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memeriksa mulut, lidah, dan hidung 
pasien untuk mendeteksi penyebab 
bau mulut. Dokter juga akan 
memeriksa karakteristik aroma mulut 
pasien. Bila diperlukan, dokter akan 
mengusap bagian belakang lidah 
dengan stik khusus untuk menilai bau 
mulut.

Jika dokter gigi tidak dapat 
mengidentifikasi penyebab bau pada 
mulut atau bila bau mulut diduga 
disebabkan oleh kondisi lain, pasien 
akan dirujuk ke dokter umum untuk 
melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Pengobatan Bau Mulut (Halitosis)
Pengobatan bau mulut 

tergantung pada penyebabnya. 
Berikut ini adalah tindakan yang 
umum dilakukan oleh dokter untuk 
mengatasi bau mulut:

a. Menjaga kebersihan mulut
Kebersihan mulut yang terjaga 

akan mencegah bakteri menumpuk 
dan menyebabkan bau. Berikut 
adalah cara-cara sederhana yang 
dapat dilakukan untuk menjaga 
kebersihan mulut:
1. Menggosok gigi dan 

membersihkan lidah untuk 
menghilangkan bakteri di 
permukaannya

2. Menggunakan benang gigi 
untuk membersihkan sisa 
makanan di sela gigi

3. Menggunakan obat kumur 
untuk membunuh bakteri 
berlebih di mulut sekaligus 
menyamarkan bau mulut

4. Berkumur dengan air garam, 
misalnya garam bamboo

5. Menggunakan pasta gigi dan 
obat kumur yang diresepkan 
oleh dokter untuk mengatasi 
bau mulut akibat penumpukan 
plak atau karang gigi

b. Mengubah gaya hidup
Perubahan sederhana pada 

kebiasaan sehari-hari terkadang dapat 
mengatasi bau mulut, terutama jika 
dibarengi dengan menjaga kebersihan 
mulut. Berikut ini adalah beberapa 
perubahan yang dapat dilakukan:
1. Menghentikan kebiasaan 

merokok
2. Minum air putih setidaknya 2 

liter per hari
3. Membatasi konsumsi minuman 

beralkohol dan berkafein
4. Menghindari konsumsi makanan 

pedas secara berlebihan
5. Menghindari diet ekstrem, 

seperti konsumsi karbohidrat 
dalam jumlah yang sangat 
rendah atau konsumsi protein 
yang sangat tinggi

c. Menangani penyakit mulut 
yang menyebabkan bau mulut

Jika bau mulut disebabkan 
oleh gangguan pada gigi atau gusi, 
penanganan di dokter gigi perlu 
dilakukan. Hal-hal yang dapat 
dilakukan untuk mengatasi masalah di 
mulut antara lain:
1. Penambalan atau pencabutan 

gigi yang rusak
2. Pembersihan plak atau karang 

gigi yang menimbulkan penyakit 
gusi

3. Pemberian antibiotik untuk 
mengatasi infeksi

4. Berhenti merokok serta hindari 
konsumsi kopi dan minuman 
beralkohol secara

5. Kunyah permen karet rendah 
gula untuk mendorong produksi 
air liur.

6. Minum cukup air putih 
setidaknya 2 liter atau sektiar 8 
gelas per hari.

7. Lakukan pemeriksaan gigi 
secara rutin setidaknya setiap 6 
bulan sekali.

Tak hanya itu, untuk mengatasi 
dan mencegah bau mulut, Anda 
juga perlu menjauhi makanan yang 
beraroma kuat, seperti bawang, 
petai, dan jengkol. Anda juga bisa 
menggunakan obat kumur, mencoba 
oil pulling, dan menyikat gigi dengan 
pasta gigi yang mengandung 
antibakteri untuk mengatasi bau 
mulut. n

Penulis:
Lettu Ckm drg. Dhito Fachrurrozi

NRP 11160041670192
Dokter Gigi Polkes Puspomad

Cara Menghilangkan Bau Mulut
Agar bau mulut tidak lagi 

mengganggu Anda, terapkanlah tips 
berikut untuk menghilangkannya, 
yaitu:
1. Sikat gigi 2 kali sehari secara 

teratur dan gunakan dental floss 
untuk membersihkan sela-sela 
gigi.

2. Sikat lidah menggunakan 
pengikis lidah atau sikat gigi 
berbulu lembut.

3. Jika Anda menggunakan gigi 
palsu, lepas gigi palsu pada 
malam hari dan bersihkanlah 
secara menyeluruh sebelum 
memasang gigi palsu kembali 
keesokan harinya.
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