SAMBUTAN
PANGLIMA DIVISI INFANTERI 2 KOSTRAD
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera bagi kita sekalian.
Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa marilah kita panjatkan puji syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya
sehingga Majalah Vicadha edisi perdana dapat diterbitkan.
Saya sangat menghargai berbagai pemikiran, gagasan yang dituangkan dalam
Majalah Vicadha ini sebagai karya akademis dan tulisan prajurit berprestasi,
hal ini merupakan refleksi dan semangat Vira Cakti Yudha
warga Divisi Infanteri 2 Kostrad.
Majalah Vicadha ini diterbitkan bertepatan dengan momentum peringatan
HUT ke-58 Divisi Infanteri 2 Kostrad, yang dimaksudkan sebagai
rangkuman pengabdian para prajurit Divisi Infanteri 2 Kostrad
kepada Negara dan Bangsa.
Di samping itu, Majalah Vicadha juga merupakan upaya untuk meningkatkan
budaya membaca di kalangan prajurit, karena membaca adalah jendela dunia.
Saya berharap Majalah Vicadha dapat mewadahi semua
ide-ide kreatif prajurit, sekaligus sebagai media komunikasi dan informasi
bagi prajurit Divisi Infanteri 2 Kostrad.
Semoga dengan penerbitan Majalah Vicadha edisi perdana ini dapat menambah
wawasan dan pengetahuan serta manfaat bagi para pembacanya, serta dapat
memacu semangat para prajurit Divisi Infanteri 2 Kostrad untuk menulis
maupun mengembangkan ide-ide kreatif lainnya.
Akhir kata, marilah kita memohon rahmat dan petunjuk serta lindungan
Tuhan Yang Maha Esa agar warga Divisi Infanteri 2 Kostrad diberikan kekuatan
dan kemampuan sehingga dapat meningkatkan pengabdian kepada
Negara dan Bangsa yang sangat kita cintai.
Terimakasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad,

Tri Yuniarto, S.A.P., M.Si., M.Tr (Han)
Mayor Jenderal TNI
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Majalah Vicadha dapat menemui dan menyapa para pembaca
yang budiman. Penerbitan edisi perdana majalah ini semakin
terasa bermakna karena bertepatan dengan HUT Ke-58 Divisi
Infanteri 2 Kostrad yang jatuh pada tanggal 27 April 2019.
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Penerbitan Majalah Vicadha ini diprakarsai langsung oleh
Pangdivif 2 Kostrad, Mayjen TNI Tri Yuniarto, S.A.P., M.Si.,
M.Tr (Han), yang berkeinginan agar Divif 2 Kostrad memiliki
media cetak resmi dimana majalah ini dapat menjadi wadah
untuk berbagi informasi tentang berbagai kegiatan yang
dilaksanakan oleh Satuan Jajaran.
Khusus pada edisi perdana kali ini, tim redaksi akan
menyuguhkan rubrik-rubrik seperti Berita Utama yang
mengulas tentang PPRC TNI, selanjutnya Berita Vicadha
yang memberikan informasi tentang kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan oleh Satuan Jajaran serta rubrik yang mengupas
tentang Prajurit Prestasi dan Kisah Heroik Prajurit Satuan
Jajaran Divif 2 Kostrad dalam pelaksanaan tugas operasi. Pada
bagian lain redaksi juga mengangkat tentang Kisah Inspiratif,
Wawasan, Kesehatan, Teknologi dan Kolom Kegiatan Persit serta
dilengkapi dengan Lensa Vicadha yang memberikan gambaran
kegiatan Satuan Jajaran Divif 2 Kostrad dalam rangkuman
dokumentasi.
Akhirnya, segenap Tim Redaksi mengucapkan ribuan terima
kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dan membantu
sehingga penerbitan Majalah Vicadha ini dapat terealisasi.
Kami menyadari tentu masih banyak kekurangan dalam
penerbitan perdana majalah ini, oleh karena itu saran dan
kritik dari para pembaca sekalian sangat kami harapkan untuk
perbaikan kami pada edisi mendatang.
Selamat membaca,
Dirgahayu Ke-58 Divif 2 Kostrad, Vira Cakti Yudha...!

Alamat Redaksi
Kantor Penerangan Divif 2 Kostrad
Jl. Raya Surabaya-Malang, Desa Ardimulyo
Kec. Singosari, Kab. Malang, Jawa Timur
Telepon : (0341) 458478
Website : www.divif2kostrad.com
Email
: vicadhamagazine@gmail.com
IG
: @divif2kostrad
Fb
: divif 2 kostrad
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“Divisi Infanteri 2 Kostrad
merupakan satuan di
bawah jajaran Kostrad
yang memiliki tugas
pokok membina kesiapan
operasional satuan tempur
di bawah komandonya agar
senantiasa siap dihadapkan
kepada kemungkinan
pelaksanaan tugas pada
tingkat strategis”

K

ebutuhan akan pasukan
mobile yang dipersenjatai
secara lengkap sudah
dipersiapkan oleh para pimpinan
TNI AD pada periode Agresi
Militer Belanda I. Pada periode
tersebut secara kuantitas TNI AD
dan laskar yang ada sudah cukup
besar namun dari segi kualitas
terutama mengenai latihan dan
perlengkapan militer masih sangat
kurang. Melalui Undang-Undang
Nomor 3 tahun 1948 tentang
Susunan Kementerian Pertahanan
dan Keamanan dan Perintah Siasat
Nomor 1 Panglima Besar Angkatan
Perang Republik Indonesia
Jenderal Soedirman digariskan
untuk menyusun organisasi TNI
menjadi Tentara Mobil dan Tentara
Teritorial dengan membentuk
Wher Kreise atau Satuan Teritorial
(Satter) dan Korps Reserve Umum
(KRU) atau cadangan strategis
yang langsung di bawah Markas
Besar Tentara (MBT).
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Bertolak dari dasar pemikiran
seperti yang diuraikan di atas
maka Kasad mengeluarkan
Surat Keputusan Nomor KPTS1067/12/1960 tanggal 27 Desember
1960 tentang Pembentukan
Cadangan Umum Angkatan Darat
(Caduad) yang tercantum hal-hal
yaitu mempercepat penyusunan
Caduad dan menyelesaikannya
menjadi kekuatan yang “siap
tempur” pada akhir tahun 1961.
Penyusunan Caduad mendapat
prioritas tertinggi dalam
perencanaan/pelaksanaan kegiatan
tahun 1961, segala ketentuan
mengenai alokasi personel,
material, keuangan, fasilitas
pendidikan dan sebagainya
yang telah dialokasikan untuk
Kodam-Kodam dan badan-badan
lainnya ditinjau kembali untuk
disesuaikan dengan prioritas
penyusunan Caduad tersebut di
atas. Daftar satuan dan susunan
Caduad serta perencanaan dan
pelaksanaan penyusunannya diatur
tersendiri. Setelah kelompok
kerja tersebut bekerja selama
lebih kurang 2 bulan terbentuklah
Caduad dengan Surat Keputusan
Men/Pangad Nomor MK/KPTS54/3/1961 tanggal 6 Maret 1961
tentang Pengesahan Korps Tentara
I/Caduad (Korra I Caduad).
Pengesahan itu didasarkan atas
pertimbangan perkiraan tugas
keamanan di dalam negeri sebagian

besar akan selesai pada akhir
tahun 1962. Pada saat yang sama
satuan-satuan TNI AD harus
diorganisasikan untuk mengadakan
tugas-tugas pertahanan
sebagaimana yang telah digariskan
dalam rencana pembangunan TNI
AD dan mengingat faktor waktu
maka mulai saat itu juga harus
sudah diambil langkah-langkah
tertentu ke arah organisasi tersebut
yang didalamnya juga mengandung
unsur-unsur modernisasi.
Pangkorra I/Caduad kemudian
mengajukan rancangan Organisasi
Caduad yang dibutuhkan sesuai
dengan rencana tugas yang akan
datang tersebut kepada Kasad.
Realisasinya adalah Kasad
mengeluarkan Surat Keputusan
Nomor KPTS-295/4/1961 tanggal
10 April 1961 dan Nomor KPTS296/4/1961 tanggal 10 April 1961
masing-masing tentang Pengesahan
Organisasi dan Kekuatan Korra
I/Caduad yang di dalamnya
termasuk pula satu organisasi
Divisi Infanteri.
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PATAKA DIVIF 2 KOSTRAD

Divisi Infanteri 2 Kostrad semula
bernama Divisi 2 Korps Tentara
I (Korra I) Caduad dibentuk pada
tanggal 27 April 1961 berdasarkan
Surat Keputusan Kasad Nomor
KPTS/342/IV/1961. Dalam sejarah
perjalanannya Divisi Infanteri 2
Kostrad telah mengalami beberapa
kali perkembangan organisasi.
Dimulai pada awal tahun 1964 Korra
I Caduad berubah menjadi Komando
Tempur II Kostrad disingkat Kopur II
Kostrad yang kemudian mulai Januari
1965 berubah menjadi Komando
Tempur I Siaga (Kopur Tuga).

Selanjutnya pada tanggal 12 Juni 1965
menjadi Komando Tempur II Rencong
dan berubah lagi menjadi Komando
Satuan Tugas Rencong II disingkat
Kosatgas Rencong II pada tanggal
28 Oktober 1965, pada tanggal 1
Februari 1967 kembali lagi mengalami
perubahan menjadi Kopur II Kostrad.
Pada akhirnya berdasarkan Surat
Keputusan Kasad Nomor Skep/535/
VI/1965 dan Surat Perintah Panglima
Kostrad Nomor Sprin/463/VI/1985
pada tanggal 9 Agustus 1985 di
Makostrad Jakarta, Jenderal TNI
Rudini telah menetapkan
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Kopur II Kostrad beralih nama
menjadi Divisi Infanteri 2 Kostrad
sampai sekarang. Sehubungan
dengan likuidasi Kopur 2 menjadi
Divisi Infanteri 2 Kostrad, pangkalan
Makopur 2 yang semula berkedudukan
di Cijantung dipindahkan ke Singosari
Malang pada tanggal 21 Maret
1985 selanjutnya menempati bekas
Pangkalan Brigif 2 Kodam VIII /
Brawijaya yang terdiri dari beberapa
satuan diantaranya adalah :
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BRIGIF MEKANIS RAIDER 6/TSB

YONIF MR 411/PDW YONIF MR 412/BES YONIF MR 413/BRM

BRIGIF RAIDER 9/DY

YONIF R 509/BY
YONKAV 8/NSW

YONIF R 514/SY
YONZIPUR 10/JP

YONARHANUD 2/ABW

YONIF R 515/UTY
YONKES 2/ YBH

YONBEKANG 2/MWJ

BRIGIF PARA RAIDER 18/SEY

YONIF PR 501/BY YONIF PR 502/UY YONIF PR 503/MK

MENARMED 1/PY

YONARMED 1/AY
DENPAL DIVIF 2

YONARMED 11/GG
DENPOM DIVIF 2

DENHUB DIVIF 2

YONARMED 12/AY
KIKAV 8 KSC

AJEN DIVIF 2

PROFIL SATUAN
PENUGASAN OPERASI
Divisi Infanteri 2 Kostrad selalu
aktif dalam penugasan operasi
dalam negeri maupun luar negeri.
Riwayat penugasan dalam negeri
adalah Operasi Trikora tahun 1961
dalam rangka pembebasan Irian
Barat, Operasi Dwikora tahun 1964
dalam rangka konfrontasi dengan
Malaysia, Operasi Penumpasan G
30 S/PKI di Blitar dan Madiun tahun
1965, Operasi Seroja Timor Timur
tahun 1975 sebagai Kopur Darat,
Operasi Seroja Timor Timur tahun
1988 sebagai Koopskam dan Operasi
Pemulihan Keamanan di Nangroe
Aceh Darussalam tahun 20032004. Operasi Pamrahwan di Papua
tahun 2008, 2016, 2018 dan 2019,
di Maluku Utara tahun 2009, 2010,
2011, 2016 dan 2018, di Tinombala
tahun 2017 dan 2019. Operasi Pamtas
Indonesia-Malaysia tahun 2012,
2015 dan 2017. Indonesia-Republik
Demokratik Timor Leste (RDTL)
tahun 2013, 2015 dan 2016. RI-PNG

tahun 2013, 2015, 2017 dan 2019.
Operasi Karhutla di Sumatra dan
Kalimantan tahun 2015 serta Operasi
Gulbencal di Lombok dan Palu tahun
2018. Divisi Infanteri 2 Kostrad juga
melaksanakan Penugasan Luar Negeri
DALAM MISI PERSERIKATAN
BANGSA-BANGSA (PBB) di
Wilayah Afrika diantaranya adalah
Konga III UNOC di Kongo tahun
1962-1963, Milobs MONUC di
Kongo tahun 2000-2001 dan 20072008. Konga XX/E MONUC di
Kongo tahun 2007-2008, Konga
XXII/G UNMIS di Sudan tahun 20082009 dan Konga XX/L MONUSCO di
Kongo tahun 2015-2016. Penugasan
di Wilayah Asia diantaranya UNTAC
di Kamboja Konga XII/A UNTAC
tahun 1992, Konga XII/B tahun
1992 Konga XII/C tahun 1993, Pam
Transisi tahun 1992-1993 dan Konga
XVIII UNMOT di Tajikistan tahun
1997. Penugasan di Wilayah Timur
Tengah diantaranya Konga I di Mesir
tahun 1957, Konga VIII UNEF

di Timur Tengah tahun 1976-1977,
Konga XIV/C UNPROFOR di Bosnia
tahun 1994-1995, Milobs UNOMIC
di Georgia tahun 2006-2007, Konga
XXXI UNMIL di Liberia tahun 20062007. Penugasan di Lebanon selatan
UNIFIL diantaranya Konga XXIII/A
tahun 2006-2007, Konga XXIII/B
tahun 2007-2008, Konga XXIII/C
tahun 2008-2009, Konga XXVI/A
tahun 2008-2009, Konga XXIII/F
tahun 2008-2009, Konga XXIII/C
tahun 2008-2009, Konga XXVI/B1
tahun 2009-2010, Konga XXVI/B2
tahun 2009-2010, Konga XXIII/E
tahun 2009-2010, Konga XXIII/F
tahun 2011-2012, Konga XXVI/D
tahun 2012-2013, Konga XXIII/I
tahun 2014-2015 dan Konga XXIII/M
tahun 2018-2019.
(Sumber : Museum Divif 2 Kostrad)

Yonif Linud 502 tiba di Pelabuhan Dilli, Timor Timur, 1975
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Quotes

TAHUKAH ANDA?
Divisi Infanteri 2/Kostrad meski sudah melakukan tugas di berbagai tempat ternyata mereka
belum memiliki Pataka Kopur Il/Kostrad. Lalu untuk membangkitkan motivasi dan semangat juang serta
kebanggaan para anggota, akhirnya diputuskan untuk merumuskannya setelah mereka kembali ke
pangkalan di bulan Mei 1966. Di bawah pimpinan Letkol Inf. RS Dawoed serta dibantu Pamen dan Pama
Kopur II merumuskan Pataka serta mengajukan beberapa semboyan dan motto sebagai lambang yaitu,
Vira Cakti Yudha, Yudha Raya, Satria Yudha Jaya, Triyudha Jaya, Prayudha Jaya dan Pancayudha Jaya.
Dari keenam motto dipilihlah dan yang mendapat persetujuan Panglima adalah VIRA
CAKTI YUDHA yang artinya “KSATRIA YANG TANGGUH DI MEDAN LAGA”. Akhirnya
bertepatan dengan HUT Ke-5 Kostrad yaitu tanggal 15 Agustus 1966 dilaksanakan peresmian
Pataka Kopur II/Kostrad dalam suatu upacara militer di Lapangan Parkir Timur Senayan Jakarta
dan yang bertindak selaku Inspektur Upacara adalah Men/Pangad Jenderal TNI Soeharto dan di
waktu yang sama dilakukan upacara peresmian berdirinya Kopur Lintas Udara (Linud) Kostrad.
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PEJABAT PANGKOPUR II CADUAD
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doktrin menjadi sebuah
keniscayaan. Peristiwa yang dilalui
oleh bangsa Indonesia tidak hanya
berisi kejayaan semata, tetapi
memerlukan sebuah pengorbanan,
patriotisme, kebersamaan,
persatuan dan lain sebagainya.
Dengan nilai-nilai tersebut
kejayaan bangsa ini dapat diraih
dalam melawan setiap penindasan
dari kaum penjajah. Karena
itulah doktrin yang dilahirkan
dari nilai-nilai perjuangan dan
pengorbanan menjadi penting
untuk bisa menjadi pedoman dalam
menghadapi situasi yang berbeda.
Adalah doktrin yang diterapkan
di TNI khususnya Angkatan Darat
mempunyai landasan filosofi
dan sejarah. Hal tersebut lahir
dari pengalaman sejalan dengan
“Doktrin TNI
perjalanan bangsa Indonesia dalam
AD merupakan
meraih kemerdekaan. Berdirinya
cerminan secara
bangsa ini tak lepas dari kemauan
keras dan kesetiaan pada tanah air.
holistik dari
Walaupun rintangan menghadang
sejarah bangsa
para pemimpin TNI terdahulu
mampu melewatinya dengan baik.
Indonesia yang tak
Oleh karena itu, bangsa Indonesia
terpisahkan dari
masih tegak berdiri sebagai negara
sejarah perjuangan yang berlandaskan Pancasila,
UUD 45, Bhineka Tunggal Ika
bangsa Indonesia”
dalam naungan NKRI (Negara
oktrin merupakan ajaranKesatuan Republik Indonesia).
ajaran yang memuat tentang Doktrin TNI AD merupakan
pedoman dan tuntunan
cerminan secara holistik dari
yang diyakini kebenarannya oleh
sejarah bangsa Indonesia. Artinya,
sekelompok masyarakat dalam
TNI dari masa ke masa sejak
mencapai cita-cita. Doktrin
didirikannya menjadi sebuah
memegang peranan penting bagi
kesatuan yang tak terpisahkan dari
sebuah institusi atau komunitas
sejarah perjuangan bangsa ini.
dalam meraih tujuan melalui
Dengan kata lain TNI merupakan
penanaman nilai-nilai yang
salah satu pilar berdirinya bangsa
terkandung didalamnya. Doktrin
Indonesia. Dalam situasi tersulit
tidak hadir dengan sendirinya
apapun TNI mampu menunjukkan
melainkan melalui suatu proses
sikap yang paling menonjol dalam
yang panjang baik secara filosofi, menjaga kesatuan dan persatuan
kultural, sosiologis, historis dan
bangsa dalam keberagaman.
lain sebagainya. Dari sisi historis, Namun begitu, hal yang menarik
perjalanan peristiwa terjadi secara dari Doktrin TNI AD ini adalah
silih berganti. Sehingga semua
kemanunggalan TNI dengan
pengalaman tersebut menjadi
rakyat. Semua sangat tergambar
landasan secara empirik untuk
jelas dari setiap peristiwa sejarah
dijadikan nilai-nilai yang bisa
saat melawan musuh baik dari
menjadi pedoman bagi generasi
dalam maupun dari luar. TNI AD
selanjutnya. Sebuah doktrin tidak dalam sejarah perjuangan bangsa
muncul dari ruang kosong, namun Indonesia tidak hadir seketika
hadir dari rangkaian peristiwa
saja terutama saat lembaga ini
yang yang menimbulkan sebuah
terbentuk 5 Oktober 1945 dengan
pemahaman dan pedoman untuk
nama BKR (Badan Keamanan
menentukan langkah selanjutnya.
Rakyat). Akan tetapi, jiwa
Dengan demikian, dalam menjalani keprajuritan bangsa Indonesia telah
kehidupan berbangsa dan
terbentuk sejak masa kerajaan yang
bernegara, penerapan sebuah
ditandai dengan perlawanan

D
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terhadap penjajah. Hal ini
menunjukan bahwa jiwa
keprajuritan telah mengakar
di setiap daerah dan kerajaan
yang ada di Indonesia sebelum
terbentuknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Berbagai
perlawanan terhadap penjajah
seperti Portugis dan Belanda telah
melahirkan banyak pahlawan
sebagai inspirasi bagi tentara
Indonesia di era modern. Nilainilai kejuangan dan patriotisme
dari pejuang terdahulu seperti
Pangeran Diponegoro, Tuanku
Imam Bonjol, Patimura, Sultan
Hasanudin, Cut Nyak Dien dan
Fatahilah adalah beberapa contoh
yang menggambarkan rasa serta
nilai kecintaan akan tanah air
dan keprajuritan. Para pahlawan
tersebut tersebar hampir merata di
seluruh wilayah Nusantara. Mereka
melawan penjajah dengan nilai
keprajuritan yang sangat tangguh
secara militer konvensional.
Artinya, bahwa nilai-nilai
kejuangan dan cinta tanah air telah
lama bersemayam di hati para
pejuang untuk mengusir penjajah
dari tanah nusantara. Melihat
hal tersebut, dalam penyusunan
Doktrin TNI AD tidak terlepas
dari keterkaitan dengan sejarah
bangsa yang telah berjalan ratusan
tahun. Apa yang dilakukan oleh
Diponegoro di Pulau Jawa, Imam
Bonjol di Sumatera, Patimura
di Maluku, Sultan Hasanudin di
Sulawesi, Cut Nyak Dien di Aceh,
merupakan sebuah manifestasi
nilai keprajuritan yang utuh sesuai
dengan perkembangan zamannya.
Oleh karena itu, nilai keprajuritan
yang dituangkan dalam doktrin
TNI AD saat ini masih ada
benang merahnya dengan para
pejuang terdahulu tersebut.
Namun begitu, penjajahan saat
ini bentuknya bisa berbeda, tidak
konvesional secara militer tapi
bisa dalam bentuk lain. Setelah
Indonesia memproklamasikan
kemerdekaannya pada 17
Agustus 1945, mulailah babak
mempertahankan kemerdekaan.
Pada fase inilah Tentara Nasional
Indonesia terbentuk, diawali dari
pembentukan tentara reguler yang
berasal dari dari unsur-unsur
Badan Kelaskaran, KNIL, Heiho,
Peta dan lain sebagainya.
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Pada awalnya, Tentara Nasional
Indonesia yang dibentuk pada
5 Oktober 1945 dinamakan
Badan Keamanan Rakyat (BKR),
selanjutnya berubah nama menjadi
Tentara Keamanan Rakyat
(TKR), Tentara Keselamatan
Rakyat (TKR) dan Tentara
Republik Indonesia (TRI). Pada
awal pembentukan, Tugas TNI
utamanya adalah mempertahankan
kemerdekaan Indonesia disaat
berbagai perlawanan baik dari
penjajah Belanda, Jepang dan
Sekutu yang terjadi di berbagai
wilayah Indonesia. Berbagai
perang besar atau palagan terjadi
di seantero Indonesia. Nilainilai keprajuritan mulai tampak
dilakukan oleh tentara reguler
yang baru terbentuk tersebut.
Tampak jelas dari berbagai
peristiwa palagan, menunjukkan
kemanunggalan dengan rakyat
untuk mengusir penjajah. Hal
ini mempertegas bahwa jati diri
TNI adalah untuk rakyat, bangsa
dan negara Indonesia. Palagan
Semarang merupakan pertempuran
lima hari dipicu oleh penolakan
pelucutan senjata Kidoo Butai oleh

para pemuda. Pertempuran di
Semarang tersebut berlangsung
lima hari (15 sampai dengan
19 Oktober 1945). Selanjutnya
Palagan Surabaya yang merupakan
pertempuran menghadapi pasukan
Sekutu dan NICA yang mendarat
di Surabaya yang ditandai dengan
heroiknya komando seorang Bung
Tomo. Palagan Bandung atau
Palagan Bandung Lautan Api yang
dipicu oleh ultimatum pasukan
Sekutu pada 24 maret 1946 agar
TNI dan warga keluar dari Kota
Bandung, yang pada akhirnya
Kota Bandung dibumihaguskan,
berbagai fasilitas hancur terbakar
agar tidak dapat digunakan oleh
pasukan sekutu, pada saat itu
TNI Komandemen Jawa Barat
berada dibawah pimpinan Kolonel
A.H. Nasution. Warga Bandung
berserta pasukan TNI mengungsi
ke Bandung Selatan, rakyat dengan
rela membakar harta miliknya agar
tidak dimanfaatkan oleh tentara
Sekutu. Tidak hanya di Bandung,
di berbagai daerah pertempuran
seantero nusantara dalam mengusir
penjajah yang dilakukan oleh TNI
dan masyarakat.
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Dari berbagai peristiwa palagan
tersebut membuktikan bahwa
keberadaan TNI dan rakyat
Indonesia tidak dapat dipisahkan.
Maka dari itu, secara historis,
Doktrin TNI AD tak lepas dari
keberadaan masyarakat. Hal ini
seperti ucapan Panglima Besar
Jenderal Soedirman pada tanggal
1 Januari 1946 di Yogyakarta,
bahwa tentara bukan merupakan
suatu golongan di luar masyarakat,
bukan suatu kasta yang berdiri
di atas masyarakat, tentara tidak
lain dan tidak lebih dari bagian
masyarakat yang mempunyai
kewajiban tertentu. Oleh karena
itu Doktrin TNI AD Kartika Eka
Paksi menempatkan prajurit TNI
AD sebagai insan prajurit yang
lahir dari rakyat dan tumbuh
bersama rakyat, memiliki jiwa dan
kepribadian yang dipedomi dan
dihormati karena memiliki ciri dan
semangat pantang menyerah dalam
menghadapi tantangan, ancaman
dan gangguan dari dalam negeri
maupun luar negeri demi utuh
dan tegaknya Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).

17

KAJIAN ILMIAH

Dalam perkembangannya sebuah
doktrin tidak bisa dilepaskan dari
pengaruh perkembangan zaman.
Hal ini pula yang terjadi pada
Doktrin TNI AD Kartika Eka
Paksi. Namun demikian, landasan
idiil dari Doktrin TNI AD adalah
Pancasila, landasan kontitusional
adalah Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, landasan visionalnya
adalah Wawasan Nusantara dan
landasan konsepsionalnya adalah
Ketahanan Nasional. Selain itu,
paradigma internasional peran
TNI AD tak lepas dari hukum
internasional seperti Piagam PBB,
Hukum Humaniter Internasional,
Hak Asasi Manusia, Konvensi
Penanggulangan Terorisme
Internasional dan Konvensi
Penanggulangan Bencana
Internasional. Dengan pesatnya
perkembangan zaman, faktor
pergeseran ancaman menjadi hal
penting untuk dicermati dalam
penyusunan sebuah doktrin.
Oleh karena itu, doktrin tidak
bersifat dogmatis, artinya dapat
diubah apabila sudah tidak bisa
menjawab kebutuhan organisasi,
perkembangan lingkungan
strategis, demografi, sumber daya
alam, budaya dan tradisi militer,
ilmu pengetahuan dan teknologi
dan lain sebagainya. Jadi dengan
adanya pergeseran paradigma di
lingkup nasional dan internasional
serta paradigma ancaman dan
keamanan akibat kemajuan
pengetahuan dan teknologi, maka
TNI AD perlu menyesuaikan
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dengan pergeseran paradigma
tersebut. Dalam rangka
melaksanakan penyesuaiannya,
TNI AD menghadapi berbagai
tantangan dan tuntutan tugas
yang semakin kompleks, di sisi
lain TNI AD dituntut harus dapat
melakukan penyesuaian terhadap
kebijakan dan strategi dalam
pembinaan dan penggunaan.
Adapun tantangan dan tuntutan
tugas TNI AD di masa depan di
antaranya perkembangan teknologi
informasi dan komunikasi,
Alutsista dengan teknologi tinggi,
perkembangan taktik pertempuran
darat dan pemberdayaaan wilayah
pertahanan pada masyarakat
modern. Dalam Doktrin TNI
AD Kartika Eka Paksi yang ada
saat ini telah mencakup berbagai
aspek seperti perkembangan
lingkungan strategis, keteladanan
dan heroisme prajurit, modernisasi
Alutsista, pengembangan
organisasi TNI AD, perubahan
rumusan TNI AD (Fungsi TNI AD,
Fungsi Pembinaan, Fungsi Teknis
Militer Khusus/Siber), TNI AD
masa depan dan lain sebagainya.
Doktrin TNI AD Kartika Eka
Paksi ini harus dapat dijadikan
pedoman bagi seluruh prajurit
TNI AD dalam melanjutkan
perjuangan dan melestarikan
nilai-nilai pendahulunya yang
telah mengorbankan nyawa dan
harta benda yang tak ternilai
harganya untuk memperjuangkan
kemerdekaan Republik Indonesia.
Selama TNI AD masih berdiri
maka keutuhan dan kedaulatan

NKRI menjadi perjuangan tanpa
akhir dan menjadi jalan hidup
prajurit TNI. Diharapakan Doktrin
TNI AD Kartika Eka Paksi ini
menjadi sebuah karya dan pedoman
bagi prajurit di lingkungan TNI
Angkatan Darat.

BIODATA PENULIS

NAMA
PANGKAT
JABATAN
TTL
AGAMA
SUMBER
STATUS

: TRI YUNIARTO, S.A.P.,
M.SI., M.TR (HAN)
: MAYJEN TNI
: PANGDIVIF 2 KOSTRAD
: BONDOWOSO,
15 JUNI 1968
: ISLAM
: AKMIL TH. 1989
: K-02
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P

ada tanggal 23 Februari
2018, Komando Pengendalian
Pasukan Pemukul Reaksi
Cepat Tentara Nasional Indonesia
(PPRC TNI) dialihkan dari
Pangdivif 1 Kostrad kepada
Pangdivif 2 Kostrad. Upacara
Alih Kodal PPRC TNI dipimpin
langsung oleh Panglima TNI
bertempat di Taxy Way Lanud
Abd. Saleh Malang Jatim. Selama
2 tahun, Pangdivif 2 Kostrad
sebagai Komandan PPRC TNI
akan mengendalikan pasukan
gabungan Tentara Nasional
Indonesia yang mempunyai batasan
waktu 1x24 jam setelah adanya
perintah dari Panglima TNI, untuk
sudah harus berada di daerah
yang membutuhkan pengamanan
reaksi cepat. Di samping sebagai
pasukan pemukul yang bergerak
atas keputusan pemegang otoritas
politik, penangkalan terorisme juga
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menjadi bagian dari tugas PPRC
TNI. Dalam pelaksanaan tugasnya,
PPRC TNI diberikan batas waktu
paling lama 7 hari untuk dapat
menyelesaikan operasi yang di
perintahkan. Dengan tugas pokok
melaksanakan tindakan cepat
terhadap ancaman nyata selama
lamanya 7 hari di wilayah darat
NKRI dalam rangka menangkal,
menyanggah awal/menghancurkan
musuh yang mengganggu
kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI). Dalam
mengemban tugas pokoknya,
PPRC TNI memproyeksikan
kekuatan ke wilayah darat tertentu
untuk melaksanakan operasi
berdiri sendiri atau membantu
operasi yang dilaksanakan oleh
Komando Operasi TNI lainnya.
Penjabaran tugas pokok PPRC
TNI dilaksanakan melalui Operasi
Militer Untuk Perang (OMP) dan

Operasi Militer Selain Perang
(OMSP). Dalam OMP, PPRC
TNI bertugas untuk menahan
& mendisorganisir kekuatan
musuh di wilayah darat tertentu
serta menghancurkan/mencegah
infiltrasi musuh di wilayah
darat tertentu. Sedangkan dalam
OMSP, PPRC TNI bertugas untuk
mengatasi GSPB sebagai penindak
awal/mencegah meluasnya GSPB
dan melaksanakan penindakan
terhadap terorisme bersenjata
dalam batas kemampuan PPRC
TNI. Saat ini Komandan PPRC
TNI dijabat oleh Pangdivif 2
Kostrad, Mayjen TNI Tri Yuniarto,
S.A.P., M.Si., M.Tr. (Han) dan
untuk Wadan PPRC TNI dijabat
oleh Danlanud Abd. Saleh.
Sedangkan untuk para Asisten,
Asren PPRC TNI dijabat oleh
Asren Divif 2 Kostrad, Asintel
PPRC TNI dijabat oleh Asintel
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- Denma Satgasrat.
- 3 Yonif Para Raider.
- 1 Kikav Tank.
- 1 Rai Armed.
- 1 Rai Arhanud.
- 1 Ki Zipur.
- 1 Ki Bekang.
- 1 Ki Kes.
- 1 Ton Bengharlap.
- 1 Ton Pom.
Masatgasla berada di Jakarta
(Koarmabar) dengan komposisi :
- Satuan Lindung.
- BTP Marinir.
- Satuan Angkut.
- Satuan Bantu.
Masatgasud berada di Pakis
Malang (Lanud Abd. Saleh) dengan
komposisi :
- Unsur Intai Udara Taktis.
- Unsur Tempur.
- Unsur Angkut.
- Unsur SAR.
- Unsur Paskhas.
- Unsur Tugas Lain.
Tim KDOL dengan komposisi :
- Kelompok Komando.
- Tim Dalpur.
- Tim Keamanan.
Secara keseluruhan sebagai Satuan
Tugas Gabungan, operasi yang
dilaksanakan PPRC TNI dengan
melibatkan personel yang berasal
dari tiga angkatan (Matra) dimana
dalam pengerahannya menuju
trouble spot sesuai perintah dari
Panglima TNI. Setelah perintah
diberikan, Komandan PPRC
TNI menindaklanjuti dengan
merencanakan dan menyiapkan
Guspurlatim, Asops PPRC TNI
rencana operasi sesuai dengan
dijabat oleh Asops Kasdivif 2
Kostrad, Aspers PPRC TNI dijabat direktif yang diterima dan rencana
oleh Kadispers Lanud Abd. Saleh, kontijensi terpilih. Selanjutnya
melaksanakan latihan kesiagaan
Aslog PPRC TNI dijabat oleh
operasi satuan yang terlibat dalam
Aslog Kasdivif 2 Kostrad dan
Aster PPRC TNI dijabat oleh Aster PPRC TNI serta melaksanakan
pemantauan terhadap setiap latihan
Kasdivif 2 Kostrad. Komandan
yang diselenggarakan oleh masingPPRC TNI dalam komando dan
masing Satgas. Selain pemantauan
pengendalian yang dimilikinya
terhadap satuan yang terlibat
membawahi tiga Komandan
Satuan Tugas yaitu Dansatgasrat, PPRC, Komandan PPRC TNI
juga meyakinkan kesiapan Satgas
Dansatgasla serta Dansatgasud.
melalui kegiatan inspeksi dan
Adapun dislokasi dan komposisi
PPRC TNI adalah sebagai berikut : gelar pasukan unsur-unsur yang
akan dikerahkan guna mengetahui
Mako PPRC TNI berada di
kekurangan dan kebutuhan Satgas.
Singosari, Malang (Madivif 2
Oleh karena itu, penentuan status
Kostrad), dengan dibantu unsur
siaga yang diberlakukan sampai
pelayanan :
dengan PPRC TNI dikerahkan ke
- Denma PPRC TNI.
medan operasi menjadi hal yang
- Satkomlek PPRC TNI
krusial dalam penyiapan personel
Masatgasrat berada di Jabung,
PPRC TNI. Dalam pelaksanaannya
Malang (Mabrigif PR 18/SEY/2
PPRC TNI melaksanakan berbagai
Kostrad), dengan komposisi :
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operasi seperti Operasi Lintas
Udara (Linud), Operasi Darat
Gabungan, Operasi Bantuan
Tempur Laut, Operasi Pemutusan
Garis Perhubungan Laut Lawan
dan Operasi Perlindungan Garis
Perhubungan Laut Sendiri, Operasi
Amfibi serta Operasi Dukungan
Udara. Adapun kemampuan dan
batas kemampuan yang dimiliki
oleh PPRC TNI antara lain adalah :
Kemampuan :
- Mampu melaksanakan operasi
lintas udara (Linud).
- Mampu melaksanakan bantuan
tembakan kapal.
- Mampu melaksanakan
penyekatan lambung laut.
- Mampu melaksanakan serbuan
amfibi dan raid amfibi/Ratsus.
- Mampu melaksanakan operasi
bantuan serangan udara langsung
(SUL).
- Mampu melaksanakan operasi
pengintaian udara (Taiud).
- Mampu melaksanakan operasi
bantuan udara dasar,
pertempuran dan evakuasi medis.
Batas Kemampuan :
- Mobilitas di darat masih
terbatas dan mengutamakan
kemampuan jalan kaki.
- Rawan terhadap serbuan
Linud, Artileri dan Tank lawan.
- Memproyeksikan satu Kompi
Marinir dalam pendaratan
terbatas.
Tuntutan dan tantangan tugas
TNI ke depan semakin kompleks
dan tidaklah semakin ringan.
Dinamika perubahan lingkungan
strategis yang sedemikian pesat
menghadirkan ancaman nyata
yang bersifat asimetris, proxy
dan hibrida serta akan sulit
untuk diprediksi. Fenomena
perkembangan tersebut tentunya
akan berdampak dan dapat
mengancam stabilitas keamanan
dan kedaulatan NKRI. Oleh
karena itu, TNI sebagai alat dan
komponen utama pertahanan
negara yang merupakan garda
terdepan serta benteng terakhir
keutuhan NKRI senantiasa dituntut
untuk mampu mempersiapkan
diri dengan mobilitas yang tinggi
guna menghadapi berbagai
bentuk ancaman yang semakin
mengemuka dan sewaktu-waktu
dapat merongrong kedaulatan,
keutuhan wilayah serta
keselamatan NKRI. (Pendivif 2)
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SERAH TERIMA JABATAN
PANGDIVIF 2 KOSTRAD

TOTALITAS DALAM PENGABDIAN ADALAH JIWA
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“Melalui tour of duty dan
tour of area, diharapkan
proses kaderisasi
dan regenerasi
kepemimpinan dapat
berjalan dengan baik
sesuai tuntutan dan
kebutuhan organisasi”

P

A PRAJURIT DIVIF 2 KOSTRAD
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anglima Kostrad Letnan
Jenderal TNI Besar Harto
Karyawan, S.H., M.Tr (Han)
memimpin langsung upacara serah
terima jabatan (Sertijab) Panglima
Divisi Infanteri 2 Kostrad dari
Mayor Jenderal TNI Marga Taufiq
kepada Brigadir Jenderal TNI Tri
Yuniarto, S.AP., M.Si., M.Tr (Han)
yang berlangsung di Lapangan
Penegak Sapta Marga Madivif
2 Kostrad. Serah terima jabatan
yang dilaksanakan ini merupakan
proses alih tugas dan jabatan
yang alami terjadi di lingkungan
Kostrad sebagai bagian dari
sistem pembinaan personel dalam
rangka pengembangan kemampuan
manajemen dan kepemimpinan serta
penyegaran tugas bagi personel,
sehingga diharapkan kinerja
organisasi selalu dapat terpelihara
dengan baik. “Melalui tour of
duty dan tour of area, diharapkan
proses kaderisasi dan regenerasi
kepemimpinan dapat berjalan dengan
baik sesuai tuntutan dan kebutuhan
organisasi”, demikian yang
disampaikan Pangkostrad dalam
amanatnya pada Upacara Sertijab
Pangdivif 2 Kostrad. Upacara ini
melibatkan 1.633 personel gabungan
yang terdiri dari Brigif Mekanis
Raider, Brigif Raider, Brigif Para
Raider, Marinir, Paskhas dan
Brimob. Berbagai Alutsista dari
Satuan Jajaran Divisi Infanteri 2
Kostrad pun turut digelar, meliputi
Meriam Rheinmetal, Rudal Mistral,
MCP, IFV Marder, Panser Ferret,
Tank Leopard, Roket MLRS Astros
II dan Meriam 155 MM/Caesar.
Rangkaian upacara ini diakhiri
dengan aktrasi Terjun Bebas Militer
serta defile pasukan dan Alutsista.
(Pendivif 2)
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Besar Harto Karyawan, S.H.,
M.Tr (Han) di Rahlat Kostrad
Sanggabuana, Karawang, Jawa
Barat, pada tanggal 18 Maret
2019. Dalam kesempatan tersebut
Pangdivif 2 Kostrad dalam
sambutannya menyampaikan
bahwa Apel Dansat Divif 2 Kostrad
ini sebagai sarana komunikasi
arkas Divif 2 Kostrad
dua arah antara Pimpinan Divif
terlihat lebih ramai dari
2 Kostrad dengan Komandan
biasanya pada hari Kamis, Satuan Bawahan. Kegiatan selama
28 Maret 2019, ini dikarenakan
dua hari inipun padat dengan
pada hari itu para Komandan dan
berbagai materi sesuai tema,
Perwira Staf Satuan Jajaran Divif yaitu kemampuan taktis gerakan
2 Kostrad berkumpul seluruhnya
perorangan, kemampuan ilmu
di Madivif 2 Kostrad. Kedatangan medan, lorong hantu, menembak
mereka berkaitan dengan adanya
senapan dan menembak pistol
Apel Komandan Satuan Divif
serta olah raga umum guna
2 Kostrad TA 2019 yang secara
meningkatkan kemampuan fisik
resmi dibuka oleh Panglima Divisi yang prima. Seluruh kegiatan
Infanteri 2 Kostrad, Mayjen TNI
dapat berjalan dengan lancar
Tri Yuniarto, S.A.P., M.Si., M.Tr
dan aman serta secara resmi
(Han) di Gedung Sandoyo Madivif ditutup oleh Pangdivif 2 Kostrad
2 Kostrad, Singosari, Malang.
melalui upacara penutupan
Kegiatan Apel Dansat ini digelar
pada tanggal 29 Maret 2019.
selama dua hari, dibuka pada
Dalam sambutannya Pangdivif
tanggal 28 Maret 2019, kegiatan
2 Kostrad menyampaikan, Apel
ini merupakan tindak lanjut
Dansat merupakan suatu hal yang
dari pelaksanaan Apel Dansat
sangat positif bagi satuan untuk
Terpusat tingkat Kostrad TA 2019 membangun profesionalisme
yang dipimpin langsung oleh
keprajuritan dan sangat membantu
Pangkostrad Letnan Jenderal TNI para Komandan Satuan dalam

“Melalui Apel Dansat Tersebar
Divif 2 Kostrad TA 2019, Kita
Tingkatkan Prajurit Kostrad yang
Memiliki Kemampuan Gerakan
Perorangan, Navigasi Darat,
Memiliki Kemahiran Menembak
dan Beladiri serta memiliki
Fisik yang Prima Dalam Rangka
Mendukung Keberhasilan Tugas
Pokok Divif 2 Kostrad”

M

28

menyelesaikan tantangan tugas ke
depan yang semakin kompleks.
“Pada kesempatan Apel Komandan
Satuan ini, saya berharap agar para
Perwira mampu berperan sebagai
pemimpin yang dapat melakukan
pengawasan, pemeriksaan
dan evaluasi terhadap setiap
kegiatan yang dilakukan”, terang
Pangdivif 2 Kostrad. “Oleh sebab
itu, optimalkan kepemimpinan
lapangan dalam rangka
meningkatkan profesionalisme
keprajuritan guna mendukung
tugas pokok TNI AD.
Sosialisasikan materi Apel
Komandan Satuan kepada seluruh
prajurit di satuan masing-masing”,
imbuh Pangdivif 2 Kostrad diakhir
sambutannya. Hadir pada acara
penutupan Apel Dansat Divif
2 Kostrad TA 2019, Kasdivif 2
Kostrad Brigjen TNI Haryanto,
S.I.P., M.Tr (Han), Asren Divif
2 Kostrad, Para Asisten Kasdivif
2 Kostrad, Komandan Brigade/
Resimen Jajaran Divif 2 Kostrad,
para Komandan Satuan serta
para Perwira pejabat Komandan
Kompi/Pasi Satuan Jajaran Divif 2
Kostrad. (Pendivif 2)
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ROYAL AUSTRALIAN ARMY (RAA)
KUNJUNGI MARKAS DIVIF 2 KOSTRAD

“Personnel Exchange
Program Divif 2 Kostrad
bersama Royal Australian
Army (RAA)”

P

anglima Divif 2 Kostrad,
Mayjen TNI Tri Yuniarto,
S.AP., M.Si., M.Tr (Han).
menerima kunjungan dari 5 orang
delegasi Royal Australian Army
(RAA) pimpinan Colonel Matt
Campbell, di Madivif 2 Kostrad,
Singosari, Malang, Selasa (12/2).
Memasuki serambi kehormatan
Madivif 2 Kostrad, delegasi Royal
Australian Army (RAA) yang
didampingi Colonel Matt Campbell
disambut langsung oleh Pangdivif
2 Kostrad beserta para Asisten
Kasdivif 2 Kostrad. Pada kegiatan
tersebut Rombongan delegasi
Tentara Australia menyaksikan
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penayangan profil satuan Divif
2 Kostrad, kemudian dilanjutkan
dengan sambutan dari Panglima
Divif 2 Kostrad dan sambutan dari
Delegasi Royal Australian Army
(RAA) Colonel Matt Campbell.
Dalam sambutannya, Mayjen
TNI Tri Yuniato, S.A.P., M.Si.,
M.Tr (Han) menyampaikan bahwa
kegiatan ini merupakan wadah
pertukaran informasi tentang
kegiatan masing-masing satuan.

Kunjungan RAA diharapkan dapat
mempererat hubungan Angkatan
Darat kedua negara yang selama
ini telah terjalin dengan baik.
Pada kegiatan ini pula diadakan
pertukaran cinderamata dan
kegiatan ramah tamah. Kegiatan
Personnel Exchange Program RAA
diakhiri dengan sesi foto bersama
dengan Pangdivif 2 Kostrad
beserta seluruh Pejabat Madivif 2
Kostrad. (Pendivif 2)

edisi khusus hut ke-58 divif 2 kostrad vicadha

BERITA VICADHA

PANGKOSTRAD PIMPIN ZIARAH KE MAKAM
JENDERAL BESAR (PURN) H.M. SOEHARTO
“Rangkaian kegiatan dalam
rangka menyambut HUT
ke-58 Kostrad para pimpinan
Kostrad melaksanakan
ziarah ke makam
Pangkostrad pertama”

L

etjen TNI Besar Harto
Karyawan pimpin prajurit
Komando Strategis Angkatan
Darat (Kostrad) ziarah ke makam
Presiden ke-2 Republik Indonesia,
Jenderal Besar TNI (Purn) H. M.
Soeharto di Astana Giri Bangun,
Desa Girilayu, Kecamatan
Matesih, Kabupaten Karanganyar,
Jawa Tengah. Kegiatan ziarah ini
merupakan rangkaian dalam rangka
memperingati HUT ke-58 Kostrad
yang jatuh pada tanggal 6 Maret
2019, yang salah satunya berziarah
ke makam Almarhum Jenderal
Besar TNI (Purn) H. M. Soeharto
yang tak lain adalah Panglima
Kostrad pertama. Selama berada di
Astana Giri Bangun, Pangkostrad
beserta rombongan dan prajurit
Kostrad melakukan pembacaan
surat yasin, tahlil, doa bersama,
peletakan karangan bunga dan
tabur bunga. Pada sambutannya
Pangkostrad mengatakan, dirinya
selaku Panglima Kostrad dan
atas nama keluarga besar Kostrad
mengucapkan terima kasih kepada
pihak keluarga dari Almarhum
yang telah bersedia menerima
rombongan semua untuk berziarah.

“Tak ada kata lain selain ucapan
terima kasih yang sebesar-besarnya
demi mengingat begitu besarnya
jasa Almarhum Pak Harto kepada
Bangsa dan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) semasa
hidupnya terlebih kepada satuan
Kostrad,” terang Pangkostrad.
Acara ziarah ini sambung
Pangkostrad, kita laksanakan
dalam suasana dan nuansa penuh
kebersamaan dan kesederhanaan,
sebagai perwujudan rasa syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa,
sekaligus sebagai upaya untuk
mewarisi semangat juang, mewarisi
keteladanan, menghayati tindakan
patriotik, sikap kebersamaan dalam
kesederhanaan, berani, tulus dan
ikhlas dari almarhum Pak Harto
dalam pegabdiannya kepada
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Bangsa dan Negara,” kata
Pangkostrad.“Oleh karena itu,
seluruh perasaan dan ingatan
kami semua keluarga besar
Kostrad menjadi tergugah dan
segar kembali manakala kita
memperingati peristiwa penting,
yaitu “Hari Jadi Kostrad” yang
diperingati pada tanggal 6 Maret
2019,” pungkas Pangkostrad. Hadir
dalam kegiatan tersebut Pangdivif
1 dan Pangdivif 2 Kostrad,
Kasdivif 2 Kostrad, Irkostrad,
Asren Kostrad para Asisten
Kaskostrad, Kabalak Kostrad,
Komandan satuan jajaran Kostrad
serta Ketua Persit KCK Gabungan
Kostrad dan pengurus Persit KCK
PG Kostrad.
(Pendivif 2)

31

BERITA VICADHA

SATGAS KEMANUSIAAN PEDULI LOMBOK
YONZIPUR 10/JP DIVIF 2 KOSTRAD

BERITA VICADHA

“Langkah nyata Divif 2 Kostrad Hal itu sesuai dengan UU 34 Tahun proses pengirimannya ke
untuk membantu mengurangi 2004 khususnya tugas Operasi
Lombok. Lebih lanjut Brigjen
beban masyarakat yang terkena Militer Selain Perang (OMSP)
TNI Haryanto, S.I.P., M.Tr (Han)
musibah bencana alam”

B

encana alam Gempa Bumi
berkekuatan 7 SR yang
terjadi di Lombok pada
tanggal 29 Juli 2018 lalu masih
menyisakan luka yang cukup
mendalam bagi masyarakat. Selain
mengakibatkan ribuan korban jiwa
dan luka-luka, gempa tersebut
juga telah menghancurkan ribuan
bangunan. Oleh karena itu, guna
membantu masyarakat agar dapat
kembali pada aktifitas kehidupan
yang normal, maka TNI membantu
pemerintah dengan mengerahkan
satuan-satuan Zeni di jajaran
TNI termasuk 2 SSK (Satuan
Setingkat Kompi) dari Yonzipur 10
Kostrad melalui upaya percepatan
pembangunan hunian tetap pasca
bencana gempa bumi di Provinsi
NTB. Pengiriman bantuan tersebut
diberangkatkan dari Lanud Abd
Saleh menggunakan Pesawat milik
TNI AU jenis Hercules C-130
No.Lambung A-1332.

yaitu tugas membantu pemerintah
di daerah serta membantu akibat
bencana alam, pengungsian dan
pemberian bantuan kemanusiaan.
Pemberangkatan Satgas Yonzipur
10 Kostrad ini merupakan suatu
tugas kehormatan bagi TNI
khususnya Divif 2 Kostrad
sebagai salah satu wujud
pengabdian kepada masyarakat
dalam membantu mengatasi
berbagai permasalahan bangsa.
Bantuan kali ini dititikberatkan
dengan percepatan pembangunan
yang berada di wilayah terdampak.
Yonzipur 10 Kostrad bertugas
untuk membangun sarana dan
prasarana meliputi rumah warga,
gedung pemerintahan dan fasilitas
umum. Kasdivif 2 Kostrad Brigjen
TNI Haryanto, S.I.P., M.Tr (Han)
melepas langsung pengiriman
bantuan tersebut, ia menyampaikan
bahwa pihaknya juga menyertakan
4 Alberzi dan 200 personel
Yonzipur 10 Kostrad dalam
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mengatakan, Divif 2 Kostrad akan
berusaha semaksimal mungkin
membantu para korban dan
memulihkan kembali keadaan
di Lombok, yakni dengan
mengirimkan prajurit-prajurit
Yonzipur 10 Kostrad. (Pendivif 2)
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“Event berskala nasional untuk mencari bibit-bibit muda atlet
Karateka nasional digelar di Divisi Infanteri 2 Kostrad”

D

alam rangka memeriahkan
HUT ke-58 Kostrad
tahun 2019, Divisi
Infanteri 2 Kostrad kembali
menyelenggarakan event tahunan
Kejuaraan Nasional Karate Divif 2
Kostrad Open II yang dilaksanakan
dengan tujuan untuk mencari
bibit atlet muda karate berprestasi
sekaligus wujud kepedulian Divif
2 Kostrad untuk memajukan olah
raga beladiri karate. Kejurnas
berlangsung selama 2 hari dari
tanggal 6 s.d. 7 April 2019, yang
diikuti oleh 93 kontingen dan
terdiri dari 74 kontingen umum
serta 19 kontingen militer. Dengan
total peserta berjumlah 983 orang.
Kejurnas Karate ini dibuka
langsung oleh Pangdivif 2
Kostrad, Mayjen TNI Tri Yuniarto,
S.A.P., M.Si., M.Tr (Han) yang
didampingi Ketua Persit KCK
Koorcab Divif 2 PG Kostrad Ibu
Ria Tri Yuniarto di GOR Vira
Yudha Madivif 2 Kostrad. Turut
hadir Ketua Forki Jatim Mayjen
TNI (Purn) I Made Sukadana,
Kasdivif 2 Kostrad, Kasdam V/
Brw, unsur Forkopimda Kota Batu
dan Malang Raya, Para Asisten
Kasdivif 2 Kostrad, Ketua KONI
Kota Batu, Kota Malang dan
Kabupaten Malang, Ketua Forki
Kota Malang dan Kabupaten
Malang serta Para Dansat Jajaran
Divif 2 Kostrad. Pada Kejurnas
Karate Divif 2 Kostrad Open
II tahun ini, untuk juara umum
kelompok militer berhasil diraih
oleh Yonif Mekanis Raider 413/
BRM dengan perolehan medali
2 Emas, 3 Perak dan 4 Perunggu.
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Sedangkan untuk kelompok umum
diraih oleh INKAI
Jatim dengan
perolehan medali 31 Emas,
22 Perak dan 42 Perunggu,
sementara untuk juara umum
kelompok Pelajar diraih oleh
Shotokai Muda Jatim dengan
peraihan 5 medali emas, 2 Perak
dan 5 Perunggu. Pada upacara
penutupan Kejurnas Karate,
Pangdivif 2 Kostrad memberikan
apresiasi bahwa prestasi yang telah
diraih para atlet pada kejuaraan
ini merupakan hasil dari proses
latihan yang serius, disiplin dan
disertai dengan semangat juang
yang tinggi dalam pertandingan.
Prestasi tersebut diharapkan dapat
digunakan sebagai modal dalam
meraih prestasi pada kejuaraan
yang lebih tinggi, baik skala
nasional maupun internasional.
Diakhir amanatnya, Pangdivif 2
Kostrad mengucapkan selamat
kepada atlet yang telah meraih
prestasi terbaik pada kejuaraan ini
dan memberikan himbauan bagi
atlet yang belum berhasil agar
terus giat berlatih sesuai program
latihan dan sasaran yang hendak
dicapai. (Pendivif 2)
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PENGAMANAN PEMILU PRESIDEN
DAN LEGISLATIF TA 2019
SEBAGAI ANTISIPASI KERUSUHAN SOSIAL PASCA PEMILU

“Divif 2 Kostrad menggelar
Latihan PHH sebagai
Langkah Antisipasi
terhadap terjadinya konflik
pasca Pemilu Legislatif dan
Presiden tahun 2019”

melaksanakan Latihan
Pengamanan Pemilihan Umum
Legislatif dan Presiden di wilayah
Divif 2 Kostrad Tahun 2019 di
Lapangan Penegak Sapta Marga
Madivif 2 Kostrad, Singosari.
Latihan tersebut dibuka secara
ugas Pokok TNI sesuai
resmi oleh Asisten Operasi
Undang-Undang Nomor
Kasdivif 2 Kostrad, Kolonel Inf
34 Tahun 2004 adalah
Jarot Suprihanto yang diikuti
menegakkan kedaulatan negara,
sebanyak 1.390 personel gabungan
mempertahankan keutuhan
dari Satuan Jajaran Divif 2
wilayah NKRI serta melindungi
Kostrad, Polri dan Satpol PP
segenap bangsa Indonesia. Salah
Malang. Peresmian pembukaan
satu dari tugas tersebut adalah
latihan tersebut ditandai dengan
melaksanakan bantuan kepada
penyematan pita merah kepada
Pemda dan Polri dalam menangani peserta latihan dan pita biru
kerusuhan sosial yang terjadi
kepada penyelenggara. Pangdivif
termasuk didalamnya menjaga
2 Kostrad, Mayjen TNI Tri
kedaulatan NKRI dari ancaman
Yuniarto, S.AP., M.Si., M.Tr
disintegrasi bangsa dan ancaman
(Han) dalam amanatnya yang
lainnya yang dapat mengganggu
dibacakan oleh Kolonel Inf Jarot
pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Suprihanto menyampaikan,
Presiden tahun 2019 serta menjaga “Latihan Pengamanan Pemilihan
stabilitas keamanan di wilayah.
Umum Legislatif dan Presiden
Dalam rangka hal tersebut, Divif 2 Satjar Divif 2 Kostrad TA 2019
Kostrad beserta satuan jajarannya diperlukan untuk meningkatkan

T
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kemampuan dan kesiapsiagaan
dalam melaksanakan tugas
bantuan kepada Pemda dan
Polri dalam rangka pengamanan
Pemilihan Umum Legislatif
dan Presiden tahun 2019 secara
berhasil dan berdaya guna”,
jelas Pangdivif 2 Kostrad dalam
amanatnya. “Mengingat Tahun
2019 merupakan tahun politik,
dimana akan diselenggarakan
pesta demokrasi yang berpotensi
terjadinya keributan atau
kerusuhan di berbagai wilayah.
Oleh sebab itu diperlukan latihan
ini sebagai antisipasi terjadinya
kerusuhan sosial”, terang Mayjen
TNI Tri Yuniarto, S.AP., M.Si.,
M.Tr (Han). Hadir pada acara
pembukaan tersebut para Asisten
Kasdivif 2 Kostrad, Kapolresta
Malang Kota, Kepala Satuan
Satpol PP Malang dan para peserta
gabungan dari Satjar Divif 2
Kostrad, Polres Malang dan Satpol
PP Malang. (Pendivif 2)
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MLRS ASTROS II MK6

“God fights on the side with the best
Artillery” – Napoleon Bonaparte

TEKNOLOGI

MLRS
ASTROS
II
SENJATA PAMUNGKAS DIVISI INFANTER
Peningkatan kemampuan dan jarak
capai Alutsista Yonarmed 1/Roket
ini tidak hanya menempatkannya
sebagai unsur bantuan tembakan
namun juga mampu melaksanakan
serangan Artileri secara mandiri
(Artillery Strike) dalam rangka
menghancurkan sasaran
strategis maupun sasaran taktis
ketika pasukan kawan masih
berada dalam jarak aman dan
belum terlibat langsung dalam
pertempuran sehingga dapat
memberikan keuntungan bagi
operasi selanjutnya (Artillery
conquers and Infantry occupies
– J.F.C Fuller). Hal ini sejalan
dengan fungsi yang melekat
padanya yaitu memberikan
bantuan tembakan dan serangan
artileri dengan menggunakan
kemampuan penghancur dan
penetralisir sasaran, pemberantas
mortir dan artileri musuh,
pemberi kedalaman pertempuran,
tanggal 30 Maret 2016. Alutsista
atalyon Armed 1/Roket/
pengkoordinir bantuan tembakan
ini telah dimiliki oleh beberapa
Ajusta Yudha/1/2 Kostrad
di darat, pengukuhan medan
negara di dunia dengan varian
sebagai salah satu satuan
dan cuaca, pencari dan penemu
bantuan tembakan Divisi Infanteri terdahulu seperti Irak (Varian
sasaran, pemberi efek cahaya
MK 1), Saudi Arabia (Varian
2 Kostrad yang berada di bawah
medan operasi dan penimbul efek
MK 2), Qatar (Varian MK 2) dan
Komando Resimen Armed 1/
perang urat syaraf (PUS). Sejalan
Malaysia (Varian MK 5) serta
Putra Yudha/2 Kostrad memiliki
dengan doktrin satuan Armed
keampuhannya sudah terbukti
tugas pokok melaksanakan
yang merupakan suatu sistem
pembinaan dan menyelenggarakan pada Perang Iran-Iraq (1986)
kesenjataan, maka MLRS Astros
dan Perang Teluk (1990-1991).
bantuan tembakan dan serangan
Sistem roket multilaras dan multi II MK 6 juga mengintegrasikan
artileri secara cepat, tepat dan
beberapa kendaraan sistem
kontinyu terhadap sasaran di darat kaliber yang ada pada MLRS
senjata untuk dapat melaksanakan
Astros II MK 6 menjadikannya
dan permukaan dalam rangka
penembakan yaitu: Pertama,
mendukung tugas pokok TNI AD. sebagai senjata yang sangat
kendaraan AV-MET (Mobile
menentukan dalam pertempuran
Berdiri pada tanggal 11 Februari
Meteorological Station) mencari
dan memungkinkan senjata ini
1952 dengan nama Batalyon
dapat beroperasi di berbagai medan dan memberikan data meteorologi
Artileri Lapangan I, Batalyon
dan jenis operasi sehingga sangat untuk kepentingan akurasi
Armed 1 dalam sejarahnya
tembakan; Kedua, kendaraan AVfleksibel dalam penggunaannya.
telah mengawaki beberapa jenis
Hal tersebut dimungkinkan karena VCC berfungsi sebagai kendaraan
Alutsista meriam seperti Meriam
komando dan kendali tingkat
76 mm/Tarik dan Meriam 105 mm/ MLRS Astros II MK 6 dapat
Batalyon untuk dapat menjamin
Tarik. Batalyon Armed 1 menjelma menembakkan berbagai jenis
roket dengan jarak capai dan luas pelaksanaan pemberian bantuan
menjadi kekuatan pamungkas
Divisi Infanteri 2 Kostrad setelah kehancuran yang dapat disesuaikan tembakan yang tidak terhenti dari
Baterai-Baterai; Ketiga, kendaraan
memiliki Alutsista Artileri Medan dengan kebutuhan yaitu SS 09
AV-PCC sebagai kendaraan
TS (munisi latihan, 10 Km), SS
tercanggih dan termodern saat
komando dan pengendalian tingkat
30 (40 Km), SS 40 (Saturasi, 35
ini yaitu MLRS Astros II MK 6
buatan Brazil yang bergabung pada Km), SS 60 (Saturasi, 60 Km), SS Baterai dan berfungsi untuk
mengolah data-data penembakan;
tahun 2014 dan setelah satuan ini 80 (Saturasi, 90 Km) dan TCM/
Keempat, kendaraan AV-UCF
Tactical Cruise Missile (300 Km,
dialihkodalkan dari Kodam V/
(Radar Pengendali Tembakan)
dalam proses pengadaan).
Brawijaya ke Kostrad pada

B
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IRI 2MK6
KOSTRAD
berfungsi untuk mendeteksi
lintasan proyektil roket sehingga
dapat diperoleh akurasi tembakan
yang tinggi; Kelima, kendaraan
AV-RMD (suplai munisi) yang
dilengkapi peralatan mekanik dan
hydrolik untuk memasukkan roket
ke dalam kendaraan peluncur
roket; Keenam, AV OFVE yang
merupakan kendaraan bengkel
lapangan/workshop; dan Ketujuh,
AV-LMU (Universal Mutiple
Launcher) sebagai kendaraan
peluncur roket multilaras.
Kesiapan operasional satuan
tidak hanya ditentukan oleh
Alutsista yang dimilikinya namun
berkaitan erat dengan latihan yang
diselenggarakan sehingga dalam
rangka memelihara kesiapan
operasional satuan, Yonarmed
1/Roket telah melaksanakan
beberapa latihan menembak senjata
berat (teknis maupun taktis) tidak
hanya di tingkat TNI AD namun
juga pada tingkat TNI antara lain
Latihan Pendahuluan Korbantem
tahun 2016 di Situbondo, Latihan
antar kecabangan TNI AD tahun
2017 di Baturaja dan Latihan

Bantuan Tembakan Terpadu TNI
tahun 2018 di Situbondo serta ke
depan akan mengikuti latihan
gabungan TNI yang direncakanan
akan digelar pada Triwulan IV
tahun 2019 dengan melibatkan
satu Baterai Tempur Yonarmed 1/
Roket. “Totalitas dalam setiap
pengabdian, teruslah berkarya
dan berbuat yang terbaik!” Pesan
Pangdivif 2 Kostrad, Mayjen TNI
Tri Yuniarto,S.A.P., M.Si.,M.Tr
(Han), tanggal 14 Maret 2019,
merupakan pesan yang akan
selalu menjadi pedoman bagi
Yonarmed 1/Roket/AY/1/2 Kostrad
dalam melaksanakan setiap
tugas dan pengabdian kepada
bangsa dan negara. “AJUSTA
YUDHA! BERSAMA TUHAN
KITA HANCURKAN RIBUAN
SASARAN!”
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BIODATA PENULIS

NAMA
PANGKAT
JABATAN
TTL
SUMBER
STATUS

: LUKAS SORMIN, S.I.P.,
M.I.POL
: MAYOR ARM
: DANYONARMED 1/AY
: MEDAN, 6 MEI 1980
: AKMIL TH. 2002
: K-02
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AMPHIBIOUS PONTOON RIG
MENDUKUNG MOBILITAS PENYEBERANGAN MAIN BATTLE TANK

TEKNOLOGI

MODEL
JEMBATAN
PONTOON RIG
MAIN BATTLE TANK

YONZIPUR 10/JP
DIVIF 2 KOSTRAD
ketika berada di perairan
untuk menciptakan daya apung.
Pengembangan kendaraan M3
Amphibious Rig dimulai pada
tahun 1982 dengan prototipe nya
yang baru dimunculkan 10 tahun
kemudian yaitu pada tahun 1992.
Dengan desainnya yang baru
“We Clear The Way”
dapat melebihi pendahulunya
dibantu Jembatan MGB. Namun
tampak lucu memang
yaitu M2 dalam hal melintasi
dari kedua dukungan mobilitas
kalimat di atas...akan tetapi Leopard 2A4 di atas masih terdapat medan darat, manuver dalam
jika hal tersebut digunakan beberapa kekurangan yaitu Tank
pendaratan, waktu pembangunan,
dalam pertempuran akan
Jembatan BRPLZ-1 Beaver AVLB dan kemampuan angkutnya.
sangat menentukan dalam yang hanya terbatas mendukung
Kendaraan jenis M3 Amphibious
meraih kemenangan.
Rig ini juga membutuhkan
mobilitas penyeberangan hingga
eiring dengan didatangkannya 22 meter saja dan jembatan
personel yang lebih sedikit dalam
kendaraan tempur (Ranpur)
pengoperasiannya dibandingkan
MGB yang terbatas dalam
berjenis Main Battle Tank
dengan M2 (yang sebelumnya 4
kegiatan mendukung mobilitas
(MBT) berupa Tank Leopard 2A4 penyeberangan dikarenakan
menjadi 3), mempunyai sistem
di dalam ranah TNI AD maka
otomatis yang lebih canggih dan
dibutuhkan medan yang luas
dalam mobilitasnya diperlukan
kesiapan operasional yang lebih
dan datar dalam pemasangannya
dukungan khusus agar dapat
dibandingkan pendahulunya yaitu
dan juga waktu dan penyiapan
melintasi berbagai macam
M2. Satu unit M3 Amphibious
yang cukup memakan waktu.
rintangan dalam pelaksanaan tugas Oleh karena itu, Zeni TNI AD
Rig dapat mengangkut kendaraan
Leopard tersebut. Mengingat tank dalam mendukung mobilitas
seberat 70 ton yang sebelumnya
Leopard 2A4 memiliki bobot
membutuhkan 2 unit M2 untuk
dan keperluan taktis dari gerak
sebesar 60 Ton. Dalam pengadaan maju Ranpur Tank Leopard
mengangkut kendaran dengan
Tank Leopard 2A4 di TNI AD dari 2A4, maka diperlukan jembatan
bobot tersebut. Kendaraan M3
Jerman, memang sudah disediakan jenis Pontoon yang mampu
Amphibious Rig ini pertama kali
tank jembatan berupa BRPLZ-1
diuji coba pada berbagai jenis
digelar dalam waktu cepat, tidak
Beaver AVLB, namun bentang
membutuhkan medan yang terlalu medan perairan yaitu Arktik,
yang dimiliki oleh jembatan
perairan Eropa Tengah dan
besar dalam penyiapannya, serta
BRPLZ-1 Beaver AVLB ini hanya mampu menahan beban yang besar perairan dengan kondisi iklim
sepanjang 22 meter, sehingga
sebesar beban Tank Leopard 2A4. tropis. Dalam uji cobanya meliputi
dalam penggunaannya sangat
operasi pertahanan sipil, uji coba
Zeni TNI AD sudah mengikat
terbatas hanya bisa melintasi
dalam rangka latihan dan uji coba
kontrak dengan perusahaan
rintangan berupa parit dan sungai Czechoslovak Group untuk
dalam rangka operasi tempur
kecil dengan panjang maksimal 22 mendatangkan Bridging/Ferrying
serta telah terbukti dari berbagai
meter saja. Untuk mengatasi hal
uji coba tersebut bahwa sukses
System dengan jenis General
tersebut, Zeni TNI AD juga sudah Dynamics M3 Amphibious Rig.
dalam menjalankan tugasnya
menghadirkan jembatan Medium
M3 Amphibious Rig dikembangkan sebagai kendaraan amfibi dan
Girder Bridge (MGB) yang
juga jembatan apung. Dari hasil
pertama kali oleh perusahaan
mampu menahan beban hingga 70 Jerman Eisenwerke Kaiserslautern uji coba tersebut maka pemesanan
Ton dan dengan jenis jembatan
(EWK, semenjak 2002 dibeli oleh pertama dari unit M3 Amphibious
MGB Double Storey with Link
General Dynamics European Land Rig dilaksanakan pada tahun 1994
Reinforcement maka jembatan
sebanyak 64 Unit. Pada tahun
Systems), merupakaan suksesor
MGB tersebut mampu menopang
1996 kendaraan M3 Amphibious
dari jenis sebelumnya yaitu M2
beban hingga 70 Ton dengan
yang dibuat oleh perusahaan yang Rig sudah mulai dioperasikan
panjang bentangan sepanjang ±
oleh Angkatan Darat Inggris dan
sama. Seperti pendahulunya,
50 meter. Sehingga Ranpur MBT
Jerman. Semenjak itu, kendaraan
M3 Amphibious Rig bergerak di
Leopard 2A4 mampu melintasi
M3 Amphibious Rig juga mulai
atas jalan menggunakan keempat
sungai yang memiliki lebar hingga rodanya dan mengeluarkan 2
diadopsi oleh Angkatan Darat
50 meter, dalam mobilitasnya
Republik Cina dan Singapura.
pontoon besar dari alumunium

S
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Jenis kendaraan M3 Amphibious
Rig yang dimodifikasi yaitu
berjenis M3G, digunakan oleh
Angkatan Darat Republik Cina
dan Singapura. Versi M3G ini
memiliki fitur kabin lapis baja,
perlindungan dari bahaya Nubika
(nuklir, biologi dan kimia),
sistem AC (air conditioning)
dan dilengkapi dengan peralatan
tropika. Hingga saat ini kendaraan
M3 Amphibious Rig sudah dibeli
oleh beberapa negara yaitu Jerman,
Republik Cina, Singapura, Inggris,
Brazil dan juga Indonesia yang
didatangkan oleh TNI AD.
M3 Amphibious Rig merupakan
kendaraan penyeberangan amfibi
yang menggunakan sistem berjenis
mendorong diri sendiri (Selfpropelling) yang digunakan untuk
menyeberangkan Ranpur, Rantis,
maupun kendaraan lainnya untuk
melintasi rintangan air. Kendaraan
ini berfungsi sebagai kendaraan
roda 4 ketika melaju di jalan dan
melaksanakan swa-dorongan (selfpropel) di dalam air menggunakan
2 pontoon alumunium yang
menciptakan daya apung.
Ketika digabungkan antara satu
dengan yang lain kendaraan, M3
Amphibious Rig ini membentuk
sebuah jembatan yang mampu
menahan beban Ranpur Main
Battle Tank yang memiliki bobot
yang besar. Amphibious Rig yang
memiliki panjang 12,74 meter,

lebar 3,35 meter dan tinggi 3,93
meter ini bergerak sendiri di
medan berupa jalan, beroperasi
sebagai kendaraan beroda dengan
sistem 4x4 dengan kecepatan
maju maksimum 80 km/jam.
Dikendarai menuju perairan untuk
melaksanakan operasi amibi,
di atas perairan kendaraan ini
mengeluarkan 2 ponton aluminium
dan membentangkannya di atas
panjang kendaraan. Di dalam
medan perairan, kendaraan M3
Amphibious Rig digerakkan dan
dikendalikan dengan 2 pompa
jet yang dapat digerakkan hingga
kecepatan 14 km/jam. Dalam
fungsinya untuk melaksanakan
tugas penyeberangan sungai,
kendaraan M3 Amphibious Rig
bisa digabungkan dengan sebuah
konektor panjang yang disebut
“ramps”. Dengan penggabungan
beberapa unit kendaraan M3
Amphibious Rig maka dapat
menambah panjang jembatan
yang dibuat dari kendaraan ini. 8
unit kendaraan M3 Amphibious
Rig akan mampu membentang
sepanjang 100 meter dan dapat
dilalui oleh Ranpur berupa Main
Battle Tank seperti Leopard 2A6
(Lebar 3,75 meter, Panjang 9,97
meter dan Berat 68,7 ton) dan
juga Tank Challenger 2 (Lebar
3,5 meter, Panjang 8,3 meter dan
Berat 68,9 ton). Pontoon dalam M3
Amphibious Rig dapat diluncurkan
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ketika kendaraan M3 Amphibious
Rig bergerak di atas maupun diluar
perairan dan tanpa dibutuhkannya
persiapan medan. Kendaraan
M3 Amphibious Rig dapat
dikendalikan dari dalam kabin
selama di atas air dan dalam
pengendalian otomatisnya tidak
membutuhkan personel yang
terlalu banyak. Di atas medan darat
kendaraan M3 Amphibious Rig
ini dengan sistem pengendalian
4x4 nya memberikan diameter
pembelokan sebesar 24 meter.
Mobilitas kendaraan M3
Amphibious Rig di atas medan
darat atau jalan menggunakan
sistem 4 Wheeled Drive (4x4),
dengan transmisi otomatis
dengan 6 tingkat gear kecepatan.
Kendaraan ini dilengkapi dengan
sistem penguncian diferensial dan
longitudinal, as roda yang dapat
ditarik dan sistem penyesuaian
tekanan roda. M3 Amphibious
Rig ditenagai dengan Mesin
Diesel Standar jenis Euro III
dengan daya 298 KW, memiliki
kecepatan maksimum sebesar 80
km/jam dan kapabilitias menanjak
sebesar 60%. Sedangkan mobilitas
kendaraan M3 Amphibious Rig di
atas air dilengkapi dengan 2 Pompa
Jet Air yang mampu menyediakan
pergerakan kendaraan 360 derajat
(Full Rotation Movement) di air.
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Kendaraan M3 Amphibious Rig
beroperasi di atas air dengan
kecepatan arus ±3,5 m/s dan dapat
bermanuver hingga kedalaman air
1,05 meter. Kecepatan kendaraan
ini ketika bermanuver di atas air
atau ketika melaksanakan operasi
amibi dapat mencapai hingga 9
km/jam (dengan beban penuh)
dan mampu mencapai kecepatan
hingga 14 km/jam (tanpa beban
tambah). Bersamaan dengan
didatangkannya kendaraan M3
Amphibious Rig, TNI AD juga
mendatangkan 2 jenis kendaraan
lainnya yaitu TCVA Pandur II 8x8
dan kendaraan TATRA Chassis
FAUN & Recovery Vehicle. Kedua
kendaraan tersebut didatangkan
untuk mendukung dalam
pengoperasionalan kendaraan
utama M3 Amphibious Rig.
TCVA Pandur II 8x8 merupakan
kendaraan improvisasi modular
yang bergerak menggunakan
sistem All Wheel Drive dari versi
pendahulunya yaitu Pandur 6x6.
Kendaraan TCVA Pandur II 8x8 ini
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merupakan jenis kendaraan
tempur (Ranpur) roda ban yang
memiliki 8 buah roda ban untuk
manuvernya. Kendaraan TCVA
Pandur II 8x8 dikembangkan
oleh perusahaan swasta Austria
yaitu Steyr-Daimler-PuchSpezialfahrzeuge yang sekarang
tergabung dalam bagian General
Dynamics European Land Combat
Systems (GDEL Combat System).
Kendaraan ini memiliki beban
sebesar 22 Ton, panjang 7,02
meter, lebar 2,67 meter dan tinggi
1,85 meter. TCVA Pandur II 8x8
juga mampu mengangkut personel
sebanyak 14 orang (2 Operator dan
12 Penumpang). Kendaraan ini
juga didesain agar dapat diangkat
oleh pesawat C-130 Hercules agar
memudahkan pemindahan tempat
dari kendaraaan TCVA Pandur
II 8x8. Pengemudi kendaraan
ini ditempatkan di sisi kiri
depan kendaraan dan mesin dari
kendaraan ini di sisi kanan. TCVA
Pandur II 8x8 juga dilengkapi
dengan sistem 2 tingkat transmisi

yang terdistribusi dan
tersinkronisasi (Two-Stage
Synchronized Distribution
Gear Box) untuk pergerakan di
atas jalan maupun lintasan offroad. TATRA Chassis FAUN &
Recovery Vehicle merupakan
kendaraan pemulihan (recovery
vehicle) yaitu kendaraan yang
casis nya dimodiikasi sehingga
dapat berperan dalam pertempuran
untuk penarikan, pemulihan
kerusakan tempur, pemulihan
kendaraan yang tersangkut maupun
pemulihan kendaraan tempur
yang tidak dapat dioperasikan
lagi. TATRA Chassis FAUN &
Recovery Vehicle diproduksi oleh
perusahaan TATRA yang berasal
dari Repbulik Ceko. Kendaraan ini
menggunakan sistem All Wheels
Drive 8x8 dan dilengkapi dengan
suspensi independen (Independent
Suspension). Menggunakan mesin
Deutz TCD 2015 V08, EURO
3 dengan daya sebesar 440 KW,
kendaraan ini memiliki kecepatan
maksimal hingga 100 km/jam
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dengan berat kendaraan sebesar
44 Ton. Ketiga jenis kendaraan
tersebut merupakan satu set
kendaraan yang tergabung
dalam alat penyeberangan
Amphibious Pontoon Set yang
akan didatangkan oleh TNI AD
dalam waktu dekat ini. Untuk
sementara hanya beberapa satuan
Zeni yang akan menerima unit
alat penyeberangan Amphibious
Pontoon Set ini. Satuan Batalyon
Zeni Tempur 10/Jaladri Palaka
Divisi Infanteri 2 Kostrad
merupakan salah satu satuan yang
akan menerima unit Amphibious
Pontoon Set ini pada periode
pertama, dengan didatangkannya
Amphibious Pontoon Set ini
maka diharapkan dapat membantu
pelaksanaan manuver dan
mobilisasi dari Ranpur Tank
Leopard 2A4 yang dimiliki oleh
Yonkav 8 Divif 2 Kostrad. Pada
pertengahan tahun 2019 ini,
satuan Yonzipur 10/JP/2 Kostrad
akan mengirimkan sejumlah 23
personelnya dengan komposisi

1 Perwira, 2 Bintara, dan 20
Tamtama untuk mengikuti
kegiatan operator dan mekanik
Unit Penyeberangan Amphibious
Pontoon Set. Dimana dalam
pelatihan ini dibagi menjadi
beberapa bagian yaitu 16 orang
melaksanakan Pelatihan M3
Amphibious Rig Operator Training
Batch 2 di Jerman dan Republik
Ceko pada 3 Juni sampai dengan 5
Juli 2019, 2 orang melaksanakan
Pelatihan TCVA Pandur II 8x8
Operator Training di Repbulik
Ceko pada 17 Juni sampai
dengan 21 Juni 2019, 1 orang
melaksanakan Pelatihan TCVA
Pandur II 8x8 Radiostation and
BFT Operator Training di Repbulik
Ceko pada 17 Juni sampai
dengan 21 Juni 2019 dan 2 orang
melaksanakan pelatihan TATRA
Chassis FAUN & Recovery
Vehicle Operator and Maintainer
Training di Republik Ceko pada
tanggal 17 Juni sampai dengan 21
Juni 2019.
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B

atalyon Arhanud 2/ABW
merupakan Batalyon
Artileri Pertahanan Udara
di bawah Komando Divisi
Infanteri 2 Kostrad yang memiliki
tugas pokok menyelenggarakan
pertahanan udara secara aktif
(deteksi, identifikasi, tracking dan
destruksi) untuk menghancurkan,
meniadakan atau mengurangi daya
dan hasil guna serangan udara
musuh yang menggunakan wahana
udara berupa pesawat terbang,
peluru kendali atau peluru balistik
dan pesawat tanpa awak (UAV)
pada ketinggian rendah dalam
rangka mendukung pelaksanaan
tugas pokok Divisi Infanteri
2 Kostrad. Fungsi utamanya
adalah sebagai satuan penangkis
serangan udara dan membantu
mengamankan objek darat dari
penghancuran atau perusakan
yang disebabkan oleh musuh yang
menggunakan wahana udara.
Batalyon Arhanud 2/ABW Divif
2 Kostrad terdiri dari 4 Baterai
Tempur dan 1 Baterai Markas.
Baterai Tempur tersebut terdiri
dari Baterai Rudal ATLAS, Baterai
Rudal MPCV, Baterai Meriam 20
MM/RH dan Baterai Rudal RBS
70. Modernisasi Alutsista yang
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dilaksanakan oleh pemerintah
Indonesia terhadap TNI khususnya
TNI AD, berdampak pula terhadap
Batalyon Arhanud 2/ABW.
Batalyon ini merupakan salah satu
satuan Arhanud yang menerima
pembaruan Alutsista untuk
menggantikan Alutsista lama.
Senjata pokok dari Yonarhanud
2/ABW/2 Kostrad sebelumnya
adalah Rudal RBS 70, Meriam 20
MM Rheinmetal, Meriam 20 MM
Oerlikon, Meriam 20 MM/HZ dan
dilengkapi Radar Giraffe sebagai
radarnya. Pembaruan Alutsista
tersebut yaitu menggantikan
Meriam 20 MM Oerlikon dan
Meriam 20 MM/HZ menjadi Rudal
Mistral ATLAS, Rudal Mistral
MPCV dan Radar MCP sebagai
pengganti Radar Giraffe. Mistral
adalah sistem pertahanan udara
yang merupakan pertahanan udara
titik. Sistem pertahanan udara
Mistral terdiri dari Rudal Mistral
ATLAS, Rudal Mistral MPCV
dan Radar MCP. Rudal Mistral
merupakan Alutsista buatan
“Negeri Ayam Jago”, Perancis.
Rudal Mistral merupakan rudal
jarak pendek yang diminati oleh
banyak negara. Mengutip dari
Wikipedia, sekitar 27 negara

menggunakan Rudal Mistral.
Sistem pertahanan udara Mistral
memiliki dua platform yaitu Rudal
Mistral ATLAS dan Rudal Mistral
MPCV. Rudal ini dikendalikan
remote dengan cepat tembak 1.100
putaran per menit. Memiliki jarak
tembak 6.000 m dengan ketinggian
3.000 m serta memiliki multi shoot
kill probality sasaran pesawat
udara lebih dari 75 persen dan
akurasi tembakan 99,8 persen.
Sedangkan MCP berfungsi sebagai
Radar dalam sistem pertahanan
udara Mistral yang mempunyai
keunggulan mampu mendeteksi 20
sasaran udara secara bersamaan.
Rudal Mistral ATLAS (Advanced
Twin Launcher Anti-Air Strike)
merupakan Sista Hanud Rudal
Mistral dengan jenis Very Short
Range Air Defense (V-SHORAD)
yaitu Rudal permukaan ke
udara jarak sangat pendek untuk
menghadapi sasaran udara yang
terbang rendah. Rudal Mistral
ATLAS menggunakan platform
kendaraan Komodo. Kendaraan
Komodo sendiri merupakan
produksi dari Persero dalam
negeri, yaitu PT Pindad. Khusus
tentang Komodo 4x4 Missile
Launcher, jelas mempunyai
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konfigurasi yang sedikit berbeda
dari varian Komodo 4×4 lainnya,
yang nampak jelas pada bagian
belakang terdapat area firing
unit, untuk penempatan dudukan
‘monopod’ sistem peluncur
ATLAS. Meski dudukan peluncur
dapat dilepas pasang, namun
peluncur Rudal ini bersifat tetap
alias saat melaju pun platform
peluncur tak bisa dilipat. Keunikan
dari Komodo 4×4 Missile Launcher
adalah Ranpur ini memiliki
tinggi kendaraan yang mencapai
2,4 meter, untuk naik ke deck
launcher dilakukan dari bumper
depan sebelah kanan. Di sana
sudah tersedia jalur foot step untuk
dipanjati melewati atas kap mesin
dan kompartemen awak. Seperti
halnya rantis Komodo 4×4 varian
Intai, Komodo milik Arhanud juga
masuk golongan kendaraan lapis
baja. Komodo sanggup menahan
terjangan proyektil 7,62 mm.
Sementara untuk lapisan kaca,
punya ketebalan 38 mm, dibuat
standar dan mampu menahan
proyektil 7,62 mm. Rudal Mistral
MPCV (Multi Purpose Combat
Vehicle) dalah suatu kendaraan
taktis lapis baja yang dilengkapi
dengan 4 buah missile Mistral
jarak pendek dari darat ke udara
dan senapan mesin 12,7 mm yang
berguna sebagai pertahanan diri.

RADAR MCP

Sistem senjata yang terintegrasi
dengan kendaraan memungkinkan
MPCV mempunyai mobilitas
yang tinggi dan dapat diangkut
dengan pesawat maupun kapal
(transportable) sehingga lebih
mudah dalam pengerahan
(deployment). Radar MCP (Mistral
Coordination Post) adalah unit
yang dirancang dengan sistem
yang ditujukan untuk memberi
peringatan dan koordinasi antar
unit Satbak yang ditujukan untuk
serangan Mistral agar membantu
mempertahankan wilayah dari
serangan udara musuh.
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Itulah beberapa macam senjata
yang dimiliki oleh Yonarhanud 2/
ABW dengan kecanggihannya yang
mampu mengatasi serangan udara
lawan seperti pesawat tempur atau
helikopter. Beberapa latihan uji
coba yang sudah pernah dilakukan
adalah Latbakjatrat Terintegrasi
Arhanud TNI AD tahun 2018
di Ambal Kebumen. Kemudian
Latihan Antar Kecabangan
tingkat Brigade TNI AD di tahun
2018 di Baturaja. Dalam latihan
tersebut menunjukkkan integritas
dan profesionalitas yang tinggi
dalam melaksanakan tugas dan
mengoperasikan Alutsista dengan
maksimal. (Pen Yonarhanud 2)
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“Sangar itulah
nama yang
tersemat di
kendaraan lapis
baja yang satu
ini dan Yonkav
8/NSW Divif 2
Kostrad adalah
salah satu
penggunanya”

S

elain
memiliki
nama dan
pamor yang sangar,
Leopard 2RI hadir dengan peralatan hebat dan
canggih. Bagimana kehebatan
tank buatan Jerman ini sehingga
menjadi salah satu Ranpur
andalan yang saat ini dimiliki
oleh Batalyon Kavaleri 8/NSW/2
Kostrad. Leopard 2RI merupakan
versi terbaru dari seri yang
telah ada sebelumnya. Pihak
pengembang menambahkan banyak
fitur gahar yang merupakan
hasil upgrade dari Leopard
versi sebelumnya. Sisi armor
menjadi salah satu prioritas utama
perbaikan dari versi lama, Leopard
2RI ini mengusung teknologi
AMAP (Advanced Modular
Armour Protection) yang berfungsi
untuk melindungi seluruh sisi tank
dari berbagai bentuk ancaman,
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seperti
rudal-rudal
anti tank sampai dengan roket
balistik musuh. Sistem
perlindungan ini juga sudah
digunakan di hampir semua tank
pada umumnya. Dengan akselerasi
dan memiliki kecepatan yang
cukup tinggi serta dapat beroperasi
dihampir semua jenis dataran,
Leopard 2RI juga dibekali dengan
sebuah sistem dimana mobilitas
tank bisa sama sekali tak terdengar

suaranya (silent
mode). Selain itu
perangkat khusus yang dimiliki
tank ini juga bisa menurunkan
suhu sehingga Leopard 2RI
sama sekali tidak akan terdeteksi
panasnya, sebuah kombinasi yang
sangar untuk misi penyerangan
diam-diam. Dengan sistem
persenjataan yang tidak kalah
modern dengan tank sekelasnya,
Leopard 2RI juga mendapat
sentuhan pembaharuan di sistem
senjata yang dimilikinya.
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SPESIFIKASI
BUATAN :
RHEINMETALL WAFFE MUNITION OF RATINGEN,
JERMAN
AMUNISI :
APFSDS-T ANTI TANK DAN HEAT-MP-T
MULTIPURPOSE
GUNNER :
RHEINMETALL DEFENCE ELECTRONICS EMES 15
JEJAK PANAS :
ZEISS OPTONIK (MODEL WBG-X)
RUANG PENGEMUDI :
TIGA PERISKOP OBSERVASI, AMUNISI, KAMERA
POSISI PANDANG 65º HORIZONTAL DAN VERTICAL
SERTA LAYAR MONITOR
SISTEM PELINDUNG :
LAPISAN PELINDUNG KOMPOSIT GENERASI
KETIGA, MAMPU MENAHAN ENERGI KINETIK 920940 RHAE
MESIN :
DIESEL TURBOCHARGE MTU MB837 KA501
BERKEKUATAN 1,500 HP
LASER RANGE FINDER :
MENGUKUR SASARAN SAMPAI JARAK 9,900
METER
SENJATA UTAMA :
MERIAM L/44 SMOOTHBORE KALIBER 120 MM
(BUATAN RHEINMETALL)

Penyematan sistem turret
drive yang dipasang pada tank
ini membuat senjata Leopard
beroperasi secara otomatis dan full
elektrik dalam penggunaannya.
Sistem ini membuat senjata
lebih aman bagi awaknya serta
dengan kemampuan peredam
yang dimiliki, meriam tank
sangar ini bisa menembakkan
peluru besarnya tanpa suara
gaduh. Bagian keren yang juga
disematkan pada Leopard 2RI
adalah teknologi nightvision pada
kameranya, sehingga dalam situasi
medan yang gelap dan tanpa
cahaya sedikit pun, tank ini bisa
tetap dioperasikan. Leopard 2RI

dilengkapi mesin MTU
MB-837 Ka 501 diesel
yang bertenaga 1500 hp.
Dengan mesin ini Leopard
2RI bisa bergerak dengan
kecepatan 72km/jam dan
berjalan sejauh 550 km.
Leopard 2RI menggunakan
suspensi torison bar dan
menggunakan rantai
beralas karet serta dapat
diganti dengan rantai
khusus salju. Leopard 2RI
dapat menyelam sedalam
4 meter dengan snorkel
atau menyelam sedalam 1.2
meter bila tanpa persiapan
khusus. (Pendivif 2)
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BERAT LARAS : 1.190 KG
BERAT MERIAM KESELURUHAN : 3.317 KG
PANJANG LARAS : 5,28 METER
KECEPATAN LUNCUR PROYEKTIL :
1.580 – 1.750 METER PER DETIK
JANGKAUAN TEMBAK EFEKTIF : 4000 METER
SENJATA PENDUKUNG :
PSU & COAXIAL KALIBER 7,62 MM (BUATAN OOW)
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KOLOM PERSIT
“Membangun
pola hidup
hemat dan
karakteristik
untuk tidak
menghamburkan
uang perlu
ditanamkan
sejak usia
dini”
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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 :
Belajar hidup hemat, kegiatan
menabung yang dilakukan secara
rutin setelah gajian, misalnya, akan
membuat seseorang menyisihkan
pendapatannya sehingga
menghindari jajan-jajan yang
kurang berguna. Uang tersebut
dialokasikan untuk menabung.
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Ketersediaan uang di saat
mendesak, kita tidak pernah
mengetahui apa yang akan terjadi
di masa depan, salah satunya
ketika jatuh sakit. Saat sakit
tentu saja kita membutuhkan
pengobatan, uang tabungan ini bisa
digunakan untuk mengantisipasi
keadaan mendadak yang bisa
saja datang tiba-tiba. (Manfaat
tabungan asuransi kesehatan).
Ketersediaan dana untuk
pendidikan, baik orang tua
maupun anak sendiri harus
mempunyai kesadaran untuk
menabung terutama untuk
pendidikan karena biaya
pendidikan akan semakin tinggi
di masa yang
akan datang.

Seseorang melakukan kegiatan
menabung secara garis besar
memiliki tujuan untuk dana
darurat, untuk masa depan dan
untuk mengelola uang agar tidak
terjadi sifat konsumtif pada
dirinya. Inilah yang menjadi latar
belakang dicanangkannya Gerakan
Gemar menabung oleh Presiden
Republik Indonesia dan Gubernur
Bank Indonesia. Kegiatan edukasi
keuangan dan kampanye Gerakan
Indonesia Menabung dicanangkan
pada tanggal 20 Februari 2010
oleh Presiden Republik Indonesia
dan Gubernur Bank Indonesia.
Dharma Pertiwi sebagai salah satu
organisasi wanita terbesar di
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Indonesia, mempunyai kepedulian
terhadap masa depan anak Bangsa,
dengan mengajak organisasi
dibawahnya yaitu Persit Kartika
Chandra Kirana, Pia Ardya Garini
dan Jala Senastri untuk membuat
kampanye gemar menabung
terutama untuk anak-anak .
Gerakan gemar menabung pertama
kali dicanangkan oleh Ketua
Dharma Pertiwi pada tanggal 20
Februari 2019. Persit Kartika
Chandra Kirana Koorcab Divif
2 PG Kostrad, sebagai bagian
dari organisasi wanita di bawah
Dharma Pertiwi mempunyai
kepedulian yang sama dalam hal
kampanye dan edukasi menabung
kepada anak-anak . Ny. Tri
Yuniarto, sebagai Ketua Persit
Kartika Chandra Kirana Koorcab
Divif 2 PG Kostrad pada tanggal
10 Maret 2019 mencanangkan
Gerakan Gemar Menabung
yang diikuti oleh sebanyak 600
siswa dan siswi TK dan SD di
lingkungan Divisi Infanteri 2
Kostrad. (Red.KV-DE)
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Asrama Yonkes 2/YBH Divif 2 Kostrad

“Rumahku Istanaku”itulah
pesan rumah dari Serma
Rofi Oktavianto untuk setiap
Prajurit yang pernah singgah
di rumahnya.
atuan Yonkes 2/YBH Divif 2
Kostrad dibawah Komando
Letnan Kolonel Ckm dr.
Djeffri Frederik Longdong,
Sp.An., M.Kes, terletak di wilayah
Desa Girimoyo, Kecamatan
Karangploso, Kabupaten
Malang. Lokasi satuan, cuaca
dan konstruksi tanahnya yang
subur sangat mendukung untuk
membudidayakan berbagai
macam jenis tanaman, terutama
sayur-mayur dan buah-buahan.
Seperti diketahui bersama bahwa
kesejahteraan bangsa dimulai dari
kesejahteraan keluarga. Keluarga
sebagai bagian sosial terkecil
adalah merupakan pondasi penting
bagi sebuah bangsa. Keluarga
yang sejahtera adalah keluarga
yang dapat memenuhi kebutuhan
dasarnya seperti sandang, pangan
dan peningkatan mutu kesehatan
di lingkungan dimana keluarga
tersebut bertempat tinggal.
Suasana tempat tinggal harus dapat
memberikan kenyamanan bagi
setiap penghuninya termasuk dapat
memberikan kesejahteraan.

S

62

RUMAHKU
INSPIRASIKU

Danyonkes 2/YBH, Letnan
Kolonel Ckm dr. Djeffri Frederik
Longdong, Sp.An., M.Kes., selalu
menghimbau anggotanya untuk
dapat memanfaatkan lahan kosong
di area rumah agar dapat berdaya
guna dengan maksimal. Seperti
yang dilakukan oleh salah satu
anggota Yonkes 2 Kostrad yakni
Serma Rofi Oktavianto yang
saat ini tengah melakukan Tugas
Operasi di Papua. Ayah 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 Serma Rofi Oktavianto.
Pria yang menjabat sebagai
Komandan Regu 2 Peleton II
Kompi Evakuasi ini meskipun
dengan lahan sempit dan terbatas,
bisa mengatur tata letak sehingga
lahan tersebut bisa dikelola dengan
efektif dan efisien. Serma Rofi
Oktavianto sangat menyadari
bahwa perannya sebagai seorang
prajurit dan kepala rumah tangga
mengharuskan untuk selalu bisa

melaksanakan tugas dengan
seimbang. Selain dalam
permasalahan pengelolaan
keuangan, prajurit 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 Kostrad, Serma
Rofi Oktavianto disela-sela
kesibukannya sehari-hari sebagai
seorang prajurit juga mulai
merancang dan merencanakan
bagaimana agar pekarangan rumah
yang tidak terlalu luas bisa lebih
bermanfaat bagi keluarga kecilnya,
lalu ia berinisiatif untuk menanami
berbagai tanaman hias dan bunga
di area depan rumah. 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. Menurut Serma
Rofi Oktavianto, budidaya ikan
lele tergolong relatif mudah.
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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. Serma Rofi Oktavianto
menuturkan, untuk pembuatan
kandang penempatannya berada di
pojok 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
strawberry, ubi kayu dan buah
naga yang jumlahnya tidak terlalu
banyak namun hasilnya bisa untuk
dikonsumsi sendiri. Tomat, seledri,
kemangi, cabe dan daun prei juga
ditanam, semakin melengkapi
kebun kecil dibelakang rumah.
Tanaman-tanaman tersebut
sering dimanfaatkan Serma Rofi
Oktavianto sebagai pelengkap
bahan masakan sehari-hari
sehingga tidak perlu membeli
karena sudah tersedia dan
bisa dipanen kapanpun tanpa
mengenal musim. Rumah Serma
Rofi Oktavianto seringkali
diikutsertakan dan berhasil
memenangkan lomba Rumah
Sehat. Pada saat ini Serma Rofi
Oktavianto sedang melaksanakan
Tugas Pengamanan Perbatasan
RI-PNG (BP satuan Yonif Raider
514/SY/9/2 Kostrad). Meskipun
demikian, Serma Rofi Oktavianto
tetap melaksanakan tugasnya
sebagai prajurit dan kepala rumah
tangga dengan baik.
Beberapa prestasi yang telah
diraihnya tidak menjadikannya
cepat berpuas hati dan justru
menjadikan kebanggaan tersendiri.

BIODATA PERSONEL

NAMA
PANGKAT
JABATAN
SATUAN
TTL
AGAMA
SUMBER
STATUS

:
:
:
:
:
:
:
:

ROFI OCTAVIANTO
SERSAN MAYOR
DANRU 2 TON II KI EV
YONKES 2/YBH
MALANG, 10 OKT 1981
ISLAM
BINTARA PK
K-02

(Pen Yonkes 2)

Pembibitan ikan lele di bawah taman toga
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PEMANFAATAN LAHAN SATUAN
UNTUK KESEJAHTERAAN PRAJURIT

Agriculture is our wisest pursuit, because it will in the end
contribute most real wealth, good morals and happiness.
Thomas Jefferson

L

ahan satuan pada umumnya
dimanfaatkan sebagai lokasi
bagi fasilitas pendukung
operasional satuan baik berupa
perkantoran, sarana dan prasarana
latihan, pergudangan, perumahan
dan akomodasi prajurit serta
fasilitas pendukung lainnya.
Namun demikian apabila
dicermati, akan selalu terdapat
“kelebihan” lahan satuan
selain yang diperuntukkan bagi
pemeliharaan dan peningkatan
kualitas operasional maupun
kesiapan tempur satuan. Tidak
dapat dipungkiri ada beberapa
satuan yang beruntung memiliki
“kelebihan” lahan, sehingga
selain bermanfaat bagi upaya
pemeliharaan dan peningkatan
kualitas operasional maupun
kesiapan tempur satuan juga
potensial untuk meningkatkan
kesejahteraan prajurit. Namun
demikian, bagi satuan yang relatif
terbatas lahan yang dimilikinya,
sejatinya setiap pekarangan
perumahan prajurit merupakan
lahan yang berpotensi pula untuk
dimanfaatkan guna mendukung
upaya peningkatan kesejahteraan
prajurit, sehingga bukan sekedar
menjadi “lahan tidur.” Hal ini
merujuk kepada pentingnya aspek
kesejahteraan sebagai pendukung
peningkatan kualitas satuan secara
keseluruhan. Berkaitan dengan
upaya pemanfaatan lahan satuan,
terdapat dua macam pendekatan
yang dapat dipilih yaitu:
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pendekatan profit (keuntungan)
dan pendekatan benefit (manfaat).
Pendekatan profit memiliki
makna bahwa lahan dimanfaatkan
melalui suatu pengelolaan
dengan fokus utama kepada
kuantitas keuntungan finansial
yang dihasilkan, sehingga dapat
dikatakan bahwa berhasil atau
tidaknya pemanfaatan dari lahan
satuan tersebut sangat ditentukan
oleh besar kecilnya keuntungan
dihadapkan dengan luas lahan
yang dimanfaatkan. Sedangkan
pendekatan kedua adalah
pendekatan benefit (manfaat) yang
lebih menekankan kepada seberapa
besar manfaat dari pemanfaatan
lahan dengan berorientasi kepada
“manusia” sebagai fokus utama
dari keseluruhan proses, daripada
sekedar mengukur kuantitas
keuntungan finansial dari
pemanfaatan lahan satuan tersebut.
Dengan menempatkan “manusia”
sebagai fokus utama, pemanfaatan
lahan satuan tersebut diharapkan
dapat menghadirkan kesejahteraan
nyata yang dibutuhkan oleh
prajurit dan keluarganya. Hal ini
dapat berupa dukungan terhadap
ketersediaan kebutuhan pangan
anggota dengan pengelolaan
lahan baik di bidang pertanian,
perikanan maupun peternakan yang
diharapkan bermanfaat saat prajurit
tersebut purna tugas dari dunia
kemiliteran. Fokus kepada manusia
juga diharapkan melahirkan
inspirasi positif serta kreatifitas

bagi prajurit dan keluarganya
dalam mengoptimalkan
pemanfaatan lahan satuan maupun
pekarangan setiap rumah dinas
yang mereka huni yang bermuara
pada keindahan dan kerapian
pangkalan. Disamping itu, dengan
memiliki fokus kepada manusia
maka akan mendorong semakin
eratnya interaksi positif, sinergi
maupun kolaborasi antara segenap
anggota, masyarakat sekitar
maupun dengan segenap komponen
yang terlibat didalam pemanfaatan
lahan satuan. Brigif Para Raider
18/SEY yang berlokasi di Jabung
Malang beruntung memiliki
“kelebihan” lahan dengan luas
sekitar 30 hektar yang sangat
potensial untuk dimanfaatkan
guna meningkatkan kesejahteraan
prajurit. Dengan tanah yang subur
dan berada pada ketinggian sekitar
650 m di atas permukaan laut,
lahan yang dimiliki oleh Brigif
Para Raider 18/SEY sangat cocok
dimanfaatkan untuk pertanian,
perikanan maupun peternakan.
Selama ini lahan tersebut telah
dimanfaatkan untuk meningkatkan
kesejahteraan prajurit dengan
ditanami tebu. Pertanian tebu ini
pada dasarnya memiliki orientasi
profit atau keuntungan namun
relatif kurang menyentuh sisi
benefit atau manfaat yang didapat,
sehingga relatif menguntungkan
secara finansial namun
relatif minim kontribusi bagi
kesejahteraan prajurit.
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Hal ini melahirkan gagasan
untuk menata secara bertahap
pemanfaatan lahan satuan dengan
mengganti jenis tanaman maupun
pola pengelolaannya agar lebih
menghadirkan manfaat bagi
segenap prajurit dan keluarganya.
Ide ini diawali dengan tahapan
untuk pemetaan potensi yang
dimiliki dan mitigasi resiko
yang mungkin dihadapi. Potensi
tersebut berkaitan dengan aspek
ketersediaan sarana dan prasarana,
sumber daya manusia serta
pembiayaan atau permodalan.
Aspek sarana dan prasarana terdiri
dari ketersediaan lahan, alat
peralatan maupun sarana produksi
yang diperlukan. Sedangkan
aspek sumber daya manusia
mencakup ketersediaan personel
mulai dari proses produksi,
pemasaran, tenaga ahli hingga
perhubungan yang diperlukan
untuk menjembatani segenap
proses tersebut. Aspek pembiyaan
juga perlu direncanakan dengan
baik karena tidak dapat dipungkiri
bahwa setiap upaya memerlukan
modal awal untuk memulainya.
Mitigasi resiko berkaitan dengan
pemanfaatan lahan juga harus
dilaksanakan sehingga upaya
optimalisasi pemanfaatan lahan
tidak berdampak negatif terhadap
kelestarian lingkungan ataupun
membahayakan serta menghadirkan
ketidak nyamanan bagi prajurit
yang tinggal di kompleks satuan.
Setelah melalui proses pemetaan
potensi dan mitigasi resiko,
lahir ide untuk mengoptimalkan
pemanfaatan lahan secara bertahap
dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan prajurit yang
difokuskan pada upaya memenuhi
kebutuhan sehari-hari prajurit,
khususnya berupa sayurmayur dan ketersedian protein
hewani yang diperlukan bagi
peningkatan kualitas asupan
gizi prajurit dan keluarganya.
Tahapan awal dilaksanakan
dengan mengalihkan sekitar 6 HA
lahan yang semula ditanami tebu
menjadi lahan pertanian sayur
mayur dan perikanan. Penentuan
luasan lahan tersebut berkaitan
dengan ketersediaan sumber daya
manusia, sarana prasarana dan
modal awal yang dimiliki. Adapun
pengembangan selanjutnya dapat
dilaksanakan secara bertahap

seiring dengan peningkatan potensi
maupun asset yang dimiliki serta
manfaat yang dihasilkan. Agar
pemanfaatan lahan tersebut dapat
berjalan dengan baik sesuai dengan
harapan, perlu ditata keberlanjutan
upaya atau sustainability dari
pemanfaatan lahan satuan tersebut.
Salah satu langkah yang diambil
adalah mengembangkan kerjasama
serta sinergi dengan komponenkomponen yang dapat dilibatkan
dalam upaya pemanfaatan lahan
satuan. Sinergi tersebut dapat
digambarkan sebagai suatu strukur
yang tersusun atas lima komponen
yang terdiri dari Satuan itu sendiri
dengan komponen Akademisi,
Praktisi, Birokrasi dan Masyarakat.
Satuan sebagai komponen utama
harus mampu mengintegrasikan
dan mensinergikan empat
komponen lainnya. Komponen
Akademisi menjamin ketersediaan
keahlian dan pengetahuan sesuai
bidang keilmuan yang dibutuhkan.
Dalam hal ini, Brigif Para Raider
18/SEY bekerja sama dengan
Fakultas Pertanian, Perikanan,
Peternakan, dan Kehutanan
Universitas Muhammadiyah
Malang untuk berkolaborasi
bersama dalam pemanfaatan
lahan. Komponen Praktisi adalah
pegiat, pedagang hingga pengusaha
bidang pertanian, perikanan dan
peternakan yang memiliki peran
sebagai pembimbing ataupun
pendamping teknis kegiatan
berkaitan dengan pengalaman
praktis yang mereka miliki.
Komponen berikutnya adalah
Birokrasi atau Pemerintahan
guna mensinkronkan antara
program satuan dengan program
pemerintahan yang ada, sehingga
dapat dikembangkan pemanfaatan
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program tersebut bukan hanya bagi
anggota satuan dan keluarganya
namun juga dapat bermanfaat
bagi komponen yang terakhir
yaitu masyarakat sekitar satuan.
Selain keberlanjutan, efisiensi
dan efektifitas pemanfaatan lahan
juga perlu menjadi atensi utama.
Salah satu upayanya adalah upaya
untuk menghubungkan proses
hulu hingga hilir yaitu dari proses
produksi hingga konsumsi dengan
membangun jembatan penghubung
yang bersifat kreatif atau Creative
Hub dari keseluruhan proses
tersebut. Tidak dapat dipungkiri
bahwa dalam keseharian proses
pemenuhan kebutuhan pangan
prajurit yang telah berkeluarga,
ibu rumah tangga memegang
peran yang dominan berkaitan
dengan belanja kebutuhan pangan
keluarganya. Sedangkan seluruh
ibu-ibu tersebut tergabung dalam
organisasi Persit satuan. Berangkat
dari realitas tersebut lahir gagasan
untuk membangun suatu Creative
Hub guna menjembatani proses
produksi dan konsumsi dengan
memanfaatkan Persit, dengan
asumsi prosesnya adalah “dari
Persit untuk Persit” dimana
yang membeli adalah anggota
Persit dan yang menjual adalah
anggota Persit. Creative Hub ini
diwujudkan melalui pendirian
Fresh Mart Persit KCK Cabang
XXI Brigif Para Raider 18/
SEY. Pada dasarnya Fresh Mart
adalah suatu toko atau kios
yang menyediakan beragam
kebutuhan pangan anggota atau
dengan kata lain yang menjual
semua kebutuhan dapur yang
dikelola oleh Persit. Aspek yang
dieksploitasi dengan pendirian
Fresh Mart adalah aspek feedback
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dari konsumen berkaitan dengan
realitas jenis dan jumlah bahan
pangan yang dibutuhkan oleh
masing-masing keluarga prajurit,
sehingga dapat menjadi masukan
berharga bagi proses produksi
serta pengadaan yang secara riil
menjawab kebutuhan prajurit dan
keluarganya. Aspek berikutnya
adalah efisiensi harga karena Fresh
Mart ini bukan semata-mata untuk
mengeksploitasi keuntungan,
namun lebih ditujukan kepada
peningkatan kesejahteraan keluarga
melalui ketersediaan bahan-bahan
kebutuhan dengan harga terjangkau
dengan menjual beragam produk
perikanan dan pertanian segar
dengan harga produksinya yang
jauh lebih murah dibandingkan
dengan harga pasar. Begitu pula
dengan bahan kebutuhan dapur
lainnya yang dipasok oleh koperasi
satuan yang memiliki komitmen
untuk menjualnya dengan
harga yang relatif lebih murah
dibandingkan harga setempat.
Guna mengoptimalkan efisiensi
dan efektifitas penjualannya,
Persit juga memanfaatkan aplikasi
WhatsApp melalui pembentukan
WA Group yang beranggotakan
seluruh anggota Persit satuan.
Setiap hari admin grup
memberikan informasi berkaitan
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dengan produk-produk segar
maupun produk-produk promo
atau discount yang tersedia
di Fresh Mart pada keesokan
harinya. Begitu pula feedback
berupa saran maupun keluhan
dapat disampaikan langsung di
grup sehingga dapat diambil
langkah untuk menyelaraskan
kebutuhan konsumen, produksi
serta ketersediaan produk.
Sebagaimana yang diungkapkan
oleh Thommas Jeferson pada
kutipan di atas bahwa pertanian
atau pemanfaatan lahan adalah
suatu pilihan kemajuan yang paling
bijaksana, karena pada ahirnya
akan membantu terwujudnya
kesejahteraan, moral yang baik dan
kebahagiaan yang sesungguhnya.
Melalui pemanfaatan lahan
satuan dengan pemetaan potensi
dan mitigasi resiko yang tepat,
diharapkan pemanfaatan lahan
lebih mengedepankan pendekatan
benefit atau manfaat. Sehingga
secara bertahap dan berkelanjutan
menghadirkan kontribusi nyata
dalam upaya mewujudkan
kesejahteraan yang sesungguhnya
bagi prajurit dan keluarganya yang
akan berujung pada peningkatan
kualitas satuan.

BIODATA PENULIS

NAMA
PANGKAT
JABATAN
TTL
SUMBER
ALAMAT
AGAMA

: BANGKIT RAHMAT TRI
WIDODO, M.Si. (Han).,
M.A.
: KOLONEL INF
: DANBRIGIF PR 18/SEY
: MALANG, 20 MEI 1976
: AKMIL 1997
: ASMIL BRIGIF PR 18/SEY
: ISLAM
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PRESTASI

SERDA ANDY SETYO NUGROHO

KEBANGGAAN INDONESIA DAN TNI AD

NAMA
PANGKAT
JABATAN
SATUAN
KLUB
POSISI
PRESTASI

:
:
:
:
:
:
:

ANDY SETYO NUGROHO
SERSAN DUA
DANRU 3/II/B
YONIF MR 412/BES
PS TIRA PERSIKABO
PEMAIN BERTAHAN
JUARA I PIALA AFF U-22
DI KAMBOJA TAHUN 2019

“Sosok prajurit muda Divif 2 Kostrad yang
mengukir prestasi di level internasional”

Partai Final dengan skor 2-1. Saat
ini Serda Andy Setyo nugroho
merupakan salah satu punggawa
enjadi kebanggaan setiap bagi pelatih untuk mempercayakan Klub liga 1 Indonesia PS. Tira
anak bangsa untuk ikut
ban Kapten di lengan talenta
Persikabo yang sedang bersiap
mengharumkan nama
muda dengan tinggi tubuh 180 cm untuk menghadapi Kompetisi
Indonesia di kancah internasional ini. Andi Setyo memulai debut
Liga 1 musim 2019-2020.
dengan prestasi yang diraih.
internasionalnya pada 22 Agustus Sebagai prajurit Yonif MR 412/
Inilah yang dirasakan Sersan Dua 2017 saat perheletan Asian Games BES/6/2 Kostrad, keberhasilan
Andy Setyo Nugroho, Danru 3/
tahun 2017 yang lalu. Determinasi dan kesuksesan yang telah diraih
II/B Yonif Mekanis Raider 412/
dan kemampuan membaca
oleh Serda Andy Setyo Nugroho
BES/6/2 Kostrad, saat dipercaya
permainan lawan menjadikannya
telah mengharumkan nama satuan
sebagai Kapten Timnas Indonesia sebagai salah satu benteng
khususnya dan Indonesia di kancah
U-22 pada Piala AFF beberapa
tangguh di lini belakang Timnas
Internasional pada umumnya,
waktu lalu di Kamboja. Mengawali Garuda Muda saat ini. Sedangkan keberhasilan ini tentu tidak
karier sepakbola profesional di
untuk debut bersama Timnas
didapat dengan mudah melainkan
Borneo FC, talenta muda yang
Senior dilakoni Andy Setyo saat
melalui suatu proses yang panjang
lahir di Pati pada tanggal 16
menjadi pemain pengganti pada
dan kerja keras dari Andy Setyo
September 1997 ini telah menjadi pertandingan persahabatan antara sendiri. Semangat ini diharapkan
andalan dan tulang punggung
Timnas Indonesia versus Guyana
akan menjadi motivasi bagi
skuad Garuda Muda khususnya
25 November 2017. Salah satu
prajurit-prajurit lainnya dalam
di Timnas U-23, kepiawaian
prestasi yang telah diraih Andy
mengembangkan kemampuan
dalam membaca jalannya laga
bersama Timnas U-22 adalah
yang dimilikinya untuk dapat
dan jiwa kepemimpinan dalam
saat berhasil menjadi kampiun
mengharumkan nama satuan
mengendalikan pemain skuad
pada pergelaran Piala AFF U-22
baik di kancah nasional maupun
Garuda Muda lainnya di lapangan yang diselenggarakan di Kamboja internasional. (Pendivif 2)
tentu menjadi alasan tersendiri
dengan mengalahkan Thailand di

M
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KISAH HEROIK
“Operasi senyap Satgas
Tinombala Yonif Raider
515/UTY/9/2 Kostrad yang
berhasil melumpuhkan
Tersangka Terosis Santoso”

T

im Alfa 29 merupakan
bagian dari Satuan Tugas
Operasi Tinombala yang
beranggotakan sembilan prajurit
terbaik Yonif Raider 515/UTY/9/2
Kostrad. Dalam pelaksanaan
tugasnya, Satuan Tugas ini
membutuhkan waktu selama 3
hari untuk menempuh jarak 11
kilometer menuju ke tempat
persembunyian kelompok teroris
Santoso, sementara itu untuk
sampai ke titik penyergapan
membutuhkan waktu selama 8
hari dengan medan operasi yang
relatif sulit untuk memburu
kelompok teroris tersebut. Tim
Alfa 29 merupakan tim penutup
yang ditempatkan di sepanjang
jalur-jalur yang diduga akan jadi
tempat pelarian anggota kelompok
Santoso dari kejaran Satgas
Tinombala. Tim ini sebagai backup
tim sebelumnya dan fokus bertugas
memburu Santoso di tiga wilayah.
Dua tim yang sebelumnya
melakukan operasi perburuan
memaksa Santoso dan
kelompoknya terpencar dan terus

berupaya untuk mencari tempat
baru yang lebih aman. Saat
berupaya mencari tempat aman
dari kejaran aparat, Santoso dan
kelompoknya akhirnya terdeteksi
tim penutup atau dalam hal ini
Tim Alfa 29. Pada tanggal 18 Juli
2016, Saat melaksanakan patroli di
pegunungan Desa Tambarana,
Tim Alfa 29 menemukan sebuah
gubuk dan melihat beberapa orang
tidak dikenal sedang mengambil
sayur dan ubi untuk menutup
jejak. Penyerbuan terhadap
kelompok Santoso dilakukan
sekitar pukul 16.00 WITA oleh
sembilan orang anggota Tim Alfa
29, Tim ini juga menemukan
jejak di sungai dan terlihat tiga
orang di sebelah sungai namun
langsung menghilang. Tim satgas
ini kemudian berupaya mendekati
orang-orang tak dikenal itu dengan
senyap. Setelah berada dalam jarak
sekitar 30 meter, mereka kemudian
terlibat kontak senjata sekitar 30
menit. Kontak tembak ini sendiri
terjadi di pegunungan sekitar
Desa Tambarana, Poso Pesisir
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Utara, sekitar pukul 17.00
WITA. Setelah kontak tembak
usai, dilakukan penyisiran
dan ditemukan dua jenazah
dan sepucuk senjata api laras
panjang. Sedangkan tiga orang
lainnya berhasil melarikan diri.
Dari hasil identifikasi yang
dilakukan, Kombes (Pol.) Leo
Bona Lubis selaku Kepala
Satuan Tugas Operasi Tinombala
mengungkapkan, bahwa hasil
kontak tembak Tim Alfa 29,
salah satu korban tewas adalah
DPO yang selama ini dicari,
yaitu gembong teroris Santoso
dan Mukhtar yang masuk dalam
daftar pencarian orang. Kepastian
Santoso tewas diperoleh dari hasil
identifikasi fisik luar dan dari
keterangan saksi-saksi. Adapun
sembilan orang anggota Tim Alfa
29 adalah sebagai berikut, Serda
Firman Wahyudi, Praka Yamin,
Praka Semri Lodowik Sila, Pratu
I Ketut Triyasa, Pratu Ali Imran,
Pratu Abu Bakar, Pratu Donni
Irawan, Pratu Sharir dan Pratu
Sapanorola Tanikwele. (Pendivif 2)

69

KESEHATAN

MENGENAL HEAT

APA YANG HARUS DILAKUKAN?
Pertolongan pertama untuk
penanganan korban yang terkena
heat stroke adalah melakukan
berbagai upaya pendinginan
suhu tubuh dengan berbagai
metode dan cara apapun seperti
korban heat stroke akan
tempatkan korban pada tempat
meningkat suhu tubuhnya (demam yang terlindung dari panas,
alam bahasa Indonesia,
tinggi sampai dengan lebih dari
lakukan perendaman korban di
heat stroke diartikan
40ºC), berkeringat disertai dengan dalam air dingin pada tempat
sebagai sengatan panas,
sakit kepala, kepala terasa ringan yang telah disediakan atau
pada situasi korban yang terkena
berkunang-kunang, mual muntah, pada kesempatan pertama dapat
heat stroke kondisi badan
irama nafas relatif cepat dan rasa mengguyur korban dengan air
mengalami peningkatan suhu
ketidaknyamanan. Disamping
dingin/es yang telah disiapkan.
tubuh secara dramatis dalam
itu tanda yang dapat dilihat dari
Kompres korban dengan es di
waktu yang sangat cepat, kondisi
korban yang terkena heat stroke
seluruh tubuhnya, terutama
ini biasa terjadi pada seseorang
adalah melambatnya tingkat
pada bagian leher, ketiak,
yang mengalami kepanasan
respon korban yang disertai
dan selangkangan. Apabila
hebat akibat paparan suhu panas
terjadinya lonjakan denyut
memungkinkan, korban dapat
sengatan matahari yang telah
nadi mendadak. Heat stroke
diberikan air minum dingin yang
berada di luar batas toleransi
juga mengakibatkan terjadinya
non kafein maupun non alkohol.
tubuh. Pada kondisi khusus, heat
perubahan status mental atau
Jika korban masih mengalami
stroke dapat terjadi tanpa kondisi perilaku, seperti kebingungan,
gejala heat stroke setelah proses
awal yang berhubungan dengan
pemberontakan dan bicara
pendinginan tubuh, terus ulangi
panas atau kepanasan sebelumnya, cadel. Pada orang dewasa dan
upaya tersebut sampai suhu tubuh
namun juga dapat berawal dari
usia lanjut, umumnya pingsan
menurun dan persiapan evakuasi
kelelahan yang dirasakan oleh
merupakan tanda awal terjadinya ke fasilitas kesehatan terdekat
korban. Pada umumnya
heat stroke.
apabila memang diperlukan.

TANDA-TANDA

APA ITU HEATSTROKE

D
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STROKE
CARA MENGATASI?
Sebelum pelaksanaan kegiatan
khususnya pada kegiatan yang
dilaksanakan di lapangan,
perhatikan keadaan suhu dan
cuaca sebagai langkah antisipatif
untuk menghindari terjadinya
heat stroke pada pelaksanaan
suatu kegiatan. Hentikan kegiatan
yang sedang dilaksanakan
apabila kondisi dan suhu udara
telah berada diluar ambang
batas normal yang aman untuk
melakukan suatu kegiatan.
Menyiapkan sarana pendukung
untuk mengantisipasi terjadinya
heat stroke dengan menyiapkan
tempat penampungan air dingin
untuk perendaman dan es batu
yang berfungsi sebagai alat
kompres saat terjadinya heat
stroke. Maksimalkan peran
Tim Medis untuk mengawasi
jalannya kegiatan yang beresiko
terjadinya heat stroke dan mampu
melaksanakan pertolongan
pertama apabila terdapat korban
yang terkena heat stroke.
Dianjurkan untuk memperbanyak
cairan tubuh dengan meminum air
atau buah-buahan lebih banyak
dari biasanya untuk mencegah
dehidrasi. Karena segala penyakit
yang berhubungan dengan cuaca
panas dapat diakibatkan oleh
kekurangan garam dalam tubuh,
anda juga bisa menyiasatinya
dengan mengonsumsi minuman
olahraga kaya elektrolit
selama hari-hari terik matahari
ekstrim dan udara pengap. Jika
heat stroke dibiarkan tanpa
penanganan serius, kondisi ini
dapat mengancam nyawa dengan
menyebabkan kerusakan otak dan
organ vital lainnya. (Pendivif 2)
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“Heatstroke
adalah kondisi
dimana suhu
tubuh dapat
mencapai lebih
dari 40°C.
Sengatan
panas ini dapat
mengancam
jiwa atau
menyebabkan
kerusakan pada
organ vital
manusia”
71

SEBUAH KONSEPSI BELA DIRI MILITER PRAJURIT TNI A

PENCAK SILAT
NUSANTARA

AD SEBAGAI WUJUD PELESTARIAN BUDAYA NASIONAL

WAWASAN

“Sebuah
konsepsi
Pencak Silat
warisan luhur
budaya bangsa
Indonesia
sebagai Bela
Diri Militer untuk
prajurit TNI AD
dan bahkan
diterapkan di
seluruh jajaran
TNI”

K

eanekaragaman budaya
di Indonesia menjadikan
Indonesia menjadi salah
satu negara yang tidak dapat di
pandang sebelah mata di dunia
internasional.Sebagai bangsa
yang terbentuk dari ratusan suku
dan etnis, terbentang dari Sabang
sampai Merauke, menjadikan
Indonesia memiliki kekayaan
budaya dan adat istiadat yang
sangat beraneka ragam.Bahkan
berdasarkan Buku Panduan Praktis
Pencatatan Warisan Budaya
Takbenda Indonesia (2009) yang
dibuat oleh UNESCO dibantu
oleh Departemen Kebudayaan
dan Pariwisata, Indonesia tercatat
sebagai negara super power di
bidang budaya, yakni dengan
jumlah 17 warisan budayanya
yang diakui oleh UNESCO. Salah
satu warisan budaya yang tertuang
dalam buku tersebut ialah bela
diri tradisional Pencak Silat. TNI
AD sebagai salah satu bagian
dari Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berasal dari rakyat
dan dalam sejarahnya bersama
dengan rakyat membela kedaulatan
NKRI memiliki tanggung jawab
moril untuk turut serta dalam
menjaga warisan budaya yang
dimiliki oleh Indonesia. Dengan
jumlah personel TNI AD yang
meliputi 483.000 personel, TNI
AD memiliki potensi menjadikan
prajuritnya memiliki kemampuan
bela diri yang tangguh sekaligus
duta-duta kebudayaan nasional
di seluruh wilayah NKRI dan
juga dunia internasional. Dalam
berbagai kesempatan kerjasama
bilateral atau multilateral bersama
dengan angkatan bersenjata negara
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sahabat ada suatu hal yang unik
ditemukan yaitu beberapa negara
sahabat menggunakan bela diri
khas nasional dalam angkatan
bersenjatanya. Diantaranya adalah
Korea Selatan dengan taekwondo,
Rusia dengan systema dan sambo,
Thailand dengan muay thai, Jepang
dengan karate, Israel dengan krav
maga dan RRC dengan kungfu.
Selain penggunaan beladiri militer
khas negara masing-masing yang
memang dirasa sesuai dengan
kepribadian masyarakat, namun
juga efektif dalam mendukung
tugas pokok. Kondisi di TNI,
khususnya Angkatan Darat sendiri
saat ini menggunakan bela diri
militer dari Negara Korea Selatan
yaitu yongmodo. Oleh karena itu,
dalam tulisan ini berusaha untuk

masing-masing. Silat adalah
gerakan ilmu bela diri dengan
kuda-kuda serta pukulan,
tangkisan, jatuhan, kuncian dan
lain-lain. Maka dari itu dikenal
istilah bersilat yang artinya
mengambil sikap kuda-kuda khas
silat yang siap untuk menyerang
maupun diserang. Mendengar kata
pencak silat pasti mengingatkan
tersendiri dalam benak kita semua
dengan kota Madiun. Madiun
merupakan salah satu kota di
Indonesia yang memiliki pengaruh
sangat kuat atas perkembangan
pencak silat di Indonesia.
Sampai saat ini, Madiun telah
membangun sebuah perkampungan
yang didalamnya dihuni oleh
padepokan14 perguruan pencak
silat ternama di Indonesia,

menunjukkan sebuah konsepsi
pencak silat warisan luhur budaya
bangsa Indonesia sebagai bela
diri militer untuk prajurit TNI
AD dan bahkan diterapkan di
seluruh jajaran TNI. Pencak silat
adalah salah satu seni bela diri
asli Indonesia. Pencak Silat adalah
nama dari gabungan seni bela diri
yang berkembang di nusantara.
Pencak silat tidak hanya sebuah
bela diri, namun didalamnya
terdapat unsur seni, olahraga dan
ajaran kerohanian. Kerohanian
diajarkan agar semakin tinggi ilmu
yang diperoleh maka seseorang
yang mempunyai kemampuan silat
akan lebih waspada dan berhatihati serta tidak menyalahgunakan
ilmu bela dirinya untuk menyakiti
orang lain. Pencak dan silat
sebenarnya mempunyai deskripsi

perkampungan tersebut dikenal
dengan sebutan Kampung Pencak
Silat. 14 perguruan pencak silat
yang membangun perkampungan
tersebut terdiri dari pencak silat:
Persatuan Setia Hati Winongo,
Persatuan Setia Hati Terate, IKS
PI, Merpati Putih, SH Tuhu Tekad,
Persati, Persinas Asad, Pro Patria,
SH Rasa Tunggal, Pandan Alas,
Pangastuti, Cempaka Putih, PSCP
(Pencak Silat Cempaka Putih)
dan PN (Pagar Nusa). Tiap-tiap
perguruan pencak silat tersebut
tentunya memiliki karakterisitik
dan keunggulan masing masing
baik di gerakan-gerakan jurus
secara fisik maupun gerakan
lanjutan berupa ilmu pernafasan
yang dipelajari setelah gerakan
gerakan dasar dikuasai dengan
baik.
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Gerakan pernafasan ini secara
umum dibagi menjadi dua bagian
yaitu pernafasan dasar dan
pernafasan halus. Pernafasan
dasar merupakan gerakan olah
pernafasan yang digunakan untuk
pemecahan, kemudian pernafasan
halus itu sendiri merupakan
olah pernafasan yang digunakan
dalam mengisi tenaga dalam dari
gerakan-gerakan jurus bela diri
untuk dapat mengalahkan musuh.
Dalam rangka upaya
memberdayakan potensi budaya
pencak silat yang beragam,
dikaitkan dengan kebutuhan
kemampuan bela diri militer
prajurit- prajurit TNI AD, maka
diperlukan untuk sebuah bentuk
pencak silat yang berkarakter
nasional dan menjadi bentuk bela
diri militer yang diajarkan kepada
seluruh prajurit. Komandan dan
Staf Yonif Para Raider 501/BY
yang berlokasi di Madiun melihat
adanya suatu potensi yang sangat
besar untuk menyatukan 14 (empat
belas) perguruan pencak silat
tersebut.

Penyatuan ini bertujuan untuk
menciptakan gerakan gerakan
bela diri inti dari masing
masing perguruan yang bersifat
efektif, efisien, melumpuhkan
dan bahkan mematikan dalam
sebuah perkelahian jarak
dekat. Selanjutnya berdasarkan
pertimbangan dan saran dari staf
dan pejabat Satuan Kewilayahan
di Madiun, lahirlah sebuah nama
untuk menyatukan ke 14 perguruan
tersebut menjadi Pencak Silat
Nusantara. Harapan yang ingin
dicapai dengan pembentukan
Pencak Silat Nusantara yang
nantinya akan berada dibawah
asistensi dari IPSI yaitu dapat
menggantikan bela diri lainnya
yang saat ini digunakan sebagai
bentuk BDM prajurit TNI AD,
dimana bela diri lain tersebut
diadopsi dari negara negara lain
sedangkan Pencak Silat Nusantara
dapat menggambarkan karakter
budaya luhur bangsa Indonesia
sebagai pejuang yang tangguh
yang nantinya akan dimiliki oleh
prajurit prajurit TNI AD.
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Selain itu sebagai wujud gambaran
bahwa TNI AD lahir dari rakyat
Indonesia yang menjunjung
tinggi nilai-nilai luhur warisan
Bangsa dan berjuang untuk
kepentingan rakyat. Maksud
penulisan kajian singkat ini
untuk memberi gambaran kepada
Komando Atas tentang sebuah
konsepsi pembentukan Pencak
Silat Nusantara sebagai bentuk
bela diri militer Prajurit TNI AD
yang tangguh dan berkepribadian
luhur bangsa Indonesia, sehingga
nantinya tujuan penulisan adalah
memberi sumbang saran, ide dan
pikiran kepada Komando Atas
agar pembentukan Pencak Silat
Nusantara ini nantinya dapat
menjadi bela diri yang digunakan
oleh seluruh Satjar di TNI AD.
Nilai penting dari tulisan ini
adalah untuk mempertahankan
nilai nilai budaya Indonesia yang
terdapat dalam pencak silat yang
merupakan salah satu warisan
luhur bangsa Indonesia. Melihat
beladiri yang masih beragam di
berbagai satuan,
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maka sudah seharusnya TNI AD
memiliki satu bentuk bela diri
militer yang yang berciri khas
Indonesia dengan satu kesamaan
gerakan dan pandangan. Tujuan
utama dari pembentukan Pencak
Silat Nusantara ini adalah
memberikan saran dan masukan
berupa kesamaan bela diri militer
bagi setiap prajurit TNI AD,
sehingga pelatihan yang telah
dijalani oleh seorang prajurit
akan terus berkesinambungan
meskipun harus melaksanakan
tour of duty maupun tour of area.
Serta kekhasan dari pencak silat
ini nantinya adalah pengembangan
olah gerakan pernafasan yang
menjadi suatu keunggulan
dibandingkan dengan bentukbentuk bela diri yang saat ini
diadopsi dari negara-negara
lain. Pencak Silat merupakan
suatu warisan budaya yang harus
dipertahankan kualitasnya di
Indonesia.Membentuk pencak
silat baru dengan menggabungkan
seluruh perguruan pencak silat
yang ada di Nusantara khususnya
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yang ada di Madiun, pastinya
tidaklah mudah. Hal ini tentunya
membutuhkan niat, keinginan
yang kuat dan dukungan dari
setiap perguruan pencak silat
yang ada di daerah. Untuk itu
dengan terbentuknya Pencak Silat
Nusantara, usaha ini merupakan
bahan masukkan juga kepada
saran kepada Komando Atas dalam
mencari bentuk bela diri yang
tangguh untuk dijadikan bela diri
militer prajurit di jajaran TNI
AD dengan harapan ke depan
dapat diterapkan juga di jajaran
TNI. Menindaklanjuti perintah
Pangdivif 2 Kostrad, Mayjen TNI
Tri Yuniarto, S.A.P., M.Si., M.Tr.
(Han)., dan Komandan Brigif PR
18/SEY untuk mengembangkan
pencak silat sebagai bela diri
militer selain yongmodo, Danyonif
PR 501/BY beserta staf setelah
mempelajari potensi pencak silat
di wilayah Madiun yang sangat
besar, selanjutnya membangun
komunikasi dengan pimpinanpimpinan perguruan pencak silat
tersebut. Menyampaikan suatu

keinginan untuk menyatukan
semua perguruan yang ada,
dibawah asistensi IPSI dalam satu
wadah dengan satu nama yaitu
“Pencak Silat Nusantara”.
Niat baik tersebut ditanggapi
dan disambut dengan baik oleh
para tertua padepokan dengan
memberikan sarana dan prasarana
untuk prajurit mempelajari serta
dapat memberikan ilmu pada yang
lain sebagai penerus tradisi Pencak
Silat. Pelatihan 60 orang prajurit
Yonif PR 501/BY oleh pendekarpendekar dari perguruan pencak
silat tersebut, dan sampai saat ini
telah berjalan dan dikukuhkan
pada tanggal 4 April 2019 sebagai
simbol dukungan dari masingmasing ketua umum 14 padepokan
di Madiun. Acara pengukuhan
tersebut dihadiri oleh kurang lebih
400 personel yang merupakan
perwakilan dari perguruanperguruan pencak silat yang telah
ikut andil dalam pembentukan
Pencak Silat Nusantara.
Selanjutnya, mereka akan menjadi
kader-kader pelatih untuk menjadi
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jurus-jurus utama bela diri militer
Pencak Silat Nusantara.Bersama
dengan 14 perguruan pencak silat
di Madiun, Yonif PR 501 akan
membukukan gerakan-gerakan
tersebut sehingga dapat digunakan
sebagai pedoman bagi satuansatuan lainnya tidak hanya di
jajaran Kostrad namun juga TNI
AD. Tahap kemampuan bela diri
selanjutnya adalah secara bertahap
mempelajari olah pernafasan
yang merupakan kekhasan dari
setiap perguruan pencak silat,
baik itu pernafasan dasar maupun
pernafasan halus selaras dengan
gerakan-gerakan jurus yang telah
dilatihkan. Dalam pelaksanaannya,
olah pernafasan pada dasarnya
adalah ilmu alam kandungan,
alam lahir dan juga membawa
karakteristik sifat manusia dalam
kesehariannya sebagai hamba
Tuhan YME, yang senantiasa
menjaga sikap, tindakan terhadap
sesama manusia. Di sisi lain,
manfaat yang bisa dirasakan
baik dari gerakan-gerakan jurus
maupun olah pernafasan adalah
kesehatan dan kebugaran jasmani,
kepercayaan diri dan kestabilan
batin. Pada tahapan ini, prajurit
nantinya dapat memilih dari
14 perguruan tersebut sesuai
dengan karakter kepribadian
masing-masing prajurit. Hal ini
dikarenakan tahap olah pernafasan
masing-masing perguruan memiliki
kekhasan masing-masing. Sebagai
kesimpulan dari pembahasan
diatas adalah bahwa pencak silat
Nusantara merupakan gabungan
gerakan inti dari seluruh perguruan
silat yang ada di Madiun dengan
gerakan IPSI sehingga dapat

dijadikan satu gerakan dasar
yang dibawahi oleh IPSI. Pencak
Silat Nusantara memiliki gerakan
yang cocok untuk dipelajari oleh
prajurit, bahkan bagi prajurit
yang sudah berumur dikarenakan
minimnya gerakan bantingan dan
kuncian sehingga mengurangi
resiko cedera. Gerakan pencak
silat Nusantara yang dinamis dan
berusaha melumpuhkan lawan
dengan menggunakan tenaga lawan
itu sendiri juga sangat efektif
dalam mendukung tugas pokok
prajurit TNI AD. Selain dalam
materi bela diri tersebut, filosofi
pencak silat dapat meningkatkan
kualitas pembinaan mental Prajurit
TNI AD dimana pencak silat itu
sendiri memiliki filosofi yang
sejalan dengan prinsip-prinsip
Kepemimpinan TNI, Sapta Marga,
8 Wajib TNI, Sumpah Prajurit.
Pencak silat nusantara diharapkan
selain membentuk fisik dan
kemampuan prajurit dalam olah
yudha, juga dapat membentuk
mental dan karakter keprajuritan
yang berbudi luhur dan berbudi
pekerti baik dengan dilandaskan
semangat nasionalisme dan
warisan luhur budaya Indonesia.
Selanjutnya sebagai saran yang
ingin disampaikan melalui tulisan
ini adalah memberikan kesempatan
kepada pencak silat untuk lebih
dikembangkan, tidak hanya di
lingkungan prajurit-prajurit Cakra
namun juga di lingkungan TNI
AD, hal inilah yang mendasari
pemberian nama Pencak Silat
Nusantara. Keberadaan Pencak
Silat Nusantara sebagai bela diri
militer di TNI AD ataupun di
jajaran TNI akan memantapkan
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posisi TNI sebagai Tentara
Nasional yang menjunjung
tinggi dan melestarikan budaya
nasional di Negara Indonesia.
Selain itu penggunaan pencak
silat sebagai bela diri militer
akan menghilangkan stigma dan
stereotype yang selama ini beredar
di masyarakat bahwa beladiri
pencak silat adalah beladiri yang
menonjolkan seni yang tidak
efektif dalam perkelahian dan
membela diri khususnya di instansi
militer Indonesia. Diharapkan
kondisi saat ini dimana jati diri
Bangsa Indonesia yang sedang
dipengaruhi arus modernisasi dan
globalisasi yang menyebabkan
budaya nasional tergerus dengan
nilai-nilai budaya asing, melalui
Pencak Silat Nusantara dapat
dipertahankan dan dilestarikan
dengan memperkenalkan dan
menggiatkan kembali bela diri asli
warisan leluhur Bangsa Indonesia
dalam jajaran TNI AD untuk
kemudian berlanjut ke TNI dan
seluruh masyarakat Indonesia.
Demikian tulisan ini kami buat
semoga bermanfaat sebagai
masukan dan bahan pertimbangan
oleh Komando Atas dalam
menjadikan Konsepsi pembentukan
Pencak Silat Nusantara sebagai
bela diri militer Prajurit TNI AD
yang tangguh dan sebagai upaya
TNI AD dalam meningkatkan
Ketahanan Nasional Bangsa
Indonesia melalui pengembangan
dan melestarikan nilai asli warisan
leluhur Bangsa Indonesia, Bela
Diri Pencak Silat Nusantara.
(Komandan & Staf Yonif PR 501/BY )
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“Sempurna itulah hasil
yang dicapai jika setiap
prajurit mengikuti metode
latihan ini..”

WAWASAN

1. CERDAS
Tidak ada istilah susah bagi
seorang prajurit untuk memahami
sesuatu hal yang baru pada era saat
ini. Mau membaca, mau bertanya
dan mengkomunikasikan ilmu
yang diperoleh dengan ahlinya dan
selanjutnya mengimplementasikan
dengan tindakan dan latihan.
Mencoba meningkatkan
pengetahuan melalui fasilitas
sosial media dan merencanakan
untuk mempraktekkannya.
Perencanaan pembinaan Garjas
yang matang tidak ada di pikiran
namun harus terkonsep dalam
suatu rencana latihan yang
terprogram. Prajurit cerdas harus
paham tentang pengetahuan Garjas
yang saat ini diberlakukan di TNI
AD. Garjas A terdiri dari 1 materi
yaitu lari selama 12 Menit. Berapa
nilai Garjas A saya, bagaimana
upaya meningkatnya, bagaimana
programnya, bagaimana metode
latihannya agar mencapai nilai
100 (umur saya 38 tahun, Kategori
4, hasil Garjas A 100 jarak yang
harus dicapai sejauh 3222 meter,
embinaan kesegaran jasmani dinamis yang harus saya tularkan
apakah anda sudah tahu seperti
merupakan upaya untuk
kepada prajurit Kostrad sebagai
itu, kalau belum tahu berarti anda
meningkatkan kemampuan
stimulan positif dalam melakukan belum memiliki target dan belum
prajurit di bidang jasmani guna
pembinaan kesegaran jasmani A
cerdas). Garjas B terdiri dari 5
tetap terjaganya kemampuan
dan B dimanapun bertugas. Tulisan item terdiri dari gerakan pull up
standart yang sudah dimiliki
ini saya buat dengan berdasar
selama 1 menit, sit up selama 1
seseorang sejak menjadi seorang
pada pengalaman saya sebagai
menit, push up selama 1 menit,
prajurit TNI. Kemampuan ini
mantan siswa Suspajas 2015 di
lunges selama 1 menit dan shuttle
memiliki implikasi yang signifikan Pusdikjas Bandung dimana saat
run sebanyak 1 kali putaran.
terhadap kondisi prajurit dalam
itu saya mendapat hasil sebagai
(Umur saya 38 tahun, kategori
pelaksanaan tugas terutama
Peringkat I dengan nilai Garjas
4, untuk mencapai nilai Garjas
dihadapkan pada tugas yang
A & B total 100. Sejak itu saya
B 100 maka nilai Garjas B untuk
memerlukan kondisi fisik yang
ingin menerapkan pola pembinaan pull up harus mencapai 15, sit
prima. Untuk itu perlu suatu
Garjas yang efektif pada diri saya up 40, push up 38, lunges 51 dan
metode yang tepat bagi seorang
sendiri dan alhamdulillah sampai
shuttle run 4,80 detik, apakah anda
prajurit dalam melaksanakan
saat ini kemampuan nilai Garjas
sudah tahu seperti itu, kalau belum
pembinaan fisik di satuan
A & B saya tetap 100. Dimana
tahu berarti anda belum memiliki
apalagi prajurit Kostrad sebagai
perlu keuletan dan semangat tinggi target dan belum cerdas). Apakah
garda terdepan dalam menjaga
untuk menjaga kondisi tersebut.
anda termasuk prajurit yang cuek
kedaulatan dan keutuhan wilayah “Saya bisa memiliki kemampuan
tentang data tersebut. Jika ya,
Negara Kesatuan Republik
itu dan saya percaya pembaca
maka anda tidak termasuk kategori
Indonesia. Saya Mayor Inf
juga bisa memiliki kemampuan
prajurit Cakra 100. Bagaimana
Sumardi, S.E., M.Si., Lulusan
tersebut”. Saya memberi nama
mungkin kita bisa mencapai target
Akmil 2003, saat ini menjabat
pola pembinaan tersebut dengan
maksimal kalau target itu sendiri
sebagai Kasi Binter Ster Divif 2
nama BINGARJAS CAKRA 100, tidak pernah kita ketahui. Saat ini
Kostrad, ingin berbagi wawasan
suatu pola pembinaan Garjas yang mungkin nilai Garjas Anda belum
dan pengalaman dalam pembinaan terinspirasi dari seorang prajurit
mencapai 100, namun anda wajib
fisik terutama bidang kesegaran
Cakra yang memiliki kemampuan tahu target yang harus dicapai
jasmani A dan B yang sampai saat Garjas A dan B 100 dengan
untuk mendapat nilai Garjas A
ini menjadi momok bagi beberapa berpedoman pada prinsip : Cerdas, dan B 100. Nilai Garjas A dan B
prajurit. Apa yang saya sampaikan Aktif, Konsisten, Rasional dan
100 bukan hal yang mudah namun
bukan hal yang mutlak namun
Atletis.
perlu pengetahuan dasar meliputi
suatu pendapat yang bersifat
gerakan pemanasan

P
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kemampuan awal, rest 1 menit
dan diulang sebanyak 3 kali
dalam 3 waktu pagi, siang dan
sore. Seorang prajurit Cakra
yang baru bisa 8x materi latihan
yang dilaksanakan jumlahnya 36
dengan rincian 12x pagi, 12x siang
dan 12x sore. Latihan Sit Up
dilaksanakan 2 kali sehari setiap
pagi dan sore jumlah 25x dengan
rest 1 menit dengan pengulangan
2x sehinggga sehari prajurit
Cakra melaksanakan 100x sit
up dengan rincian 50x pagi dan
50x sore. Apabila latihan rutin
sudah terlaksana prajurit Cakra
bisa langsung sit up 50x pagi dan
sore. Latihan sebagai prajurit
Cakra metode efektif yang dapat
dilaksanakan dimanapun dan
kapanpun adalah Push Up 20x
pada jam ganjil atau jam genap
yang dimulai setelah apel pagi
sampai sore hari (pukul 07.00
sd 15.00 WIB sehingga sehari
minimal 100x melaksanakan push
up). Apabila latihan ini sudah rutin
prajurit Cakra dapat melaksanakan
50x pagi dan Sore. Latihan
Lunges dilaksanakan setiap pagi,
siang dan sore sebanyak 25x, rest
1 menit dan repetisi 2x. Apabila
latihan sudah rutin prajurit Cakra
dapat melakukan 50x atau 51x
bila masuk kategori 4 dalam satu
waktu dilaksanakan pagi dan sore.
Latihan Shuttle Run dilaksanakan
pagi dan sore dengan lari sprint
di tempat selama 1 menit repetisi
3x dan lari sprint praktek shuttle
run sejauh 10m bolak balik
membentuk angka 8, rest 1 menit
latihan untuk meningkatkan
dengan repetisi 3x. Untuk memberi
kecepatan (speed) dengan materi
inspirasi dan gambaran teori diatas
interval training dimana prajurit
Sebagai prajurit Cakra dituntut
dapat kita lihat Latihan Cakra
harus berlari dengan jarak 400m
untuk selalu aktif membina
100 ini di IG Cakra 100 atau eka_
dalam waktu yang ditentukan
kemampuan Garjas baik melalui
sesuai dengan kategori dan kondisi Wira_King_of_Sparko
program satuan maupun program
batas maksimum VO2 Max
mandiri. Program di satuan
seseorang. Pembinaan Garjas
pada umumnya dilakukan untuk
B meliputi : Pull up setiap hari
membentuk jiwa korsa dan
terpeliharanya kemampuan standart dilaksanakan sebelum apel pagi,
Untuk mencapai nilai Garjas 100
sebelum makan siang dan sore hari memang tidak mudah. Bahkan
prajurit. Program mandiri yang
selesai kegiatan dinas. Apabila ada sebagian orang berpikir hal itu
terprogram akan menumbuhkan
kegiatan dinas yang bersamaan
militansi latihan yang hebat.
susah dicapai apalagi dikaitkan
dimana tidak terdapat tiang pull up tidak adanya kompensasi dan
Untuk membina kemampuan
Garjas A, Garjas 30 menit belum prajurit Cakra aktif mencari tiang pengaruh langsung terhadap
pull up dan bila benar-benar tidak karier dan jabatan sehingga
dapat memberikan hasil yang
ada dapat mengantikannya dengan pada umumnya prajurit berpikir
signifikan, untuk mendapatkan
gerakan push up sebanyak 25 kali. kemampuan itu tidak begitu
ketahanan (endurance), minimal
kita melaksanakan Jogging selama Kemampuan anda saat ini 8 maka penting dan hanya bisa dimiliki
60 menit setiap hari selama 6 hari perlu 10 minggu untuk menjadi
oleh prajurit tertentu saja.
dalam satu minggu. (5x dari waktu 18x, dimana materi latihan yang
Konsisten adalah kemampuan
dilaksanakan pull up setengah dari untuk terus menerus berusaha
pelaksanaan sebenarnya).
(warming up), materi latihan
dan pendinginan (calling down).
Ilmu tanpa praktek adalah omong
kosong, praktek tanpa ilmu adalah
membabi buta. Kita harus menjadi
prajurit cerdas, prajurit yang
memiliki pengetahuan luas tentang
Garjas dan mengimplementasikan
dengan latihan keras yang
terprogram.(IG Cakra 100 dan Eka
Wira King of Sparko).

Pelaksanaan latihan ini melalui
pentahapan yang disesuaikan
dengan kemampuan seseorang.
Bagi pemula atau anda yang
ingin mengawali menjadi prajurit
Cakra 100, latihan jogging 60
menit merupakan hal yang mutlak
untuk mendapatkan ketahanan
(endurance) secara fisik. Setelah
ketahanan diperoleh maka seorang
prajurit Cakra 100 melaksanakan

2. AKTIF

3. KONSISTEN
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sampai suatu pencapaian berhasil
diraih. Konsistensi dalam
latihan merupakan hal penting
untuk mencapai nilai BS dalam
kesegaran jasmani. Di awal
program fisik akan mengalami
suatu kondisi dimana organ
tubuh kita menyesuaikan dengan
beban latihan yang biasa menjadi
latihan terprogram yang memiliki
konsekuensi kelelahan bahkan
rasa sakit di bagian organ tubuh
baik kaki dan tangan. Namun
dengan latihan Garjas A dan B
yang terprogram dan keras akan
menghasilkan suatu hasil maksimal
dengan target nilai 100 (lihat
di IG Cakra 100). Tidak perlu
kostum, tempat, waktu khusus
untuk menepati waktu latihan.
dihadapkan padatnya jadwal
kegiatan, prajurit Cakra dituntut
berani berlatih di waktu yang tidak
ideal, seperti malam hari, lari di
GOR bila hujan dan pembinaan
siang hari memanfaatkan waktu
yang ada dihadapkan waktu latihan
yang bersamaan dengan tugas yang
tidak dapat ditinggalkan.

4. RASIONAL
Tulisan tentang pembinaan Garjas
A dan B 100 bersifat rasional,
dimana hal tersebut disampaikan
menurut pikiran dan pertimbangan
yang logis dan dapat diukur. Hal
tersebut tentunya perlu adanya
suatu analisa yang cerdas dari
prajurit yang akan mencoba
mempraktekannya. Dalam program
latihan yang dibuat perorangan
harus diperhatikan 3 hal penting
dalam pembinaan latihan Garjas :
rencana latihan sesuai kemampuan
dasar, nutrisi yang cukup dan
waktu istirahat yang cukup.
Untuk mendapatkan Garjas 100
melalui proses yang memerlukan
pencatatan dan evaluasi yang
cermat. Suatu contoh, saat ini
usia anda 38 tahun, Garjas A anda
2800 m, Garjas B: pull up 7, sit
up 32, push up 30, lunges 43 dan
shuttle run 6 detik. Data awal
ini akan menjadi dasar dalam
pembuatan program latihan. Data
ini penting karena tiap orang akan
berbeda datanya dan beda program
latihannya. Orang pertama usia
38 tahun kemampuan pull up 7
dengan nilai 100 = 15, memerlukan
waktu 8 minggu agar bisa pull up
15.
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Setelah target tercapai dilanjutkan
program pemeliharaan. Orang
kedua usia 38 tahun kemampuan
Pull up 10 nilai 100 =15,
memerlukan waktu 5 minggu agar
bisa pull up 15. Setelah target
tercapai dilanjutkan program
pemeliharaan. Program sit up,
push up, lunges dan shuttle run
dilaksanakan normatif di point
cerdas. Catat perkembangannya
setiap minggu. Pada saat
kemampuan pull up mencapai 100,
semoga 4 item ini juga mencapai
100. Selama 8 minggu anda rutin
melaksanakan Bingarjas A, materi
latihan endurance berupa jogging
selama 60 menit dan materi
terberat adalah interval training.
Materi lari 400 m dengan rest 1
menit dan repetisi diawali dari 8x
sampai 16x. Waktu dapat diatur
misalnya pagi melaksanakan
jogging 1 Jam, sore latihan interval
400 m. Pada saat Minggu ke-4 agar
dilaksanakan pengambilan data dan
evaluasi (Komunikasikan dengan
Mayor Inf Sumardi). Selesai
latihan jogging maupun interval
trainning, laksanakan program
shuttle run sesuai uraian di point
cerdas. Catat perkembangannya
selama 8 minggu. Garjas B lebih
mudah dalam mencapai nilai 100
dibanding Garjas A. Konsistensi
latihan sangat dominan dalam
pencapaian target. Pada pembinaan
Garjas A, pengetahuan tentang
VO2 Max dan zona latihan sangat
penting. Pengecekan denyut
nadi latihan untuk mengetahui
dimana posisi prajurit Cakra di
zona latihan saat itu. Bila sudah
maksimal, bila di zona maksimal
tentunya tidak perlu dipaksakan
karena latihan harus terukur dan
metode latihan bersifat dinamis.

prajurit Cakra yang dituntut
untuk memiliki fisik yang
prima. Gerakan Bingarjas 100
diharapkan dapat memberikan
bentuk otot yang Atletis. Sarana
Gym yang ada di satuan dapat
menunjang materi pembinaan
Garjas dan pembentuk Postur
Atletis dan berat badan yang
ideal. Kesehatan dan kebugaran
tubuh merupakan tanggung jawab
perorangan, dengan stamina
dan fisik yang prima tentu akan
mendukung setiap pelaksanaan
tugas yang dibebankan kepada
kita, tetaplah berlatih dan
tetaplah bersemangat dalam
menjaga kondisi tubuh dalam
situasi dan kondisi apapun juga.
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5. ATLETIS
Kesehatan merupakan mutiara bagi
seorang prajurit Cakra. Dengan
sehat dapat dilaksanakan semua
aktivitas dan dapat terlaksana
semua rencana. Tubuh atletis
adalah bonus dari pola hidup sehat.
Hal tersebut akan memberikan rasa
percaya diri untuk tampil di depan
umum. Banyak keuntungan lain
yang akan diperoleh dari tubuh
atletis terutama bagi seorang
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iliter merupakan salah
satu instrumen penting
yang menjadi indikator
kekuatan suatu negara. Militer
dinilai sangat berkaitan dengan
ketiga aspek instrumen kekuatan
negara lainnya yaitu diplomasi,
informasi dan ekonomi. Apabila
militernya kuat maka negara
tersebut akan dinilai kuat
begitupun sebaliknya. TNI AD
sebagai bagian dari komponen
utama pertahanan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
perlu senantiasa meningkatkan
kemampuan prajuritnya melalui
transfer of technology (ToT)
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“Sekilas Laporan Peninjauan Danyonarmed 12
ke Resimen Artileri PARA 35, AD Perancis”
Oleh : Mayor Arm Ronald. F. Siwabessy, S.E., M.A

dan transfer of knowledge
(ToK) sebagai konsekuensi dari
modernisasi Alutsista yang telah
dilakukan. Tidak terkecuali
bagi kecabangan Artileri Medan
yang mendapatkan Alutsista
baru yakni Meriam 155 mm
Caesar dari Perancis, juga perlu
senantiasa disempurnakan tidak
hanya terbatas dalam hal teknis
penggunaan perangkat kerasnya
saja, namun juga dari sisi
operasional taktisnya.

Kerjasama yang telah terjalin
dengan Negara Perancis sebagai
produsen Caesar kemudian
dirasakan perlu ditindaklanjuti
melalui kegiatan kunjungan
ke satuan Caesar AD Perancis
sebagai sarana untuk berkaca diri
dan menyerap ilmu pengetahuan
yang bersifat taktis. Melalui
bingkai kerjasama militer, TNI
AD berupaya mewujudkan proses
pertukaran pengetahuan taktis
tersebut melalui pelaksanaan
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peninjauan ke Resimen Artileri
Parasutis 35 (35eme RAP) di
Perancis, tepatnya di Rahlat Camp
de Canjuers dari tanggal 1 s.d 15
April 2019 yang diwakili oleh
Danyonarmed 12/155/AY/1/2
Kostrad, Mayor Arm Ronald F.
Siwabessy. Bagi negara-negara
yang hidup dengan iklim 4 (empat)
musim, bulan April seharusnya
merupakan bulan yang penuh
kehangatan karena menandai
berakhirnya musim dingin yang
begitu kejam dan mulainya musim
semi yang penuh dengan mekarnya
bunga-bunga serta kehangatan
yang begitu merasuk kenyamanan
diri seorang manusia. Namun
hal itu rupanya tidak berlaku di
daerah latihan AD Perancis, Camp
de Canjuers. Camp de Canjuers
merupakan Rahlat terpenting dan
strategis bagi Pasukan Uni Eropa.
Camp ini memiliki luas 400 km²,

diri sendiri, Anda tidak perlu
takut hasil dari seratus kali
pertempuran.” Dari pepatah
perang ini kita dapat mengambil
poin penting yakni, kita harus
senantiasa mengenali kemampuan
kita sendiri, jangan pernah merasa
puas diri dan juga kita perlu
untuk mengetahui kemampuan
dari musuh-musuh kita. Sejalan
dengan filosofi tersebut, kita
juga mengenal slogan Pasukan
Royal Navy, Inggris yaitu “Si
Vis Pacem, Para Belum”, yang
artinya jika kamu menghendaki
ada kedamaian, maka persiapkan
dirimu untuk kemungkinan perang.
Oleh karena itu, sudah sepatutnya
kita senantiasa membenahi
kemampuan militer yang dimiliki
guna mempersiapkan diri dari
berbagai spektrum ancaman yang
berkembang secara dinamis setiap
waktu. Resimen Artileri Parasutis
35 atau biasa lebih dikenal dengan
35eme RAP merupakan Satuan
Artileri Lintas Udara milik
Angkatan Darat (AD) Perancis.
Resimen Artileri Parasutis 35 ini
merupakan Resimen Artileri yang
didalamnya terdapat satuan Artileri
Medan dan Artileri Pertahanan
Udara, yang dalam pelaksanaan
tugas pokoknya memiliki
keunggulan dari segi fleksibiltas
dan kecepatan. Senjata mortar 120
mm dalam resimen ini menjadi
salah satu perlengkapan yang
dapat dimobilisasi menggunakan
dengan bentangan panjang kurang kemampuan lintas udara
(parachutable). Saat pelaksanaan
lebih 40 km. Rahlat ini terletak
kunjungan, delegasi TNI AD
di sebelah selatan Perancis, yang
mendapatkan kesempatan untuk
berbatasan langsung dengan
mengikuti latihan Regimental
Spanyol, Italia dan Swiss. Pada
Final Evaluation dari 35eme
bagian yang berbatasan dengan
Swiss dan Italia itulah terbentang RAP yang diselenggarakan di
Camp de Canjuers dalam rangka
gunung Mont Blanc (Gunung
Putih, red). Disebut gunung putih persiapan penugasan ke Uni
Emirat Arab. Organisasi Resimen
dikarenakan salju abadi yang
Artileri Parasutis 35 (35eme RAP).
tak pernah mencair di seluruh
bagian dari gunung yang memiliki Resimen Artileri Parasutis 35
(35eme RAP) memiliki sejarah
ketinggian 4810 m tersebut. Hal
yang cukup panjang, dimana
itulah yang membuat suhu di
Rahlat Camp de Canjuers menjadi telah mengikuti berbagai macam
bentuk peperangan besar seperti
sangat fluktuatif antara -4° s.d
Perang Dunia I dan Perang Dunia
8° C setiap harinya, sehingga
II. Selanjutnya Resimen Artileri
walaupun sudah musim semi,
namun salju terkadang masih turun Parasutis 35 (35eme RAP) yang
dibentuk pada tanggal 7 Oktober
lebat di daerah latihan tersebut.
1873, merupakan gabungan dari
Seorang ahli perang terkenal dari
Baterai-Baterai yang diambil dari
Negara Cina Sun Tzu (544 SM –
469 SM) pernah mengatakan, “Jika beberapa Resimen Armed yang
telah ada sebelumnya.
Anda tahu musuh dan mengenal
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Resimen Artileri Parasutis 35
(35eme RAP) memiliki 850
personel yang terbagi dalam 6
(enam) Baterai. Baterai tersebut
antara lain:
3 (tiga) Baterai Tempur, 1 (satu)
Baterai Pemeliharaan dan Logistik,
1 (satu) Baterai Intelijen Pencari
dan Pengintai Sasaran, serta 1
(satu) Baterai Arhanud. Khusus
struktur organisasi Baterai Tempur,
tiap 1 (satu) Baterai Tempur
terdiri dari 2 (dua) Peleton. Dari
segi persenjataan, masing-masing
Peleton diperkuat 4 (empat)
pucuk Meriam 155 Caesar dan 4
(empat) pucuk Mortar 120 mm
dan dari segi jumlah personel,
tiap Peletonnya beranggotakan
34 personel. 34 personel ini
terdiri dari Pokkoton (5 orang),
Tim Pengintai/recce (3 orang),
Tim Pemeliharaan (2 orang), Ru
Logistik (4 Orang) serta Pucuk
Meriam/Mortar (4 cuk x 5 orang).
Untuk Pokkoton sendiri terdiri
atas Danton, Baton, Taoprad,
Ba Komunikasi serta Takontrol
Tembak Danton. Sedangkan
pada tim recce atau pengintai,
bertugas menemukan dan mencari
kemungkinan daerah steling,
melaksanakan pengintaian daerah
steling, mengecek keamanan dan
jalur logistik daerah steling. Dalam
proses penggunaan Alutsista,
tentu saja tidak akan jauh dari
pembahasan distribusi logistik
(munisi). Penggunaan munisi
menjadi salah satu keypoint dalam
penentuan hasil operasi. Adapun
munisi yang digunakan oleh satuan
Artileri Medan Resimen Artileri
Parasutis antara lain : 1) Munisi
High Explosive (Granat Brisan/
HE), 2) Munisi Illumination Shell
(Granat Cahaya), 3) Smoke Shell
(Granat Asap), 4) Semonce Shell
(Munisi Latihan) dan 5) Infrared
Illumination Shell (Pengembangan
terbaru munisi Infra Merah
yang memberikan efek “buta”
bagi pasukan musuh sedangkan
kejelasan peninjauan bagi pasukan
kita yang menggunakan night
vision google). Penggunaan munisi
infra merah terbaru menjadi
perhatian AD Perancis, guna
memberikan deterrent effect bagi
musuh untuk menunjukkan bahwa
Friendly Forces selalu dapat
melihat Enemy Forces. Selain itu
di AD Perancis, granat cahaya
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tidak hanya ditujukan untuk
menunjukkan lokasi musuh
kepada satuan manuver, namun
juga digunakan sebagai munisi
utama pada tembakan ganggu
gusar malam hari, untuk memecah
konsentrasi serta memberikan
dampak psikologis intimidatif
bagi lawan. Apabila berkaca pada
satuan Artileri Medan TNI AD saat
ini, tembakan ganggu gusar masih
mengandalkan granat brisan (HE).
Keberadaan aeroterestree atau
wilayah udara tentu saja menjadi
ancaman bagi satuan di darat.
Sarana Bantem musuh 3 (tiga)
dimensi /CI3D (helicopters, drone,
fixed wings) yang dikenal saat
ini menjadi alasan dibutuhkannya
Baterai Artileri Pertahanan
Udara. Selain itu konsistensi
serta kemampuan satuan darat
juga harus tetap terjaga bahkan
jauh hari sebelum pelaksanaan
pertempuran berlangsung. Untuk
menetralisir dan mengeliminir
ancaman tersebut, Resimen 35eme
RAP. dilengkapi 1 (satu) Rai
Arhanud yang beranggotakan 120
personel dan dilengkapi dengan
18 pucuk Mistral. Adapun struktur
organisasinya sebagai berikut :
- Pok Komando Baterai (Pokkorai)
yang dilengkapi dengan long range
radar untuk mendeteksi ancaman
di udara.

taktis sebelum melaksanakan
penembakan untuk memastikan
keberadaan sasaran. Guna
memperbesar efektifitas dan
efisiensi bantuan tembakan, serta
- 3 (tiga) Peleton Satbak Mistral.
mengurangi resiko kerugian
Dimana masing-masing peleton
pada pasukan kawan, Resimen
terdapat 6 pucuk Mistral. Masing
Artileri Parasutis 35 (35eme
masing Peleton diawaki 35 orang
RAP) dilengkapi unit khusus,
personel.
diantaranya :
- Peleton Logistik, khusus
- DRAC (drone de reconnaissance
menangani logistik Alutsista
au contact)/Pesawat Udara Nir
serta sarana pemeliharaan mistral
Awak. Team DRAC diawaki oleh
agar selalu operasional di medan
3 (tiga) orang termasuk Komandan
pertempuran.
tim dengan dilengkapi dua laptop
Dalam melaksanakan operasi,
dan joystick. DRAC memiliki
tentunya sarana bantuan tembakan tugas pokok memberikan data
atau Satbak Artileri dari Resimen intelijen yang direferensikan
Artileri Parasutis 35 (35eme RAP) secara geografis, siang dan malam
tidak berdiri sendiri. Pengalaman (setiap perangkat memiliki dua
peperangan di masa lalu terutama kamera, kamera siang dan malam).
di Irak, Afghanistan, dan Mali
- GCP (Le Groupe Commando
membuat teknologi dalam
Parachutiste)/Grup Pandu Udara.
peninjauan dan pencitraan sasaran “Sonzogni” atau dikenal sebagai
AD Perancis saat ini lebih maju.
GCP dari 35eme RAP adalah unit
Idiom dalam Artileri Perancis
khusus berkekuatan 70 personel
yakni “Never shot the target
yang memiliki kemampuan dalam
when you don’t see it” menjadi
deep operation/operasi yang
sebuah prinsip dalam usaha-usaha jauh masuk ke dalam daerah
memenangkan pertempuran yakni lawan terdiri dari para penerjun
dengan pengintaian dan peninjauan operasional yang mampu untuk
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menyusup dari udara sebelum
pasukan induk diterjunkan dalam
operasi Linud konvensional.
Pasukan ini pun dapat
melaksanakan operasi raid,
seperti sabotase dan pembebasan
tawanan. Stealth Mode of Artillery
sebagai keunggulan taktik dan
teknik bertempur Resimen
Artileri Parasutis Perancis (35eme
RAP). Salah satu keunggulan
yang dimiliki oleh Resimen
35eme RAP adalah kemampuan
melaksanakan taktik Stealth
Mode of Artillery atau yang juga
dikenal sebagai Raid Artileri.
Raid Artillery adalah kemampuan
untuk melepas-pasang mortar
120 mm dengan cepat, kemudian
mengangkut Alut tersebut beserta
crew dan perlengkapan serta
memindahkannya ke belakang
garis belakang pertahanan musuh
(baik dengan pendaratan Heli
ataupun penerjunan dari Pesawat).
Dengan kemampuan pergerakan
yang cepat, fleksibilitas tinggi,
berpindah steling dalam waktu
singkat ke tempat yang tidak
diduga musuh, sehingga mampu
memberikan daya kejut depan-
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kemampuan munisi Mortar 120
dengan perkuatannya juga turut
bersiap untuk menghancurkan
musuh yang masuk kedalam
killing ground secara sporadis,
dilanjutkan menutup jalan jalan
pelolosan musuh serta meniadakan
inisiatif serangan balas musuh.
Kemampuan assembly-disassembly
Mortar ini menjadikan senjata
tersebut menjadi primadona
dalam opsi penggunaan senjata
belakang, menciptakan killing
pelaksanaan penembakan untuk
Artileri pada AD Perancis saat
ground bagi pasukan musuh dan
membantu pasukan Manuver.
melaksanakan penugasan di
menurunkan moril bertempur
Pada saat operasi berlangsung,
Afghanistan dan Mali. “Nothing is
musuh. Secara teknis detailnya,
pelayan pucuk dan Mortar 120
more destructive than the charge
Mortar 120 mm akan dilepas
mm diturunkan di belakang
of Artillery on a crowd”-Napoleon
menjadi 4 (empat) bagian besar
garis musuh untuk menghasilkan
Bonaparte. Salah satu pepatah
oleh pelayan pucuknya kemudian daya kejut dan pendadakan,
yang disampaikan oleh Napoleon
diangkut menggunakan helikopter sehingga musuh tidak akan
Bonaperte ini kiranya dapat
beserta 4 (empat) pelayan pucuk
menyadari keberadaan helikopter
menjadi pelecut semangat dan
dan 20 butir munisi. Helikopter
yang mengangkut Mortar 120
menjadi atensi bagi kita bersama,
yang digunakan untuk kendaraan
mm beserta pelayan pucuknya.
bahwa satuan Artileri sangatlah
angkut adalah Helikopter Puma.
Dengan daya jangkau tembakan
penting peranannya dalam suatu
Pada tahun depan, penggunaan
mortar 120 mm sejauh 8 km –
pertempuran. Sehingga hal ini
Helikopter Puma akan diganti
12 km dan kombinasi dengan
dengan Helikopter NH90 buatan
tembakan Meriam Caesar tentunya perlu ditindaklanjuti dengan
upaya-upaya memperbaiki diri
Perancis. Dalam posisi berbeban
akan menimbulkan dampak
dan peningkatan kemampuan
tempur, helikopter Puma berisikan penghancuran yang masif pada
Artileri TNI AD guna menjawab
atas 1 Pilot, 1 Co Pilot, 4
pasukan musuh. Inilah yang
tantangan pertempuran saat
(empat) pelayan pucuk Mortar,
diklaim AD Perancis sebagai
ini. Perancis sebagai produsen
serta 20 butir munisi 120 mm.
Stealth Mode of Artillery (mode
Meriam 155mm Caesar dapat kita
Pelayan Mortar 120 mm beserta
siluman dari artileri) dengan
jadikan “cermin”, tentunya dengan
perlengkapannya akan diterjunkan memanfaarkan fleksibiltas dari
berbagai penyesuaian dihadapkan
dari pesawat sementara GCP (Le
senjata Mortar 120 mm. Dilihat
dengan kontur wilayah Indonesia,
Groupe Commando Parachutiste)/ dari pengorganisasian tempur,
terhadap hal-hal yang berkaitan
Grup Pandu Udara akan memandu penggunaan Mortar 120 mm,
dengan Alutsista Caesar yang
para penerjun dan perlengkapan
merupakan bagian dari bantuan
sudah battle proven, baik dalam
sampai ke LZ (Landing Zone).
tembakan umum, dimana lebih
bidang perlengkapan, tehnik
Setelah tiba di LZ maka akan
spesifik lagi adalah perkuatan
maupun taktik berperang.
dilaksanakan pemasangan Mortar tembakan kepada senjata yang
120 mm dilanjutkan gerakan
lebih besar (155 mm Caesar),
taktis dalam melayani permintaan disaat Meriam Caesar menetralisir
tembakan sampai dengan
tank-tank musuh, dengan
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LENSA VICADHA
PENGARAHAN PANGDIVIF 2 KOSTRAD KEPADA SATGAS YONIF R 514/SY

PEMERIKSAAN KESIAPAN OPERASI SATGAS YONIF R 514/SY OLEH ASOPS PANGLIMA TNI
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LENSA VICADHA

PENINJAUAN LATIHAN PENERJUNAN BEKAL & MATERIAL YONBEKANG 2/MWJ
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LENSA VICADHA

RANGKAIAN KEGIATAN HUT KE-58 KOSTRAD

SYUKURAN & DOA BERSAMA

PESTA DURIAN KAMPOENG TENTARA
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LENSA VICADHA

ZIARAH KE TMP UNTUNG SUROPATI
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LENSA VICADHA

PENANAMAN POHON YONIF MR 411/PDW BERSAMA MASYARAKAT

DONOR DARAH BRIGIF PR 18/SEY
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LENSA VICADHA

KARYA BAKTI YONIF MR 411/PDW

KARYA BAKTI BRIGIF RAIDER 9/DY

KUNJUNGAN KE PANTI ASUHAN
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LENSA VICADHA

LOMBA BODY CONTEST DENPOM DIVIF 2
ROKET TRAIL ADVENTURE II YONARMED 1/AY
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LENSA VICADHA

FAMILY FUNBIKE YONIF RAIDER 509/BY

PERTANDINGAN SEPAKBOLA YONIF MR 411/PDW

LOMBA KICAU BURUNG YONIF PR 501/BY
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LENSA VICADHA

MALANG SUPER FIGHT XXVI PIALA PANGDIVIF 2 KOSTRAD

AIRSOFT GUN COMPETITION YONIF RAIDER 509/BY
LOMBA KARATE YONIF PR 502/UY

LOMBA MANCING MANIA DIVIF 2 KOSTRAD
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LENSA VICADHA

FUTSAL BREMORO CUP YONIF MR 413/BRM

LOMBA MANCING MANIA YONIF RAIDER 509/BY

AIRSOFT GUN COMPETITION DIVIF 2 KOSTRAD
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