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SAMBUTAN PEMBINA PERSIT
KARTIKA CHANDRA KIRANA
KOORCAB DIVIF 2 PG KOSTRAD
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Syaloom,
Om Swastyastu,
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT semoga kita selalu dalam lindungan-Nya.
Saya selaku Pembina Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Divif 2 PG Kostrad menyambut
baik atas terbitnya Majalah Kartika Vicadha edisi perdana pada bulan April tahun 2019. Majalah
ini merupakan media komunikasi dan informasi Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Divif 2
PG Kostrad yang sangat penting, karena penerbitan majalah ini dimaksudkan untuk mewadahi
ide-ide anggota Persit dan berbagai wacana yang berguna untuk Persit maupun prajurit TNI dan
masyarakat.
Majalah Kartika Vicadha edisi perdana ini berhasil diterbitkan bertepatan dengan momentum
HUT ke-73 Persit Kartika Chandra Kirana. Di samping sebagai wadah untuk menampung ideide anggota Persit, Majalah Kartika Vicadha ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan budaya
membaca di kalangan ibu-ibu Persit Kartika Chandra Kirana Jajaran Koorcab Divif 2 PG Kostrad
maupun masyarakat, karena membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca kita dapat
memahami kehidupan manusia di belahan dunia lain, sekaligus dengan latar belakang sosial dan
kultural budaya yang beragam.
Saya selaku Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad merasa bangga, gembira sekaligus berterima
kasih atas partisipasi seluruh warga Divisi Infanteri 2 Kostrad dalam penerbitan Majalah Kartika
Vicadha edisi perdana ini, baik yang menyumbangkan tulisannya maupun yang terlibat aktif dalam
usaha penerbitannya.
Saya berharap dengan penerbitan Majalah kartika Vicadha edisi perdana ini dapat memacu
semangat para anggota Persit untuk menulis maupun mengembangkan ide-ide kreatif lainnya.
Besar harapan saya semoga Majalah Kartika Vicadha ini dapat menambah wawasan dan
pengetahuan serta manfaat bagi para pembacanya, khususnya anggota Persit Kartika Chandra
Kirana Koorcab Divif 2 PG Kostrad.
Semoga tampilan perdana ini akan membawa beribu berkah dan mampu menginspirasi anak-anak
bangsa demi kemajuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sangat kita cintai.
Tetap semangat!!!
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Syaloom,
Om Santi, Santi, Santi Om.
Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad

Tri Yuniarto, S.A.P., M.Si., M.Tr (Han)
Mayor Jenderal TNI
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PENGANTAR REDAKSI
Pembaca Majalah yang budiman,
Pertama-tama sudah sepatutnya bagi kita semua untuk
memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas Karunia-Nya “Majalah Kartika Vicadha” edisi yang
pertama ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Menyambut
hari ulang tahun Persit Kartika Chandra Kirana ke-73 yang
tepat jatuh pada tanggal 3 April 2019, Majalah Kartika Vicadha
lahir sebagai wujud eksistensi serta pengabdian yang tulus dan
ikhlas dari seluruh keluarga besar Persit Kartika Chandra Kirana
Koorcab Divif 2 PG Kostrad beserta jajaran dibawahnya.
Kepada para pembaca yang terhormat, Majalah Kartika
Vicadha merupakan suatu media untuk mengembangkan
kreativitas serta memberikan gambaran kepada pembaca tentang
hal-hal positif yang telah dicapai dan sumbangsih yang meliputi
bidang usaha, pendidikan, sosial, lingkungan hidup serta prestasi
dari istri prajurit dan keluarganya.
Akhirnya dengan penuh kerendahan hati kami selaku
redaksi memohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan
dalam penyusunan majalah Kartika Vicadha ini. Kami sangat
berharap, semoga majalah ini dapat menambah informasi dan
pengetahuan serta manfaat bagi para pembaca sekalian. Kami
juga menerima kritik dan saran sebagai bahan evaluasi serta
masukan agar Majalah Kartika Vicadha lebih baik kedepannya.
Selamat Hari Ulang Tahun Persit Kartika Chandra
Kirana, Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan
rahmat dan hidayah-Nya, sehingga membawa kesuksesan dan
keberkahan bagi kita semua.
			
			
Salam Hangat,
“Redaksi Majalah Kartika Vicadha”

Tim redaksi majalah Kartika Vicadha
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PENCANANGAN GERAKAN
GEMAR MENABUNG, GEMAR MAKAN IKAN,
ZERO WASTE dan
GERAKAN MeNANAM POHON
Edisi Perdana - Majalah Kartika Vicadha 2019
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Simulasi kegiatan menabung dari Bank Mandiri

M

enabung merupakan
kegiatan menyisihkan
sebagian uang atau
pendapatan yang dimiliki
untuk disimpan dengan tujuan
mengelola uang tersebut.
Manfaat menabung bisa
diperoleh hasilnya ketika kita
menjalani kegiatan menabung
ini secara rutin dan tekun.
Hal tersebut bertujuan untuk
menjalankan pola hidup
hemat dan juga merupakan
pembangunan karakteristik
untuk tidak menghamburkan
uang yang semestinya
diterapkan sejak dini.
Manfaat menabung memang
tidak bisa dipungkiri
kegunaannya bagi kehidupan,
terlebih pada bidang keuangan.
Tidak jarang orang yang
berpenghasilan tinggi, namun
tidak terlihat hasilnya. Hal
tersebut bisa terjadi karena
cara mengatur keuangan yang
belum benar yang ditambah
pula dengan kebiasaan tidak
menabung.
Kegiatan menabung
memang sering dirasakan sulit
untuk dilakukan oleh sebagian
orang, padahal jika diketahui
manfaat dari menabung ini,
tidak ada alasan untuk tidak
melakukannya, seperti sebagai
berikut :
1. Belajar hidup hemat
Kegiatan menabung yang
dilakukan secara rutin setelah
menerima gaji, misalnya akan
membuat seseorang

menyisihkan pendapatannya
wanita terbesar di Indonesia,
sehingga menghindari konsumsi mempunyai kepedulian
barang yang kurang berguna.
terhadap masa depan anak
bangsa, dengan mengajak
2. Ketersediaan uang di saat
organisasi dibawahnya
mendesak
yaitu Persit Kartika Chandra
Kita tidak pernah
Kirana, Pia Ardhya Garini dan
mengetahui apa yang akan
Jalasenastri untuk membuat
terjadi di masa depan, salah
edukasi dan kampanye gemar
satunya ketika jatuh sakit.
menabung terutama bagi anakSaat sakit tentu saja kita
anak.
membutuhkan pengobatan,
Gerakan Gemar
uang tabungan ini bisa
Menabung pertama kali
digunakan untuk mengantisipasi dicanangkan oleh Ketua
keadaan mendadak yang bisa
Dharma Pertiwi pada
saja datang tiba-tiba (Manfaat
tanggal 20 Februari 2019
tabungan asuransi kesehatan).
. Persit Kartika Chandra
Kirana Koorcab Divif 2 PG
3. Ketersediaan dana untuk
Kostrad sebagai bagian dari
pendidikan,
organisasi wanita di bawah
Baik orang tua maupun
Dharma Pertiwi mempunyai
anak sendiri harus mempunyai
kepedulian yang sama dalam
kesadaran untuk menabung
hal kampanye dan edukasi
terutama untuk pendidikan
menabung kepada anak-anak
karena biaya pendidikan akan
. Ibu Ria Tri Yuniarto, sebagai
semakin tinggi di masa yang
Ketua Persit Kartika Chandra
akan datang. Seseorang
Kirana Koorcab Divif 2 PG
melakukan kegiatan menabung
Kostrad pada tanggal 10 Maret
secara garis besar memiliki
2019 mencanangkan Gerakan
tujuan untuk dana darurat,
Gemar Menabung yang diikuti
untuk masa depan dan untuk
oleh 600 siswa- siswi TK
mengelola uang agar tidak
dan SD di lingkungan Divisi
terjadi sifat konsumtif pada
Infanteri 2 Kostrad. Kegiatan
dirinya.
pencanangan Gerakan Gemar
Inilah yang menjadi
Menabung diawali dengan
latar belakang dicanangkannya Gerakan Menanam Pohon.
Gerakan Indonesia Menabung
Ketua dan Wakil Ketua Persit
oleh Presiden Republik
Kartika Chandra Kirana
Koorcab Divif 2 PG Kostrad
Indonesia dan Gubernur Bank
turun langsung untuk menanam
Indonesia pada tanggal 20
pohon bersama siswa-siswi TK
Februari 2010. Dharma Pertiwi
dan SD.
sebagai salah satu organisasi
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Pemukulan gong pada acara pencanangan gerakan gemar menabung,
gemar makan ikan, zero waste dan gerakan menanam pohon

P

ada kesempatan itu
pula, Ibu Ria Tri Yuniarto
berpesan kepada para
siswa-siswi untuk mulai
menabung sedari dini dan
mengubah sifat konsumtif
menjadi produktif, supaya
dapat mempersiapkan masa
depan yang lebih baik.
Kegiatan ini dibantu oleh
Bank Mandiri Cabang Wahid
Hasyim Kota Malang, yang
juga memberikan pengetahuan
tentang manfaat menabung
dan produk-produk perbankan
lainnya yang dapat membantu
siswa-siswi untuk dapat
menerima fasilitas menabung.
Pada hari yang sama,
juga dicanangkan Gerakan
Gemar Makan Ikan kepada
seluruh peserta anak-anak
yang hadir. Manfaat makan
ikan sangat banyak bagi tubuh,
diantaranya :
1. Menyehatkan jantung
Dengan kandungan
Omega 3 di dalam ikan.
Nutrisi dalam ikan mampu
menurunkan kadar trigliserida
darah, meningkatkan kadar
kolesterol baik, menurunkan
tekanan darah dan mencegah
penyakit pembekuan darah.
Mengkonsumsi dua porsi
ikan dalam seminggu akan
menurunkan resiko terkena
penyakit jantung tiga kali lebih
rendah.
2. Menurunkan berat badan
Kandungan DHA dalam ikan
mampu menurunkan

kadar lemak pada tubuh
secara keseluruhan. Jika kita
mengkonsumsi ikan dengan
dibarengi olah raga, maka akan
menurunkan berat badan lebih
cepat.
3. Menurunkan resiko kanker,
Asam lemak Omega 3
mampu mencegah kanker
payudara, kanker kolon dan
kanker prostat.

ulang atau tumbler.
Tumbler digunakan sebagai
pengganti air minum kemasan
sehingga akan mengurangi
sampah plastik dimana masih
kurangnya sarana dan prasarana
pengelolaan sampah sehingga
sampah plastik yang ada akan
dibuang ke laut. Dan diramalkan
pada tahun 2030 akan lebih
banyak sampah plastik di laut
daripada ikan. ***Red.KV-DE

4. Meningkatkan fungsi otak,
Manfaat ikan yang
mengandung asam lemak
Omega 3 dapat mendukung
fungsi dan perkembangan otak,
khususnya bagi bayi dan anakanak.
Pada kesempatan
terakhir di hari yang sama,
Ketua Persit Kartika Chandra
Kirana Koorcab Divif 2 PG
Kostrad juga mencanangkan
Gerakan Zero Waste . Zero
Waste adalah filosofi yang
mendorong pencanangan
daur ulang sumber daya
sehingga produk-produk bisa
digunakan kembali. Zero Waste
merupakan program single
use plastic dengan tujuan agar
sampah plastik tidak dikirim
ke tempat penampungan akhir
(TPA). Pada kesempatan
ini, Ibu Ria Tri Yuniarto
menyarankan agar seluruh
masyarakat di lingkungan
Divif 2 Kostrad, baik TNI, Sipil
bahkan siswa-siswi untuk
menggunakan botol minuman
plastik yang dapat dipakai
Edisi Perdana - Majalah Kartika Vicadha 2019
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" DO NOT SAVE WHAT IS LEFT

SPENDING

AFTER
,
BUT SPEND WHAT IS LEFT
AFTER

SAVING”

- warren buffett-

Kegiatan foto bersama pada acara pencanangan gerakan gemar menabung, gemar makan ikan,
zero waste dan gerakan menanam pohon di Madivif 2 Kostrad, Singosari
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BIDANG USAHA

Ny. Sumantri (39 Th)
Istri dari Pelda Sumantri
Satuan Yonif Raider 514/SY/9/2 Kostrad

Proses menjahit gorden oleh Ny. Sumantri
Edisi Perdana - Majalah Kartika Vicadha 2019
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SUKSES BERAWAL
DARI HOBI

B

erawal dari hobi menjahit
Ny. Sumantri (39) berhasil
membuka sebuah usaha
gorden dan perlengkapan home
set lainnya. “Setiap usaha
yang dimulai dari hobi dan
rasa suka pasti akan berbuah
keberhasilan” katanya. Istri dari
Pelda Sumantri, anggota Yonif
Raider 514/SY di Bondowoso
adalah seorang ibu rumah
tangga dengan tiga anak ini
berhasil menjalankan usahanya
berkat ketekunan dengan
dibantu sang suami tercinta, kini
usaha yang mereka rintis dapat
berkembang pesat sampai saat
ini.
Ny. Sumantri memulai
usaha membuat aneka gorden
yang cantik, sarung bantal,
sprei, tutup galon, dan home set
lainnya dimulai pada 6 tahun yang
lalu. Dhinda Gorden Home Set
Collection adalah sebuah nama
usahanya yang diambil dari nama
anaknya yang ketiga yaitu Dhinda
(8) sapaan panggilan sehariharinya. Dengan bermodalkan
awal Rp.10.000.000,- ia kini
berhasil memiliki 3 mesin jahit
yang canggih yang pada awal
mulanya hanya menggunakan
mesin jahit kecil. Dengan dibantu
3 mesin jahit itu sekarang Ny.
Sumantri sudah banyak membuat
gorden dan home set lainnya yang
bervariasi model dan bentuknya.
Ia mengatakan, kunci
suksesnya adalah melayani
semua jenis pesanan para
pelanggan tanpa memilih dan
melakukan pemasaran melalui
media sosial. Untuk produk
gorden dengan bahan katun
dijual sebesar Rp 300.000,- per
meternya dan kisaran harga
Rp 500.000,- untuk jenis kain
impor, sedangkan untuk harga
home set lainnya berkisar

antara Rp 150.000,- hingga
Rp 300.000,- tergantung
permintaan pesanan
konsumen. “Pokoknya pesanan
apa saja, kita usahakan buat”,
katanya.
Lewat ketekunan dan
keuletannya, saat ini Ny.
Sumantri berhasil meraih
keuntungan Rp 2.500.000,hingga Rp 4.000.000,- setiap
bulannya. “Anak saya tiga,
lumayan bisa bantu keperluan
sehari-hari dan untuk biaya
pendidikan anak saya” ,katanya
tersenyum.
Usaha yang sudah
dijalaninya tidaklah semulus
yang orang kira, banyak suka
duka yang
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dilewatinya. Harga bahan baku
yang sering kali naik kemudian
persediaan stok bahan kurang
serta harga yang bersaing
diluar sangat ketat. Hal ini tidak
membuatnya patah semangat
untuk terus menjalankan usaha
ini. Melalui berbagai cara
pemasaran, Ny. Sumantri juga
berkeinginan mempunyai ruko
yang besar untuk mendukung
usahanya agar lebih terkenal dan
menarik pelanggan.
Bagi pembaca yang
ingin memesan produk Dhinda
Gorden Home Set Collection
bisa menghubunginya di nomor
telepon 082330539481.
.
***Red.KV-JS

9

10

BIDANG LINGKUNGAN

PEDULI LINGKUNGAN MELALUI

BANK SAMPAH

Pemanfaatan sampah non organik menjadi media tanam alternatif

S

ampah plastik
merupakan dampak
negatif yang harus
ditanggung alam
karena susah diurai
oleh tanah. Dampak ini
ternyata sangat signifikan,
sebagaimana yang kita
ketahui, plastik yang mulai
digunakan sekitar 50 tahun
yang silam, kini telah menjadi
barang yang tidak terpisahkan
dalam kehidupan manusia.
Diperkirakan ada 500 juta
sampai 1 milyar kantong
plastik yang digunakan
penduduk dunia dalam satu
tahun. Sekarang berarti ada
sekitar 1 juta kantong plastik
per menit. Untuk membuatnya,
diperlukan 12 juta barel minyak
per tahun, dan 14 juta pohon
ditebang.
Fakta tentang bahan
pembuat plastik, (umumnya
polimer polivinil) terbuat dari
polychlorinated biphenyl (PCB)
yang mempunyai struktur
mirip DDT (dichloro-diphenyltrichloroethan),

yang sulit untuk diurai oleh
tanah hingga membutuhkan
waktu antara 100 hingga 500
tahun. Akan memberikan akibat
antara lain:
a. Tercemarnya tanah, air tanah
dan makhluk bawah tanah.
b. Racun-racun dari partikel
plastik yang masuk ke dalam
tanah akan membunuh
hewan-hewan pengurai di
dalam tanah seperti cacing.
c. Kantong plastik akan
		
mengganggu jalur air yang
terserap ke dalam tanah.
d. Menurunkan kesuburan
tanah karena plastik juga
menghalangi sirkulasi
udara di dalam tanah
dan ruang gerak makhluk
bawah tanah yang mampu
menyuburkan tanah.
e. Pembuangan sampah
plastik sembarangan
di sungai-sungai akan
mengakibatkan
pendangkalan sungai dan
penyumbatan aliran sungai
yang menyebabkan banjir.

Untuk menanggulangi sampah
plastik beberapa pihak
mencoba untuk membakarnya.
Tetapi proses pembakaran
yang kurang sempurna dan
tidak mengurai partikel-partikel
plastik dengan sempurna
maka akan menjadi dioksin di
udara. Bila manusia menghirup
dioksin ini manusia akan
rentan terhadap berbagai
penyakit, kita memang tidak
mungkin bisa menghapuskan
penggunaan kantong plastik
100%, maka prinsip 3R yaitu
Reduce (mengurangi), Reuse
(menggunakan kembali), dan
Recycle (mendaur ulang)
selayaknya kita terapkan dalam
mengatasi sampah plastik,
dengan cara simple namun
efektif yaitu Ecobrick.
Karena tingginya
penggunaan barang berbahan
dasar plastik, Ny. Danang
selaku Ketua Persit Kartika
Chandra Kirana Ranting 3
Yonif Raider 514/SY tergerak
memanfaatkan lahan kosong
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di sebelah rumah yogurt
menjadi taman ecobrick. Di
taman ini pula ditanam berbagai
jenis sayuran, tanaman
hidroponik dan juga kolam
ikan, dengan harapan agar
bermanfaat bagi lingkungan
sekitar dan mengurangi sampah
plastik di lingkungan asrama
Yonif Raider 514/SY. Harapan
Ny. Danang dengan adanya
taman ecobrick, ibu-ibu Persit
bisa berkumpul bersama
untuk sekedar bersenda gurau
ataupun bertukar informasi yang
bermanfaat.
Ecobrick adalah cara
pemanfaatan sampah non
organik untuk meminimalisir
sampah dengan media botol
plastik yang diisi penuh dengan
tanah hingga mencapai berat
ideal dan padat, ecobrick dapat

dijadikan sesuatu yang berguna
contoh : kursi, meja, pagar dan
lain sebagainya. Untuk variasi
pembuatan ecobrick, terdapat
banyak hasil karya yang
dapat dihasilkan. Salah satu
contohnya adalah meja dan
kursi.
Alat-alat yang diperlukan
untuk membuatnya yaitu lem
kaca dan botol-botol ecobrick
berukuran 1,5 liter. Jumlah
botol yang dibutuhkan relatif,
tergantung pada ukuran yang
diinginkan. Setelah botolbotol ecobrick direkatkan
dengan lem, cukup letakkan
triplek berbentuk lingkaran
pada bagian atas, supaya
memberikan kenyamanan untuk
duduk.

Proses penanaman bibit sayuran pada media tanam

Edisi Perdana - Majalah Kartika Vicadha 2019

BIDANG LINGKUNGAN

Selain mempunyai nilai jual,
pembuatan ecobrick juga dapat
mengurangi limbah plastik
yang tidak dapat diuraikan.
Apabila penggunaan kayu
dapat diminimalisir, bayangkan
saja berapa banyak pohon
yang dapat diselamatkan.
Tentunya ecobrick sangat efektif
digunakan oleh para penggemar
kegiatan alam bebas. Sampah
plastik seperti puntung rokok,
mie instan, kopi kemasan,
plastik makanan, maupun
kantong sampah plastik yang
kita hasilkan dapat terbungkus
dengan rapi dalam satu botol
plastik. Maka, kurangilah
pencemaran sampah plastik
pada lingkungan kita dengan
Ecobrick.***Red.KV-AYP
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SEJARAH PERSIT

Sejarah Singkat

Persatuan Istri Prajurit

(Persit)

KARTIKA CHANDRA KIRANA

O
“Didorong oleh
kesadaran yang timbul
di kalangan istri prajurit
sebagai pendamping
suami yang sedang
berjuang menegakkan
dan mempertahankan
proklamasi”

rganisasi istri prajurit
TNI AD Persit Kartika
Chandra Kirana pada
awalnya bernama Persatuan
Kaum Ibu Tentara (PKIT) lahir
di tengah-tengah perjuangan
bangsa Indonesia yang dijiwai
semangat dan cita-cita luhur
untuk merebut kemerdekaan.
Meskipun pada saat itu belum
memiliki wadah organisasi,
tetapi para istri prajurit telah
berhasil memberikan dorongan
semangat kepada para prajurit.
Lahirnya organisasi
istri prajurit didorong oleh
kesadaran yang timbul di
kalangan istri prajurit sebagai
pendamping suami yang
sedang berjuang menegakkan

dan mempertahankan
proklamasi kemerdekaan
bangsanya. Di daerah
Jawa Barat, BKR/TKR yang
kemudian menjadi TNI AD
menghadapi banyak ancaman.
Markas Komandemen TKR
yang berkedudukan di
Purwakarta menjadi pusat
kegiatan pengerahan prajurit.
Komandan Komandemen
pada saat itu adalah Mayor
Jenderal Didi Kartasasmita dan
Kepala Stafnya adalah Kolonel
Hidayat. Kenyataan yang dihadapi pada saat itu sangatlah
menyentuh hati nurani. Banyaknya prajurit yang gugur dan
terluka di RS Purwakarta,
karena tempat di rumah sakit
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tersebut tidak mencukupi.
Kenyataan inilah menimbulkan
inisiatif di hati Ny. Ratu
Aminah Hidayat (istri dari
Kolonel Hidayat, Kepala
Staf Komandemen I) untuk
mengumpulkan para istri
perwira Markas Komandemen I
di kediamannya di daerah
Purwakarta.
Dalam pertemuan yang
dilaksanakan pada tanggal 3
April 1946 Ibu Ratu Aminah
Hidayat mengutarakan
pemikiran dan hasratnya
untuk menggerakkan para Istri
Prajurit melakukan sesuatu
guna membantu prajurit di
dalam melaksanakan tugasnya.
Sejak itulah para istri prajurit
yang berdomisili di Purwakarta
mulai memikirkan untuk
membentuk suatu wadah
bagi kelompok istri prajurit
yang kemudian dinamakan
Persatuan Kaum Ibu Tentara
(PKIT) yang adalah cikal bakal
Persit Kartika Chandra Kirana.
Untuk menghadapi tantangan
perjuangan yang semakin berat,
maka pada tanggal 15 Agustus
1946 PKIT mengadakan
konferensi di Garut, Jawa Barat
guna mempersatukan

organisasi-organisasi istri
tentara yang ada di daerahdaerah.
Dalam konferensi
tersebut dibahas masalah
anggaran dasar dan anggaran
rumah tangga serta perubahan
nama organisasi yang
semula PKIT diubah menjadi
Persatuan Istri Tentara (Persit).
Selanjutnya kegiatan Persit
semakin meningkat seiring
dengan perkembangan
organisasi TNI AD.
Dalam periode 1947
kegiatan para istri prajurit
antara lain menjahit, membuat
tanda-tanda pangkat pejuang,
juru rawat dalam Palang
Merah Indonesia, memberikan
perawatan dan pertolongan
pejuang yang luka atau
gugur di medan bakti, tugas
menyelidiki kekuatan dan
lokasi musuh, suatu tugas
yang tidak ringan dan penuh
dengan resiko tertangkap
oleh pihak lawan. Selanjutnya
guna membangun soliditas
organisasi, penyelenggaraan
konferensi dilaksanakan
secara berkesinambungan, dan
memakai nama Kongres, Rapat
Kerja hingga
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Musyawarah Pusat.
Pada tahun 1962
ditetapkan Hymne dan Mars
Persit Kartika Chandra Kirana
yang diciptakan oleh A.
Tampubolon. Pada tahun 1967,
ditetapkan lambang Persit
Kartika Chandra Kirana yang
merupakan hasil karya Mayor
Caj Tranggono.
Dalam perjalanan
sejarahnya Persit Kartika
Chandra Kirana pernah
menerbitkan majalah Mekar
pada tahun 1954. Tahun
1983 Persit Kartika Chandra
Kirana kembali menggiatkan
media penerangan kepada
anggotanya melalui penerbitan
majalah Kartika Kencana yang
berlangsung hingga saat ini.
Pada tanggal 7 Juli
1967, Ketua Umum Persit
Kartika Chandra Kirana yang
dijabat oleh Ibu Siti Hartinah
Soeharto, didirikan Yayasan
Kartika Jaya. Kala itu masingmasing yayasan dijabat secara
fungsional oleh Ketua dan Wakil
Ketua Persit Kartika Chandra
Kirana di masing - masing
tingkat kepengurusan Daerah,
Gabungan dan Cabang Berdiri
Sendiri.
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Tahun 1996, Ny. R. Hartono,
Ketua Umum Persit Kartika
Chandra Kirana dan dibantu
oleh sebuah tim yang
diketuai Ibu Agum Gumelar,
kedudukan Yayasan Kartika
Jaya yang dikelola oleh
PD, PG dan PCBS dilebur
ke dalam satu wadah
tunggal dengan nama
Yayasan Kartika Jaya yang
langsung berada di bawah
naungan Persit Kartika
Chandra Kirana Pengurus
Pusat. Sejak 16 Februari
2005, maka jabatan Ketua
dan Wakil Ketua Yayasan
tidak lagi dijabat secara
fungsional oleh Ketua dan
Wakil Ketua Umum Persit
Kartika Chandra Kirana dan
selanjutnya Yayasan Kartika
Jaya menjadi badan hukum
yang berdiri sendiri.
Pada tanggal 2 April
2002, Ny. Andy E. Sutarto
selaku Ketua Umum Persit
Kartika Chandra Kirana,
didirikan Yayasan Yatim,
Yatim Piatu “Kartika Asih”.
Khususnya memberikan
beasiswa bagi putra-putri
prajurit yang gugur di
dalam melaksanakan tugas,
sebagai wujud kepedulian
dan rasa tanggung jawab
Persit Kartika Chandra
Kirana terhadap masa depan
generasi penerus bangsa.
Pada tahun 2004
atas prakarsa Ny. drg
Nora Ryamizard selaku
Ketua Umum Persit Kartika
Chandra Kirana gedung Balai
Kartini dan Kartika Eka Paksi
dibongkar dan dibangun
kembali.

Selanjutnya gedung siap
digunakan pada tahun 2005
hingga sekarang.
Pada tanggal 10
Januari 2007, Kasad Jenderal
TNI Djoko Santoso selaku
Pembina Utama Persit Kartika
Chandra Kirana meresmikan
“Wisma Kartika” sebagai
kantor Persit Kartika Chandra
Kirana Pengurus Pusat, Balai
Keterampilan Kartika dan
Griya Kebugaran Kartika.
Pada tahun 2014,
atas prakarsa Ny. Wanti
Budiman selaku Ketua Umum
Persit Kartika Chandra
Kirana menetapkan seragam
olahraga untuk anggota
Persit Kartika Chandra
Kirana seluruh Indonesia dan
mendirikan Beka Resto Balai
Kartini.
Pada tanggal 17
Februari 2015, Ny. Nenny
Gatot Nurmantyo selaku Ketua
Umum Kartika Chandra Kirana
memimpin Mupus XI Persit
Kartika Chandra Kirana dan
menetapkan perubahan waktu
pelaksanaan Mupus dari 5
tahun menjadi 3 tahun.
Pada tanggal 7
Februari 2018, Ny. Sita
Mulyono selaku Ketua Umum
Persit Kartika Chandra Kirana
memimpin Mupus XII Persit
Kartika Chandra Kirana
Tahun 2018 dan menetapkan
perubahan waktu pelaksanaan
Mupus semula 3 tahun,
kembali menjadi 5 tahun.
Demikian sejarah singkat
Persit Kartika Chandra Kirana
sejak kelahirannya pada
tanggal 3 April 1946 hingga
saat ini. ***Red.KV-PJ

“Persit KCK, didirikan dengan
berasaskan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945
serta tetap membina terjalinnya
persatuan, kesatuan, persaudaraan,
kekeluargaan, rasa senasib
sepenanggungan serta seperjuangan
sebagai istri prajurit”
Edisi Perdana - Majalah Kartika Vicadha 2019
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Foto bersama Persit KCK Koorcab Divif 2
PG Kostrad pada kunjungan kerja Ketua
Seksi Ekonomi Pengurus Pusat ke Persit
Cabang XXVI Yon Arhanud 2/2 Kostrad

Ny. Arman Atanggae

KESULITAN YANG BERUJUNG KEMUDAHAN

“Sosok seorang istri prajurit Divif 2 yang
visioner, kreatif dan mandiri”

A

danya suatu pendapat
yang mengatakan bahwa
untuk memulai suatu
usaha harus memiliki modal
yang besar tidak sepenuhnya
benar, malah bisa dikatakan
keliru. Karena untuk memulai
suatu usaha hal yang terpenting
adalah skill atau keahlian.
Hal ini telah dibuktikan oleh
seorang ibu, istri dari seorang
prajurit Bintara TNI AD yang
berdinas di Batalyon Arhanud
2 Kostrad yaitu Sersan Mayor
Arman Atanggae yang lahir
di Cunda, 12 Mei 1975. Ny.
Arman memulai usahanya
bukan dengan modal yang
besar, tetapi dengan modal
ketrampilan yang dimilikinya.
Pada awalnya Ny. Arman
mencoba untuk membuat
mukena dari bahan katun
Jepang. Saat mengikuti Expo
di Surabaya, ia melihat produk
dari teman satu standnya
yang membawa Daster Bordir
Malangan, ternyata banyak
peminatnya.

Setelah melihat banyaknya
peminat yang membeli, maka
awal tahun 2018 di bawah
naungan Alap-Alap Ladies,
Ny. Arman mulai mencoba
memproduksi Daster Malangan
sendiri.
Ada beberapa kesulitan
yang dihadapinya pada
saat itu. Kesulitan yang
pertama adalah ia belum
bisa membordir, oleh karena
itu, ia berinisiatif mengikuti
kursus bordir diluar. Ny Arman
meyakini dengan keahlian
membordir maka bisa memulai
usaha tersebut.
Kesulitan lainnya yang
dihadapinya adalah proses
pemasaran Daster Malangan.
Persit Kartika Chandra Kirana
Cabang XXVI Yonarhanud
2 membantu mengenalkan
produk daster Ny. Arman pada
setiap event yang diadakan
oleh Persit KCK dibawah
naungan Alap-Alap Ladies.

Sedangkan kesulitan
yang ketiga yakni kurangnya
modal untuk memproduksi
Daster Malangan karena
pesanan yang semakin
banyak. Karena kurangnya
modal tersebut mengakibatkan
Ny. Arman sempat memiliki
hutang di beberapa tempat.
Uang pinjaman tersebut
digunakannya sebagai modal
untuk membeli kain untuk
menyelesaikan pesanan dari
konsumen.
Karena mengetahui
permasalahan dari anggotanya,
maka Ny. Agus Guwandi
sebagai Ketua Persit Kartika
Chandra Kirana Cabang XXVI
Yonarhanud 2 Koorcab Divif
2 PG Kostrad menawarkan
sebuah solusi yaitu dengan
memberikan pinjaman modal
tanpa bunga karena beliau
melihat usaha Ny. Arman yang
mempunyai prospek yang baik
dan juga melihat kemauan
Ny. Arman yang besar untuk
menjalankan usahanya.
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Persit Kartika Chandra Kirana di
lingkungan Yonarhanud 2. 		
Melihat usaha Ny. Arman
yang semakin berkembang, saat
ada permintaan mengirimkan
data anggota Persit yang mempunyai usaha dan membutuhkan
bantuan modal, maka Ketua
Persit Kartika Chandra Kirana
Cabang XXVI Yonarhanud 2
memilih dan mengirimkan biodata Ny. Arman ke Persit KCK
Pengurus Pusat untuk mendapatkan bantuan modal
usaha.

Dalam memproduksi
Daster Malangan ini Ny. Arman
memiliki omset perbulan
sebesar Rp.7.500.000,- dengan
pencapaian produksi dalam
satu bulan sebanyak 50 buah
daster. Ia meminta bantuan
ibu-ibu anggota Persit disekitar
rumah tempat tinggalnya untuk
membantu proses produksi
daster, karena ia sudah tidak
mampu untuk menyelesaikan
sendiri pesanan daster yang
saat ini semakin banyak.
Ny. Arman menawarkan
Daster Malangan produksinya
via online. Tidak hanya di
daerah Malang dan sekitarnya,
jangkauan pemasaran kini
meluas ke beberapa wilayah
Indonesia seperti wilayah Pulau
Jawa, Kalimantan, Ambon
dengan pengiriman melalui
ekspedisi agar barang pesanan
konsumen segera sampai
kepada pemesannya.
Bermodalkan bantuan
dari Persit Kartika Chandra
Kirana Cabang XXVI
Yonarhanud 2 membuat
semangat Ny. Arman untuk lebih
meningkatkan usahanya. Serma
Arman sebagai suami juga
selalu memberikan dukungan
moril kepada istrinya untuk
mengembangkan usaha

Keluarga Sersan Mayor Arman Atanggae
konveksi yang ditekuninya.
Dengan usaha konveksi yang
dijalankannya, ibu-ibu anggota
Persit Kartika Chandra Kirana
Cabang XXVI Yonarhanud 2
yang bertempat tinggal disekitar
rumahnya ikut merasakan
dampak positifnya. Mereka
mendapatkan kesempatan untuk
belajar dan dapat membantu
kondisi keuangan keluarga.
Sehingga keberadaan konveksi
Ny. Arman ini benar-benar dapat
memotivasi seluruh ibu-ibu
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Semua usaha Danyon
Arhanud 2, Mayor Arh.
Agus Guwandi beserta ibu
untuk mendapatkan bantuan
modal Ny. Arman dalam
mengembangkan usahanya
sudah terwujud sebagai
bentuk perhatian pimpinan
kepada anggota. Dengan
demikian kegiatan wirausaha
yang digagas Ny Arman
bisa memberikan dampak
positif baik kepada Persit dan
masyarakat.***Red.KV-DE
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“BENT
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MENJAWAB PELUANG
DENGAN KREATIVITAS

“Online shop atau toko
online saat ini bukan lagi
menjadi sesuatu yang asing
bagi masyarakat Indonesia,
baik yang dalam ke
sehariannya menggunakan
internet atau pun tidak, itu
pula hal yang dimanfaatkan
oleh salah satu anggota
Persit di Yon Arhanud 2
Kostrad”

W

irausaha merupakan
suatu ketrampilan yang
dimiliki seseorang
dalam kegiatan bisnis atau
usaha. Menurut Peter Drucker,
kewirausahaan adalah
kemampuan untuk menciptakan
sesuatu yang baru dan berbeda.
Orang yang melakukan
kegiatan kewirausahaan
disebut Wirausahawan. Muncul
pertanyaan mengapa seorang
wirausahawan (entrepreneur)
mempunyai cara berpikir yang
berbeda dari manusia pada
umumnya. Mereka mempunyai
motivasi, panggilan jiwa, persepsi
dan emosi yang sangat terkait
dengan nilai-nilai, sikap dan
perilaku sebagai manusia unggul.
Kewirausahaan atau wirausaha
sendiri merupakan proses
identifikasi, mengembangkan
dan membawa visi ke dalam
kehidupan. Visi tersebut bisa
berupa ide inovatif, peluang,
cara yang lebih baik dalam
menjalankan sesuatu usaha.
Begitu juga dengan apa yang
sudah ditekuni Ibu Indira Fajarini
istri dari sertu Lilik Kurniawan
selama ini yaitu berwirausaha
melalui online shop.
Online shop yang dimiliki
oleh Ny. Lilik Kurniawan adalah
online shop melalui media sosial
Instagram yang merupakan lapak
utama Ny. Lilik dalam menjual
boneka profesi atau bisa disebut
boneka kostum.

Sersan Satu Kurniawan dan Ny. Lilik
Edisi Perdana - Majalah Kartika Vicadha 2019
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Akun Instagram
Ny.Lilik adalah “awdy_shop”
dan “boneka_profesi_karakter.
Menurut penjelasannya ide
ini berawal dari kado ulang
tahun yang diberikan oleh
seseorang yang sekarang
menjadi suaminya yaitu
boneka berukuran sangat
besar dengan tinggi 1,5 meter
yang dipasang seragam
PDL milik suaminya, lalu
boneka tersebut di foto dan
dijadikan display picture
pada BBM Ny. Lilik yang
membuat rekan-rekannya
tertarik. Dari tanggapantanggapan positif dan melihat
minat serta antusias rekanrekan baik rekan sosmed
maupun rekan kerja dan
rekan kuliah, kemudian timbul
motivasi untuk memproduksi
boneka kostum. Awalnya Ny.
Lilik yang belum menikah,
berusaha mengumpulkan
modal yang murni dari
tabungannya selama kuliah.
Ny. Lilik tidak meminta modal
dari orang tuanya karena
ingin berjuang dari nol.

Hasil boneka profesi yang kian digemari masyarakat
Ternyata usaha yang Ny. Lilik
jalani membuahkan hasil yang
memuaskan. Bekerjasama
dengan teman bermainnya
waktu kecil yang lulusan
Tata Busana dari SMK, Ny.
Lilik memulai pembuatan
boneka kostum. Bisnis yang
Ny.Lilik tekuni ini sudah
berjalan selama 3 tahun dan
penjualannya makin meningkat
serta jumlah reseller maupun
dropshiper semakin bertambah
banyak. Menurut penuturan
Ny.Lilik reseller maupun
dropshiper berasal dari
berbagai wilayah dari Sabang
sampai Merauke.

Bahkan salah satu dropshiper
ada yang berdomisili di Jepang.
Boneka kostum yang paling
diminati adalah boneka kostum
dengan seragam TNI baik
dari TNI AD, TNI AU, dan TNI
AL dengan berbagai ukuran
mulai dari 60cm, 70cm, 80cm
dan 1,5m. Selain kostum
TNI jenis loreng Malvinas,
Kostrad, NKRI, Raider, KKO
Marinir, Paskhas serta profesi
lain seperti kostum tenaga
medis, tenaga pendidik, juga
anak sekolah. Ny.Lilik tidak
membatasi kostum yang diminta
oleh konsumen.

Ragam contoh boneka profesi
Edisi Perdana - Majalah Kartika Vicadha 2019
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Di tahun pertama Ny.Lilik
menjual boneka kostum hanya
bisa laku sekitar 5-15 boneka
saja. Pada tahun ketiga ini
Ny.Lilik mampu menjual dengan
jumlah 50-100 boneka dalam
satu bulan. Sebenarnya masih
banyak pesanan selain jumlah
yang telah disebutkan namun Ny.
Lilik mempunyai keterbatasan
tenaga yang membantu dalam
dalam proses produksi seperti
memasangkan baju, memasang
atribut, dan yang lainnya. Ny. Lilik
berharap di tahun selanjutnya
bisa menjual boneka kostum
dengan jumlah yang lebih banyak.
Menurut penuturan Ny.Lilik boneka
dengan kostum apapun bisa dapat
diselesaikan dengan waktu sekitar
5-10 hari.
Ketertarikan pelanggan
nampaknya mulai bertambah
banyak ketika Ny.Lilik dan suami
memposting foto studio dengan
memegang boneka yang memang
sengaja untuk tujuan promosi.
Dari situ banyak rekan-rekan
maupun atasan dalam kedinasan
suami Ny. Lilik yang tertarik untuk
memesan mulai dari kado ulang
tahun, foto studio dan boneka
koleksi di rumah.
Banyak juga dari mereka
yang awalnya hanya membeli
setelah melihat hasil jadi
dari boneka kostum tersebut
justru berminat untuk ikut
memasarkannya kembali. Selain
teknik yang digunakan untuk
menarik minat pembeli, Ny. Lilik
juga menjelaskan sedikit tentang
proses pengiriman boneka
produksi “Awdy Shop” yang sudah
merambah ke berbagai wilayah
di Indonesia. Ny. Lilik menuturkan
bahwa sekitar satu bulan yang
lalu Ny.Lilik juga mengirimkan
boneka kostum ke negara
tetangga yaitu Malaysia. Kepada
kami, Ny. Lilik berkata ”Bangga
rasanya ketika produk yang saya
ciptakan diminati banyak orang
bahkan dari bisnis tersebut saya
bisa membantu sesama dengan
menciptakan banyak peluang”.
Ny.Lilik merasa cukup puas
dengan usahanya.

Selain melalui online shop, istri
dari Sertu Lilik Kurniawan ini
juga membuka toko boneka
yang beralamatkan di Jl. Raya
Bojonegoro Jatirogo di Kecamatan
Singgahan, Kabupaten Tuban.
Besar sekali harapan Ny. Lilik
untuk mengembangkan bisnis
boneka karakternya ini. Ny. Lilik
mengucapkan banyak terima
kasih kepada pihak-pihak yang
telah membantu kelancaran
bisnisnya.”***Red.KV-PJ

Edisi Perdana - Majalah Kartika Vicadha 2019

23

Sersan Satu Kurniawan dan Ny. Lilik
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dari hobi
menjadi hoki
Bisnis Homemade Produk Rajutan dan Kreativitas Ibu Persit.

D

Ibu Dini Asmawati (34 th)
Istri dari Koptu Zainul Arifin
Satuan Yon Kesehatan 2 Kostrad

“LAKUKAN APA
YANG
KAMU SUKA
DAN JADIKAN
ITU BISNIS”

isela kesibukannya, ibu tiga
anak ini masih meluangkan
waktu untuk mengembangkan
hobinya di bidang handycraft.
Berawal dari belajar secara
otodidak berbagai keterampilan,
akhirnya jatuh hati pada
Macrame (seni merajut tali)
yang lagi popular saat ini.
Ia selalu optimis dan yakin
bahwa hal yang kecil pun akan
menjadi besar selagi kita ada
kesempatan dan keinginan
yang kuat dari diri kita. Rasa
percaya diri inilah yang selalu
Ny. Arifin tanamkan dalam
mengembangkan produk hasil
rajutannya sebagai usaha
pribadi.
“Saya sebenarnya
lulusan D3 Keperawatan.
Saat itu saya bekerja sebagai
perawat di Rumah Sakit Swasta
di Jawa Timur, tetapi saya
memilih berhenti dari profesi
saya sejak 3 tahun yang
lalu tepatnya setelah saya
melahirkan anak ketiga. Saya
begitu shock ketika dokter
memvonis putra ke-3 saya
menderita ROP (Retinopaty Of
Prematur) Stage V disebabkan

kelahiran bayi sebelum
waktunya yang saat itu usia
kehamilan saya masih 6 bulan
sehingga bermasalah dengan
penglihatannya, sekarang anak
saya itu berumur 3 tahun.”,
katanya saat kami temui
dirumahnya.
Pantang menyerah,
itulah tekadnya. Fokus merawat
anak yang butuh penanganan
ekstra dengan penuh cinta
dan kesabaran. Namun sejak
2017, Ibu Persit ini lebih tekun
mempelajari Macrame terutama
bentuk tas wanita, sehingga
hasil karyanya diminati banyak
orang, yang awalnya promosi
dari mulut ke mulut sekarang
meningkat melalui media online
sehingga menaikkan omset
penjualannya.
Sejak produk tas
rajutnya dipajang di online
shop akhirnya ia pun
mendapatkan banyak pesanan
yang datang. Sekarang para
warganet banyak yang tahu
hasil handicraft buatannya.
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Dengan banyaknya
variasi permintaan motif dan
bentuk rajutan, Ny. Arifin
belajar semakin banyak motif
rajutan dengan bahan yang
bermacam-macam. Sekarang
hasil karya rajutan Ibu Arifin
tidak hanya tas wanita dewasa
saja, namun ada tas karakter
boneka untuk anak-anak, tas
tali samping, tas punggung
dan dompet dengan berbagai
model, motif dan ukuran.
Dengan modal awal
Rp. 50.000,- untuk membeli
benang, yang awalnya hanya
potongan benang tali kur yang
tak bernilai, tetapi ia mampu
mengubahnya menjadi sebuah
hasil karya yang bernilai
ratusan ribu rupiah.
Sekarang usaha ini
berkembang dengan omset
jutaan rupiah/bulan. Harga
pemasaran hasil porduknya
di hargai sebesar Rp 45.000,untuk dompet dan mulai harga
Rp 150.000,- sampai Rp
350.000,- untuk harga tas.
Lama waktu proses
pengerjaan macrame ini
menyesuaikan dengan motif
dan ukuran. Untuk dompet
rajutan bisa di kerjakannya

dalam waktu 1 hari, sedangkan
untuk 1 tas motif membutuhkan
waktu antara 2-3 hari.
Ny. Arifin yang
membangun usahanya secara
mandiri tanpa ada bantuan
orang lain. Di saat anaknya
tertidur ia mulai merajut.
Ia harus berbagi waktunya
dengan sang buah hati yang
masih kecil.
Berbekal keuletan dan
ketelatenannya dalam merajut,
kemajuan usahanya membuat
keluarga kecil itu mampu
menghasilkan pundi pundi
ekonomi hingga jutaan rupiah
per bulan. Sekarang pesanan
paling banyak datang dari
Malang dan sekitarnya. Ny.
Arifin tak pelit dalam berbagi
ilmu. Ia merasa bersyukur
Tuhan telah memberikan
keahlian keterampilan
padanya. Ia membuka kelas
rajut di rumahnya secara gratis
kepada ibu-ibu Persit yang lain.
Meskipun sibuk merajut
ibu Persit ini tetap aktif
mengikuti kegiatan yang ada di
Cabang XXVIII Yonkes 2 dan
tetap dapat mengurus anaknya
yang berkebutuhan khusus
dengan baik.

Hasil rajutan Ny. Dini Asmawati

Jenis Usaha/Produk yang
dihasilkan
Macrame / Tas Rajut
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Rupanya peminat kelas
rajut semakin bertambah
terutama di kalangan ibu-ibu
Persit. Menurut Ny. Arifin,
keterampilan ini bisa dikerjakan
dimana saja dan kapan saja.
Faktor itulah yang membuat
banyak para ibu rumah tangga
tertarik mempelajarinya.
“Mereka juga tahu hasilnya
seperti apa. Usaha sendiri,
dikerjakan dengan senang hati
sambil mengurus keluarga,
tidak usah repot cari kerja,
tapi hasilnya lumayan juga”
ungkapnya.
Zaman sekarang bukan
hal aneh lagi jika wanita
menjalani dua peran sekaligus,
menjadi ibu rumah tangga dan
bekerja sampingan. Menjalani
dua peran tersebut, terkadang
membuat dilema para ibu.
Mereka kerap kesulitan
membagi waktu untuk keluarga
dan pekerjaan. Manajemen
waktu yang baik sangatlah
dibutuhkan. Seperti kata
pepatah “ Where there is
a will there is a way” yang
artinya dimana ada tekad dan
kemauan, disitu pasti ada jalan.
***Red.KV-DE
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BERAWAL DARI HOBI
MERAWAT DIRI,

“Kecantikan seorang wanita adalah syarat mutlak untuk
kebutuhan seorang kaum hawa masa kini. Maka tidak heran apabila
salon kecantikan menjadi pilihan khusus bagi kaum wanita modern.
Banyak sekali wanita yang mempunyai keinginan untuk melakukan
perawatan agar tetap tampil cantik di depan suami , kekasih,
sahabat atau untuk mendukung penampilan dalam kegiatannya
sehari-hari”

N

Ibu Ayu Iasya (27)
Istri dari Lettu Inf Ryan Khrisna
Satuan Yonif Raider 509 Kostrad

y. Ryan adalah seorang
Ibu rumah tangga yang
berasal dari Surabaya.
Wanita yang memiliki darah
Arab ini lahir pada 20 Juni 1991
dikota Pahlawan, mempunyai
hobi serta kegemaran merawat
diri sejak bangku SMK.
Bermula dari SMK jurusan
Tata Rias, ia sudah mampu
membuka salon dan merias
banyak pelanggannya sehingga
cita-cita yang tinggi untuk
menjadi seorang Sarjana pun
ia capai dengan mulus tanpa
hambatan. Seluruh biaya
menempuh gelar sarjana
ia tanggung dengan hasil
pemasukan salon, tegas wanita
mandiri ini. Tidak puas oleh
gelar sarjana pendidikan Tata
Rias, wanita yang satu ini terus
mengasah keahliannya dengan
mengikuti Akademi Pendidikan
di Jhonny Andrean.

Prestasi apa saja yang telah
ibu ikuti dan raih selama
menggeluti bidang kecantikan ?
Tidak banyak, namun
sudah cukup membuat saya
belajar dari pengalaman,
beberapa prestasi yang saya raih
sebagai kebanggaan keluarga
adalah meraih juara 2 Make Up
Pengantin Eropa hingga juara 1
Make Up Body Painting di kota
Surabaya. Salon yang ia dirikan
dengan jerih payahnya itu mulai
dibuka dari tahun 2010 sebelum
dipersunting oleh Lettu Inf Ryan
Krisna Gusma Putra, S.S.T.Han,
S.I.P.
Dengan padatnya kegiatan
Persit yang ada di satuan,
apakah Ibu masih bisa
membuka usaha salon
kecantikan ?
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Ny. Ryan Krisna meraih juara 2 pada gelaran lomba make up Eropa
Di sela - sela kesibukan sebagai
anggota Persit Kartika Chandra
Kirana dan Istri dari seorang
Perwira Yonif Raider 509 Kostrad,
saya masih mampu membagi
waktu untuk membuat salon mini
di daerah Kampus Universitas
Muhammadiyah Kabupaten
Jember. Pelayanan jasa salon
dan rias tetap dikerjakan dengan
penuh semangat serta totalitas.
Saya juga memiliki keinginan
dan cita-cita tinggi untuk menjadi
seorang perias yang handal dan
profesional.
Salon mini yang didirikan
bukan hanya melayani jasa
kecantikan untuk kaum wanita,
tetapi juga membuka jasa kursus
kecantikan kepada seluruh wanita
yang ingin belajar berias. Karena
semakin banyaknya kaum wanita
yang ingin melakukan perawatan
di tangan para ahlinya, dan
banyak juga wanita karir yang
sibuk sehingga tidak mempunyai

waktu lebih untuk merawat diri
sendiri. Adanya salon kecantikan
menjadi penting, ini merupakan
sebuah peluang ekonomi yang
menggiurkan.

Apakah Ibu bisa memberikan
sedikit Tips kepada anggota
Persit di yang lain ?
“Saya hanya dapat
Apa yang mendorong dan
berbagi sedikit trik dan
memotivasi Ibu untuk tetap
tips untuk para ibu Persit.
berkarya?
Keindahan dan kecantikan
Saya memiliki hobi dalam
yang kita miliki haruslah kita
bidang kecantikan, modal awalnya syukuri dan rawat semaksimal
memang terbilang lumayan.
mungkin. Selain untuk
membuat kita menjadi lebih
Namun hal ini tidak akan terjadi
terus menerus. Justru selanjutnya percaya diri, kecantikan ini kita
tujukan kepada suami tercinta.
kita hanya akan menerima
Sehingga akhirnya suami
keuntungan. Prospek salon
menjadi semakin sayang dari
kecantikan sangat cemerlang
hari ke hari. Keharmonisan
masa depan.
keluarga tercapai. Bagi saya,
keuangan keluarga terpenuhi,
kegemaran pun tersalurkan.”
***Red.KV-DE
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Warung Mie Ayam
Bu Hanurama

Ibu Siti Aisyah Wulandari
Istri dari: Kopda Hanurama
Yonif Mekanis Raider 412 Purworejo

W

arung mie ayam Bu Hanurama
nama ini sudah tidak asing lagi
di telinga warga Yonif Mekanis
Raider 412 Purworejo. Pemiliknya
adalah salah satu ibu Persit istri dari
Kopda Hanurama yang tidak lain
anggota Yonif Mekanis Raider 412.
Ny. Hanurama merintis usaha ini sejak
tahun 2017. Berawal dari niat untuk
mencari penghasilan tambahanm, ia
kemudian belajar membuat mie ayam
dari sang mertua yang juga penjual
mie ayam. Kini Mie ayam Bu Hanurama
mendapatkan banyak pesanan setiap
harinya dan selalu habis tidak tersisa
dipesan oleh ibu-ibu terutama sesama
warga batalyon.

Modal awal berjualan pertama kali hanya
Rp 50.000,- dan sebuah gerobak yang dibuatkan
oleh suaminya sendiri. Dengan modal sebesar itu
ia menggunakannya untuk membeli mie di tempat
penggilingan sebanyak 2 kilo sisanya untuk membeli
ayam dan sayuran serta bahan untuk membuat bumbu
dan sambal. Dengan modal awal yang minim tersebut,
dapat dibuat mie ayam sebanyak 20 porsi dan ternyata
mendapatkan animo yang luar biasa dari para pembeli
sehingga banyak yang ingin memesan lagi untuk
keesokan harinya. Saat pertama kali berjualan, ia tidak
berani membuat terlalu banyak porsi karena ingin
mengetahui dahulu bagaimana respon orang-orang yang
membeli.
Resep Mie ayam Bu Hanurama sebenarnya tidak jauh
berbeda seperti mie ayam pada umumnya. Menggunakan
bahan dasar bumbu dapur alami yang lengkap supaya
rasa rempahnya kuat terasa di lidah. Bumbu dasar
yang digunakan meliputi jahe, kemiri, ketumbar, sereh,
kecap asin dan kecap inggris. Namun terdapat kunci
penting supaya mie yang dimasak lebih menggugah
selera yaitu dengan menjaganya tetap gurih, empuk dan
kenyal sehingga tidak menimbulkan rasa mual akibat
rasa tepung yang terlalu menonjol saat dimakan. Triknya
dengan cara mie yang dimasak tidak direbus terlalu
lama asalkan sudah tampak matang segera ditiriskan
dan diletakkan di mangkok kemudian langsung diaduk
dengan minyak sayur tanpa membiarkannya beberapa
Edisi Perdana - Majalah Kartika Vicadha 2019
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waktu. Hal ini mencegah
supaya mie tidak menggumpal.
Seringkali ketika banyak
pesanan, mie yang telah
direbus dibiarkan beberapa
saat sembari memasak
mie selanjutnya untuk
mangkok yang lain, walaupun
membiarkannya tidak terlalu
lama namun hal ini sangat
berpengaruh terhadap
kekenyalan dari mie tersebut.
Bu Hanurama berjualan
setiap sore dan hanya libur
pada hari minggu. Di selasela kesibukannya sebagai ibu
rumah tangga dan berjualan
mie ayam, ia memiliki 2 orang
putra yang luar biasa bernama
Satria dan Krisna. Mereka
merupakan siswa sekolah dasar
yang berprestasi terutama
dibidang olah raga. Sang kakak
merupakan atlet renang yang
sudah biasa mengikuti turnamen
dan selalu mendapatkan nomor
saat perlombaan. Prestasi
terbarunya ialah termasuk
dalam lima besar lomba renang

tingkat Provinsi Jawa Tengah.
Tidak kalah dengan anaknya,
sang ibu pun termasuk dalam
anggota Persit yang aktif, ia
jago bermain voli dan sering
menjadi perwakilan saat ada
perlombaan.
Sering kali Bu Hanurama
juga melayani pesanan jika
terdapat acara di Batalyon
seperti acara yasinan di rumah
dan pertemuan gabungan.
Tidak jarang para tamu
undangan memuji kelezatan
mie ayam bu Hanurama.
Tidak hanya di dalam Batalyon
saja, masyarakat luar yang
sudah mengenal mie ayam
bu Hanurama banyak yang
memesan untuk acara hajatan
seperti khitanan, ulang tahun
bahkan pernikahan.
Kini usaha mie ayamnya
mampu meraup untung sebesar
Rp 200.000,- s.d Rp 300.000,per hari. Tentunya keuntungan
yang dihasilkan jauh lebih
banyak jika ada pesanan untuk
suatu acara. Disamping
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berjualan mie ayam, Bu
Hanurama juga terkadang
berjualan soto ayam, nasi
goreng, dan asem-asem iga
yang juga memiliki cita rasa
yang spesial.***Red.KV-AYP
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Kunker Ketua Persit KCK Divif 2 PG Kostrad ke TK Kartika IX-32 Yonif Para Raider 502

P

endidikan anak usia
dini (PAUD) adalah
jenjang pendidikan
sebelum pendidikan dasar
yang merupakan suatu upaya
pembinaan yang ditujukan
bagi anak sejak lahir sampai
dengan usia 6 tahun yang
dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut, yang
diselenggarakan pada jalur
formal, nonformal, dan informal.
Pendidikan anak usia
dini pada jalur pendidikan
formal berbentuk Taman
Kanak-Kanak (TK) sedangkan
Pendidikan anak usia dini
pada jalur pendidikan non
formal berbentuk Kelompok
Bermain (KB), Taman Penitipan
Anak (TPA), atau bentuk lain
yang sederajat. Pendidikan
anak usia dini pada jalur
informal berbentuk pendidikan
keluarga atau pendidikan
yang diselenggarakan oleh
lingkungan.
PAUD dilingkungan Yonif
Para Raider 502 terdiri dari TK
dan KB, yaitu TK Kartika IX-32
dan Kelompok Bermain (KB)
Ananda Ujwala.

TK Kartika IX-32 di bawah
naungan Yayasan Kartika
Jaya Koordinator 3 Yonif Para
Raider 502 Brigif Para Raider
18 Cabang IX Kostrad berlokasi
di dalam asrama Yonif Para
Raider 502 Jabung, Malang
yang didirikan pada tahun 1974.
TK Kartika IX-32 memiliki
Alat Permainan Edukatif (APE)
luar dan dalam yang sangat
menarik, halaman yang luas,
sarana prasarana terdiri ruang
belajar, ruang bermain, ruang
kepala sekolah, ruang guru,
ruang uks, dapur, toilet, gudang
dan 5 ruang sentra. TK Kartika
IX-32 dipimpin oleh Ibu Anita
Rusbianto,S.pd sebagai Kepala
Sekolah dan 4 orang guru kelas
yaitu Ibu Martin Suharwati, Ibu
Feriyatin Dwi Astutik,S.Psi, Ibu
Muslimatul Hayati,S.Pd, dan Ibu
Novi Maulida.
Pada Tahun Ajaran 20182019 peserta didik TK Kartika
IX-32 berjumlah 61 anak.
Kegiatan ekstrakurikuler yang
dilaksanakan di TK Kartika

IX-32 ialah drumband, menari
dan berenang, kegiatan ini
dilaksanakan di sela-sela jam
pembelajaran sekolah. Selain
itu, TK Kartika IX-32 juga
mengadakan kegiatan di luar
sekolah, diantaranya adalah
cooking class, out-bound,
field trip dan kegiatan gemar
menabung. Pada kegiatan
cooking class, siswa bisa
belajar cara membuat makanan
dan minuman. Kegiatan
out-bound bertujuan untuk
mengasah kemampuan motorik
kasar dan halus pada anak,
serta kegiatan field trip, para
siswa diharapkan mendapatkan
pengalaman belajar yang
dirancang sesuai dengan
kurikulum yang dilaksakan di
luar sekolah.
Siswa juga diajarkan
kegiatan gemar menabung
setiap hari siswa menabung
dicelengan dan setiap awal
bulan di setorkan ke Bank pada
rekening masing-masing.

“knowledge will give you
power, but good character
will give you respect

-eleanorEdisirooseveltPerdana - Majalah Kartika Vicadha 2019

P

elaksanaan pendidikan
di TK menganut prinsip :
“Bermain sambil belajar
dan belajar seraya bermain”.
Bermain merupakan cara yang
terbaik untuk mengembangkan
potensi anak didik. Melalui
pendekatan bermain anak –
anak dapat mengembangkan
5 aspek ( agama, bahasa,
kognitif, fisik motorik kasar/
halus, seni/ kreativitas ).
Model pembelajaran di TK
adalah menggunakan model
pembelajaran sentra dimana
anak – anak lebih fokus dalam
menyelesaikan permainan
dalam belajarnya. Pembelajaran
sentra yang sekarang kami
anggap lebih efisien dalam
pembelajaran anak karena
dengan pembelajaran ini anak
– anak bisa menyesuaiakan
keinginannya tanpa ada
paksaan dari luar diri anak.
Sentra yang diterapkan terdiri
dari 5 sentra diantaranya :
1. Sentra Balok
2. Sentra Persiapan
3. Sentra Peran Makro dan
Mikro
4. Sentra Seni dan Kreativitas
5. Sentra Ibadah

BIDANG PENDIDIKAN
Sentra memungkinkan anak
untuk melakukan eksperimen
terhadap berbagi obyek,
terlibat dalam role playing
saling bercakap-cakap dengan
teman-temannya, bereksplorasi,
berinteraksi secara fisik,
emosional, sosial dan secara
kognitif serta kegiatan variatif
yang menarik lainnya. Sentra
memberikan kesempatan pada
anak untuk bermain baik secara
individual, kelompok kecil
maupun kelompok besar dan
bahkan secara klasikal.
Pada usia 4 – 6 tahun,
kebutuhan anak untuk bermain
dan bersosialisasi lebih penting.
Pada usia ini anak akan cepat
mencontoh figur – figur yang
ada di lingkungan sekitar, maka
dari itu kami mengharapkan
sebagai orang tua atau guru
berilah contoh yang baik bagi
perkembangan anak.
Semoga artikel sederhana
ini bermanfaat dalam upaya
pembinaan dan peningkatan
penyelenggraan TK. Besar
harapan kami pendidikan TK
berfungsi sebagai “TAMAN“

yang menyenangkan dan
ceria yang berdampak pada
peningkatan kualitas pribadi
anak secara psikologis, sosial,
kecerdasan dan ketrampilan.
Kelompok bermain Ujwala
berdiri pada tanggal 19 Februari
2011 dengan nama Pos PAUD
Ujwala dan pada tahun 2015
berubah menjadi Kelompok
Bermain (KB) Ananda Ujwala.
Bangunan yang ditempati pada
saat itu masih di perumahan
perwira, kemudian mendapat
bantuan pembangunan gedung
baru dari Ibu Nenny Gatot
Nurmantyo yang diresmikan
pada bulan September 2017.
Kelompok Bermain Ananda
Ujwala terintegrasi dengan
layanan Bina Keluarga Balita
(BKB) Cempaka dan Pos
Pelayanan Terpadu (Posyandu)
Kemuning di lingkungan Yonif
Para Raider 502/UY Kostrad,
memiliki tenaga pendidik yang
mumpuni terdiri dari Kepala
sekolah Ibu Qoriatul imami
S.PdI, dan 3 orang guru yaitu
Ibu Titik Ulfida, Ibu Jumarni
S.Pd, Ibu Elly Munadziroh

Kegiatan belajar mengajar TK Kartika IX-32 Yonif Para Raider 502
Edisi Perdana - Majalah Kartika Vicadha 2019
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Kegiatan Bermain para murid TK Kartika IX-32 Yonif Para Raider 502
KB Ananda Ujwala mengacu
pada kurikulum KTSP
(Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan) yang berbasis K13,
dalam kurikulum ini banyak
keuntungan bagi peserta
didik diantaranya proses
pembelajaran murid lebih aktif
sebagai fasilitator maupun
motivator, semua aspek bisa
menjadi sumber pembelajaran
serta melahirkan peserta didik
yang lebih siap ke jenjang yang
lebih tinggi.
Pada saat ini kami sudah
mengacu pada pembelajaran
Sentra. Sentra yang kami
gunakan antara lain Sentra
Persiapan, Sentra Balok,
Sentra Peran dan Sentra Alam
yang dikemas secara menarik,
edukatif dan berdampak positif
bagi peserta didik kami dimasa
yang akan datang. Kemampuan
yang dikembangkan antara
lain moral dan nilai agama,
fisik motorik, bahasa, kognitif,
sosial emosional, seni, konsep
diri / keterampilan hidup dan
wawasan kebangsaan.
Kegiatan belajar mengajar di
KB Ananda Ujwala dimulai dari
pukul 07.30 s.d 09.30 WIB
selama 5 (lima) hari kerja dari
Senin sampai Jum’at. Rutinitas
pagi diawali dengan senam

bersama, berdo’a dan
dilanjutkan kegiatan sentra
seperti membuat kolase
sesuai tema, pengenalan
profesi, pengenalan berbagai
jenis tanaman dan permainan
balok. Selain kegiatan
sentra tersebut, anak-anak
melaksanakan kegiatan
ekstrakurikuler setiap hari
jum’at diantaranya menari
dan berenang. Diluar
kegiatan sekolah peserta
didik mengikuti kegiatan out
bond dan filed trip seperti
cooking class di Pizza Hut,
kunjungan ke Peternakan dan
pemerahan susu Koperasi
Agro Niaga (KAN) Jabung
serta ke wisata edukasi ke
Predator Fun Park di Batu
Malang.
Besar harapan kami KB
Ananda Ujwala ikut mencetak
generasi unggulan yang
cerdas, kreatif dan bermoral
yang berguna bagi nusa dan
bangsa. Semoga artikel ini
bermanfaat bagi Lembaga –
Lembaga Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) dalam
Oleh :
meningkatkan kualitas
Ibu Nita dan Ibu Qori
peserta didiknya.
Anggota Persit KCK Ranting 3
Yonif Para Raider 502 Cabang XXI
Koorcab Divif 2 PG Kostrad
Edisi Perdana - Majalah Kartika Vicadha 2019
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KEGIATAN OLAHRAGA BERSAMA
Persit KCK DIVIF 2 PG KOSTRAD
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“VIRA CAKT

KEGIATAN JALAN SEHAT
Persit KCK DIVIF 2 PG KOSTRAD

TI YUDHA”
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MENGUKIR PRESTASI
DI USIA MUDA
“SALSA TIARA CHONGNIA PANGESTU”

A

Salsa Tiara Chongnia Pangestu (15 th)
Ttl : Malang,27 Agustus 2003
Putri dari Sertu Agus Widodo
Satuan Yon Kesehatan 2 Kostrad

ktif, berbakat dan berprestasi
“ itulah tiga kata yang tepat
untuk menggambarkan
seorang anak yang bernama
SALSA TIARA CHONGNIA
PANGESTU. Ia lahir tanggal
27 Agustus 2003 dan sedang
menempuh pendidikan di SMP
Islam Karangploso. Putri kedua
dari Pasangan Sertu Agus Widodo
dan Yuni Ekawati ini terkenal aktif
di kelas ia menempuh pendidikan
SD nya di SDN Ngijo 1 dan
melanjutkan pendidikan di SMP
Islam Karangploso. Hidup dalam
keluarga yang sederhana tidak
pernah menyurutkan semangatnya,
bahkan hal itu yang menjadi salah
satu penyemangatnya untuk
terus berprestasi. Ia memiliki hobi
berolahraga. Beberapa cabang
olahraga yang diikuti antara lain
ialah sepak bola, marathon, dan
karate. Karena rasa ingin tau yang
besar dan kontribusinya terhadap
cabang olahraga yang di gelutinya
maka ia di percaya untuk mewakili
sekolah dalam mengikuti event
olahraga.
Kegemarannya dalam
berolahraga mendorongnya untuk
mengikuti beberapa cabang
olahraga baik di sekolah maupun di
luar sekolah. Saat ini ia tergabung
dalam tim sepak bola putri yaitu
Pujon FC dan Srikandi Metro.
Setiap sepulang sekolah dan
di saat sore hari bahkan setiap
minggu ia selalu menyempatkan
diri untuk berlatih. Dia masih sering
mengikuti latihan di asrama yonkes
2 dan di Divisi Infanteri 2 Kostrad.
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Karena menurutnya berlatih dengan
sungguh-sungguh adalah kunci
kesuksesan. Dia mengatakan bahwa
kedua orang tuanya juga sangat
berperan dalam mencapai prestasi
yang ia raih saat ini. Baginya kunci
utama ialah doa dan usaha yang
paling terpenting, apalagi doa dari
kedua orang tua sehingga dia bisa
meraih prestasi yang begitu banyak
saat ini. Ia mengaku bahwa setiap
orang berhak untuk menang tanpa
memandang siapa dia, dimana dia
tinggal, dan dimana dia menempuh
pendidikan. “BERLATIH ADALAH
KUNCI, DAN BERUSAHA ADALAH
KUNCI MENUJU KESUKSESAN”. Jadi
jangan pernah menyerah untuk belajar
dan berusaha.
Beberapa prestasi yang telah diukir
olehnya antara lain :
Prestasi Marathon dan Sepak Bola :
1. Juara III marathon antar 		
sekolah
2. Juara II sepak bola club Tingkat
Kabupaten
3. Juara I sepak bola Tingkat SMP
putri

Salsa Tiara dengan Ny. Yuni Ekawati
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Tingkat Kabupaten
Prestasi Karate :
1. Juara III komite 50 kg Tingkat
SMP putri
2. Juara III komite 45 kg Tingkat
SMP putri
3. Juara III komite 45 kg Tingkat
pemula putri
4. Juara III kata beregu Cadit 		
putri “Unith Cup”
5. Juara II komite perorangan 50 kg
Cadet putri.
***Red.KV-AYP
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WISATA KULINER

K

ota Surakarta atau yang lebih dikenal dengan
sebutan Kota Solo merupakan sebuah Kota dengan
sejarah panjang dengan berbagai seni budaya
didalamnya. Namun tidak hanya itu, Kota Solo juga
dikenal sebagai Gudangnya wisata Kuliner.
Sejumlah tempat wisata kuliner dipastikan akan
memanjakan lidah bagi para pemburu kuliner Khas Kota
Solo diantara adalah:
1. SERABI SOLO
NOTOSUMAN
Serabi manis ini memang
menjadi salah satu ikon kuliner
di kota solo makanan ini mulai
dikenal pada tahun 1923 yang
dibuat oleh Ny. Hoo Gieng Hok,
usaha ini sekarang sudah dikelola
generasi ketiga. Dari generasi
ini ada tiga orang yang bisa
membuat serabi, salah satunya
Lidyawati yang beralamat di Jl.
Yos Sudarso – Solo.
Awal mula pembuatan
serabi ini dikarenakan Ny Hoo
Gieng Hok sering dimintai tolong
untuk pembuatan apem, namun
karena tidak setiap hari ada
pesanan pembuatan apem maka
Ny. Hoo mengajak putrinya Hoo
Kik No untuk membuat makanan
yang dapat dijual sehari – hari
yaitu seperti yang kita kenal saat
ini dengan nama serabi adapun
bahan dan cara pembuatannya
tidak berbeda denga kue apem.
Karena rasanya enak dan
kebersihannya terjaga makin
lama makin banyak pembeli
yang datang.Karena tempat
pembuatannya di kampung
notosuman maka serabinya
terkenal dengan serabi Solo
Notosuman.
Usaha ini kemudian
dilanjutkan oleh Ny. Kik No yang
kemudian mengalihkan ke anak
anaknya. Dari enam bersaudara
tiga diantaranya melanjutkan
usaha serabi solo.

Namun tidak ada persaingan
bisnis diantara mereka, jika ada
pembeli yang kehabisan maka
akan diarahkan ke tempat saudara
yang lain. Untuk rasa terdapat
tiga macam pilihan, putih, coklat
dan campur dengan harga per
buahnya Rp. 2.600,00.
Untuk hari biasa,
perharinya Lidya memerlukan
20 – 30 kg beras, kalau hari libur
ia bisa menghabiskan 80 kg
beras, sedangkan untuk lebaran
dan hari besar lainnya bahan
tersebut pasti akan bertambah.
Serabi solo Notosuman ini
sangat cocok untuk oleh-oleh
dikarenakan mampu bertahan
selama 24 jam, menurut Ny.
Lidya tidak ada resep dan bahan
khusus yang disembunyikan untuk
pembuatannya.
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2. SELAT MBAK LIES
Sebuah usaha yang berasal dari hobi
memasak dan mengoleksi barang antik itulah
sekelumit gambaran tentang usaha rumahan
Selat Mbak Lies, perempuan paruh baya yang
menuturkan tentang perjalanan usahanya.
Berdiri sejak tahun 1987 kurang lebih 33 tahun
yang lalu, setelah tamat SMA Kusumadya
Ningrum yang kerap dipanggil Lilis, wanita
kelahiran Jakarta yang jatuh cinta dengan
kota solo. Ia mencoba membuka sebuah
warung selat yang dijual per porsi seharga Rp.
300,00 di rumah orang tuanya yang terletak di
Jl.Serengan no 10 rt 03 rw 02 dengan hanya
memiliki dua meja untuk pembeli.
Dengan berjalannya waktu usaha selat
mbak Lies berkembang pesat saat ini selat
mbak Lies dihargai dari Rp. 4.000,00 s.d Rp.
21.000,00.
Menurut Mbak Lies salah satu
kunci sukses warungnya selalu ramai
oleh pengunjung adalah dengan tetap
mempertahankan kualitas dengan cara
mengolah masakan secara dadakan sehingga
tidak ada stok untuk pembeli, dengan harapan
pembeli dapat melihat langsung proses
pengolahan, oleh karena itu Mbak Lies tidak
membuka cabang di tempat lain. Bahkan untuk
tetap mempertahankan semua itu Mbak Lies
tetap mempertahankan kenangan sewaktu dulu
mengawali bisnisnya.
Dengan jam buka mulai pukul 06.00
Wib sd 18.00 Wib, makan selat mbak Lies
paling cocok dinikmati saat musim dingin.
Bahan sayuran segar mulai dari wortel, buncis,
bawang daun dan lainnya langsung diambil dari
Tawangmangu, Boyolali dan Bandung hal ini
makin menambah kenikmatan rasa selat mbak
Lies.
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3. RUMAH MAKAN TENGKLENG HJ BEJO
Masakan tengkleng mungkin sudah
menjadi salah satu kekayaan kuliner nusantara
yang dapat ditemukan di kota lain di Indonesia,
namun di rumah makan Ibu Hj. Bejo terdapat
sesuatu yang berbeda yaitu masakan Tengkleng
dicampur dengan bumbu kacang sehingga
membuat cita rasa menjadi lebih khas. Aneka
hidangan yang bervariasi tergantung dari selera
pengunjung. Adapun bahan dasar di ambil dari
Iga, Kepala, telinga, usus, daging dan tulang
kambing yang diracik sesuai selera pengunjung,
untuk harga dijamin tidak menguras isi dompet
anda , di mulai dari harga Rp. 30.000,00 s.d Rp.
45.000,00 satu porsi, selain Tengkleng juga ada
menu andalan lainnya di warung ini yaitu Sate
Daging dan Sate Buntel.
Ibu Hj Bejo memulai usaha sejak tahun
1964 kurang lebih 55 tahun lalu, pertama kali
berjualan keliling dengan harga per porsi Rp.
250,00 tiga tahun berselang membuat warung
bongkar pasang di depan Benteng Van The Burg
– Solo, dan sejak tahun 1995 mulai membesarkan
usaha di warung yang saat ini, dengan
berjalannya waktu ibu Hj. Bejo yang sudah lanjut
usia, usahanya diteruskan oleh putrinya yang
bernama Ibu Setyani hingga saat ini. Dan jangan
lupa karena telah menjadi salah satu tujuan
wisata kuliner dikota solo warung ini menjadi
salah satu tempat favorit Presiden RI Joko
Widodo sejak beliau masih menjadi pengusaha
sampai dengan sekarang jika beliau pulang ke
Solo pasti mampir ke warung yang buka pada
pukul 08.00 Wib dan tutup pada pukul 16.00 Wib.
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4. NASI LIWET BU WONGSO LEMU
Bicara tentang Solo memang gak ada
matinya apalagi soal kuliner Malam. Salah
satunya yang telah melegenda sejak tahun
1950, warung makan yang berada di jl. Teuku
Umar, Keprabon ini tak pernah sepi oleh
pengunjung karena namanya yang sudah
fenomenal. Tak perlu diragukan lagi untuk cita
rasanya, karena Ibu Wongso ini merupakan
salah satu juru masak Kepresidenan pada
masa Presiden RI ke 2.
Satu porsi terdiri dari nasi gurih, yang
dipincuk dengan daun pisang, serta aneka
lauk dari suwiran ayam, sayur labu siam, telur
hingga ampela ati dan bubur santan. Ada
juga ayam ingkung dada, paha, sayap dan
ceker sebagai pelengkap lauk. Untuk rasanya,
nendang banget ada paduan pedas, gurih
dan manis yang menggugah selera. Khasnya
makanan disini adalah nasi liwet dengan
Ayam Kampung opor kering.
Nasi liwet di Bu Wongso Lemu ini
mulai buka pada jam 18.00 wib sd 02.00 wib
dengan harga yang ditawarkan bervariasi per
porsinya dari Rp. 20.000,00 sd Rp. 30.000,00
ada keunikan tersendiri yang dapat kita temui
jika membeli nasi liwet Bu Wongso Lemu,
yakni penjual yang masih memakai baju
tradisional kebaya.
5. GUDEG CEKER BU MARI
Warung Gudeg yang satu ini berada di jl.
Gatot Subroto, Ibu Atik pemilik warung saat ini
merupakan generasi ketiga dari Bu Mari yang
telah berdiri sejak 50 tahun silam, Ciri khas dari
masakan Gudeg Bu Mari adalah perpaduan rasa
pedas dan gurih yang berbeda dengan dari rasa
Gudeg pada umumnya yang manis, Rasa pedas
makanan ini bukan berasal dari Gudeg melainkan
dari kuah Sambal Goreng yang memang sengaja
dibuat sangat pedas.
Nasi Gudeg ceker bu Mary memiliki tekstur
yang berbeda dengan ditempat lain karena jika
disini cekernya sangat lunak selain makanan
diatas juga menyediakan menu lainnya seperti
bubur lemu, telur rebus yang harga per porsinya
mulai Rp. 10.000 sd Rp. 35.000 dan mulai buka
pada jam 17.00 wib sd 10.00 wib.
Dalam sehari Ibu Atik dapat menghabiskan
sekitar 20 kg nangka muda dan jika hari libur
seperti lebaran warung special gudeg bu Mari ini
dapat menghabiskan sekitar 90 kg nangka muda.
Warung ini termasuk popular dikalangan tokoh
dan artis nasional seperti Bpk.Wiranto, Bpk.
Amien Rais, Irfan Hakim dll.
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6. DAWET TELASIH BU DERMI
Minuman khas Solo yang satu ini
memang murah meriah dan tak lekang oleh
zaman selain memiliki rasa yang unik juga
berkhasiat untuk kesehatan tubuh. Ditengah
tengah maraknya minuman menyegarkan
dewasa ini Dawet Telasih tetap menjadi salah
satu favorit yang harus dicoba di kota solo.
Dawet telasih Bu Dermi berlokasi di
dalam Pasar Gede – Solo. Bu Jo merupakan
penjual generasi pertama pada tahun 1950an.
Kala itu harga semangkuk Dawet masih senilai
Rp. 25,00. Kemudian usaha ini dilanjutkan
oleh anaknya yang bernama ibu Sudermi.
Meneruskan usaha orang tua menjadi tujuan
utama ibu Sudermi dalam menjalankan usaha
Dawet Telasih saat ini.
Bahan dasar Dawet telasih adalah
beras, cendol, daun suji, telasi yang berasal
dari biji kemangi, ketan hitam manis, dan bubur
sumsum. Selain sebagai minuman penghilang
dahaga Dawet Telasi juga diyakini memiliki
khasiat untuk kesehatan, seperti beras dan
bubur sumsum yang memiliki khasiat untuk
menambah tenaga, daun suji sebagai pewarna,
Telasi berfungsi untuk mengobati sariawan
dan panas dalam. Sehingga dapat disimpulkan
Dawet Telasi dibuat dari bahan yang
menggunakan bahan tradisional, satu mangkuk
Dawet Telasih saat ini dihargai Rp. 9.000,00
yang buka mulai pukul 06.00 Wib sd 18.00 Wib.
7. WEDANGAN PENDHOPO
Terletak di jalan Srigading 1 No. 7 Turisari
Mangkubumen, Banjarsari Solo, salah satu
destinasi Kuliner Malam khas Solo yang tidak
boleh dilewatkan. Angkringan ini berbeda dari
dari yang lain, karena letaknya yang berada di
tengah kampung, agak menjorok ke dalam dan
menempati sebuah bangunan rumah kuno yang
bernuansa vintage. Wedangan ini buka setiap
hari Senin-Sabtu pukul 17.00 – 24.00 WIB.
Dengan harga yang sangat terjangkau.
Untuk menu yang terkenal khas dari
Wedangan ini adalah Sayur Ndeso yang berisi
Tahu, tempe, Lombok ijo yang dimasak dengan
santan. tersaji pula berbagai macam camilan
seperti jadah, sosis dan sate-sate yang dapat
dihangatkan dengan dibakar diatas bara api
sehingga menambah cita rasa dan ciri khas
tersendiri.
Tahun 2011 Wedangan ini berdiri,
berawal dari pemiliknya Pak Totok dan Bu Usti
yang mempunyai koleksi Gebyog dan barang
barang jadul, akhirnya mempunyai ide untuk
membuka wedangan. Mbah Kathi mempunyai
andil besar juga di wedangan ini. Mbah Kathi
yang merupakan pemomong Ibu Usti dari
kecil sekaligus juru masak yang menjadi khas
Wedangan ini. ***Red.KV-DE
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Ny. Adriana bermain musik dengan anak-anak Difabel

MEREKA TAK BERBEDA

A

driana Maria Obenu,
S.Ag, seorang istri dari
Kopral Dua Yoseph
yang berdinas di
Batalyon Infanteri Yonif Raider
514/SY berasal dari Kabupaten
TTU (Timor Tengah Utara)
tepatnya Kota Kefamananu,
salah satu Kota Kabupaten di
Propinsi Nusa Tenggara Timur
yang berbatasan langsung
dengan Negara Republic
Democratic Timor Leste
(RDTL).
Ny. Yoseph, saat ini
bekerja pada cabang Yayasan
Bakti Luhur di Bondowoso.
Yayasan Bakti Luhur ini
adalah yayasan sosial yang
memberi perhatian khusus
kepada para penyandang
cacat yang miskin, terlantar
dan terpinggirkan. Yayasan
Bakti Luhur resmi berdiri pada
tanggal 5 Agustus 1959 di
Madiun, dengan berjalannya
waktu, pada tahun1975 pusat
Bakti Luhur dipindahkan ke
Malang. Yayasan Bakti Luhur
mempunyai MISI dan VISI
yang khas yakni pelayanan
anak cacat karena salah satu
atau beberapa sebab secara
fisik, psikis, mental, sosial–
ekonomi yang menyebabkan
keterbelakangan dalam
perkembangannya.

Secara umum bidang karya
Yayasan Bakti Luhur meliputi :
1. Pendididkan untuk anak
cacat (PLB) dan Pembina
anak cacat
2. Klinik bimbingan dan 		
Testing psikologi
3. Asrama (wisma) untuk
anak-anak dari semua jenis
kecacatan
4. Terapi dan pembinaan
terapi (psysio therapy,
speech therapy, ortho
therapy, occupational
therapy)
5. Workshop latihan kerja dan
bengkel
6. RBM (Rehabilitasi
Bersumber daya Masya
rakat) yang dilakukan
diluar wisma/panti asuhan.
Berkat kerjasama Pemda
Kabupaten Bondowoso dan
Yayasan Bakti Luhur sejak
tahun 2005 sehingga hadirlah
RBM Bakti Luhur Bondowoso
yang beralamatkan di Jl. Yos
Sudarso No. 34 BlindunganBondowoso. Pelayanan sosial
ini merupakan perluasan
wilayah pelayan dari Bakti
Luhur Jember (Jl. S. Parman
no 115 Sumbersari-Jember).
RBM Bakti Luhur Bondowoso
melakukan pelayanan
pendidikan bagi para difabel
dengan mencari, membina dan

merehabilitasi sehingga
para difabel yang mana
dengan kondisi fisik, psikis,
mental, sosial–ekonomi,
menjadi salah satu penyebab
keterbelakangan dalam
perkembangannya supaya
dapat berdaya guna untuk
menghadapi masa depan
dengan harapan yang lebih
baik.
Pelayanan sosial
ini tidak akan berhasil jika
tidak melibatkan banyak
pihak baik pemerintah,
swasta maupun masyarakat
pada umumnya yang saling
bersinergi untuk bersamasama mengangkat derajat
para difabel bahwa mereka
pun memiliki kesempatan
yang sama untuk maju
dan berkembang. Dengan
menyediakan kelas-kelas
terapi, pendampingan orang
tua dan keluarga, sosialisasi
ke masyarakat, membangun
unit-unit pelayanan di desa/
kecamatan, mengadakan
pelatihan bagi orang tua dan
guru, mengarahkan difabel
untuk menyiapkan masa
depan dengan menguasai/
memiliki satu kemampuan/
keterampilan, merujuk ke
tempat-tempat kerja yang
menyerap tenaga kerja difabel.
Menjalani peran
sebagai istri/ibu dan wanita
yang bekerja bukan tanpa
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halangan bagi Ny. Yoseph,
karena harus dengan bijak
membagi waktu untuk keluarga,
mengikuti kegiatan Persit dan
bekerja, agar tidak ada yang
terabaikan. Dalam situasi
seperti ini peran dan pengertian
baik suami maupun istri
sangatlah penting untuk saling
mendukung dan memahami
situasi dan tanggung jawab
dari masing-masing yang harus
diemban.
Bekerja di daerah
sendiri tentu berbeda dengan
bekerja di daerah lain yang
sarat dengan perbedaan baik
bahasa, budaya, suku maupun
agama. Namun dengan satu
misi bahwa mereka para difabel
adalah sesama manusia yang
perlu diperhatikan bukan saja
karena belas kasihan tetapi
melihat lebih jauh bahwa
terlepas dari segala kekurangan
mereka terselip kemampuan
yang Tuhan sediakan sebagai
anugerah bagi mereka.
Akhir kata jangan tunggu
tua baru berguna untuk sesama
tapi pakailah kemampuan yang
dimiliki untuk berguna bagi
sesama bukan saja kepada
mereka yang normal tetapi
terlebih kepada mereka yang
memiliki kekurangan dan
keterbatasan.

BIDANG SOSIAL
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Adriana Maria Obenu
Istri dari Kopral Dua Yoseph
Satuan Yonif Raider 514 Kostrad

Ny. Adriana bermain musik dengan anak-anak Difabel

Edisi Perdana - Majalah Kartika Vicadha 2019

Oleh:
Elip Agustin
Anggota Persit KCK Ranting 3
Yonif Raider 514 Cabang XXII
Koorcab Divif 2 PG Kostrad
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BERPRESTASI SEJAK DINI
K

erja keras dan ketekunan,
itulah dua kata kunci
yang tepat untuk
menggambarkan siswa yang
memiliki nama lengkap Wira
Widyadhana Yongmodo.
Siswa yang lahir pada 13
Februari 2009 ini menempuh
pendidikan di SD IT KIC
Bondowoso. Wira panggilan
akrabnya sudah mulai mengikuti
kegiatan karate sejak usia 7
tahun yang terinspirasi dari
Ayahnya yang memang seorang
pelatih karate dan seorang
anggota TNI Batalyon Infantri
Yonif Raider 514/SY.
Anak kedua dari pasangan
Pelda Sumantri dan Yuliana
Lestari ini terkenal aktif dikelas
dan berprestasi di sekolahnya.
Pemegang sabuk hitam
atau Dan 1 ini sudah
mengikuti banyak
kejuaran tunggal
maupun beregu yang
diselenggarakan
mulai dari
tingkat
kabupaten
maupun
kejuaraan
Tingkat
Nasional.

Dukungan dan motivasi
tak lepas selalu diberikan
oleh sang ayah dan pelatih
karatenya. Hidup dalam
keluarga militer membuat
semangat Wira semakin
membara untuk terus
mengasah kemampuan karate.
Menurut orang tuanya kadang
Wira merasa lelah, karena
latihan yang terus menerus.
Apalagi bila mendekati saatsaat akan mengikuti kejuaraan
pasti dibutuhkan fisik yang
kuat dan konsentrasi yang
tinggi. Untuk itu di butuhkan
kerjasama antara orang tua
dan anak dalam membagi
waktu jam belajar, waktu
berlatih dan waktu istirahat.
Orang tua Wira selalu
menanamkan sikap disiplin
dan pantang menyerah kepada
Wira.

Beberapa prestasi yang
telah di ukir oleh Wira antara
lain adalah Juara II Kata Usia
Dini Porkab Bondowoso tahun
2016, Juara I Kata Perorangan
Usia Dini Piala Danramil
0824/24 tahun 2017, Juara III
Kata Beregu Usia Dini Pekan
Olahraga Kab. Bondowoso
ke IV tahun 2018, Juara II
Kata beregu Usia Dini Putra
Kejuaraan Nasional INKAI
tahun 2018 di Kalimantan
Selatan dan masih banyak
prestasi yang telah diraih oleh
siswa yang satu ini.

Keluarga Pelda Sumantri
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Kunci dari apa yang telah dicapainya
saat ini tentunya adalah berlatih,
berusaha, berdoa dan tentunya support
dari orang tua, guru serta teman-temannya.
Wira juga mendapat beasiswa dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang disalurkan
melalui KC Bondowoso pada bulan April tahun 2018.
Dengan adanya beasiswa ini, orang tua
Wira berharap bahwa anaknya tidak malas
berlatih dan bisa memberi contoh semangat
kepada teman-temannya yang lain dan agar
kedepannya bisa memberi inspirasi kepada
anak-anak lainnya bahwa prestasi tidak hanya
dari bidang akademik saja melainkan bisa dari
bidang non akademis seperti Wira.***Red.KV-DE

Wira Widyadhana Yongmoodo (10 th)
Ttl : Bodowoso, 13 Februari 2009
Putra dari Pelda Sumantri
Satuan Yonif Raider 514 Kostrad

Keluarga Pelda Sumantri

“DO NOT FIGHT WITH
THE STRENGH, ABSORB IT,
AND IT FLOWS USE IT”
-YIP MANEdisi Perdana - Majalah Kartika Vicadha 2019
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PEMANFAATAN
LIMBAH POSPAK
(POPOK SEKALI PAKAI)

D

ewasa ini diapers /
pampers / popok bayi
sekali pakai sudah tidak
asing lagi bagi kita, bahkan
mungkin diapers ini sudah
menjadi kebutuhan primer bagi
rumah tangga. Hampir sebagian
besar ibu–ibu di era sekarang
tidak ingin repot mencuci popok
kain milik anaknya dan beralih
ke popok sekali pakai / diapers.
Namun siapa sangka dari
survey yang telah dibuktikan
efek dari penggunaan diapers
ini sangatlah besar. Limbah
diapers adalah limbah
terbanyak urutan ketiga yang
paling banyak didunia. Sering
sekali kita jumpai limbah
diapers ini dibuang di sungai,
tanah kosong, pinggir jalan, dan
tempat umum lainnya.
Akibat dari limbah popok
bayi ini sangatlah parah bahkan
Gubernur Jawa Timur pernah
digugat karena limbah popok
bayi. Pemberitaan ini tentu
membuat kita prihatin dan
kaget. Siapakah yang patut
disalahkan atas dampak dari
limbah diapers? Berangkat
dari masalah tersebut,
timbullah satu keinginan dari
seorang anggota Persit Kartika
Chandra Kirana Ranting 2
Yonif Raider 2 Yonif Raider 509
untuk memanfaatkan limbah
popok sekali pakai dangan
cara meminimalisasi limbah
diapers menjadi sesuatu yang
bermanfaat.

Tim redaksi berhasil
menemui Ny. Putut yang juga
kesehariannya bekerja sebagai
Kowal di TNI-AL. Gagasan yang
diperoleh yaitu limbah diapers
diolah menjadi media tanam
untuk tanaman di halaman.

“ Kebetulan saya memiliki anak
bayi yang berusia 3 bulan
yang memakai popok sekali
pakai. Saya agak kesulitan
membuang popok tersebut
karena harus menggali tanah
untuk menguburnya, sampai
mendapatkan informasi dan
pencerahan tentang limbah
diapers yang bisa dimanfaatkan
untuk media tanam” , ujar ibu
satu anak ini.
Cara media tanam
dari diapers bekas ini sangat
efektif dan mudah, bahkan
tidak ada biaya tambahan
untuk membuatnya, prinsip
kerjanyapun sangat mudah.
Didalam popok sekali pakai
terdapat gel yang fungsinya
menyerap cairan urine agar
tidak meleber kemana-mana,
sangatlah bermanfaat jika
gel ini dikeluarkan dari popok
sekali pakai kemudian dicampur
dengan media tanam, kompos
dan humus sehingga menjadi
sangat baik untuk penyerapan
air pada tanaman.

Air akan lebih lama bertahan
di media tanam. Baiknya lagi
ketika kita hendak berpergian
dan meninggalkan rumah
dalam beberapa hari, kita tidak
perlu bingung untuk meminta
tolong orang lain menyirami
tanaman kita karena ada
cadangan air yang disimpan
di media tanam yang sudah
bercampur dengan gel popok
bekas ini.
Bagaimanakah cara
memanfaatkan limbah popok
sekali pakai?
Pemanfaatan popok
sekali pakai sangatlah mudah,
irit dan efektif, dengan catatan
tidak ada kotoran/pup yang
tersisa, jadi hanya popok sekali
pakai yang terisi dengan urine
saja, dengan langkah-langkah
sebagai berikut :
1. Ambil gel dari diapers
bekas, tambahkan air hingga
gelnya mengembang. Setelah
mengembang maka gel akan
sangat mudah dipisahkan dari
plastiknya.
2. Campur gel yang sudah
mengembang tadi dengan
tanah dan pupuk, lalu letakkan
dalam pot tanaman.
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3. Tanamlah tanaman, pot tidak
perlu disiram lagi dalam waktu
lama. Gel ini akan menyimpan
air, dan bisa dimanfaatkan
oleh tanaman dalam waktu tiga
bulan. Bila media terlihat kering
dan meyusut baru disiram lagi
dengan air.
Caranya sangat
mudah, apalagi untuk ibuibu yang tidak bekerja dapat
membuat ini dirumahnya. Ny
Putut juga menuturkan bahwa
limbah diapers ini tidak hanya
digunakan untuk media tanam
saja, namun juga bisa untuk
pupuk. Bahkan kapas dari
limbah dapat digunakan untuk
media tanam.
Apakah ada contoh dikota besar
yang sudah memanfaatkan
limbah popok ini sebagai media
tanam?

“Tentu, tidak jauh
didaerah asal saya di malang
sudah banyak sekali yang
menggunakan media tanam
dari gel pampers bekas ini, di
malang bahkan tidak hanya gel
nya saja yang di pakai bahkan
kapas pampersnya pun biasa
digunakan sebagai media
tanam .”

Apakah anda tidak merasa jijik
menggunakan Pospak ?
“Jijik mana kalau bekas
pampers anak kita ini kita buang
di sungai kemudian air sungai
itu di daur ulang di PDAM yang
mengalir ke rumah kita, padahal
air adalah sumber kehidupan.
Saya pun tidak merasa jijik
karna pospak yang saya pakai
ini bekas anak saya sendiri“.
Tanaman apa saja yang bisa
ditanam dengan media limbah
diapers ini bu ?
“Tanaman apa saja
bisa , bahkan saya punya
kebun kangkung sendiri di
belakang rumah dan tumbuh
subur dengan tanah yang
saya campur dengan pospak.
Sayuran kangkung pun dapat
tumbuh dengan subur bahkan
di musim kering juga kangkung
tidak layu dan selalu segar.
Hal ini adalah salah satu cara
ekonomis untuk memenuhi
kebutuhan sayur keluarga.
Berapa biaya yang
dikeluarkan untuk membuat
media tanam dari limbah
diapers?
“Tidak ada biaya apapun,
gratis hanya memanfaatkan
peralatan yang ada.

Peralatan untuk membuat media tanam dari limbah Pospak
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Apakah ada pesan untuk
para ibu yang masih
mempergunakan pospak
pada anaknya?
“Kita berani memakai
popok sekali pakai, berarti
juga harus konsekuen dan
bertanggung jawab atas
limbahnya. Karena pospak
yang dibuang di sembarang
tempat dapat merusak
ekosistem yang ada dan
menyebabkan lingkungan
tercemar. Jika kita mau lebih
lama hidup di bumi ini, mari
kita jaga bersama kelestarian
alam demi anak cucu kita.
Memanfaatkan apa yang ada di
sekitar kita, dari kita untuk kita.
Tidak ada salahnya mencoba
jika itu menguntungkan. Tidak
perlu merasa itu menjijikan jika
kita mau merubah lingkungan
kita, mulailah dari diri kita
sendiri. Saya tidak memungkiri
awalnya saya agak jijik ketika
mencoba ini, namun suami
selalu mengingatkan baik
dan buruknya rumah dan
lingkungan kita adalah dari
diri kita sendiri. Kalau bukan
kita yang merawat siapa lagi?.
Mari kita mulai membiasakan
menjaga dan melestarikan
lingkungan hidup.
***Red.KV-AYP
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Nama
Tempat, tanggal lahir
Pendidikan terakhir
Status
Satuan

: Siti Fauziya Ulfa
: Sidoarjo, 20 November 1986
: D3 Kebidanan
: Istri dari Serma Rofi Oktavianto
: Yonkes 2/YBH/2 Kostrad

RUMAHKU InSPIRASIKU

(Pemanfaatan Lahan Pekarangan di Area Rumah)

S

atuan Yonkes 2/YBH/2
Kostrad merupakan
salah satu satuan
dibawah komando
Divisi Infanteri 2 Kostrad yang
bertugas menyelenggarakan
dukungan kesehatan dan
pelayanan kesehatan di
satuan jajaran Divisi Infanteri
2 Kostrad, dibawah pimpinan
Danyonkes 2/YBH/2 Kostrad
Letkol Ckm dr. Djeffri Frederik
Longdong, Sp.An.,M.
Kes. Terletak di wilayah
desa Girimoyo, kecamatan
Karangploso, kabupaten
Malang. Lokasi yang cuaca dan
tanahnya cukup mendukung
untuk membudidayakan
berbagai macam tanaman,
terutama sayur-mayur dan
buah-buahan.
Kesejahteraan bangsa
dimulai dari kesejahteraan
keluarga. Keluarga sebagai
satuan sosial terkecil dan
merupakan pondasi bangsa.

Keluarga yang sejahtera
adalah keluarga yang dapat
memenuhi kebutuhan dasarnya
seperti sandang, pangan, dan
peningkatan mutu kesehatan
dilingkungan tempat tinggal.
Berkenaan dengan hal tersebut,
Ketua Persit KCK Cabang 28
Yonkes 2/YBH/2 Kostrad, Ny.
Djeffri Frederik Longdong,
selalu menghimbau anggotanya
untuk dapat memanfaatkan
lahan kosong di area rumah
agar dapat berdaya guna
dengan maksimal. Seperti yang
dilakukan oleh salah satu istri
dari anggota Yonkes 2 yakni
Ny. Rofi Oktavianto, istri dari
Serka Rofi Oktavianto yang saat
ini tengah melakukan Tugas
Operasional di Papua. Ibu satu
orang putri dan satu putra ini
dapat memanfaatkan lahan
pekarangan di sekitar rumah
dengan sangat baik sebagai
penyaluran hobi, pemenuhan
kebutuhan sehari-hari bahkan

meningkatkan pendapatan
keluarga. Lingkungan
perumahan yang menyisakan
lahan sempit terkadang tidak
dimaksimalkan penggunaanya,
namun berbeda dengan
Ny. Rofi. Meskipun dengan
lahan sempit dan terbatas,
Ny. Rofi bisa mengatur tata
letak sehingga lahan tersebut
bisa dikelola dengan efektif
dan efisien. Ny. Rofi sangat
menyadari bahwa perannya
sebagai seorang istri prajurit
sekaligus ibu mengharuskan
untuk selalu bisa melaksanakan
tugas dengan seimbang.
Selain dalam permasalahan
pengelolaan keuangan,
perempuan juga harus
kreatif dalam peningkatan
kesejahteraan skala keluarga
dengan mandiri dan jika perlu
bisa menghasilkan pendapatan.
Sejak tahun 2010, awal
mula masuk di asrama Yonkes
2,
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perempuan yang berprofesi
sebagai ibu rumah tangga ini
sudah mulai merancang dan
merencanakan bagaimana agar
pekarangan rumah yang tidak
terlalu luas bisa lebih bermanfaat
bagi keluarga kecilnya. Di
area depan rumah, beberapa
jenis tanaman hias dan bunga
tumbuh dengan sangat subur
dan indah. Berbagai jenis puring,
anturium serta anggrek terawat
dengan baik di area di sebelah
rumah dibawah paranet yang
berfungsi sebagai pengontrol
intensitas cahaya matahari yang
dibutuhkan tanaman. Di bagian
lainnya ada lavender, kamboja
serta beberapa tanaman toga
yang menaungi kolam ikan lele
yang berukuran tidak terlalu
besar. Menurutnya, budidaya
ikan lele tergolong relatif mudah.
Sebagai salah satu dukungan
terhadap program Gemar Makan
Ikan, ikan lele tersebut hanya
digunakan sebagai konsumsi
sehari-hari sebagai pemenuhan
gizi keluarga karena ikan lele
mengandung protein hewani
yang sangat bermanfaat bagi
tubuh kita. Di sebelah kolam
ikan terdapat kandang bebek.
Lain halnya dengan ikan lele,
bebek tersebut diternakkan
untuk kemudian dijual hasilnya.
Ia menuturkan, untuk pembuatan
kandang penempatanya berada
dipojok lahan yang letaknya
tidak terlalu dekat dengan
rumah, yang terpenting adalah
kebersihan yang harus selalu
dijaga agar tidak menimbulkan
bau tak sedap maupun
membawa bibit penyakit. Di area
belakang rumah yang terbilang
sempit, tumbuh berbagai macam
tanaman toga yang ditanam
dalam polybag, seperti jahe
merah, kunyit putih, laos, jeruk
sambal, pandan, dlingu bawang
dan tebu ireng. Tanaman toga
sangat bermanfaat terutama jika
ada anggota keluarga maupun
tetangga yang sakit.Pengobatan
tradisional terkadang masih
menjadi pilihan sebagai
pertolongan pertama untuk sakit
seperti demam, batuk, pilek dan
sakit perut.
Selain tanaman toga,
terdapat pohon buah stroberi, ubi
kayu dan buah naga yang

jumlahnya tidak terlalu banyak
namun hasilnya bisa untuk
dikonsumsi sendiri meskipun
pohon buah naga tergolong
lama berbuah. Tomat, seledri,
kemangi, cabe dan daun
prei juga ditanam, semakin
melengkapi kebun kecil
dibelakang rumah. Tanamantanaman tersebut sering
dimanfaatkannya sebagai
pelengkap bahan masakan
sehari-hari sehingga tidak perlu
membeli karena sudah tersedia
dan bisa dipanen kapanpun
tanpa mengenal musim.
Di dekat rumah, tepatnya area
depan terdapat lahan kosong
yang dimanfaatkan untuk
menanam serai dan jagung.
Kedua tanaman inilah yang
hasilnya dimanfaatkan untuk
dijual pada masyarakat di
sekitar.
Rumah Ny. Rofi yang asri
seringkali diikutsertakan dan
berhasil memenangkan lomba
Rumah Sehat. Sudah ada
beberapa piala dan sertifikat
kejuaraan yang didapatkan.
Pada tahun 2013 meraih juara
pertama tingkat Koorcab dalam
rangka HUT Persit ke-67. Tahun
2016 juara pertama tingkat PG
Kostrad dalam rangka HUT
Persit ke-70 dan pada tahun
2018 mendapatkan peringkat
pertama di tingkat Pengurus
Pusat (PP) dalam rangka HUT
Persit ke-72. Prestasi yang
semakin bertambah membuat
Ny. Rofi dan keluarga untuk
selalu meningkatkan potensi
keluarga kecil mereka. Pada
saat ini Serka Rofi Oktavianto
sedang melaksanakan
Tugas Operasional di Papua.
Meskipun demikian, ia tetap
melaksanakan tugasnya
sebagai anggota Persit dan ibu
rumah tangga dengan baik.
Sekelumit pengalaman
dan prestasi yang sudah
diraih tidak menjadikanya
cepat berpuas hati dan justru
menjadikan kebanggaan
tersendiri. Semangatnya untuk
tetap menyediakan menu
makanan sehat untuk keluarga,
merawat dan menjaga berbagai
macam tanaman dan ternak,
tidak pernah surut meski tidak
mudah dan terkadang
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ada beberapa kendala yang
harus dihadapi. Sebaliknya,
ia menjadikannya sebagai
motivasi dan berharap anggota
Persit yang lain bisa terinspirasi
dan memiliki semangat yang
sama demi kehidupan yang
lebih baik.
Rumahnya pernah
juga mengikuti perlombaan
dan mendapatkan hasil yang
sangat memuaskan dalam
tingkat Koorcab, Tingkat
Kostrad maupun tingkat Pusat
, suatu rasa syukur tapi tak
menyingkirkan rasa bangga
untuk Batalyon Kesehatan
2/YBH/2 Kostrad karena
membawa nama Divisi Infanteri
2 Kostrad.
Adapun hasil yang pernah
diraih dalam pemanfaatan
perkarangan rumah (Rumahku
Inspirasiku) yaitu :
1. Juara 1 Rumah Sehat Tingkat
Koorcab Divif 2 Kostrad
Tahun 2013
2. Juara 1 Rumah Sehat Tingkat
Koorcab Divif 2 Kostrad
Tingkat PG Kostrad Tahun
2016
3. Juara 1 Rumah Sehat Tingkat
Koorcab Divif 2 Kostrad
Tingkat Pusat Tahun 2018.
***Red.KV-DE
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DUKUNGAN
ORANG TUA
DALAM MENGISI

MASA MUDA
ANAK

Shelya Andini Wibowo

S

helya Andini Wibowo
adalah putri dari Pelda
Agus Wibowo dan Ibu
Citra Moestikaning Wardana.
Lahir di kota Malang Jatim pada
tanggal 16 Agustus 2002. Saat
ini tercatat sebagai siswi SMA
Negeri 10 Malang. Bermula
pada bulan Februari 2018 Tim
Malang Post bersosialisasi
ke seluruh SMA di Malang,
untuk setiap SMA mengirim
perwakilannya dalam Pemilihan
Putri Kartini 2018 dalam rangka
memperingati Hari Kartini.
Atas saran teman dan guru
pembimbing ekstrakurikuler
Shelya ditunjuk sebagai
perwakilan SMA Negeri 10
Malang untuk mengikuti seleksi
itu. Dengan mengantongi ijin
dari pihak sekolah dan orang
tua akhirnya Shelya mengikuti
ajang itu. Dari 80 peserta
sekota Malang dan Kabupaten
akhirnya diadakanlah seleksi.
Seleksi itu antara lain tes
wawancara dalam melihat cara
berbicara pada audience dan
ada tes talenta untuk melihat
bakat yang dia miliki. Dalam tes
talenta itu Shelya menunjukkan

bakatnya dalam bermain gitar
sambil berpuisi tentang Kartini
dalam Bahasa Inggris. Awalnya
orang tua juga sangat pesimis
mengingat Shelya tidak pernah
mengikuti lomba tingkat kota
seperti itu, dan kemampuan
bermain gitarnya juga diperoleh
Cuma dengan belajar dari
Youtube, serta kemampuan
Bahasa Inggrisnya juga hanya
banyak belajar melalui media
internet saja.
Setelah melalui tahap itu
diputuskan 30 peserta sebagai
finalis Putri Kartini 2018 Malang
Post. Awalnya Shelya amat
pesimis karena persaingan
sangat ketat, tetapi berkat tekad
dan semangatnya, dia masuk
30 besar finalis. Sampai di akhir
seleksi pada tanggal 22 April
2018 di Swarna Paksi Hotel
Kartika Graha Malang Shelya
berhasil meraih Juara Favorit
Putri Kartini 2018 Malang Post.
Pada bulan Juli 2018
Shelya melihat di sosial media
bahwa Universitas Brawijaya
Malang menyelenggarakan
Global Guardian Project
Conference acara

semacam seminar bersama
mahasiswa dari negara lain.,
mengenal budaya mereka, dan
berdiskusi.Tujuan awal Shelya
mengikuti acara tersebut
adalah untuk memperlancar
komunikasi Bahasa
Inggrisnya. Kegiatan tersebut
diselenggarakan di Gets Hotel
Malang selama 3 hari. Setelah
akhir acara kegiatan tersebut
Shelya berhasil terpilih
sebagai peserta wanita teraktif
dan terbaik pilihan panitia.
Pada bulan Agustus
2018, Shelya kembali melihat
di sosial media Instagram
bahwa Fakultas Kesehatan
Masyarakat UNAIR Surabaya
menyelenggarakan pemilihan
Duta Makanan Sehat 2018
se-Jatim. Shelya kembali
mencoba mengikuti lomba
tersebut, mengikuti tahap
tes tulis secara online,
mengumpulkan hasil tulisan
berupa makalah dan video
tentang makanan sehat
dengan mengambil tema Diet
Militer dengan Singkong.
Setelah melalui tahap itu,
Shelya masuk sebagai
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Para Finalis Miss Global Jawa Timur 2019

8 besar Finalis Duta Makanan
Sehat 2018 se-Jatim yang
diselenggarakan FKM
Universitas Airlangga Surabaya.
Dengan diantar kedua orang tua
dan atas biaya transportasi dari
sekolah Shelya berangkat ke
Universitas Airlangga Surabaya
untuk mengikuti seleksi tahap
selanjutnya, tetapi Shelya
hanya terhenti di 8 besar finalis.
Walau hanya berada di 8 besar
finalis, Shelya sudah menjadi
kebanggaan bagi kedua orang
tuanya. Shelya tak berhenti
ingin selalu ingin berprestasi di
masa mudanya. Walau menjadi
pemenang bukan tujuan utama,
tapi menjadi pengalaman yang
luar biasa.
Menghiasi masa muda
dengan bahagia dan melakukan

hal yang positif supaya
kelak bisa menjadi jembatan
menuju keberhasilan di masa
depan. Meskipun hanya
seorang anak dari prajurit
TNI AD yang tidak memiliki
kehidupan berlebih secara
ekonomi, Shelya tetap harus
memiliki semangat berprestasi.
Saat ini Shelya sedang
kembali mengikuti seleksi
pemilihan Miss Global Jatim
2019. Shelya mencoba
mendaftarkan diri dan berkat
kemampuannya berbahasa
Inggris secara aktif dia lolos
menjadi 10 besar finalis
Miss Globlal Jatim 2019
Batch Malang yang untuk
kemudianakan diambil satu
pemenang untuk mewakili Jatim
di Tingkat Nasional.
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Orang tuanya senantiasa
memberikan doa dan dukungan
mengingat Shelya tidak pernah
diikutkan kursus sebagai model,
hanya mengandalkan bakat
otodidak dan kemauan yang
keras dari Shelya. Menjadi
pemenang bukanlah hal yang
utama, tetapi mendukung anak
untuk selalu melakukan hal
yang positif di masa mudanya
adalah hal yang terpenting.
Orang tua tidak boleh
memaksakan kehendaknya
masalah cita-cita, bakat, dan
kemauan anak. Tetapi orang
tua harus mendukung dan
memfasilitasi kemauan anak
selama itu hal yang positif.
***Red.KV-JS
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M

BAKTI SOSIAL
BANJIR MADIUN

adiun, salah satu kota
di Jawa Timur yang
dilewati aliran sungai
Bengawan Solo. Pada tanggal
05 s.d. 07 Maret 2019, selama
3 hari berturut-turut hujan terus
menerus turun membasahi
wilayah Madiun. Besarnya
intensitas air hujan yang
turun, menyebabkan debit
air di sungai Bengawan Solo
tinggi. Hal ini juga berpengaruh
terhadap sungai-sungai kecil
yang menjadi cabang dari
sungai Bengawan Solo.

Sungai – sungai kecil tersebut
meluap dan membanjiri
beberapa kecamatan di
Kabupaten Madiun dan
Kabupaten Ngawi. Beberapa
kecamatan tersebut antara lain
kecamatan Balerejo, kecamatan
Saradan, Kecamatan Caruban
dan kecamatan Pilangkenceng.
Banjir paling parah melanda
Kecamatan Saradan, dengan
ketinggian air mencapai 5
meter.

Banjir tersebut masuk
ke rumah warga pada tengah
malam sehingga banyak warga
yang tidak bisa menyelamatkan
barang-barangnya. Sawah –
sawah yang akan panen pun
terendam banjir sehingga gagal
panen. Mengetahui hal tersebut,
warga Batalyon Yonif Para
Raider 501 berinisiatif untuk
mengadakan bakti sosial untuk
warga korban banjir.
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Bakti sosial atau lebih
dikenal sebagai baksos
merupakan salah satu kegiatan
wujud dari rasa kemanusiaan
antara sesama manusia.
Bakti Sosial merupakan suatu
kegiatan dimana dengan
adanya kegiatan ini kita dapat
merapatkan kekerabatan kita.
Bakti sosial diadakan dengan
tujuan – tujuan tertentu.
Bakti sosial antar warga
yang dilakukan adalah untuk
mewujudkan rasa cinta kasih,
rasa saling menolong, rasa
saling peduli warga batalyon
Para Raider 501 kepada
masyarakat luas yang sedang
membutuhkan uluran tangan
mereka.
Untuk membantu korban
banjir warga Batalyon Para
Raider 501 Bajra Yudha,
menyalurkan bantuan berupa
panganan instan, beras, air
mineral, kopi, teh, gula dan
abon. Bantuan tersebut di
dapat dari sumbangan langsung
prajurit dan keluarga Batalyon
Yonif Para Raider 501/ Bajra
Yudha serta Komunitas Mobil
Brio Madiun. Setelah bantuan
terkumpul, Pengurus Persit
KCK Ranting 2 dibantu dengan
beberapa anggota Persit
KCK Ranting 2 Yonif PR 501/
BY mulai melaksanakan
pengepakan sembako yang
akan dibagikan kepada para
Warga korban Banjir. Setelah
melaksanakan pengepakan
sembako rombongan Prajurit
Yonif Para Raider 501/BY
beserta Pengurus Persit KCK
Ranting 2 Yonif PR 501/BY
mulai menyalurkan bantuan
tersebut kepada para korban
banjir di beberapa desa yaitu di
Pos Yandu desa Balerejo Kec.
Balerejo, Balai Desa Purworejo
Kec. Pilangkenceng dan Desa
Wonoayu Kec. Pilangkenceng.
Bantuan yang disalurkan
berupa sembako, air mineral
dan panganan instan.

Terlihat wajah-wajah
lelah dan sedih di mata para
korban banjir, membuat
kamipun seolah ikut merasakan
kesedihan mereka. Memberikan
bantuan sekecil apapun, sedikit
mengurangi beban mereka
merupakan tujuan kami. Dalam
kegiatan bakti sosial kami
mendapatkan banyak pelajaran,
terutama dari masyarakat
sekitar. Kami sebagai manusia
memliki kewajiban untuk
membantu orang-orang yang
membutuhkan. Selain itu,
kegiatan bakti sosial juga
membantu pembentukan sikap
dan kepekaan sosial dari diri
kami.***Red.KV-DE
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KISAH INSPIRATIF

Catatan Hati Seorang
Istri Abdi Negara
Nama		
: Heni Fera Agustina
TTL		
: Sukabumi, 18 Agustus 1982
Nama Suami : Kosasih
Pangkat / NRP: Kopda/3102086851088
Alamat
: Asmil Yonif Mekanis Rider 412

D

alam hidup ini Allah
menciptakan berupa
kehidupan bahagia,
sedih, senang, derita, dan
duka. Namun sebagian
bahagia akan berakhir dengan
kepedihan. Demikian sebaliknya
derita akan menciptakan
sebuah kebahagiaan. Orangorang tertentulah yang dapat
menciptakan suatu kebahagiaan
dalam kehidupan. Mereka
akan berjuang walaupun
dalam keadaan sesulit apapun
dengan tujuan untuk menggapai
kebahagiaan itu.
Kisah cinta yang
inspiratif kali ini datang dari
pasangan suami istri, anggota
Yonif Mekanis Raider 412/
BES Purworejo. Kopda Kosasih
(38) dengan Ibu Heni (37)
yang telah menjalani rumah
tangga selama sebelas tahun.
Perkenalan mereka terjadi
tanpa sengaja. Berawal dari
telepon salah sambung Kopda
Kosasih pada Bu Heni kala
itu. Sekitar tahun 2006, suatu
hari Bu Heni mendapatkan
telepon yang tidak dikenal.
Salah sambung ternyata.
Kopda Kosasih yang kala itu
menelepon seseorang pun
tak menyangka bahwa nomor
yang ia tuju salah sambung.
Beberapa bulan kemudian,
dalam perjalanan Kopda
Kosasih kembali dari tugasnya
di Aceh, saat di atas kapal, dia
iseng menelpon kembali nomor
yang salah ia tuju kala itu,
“Penasaran!”, katanya. Telepon
pun menyambung. Perkenalan
dimulai, namun pada saat itu,
Bu Heni sama sekali tidak tahu

bahwa Kopda Kosasih adalah
seorang prajurit TNI. Hingga
akhirnya Kopda Kosasih
makin serius untuk berkenalan
dengan Bu Heni. Dengan
penuh percaya diri, dia datang
ke rumah orang tua Bu Heni.
Namun kala itu Kopda Kosasih
belum menceritakan siapa
dia sebenarnya, hingga pada
akhirnya ada salah satu
anggota keluarga Bu Heni
yang mencurigai penampilan
Kopda Kosasih. “Potongannya
mirip tentara, kamu tentara
ya? Udah ngaku aja, dinas
dimana?” tanya paman dari
Bu Heni. “Siap, dinas di 412”,
kata Kopda Kosasih. Di situlah
Bu Heni baru mengetahui
kalau lelaki yang selama ini
berkomunikasi dengan dia
adalah seorang prajurit.
Makin serius niat Kopda
Kosasih menjalin hubungan
dengan Bu Heni.
Namun ada
kekhawatiran dari pihak orang
tua Bu Heni, lantaran anaknya
yang sedang didekati pria
ini sebenarnya mengidap
penyakit yang cukup serius.
“Bapak saya khawatir kalau
nanti saya sudah terlanjur
cinta sama Pak Kosasih, tapi
karena penyakit saya ternyata
Pak Kosasih malah ninggalin
saya. Bapak saya takut saya
patah hati”. ungkap Bu Heni
sambil tersenyum malu. Orang
tua Bu Heni memutuskan
untuk menceritakan kondisi
anaknya kepada Kopda
Kosasih. Bahwa anaknya
penyakit Hepatitis B. Kondisi
menderita ini membuat

bu Heni tidak bisa terlalu
lelah, tidak boleh stres.
Apabila demikian, kondisinya
bisa drop, pingsan bahkan
sampai mengeluarkan darah
dari hidungnya. Seperti kita
ketahui, penyakit hepatitis
B adalah penyakit yang
biasanya diturunkan (genetik),
menyerang sel darah putih
yang menyebabkan kekebalan/
imunitas tubuh terganggu.
Penyakit ini bisa saja menular
lantaran transfusi darah,
hubungan intim maupun
genetik atau garis keturunan.
Hal ini jugalah yang menjadi
kekhawatiran keluarga Bu
Heni, sehingga merasa perlu
menanyakan keseriusan Kopda
Kosasih kala itu. Dengan segala
risiko yang bisa ia tanggung
apabila menikah dengan Bu
Heni.
Reaksi yang tidak terduga
datang dari Kopda Kosasih. Dia
memahami kondisi Bu Heni,
dan menerima apa adanya
kondisi Bu Heni. Tanpa ragu ia
terus mendekati dan mengenal
Bu Heni lebih dalam. Justru
ada hal-hal lain yang membuat
Kopda Kosasih semakin
jatuh cinta pada Bu Heni.
Kesederhanaan dan kepolosan
seorang Bu Heni menjadi alasan
yang paling kuat bagi Kopda
Kosasih memutuskan untuk
menikahi Bu Heni. “Dulu Pak
Kosasih pernah tanya sama
saya, mau dibelikan apa, saya
jawab tidak usah beli apa-apa.
Tidak ada yang saya butuhkan”,
cerita Bu Heni. “ Dari situ Pak
Kosasih semakin yakin sama
saya katanya, karena beda
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dengan gadis-gadis lain yang
dulu dia kenal. Kalau ditanya
minta apa, mereka jawabnya
banyak sekali”, ungkap Bu Heni
sambil tertawa lepas.
Lima Bulan perkenalan
cukup bagi Kopda Kosasih dan
Bu Heni menjalin hubungan
yang lebih serius. Kopda
Kosasih pun melamar Bu Heni.
Tak lama setelah itu, mereka
menikah, tepatnya tanggal 9
April 2008. perjalanan cinta
yang lebih bermakna pun
dimulai. Kehidupan pengantin
baru mereka mungkin tidak
seperti pengantin baru yang
lainnya. Dengan penyakit yang
diderita Bu Heni, memaksa
mereka untuk merelakan
impian mereka segera memiliki
momongan. “Dokter bilang,
karna saya mengidap hepatitis
B, sebaiknya jangan punya
momongan dulu, perawatan
dulu saja. Karna ini beresiko
bagi keselamatan saya.” ucap
Bu Heni. Kopda Kosasih pun
menerima dengan hati yang
legowo dan justru menyarankan
hal serupa pada Bu Heni.
Namun Bu Heni memiliki tekad
sendiri. Dia ingin seperti yang
lain, memiliki keturunan. Lima
bulan setelah menikah akhirnya
mereka diberi keturunan dengan
segala resiko yang siap Bu Heni
hadapi. Selama kehamilan benar
saja bu Heni mengalami kondisi
kesehatan yang menurun.
Badannya terasa lemas dan
drop. Sehari-hari hanya
berbaring di tempat tidur. Semua
pekerjaan rumah dikerjakan
oleh Kopda Kosasih mulai dari
masak, membersihkan rumah
sampai memandikan Bu Heni.
Dengan penuh kesabaran
Kopda Kosasih merawat istrinya
hingga pada akhirnya di usia
kandungan ke tujuh bulan bu
Heni merasa lebih kuat untuk
beraktivitas. Lahirlah seorang
anak bernama Novita Rahayu
Safitri dengan proses normal
meski harus merasakan proses
melahirkan yang panjang.
Pasca melahirkan, Bu Heni
masih belum bisa melakukan
pekerjaan rumah seperti biasa.
Peran itu masih diambil alih oleh
Kopda Kosasih.
Kondisi sakit yang dialami
oleh Bu Heni menuntut Kopda

KISAH INSPIRATIF
Kosasih untuk mengeluarkan
biaya lebih demi pengobatan
istrinya, karena obat yang
dibutuhkan bu Heni tidak
dijamin oleh BPJS. Hal ini
menjadi salah satu cobaan
yang harus mereka hadapi
bersama. Selain itu mereka
juga menghadapi cobaan lain
yaitu ketika Kopda Kosasih
lolos seleksi Satgas Papua
di tahun 2013 terpaksa harus
dipulangkan di tahap pratugas
karena pada saat itu Bu Heni
kondisinya drop dan harus
dirawat di rumah sakit.
Situasi lain yang
membuat Bu Heni sering
mengalami drop adalah faktor
lingkungan sekitar. Dimana
orang-orang yang berada
disekelilingnya memiliki
prasangka yang tidak baik
terhadap keluarganya. Mereka
juga mengira bahwa penyakit
yang di derita bu Heni adalah
penyakit menular sehingga
mereka takut untuk bergaul
dengan Bu Heni. Hal ini
lantaran mereka tidak memiliki
cukup pengetahuan yang benar
mengenai penyakit Hepatitis
B. Kurangnya komunikasi
memperburuk situasi
sehingga kabar yang beredar
dilingkungannya membuat Bu
Heni merasa terbebani. 		
Anggapan bahwa suaminya
gagal tugas karena tertular
hepatitis darinya semakin
membuat dia berkecil hati.
Dengan kondisi yang seperti ini
tentunya Bu Heni tidak sanggup
mengikuti kegiatan Persit.
Anggapan salah yang
lebih buruk pun terus menimpa
Bu Heni dan keluarga. Hingga
pada akhirnya Ketua Anak
Rantingnya memastikan
kondisinya secara langsung di
rumahnya. Pada saat Ketua
Anak Rantingnya datang ke
rumah, Bu Heni merasa dirinya
diterima dan diperhatikan.
Setelah Ketua Anak Ranting
mengetahui kondisi yang
sebenarnya, hal ini dilaporkan
kepada Ketua Ranting. Setelah
menginformasikan hal tersebut
pada kesempatan pertemuan
anggota Ketua Ranting
menyampaikan kepada seluruh
anggota bagaimana kondisi
sebenarnya dari Bu Heni.
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Dari situ semua orang menjadi
lebih paham akan kondisi Bu
Heni dan mulai menerima
keberadaan Bu Heni. Bu Heni
merasa salah satu beban
pikirannya sedikit terangkat.
Kini dia merasa memiliki
banyak keluarga di sini dan
dia lebih bersemangat untuk
sembuh. Pengobatan medis
sudah lama ia jalani, tapi kini
dia merasa lelah menempuh
jalan ini. Berbekal pengalaman
orangtuanya yang juga
mengidap Hepatitis B dia
mencoba pengobatan herbal.
Merasa khasiatnya lebih terasa
dan lebih ringan di kantong Bu
Heni dengan telaten meminum
ramuan herbal hingga kondisi
nya saat ini lebih baik.
Sekarang dia merasa lebih
sehat dan kuat hingga sudah
ikut dalam kegiatan Persit.
“Kalau flashback ingat dulu
saya pernah kambuh sampai
pingsan suami sedang tidak di
rumah dan saya hanya berdua
dengan anak saya yang saat itu
berumur 4 tahun, sedih sekali.
Anak saya sampai melumuri
saya dengan minyak kayu
putih kebingungan karena saya
pingsan” , ujar Bu Heni sambil
menyeka air matanya. Saat
ini suaminya sedang bertugas
di Papua. Dia merasa sangat
bersyukur sekali karena dengan
ini selain bisa membantu
perekonomian, mereka juga
bisa membuktikan ke orangorang bahwa suaminya tidak
tertular penyakit Hepatitis B.
“Saya sangat bersyukur
sekali punya suami Pak Kosasih.
Dengan penuh kesabaran dan
tanpa mengeluh selama sebelas
tahun pernikahan kami. Justru
dia yang merawat saya dan anak
saya. Peran saya terus ia gantikan
tanpa terus meninggalkan
kewajibannya di dinas” , Bu Heni
kembali menyeka air matanya.
Bahkan dia pernah menawarkan
Kopda Kosasih untuk
meninggalkan dirinya dan mencari
wanita lain. Namun Kopda
Kosasih tetap setia dengan Bu
Heni dan terus membesarkan hati
Bu Heni. Kopda Kosasih selalu
mengingatkan Bu Heni bahwa
ada Allah yang selalu melindungi
mereka.
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WISATA BUDAYA

Keajaiban Alam

Di Ujung Timur Pulau Jawa

K

awah Ijen merupakan
sebuah kawah gunung
yang terasam di dunia,
Kawah Ijen ini memiliki dinding
kaldera setinggi 300-500
meter sedangkan luasnya
mencapai kurang lebih 20
km, kawah tersebut memiliki
kedalaman sekitar 300 meter
di bawah dinding kaldera,
pada dini hari anda akan
disuguhkan pemandangan
fantastis cairan belerang yang
mengalir tiada henti di bawah
kawah gunung menimbulkan
pancaran api berwarna biru
(BLUE FIRE), fenomena
tersebut cuma ada 2 di dunia
yang pertama di Islandia dan
kedua di Indonesia. Tak pernah
terbayangkan jika di Indonesia
tepatnya di daerah Bondowoso
- Jawa Timur memiliki pesona
alam yang dapat dibanggakan
di mata dunia.
Dari segi panorama
alam, wisata alam ini memiliki
pesona alam yang sangat
indah, pada pagi hari sinar
matahari yang menyinari
kawah akan dipantulkan
sehingga membentuk warna
kemilau hijau toska dari
permukaannya, di sisi tenggara
Kawah Ijen terdapat Lapangan

Solfatara yang selalu
melepaskan gas vulkanis
dengan konsentrasi sulfur yang
sangat tinggi sehingga tidak
jarang menimbulkan bau yang
sangat menyengat, sedangkan
di bagian barat terdapat
bendungan air yang merupakan
hulu dari kali (sungai)
Banyupait. Bendungan ini juga
tidak kalah bagusnya namun
jarang dikunjungi karena
kondisi jalan yang cukup sulit
dan sering terjadi longsor.
Tidak hanya sunrise
yang menjadi daya tarik di
Kawah Ijen ini tapi ada juga
Blue Fire yang dinanti-nantikan
dari pengunjung, untuk
menikmati pemandangan danau
kawah yang berwarna hijau
kebiru-biruan (Blue Fire), anda
harus mendaki sekitar pukul
02.00 WIB dari pintu masuk
Patulding, dengan menahan
dinginnya udara pegunungan
yang suhunya mencapai 100
C bahkan bisa mencapai 20
C, tetapi itu tidak akan terasa
dengan suguhan pemandangan
yang akan anda lalui selama
perjalanan mendaki.
Selain punya panorama
yang indah dan menakjubkan di
Kawah Ijen juga terdapat

penambangan belerang
terbesar di Indonesia
yang cara pengelolaannya
masih menggunakan cara
tradisional. Para penambang
ini berjalan kaki sejauh 3 Km
dengan memikul keranjang
guna untuk mengangkat
belerang dari atas gunung
menuju pos bundar (tempat
penimbangan belerang).
Rute perjalanan
menuju Kawah Ijen via
jalur darat dari Kabupaten
Bondowoso melewati
Kecamatan Wonosari,
kemudian dilanjutkan
perjalanan ke Patulding. Rute
ini lebih mudah dilalui dan
jalan masih mulus sehingga
anda bisa menggunakan
kendaraan pribadi tanpa
menyewa mobil jeep, setelah
sampai di Patulding anda
bisa berjalan kaki sejauh
3 Km menuju Kawah Ijen,
pemandangan di rute ini
sangat mempesona dengan
barisan pohon pinus dan
pohon kopi yang tertata rapi
menyambut siapa saja yang
melewatinya.***Red.KV-DE
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PRESTASI OLAHRAGA ATAU KEAHLIAN PERSIT

*
1.
2.
3.
4.
5.

BIODATA
Nama			
:
Istri			
:
Tempat/ Tanggal Lahir :
Anak Pertama
:
Anak Kedua		
:

*
1.
2.
3.
4.

RIWAYAT PENDIDIKAN
SDN PATIHAN III (1994-2000)
SMPN 1 SRAGEN (2000-2003)
SMAN 2 SRAGEN (2003-2006)
SI PENJASKESREK FKIP Universitas Sebelas Maret
Surakarta (2006-2010)
S2 ILMU KEOLAHRAGAAN Pasca sarjana Universitas
Sebelas Maret Surakarta (2011-2013)

5.

B

idang olahraga yang
dulunya menjadi milik
kaum pria, sekarang
wanita sudah menjadi bagian
didalamnya. Perempuan
tidak lagi menutup diri
terhadap kegiatan-kegiatan
olahraga yang syarat dengan
aktivitas fisik. Wanita untuk
mendapatkan posisi sejajar
dengan pria dalam olahraga,
tidak terjadi begitu saja. Hal itu
melalui proses yang berjalan
seiring dengan perkembangan
emansipasi wanita.
Adanya perubahan
tatanan budaya dalam
masyarakat, ditandai dengan
mulainya pemberian nilai yang
sama antara anak laki laki dan
perempuan dalam kehidupan
keluarga. Seperti halnya
dengan perempuan inspiratif
berikut ini, ia adalah istri dari
seorang prajurit Yonif MR 413
yaitu Serka Bayu Tri Aji yang
memiliki prestasi di tingkat
nasional. Tidak hanya satu
cabang olahraga saja namun
bagi perempuan yang akrab
disapa Eskawinda ini, juga
mahir dalam beberapa cabang
olahraga diantaranya

*
1.
2.
3.

Eskawida (31 th)
Serka Bayu Tri Aji
Sragen, 04 Oktober 1988
Ayundha Fabriana (6 th)
Athafariz Kabay (6 bln)

RIWAYAT PRESTASI
Tahun 2007 pernah mengikuti kejurnas Panahan Indoor tingkat 		
Mahasiswa di IPB Bogor mendapatkan juara III.
Tahun 2009 pernah mengikuti PORPROV JATENG
di Semarang cabang Senam Aerobic Sport.
Tahun 2011 pernah mengikuti kejuaraan Softball Putri
di Jakarta dalam 3rd Giants Cup mendapatkan juara II.

memanah, senam aerobik
dan softball. Ia juga pernah
mengikuti Kejuaraan Nasional
Panahan Indoor Mahasiswa
pada tahun 2007, Senam
Aerobik tingkat Pemprov Jawa
Tengah pada tahun 2009 dan
Tim Softball Putri Tingkat
Nasional pada Tahun 2011.
Selain berprestasi dalam
bidang olahraga, perempuan
berusia 31 tahun kelahiran
Sragen ini, juga mampu
menyelesaikan pendidikan
akademiknya hingga
menyandang gelar Master (S2) Ilmu Keolahragaan, saat ini
ia juga tercatat sebagai dosen
olahraga di PTKIS.
Di zaman emanisipasi
wanita seperti sekarang ini,
wanita bebas mengekspresikan
diri tanpa adanya batasan dari
siapapun. Dalam berbagai
bidang kehidupan wanita telah
mampu memegang peranan
yang penting. Baik di bidang

politik, sosial budaya bahkan
olahraga. Wanita dan olahraga
seiring dengan berkembangnya
zaman akan menjadi hal yang
sulit dipisahkan. Selain itu
wanita akan dapat porsi yang
sama dalam dunia olahraga
dengan kaum laki-laki. Yang
terpenting jangan sampai
timbul adanya persaingan
tidak sehat antar gender,
karena bukan itu tujuan dari
emansipasi wanita dalam
olahraga.

Oleh :
Ibu Titi Amindari
Istri dari Kapten Inf Anjar
Anggota Persit KCK Ranting 4 Yonif
MR 413 Cabang XIX Brigif MR 6
Koorcab Divif 2 PG Kostrad

Edisi Perdana - Majalah Kartika Vicadha 2019

59

TAMBAH
FOTO
BESAR

		

Foto ilustrasi kegiatan perlombaan memanah
Edisi Perdana - Majalah Kartika Vicadha 2019

60

BIDANG PENDIDIKAN

MENGABDI UNTUK GENERASI
MASA DEPAN BANGSA

Proses belajar mengajar di TK Kartika IX-44 Yonkes 2 Kostrad

M

enjadi seorang guru
adalah panggilan jiwa
untuk mengabdi. Hal itu
pula yang dirasakan oleh ibu
Via Fitriyanti, anggota Persit
Kartika Candra Kirana Cabang
XXVIII Yonkes 2 Kostrad.
Ibu satu orang putri ini, pada
awalnya bercita-cita menjadi
seorang pegawai bank, namun
demi menuruti orang tuanya
yang berprofesi sebagai guru
dan menginginkan anaknya
meneruskan profesinya, ia
mengambil kuliah di Fakultas
Ilmu Pendidikan. “Setelah lulus
dari Fakultas Keguruan dan
Ilmu Pendidikan Universitas
Muhammadiyah Purwokerto,
saya mulai mengajar di SDIT
di Purwokerto, dari situ mulai
timbul ketertarikan saya untuk
menjadi seorang pendidik”, ujar
bu Via.
Perkenalannya dengan
seorang prajurit TNI-AD
bernama Praka Bayu Aji
Setiawan dan akhirnya menikah,
membawa perjalanan hidup ibu
Via sampai menetap di Malang.
Setelah menetap di Malang, ia
ditawari untuk menjadi guru di
TK Kartika IX-44 YONKES 2
KOSTRAD di bawah naungan
Yayasan Kartika Jaya.

“Awalnya saya ragu dan tidak
percaya diri karena ini seperti
dunia baru bagi saya mengajar
anak kecil” ucap ibu Via yang
juga biasa dipanggi lbu Bayu
di lingkungan rumahnya. Tapi
dengan tekad dan dorongan
dari suami, akhirnya tepat
pada 10 Juli 2014 ibu Via resmi
menjadi guru TK, dan semakin
hari mulai merasakan bahwa
dunia anak adalah dunia
yang unik, penuh sensasi dan
menyenangkan.
Seperti yang kita tahu,
profesi guru adalah profesi
yang mulia.Terlebih menjadi
guru TK, dengan siswa
yang usianya rata – rata di
bawah 7 tahun tentulah harus
ekstra sabar, kreatif, tidak
membosankan dan inovatif.
“Apalagi di jaman milenial ini,
sebagian besar anak didik di
TK/PAUD sudah mengenal
yang namanya gadget, anak –
anak mendapatkan informasi
lebih dari gadget sehingga
pertanyaan dari mereka
juga lebih kritis, oleh karena
itu kami sebagai guru juga
harus terus belajar mengikuti
perkembangan tren yang ada
sehingga saya bisa masuk
kedunia mereka dan

memberikan penjelasan yang
bisa diterima oleh anak – anak”
tandasnya. Selain itu, yang
tidak kalah penting adalah
menerapkan pembelajaran yang
menyenangkan dengan harapan
anak – anak mudah paham,
mengerti dan tanggap dalam
menangkap pelajaran.
Ketika di kelas, bu Via
selalu berinteraksi dengan anak
didiknya, hal itu bertujuan untuk
menjalin kedekatan secara
emosional kepada anak-anak
didiknya. “Selain pembelajaran
di dalam kelas, ada pula
pembelajaran yang dilakukan
di luar sekolah” ujar bu Via.
Kegiatan tersebut biasanya
berkaitan dengan puncakpuncak tema, seperti halnya
ketika puncak tema pekerjaan,
pembelajaran pada saat itu,
dialihkan ke Dinas Pemadam
Kebakaran. Ada pula puncak
tema komunikasi, anak didik
diajak ke Kantor Pos untuk
menulis dan mengirim surat.
Pada puncak tema kebutuhanku,
anak didik juga belajar tentang
cooking class di Tiroti. Kegiatan
pembelajaran di luar kelas
tentunya membawa suasana
baru bagi anak didik.
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Anak-anak TK Kartika IX-44 Yonkes 2 Kostrad sedang belajar membuat roti
Hal itu akan terasa
menyenangkan karena setiap
harinya anak-anak berada di
dalam kelas dan berteman
dengan buku, pensil, dan
krayon. Bu Via menambahkan,
selain kegiatan puncak
tema, adapun kegiatan lain
yang berupa pengenalan
alam, contohnya outbond.
Outbond bertujuan untuk
membentuk karakter anak
dan melatih kepercayaan diri
juga kemandirian anak mulai
sejak dini. Ada pula kegiatan
market day yang dilaksanakan
di sekolah, hal itu bertujuan
untuk mengenalkan anak didik
tentang dunia pedagang dan
pembeli.
Keuntungan menjadi
guru TK adalah selalu bahagia
setiap hari karena melihat
tingkah laku anak – anak yang
selalu menghibur. Namun juga
dituntut harus lebih bersabar
karena anak – anak belum
mandiri sepenuhnya. “Kadang
ada yang ngompol di kelas ,
ada yang muntah, bertengkar
di kelas dan mengajak anak
yang pendiam untuk aktif itu
butuh kesabaran ekstra, hal
seperti inilah yang menjadi
suka duka sebagai guru TK,

apalagi saya juga seorang
ibu, jadi anak – anak ini saya
anggap seperti saya mendidik
anak saya sendiri” ucap ibu
Via.
Dengan jumlah anak
didik sekitar 80 orang, ibu Via
merasa pekerjaan ini menjadi
ladang pahala baginya jika
dijalani dengan ikhlas dan
penuh tanggung jawab.
Beruntung bagi ibu Via, karena
pekerjaannya masih berada
di lingkungan asrama Yonkes
2 Kostrad sehingga tidak
mengganggu kewajibannya
sebagai istri dan ibu. Sebagai
guru TK dengan jam kerja
sekitar 4-5 jam sehari, ia,
masih bisa mengerjakan
pekerjaan rumah tangganya
dan mengikuti kegiatan Persit.
“Saya selalu mengusahakan
bisa membagi waktu dengan
baik, namun memang
adakalanya beberapa kegiatan
Persit seperti olahraga rutin,
saya sering absen karena
harus mendampingi anak –
anak, tapi bila ada pertemuan
penting yang mewajibkan saya
sebagai anggota Persit hadir,
saya tidak mengalami kesulitan
untuk mengajukan ijin dari
pihak sekolah” ujarnya.
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Sebagai akhir dari percakapan
kami, ibu Via berharap akan
selalu mengembangkan
ilmunya demi kemajuan putraputri emas generasi bangsa.
***Red.KV-AYP

Nama : Via Fitriyanti
TTL
: Banyumas,13 Mei 1988
Pendidikan Terakhir: S-1 PBSID
Status : Istri dari Praka Bayu Aji
Setiawan
Satuan : Yonkes 2/YBH/2 Kostrad
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Sejak usia 12 Tahun
Yordan sudah berhasil
menjuarai Piala Danpomdam
IV Diponegoro dan kejuaraan
karate antar Dojo Inkai
Danyonif 413 Bremoro.
Di tahun 2015 dan 2016
menjuarai kejuaraan Inkai seJawa Tengah DANPOMDAM
CUP VI. Ditahun 2016 Yordan
berhasil menyabet 2 medali di
kejuaraan Karate Antar pelajar
Forki se-Kabupaten Sukoharjo.
Prestasi Yordan yang paling
membanggakan ketika berhasil
mendapat juara 2 Komite
-70 Kg Kadet Putra pada
Kejuaraan Nasional Karate
Piala Walikota Surakarta
2017. Terakhir Yordan berhasil
menyabet Juara 1 Komite
beregu Yunior Putra di
Kejuaraan Karate Antar Pelajar
Forki Sukoharjo ditahun 2018.
Untuk tahun ini, Yordan
memilih vakum mengikuti
kejuaraan karena ingin fokus
mempersiapkan Ujian Nasional
Berbasis Komputer yang
dilaksanakan tahun depan.
Meskipun demikian, Yordan
tetap membina fisik agar tetap
prima, namun dengan porsi
yang terukur, selain itu juga
Yordan memiliki keinginan
untuk meneruskan prestasi
yang selama ini ia raih.***Red.
KV-PJ

egiatan berolahraga
tidak hanya berorientasi
pada sekedar kesehatan
maupun hobi, namun dapat
dijadikan sarana untuk meraih
prestasi, seperti halnya
dilakukan oleh seorang anak
prajurit Yonif Mekanis Raider
413/Bremoro yang bernama
Yordan Saputro.
Yordan Saputro yang
lahir di Raha, 8 Mei 2002
adalah anak pertama dari
Kopka Alimudin Laode dan
Waode Muliana, anggota
Kompi Bantuan Yonif Mekanis
Raider 413 yang mempunyai
banyak prestasi di bidang
beladiri Karate. Yordan Saputro
telah berhasil menjuarai
berbagai kompetisi dan
kejuaraan Karate baik tingkat
Kabupaten maupun Provinsi di
Jawa Tengah.
Keluarga Kopka Alimudin Laode

Prestasi yang sudah diraih oleh
Yordan :
- Tahun 2014 : Juara 3 Komite
Pemula Putra -50Kg Kejuaraan
daerah Inkai Jawa Tengah
Piala DANPOMDAM IV/DIP. Ke V
- Tahun 2014 : Juara 2 Komite
Pemula Putra +45Kg Kejuaraan
Karate Antar Dojo INKAI se-Eks
Keresidenan Surakarta
- Tahun 2015 : Juara 2 Komite
+50kg Putra Pemula Kejuaraan
daerah INKAI DANPOMDAM CUP
VI se-Jawa Tengah
- Tahun 2016 : Juara 2 Komite
-70Kg Kadet Putra Kejuaraan
daerah Institut KARATE-DO
Indonesia DANPOMDAM IV/
DIPONEGORO CUP VII
- Tahun 2016 : Juara 1 Komite
+63Kg Cadet Putra Kejuaraan
Karate Antar Pelajar Federasi
olahraga Karate-do Indonesia
Se-Kabupaten Sukoharjo
- Tahun 2016 : Juara 3 Kata
Beregu Pemula/junior Putra
Kejuaraan Karate Antar Pelajar
Federasi olahraga Karate-do
Indonesia Se-Kabupaten
Sukoharjo
- Tahun 2017 : Juara 2 Komite 70Kg Kadet Putra Kejuaraan
Nasional Karate Piala Walikota
Surakarta 2017.
- Tahun 2018 : Juara 1 Komite
Beregu Yunior Putra Kejuaraan
Karate Antar Pelajar Federasi
Olahraga KARATE-DO Indonesia
Se-Kabupaten Sukoharjo
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Ketua Persit Ranting 4 Yonif Mekanis Raider 413 beserta pengurus
sedang melaksanakan anjangsana

P

ada dasarnya manusia
merupakan mahluk
sosial. Sebagai mahluk
sosial, manusia tidak dapat
hidup sendiri, manusia
membutuhkan kebersamaan
dalam kehidupannya. Dari hal ini
muncul nilai kepedulian sosial
yang mengandung sebuah
empati bagi setiap anggota
komunitas manusia. Dalam kata
lain, kepedulian sosial adalah
minat ketertarikan kita untuk
membantu oranglain.
Lingkungan terdekat kita
memiliki pengaruh besar dalam
menentukan tingkat kepedulian
sosial kita. Kepedulian sosial
dimulai dari rasa ingin memberi
bukan menerima dan mengasihi
yang kecil dan menghormati
yang besar.
Salah satu bentuk
penerapan kepedulian
sosial dalam kehidupan
bermasyarakat, Persit Kartika
Chandra Kirana Ranting 4 Yonif
Mekanis Raider 413 Cabang
XIX Brigif Mekanis Raider 6
Koorcab Divif 2 PG Kostrad
melaksanakan kegiatan

anjangsana ke Rumah Yatim
Piatu dan Dhuafa An-nisa
dalam rangka HUT Persit ke –
73 . Kegiatan ini dilaksanakan
di Rumah Yatim Piatu yang
beralamat di jalan Nakula RT
07 RW 06, Jaten, Karanganyar.
Pada hari Kamis tanggal 14
Maret 2019. Pelaksanaan
kegiatan Anjangsana dipimpin
oleh Ketua Persit Ranting 4
Yonif Mekanis Raider 413 Ny.
Fikky Nur Kuncoro Jati.
Rumah Yatim Piatu
dan Dhuafa An-nisa berdiri
tahun 1997 dan saat ini
sudah menampung sekitar
80 anak dari berbagai tingkat
pendidikan, mulai dari TK
sampai dengan Perguruan
Tinggi. Dalam kesempatan ini,
Bapak Budiman selaku pemilik
dan pembimbing Rumah
Yatim Piatu dan Dhuafa Annisa menjelaskan panti ini
dikelola secara pribadi oleh
Bapak Budiman dan Istri.
Jadi, bukan bagian dari suatu
Yayasan. Anjangsana ini
merupakan rangkaian kegiatan
memperingati
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HUT Persit ke –
73 tahun 2019. Dalam
kesempatan ini anggota
Persit Kartika Chandra Kirana
Ranting 4 Yonif Mekanis Raider
413 memberikan bantuan
sembako dan uang yang
diserahkan langsung secara
simbolis oleh Ketua Persit
Ranting 4 Yonif Mekanis Raider
413 kepada pemilik Rumah
Yatim dan Dhuafa An-nisa.
Setelah penyerahan
bantuan, acara kemudian
dilanjutkan dengan do’a
bersama yang dipimpin oleh
pemilik Rumah Yatim Piatu
dan Dhuafa An-nisa, sekaligus
beliau mengucapkan terima
kasih kepada keluarga Persit
Kartika Chandra Kirana
Ranting 4 Yonif Mekanis
Raider 413 atas kunjungan dan
bantuan yang diberikan untuk
anak anak Yayasan.
Harapan dari kegiatan
Anjangsana ini selain untuk
menjalin silaturahmi juga
untuk menumbuhkan rasa
kebersamaan yang didasari
keikhlasan dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara.
Selain itu, sebagai penerapan
dalam kehidupan sehari-hari
masyarakat agar melatih kita
untuk peduli terhadap sesama
yang dapat dilakukan dari
hal-hal kecil seperti berbagi
kebahagiaan dengan orang
sekitar yang membutuhkan.
Oleh :
Ibu Nia Yahmin
Istri dari Lettu Inf Yahmin
Anggota Persit KCK Ranting 4
YonifMR 413 Cabang XIX
Brigif MR 6 Koorcab Divif 2
PG Kostrad
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Proses edukasi posyandu kepada orang tua

Posyandu Kemuning
Berikan Pelayanan
Optimal Untuk Warga

P

os Pelayanan Terpadu atau yang biasa dikenal dengan
Posyandu adalah tempat untuk melakukan kegiatan
kesehatan dasar khususnya bagi balita, anak-anak dan
ibu hamil. Begitu juga dengan Posyandu Kemuning yang
berada dibawah naungan Sosial Persit Yonkes 2 Koorcab
Divif 2 PG Kostrad. Berdiri tahun 2008, Posyandu Kemuning
telah mengalami banyak perkembangan. Dari Posyandu strata
pratama hingga menjadi Posyandu strata mandiri dan sudah
menjadi Posyandu percontohan untuk wilayah Kecamatan
Karangploso, Kabupaten Malang. Dengan prinsip pelayanan
prima, Posyandu Kemuning terdiri dari pengurus dan beberapa
kader. Pengurus dan kader-kader Posyandu Kemuning telah
melaksanakan edukasi dan pelatihan yang dilakukan oleh
Puskesmas setempat. Dengan adanya ilmu dan kemampuan
yang dimiliki setiap pengurus dan kader, Posyandu Kemuning
siap untuk melayani warga secara optimal. Rosalia Febi
Damayanti, selaku salah satu pengurus Posyandu Kemuning
menerangkan bahwa Posyandu Kemuning melaksanakan
kegiatan rutin selama sebulan sekali. Kegiatan rutin tersebut
dilakukan untuk memeriksa kesehatan balita, anak-anak dan ibu
hamil secara berkala.

Adapun kegiatankegiatan Posyandu Kemuning
yang rutin dilakukan berupa
pengukurantinggi dan berat
badan, pelayanan imunisasi dan
pemberian vaksinasi untuk balita
dan anak-anak, pemijatan untuk
balita, dan kelas ibu hamil.
Selain kegiatan rutin,
Posyandu Kemuning juga
memiliki beberapa program.
Pertama, Bina Keluarga
Balita (BKB). BKB ini memiliki
sasaran khusus untuk ibu yang
mempunyai balita usia 0-5 tahun
dengan fokus mengoptimalkan
tumbuh kembang balita.
Tujuan program BKB adalah
untuk mendapatkan informasi
dan edukasi dalam pelatihan
pola asuh anak. Kedua,
Tanaman Obat Keluarga
(TOGA). Posyandu Kemuning
memiliki beberapa TOGA yang
mempunyai banyak khasiat
untuk kesehatan. Diantaranya
seperti, Daun Andong yang
bermanfaat untuk mengatasi
wasir, diare, dan mengobati
radang gusi, ada juga
brotowali yang bermanfaat
untuk mengobati hepatitis dan
penambah nafsu makan, dan
lain-lain. Ketiga, Rumah sehat
dan pemanfaatan pekarangan
rumah. Keempat, Kegiatan
Inovasi Bank Sampah. Kegiatan
ini merupakan program baru
yang dilakukan oleh Posyandu
Kemuning. Tujuannya adalah
untuk mengurangi sampahsampah plastik dan dijadikan
barang yang bermanfaat seperti
kerajinan tangan.
Posyandu Kemuning juga
telah mengukir prestasi. Pada
tahun 2014 dan 2015, Posyandu
Kemuning berhasil meraih
peringkat 1 dan peringkat
3 untuk lomba Posyandu
sejajaran PG Kostrad dalam
rangka Hari Ulang Tahun (HUT)
Persit. Menurut Rosalia, Untuk
menjadi salah satu pemenang
dalam lomba tentu diperlukan
persiapan secara matang.
Pengurus dan tim kader
bersama-sama mempersiapkan
segala kebutuhan yang
diperlukan dalam lomba tersebut
dan juga banyak belajar dari
evaluasi-evaluasi kegiatan
Posyandu yang telah dilakukan
sebelumnya.***Red.KV-PJ
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TAMBAH
FOTO
BESAR

Ibu Ketua Persit KCK Koorcab Divif 2 PG Kostrad pimpin ziarah dalam rangka HUT KE-73 Persit KCK
di
TMP
Untung
Suropati,
Edisi
Perdana
- Majalah
KartikaMalang.
Vicadha 2019

65

66

BIDANG PRESTASI

KEDISIPLINAN BERBUAH
KESUKSESAN

Nama		
TTL		
Pekerjaan
Data prestasi
		
		

: Yuni Sri Wulandari
: Malang, 26 Juni 1991
: Ibu rumah tangga
: 1. Perenang terbaik putri tahun 2014 di Sulsel,
2. Juara umum Porda Sulsel tahun 2016
3. 10 besar Lintas Selat Madura tahun 2016 dan
2017
		
4. Juara 3 Triatlon di Pantai Pasir Putih Situbondo
tahun 2015
		
5. Finisher piala Pangdam tahun 2016 di Nusa Laut
Ambon
		
6. Peringkat ke 5 Pra Sea Games 2014 di Brunei
		
Darussalam
Nama suami : Muhammad Daud Salampessy
Pangkat/NRP : Kopda/ 31040810901082
Jabatan
: Taplotter 1 Pokkorai Rudal MPCV

T

idak ada kata terlambat
dalam hidup ini. Berawal
dari hobi Ibu Yuni
Sri Wulandari atau biasa
yang dikenal dengan nama
kecil Yuni, istri dari Kopda
Muhammad Daud Salampessy
yang berdinas di kesatuan
Yon Arhanud 2 Kostrad adalah
seorang atlet renang mulai
usia dini dan hingga sekarang
masih aktif menjadi atlet.
Berbagai macam event pun
telah diikuti mulai dari tingkat
daerah, provinsi, nasional
bahkan internasional.
Olahraga renang adalah
olahraga yang ditekuni dan
digemari olehnya hingga
akhirnya bisa menjadi profesi
di bidang olahraga. Tentunya
berkat motivasi, dukungan dari
suami dan keluarganya , doa,
usaha, dan bekal prestasi yang
diperoleh olehnya sebelumnya.
Prestasi yang
diperolehnya sejak dari
Sekolah Dasar sampai saat ini
sangat banyak dan menjadikan
pengalaman untuk jenjang
berikutnya bagi Bu Yuni. Tidak
ada kesuksesan yang tidak
membutuhkan proses, selama
15 tahun menjadi atlet renang,
8 tahun mengajar olahraga
renang dan bersyukur saat ini
sudah mempunyai sekolah

renang atau club renang
sendiri dan sekarang sudah
mempunyai 200 orang murid.
Setelah menikah, ibu 4 orang
anak ini terus mengasah
kemampuannya dengan tetap
berlatih dan mengikuti berbagai
turnamen-turnamen.
Olahraga renang
sendiri adalah salah satu
cabang olahraga aquatik.
Renang adalah upaya untuk
menggerakan (mengapungkan
atau mengangkat) semua
bagian tubuh ke atas
permukaan air. Renang
biasanya dilakukan tanpa
perlengkapan bantuan. Renang
adalah cabang olahraga yang
menggunakan anggota tubuh
terutama bagian tangan dan
kaki untuk bergerak di dalam
air. Renang dapat diterapkan
untuk usia balita hingga
lansia dan memiliki banyak
manfaat seperti menghilangkan
stress, membakar kalori,
menyembuhkan sesak nafas
bahkan pemulihan pasca
operasi. Berenang menjadi
salah satu opsi untuk sehat
atau menguatkan badan
Dalam menjalani
kariernya sebagai pelatih
renang tidaklah mudah apalagi
sebagai Ibu dari 4 orang anak
yang dua diantaranya masih

balita membutuhkan kesabaran
serta pengaturan waktu yang
tepat, agar dua hal yang
penting dalam kehidupannya
tersebut dapat dijalani dengan
baik. Terkadang rasa malas
dan lelah selalu datang. Namun
tekad untuk menjalani profesi
dan tanggung jawab terhadap
anak didiknya mengalahkan itu
semua.
Disiplin merupakan
perilaku yang harus dimiliki
oleh seorang atlet, karena
latihan tidak akan berhasil
tanpa adanya sikap disiplin. Bu
Yuni sudah terbiasa dengan
kedisiplinan. Ketika memiliki
target yang ingin dicapai, dia
disiplin dengan segala proses
yang ditempuh dari mulai
provinsi, nasional bahkan
internasional. Proses ini tidak
mudah dan tidak sebentar,
memerlukan waktu tahunan
untuk meraih keberhasilan.
Bukan hanya untuk menjadi
atlet , namun segala hal yang
kita kerjakan apapun itu kita
harus tanamkan kedispilinan
dalam hidup.
Olahraga ini kaya
manfaat dan tidak akan rugi
apabila mengikuti kelas atau
bimbingan asalkan didampingi
oleh pelatih professional,
berlisensi dan berpengalaman.
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Prestasi yang telah
diraih oleh Ny. Yuni sebagai
berikut :
1. Perenang terbaik putri di
Sulawesi pada tahun 2003
dengan memperoleh
sebanyak 11 emas, 3 perak,
dan 5 perunggu.
2. Peringkat ke 5 Pra
Sea Games di Brunei
Darussalam pada tahun
2004.
3. Perenang peraih juara
umum dalam tingkat propinsi
Porprov di Sulawesi
dengan memperoleh
6 emas, 3 perak, dan 3
perunggu.
4. Perenang peringkat 10 besar
renang lintas Selat Madura
tahun 2006 dan tahun 2007.
Serta masih banyak prestasi
lainnya.

maka dari itu ia harus berusaha
membantu suami untuk
memenuhi kebutuhan keluarga.
Dalam prinsip hidupnya tidak
boleh menjadi perempuan yang
lemah maka jadilah perempuan
tangguh yang bisa memberikan
manfaat kepada orang lain
melalui kelebihan atau keahlian
diri kita masing-masing.
Motivasi untuk para
ibu-ibu khususnya Persit
untuk tetap berusaha agar
hidup kita bisa lebih baik
dan sukses. Karena sebuah
usaha tidak akan mengkhianati
hasil. Jadikan hidup ini penuh
manfaat bagi diri kita sendiri
dan orang lain, sehingga
waktu kita tidak akan sia-sia.
Carilah ilmu sesuai potensi
kita dengan begitu kita
bisa mencari jalan sukses
di dalamnya.***Red.KV-JS

Melalui bidang ini, Bu Yuni
sudah memiliki penghasilan
yang lebih dari cukup untuk
membantu kebutuhan
keluarganya. Karena memiliki
4 orang anak yang masih
panjang masa depannya,

Bu Yuni bersama dengan murid bimbingannya
Edisi Perdana - Majalah Kartika Vicadha 2019
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Saketa Setya Sekar Kusuma meraih juara I pada
Kejuaraan Sebelas Maret XI Cup

S

aketa Setya Sekar
Kusuma, seorang pelajar
yang mempunyai banyak
prestasi di bidang olahraga
Karate, lahir di Madiun pada
tanggal 22 April 2000. Anak
kedua dari pasangan Kopka
Agus Sulistio dan Ny. Sulastri
ini mengharumkan nama kota
Madiun maupun Batalyon
Para Raider 501/BY di tingkat
Internasional.
Di usianya sekarang
(19 tahun) Saketa sudah
meraih banyak prestasi
sebagai atlit karate. Bakat dan
kesukaan Saketa terhadap
olahraga karate turun dari
ibunya, yang juga memiliki
segudang prestasi di bidang
olahraga Bela Diri Pencak
Silat Merpati Putih. Saketa
selalu mengikuti program
latihan yang diberikan oleh
pelatih, sehingga tidak heran
jika dia meraih prestasi yang
membanggakan. Sejak kelas
5 SD dia selalu menjadi juara,
baik di tingkat Kabupaten
maupun Internasional. Dia
selalu mempunyai target saat
mengikuti

kejuaraan. Dia selalu ingin
menjadi yang terbaik, juara itu
adalah nomor 1 (satu). Terbukti
dia selalu menjadi juara
dibidang olahraga khususnya
karate mulai tingkat SD, SMP
dan SMA bahkan sampai di
Perguruan Tinggi. Saketa
berharap dapat mengharumkan
nama Bangsa dan Negara di
ajang Internasional dengan
terus berlatih. Dalam setiap
latihan dan pertandingan
ibunya selalu mendampingi
Saketa berlatih maupun
bertanding untuk memotivasi
agar menjadi yang terbaik. “Ibu
adalah motivasi terbesar saya
dalam setiap pertandingan
yang saya ikuti, sehingga saya
dapat menjadi sang juara” ujar
Saketa.
Tidak hanya di event
daerah saja Saketa menjadi
juara, di event Nasional
bahkan Internasional pun
Saketa meraih juara. Terbukti
Saketa merahi juara 2 di
Kejuaraan tingkat Internasional
pada Kejuaraan Southeast
Asian University Karate
Championship Sebelas Maret

Brave to Break The Limit Cup
XI di Solo, Jawa Tengah yang
di ikuti oleh beberapa Negara
yaitu Brunei Darussalam,
Singapura, Thailand, Malaysia
dan Timor Leste.

“Karate aims to build
character, improve
human behavior, and
cultivate modesty; it
does not, however,
guarantee it”
- Yasuhiro Konishi -
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Saketa Setya Sekar Kusuma dan sang ibu Ny. Sulastri

Adapun prestasi yang sudah diraih oleh Saketa Setya Sekar Kusuma :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kejurda Piala Honda 2012 Juara 1 Kelas -30 Kg Pra Pemula Putri.
Kejurda Forki Jatim Juara 1 Kelas -35 Kg Pemula Putri.
Kejurda Piala Honda Jatim Juara 1 Kelas -35 Kg Pemula Putri.
Kejurda Piala Bupati Ngawi 2014 juara 1 Kelas - 47 Kg Kadet Putri.
Kejurnas Piala Marinir Open Juara 1 Kelas -47 Kg Kadet Putri.
Kejurda Piala Kapolres Kediri Open 2015 Juara 1 Kelas -47 Kg
Kadet Putri.
7. Kejurnas Inkai 2015 Juara 2 Kelas Komite -47 Kg Kadet Putri.
8. Kejurnas Inkai 2015 Juara 1 Kelas Beregu -47 Kg Kadet Putri.
9. Kejurda Popda Jatim 2015 Juara 2 Kelas -47 Kg Kadet Putri.
10. Kejurnas Piala Danjen Kopassus 2017 Juara 1 Kelas - 48 Kg
Junior Putri.
11. Kejurnas Piala Akpol 2018 Juara 2 Kelas -48 Junior Putri.
12. Kejuaraan Southeast Asian University Karate Championship
Sebelas Maret Cup XI 2019 Kelas -50 Kg Senior Putri.
13. Kejurnas Piala HS 2019 Juara 2 Kelas -50 Kg Senior Putri.
Saketa adalah salah satu bukti Putra dan Putri dari Prajurit Yonif
Para Raider 501/BY yang memiliki segudang prestasi baik di event
Kabupaten mapun Internasional.
***Red.KV-DE

Saketa Setya Sekar Kusuma
Putri dari Kopka Agus Sulistio
Kompi Markas Yonif Para Raider 501/BY
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olahraga bersama persit kartika chan

ndra kirana koorcab divif 2 pg kostrad
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TOTALITAS SEBAGAI KARATEKA MEMBUAHKAN
SEGUDANG PRESTASI

Dihnarty Fitria Alimmawati meraih juara I pada Kejuaraan Karate Piala Koni Jatim

K

arate merupakan beladiri
yang berasal dari Jepang
dimana beladiri ini
identik dengan pukulan dan
tendangan. Pada awalnya
karate merupakan ilmu beladiri
tetapi dengan perkembangan
zaman, kini menjadi sebuah
olah raga. Peminat olah raga
ini kebanyakan adalah kaum
pria, hanya sedikit kaum hawa
yang menggeluti bidang ini.
Tetapi tidak untuk anggota
persit yang satu ini.
Berawal dari hobi dan
kesenangan hingga menjadi
prestasi, hal inilah yang
terlihat dari sosok Srikandi
Condromowo, Dihnarty
Fitria Alimmawati, istri dari
Serka Septian Ardianto yang
menjabat sebagai Danru-1/SLT/
Bant Yonif Raider 509/BY/9/2
Kostrad. Ia menganggap olah
raga karate merupakan hal
yang menyenangkan dan
mengasyikkan. Dari karate,
ia dapat menemukan jati diri
untuk mengembangkan potensi
di bidang olahraga. Kegiatan
ini mulai ditekuninya pada
tahun 2004 ketika duduk di
bangku kelas 3 SD dimana
pada saat itu usianya masih
8 tahun. Berlanjut hingga
saat ini dia banyak menoreh
prestasi yang membanggakan
orang tua, suami dan tentunya
organisasi Persit Kartika
Chandra Kirana. Menurutnya,
kunci dari prestasinya ialah
menekuni suatu bidang

dengan cara menjadikannya
hobi dan kebiasaan, sehingga
dalam menjalani rutinitas
latihan tersebut tidak
jenuh dan membosankan
melainkan menjadi kepuasan
tersendiri bagi dirinya. “Kunci
kemenangan saya, adalah
kerja keras dan konsistensi
persiapan dalam setiap ajang
yang akan dilalui, sehingga
kerja keras saya bisa dibayar
tuntas. Olahraga karate juga
sudah menjadi bagian dari
kehidpan saya” ujarnya.
Selain itu kesabaran
merupakan kunci bagi siapa
saja yang menginginkan
kemenangan.Tidak heran
setiap pemenang pasti memiliki
kesabaran dalam berlatih
dan belajar sehingga dalam
menggapai sesuatu tidak
pantang menyerah.
“Intinya jika menginginkan
prestasi, kita harus sabar,
sabar, sabar dan sabar,”
ucapnya.
Sempat merasa rendah
diri, Srikandi Condromowo
kelahiran Gresik ini
mengungkapkan, dalam suatu
turnamen dirinya merasa
kurang percaya diri dan
lemah akibat dari suasana
saat turnamen yang tidak
mendukung dan kemampuan
para peserta turnamen yang
melebihi dirinya.
Dirinya pun
mengungkapkan tidak
menyangka akan mendapatkan

prestasi sebanyak ini karena
target dalam turnamen
hanya untuk mendapatkan
pengalaman dalam
berkompetisi secara nasional.
“saya tidak menyangka,
prestasi saya sampai seperti
ini, saya hanya mencari
pengalaman saja, walau citacita tetap dapat meraih medali
emas di setiap turnamen,”
katanya.
Ny. Septian Ardianto juga
menceritakan mengenai reaksi
suami dan keluarga ketika
dirinya menekuni bidang olah
raga karate ini.
“Suami saya sangat
mendukung, dulu kami bertemu
ketika sama-sama memperkuat
Tim Inkai Jawa Timur pada
Kejuaraan Nasional Inkai
pada tahun 2012 di Bali. Tidak
heran jika kami mendukung
satu sama lain dalam karate.
Latihan bersama dan mengikuti
kejuaraan yang sama juga
sering kami lakukan.” ujar Ny.
Septian Ardianto.
Target Ny. Septian
Ardianto selanjutnya ialah
menyiapkan diri mengikuti
kejuaraan nasional karate piala
Panglima TNI.
Dari prestasi yang telah
didapatkannya, ia pun ingin
berpesan kepada para orang
tua dan anak-anak, “Pesan
saya kepada para orang tua
bahwa setiap anak memiliki
potensi atau kemampuan yang
berbeda-beda.
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Sebagai orang tua sebaiknya
tidak membatasi anak untuk
mengembangkan potensi
yang ada pada dirinya, orang
tua hanya mengarahkan dan
mendukung bakat dan minat
yang dimiliki anak dan untuk
para anak-anak, jangan ragu
untuk mengembangkan bakat,
terus asah kemampuan yang
kalian miliki baik dibidang
olahraga ataupun di bidang
lainnya.” jelasnya.
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Nama			
:
TTL			
:
Pekerjaan		
:
Nama Suami		
:
Pangkat/NRP		
:
Jabatan		
:
			
Jenis olahraga
:

Dihnarty Fitria Alimmawati
Gresik, 15 Juli 1996
Mahasiswi
Septian Ardianto
Sersan Kepala/21080714200988
Danru-1/SLT/Bant Yonif Raider 509		
Kostrad
Bidang Olahraga Karate

Data Prestasi :
- Juara 1 kategori Komite -25 Pemula Putri Kejuaraan Piala
Koni tahun 2006
- Juara 3 Komite Putri Kejuaraan Nasional Inkai di Jakarta
tahun 2009
- Juara 2 Kata Beregu Putri Kejuaraan Nasional Inkai di
Surabaya tahun 2010
- Juara 2 Kata Beregu Kejuaraan Nasional Inkai di Bali tahun
2012
- Juara 3 Kata Beregu Cadet Putri, Kejurnas Piala Menteri
Dalam Negeri di Bali 2013
- Juara 1 Komite -53 Kg Under 21 Putri, Kejuaraan Nasional
Inkai 2014
- Juara 1 Komite Beregu Putri, Pekan Olahraga Mahasiswa
Daerah Jawa Timur 2015
- Juara 3 Komite -50 Kg Putri, Pekan Olahraga Mahasiswa
Daerah Jawa Timur 2015
- Juara 3 Komite -50 Kg Putri, Yogyakarta State University
Southeast Asian Karate Championship 2016
- Juara 1 Komite Beregu Putri, Pekan Olahraga Mahasiswa
Daerah Jawa Timur 2017
- Juara 2 Kata Beregu Putri, Pekan Olahraga Mahasiswa
Daerah Jawa Timur 2017
- Juara 3 Komite -50 Kg Putri, Pekan Olahraga Mahasiswa
Daerah Jawa Timur 2017
- Juara 2 Komite -61 Kg Putri, Universitas Negeri Surabaya
Cup 2017
- Juara 3 Komite -50 Kg Putri, Kejurnas Jombang Karate
Open antar Mahasiswa tahun 2019
***Red.KV-PJ
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Murid TK Kartika IX-30 Yonif MR 413 Kostrad sedang berlatih drumband

Pendidikan Anak-Anak Bremoro

T

K Kartika IX-29 dan
TK Kartika IX-30 yang
berada di bawah Yayasan
Kartika Jaya Koordinator 4
Yonif Mekanis Raider 413
/ Bremoro adalah jenjang
pendidikan anak usia dini (usia
6 tahun atau di bawahnya)
dalam bentuk pendidikan
formal. Kurikulum TK
ditekankan pada pemberian
rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut.
Lama masa belajar seorang
murid di TK biasanya
tergantung pada tingkat
kecerdasannya yang dinilai
dari rapor per semester.
Secara umum untuk lulus dari
tingkat program di TK selama
2 (dua) tahun,yaitu:TK 0 (nol)
Kecil (TK kecil) selama 1 (satu)
tahun, TK 0 (nol) Besar (TK
besar) selama 1 (satu) tahun.
Sebutan “Taman” pada Taman
Kanak-kanak mengandung
makna “tempat yang aman dan
nyaman (safe and comfortable)
untuk bermain” sehingga

pelaksanaan pendidikan di TK
harus mampu menciptakan
lingkungan bermain yang
aman dan nyaman sebagai
wahana tumbuh kembang
anak. Oleh karena itu, guru
harus memperhatikan tahap
tumbuh kembang anak didik,
kesesuaian dan keamanan
alat dan sarana bermain,
serta metode yang digunakan
dengan mempertimbangkan
waktu, tempat, serta teman
bermain.
Anak yang dapat
ditampung di TK adalah
usia 4 – 6 tahun dengan
lama pendidikan 1 atau 2
tahun. Dan, pendidikan
dikelompokkan menjadi dua
yaitu kelompok A bagi anak
usia 4 – 5 tahun dan kelompok
B untuk anak usia 5 – 6 tahun.
Pengelompokan ini bukan
merupakan jenjang yang harus
diikuti oleh setiap anak didik.
Dengan kata lain, bahwa
setiap anak didik dapat berada
selama 1 (satu) tahun pada
Kelompok A atau Kelompok
B, atau selama 2 (dua)
tahun pada Kelompok A dan
Kelompok B. Adapun

yang menjadi tujuannya adalah
membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan
rohani agar anak memiliki
kesiapan dalam memasuki
pendidikan lebih lanjut (Pasal
1.14 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun
2003), mengembangkan
kepribadian dan potensi
diri sesuai dengan tahap
perkembangan peserta didik

Proses belajar mengajar di TK Kartika
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Murid TK Kartika IX-30 Yonif MR 413 Kostrad sedang berlatih drumband
(Penjelasan Pasal 28 ayat
3 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun
2003), membantu meletakkan
dasar ke arah perkembangan
sikap, pengetahuan,
keterampilan, dan daya cipta
yang diperlukan oleh anak
didik dalam menyesuaikan
diri dengan lingkungannya
dan untuk pertumbuhan serta
perkembangan selanjutnya
(Pasal 3 Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 27
Tahun 1990).

IX-30 Yonif MR 413 Kostrad

yaitu secara berangsur-angsur
Berdasarkan Surat Edaran
dikembangkan dari bermain
Mandikdasmen Depdiknas
sambil belajar (unsur bermain
Nomor 1839/C.C2/TU/2009,
lebih dominan) menjadi belajar
Pelaksanaan pendidikan di TK
seraya bermain (unsur belajar
menganut prinsip: ”Bermain
mulai dominan). Dengan
sambil Belajar dan Belajar
demikian anak didik tidak
seraya Bermain”. Bermain
merasa canggung menghadapi
merupakan cara terbaik untuk
pendekatan pembelajaran pada
mengembangkan potensi anak
jenjang pendidikan selanjutnya.
didik. Sebelum bersekolah,
bermain merupakan cara alamiah Visi dan misinya yakni unggul
dalam prestasi,santun dan
untuk menemukan lingkungan,
berbudi luhur, mempersiapkan
orang lain dan dirinya
generasi penerus yang
sendiri. Melalui pendekatan
intelektual, menanamkan
bermain, anak-anak dapat
kepribadian siswa yang berbudi
mengembangkan aspek psikis
pekerti luhur. Selain untuk
dan fisik yang meliputi moral
belajar dan bermain, anak didik
dan nilai-nilai agama, sosial
di TK Kartika juga diberikan
emosional, kognitif, bahasa,
keterampilan bermusik, seperti
fisik/motorik, kemandirian dan
Drum band dan alat musik
seni. Pada prinsipnya bermain
tradisional seperti angklung.
mengandung makna yang
Dengan demikian akan
menyenangkan, mengasikkan,
menambah minat belajar dan
tanpa ada paksaan dari luar diri
keterampilan anak di usia dini.
anak, dan lebih mementingkan
proses mengeksplorasi
potensi diri daripada hasil
akhir. Pendekatan bermain
sebagai metode pembelajaran
di TK hendaknya disesuaikan
dengan perkembangan usia dan
kemampuan anak didik,
Oleh :
Ny Tati Pelu
Istri dari Lettu Inf Warmu, Danton
Morse/Ban Yonif Mekanis Raider 413/
Bremoro
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BERPRESTASI MELALUI HOBI

Ibu Dede saat mengikuti lomba menyanyi duet di Jakarta

D

ina Septi Irawati, Anggota
Persit Kartika Chandra
Kirana Ranting 3 Yonif
Raider 514/SY Cabang XXII
Korcab Divif 2 PG Kostrad.
Lahir di Bondowoso, 18
September 1987. Istri dari
Serka Dede Darmansyah
anggota Yonif Raider 514/SY.
Berawal dari hobi menyanyi,
ia telah berhasil mengukir
prestasi dengan menjuarai
lomba menyanyi duet pada
lomba yang dilaksanakan oleh
KASAD dalam peringatan HUT
ke-72 Persit Kartika Chandra
Kirana yang bertempat di Balai
Sudirman, Jakarta. Walaupun
meraih Juara II, Ibu Dede
merasa sangat bersyukur dan
bangga karena bisa terlibat
dalam serangkaian kegiatan
peringatan HUT Persit Kartika
Chandra Kirana di Jakarta
Tak mudah upaya
dalam mewujudkan itu semua,
Ibu Dede adalah seorang
ibu rumah tangga, anggota
organisasi persit dan karyawati
pada sebuah kantor swasta di
Kabupaten Bondowoso.
Kesuksesannya pada seni
suara atau menyanyi berawal
dari keterlibatannya dalam
kegiatan ekstrakulikuler yang
diadakan di sekolahnya, saat
ia masih menduduki Sekolah
Menengah Pertama. Pada saat
itu dia terpilih sebagai anggota
dari kelompok paduan suara di
sekolah.

Tidak hanya sampai
disitu saja, hobi dan
kegemarannya menyanyi
itu berlanjut hingga SMA.
Terbukti pada saat SMA, dia
berhasil menorehkan prestasi,
yaitu meraih Juara I kategori
menyanyi solo dalam lomba
tarik suara antar sekolah yang
diadakan oleh pemerintah
Kabupaten Bondowoso.
Sejak itu, Ibu Dede tak gentar
dalam mengasah ketrampilan
dan kemampuan bernyanyinya.
Dalam mempelajari beberapa
teknik menyanyi, ia belajar
secara otodidak dengan
mendengarkan musik di
Radio, melihat acara musik
di TV hingga membeli DVD
untuk latihan dirumah. Hingga
saat ini ia masih menekuni
dan sering berlatih agar
ketrampilan bernyanyinya lebih
terasah lagi.
Prestasi yang di
raih Ibu Dede hingga saat
ini tentunya mendapat
dukungan dan doa dari suami
serta keluarga tercinta.
Hal tersebut membuatnya
semakin bersemangat dan
terus berusaha. Ia percaya
dan menyakini bahwa dengan
kemauan, usaha keras dan
latihan yang tekun akan
membuat siapa saja bisa
meraih mimpi dan kesuksesan.
Seperti motto hidupnya, bahwa
“Teruslah Berkarya, Jangan
Berhenti Menggapai Mimpi”.

Ibu Dede berharap bahwa apa
yang sudah dia lakukan bisa
menginspirasi dan memotivasi
ibu-ibu lainnya untuk terus
mengasah dan menggali potensi
dan bakat yang ada didalam
dirinya. Janganlah mudah puas
dengan apa yang sudah kita raih,
tetapi selalu berusahalah untuk
selalu bisa menjadi pribadi yang
lebih baik lagi.***Red.KV-PJ
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mumnya penggilingan padi
di Indonesia dikategorikan
dalam skala kecil dan
Rice Milling Unit (RMU)
yang kapasitasnya termasuk
Nama
: Rina Yuliana
penggilingan padi kecil. Skala
Status
: Istri dari Kopda Rujita
usaha penggilingan padi
ditentukan oleh besar kecilnya
Satuan : Yonif MR 413 Kostrad
kapasitas giling. Penggilingan
padi digolongkan sebagai
Mesin merupakanperalatan, Ranting 4 Yonif Mekanis Raider
penggilingan padi berskala kecil
sehingga perlu dianggarkan.
413 Cabang XIX Brigif Mekanis
apabila kapasitasnya kurang
Mesin-mesin yang diperlukan
Raider 6 Koorcab Divif 2 PG
dari 1.500 kg beras per jam.
dalam usaha penggilingan padi
Kostrad ini telah menjalankan
Usaha RMU sangat prospek
adalah mesin pemecah kulit/
usaha rumahanya tanpa
dikembangkan. Hal yang perlu
sekam (huler atau husker), mesin meninggalkan kewajiban sebagai
diperhatikan dalam usaha RMU,
pemisah gabah dan beras pecah
seorang ibu rumah tangga.
yaitu aspek permodalan, karena
kulit (brown rice separator), mesin
Akrab dipanggil ibu Rina,
modal sangat menentukan
Istri dari Kopda Rujita yang saat
usaha RMU dalam skala modern penyosoh atau mesin pemutih
(polisher), mesin pengayak
ini berdinas di Kompi Markas
ataupun tradisional.
bertingkat (sifter), timbangan,
Yonif Mekanis Raider 413
Memulai usaha tentunya
dan mesin penjahit karung).
Kostrad ini bertekad memulai
memerlukan modal, apalagi
Oleh karena itu, perlu dikaji
usaha dengan alasan membantu
dalam usaha tani, modal
mengenai peluang usaha jasa
perekonomian keluarga ditengah
mempunyai peranan penting
penggilingan padi dalam bentuk
tengah kesibukannya sebagai
dalam pembiayaan usaha tani,
lebih modern, dimana proses
anggota persit dan ibu rumah
terutama dalam pengadaan
penggilingannya sampai menjadi
tangga. Mengawali usaha
sarana produksi. Jadi tanpa
beras yang berkualitas.
pada tahun 2013 dan dengan
modal tidak dapat berjalan
Perbedaan penggilingan
bermodalkan sebesar lima
dengan baik. Dalam usaha
tradisional dengan modern adalah puluh juta rupiah dan didukung
penggilingan padi, modal
penggilingan beras cara modern
oleh dua orang pekerja serta
yang harus diadakan adalah
hasilnyaberbeda dibandingkan
satu set alat penggilingan padi,
pengadaan mesin gilingan
dengan cara tradisional. Cara
selama kurang lebih enam tahun
padi. Pembiayaan tersebut
modern pada penggilingan
menjalankan usaha ini dengan
perlu analisa kelayakan lebih
tahap pertama diperoleh beras
tekun dan konsisten, Ibu dari dua
lanjut dalam menjalakan
pecah kulit, dan dilanjutkan
anak ini berhasil meraih omset
usaha jasa penggilingan padi.
penggilingan kedua, beras akan
sebesar delapan juta rupiah
Biaya yang dikeluarkan dalam
menjadi putih bersih. Sedangkan
per bulan. Dengan label produk
proses penggilingan padi baik
pada penggilingan tradisional,
bernama ‘Istimewa Raja’ saat ini
biaya tetap maupun variabel
menggunakan alat sederhana
mampu memenuhi permintaan
perlu diperhitungkan, supaya
yaitu lesung dan alu, yaitu hasil
dari kebutuhan pangan,baik dari
mengetahui berapa tarif yang
penampilan beras pecah kulit
anggota Yonif MR 413 maupun
akan ditetapkan dalam suatu
tidak putih bersih, melainkan
masyarakat lainnya. Dengan
proses penggilingan padi.
agak kecoklatan, sehingga untuk
demikian, ibu dua orang anak ini
Biaya-biaya yang dikeluarkan
mendapatkan beras putih bersih,
mampu membantu menambah
adalah biaya tetap dan variabel
maka beras perlu ditumbuk ulang. pendapatan untuk kebutuhan
atau disebut biaya produksi.
Namun hal diatas bukanlah
sehari-sehari sebagai istri
Dalam hal ini yang termasuk
seorang prajurit. ***Red.KV-DE
biaya produksi adalah biaya BBM halangan untuk menjalankan
usaha,penggilingan padi, salah
(solar), tenaga kerja, oli, biaya
satu contohnya anggota Persit
penyusunan, biaya perawatan,
Foto
kegiatan lomba menyanyi pada
peringatan
HUT
Ke-72 Persit KCK di Balai Sudirman, Jakarta
Kartika
Chandra
Kirana
dan
peralatan.
Edisi
Edisi Perdana
Perdana -- Majalah
Majalah Kartika
Kartika Vicadha
Vicadha 2019
2019
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“MEMBENTUK GENERASI MUDA BANGSA YANG
BERSENI BUDAYA DI ERA MILENIAL”

P

ada bulan Juli Tahun
2017, Ibu Ninik
Setyaningsih resmi
menikah dengan Pratu Suryo,
seorang prajurit Yonif R 509/
BY. Setelah berstatus menjadi
seorang angota persit Kartika
Chandra Kirana Ranting 2
yonif R 509, ia pun tetap
melanjutkan pekerjaan sebagai
seorang guru. Disinilah dimulai
sebuah tugas yang lebih ekstra
dalam menjalankan tanggung
jawab menjadi seorang ibu
yang baik, istri yang soleha,
serta anggota persit Kartika
Chandra Kirana yang loyal
terhadap organisasi dan
juga guru yang bisa menjadi
panutan bagi para siswa.
Sejak kapan memulai profesi
sebagai guru?
Saya menjadi guru sejak
bulan Maret tahun 2014, dan
pertama kali mengajar mata
pelajaran Seni Budaya di SMK
Kesehatan di Yogyakarta.
Hal ini merupakan tantangan
besar dalam mengajar disaat
belum tuntas menyelesaikan
kewajiban sebagai seorang
mahasiswi. Pandai membagi
waktu antara mengajar dan
mengerjakan skripsi adalah
sesuatu yang harus dilakukan.
Mengapa memilih bidang
Seni Budaya ?
Sejak kecil saya senang
menari. Ketika memasuki
jenjang kuliah, saya menempuh

pendidikan Seni Budaya.
Setelah menjadi guru, saya
ingin terus mengajarkan seni
budaya pada generasi muda
agar seni budaya di Indonesia
tidak punah. Karena pada
saat ini anak-anak muda
usia remaja sebagian besar
lebih tertarik pada budaya
Barat, budaya Korea, dan
sebagainya. Sedangkan
budaya kita sendiri sering
diabaikan karena dianggap
kurang menarik.
Dengan menjadi guru Seni
Budaya saya bisa terus
mengajarkan anak-anak muda
untuk melestarikan budaya
Indonesia. Seringkali saya ajak
anak-anak untuk mengadakan
pentas seni dan mengikuti
lomba kesenian baik di dalam
maupun di luar sekolah. Dari
beberapa perlombaan, sempat
mendapatkan juara. Hal itu
secara tidak langsung dapat
memupuk jiwa seni mereka dan
dapat mengapresiasi kesenian.
Kegiatan apa saja yang
diajarkan di sekolah ?
Saya mengajar mata
pelajaran Seni Budaya
khususnya Seni Tari, di SMA
Negeri Pakusari Jember.
Kegiatan pembelajaran
dibagi menjadi dua, yaitu
kegiatan praktek dan teori.
Kegiatan praktek dilaksanakan
satuminggu sekali pada waktu
Ekstrakulikuler.

Sedangkan teori dilaksanakan
sesuai jadwal pada kelas
masing-masing. Saya mengajar
di kelas X, XI, dan XII.
Bagaimana cara agar bisa
mengatur waktu untuk
keluarga, kegiatan persit
Kartika Chandra Kirana dan
pekerjaan di sekolah?
Pandai mengatur waktu
adalah kunci pertama agar
segala sesuatu bisa berjalan
dengan lancar. Keluarga adalah
prioritas utama saya. Cara
yang pertama adalah sebelum
berangkat mengajar saya
mengerjakan semua pekerjaan
rumah termasuk kebutuhan
suami dan anak. Sebab seorang
ibu adalah sumber cinta dalam
rumah. Oleh karena itu saya
tetap menjaga perhatian dan
menjaga keharmonisan keluarga
yang dimulai dari hal-hal yang
kecil, dan tidak bergantung
kepada asisten rumah tangga.
Yang kedua, menjalin
komunikasi yang baik dan
mengatur jadwal dengan suami.
Kami selalu membagi waktu
antara pekerjaan dan urusan
rumah tangga. Selain itu saya
juga selalu melibatkan suami
untuk ikut menjaga anak agar
menjalin hubungan yang baik
dengan anak.
Yang ketiga, harus tetap
loyal pada organisasi Persit.
Meskipun sebagai seorang
anggota persit
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dengan berstatus pegawai,
saya selalu berusaha untuk
berpartisipasi dalam kegiatan
Persit, misalnya mengerjakan
sesuatu yang bisa dikerjakan
dirumah untuk kepentingan
organisasi, contohnya
membuat keterampilan. Selain
itu, saya tetap mengikuti
informasi dan menjalin
komunikasi yang baik diantara
sesama anggota persit Kartika
Chandra Kirana yang ada di
kesatuan.
Yang keempat, tetap
melaksanakan tugas sebagai
seorang guru dengan penuh
tanggung jawab. Hal ini
membutuhkan tenaga yang
ekstra dan disiplin keras.
Apa saja suka duka selama
menjadi Working Mom ?
Bekerja di kantor
sekaligus menjadi seorang
ibu bukanlah hal yang
mudah. Working Mom harus
bisa membagi waktu antara
kesibukan di kantor dan
memenuhi kebutuhan logistik
rumah tangga.

Hal positif yang saya
rasakan selama menjadi ibu
bekerja working mom yaitu
saya bisa lebih mandiri.
Bisa menambah wawasan
dan pengalaman dari luar.
Disamping itu menjadi ibu
yang cerdas bagi anak karena
mendapat banyak wawasan
yang didapat dari lingkungan
kerja. Saya selalu merasa
bahagia karena pekerjaan
saya sesuai dengan hobi dan
cita-cita saya. Selain itu bisa
membantu suami dalam hal
finansial, menabung untuk
masa depan anak-anak kami.
Terlepas dari itu semua, saya
merasa bersyukur karena
selalu mendapatkan dukungan
dari suami yang sekaligus
menjadi penyemangat. Tanpa
itu semua saya tentu tidak
bisa berbuat banyak dan
mendapatkan hasil yang
maksimal dalam berkarir di
bidang pendidikan.
***Red.KV-JS

Nama
TTL
Pekerjaan
Stasus
Satuan
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: Ninik Setyaningsih, S. Pd.
: Bantul, 09 Mei 1993
: Guru Seni Budaya SMA
: Istri dari Pratu Suryo
: Yonif R 509/9/2/Kostrad
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keakraban ibu ketua persit & pengurus persit k
koorcab divif 2 pg kostrad

TAM
FO
BE
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kartika chandra kirana

MBAH
OTO
ESAR
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LINGKUNG AN HIDUP

PEMBUATAN TAMAN APOTEK HIDUP
DI KANTOR PERSIT
RANTING 5 DENHUB CABANG XVIII
MADIVIF KOORCAB DIVIF 2 PG
KOSTRAD

K

esehatan manusia
sangat penting untuk
dijaga sejak dini agar
tidak menghambat aktivitas
sehari-hari. Apotek hidup dapat
dijadikan sebagai langkah
awal dalam menjaga serta
mencegah berbagai macam
penyakit. Banyak tanaman
yang bermanfaat untuk
penyembuhan dan pengobatan.
Kemampuan menyembuhkan
dan efek positif dari beberapa
tanaman sebagai obat telah
lama diketahui jauh sebelum
para ilmuwan menemukan
berbagai obat-obatan dengan
bahan kimia. Hasil temuan
tersebut diperkuat oleh
pendapat Widyawati ( 2015:
1890) apotek hidup adalah
istilah untuk lahan yang
ditanami tumbuhan yang
berkhasiat untuk obat secara
tradisional. Disampaikan juga
oleh Rusmina dkk (2015:74)
tanaman apotek hidup atau
tumbuhan obat merupakan
semua bagian tumbuhan
berupa batang serta akar
baik itu tanaman budidaya
maupun non budidaya yang
berkhasiat seperti obat yang
dapat digunakan sebagai
bahan mentah pembuatan obat
modern maupun tradisional.
Kita juga dapat menanam dan
menggunakan tanaman obat di
sekitar lingkungan kita sebagai
apotek hidup.

Suatu lingkungan
tentu akan tampak cantik
bila mempunyai taman yang
indah. Jangan sia-siakan lahan
atau pekarangan kita untuk
membuat taman. Tidak hanya
dengan berbagai tanaman
hias atau berbagai jenis bunga
dan pohon buah, kita juga
dapat membuat taman menjadi
apotek hidup yang akan
berguna untuk seluruh orang
yang berada dilingkungan kita.
Persit Kartika Chandra
Kirana dari Ranting 5
Denhub Divif 2 Kostrad telah
melakukan beberapa kegiatan
penting salah satunya adalah
menciptakan taman apotek
hidup di area kantor Persit
ranting 5 Denhub Divif 2
Kostrad. Kegiatan ini dilakukan
guna menciptakan area kantor
Persit ranting 5 Denhub Divif
2 Kostrad dapat menghasilkan
tanaman yang berguna bagi
kesehatan seluruh keluarga
prajurit. Dalam kegiatan
tersebut, para istri prajurit
lingkup ranting 5 Denhub
Divif 2 Kostrad berkerjasama
menyumbangkan tenaga
dan ide untuk membantu
pembuatan taman apotek
hidup. Hal ini menjadi
serangkaian rutinitas kegiatan
di Persit ranting 5 Denhub Divif
2 Kostrad guna menciptakan
keaktifan organisasi dan

menumbuh kembangkan ide
serta gagasan para personel
Persit ranting 5 Denhub Divif 2
Kostrad yang berkelanjutan.
Pengenalan terkait pengertian
apotek hidup adalah
memanfaatkan sebagian tanah
untuk ditanami tanaman obatobatan untuk keperluan seharihari. Umumnya diketahui, bahwa
banyak obat-obatan tradisional
yang dapat digunakan untuk
mengobati berbagai penyakit.
Obat tradisional lebih
aman karena bersifat alami
dan memiliki efek samping
yang lebih sedikit dibandingkan
obat-obat buatan pabrik. Itu
sebabnya sebagian orang lebih
senang mengkonsumsi obatobat tradisional. Tujuan utama
pembuatan apotek hidup ialah
sebagai sarana penyediaan
beragam jenis tanaman obat
untuk mencegah dan mengobati
berbagai macam penyakit dalam
tubuh. Namun selain itu, hal ini
juga sebagai tindakan menjaga
warisan kebudayaan pengobatan
tradisional para nenek moyang
terdahulu yang kemudian
diwariskan kembali ke generasi
berikutnya. Dapat dibayangkan,
bila di dalam pekarangan area
kantor tersedia tanaman obat
yang dapat digunakan apabila
salah satu anggota keluarga
Denhub Divif 2 Kostrad sedang
sakit.
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Tentu para personel Denhub
dapat memanfaatkan apotek
hidup kapan saja, bahkan
malam hari sekalipun. Tidak
perlu mengeluarkan uang
dan terjamin kesegarannya
karena langsung dipetik dari
tanamannya.
Tanaman obat tidak
kalah cantiknya dengan
tanaman hias, dapat pula
ditanam di antara tanaman hias
atau bunga-bunga yang ada.
Selain itu tanaman obat
umumnya lebih kuat
menghadapi berbagai penyakit
tanaman karena memiliki
kandungan zat alami untuk
mengatasinya, sehingga tidak
perlu memberikan pestisida.
Hal itu dapat membuat
apotek hidup yang indah dan
bermanfaat. Ada beberapa
hal yang perlu diperhatikan,
misalnya, agar diserasikan
dengan tanaman dan elemen
lainnya dalam taman, sehingga
tidak merusak penataan taman.
Kita juga perlu mengetahui
manfaat dari masing-masing
tanaman obat dan berapa
pemakaian yang sesuai.
Adapun pengelompokkan
tanaman apotik hidup terbagi
dalam lima kelompok yaitu:
a.
Tanaman buah, yaitu
tanaman penghasil buah dan
biasanya dikonsumsi buahnya
dan dimiliki khasiat sebagai
obat.

b. Tanaman sayuran, yaitu
bahan masakan, sumber
vitamin dan mineral serta
memiliki khasiat obat.
c. Tanaman rempah-rempah,
yaitu tanaman yang biasa
digunakan sebagai bumbu
dapur dan memiliki khasiat
obat.
d. Tanaman hias, yaitu
tanaman yang biasa digunakan
sebagai unsur dekorafis
didalam maupun diluar ruangan
namun memiliki khasiat obat.
e. Lain-lain, yaitu tanaman
yang berkhasiat obat selain
dari tanaman buah, tanaman
sayuran, tanaman rempahrempah dan tanaman hias.
Pada masa awal,
pengobatan di rumah dengan
tanaman obat ditemukan
dengan mencoba dan belajar
dari kesalahan (trial and
error). Saat ini, ekstrak dari
beberapa tanaman obat telah
digunakan untuk pengobatan
jaman modern dan bermanfaat
untuk menyembuhkan
berbagai penyakit serius. Hal
tersebut tersebut diperkuat
oleh pendapat Widyawati &
Muhamad Rizal (2015:18931894) mengutarakan jenis
dan manfaat tanaman obat
yang ditemukan di Maluhu
terdapat 26 macam tanaman
apotek hidup. Tjitrosoepomo
(Supriyanti, 2014: 6 11-13)
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spesies tanaman obat yang
sering masyarakat gunakan
sebagai obat antara lain: a).
Famili Zingiberaceae (kunyit,
jahe, kencur); b). Famili
Piperaceae (Sirih, lada); c).
Famili Caricaceae (pepaya);
d). Famili Myrtaceae (Jambu
biji, cengkeh). Kita juga dapat
memperoleh manfaat langsung
dari tanaman obat yang
ditanam di area kita.
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Berikut tanaman-tanaman obat yang telah ditanam oleh Persit ranting 5 Denhub Divif 2 Kostrad :
1.
LIDAH BUAYA ( Aloe Vera ).
Manfaatnya sebagai obat penyubur rambut, penyembuh luka dan untuk perawatan kulit.
2.
KUNYIT ( Curcuma longa Linn ).
Berkhasiat sebagai anti peradangan alami, meningkatkan kekebalan tubuh, menyehatkan
pencernaan, menurunkan kolesterol, mengobati asma, meningkatkan kesehatan jantung,
mencegah alzheimer, menghambat proses penuaan, mencerahkan warna kulit dan meredakan
gejala radang sendi.
3.
SELEDRI ( Apium Graveolens ) .
Mengandung kalsium, vitamin A, B1, B2, B6, dan juga vitamin C. Berkhasiat untuk untuk
mengobati rematik, menurunkan kadar kolesterol dalam darah, mengobati anemia, mengobati
mata kering, meningkatkan imunitas, mengobati batuk, menurunkan darah tinggi, menenangkan
saraf, mencegah sembelit, mencegah asma, dan mengatasi obesitas.
4.

CABAI RAWIT( Capsicum frutescens ).
Berkhasiat sebagai tonik dan stimulan kuat untuk jantung dan aliran darah, juga obat
rematik, bisa meningkatkan nafsu makan, perangsang kulit, peluruh pembuangan angin pada
perut, serta peluruh keringat, air liur, dan air kencing.
5.
LENGKUAS ( Alpinia Galanga ).
Berkhasiat untuk mengatasi mual-muntah, diare, reumatik, air rebusan bisa digunakan sebagai
obat penyegar nafas dan juga berkhasiat untuk penyembuhan luka infeksi.
6.
SEREH ( Cymbopogon citratus ).
Bermanfaat untuk mencegah tumbuhnya sel tumor atau kanker dalam tubuh, menurunkan kadar
kolesterol dalam darah, melancarkan dan menjaga sitem pencernaan, menyembuhkan Insomnia,
menjaga sistem imun atau pertahanan tubuh terhadap serangan penyakit, mengobati sakit kepala
juga migrain, mencegah infeksi pada luka, menurunkan demam, sebagai aroma terapi yang sangat
baik untuk sistem syaraf, penambah darah yang sangat baik, mengeluarkan dan menetralkan
racun dalam tubuh.
7.
JAHE MERAH ( Zingiber officinale varietas rubrum ).
Bermanfaat sebagai obat herbal untuk mengatasi penyakit batuk, pegal-pegal, sakit kepala serta
dapat digunakan sebagai penghangat badan.
8.
DAUN JERUK PURUT ( Citrus Aurantifolia ).
Mengandung vitamin C bermanfaat untuk obat batuk, obat penurun panas, dan obat pegal linu,
obat disentri, sembelit, ambeien, haid tidak teratur, difteri, jerawat, kepala pusing/vertigo, suara
serak batuk, menambah nafsu makan, mencegah rambut rontok, ketombe, flu/demam.

Kegiatan perawatan bibit tanaman
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9.
TERONG ( Solanum Melongena L ).
Mengandung Asam Folat yang bermanfaat untuk mencegah terjadinya kerusakan otak, hipertensi,
jantung, kanker, reumatik, batuk serta penyakit kulit.
					Cara membuat apotek hidup.
1. Terlebih dahulu harus menyediakan lahan atau pekarangan dalam membuat apotek hidup.
Jika tidak memiliki lahan atau pekarangan yang luas, dapat juga bekerja sama dengan rekan
atau kerabat anda yang memiliki lahan/pekarang luas agar bersama-sama membuat serta
mengelola apotek hidup untuk dimanfaatkan secara bersama.
2. Kenali/pelajari tanaman-tanaman obat di lingkungan hidup sekitar kita yang sering digunakan.
Hal perlu dilakukan agar tanaman obat yang akan ditanam nanti memang benar-benar sering
digunakan atau dimanfaatkan oleh personel setempat.
3. Menyiapkan lahan/pekarangan rumah untuk dilakukan penanaman. Jika tanaman dalam fase
bibit maka siapkanlah polibag atau pot bungan berukuran kecil. Namun, jika tanaman sewaktu
ditanam adalah bibit maka jangan lupa untuk menggemburkan tanah terlebih dahulu.
Perhatikan sinar matahari agar jangan secara langsung menyinari tanaman yang baru ditanam
terutama bibit, hal ini dapat mengakibatkan tanaman layu bahkan mati.
4. Perhatikan keamanan lahan apotek hidup misalnya pekarang dikelilingi oleh pagar yang baik.
Selain hama mikroorganisme perlu juga menjaga tanaman yang baru ditanam dari gangguan
hewan-hewan pekarangan rumah.
5. Lakukan penyiraman secara teratur sehari sekali, namun jika dalam sehari telah turun hujan
tidak perlu dilakukan penyiraman lagi. Kelebihan air untuk tanaman obat yang baru ditanam
juga tidak baik dan dapat berakibat buruk bagi tanaman.
6. Mulailah membuat apotik hidup dari sekarang sebab selain pengobatan medis, perlu juga
pengebotan tradisional. Selain itu dapat menambah pengetahuan serta cara pengunaan
tanaman obat di lingkungan sekitar kita. Bagi personal yang banyak kesibukan kerja, hal ini
dapat menjadi solusi dalam mengisi aktivitas hari-hari libur.
Melihat banyaknya manfaat dari apotek hidup, tentu dapat menggerakkan kita semua
untuk memanfaatkan lahan yang ada di area rumah dan kantor. Taman dapat memberikan efek
psikologis bagi orang yang sedang sakit sehingga lebih cepat sembuh. Merawat tanaman juga
menjadi sarana kita menggerakkan tubuh dan berolahraga. Hasilnya tubuh menjadi sehat dan
cantik. Apabila Kantor Kita tidak memiliki lahan luas jangan putus asa, gunakan pot sebagai
media tanam. Dengan memiliki apotek hidup, kantor menjadi asri, cantik, sehat dan dapat
menghemat pengeluaran untuk membeli obat atau bumbu dapur, tanaman obat akan membuat
sehat bagi seluruh orang. Tentunya dengan adanya pemanfaatan taman apotek hidup ini dapat
dijadikan sebagai upaya mengoptimalkan karakter tanggung jawab anggota Persit Kartika Chandra
Kirana dari Ranting 5 Denhub Divif 2 Kostrad yaitu dengan memanfaatkan tanaman apotek hidup
yang ada di taman antara lain sebagai bahan obat tradisional, tidak hanya berkhasiat untuk
bahan rempah masakan tetapi tanaman tersebut bisa dijadikan alternatif untuk merawat dan
menjaga kesehatan secara alami. Temuan tersebut sesuai dengan pendapat (Yatias, 2015: 14-15)
pemanfaatan tanaman apotek hidup adalah memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan-tumbuhan
yang tumbuh di sekitar kita dan mempunyai khasiat untuk bahan pengobatan secara tradisional.
Okakinanti (2014:14) menjelaskan pemanfaatan tanaman sebagai obat dapat digunakan dari satu
jenis tumbuhan obat untuk mengobati satu macam penyakit dan ada pula satu jenis tumbuhan
untuk mengobati beberapa macam penyakit. Obat yang murah dan mudah didapat serta memiliki
efek samping yang kecil. ***Red.KV-AYP
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SEPUTAR PERSIT

KREASI KETUA PERSIT KCK CAB
XIX BRIGIF MEKANIS RAIDER 6
UNTUK MENINGKATKAN
MEMBANTU PEREKONOMIAN
KELUARGA

P

ada tanggal 25 Agustus
2018 Ibu Irene Ade David
Siregar yang merupakan
Istri dari Kolonel Inf Ade David
Siregar, S.I.P. resmi menjabat
sebagai Ketua Persit Chandra
Kirana Cabang XIX Brigif
Mekanis Raider 6 Koorcab
Divif 2 PG Kostrad. Persit
Brigif Mekanis 6 membawahi 4
Ranting diantaranya Ranting 1
Denma/Palur, Ranting 2 Yonif
Mekanis Raider 411/Salatiga,
Ranting 3 Yonif Mekanis Raider
412/Purworejo dan Ranting
4 Yonif Mekanis Raider 413/
Mojolaban.
Ibu Irene yang
keibuan, mempunyai Visi
dengan berkarya mewujudkan
kesejahteraan anggota dengan
dilandasi sikap saling asah,
asih dan asuh dengan selalu
berpegangan terhadap nilai
agama. Sehingga dapat
membentuk karakter anggota
yang memiliki jiwa kreatifitas
dengan penuh inovasi untuk
menunjang perekonomian
keluarga. Kegiatan yang
saat ini dilakukan adalah
olahraga, pendidikan anggota,
keterampilan, keagamaan
dan sosial. Kegiatan ini
dilaksanakan bersama-sama
dengan seluruh pengurus
berkeliling ke Ranting-ranting.
Berawal dari upaya

pemanfaatan lahan tidur
di masing – masing rumah
anggota Persit KCK Cabang
XIX Brigif Mekanis Raider 6
Koorcab Divif 2 PG Kostrad
yang pada umumnya telah
ditanami dengan berbagai
macam tanaman berupa
sayuran, buah, maupun bunga,
namun lahan yang tersedia
tentunya terbatas dan dalam
proses penanamannya pun
membutuhkan usaha yang
lebih besar diantaranya
harus menyiram setiap
hari, membersihkan hama,
memberikan pupuk, dan
terkadang hasil yang diperoleh
sangat tergantung dengan
cuaca, maka muncullah ide dari
beliau untuk menggalakkan
budidaya tanaman hidroponik
sebagai cara menanam
yang lebih efektif dan efisien
sehingga dapat memperoleh
hasil yang lebih maksimal
dengan harapan dapat
menghemat pengeluaran untuk
belanja sayur. Disamping
itu, kegiatan bercocok tanam
dengan metode hidroponik
dapat dilaksanakan oleh siapa
saja dan dapat meningkatkan
perekonomian keluarga.
Bagi Ibu dari satu orang putri,
anggota Persit KCK Cabang
XIX yang bekerja secara
pribadi tetap diperbolehkan

Kegiatan sosialisasi budidaya tanaman
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Kegiatan memetik hasil panen tanaman Hidroponik

untuk bekerja yang penting
dapat membagi waktu antara
Organisasi, Pekerjaan dan
tidak melupakan tugas pokok
sebagai Ibu rumah tangga,
serta apabila ada kegiatan
yang berhubungan dengan
Organisasi maka mereka wajib
hadir.
Ibu Irene selalu memberi
motivasi bagi anggotanya
untuk selalu berbuat yang
terbaik tulus dan ikhlas
dalam melakukan apapun
yang positif baik di dalam
Organisasi maupun di dalam
kehidupan bermasyarakat. Dan
juga merangkul anggotanya
untuk memiliki kemampuan
berkreasi sebagai bekal bagi
anggota-anggotanya dalam
mendampingi suami dimanapun
bertugas, serta yang harus
terus dilakukan adalah rajin
beribadah.***Red.KV-DE

n hidroponik
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BIDANG PENDIDIKAN

KOLABORASI PENDIDIK
DAN ORANG TUA DALAM
MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN
KARAKTER RELIGIUS DAN DISIPLIN
DI PAUD

P

endidikan pada dasarnya
bertujuan untuk
membentuk karakter
peserta didik. Sebagaimana
tujuan yang diharapkan dalam
pendidikan tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional dalam
pasal 3 yang isinya sebagai
berikut:
“Pendidikan nasional
berfungsi mengembangkan
dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan
bangsa, bertujuan untuk
berkembangnya potensi
peserta didik agar menjadi
manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa, berakhlak mulia,
sehat, berilmu, cakap, kreatif,
mandiri, dan menjadi warga
negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.”
Pendidikan merupakan
salah satu hal yang
dibutuhkan dalam pelaksanaan
pembangunan karakter.
Pendidikan merupakan
tolak ukur untuk mengetahui
berhasil tidaknya suatu
kebudayaan manusia pada
masa dan bangsa tertentu.
Pendidikan merupakan
suatu perkembangan dan
pertumbuhan manusia secara
terus menerus dalam bentuk
kaderisasi

generasi tua mengajarkan
kepada generasi yang lebih
muda, berbagai hasil pelajaran
dan pengamalan mereka dan
orang-orang terdahulu dari
mereka.
Pada usia dini yang
biasa disebut dengan
masa Golden Age adalah
tahap paling penting dalam
pelaksanaan pendidikan
karakter, karena masa
emas anak yang merupakan
masa penting untuk
mengoptimalkan pertumbuhan
dan perkembangannya. Masa
ini merupakan masa yang
menjadi basis, landasan
dan fondasi berbagai aspek
perkembangan. Anak
mengalami perkembangan
fisik dan motorik termasuk
perkembangan kepribadian,
watak emosional, intelektual,
bahasa, budi pekerti dan
moralnya yang bertumbuh
pesat.
Pendidikan karakter
adalah suatu bentuk kegiatan
yang di dalamnya terdapat
suatu tindakan yang mendidik
yang diperuntukkan bagi
generasi selanjutnya.
Pendidikan karakter
bertujuan untuk membentuk
penyempurnaan diri individu
secara terus-menerus dan
melatih kemampuan diri demi
menuju ke arah hidup yang
lebih baik. Adapun 18 nilai-nilai
dalam pendidikan karakter

menurut Diknas adalah:
1.
Religius
2.
Jujur
3.
Toleransi
4.
Disiplin
5.
Kerja Keras
6.
Kreatif
7.
Mandiri
8.
Demokratis
9.
Rasa Ingin Tahu
10.
Semangat Kebangsaan
11.
Cinta Tanah Air
12.
Menghargai Prestasi
13.
Bersahabat
14.
Cinta Damai
15.
Gemar Membaca
16.
Peduli Lingkungan
17.
Peduli sosial
18.
Tanggungjawab
Sikap religius dan disiplin
merupakan bagian nilai
yang dikembangkan dalam
pendidikan karakter. Religius
dan disiplin merupakan sikap
yang tercipta melalui proses
latihan yang dikembangkan
menjadi serangkaian perilaku
yang melekat dalam diri
seseorang yang mengandung
unsur-unsur ketaatan,
kepatuhan dan kesetiaan serta
kebenaran. Pembentukan
karakter religius dan disiplin
di PAUD melalui faktor
lingkungan dapat dilakukan
dengan strategi keteladanan,
intervensi, pembiasaan yang
dilakukan secara konsisten
serta penguatan. Keberhasilan
pendidikan bagi anak sangat
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Kegiatan menanam pohon murid PAUD Kartika IX-43 Yonarmed 12 Kostrad
ditentukan oleh berbagai unsur
lingkungan yang ada dalam
lingkup pendidikan anak.
Lingkungan pendidikan anak
tersebut meliputi lingkugan
keluarga, lingkungan sekolah
dan lingkungan masyarakat
yang terkenal dengan Tri Pusat
Pendidikan.
Dari lingkungan belajar
tersebut yang pertama dikenal
anak adalah lingkungan
keluarga. Sebab dalam
lingkungan inilah pertamatama anak mendapatkan
pendidikan, bimbingan,
asuhan, pembiasaan dan
latihan. Keluarga menjadi
tempat anak dipelihara dan
dibesarkan oleh orang tuanya.
Lingkungan keluarga sangat
berperan dalam pembentukan
karakter seorang anak.
Dalam perkembangannya
karakteristik atau sifat dasar
seorang anak terbentuk oleh
lingkungan keluarganya.
Kasih sayang, perhatian
dan motivasi dari orang tua
akan sangat mempengaruhi
pembentukan kepribadian
seorang anak. Seorang anak
yang berkepribadian baik dia
akan selalu bisa menempatkan
dirinya, baik di lingkungan
keluarganya, di lingkungan
masyarakat tempat tinggalnya,
di lingkungan pendidikannya
maupun di lingkungan
masyarakat umum, sehingga
dia bisa diterima, dihormati dan

dihargai oleh orang lain baik
orang yang lebih tua, teman
sebaya maupun yang lebih
muda.
Dalam menjalankan
tugas mendidik, orang tua
tidak mampu sepenuhnya
untuk memenuhi kebutuhan
pendidikan anaknya karena
keterbatasan ilmu, waktu,
tenaga dan biaya. Oleh karena
itu untuk menjalankan tugas
tersebut diserahkan kepada
guru di sekolah sebagai
lanjutan pendidikan dalam
keluarga. Sekolah adalah
lingkungan pendidikan kedua
bagi anak. Sekolah memegang
peranan penting dalam proses
pendidikan karena sekolah
merupakan lembaga sosial
yang telah terpola secara
sistematis, memiliki tujuan
yang jelas, kegiatan yang
terjadwal, tenaga pengelola
yang khusus dan didukung oleh
fasilitas pendidikan.
Sekolah merupakan
lembaga formal yang didirikan
untuk menyelenggarakan
kegiatan pendidikan secara
terencana, sengaja, terarah
dan sistematis oleh para
pendidik dengan program yang
dituangkan ke dalam kurikulum
untuk jangka waktu tertentu
dan diikuti oleh para anak didik
pada setiap jenjang pendidikan
tertentu. Dalam pengembangan
karakter anak didik di sekolah,
guru memiliki posisi yang
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strategis sebagai pelaku
utama. Guru merupakan
sosok yang bisa digugu dan
ditiru atau menjadi idola bagi
anak didiknya. Guru bisa
menjadi sumber inspirasi dan
motivasi anak didiknya. Sikap
dan perilaku seorang guru
akan membekas dalam diri
anak didik, sehingga ucapan,
karakter dan kepribadian guru
menjadi teladan bagi anak
didik.
Mengingat betapa
besar pengaruh lingkungan
pendidikan terhadap
keberhasilan pendidikan
anak maka sangat diperlukan
jalinan kolaborasi atau kerja
sama yang efektif antara
sekolah dan orang tua agar
terbina hubungan timbal balik
dalam rangka membentuk
karakter anak didik sesuai
dengan harapan bersama
yakni menciptakan generasi
yang berkarakter terutama
karakter religius dan disiplin.
Sebagaimana jalinan kerja
sama orang tua dan guru di
PAUD Kartika IX-43 Yonarmed
12 Ngawi. Di samping itu
dalam pembentukan karakter
religius dan disiplin pada anak
didik, PAUD Kartika IX-43
Yonarmed 12 Ngawi telah
melakukan kolaborasi orang
tua dan guru dengan berbagai
kegiatan seperti parenting
(mendatangkan narasumber
yang membahas topik
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BIDANG PENDIDIKAN
cara mendidik anak dengan
kasih sayang ), family
gathering (outbond bersama
orang tua dan anak, menanam
pohon bersama, mengadakan
pasar sekolah) serta
mengadakan penggalangan
dana untuk korban bencara
alam.
Untuk mewujudkan
tujuan dari pendidikan
karakter religius, anak-anak
di PAUD diajak melakukan
pembiasaan menghafal suratsurat pendek dalam Al Quran,
doa-doa sehari-hari, mengaji
Iqro’ dan Tilawati, menghafal
bacaan sholat serta latihan
wudhu dan sholat di Masjid
Al Kautsar Yonarmed 12
Ngawi. Pembiasaan tersebut
Murid PAUD Kartika IX-43 Yonarmed 12 Kostrad sedang berlatih mengaji
dilaksanakan setiap hari
kecuali wudhu dan sholat di
anak telah melakukan
Masjid yang dilaksanakan
beberapa kegiatan yang
setiap hari kamis. Pendidik
juga mengajak orang tua untuk dapat melatih kedisiplinan.
Pembiasaan tersebut dapat
melakukan pendampingan
berhasil apabila ada kolaborasi
pada anak dalam melakukan
yang baik antara pendidik
pembiasaan ini di rumah.
di sekolah dan orang tua di
Kegiatan yang rutin dilakukan
rumah.
akan menjadi kebiasaan anak
Untuk melatih disiplin di PAUD
yang akan mereka lakukan
Kartika IX-43 anak-anak juga
sepanjang masa. Selain itu
dibiasakan untuk berbaris
pendidikan karakter disiplin
sebelum masuk kelas, latihan
juga menjadi tujuan kami.
upacara bendera, membuang
Karena disiplin harus dimulai
sampah pada tempatnya,
sejak dini. Apabila anak
membersihkan kelas dan
terbiasa disiplin, maka akan
kamar mandi. Jadi dengan
terbentuk pribadi yang mantap
mengembangkan karakter
dan tangguh serta penuh
religius maka akan tercipta
tanggung jawab. Disiplin yaitu
generasi yang taat beribadah
rasa taat dan patuh terhadap
serta takut pada penciptaNya.
nilai yang dipercaya dan
Apabila anak sudah takut pada
menjadi tanggung jawab.
Pencipta maka anak akan
PAUD Kartika IX-43
berusaha melakukan kebaikan.
membuat berbagai tata tertib
yang harus ditaati oleh peserta Kehidupan anak akan lebih
terarah. Begitu pula dengan
didik. Tata tertib utama yang
disiplin, akan membiasakan
harus ditaati anak adalah
anak melakukan hal dengan
berangkat sekolah tepat
penuh tanggung jawab
waktu. Dalam satu tata tertib
sehingga kehidupan akan lebih Nama
ini akan melatih anak dengan
: Dewi T., S.Pd.
aman, tentram dan teratur.
beberapa disiplin. Apabila
TTL
: Ngawi, 24-10-1982
Pendidik di PAUD Kartika IX-43
anak-anak harus datang tepat
Nama Suami : Letda Arm Rosy P
Yonarmed 12 bersama orang
waktu berarti anak-anak juga
: Yonarmed 12 Kostrad
harus bangun pagi, melakukan tua murid akan terus berupaya Satuan
membentuk karakter anak
ibadah sholat subuh, mandi
menjadi Insan yang berakhlak,
pagi, memakai seragam,
berilmu dan berbudi pekerti
sarapan pagi dilanjutkan
luhur serta menjadi generasi
berangkat sekolah. Jadi
yang cemerlang dan penuh
dengan mematuhi tata tertib di
tanggung jawab.***Red.KV-JS
sekolah secara tidak langsung
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kunjungan kerja ibu ketua persit kck
koorcab divif 2 pg kostrad
ke tk kartika ix-44 yonkes 2 kostrad
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SEPUTAR PERSIT

Kelas Sospeso Bersama Ibu-ibu Persit
Kartika Chandra Kirana Ranting 3
Yonif Para Raider 502

M

engikuti perkembangan
zaman, batik tidak
hanya dapat diolah
menjadi pakaian. Ada banyak
kerajinan kain yang dapat
dihasilkan. Seperti yang
dilakukan ibu-ibu Persit Kartika
Chandra Kirana Ranting 3 Yonif
Para Raider 502, setiap hari
Rabu, melaksanakan kegiatan
“Rabu Terampil” yang digagas
oleh Ny. Roihan Hidayatullah
bagi sebagian orang, sisa kain
batik dianggap tidak berguna,
namun bagi ibu-ibu Persit
KCK Ranting 3 Yonif Para
Raider 502, sisa kain batik
bisa diubah menjadi kerajinan
yang memliki nilai tambah
dan memanfaatkan sisa kain
batik tersebut dengan Teknik
Sospeso.
Sospeso adalah teknik
membuat barang menjadi
tampilan 3 dimensi. Untuk
membuat Sospeso mudah dan
praktis, tetapi membutuhkan
kesabaran karena harus
memotong motif kecil-kecil,
ditempel dengan print film/
mika, digunting, kemudian
di embos dan dibentuk agar
tampak timbul, kemudian

disusun sesuai dengan
kreasi masing-masing.
Dengan tekhnik Sospeso
sisa kain batik yang sudah
tidak terpakai, dapat
menjadi sesuatu yang lebih
bermanfaat seperti kalung,
brosche, menghias clutch
pesta, dan menghias toples.
Diharapkan
dengan adanya kegiatan
“Rabu Terampil” ini bisa
meningkatkan kreativitas
dan keahlian anggota Persit
Kartika Chandra Kirana
Ranting 3 Yonif Para Raider
502, juga untuk mengisi
waktu luang dengan halhal yang positif. Semoga
dapat menginspirasi Ibu-ibu
anggota untuk menghasilkan
karya-karya yang bernilai jual
tinggi, agar dapat membantu
perekonomian keluarga
menjadi lebih baik.

Oleh :
Ibu Vernita Putri A
Istri dari Kapten Inf Anjas Suryana Putra
Persit KCK Ranting 3 Yonif Para Raider 502
Cabang XXI Koorcab Divif 2 PG Kostrad
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Olahraga Bersama Untuk
Meningkatkan Kesegaran Jasmani dan
Kebersamaan

P

entingnya olahraga
bagi tubuh dapat
diilustrasikan seperti
mesin yang tidak
pernah digunakan atau
digerakkan, lambat laun,
bagian-bagian dari mesin akan
rusak karena tidak terlatih
untuk terus bergerak dan
bekerja. Demikian pula tubuh,
jika kurang gerak, tubuh akan
menjadi bermasalah dan tidak
sehat. Dengan berolahraga
tidak hanya otot-otot yang
terlatih, sirkulasi darah dan
oksigen dalam tubuh pun
menjadi lancar sehingga
metabolisme tubuh menjadi
optimal. Tubuh akan terasa
segar dan otak sebagai pusat
saraf pun akan bekerja menjadi
lebih baik. Keteraturan dalam
berolahraga dapat membantu
meningkatkan konsentrasi,
kreativitas dan kesehatan.
Dengan berolahraga, jumlah
oksigen di dalam darah
akan meningkat sehingga
memperlancar aliran darah
menuju otak dan dapat
membantu seseorang untuk
mengatasi emosinya serta
mengurangi kegelisahan
sehingga mengurangi stres
yang ada. Hal tersebut yang
berperan dalam meningkatkan
fungsi otak.
Banyak hal yang dapat
dilakukan untuk menjaga
kebugaran dan kesehatan diri
kita, salah satunya adalah
dengan berolahraga rutin

seperti yang dilakukan oleh
ibu-ibu Persit Kartika Chandra
Kirana Ranting 3 Yonif Para
Raider 502 Cabang XXI
Koorcab Divif 2 PG Kostrad
yang berlokasi di Jabung
Kabupaten Malang. Kegiatan
olahraga yang biasanya
dilakukan rutin setiap hari
Selasa dan Jumat adalah
senam, gowes atau sepeda
santai, bola voli dan jalan
sehat. Selain untuk menjaga

kesehatan dan kebugaran
tubuh, kegiatan ini juga untuk
mempererat tali silaturahmi,
persaudaraan serta menjalin
kekeluargaan dan komunikasi
sesama anggota Persit Kartika
Chandra Kirana Ranting 3 Yonif
Para Raider 502.
Diawali dengan gowes
atau bersepeda bersama
sebelum kegiatan dimulai, ibuibu anggota sangat antusias,
menghirup udara pagi yang
segar diselingi dengan canda
tawa membuat suasana sangat
hangat di antara kami.
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Setelah puas mengelilingi
asrama dengan menikmati
pemandangan alam yang asri
dan suasana sejuk kegiatan
dilanjutkan dengan olahraga
senam bersama yang terdiri
dari senam aerobik, senam
Maumere, senam Tobelo dan
senam Poco-poco. Pada
hari-hari tertentu, kegiatan
olahraga juga dilakukan
bersama dengan keluarga,
seperti jalan santai dan senam
bersama.
Persit Kartika Chandra
Kirana Ranting 3 Yonif Para
Raider 502 Cabang XXI
Koorcab Divif 2 PG Kostrad
juga memiliki ibu-ibu anggota
yang mahir dalam bermain
bola voli, timnya pernah
mewakili Cabang XXI Brigif
Para Raider 18 dalam 2
tahun terakhir mengikuti
pertandingan bola voli yang
diselenggarakan oleh Koorcab
Divif 2 PG Kostrad dan meraih
Juara III. Prestasi tersebut
akan terus ditingkatkan
dengan terus berlatih demi
mencapai kesuksesan di masa
mendatang.

Oleh :
Ibu Luh Putu Novianti
Istri dari Lettu Inf I Nyoman S
Anggota Persit KCK Ranting 3
Yonif Para Raider 502 Cabang
XXI Koorcab Divif 2 PG Kostrad
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mari bergabung sebagai
kontributor majalah
kartika vicadha
Menjadi bagian dari Tim Redaksi sebuah
majalah merupakan pengalaman yang mungkin
tidak semua orang pernah merasakannya.
Berbagai pengalaman diperoleh dalam setiap
proses pengerjaan majalah, dimulai dari pencarian
bahan sampai proses layout majalah selesai.
Pengetahuan dan wawasan serta kerjasama yang
baik dengan berbagai pihak terkait menjadi salah
satu faktor pendukung.
Edisi perdana majalah Kartika Vicadha ini
merupakan pengalaman pertama bagi kami Tim
Redaksi untuk menghasilkan sebuah majalah yang
menarik dan menimbulkan minat bagi pembaca
untuk melihat lebih dalam. Proses memilih artikel,
memilih foto dan meng-edit tulisan menjadi salah
satu hal menarik yg tak terlupakan.
Pada kesempatan ini pula, kami Tim
Redaksi Majalah Kartika Vicadha mengajak
anggota Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab
Divif 2 PG Kostrad pada khususnya untuk dapat
turut berkontribusi dalam pembuatan majalah
Kartika Vicadha edisi berikutnya. Hasil karya
yang bisa dikirimkan selain berupa tulisan/
artikel, cerpen, foto-foto dapat juga berupa resep
masakan ataupun sketsa gambar.
Semua hasil karya dapat dikirimkan ke alamat
email kami di spersdivif2@gmail.com dengan
judul KONTRIBUTOR KARTIKA VICADHA. Kami
tunggu hasil karya anda ya..!
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