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PROLOG

 Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan 

Yang Maha Esa, atas rahmat dan ridho-Nya Tim 

redaksi dapat kembali menyapa para pembaca 

sekalian melalui terbitan Jurnal Yudhagama Volume 

40 Nomor II Edisi Juni 2020. Pada edisi kali ini dari 

segi tampilan maupun isi Jurnal berbeda dengan 

terbitan Jurnal Yudhagama sebelumnya. Jumlah 

tulisan dalam Jurnal ini cukup banyak dari para 

penulis namun isinya tetap menarik untuk dibaca. 

 Beberapa tulisan yang membahas tentang peran 

TNI AD dalam penanganan Covid-19, pembinaan 

personel TNI AD serta bidang teritorial mewarnai 

isi jurnal Yudhagama. Harapan kami, semoga 

tulisan-tulisan yang ada dapat bermanfaat bagi para 

pembaca sekalian terutama prajurit dan PNS TNI AD 

serta keluarga dimana pun bertugas dan berada.

 Dalam edisi ini tentunya masih terdapat 

kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari 
para pembaca sekalian sangat diharapkan untuk 

perbaikan  dan kesempurnaan Jurnal Yudhagama 

pada edisi berikutnya.

 Selamat membaca.
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D
ewasa ini bentuk pe-
rang telah jauh beru-
bah dibandingkan 100 
tahun lalu. Perang 

masa sekarang meski dalam 
beberapa aspek masih mem-
pertahankan cara berperang 
di masa lalu, namun lebih me-
mentingkan otak daripada otot.

 Berbagai peralatan perang 
banyak ditemukan dan digerak-
kan dengan kemampuan  otak.   
Demikian pula kemampuan se-
orang prajurit diuji tidak hanya 

hun 1974 atas kerja sama 

antara Pimpinan TNI AD, Per-

tamina, dan Institut Teknologi 

Bandung (ITB). 

 Tujuan awal didirikannya ATA 

adalah agar putra-putri praju-

rit TNI AD dapat mengenyam 

pendidikan tinggi. Ini terlihat da-

lam skema kerja sama di mana 

pembiayaan ditanggung oleh 

TNI AD dan Pertamina, sedang-

kan proses belajar mengajar di-

bina oleh ITB.

 Namun, pada titik tertentu, 

berbagai perguruan tinggi yang 

berada di bawah naungan 

Yayasan TNI AD mengalami pe-

rubahan. Dari tujuan awal untuk 

memberi kesempatan pendi-

dikan tinggi bagi para putra-putri 

prajurit, berubah menjadi menye-

lenggarakan pendidikan tinggi 

untuk umum. Bagi putra-putri 

prajurit mereka mendapatkan 

prioritas dan kelonggaran sepan-

jang nilai ujian masuk memenuhi 

standar (affirmative actions).

 Akibatnya, berbagai per-

guruan tinggi yang berada di 

bawah naungan Yayasan TNI 

AD pun harus bersaing de-

ngan perguruan tinggi lainnya.

 Pada titik ini berbagai per-

guruan tinggi belum diman-

faatkan secara maksimal untuk 

membina para personel TNI 

AD. Padahal perguruan tinggi 

ini memiliki potensi yang lebih 

untuk itu.

Oleh: Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., L.L.M., Ph.D 

(Rektor UNJANI)

PEMBINAAN PERSONEL TNI AD 

MELALUI PERGURUAN TINGGI

di medan pertempuran tetapi 
di medan pemerintahan dan               
diplomasi melalui soft skill-nya.

 Perubahan bentuk perang 
dan tugas dari zaman ke zaman 
menuntut personel militer da-
lam berbagai tingkatan untuk 
menyesuaikan perkembangan.

 Dalam konteks ini mau tidak 
mau di Indonesia pembinaan 
personel militer, khususnya TNI 
AD, harus pula menyesuaikan.

PERGU RUAN T I N GGI  
DI  BAWAH  NAU N GAN 
YAYASAN T N I  AD

 Di Indonesia sejak lama TNI 
AD memiliki sejumlah pergu-
ruan tinggi, seperti Universitas 
Jenderal Achmad Yani (Unjani) 
dan Universitas Merdeka. Per-
guruan tinggi ini dinaungi oleh 

yayasan yang didirikan oleh 
TNI AD.

 Namun, inti awal 
mula didirikannya per-
guruan tinggi tersebut 
lebih untuk membe- 
rikan kesejahteraan 
bagi keluarga besar 
prajurit, bukan un-
tuk para prajurit itu 
sendiri. 

 Salah satu con-
toh yaitu Akademi 
Teknik Achmad 
Yani (ATA) yang 
merupakan cikal 
bakal Unjani. ATA 
didirikan pada ta-
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T EM PAT M EN EM PA  
PRAJ U RI T  T N I  AD

 Dalam sistem kemiliteran 
lazim diselenggarakan pen-
didikan teknis bagi para per-
sonelnya. Pendidikan teknis 
dirancang untuk memper-
siapkan para personel untuk 
melaksanakan tugas. Mulai 
dari tugas yang sangat teknis 
hingga tugas manajerial. 

 Namun, berbagai pendi-
dikan teknis ini tidak membe- 
rikan dasar teoritis yang men-
dalam dan kuat. Bahkan 
pendidikan teknis tidak 
menjadikan peserta 
didik untuk mampu 
mengembangkan 
kreativitas atau-
pun menemu-
kan hal baru. 
Di samping itu, 
lembaga yang 
menye leng -
garakan pen-
didikan teknis 
tidak dapat 
menerb i t kan 
gelar kesarja-
naan baik un-
tuk tingkat Strata 
satu, dua, dan tiga.

 Di sinilah penting-
nya berbagai perguruan 
tinggi yang berada di bawah 
naungan Yayasan TNI AD 
untuk melakukan perubahan. 
Berbagai perguruan tinggi 
tersebut di samping membuka 
pendidikan tinggi untuk umum, 
harus dapat menjadi tempat 
untuk membina dan menempa 
personel TNI AD. 

 Bagi personel TNI AD, me- 
nempuh pendidikan di perguru-
an tinggi tentu tidak akan terikat 
dengan pangkat yang mereka 
sandang. Ini berbeda dengan 
berbagai pendidikan teknis 

yang kerap mensyaratkan ke-
pangkatan tertentu untuk dapat 
menjadi peserta didik. 

 Bagi TNI AD tentu ini me- 
rupakan nilai positif karena 
dapat meningkatkan kemam-
puan personel. Riset-riset mi-
liter pun dapat dilakukan oleh 
personel yang memiliki kuali-
fikasi keilmuan. Bahkan para 
personel akan memiliki kemam-
puan untuk melakukan pene-

memfasilitasi para personel 
yang memiliki persyaratan un-
tuk mengabdi sebagai penga-
jar dan peneliti.

 Saat ini sudah banyak 
jumlah personel TNI AD yang 
memiliki kualifikasi Strata dua 
dan tiga. Mereka pun memiliki 
kemampuan mengajar dan 
meneliti.

 Hanya saja kemampuan 
para personel yaitu tidak dapat 
tersalurkan, mengingat di ber-
bagai universitas umumnya    

tidak dapat mengakomo-
dasi keinginan mereka 

untuk mengajar dan 
meneliti. Dan di 

samping itu di 
berbagai univer-
sitas tersebut 
telah merekrut 
para pengajar 
dan para pe-
nelitinya se-
jak dini, dan 
juga secara 
k e d i n a s a n 
para perso-
nel tidak me-

m u n g k i n k a n . 

 Dalam konteks 
inilah pentingnya 

keberadaan pergu-
ruan tinggi di bawah 

naungan Yayasan TNI 
AD. Perguruan tinggi di 

bawah naungan Yayasan TNI 
AD dan dapat memberi warna 
dunia militer melalui sebagian 
pengajar dan penelitinya. 

 Perguruan tinggi yang berada 
di bawah naungan Yayasan TNI 
AD dapat memfasilitasi personel 
TNI AD untuk menjadi pengajar 
dan peneliti. Ini merupakan 
salah satu bentuk pembinaan 
personel. 

 Melalui proses ini maka TNI 
AD dapat memunculkan ilmu-
wan dan pemikir yang berasal 
dari personelnya. 

muan dan memiliki kemampuan 
untuk mengendalikan berbagai 
peralatan militer yang canggih. 

M EREK RU T PEN GAJAR 
DAN PEN ELI T I  DARI  T N I  
AD

 Di samping untuk menempa 
para personel, berbagai per-
guruan tinggi yang berada di 
bawah naungan Yayasan TNI 
AD dapat dimanfaatkan untuk 
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 Para personel diharapkan 
dapat menjadi ilmuwan dan 
para pemikir terkemuka yang 
sejajar dengan ilmuwan dan pe-
mikir dari berbagai universitas.

 Keberadaan para personel 
sebagai pengajar dan peneliti 
akan bermanfaat bagi peserta 
didik. Ini dikarenakan peserta 
didik tidak hanya mendapatkan 
pengetahuan teori tetapi juga 
praktek.

K EU N GGU LAN N I LAI

 Saat ini berbagai perguruan 
tinggi yang berada di bawah 
naungan yayasan TNI AD 
menyelenggarakan pendidikan 
tinggi sebagaimana layaknya 
perguruan tinggi lainnya. Tidak 
ada warna yang khas dari 
perguruan tinggi yang berada 
di bawah naungan yayasan 
TNI AD.

 Padahal pada sejumlah 
yayasan yang menyelengga-
rakan perguruan tinggi banyak 
yang memberikan warna, uta-
manya nilai yang dianut oleh 
yayasan yang menaungi. 

 Sebagai contoh berbagai 
perguruan tinggi yang berada di 
bawah naungan yayasan yang 
terafiliasi dengan agama tertentu 
atau organisasi kemasyarakatan 
agama tertentu.

 Universitas Muhammadiyah 
tentu tidak terlepas dari nilai-nilai 
Muhammadiyah. Demikian pula 
Universitas Nahdatul Ulama 
atau Universitas yang terafiliasi 
dengan agama Katolik.

 Menjadi pertanyaan menga-
pa perguruan tinggi yang bera-
da dibawah naungan yayasan 
TNI AD tidak mempunyai nilai 
khas TNI AD?

 Padahal ada satu keunggul 
an nilai yang dimiliki oleh TNI 

AD yang tidak ditemukan pada 

institusi atau organisasi lain. 

Nilai ini adalah kedisiplinan. 

 Nilai kedisiplinan sangat 

melekat di dunia militer. Nilai 

inilah yang sewajarnya dicer-

minkan oleh perguruan tinggi 

yang berada di bawah naungan 

TNI AD. 

 Bila perguruan tinggi yang  

berada dibawah naungan 

yayasan TNI AD menawarkan 

penyelenggaraan pendidikan 

dengan disiplin militer ini bu-

kanlah suatu hal baru.

 Di Indonesia sejumlah per-
guruan tinggi telah menerapkan 
disiplin militer dalam penyeleng-
garaan pendidikan. Contohnya 
adalah Sekolah Tinggi Pemerin-
tahan Dalam Negeri. Demikian 
pula Politeknik Keimigrasian.

 Sementara di luar negeri ada 
sejumlah perguruan tinggi yang 
menawarkan kepada para maha-
siswanya penyelenggaraan pen-
didikan bernuansa militer, seperti 
di Amerika Serikat, ada Norwich 
University, Citadel University dan 
Georgia Military College.  

Citadel University

Georgia Military College
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U N JAN I  BERBENAH

  Salah satu universitas yang 

berada di bawah naungan 

Yayasan TNI AD adalah Unjani. 

 Unjani resmi menjadi Univer-

sitas pada tanggal 20 Mei 1990 

setelah terjadi penggabungan 

Sekolah Tinggi Teknologi 

Jenderal Achmad Yani (STTA), 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 

Jenderal Achmad Yani (STIEA), 

dan Sekolah Tinggi Matematika 

dan Ilmu Pengetahuan Alam 

(ST MIPA) yang kesemuanya 

merupakan perguruan tinggi 

yang berada di bawah naungan 

Yayasan Kartika Eka Paksi 

(YKEP). 

 Saat ini di bawah kepemim-

pinan Kepala Staf Angkatan 

Darat Jenderal Andika Perkasa 

Unjani didorong untuk melaku-

kan upaya peningkatan. Unjani 

harus menjadi universitas yang 

dikenal baik dalam lingkup na-

sional maupun internasional.

 Unjani diharapkan dapat 

menjadi seperti Naval Post-
graduate School di Monterey, 

Amerika Serikat. Sebuah per-

guruan tinggi yang dimiliki oleh 

Angkatan Laut Amerika Serikat 

yang menawarkan pendidikan 

tinggi bagi para prajurit mau-

pun umum. Naval Postgradu-

ate juga memiliki para pengajar 

yang mumpuni dan disegani 

dalam cabang ilmu tertentu.

 Untuk itu perlu dilakukan 

berbagai upaya peningkatan 

di Unjani agar apa yang dia-

manatkan oleh KASAD terca-

pai. Upaya ini pun tidak mung-

kin didasarkan para cara-cara 

yang sudah ada. Meminjam 

istilah KASAD upaya ini harus 

dilakukan secara out of the box.

 Di sinilah Unjani saat 

sekarang melakukan berbagai 

upaya peningkatan dengan 

pemikiran yang out of the box.

 Pertama , Unjani akan me-

nerima peserta didik dari TNI 

AD sebagai peningkatan kua-

litas personel. Peserta didik ini 

dapat diterima dalam berbagai 

kepangkatan mulai dari tingkat 

tamtama, bintara, maupun per-

wira.

 Bagi tamtama dan bintara 

yang berprestasi di lingkungan 

TNI AD mengenyam pendi-

dikan tinggi di kampus Unjani 

yang berlokasi di Cimahi, Jawa 

Barat. Mereka akan menjalani 

perkuliahan sebagaimana ma-

hasiswa Unjani lainnya. 

 Namun, Unjani juga akan 

menawarkan pendidikan ting-

gi bagi para personel TNI AD 

melalui pembelajaran jarak 

jauh (PJJ). Sehingga kedinasan 

mereka tidak akan terganggu.

 Untuk itu, Unjani sedang 

melakukan berbagai cara pem-

benahan agar dapat menye-

lenggarakan kelas virtual (vir-
tual class) untuk berbagai mata 

kuliah. 

 Kedua , Unjani akan 

merekrut para calon dosen 

dari TNI AD maupun sipil 

yang telah memiliki kualifikasi 
S-3 atau mereka yang akan 

segera menyelesaikan S-3 

dan beberapa yang memiliki 

jabatan guru besar.

 Keberadaan mereka diako-

modasi dalam team teaching 

yang diampu oleh dosen tetap 

Unjani. Sehingga mereka tidak 

perlu memberi perkuliahan se-

cara reguler. Di samping itu, 

mereka dapat memberi perkuli-

ahan secara PJJ mengingat 

perkuliahan tatap muka di 

kampus Unjani dilakukan oleh 

dosen tetap Unjani.

 Terakhir, Unjani akan 

menawarkan nilai kedisiplinan 

yang merupakan keunggulan 

dari dunia militer. Ini ditawar-

kan karena tidak semua ma-

hasiswa diwajibkan untuk di-

didik dalam suasana militer. 

Mereka memiliki pilihan.

 Ada sejumlah keuntungan 

bagi peserta didik TNI AD 

maupun Unjani bila menye-

lenggarakan pendidikan de-

ngan nuansa militer. 

 Bagi peserta didik ten-

tu mereka akan mendapat 

nilai tambah selama menge-

nyam pendidikan di Unjani. Di 

samping mereka dapat memi-

lih program studi yang mere-

ka inginkan mereka memiliki 

disiplin militer. 

 Bagi para lulusan ini akan 

bermanfaat saat mereka me-

masuki TNI, khususnya TNI 

AD, bahkan Kepolisian, Badan 

Keamanan Laut (Bakamla), 

Badan Nasional Penanggu-

langan Terorisme (BNPT) 

ataupun institusi-institusi yang 

membutuhkan kedisiplinan 

tinggi dari pegawainya. 

 Sementara bagi TNI, khu-

susnya TNI AD, bila lulusan 

Unjani lolos seleksi untuk 

menjadi prajurit maka tidak 

perlu sulit untuk memberi pen-

didikan dasar kemiliteran. 

 Bagi Unjani sendiri pendi-

dikan tinggi dengan nuansa 

militer ini diharapkan akan 

menjadi daya tarik calon ma-

hasiswa yang unggul dari 

seluruh Indonesia. [***]
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T
epat hari Senin, 2 Maret 

2020 pukul 13.30, pe-

merintah melalui Men-

kes RI mengumumkan 

2 orang pasien dinya-

takan positif mengidap Corona 
Virus Disease atau lebih dikenal 

dengan Covid-19. Hanya da-

lam hitungan hari, jumlah yang 

terkonfirmasi positif Covid-19 
telah mencapai ribuan orang. 

Pada tanggal 11 Maret 2020, Di-

rektur Jenderal Organisasi Ke- 

sehatan Dunia (WHO) Tedros 

Adhanom Ghebreyesus secara 

resmi mengumumkan virus Co-

rona (Covid-19) sebagai pan-

demi1 dengan jumlah terinfeksi 

Covid-19 mencapai 126.215 

orang yang tersebar hampir di 

seluruh dunia2. 

 Jumlah terinfeksi Covid-19 

dari hari ke hari sema-

kin meningkat karena Virus 

SARS-CoV-2 sebagai sumber 

Covid-19 menular dari manusia 

ke manusia melalui percikan 

(droplet) saluran pernapasan 

yang dihasilkan penderita saat 

bersin dan batuk, sehingga upa-

ya pencegahan dengan melak-

sanakan protokol kesehatan 

menjadi sebuah keniscayaan.

Kodam Jaya/Jayakarta Dalam 

Gugus Tugas Daerah

 Sejak ditemukannya kasus 

pertama Covid-19 di Indonesia, 

jumlah kasus teridentifikasi terus 
meningkat. Hal ini mendorong 

Presiden RI menerbitkan Kep-

pres No. 9 tahun 2020, tentang 

perubahan atas Keppres No.7 

tahun 2020 tentang gugus 

tugas percepatan penanganan 

Covid-19 berlaku mulai 

tanggal 20 Maret 2020 dan 

melibatkan lebih banyak unsur 

Pemerintahan. 

 Selanjutnya Mendagri me-

nerbitkan Surat Edaran nomor 

440/2622/SJ yang menyatakan 

bahwa gubernur, bupati, dan 

walikota adalah selaku ketua 

Gugus tugas daerah, dan pe-

jabat Satuan atau aparat pe-

merintah pusat daerah menjadi 

wakilnya. Berdasarkan dasar 

tersebut, Gubernur DKI Jakar-

ta menerbitkan Pergub DKI Ja-

karta Nomor 338 tahun 2020 

tentang pembentukan Gugus 

tugas percepatan penanganan 

Covid-19 Provinsi DKI Jakarta 

dengan Kodam Jaya sebagai 

salah satu bagian dari gugus tu-

gas di DKI Jakarta yang berlaku 

mulai tanggal 20 Maret 2020.

 Penyebaran Covid-19 dari 

hari ke hari yang semakin me- 

luas tidak hanya di Wilayah 

DKI Jakarta, namun menye-

bar hampir ke seluruh Provinsi 

dan Kabupaten Kota. Dengan 

dasar ini selanjutnya Presiden 

RI menerbitkan Keppres No-

mor 12 tahun 2020 tentang 

penetapan bencana non alam 

penyebaran Covid-19 sebagai 

bencana nasional. Sejak pe- 

netapan Covid-19 sebagai ben-

cana nasional, jumlah kasus se-

makin meningkat. Data center 

Covid-19 DKI Jakarta menun-

jukkan jumlah kasus terinfek-

si secara nasional sejumlah 

23.851 kasus dan 6.826 kasus 

(28,61%) di antaranya berasal 

dari DKI Jakarta3. 

 Hal ini menjadikan DKI Ja-

karta sebagai episentrum 

penyebaran Covid-19 di Indo-

nesia yang perlu penanganan 

yang cepat dan tepat. Dalam 

pelaksanaannya, Kodam Jaya 

yang terdiri dari 2 Korem dan 

10 Kodim mencakup 3 Provinsi, 

sehingga terlibat dalam 3 (tiga) 

gugus tugas daerah yaitu DKI 

Jakarta, Jawa Barat, dan Ban-

ten. Dalam hal ini penanganan 

Covid-19, ketiga provinsi terse-

but memiliki perbedaan sesuai 

dengan karakteristik wilayah 

masing-masing yang membu-

tuhkan koordinasi secara te-

rus-menerus agar pelaksanaan 

penanganan dapat berjalan 

dengan baik. 

Oleh: Mayjen TNI Eko Margiyono
(Pangdam Jaya/Jayakarta)
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 Dengan terbatasnya sarpras 

Kesehatan yang tersedia serta 

kemampuan untuk mengidentifi-

kasi kasus Covid-19 dengan wak-

tu yang cepat, maka tugas utama 

Kodam Jaya bersama anggo-

ta gugus tugas daerah lainnya 

adalah percepatan penanganan 

untuk pencegahan penyebaran 

Covid-19. Segala upaya pence-

gahan khususnya di wilayah DKI 

Jakarta dan dae-rah penyangga 

lainnya bukanlah perkara mudah. 

 Dilihat dari produk domestik 

regional bruto (PDRB), Jakarta 

menyumbang sekitar 15-17 per-

sen dari PDB Indonesia. Kondisi 

ini menjadikan Jakarta sebagai 

penyumbang terbesar PDB In-

donesia4. Dalam artian upaya 

pencegahan akan berbenturan 

dengan kegiatan ekonomi. Di sisi 

lain pemberlakuan pembatasan 

sosial berskala besar (PSBB) 

merupakan langkah yang harus 

dilaksanakan untuk mencegah 

penyebaran Covid-19. 

dengan memberikan bantuan 
kelancaran dukungan logistik 
berupa alat Kesehatan, Pem-
berlakuan PSBB di wilayah DKI 
Jakarta dan wilayah penyangga 
lainnya tentu akan menimbulkan 
dampak ekonomi dan sosial di 
Masyarakat khususnya bagi ma-
syarakat-masyarakat yang sa-
ngat tergantung kehidupannya 
dari penghasilan harian. 

 Dalam hal ini Kodam Jaya 
ikut membantu, mengawasi, 
dan menyalurkan bantuan so-
sial serta membantu validasi 
data terhadap masyarakat yang 
terdampak. 

 Sampai dengan saat ini 
Kodam Jaya telah membantu 
penyaluran bantuan sejumlah 
1.979.281 paket yang langsung 
dikirimkan ke RW yang tersebar 
di sejumlah wilayah. Bantuan 
penyaluran beras dari Kementan 
juga dilaksanakan untuk 8.000 
KK per hari dengan pemba-
gian masing-masing 1,5 Kg/hari 

melalui ATM beras si Komandan 

yang tersebar di 8 Kodim. 

 4. PDB Indonesia 2015-2019 https://www.bps.go.id/publication/2019/10/07/4923ba3ffd04cd25e83 dcd97/ pdb-indonesia-triwulanan-2015-2019.html diakses pada 11 Mei 2020 pukul 20.00

 Langkah ini telah sesuai 

dengan UU No. 6 tahun 2018 

tentang Kekarantinaan Kese-

hatan dan dijabarkan melalui 

Permenkes RI Nomor 9 Tahun 

2020 tentang Pedoman PSBB 

dalam Rangka Percepatan pe- 

nanganan Covid-19. Dengan 

tingginya kasus teridentifikasi 
Covid-19, maka pemerintah 

RI menyetujui pemberlakuan 

PSBB di wilayah DKI Jakar-

ta berdasarkan Kepmenkes 

RI Nomor HK.01.07/MEN-

KES/239/2020 yang berlaku 

mulai tanggal 7 April 2020.  

 Upaya pencegahan juga 

dilakukan bersama tiga pilar 

dengan melakukan pengawasan 

di titik-titik pemeriksaan yang 

telah ditentukan, melakukan 

penertiban kumpulan massa, 

dan penertiban toko/perusahaan 

di luar sektor yang diizinkan. 

 Kodam Jaya dalam mem-

bantu gugus tugas percepatan 

penanganan Covid-19 di wilayah 

Kodam Jaya juga dilaksanakan 

Pengerahan tenaga medis untuk penanggulangan Covid-19
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 Selain itu, Kodam Jaya juga 

membantu penyaluran bantu-

an dari BUMN maupun swasta 

kepada masyarakat yang ter-

dampak akibat Covid-19. Ko-

dam Jaya juga telah menggelar 

dapur umum di 7 (Tujuh) titik 

untuk membantu menyiapkan 

makanan siap saji sejumlah 300 

s.d. 450 bungkus/hari. Penyi-

apan 140 shelter bagi kelompok 

menengah ke bawah juga dilaku-

kan sejak dini dengan menyi- 

apkan 1.200 veltbed sebagai 

antisipasi meningkatnya jumlah 

masyarakat yang terinfeksi.  

 Selama masa pember-

lakuan PSBB, Kodam Jaya 

bersama Pemda dan Polri juga 

melaksanakan pengamanan di 

sentra ekonomi dan obyek vital 

di wilayah Kodam Jaya. Hal ini 

dilakukan sebagai tindak lanjut 

dari rencana kontinjensi yang 

telah disusun apabila eskalasi 

meningkat dan terjadi kerusuhan 

dibeberapa titik yang diwaspa-

dai. Selain itu, juga disiapkan 10 

SSK dengan alat perlengkapan 

APD yang siap bergerak apabila 

eskalasi keamanan meningkat.

Kodam Jaya/Jayakarta 

dalam Kogasgabpad di RSD 

Covid-19 Wisma Atlet

 Dalam percepatan pena- 

nganan Covid-19, Kodam Jaya 

juga ditunjuk sebagai Kogasgab-

pad di RSD Covid-19 Wisma 

Atlet sebagai bagian dari gugus 

tugas di tingkat nasional. RSD 

Covid-19 Wisma Atlet menjadi 

satu-satunya rumah sakit yang 

hanya melayani Covid-19 de-

ngan daya tampung pasien ter-

banyak di Indonesia. 

 RSD Wisma Atlet memiliki 4 

tower yang disiapkan bagi pa-

sien Covid-19 dengan kapasi-

tas 886 pasien setiap towernya. 

Sejak dibuka tanggal 23 maret 

sampai dengan 28 Mei 2020 

pukul 08.00, jumlah pa-

sien yang dirawat di 

wisma atlet sejum-

lah 4.016 pasien.  

 S a m p a i 

dengan saat 

ini RSD Wis-

ma Atlet telah 

menangan i 

sejumlah 846 

orang Ja-

maah Tabligh 

yang terdiri 

dari 504 orang 

WNA dan 342 

orang WNI. Bagi Ja-

maah Tabligh yang ha-

sil pemeriksaannya dinya-

takan negatif, dikembalikan ke 

daerah/negaranya masing-ma 

sing, sedangkan sisanya melak-

sanakan perawatan maupun 

isolasi di RSD Wisma Atlet, RS 

rujukan, Asrama Haji, Hotel, dan 

Kedubes masing-masing.

 Kegiatan lain yang dilakukan 

di RSD Covid-19 Wisma Atlet 

adalah melakukan penanganan 

terhadap Repatriasi Anak Buah 

Kapal (ABK), Pekerja Migran 

Indonesia (PMI), Jamaah 

Tabligh, dan Pelajar/mahasiswa 

yang berasal dari luar negeri. 

Sampai dengan tanggal 28 

Mei 2020, Repatriasi WNI yang 

tiba di Jakarta berjumlah 8.097 

orang. Penanganan repatriasi 

WNI yang kembali dari luar 

ne-geri tersebut dilaksanakan 

mulai dari Bandara maupun 

Pelabuhan sampai dengan 

perawatan maupun isolasi di 

tempat yang disiapkan. 

 Bagi WNI yang positif 

Covid-19 langsung dirawat di 

RSD Wisma Atlet, sedangkan 

sisanya melaksanakan isolasi 

mandiri di hotel yang telah di-

siapkan, Wisma Karantina Pade-

mangan dan Asrama Haji di Ja-

karta Timur. Ke depan, repatriasi 

ABK/PMI yang Kembali ke In-

donesia diperkirakan berjumlah 

72.000 orang, sehingga perlu 

penyiapan yang komprehensif 

oleh pemerintah khususnya da-

lam hal penyiapan rumah sakit 

rujukan ataupun tempat isolasi 

bagi repatriasi WNI yang kem-

bali dari kuar negeri.

Penutup

 Perlu budaya baru di 

lingkungan masyarakat. Budaya 

untuk menjaga jarak, tidak ber-

salaman, menggunakan masker, 

mencuci tangan, serta kebiasaan 

protokol kesehatan lainnya harus 

menjadi budaya baru bangsa 

Indonesia guna memutus mata 

rantai penyebaran Covid-19, 

sehingga seluruh masyarakat 
dapat menjadi PATRIOT bagi 
diri sendiri dalam penanganan 

percepatan Covid-19 di Indo-

nesia. Mari kita bersatu melawan 

Covid-19. [***]
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Oleh: Mayjen TNI I NYOMAN CANTIASA, S.E., M.Tr. (Han)

(Komandan Jenderal Kopassus)

MELAWAN COVID 19: 
KOPASSUS MENUJU ERA NEW NORMAL

P
ada Desember 2019 

dunia digemparkan 

setelah suatu virus 

dengan mudah dan 

cepatnya menjangkit 

manusia. Virus ini dikenal de- 

ngan Covid-19 (“Corona Virus 

Disease” pada tahun 2019). 

Covid-19 menyebar dengan 

cepat melalui berbagai media 

penularan, begitu cepatnya 

penyebaran ini sehingga dalam 

kurun waktu kurang dari 1 bulan 

telah menjangkit mulai dari 

awalnya di China, ke 16 Negara 

lainnya yaitu Thailand, Australia, 

Malaysia, Singapura, Perancis, 

Vietnam, Jepang, Korea 

Selatan, Amerika Serikat, Nepal, 

Kanada, Taiwan, Kamboja, Sri 

Lanka, Jerman dan terakhir 

adalah Uni Emirat Arab. Dari 17 

negara tersebut tercatat 6.065 

orang terkonfirmasi positif dan 
korban tewas 132 orang. 

 Penyebaran virus melalui 

droplet yang mengenai orang 

lain dan masuk melalui mata, 

mulut, maupun hidung ataupun 

melalui media yang terpapar 

di besi dan logam merupakan 

metode penularan yang paling 

cepat menyebar. Di In-

donesia sendiri, kasus 

Covid-19 pertama kali di-

umumkan oleh Presiden 

RI pada tanggal 2 Maret 

2020, setelah seorang 

ibu (64 tahun) dan putri 

nya (31 tahun), diduga tertular 

Covid-19 karena kontak dengan 

warga negara Jepang. 

Hari demi hari berlalu, sejalan 

dengan penyebaran Covid-19 

di seluruh wilayah Indonesia, 

masing-masing satuan jajaran 

TNI mulai memberlakukan 

keadaan khusus terkait upaya 

untuk memutus mata rantai 

penyebaran Covid 19 di kala 

ngan prajurit dan keluarganya. 

Di satuan Kopassus sendiri, 

Satgas Pencegahan Penyebaran 

Covid-19 beroperasi seiring 

dengan ditetapkannya kasus 

Covid-19 sebagai Kejadian Luar 

Biasa oleh peme rintah. Langkah 

pertama yang dilaksanakan 

adalah melaksanakan sosialisasi 

kepada seluruh warga Ke- 

satrian di jajaran Kopassus 

terkait langkah-langkah 

pencegahan penyebaran 

Covid-19, yang terdiri dari: 

identifikasi, mitigasi, 
penanganan dan rehabili-

tasi. Setelah hal tersebut 

tersosialiasi kepada seluruh 

warga Kesatrian, maka dimulai-

lah langkah-langkah konkrit 

pencegahan penyebaran yang 

diawali dengan pelaksanaan 

Identifikasi.

Dalam langkah identifi-

kasi, masing-masing satuan 

mengerahkan personel yang 

berkemampuan spesialisasi 

kesehatan untuk melakukan 

pengecekan kesehatan dan 

pengukuran suhu tubuh ter-   

hadap seluruh warga kesatrian 

secara door to door. Bagi war-

ga yang mengalami gangguan 

kesehatan seperti demam, sakit 

tenggorokan, batuk/pilek, kesu-

litan bernapas, dan sakit kepa-

la akan didata dan dipantau 

perkembangannya. 

Akses pintu keluar/ma-

suk mulai diperketat de-

ngan mengimplementasikan 

check-point pemeriksaan, dari 

“Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi 
resiko wabah ini. Itu suatu keniscayaan, itulah yang oleh 

banyak orang disebut sebagai New normal”.  
Presiden Joko Widodo
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prosedur pemeriksaan penggu-

naan masker, pengecekan suhu 

tubuh, penyemprotan disinfek-

tan di ruang dekontaminasi, dan 

pencucian tangan menggunakan 

air dan sabun ataupun hand-

sanitizer. Pemberlakukan iso-

lasi mandiri yang diikuti dengan 

observasi tim kesehatan setiap 

harinya diberlakukan sebagai 

langkah identifikasi terhadap 
personel yang masuk Kesatrian 

dari luar daerah, maupun dari 

luar negeri. 

Satgas Pencegahan Penye-

baran Covid-19 Kopassus 

juga melaksanakan kegiatan 

pengumpulan keterangan yang 

dilakukan secara konsisten setiap 

harinya untuk mengetahui tren 

global, regional, nasional, bahkan 

sampai di lingkungan kecamatan 

yang pencarian data di situs 

resmi pemerintah, koordinasi 

antarinstansi, dengan monitoring 

media open source agar Satgas 

mendapatkan gambaran lainnya 

tentang langkah penanganan 

maupun tren kasus yang perlu 

diantisipasi oleh seluruh Prajurit 

Kopassus. 

Langkah berikutnya yang 

lebih penting adalah upaya Mi- 

tigasi, yang mana dilaksanakan 

dengan beberapa cara yaitu 

memberlakukan sistem work 
from home yang dibagi menja-

di 2 kekuatan, yaitu setengah 

kekuatan bekerja dari rumah 

sedangkan setengahnya beker-

ja di kantor secara bergantian. 

Penggunaan tempat iba-

dah juga dibatasi serta pem-

batasan dan pendataan keluar/

masuk Kesatrian. Implementasi 

pembatasan dan pendataan di 

akses keluar/masuk Kesatrian 

jajaran Kopassus merupakan 

suatu basis data yang dapat 

diolah sebagai langkah antisi-

pasi dan pemetaan terhadap 

satuan-satuan yang prajuritnya 

maupun anggota Keluarganya 

masih banyak berkegiatan di 

luar Kesatrian karena tuntutan 

pekerjaan. Program pengkla-

sifikasian Kartu Tenaga Kerja 
dan Pembatasan keluar masuk 

akses Kesatrian diberlakukan 

berdasarkan pemberian izin 

dari masing-masing Komandan   

Satuan di jajaran Kopassus 

dengan tujuan mencegah agar 

warga Kesatrian setempat un-

tuk tetap tinggal di dalam rumah 

masing-masing. 

Dalam mengantisipasi dam-

pak Sosial-Ekonomi di lingku 

ngan keluarga Prajurit Kopassus 

dalam Kesatrian, Koperasi yang 

berada di jajaran kopa ssus 

melakukan penyediaan bahan 

makanan pokok (Sembako, 

obat-obatan dan lain-lain), 

termasuk ketersediaan BBM 

kendaraan. 

Selain itu, langkah mitigasi 

untuk mencegah penyebaran 

Covid-19 melalui barang 

belanjaan di Koperasi dilakukan 

dengan cara menyemprotkan 

cairan disinfektan ke barang-

barang dengan kemasan 

tertutup dan menginaktivasi 

virus melalui kotak Disinfex. 

Bagi prajurit yang terdeteksi 

atau terindikasi terpapar virus 

Corona, maka langkah se-

lanjutnya adalah mengevakuasi 

ke RSPAD atau RS Rujukan 

Covid-19. Adapun alternatif pe-

nanganan bagi prajurit maupun 

keluarga yang terdeteksi reaktif 

virus Corona dari hasil Rapid Test 
adalah dengan melaksanakan 

Swab Test yang disediakan oleh 

Puskesmas-Puskesmas yang ber-

ada di lingkungan desa binaan 

Kopassus. 

Langkah Rehabiltasi di 
lingkungan Kopassus dititik- be-
ratkan melalui kegiatan Survei-
lance, di mana orang yang sakit 
senantiasa dalam pemantauan 
tim Kesehatan. Kegiatan survei-
lance tidak bisa dipisahkan de-
ngan karantina. Karantina atau 
isolasi meliputi: Karantina di 
Rumah (Isolasi Mandiri), Karan-
tina di RS Rujukan Covid-19, 
dan Karantina di Fasilitas Khu-
sus (Gedung Senopati, Kese-
hatan Satuan, dan Wisma Atlet 
Kemayoran). Pendataan yang 
dilakukan sejak langkah identi-
fikasi sebagai basis data awal 
dalam upaya pemeliharaan 
sterilisasi penyebaran Covid-19 
di lingkungan Kesatrian jajaran 

Kopassus. 

Kesiapan tenaga medis penanggulangan Covid-19 
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Selain dari ancaman penye-

baran Covid-19, Kopassus juga 

menyiagakan personelnya da-

lam rangka antisipasi terhadap 

potensi kerusuhan, sesuai per-

intah Panglima TNI. Kopassus 

juga membantu pemerintah 

daerah dalam suksesi pene-   

rapan kebijakan PSBB dan per-

cepatan penanganan Covid-19. 

Sebagai wujud kepedulian Ko-

passus terhadap lingkungan, 

pelaksanaan patroli keamanan 

wilayah juga dilaksanakan de- 

ngan tujuan menjaga lingkung-

an keamanan, mencegah ter-

jadinya kerumunan masyarakat 

dan antisipasi terjadinya tindak 

kriminalitas di lingkungan Ko-

passus. 

Dalam rangka meringankan 

beban dari masyarakat di 

wilayah sekitar Satuan Kopas-

sus yang terdampak Covid-19, 

satuan Kopassus juga melak-

sanakan kegiatan Bakti Sosial 

dengan membagikan 25 ribu 

nasi bungkus kepada ma- 

syarakat yang membutuhkan, 

melaksanakan kegiatan donor 

darah bekerjasama dengan PMI 

di wilayah sejumlah 850 kantong 

darah. 

Dengan sosialisasi secara 

humanis kepada seluruh prajurit 

dan penerapan peraturan 

yang cukup ketat, hal tersebut 

secara tidak disadari telah 

mengubah mindset para prajurit 

dan keluarga di lingkungan 

Asrama Kesatrian Kopassus 

yaitu dengan rajin mencuci 

tangan, melaksanakan protokol 

masuk rumah apabila kembali 

dari beper-   gian yaitu dengan 

meletakkan pakaian kotor pada 

keranjang yang telah disiapkan 

kemudian mandi terlebih dahulu 

sebelum berkumpul dengan 

keluarga serta meletakkan 

dompet, HP, dan barang-barang 

lain untuk di semprot disinfektan 

sebelum ditaruh dalam almari. 

Setiap personel juga memiliki 

kesadaran yang tinggi dalam 

menjaga kebersihan lingkungan 

asrama seperti dengan me-

nguras bak mandi setiap hari 

serta tempat penampungan air 

yaitu seminggu sekali serta me-

ngumpulkan sampah-sampah di 

daerah yang tidak berpenghuni 

untuk di buang ke tempat 

sampah. 

Selain itu, seiring dengan 

kebutuhan bersosialisasi yang 

dibatasi selama penerapan 

protokol social distancing dan 

physical distancing, prajurit dan 

keluarga semakin mahir dalam 

memanfaatkan penggunaan tek-

nologi yang berkembang saat ini. 

Pemanfaatan teknologi da-

lam bekerja juga diterapkan 

pada pertemuan dan rapat-rapat 

para unsur pimpinan dengan 

cara virtual yaitu memanfaatkan 

Kartika Vicon yang dibuat oleh 

TNI AD, sehingga rapat dapat 

dilaksanakan dari tempat 

masing-masing tanpa harus ber-

kumpul dalam suatu ruangan. 

Adanya Study From Home 
(SFH) membuat para orang tua 

khususnya ibu rumah tangga 

mengajarkan putra-putrinya un-

tuk menggunakan teknologi, 

kegiatan tersebut tidak hanya di 

Kerja keras tenaga medis mengatasi Covid-19

dalam proses belajar mengajar 

di sekolah akan tetapi juga 

pada kegiatan extrakurikuler 
seperti Bahasa inggris, mengaji 

bagi yang muslim dan lain-

lain. Keterbatasan keluar ma-

suk kesatrian juga membuat 

warga di asrama Kopassus 

memanfaatkan teknologi dalam 

berbelanja online dengan tetap 

mengikuti protokol kesehatan. 

Bagi para orang tua yang 

kreatif juga memanfaatkan 

teknologi khususnya media 

sosial untuk menawarkan karya-

karyanya seperti menawarkan 

kue, salad buah serta hasil 

masakan sendiri melalui WA 

Grup RT, RW dan lain-lain 

sehingga para orang tua tetap 

produktif dengan memanfaatkan 

teknologi. 

Di luar hal tersebut, situasi 

dan kondisi pandemi yang ham-

pir melanda seluruh wilayah Indo-

nesia tidak terkecuali di wilayah 

satuan jajaran Kopassus, tidak 

menghilangkan kesadaran per-

sonel Kopassus untuk tetap 

memelihara profesionalisme 

sebagai prajurit. Meskipun lati-

han dan kegiatan satuan tidak 

dilaksanakan seperti waktu nor-

mal, namun dalam rangka me-

melihara profesionalisme, setiap 

prajurit Kopassus terus berlatih 

sesuai jadwal kegiatan satuan 
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termasuk latihan dalam rangka 

penyiapan tugas operasi. 

Situasi dan pandemi 

Covid-19 ini masih terus ber-

langsung hingga saat ini. Bera- 

gam bidang dan aspek ke-

hidupan terdampak langsung 

akibat dari wabah pandemik ini, 

dan kita sebagai manusia tidak 

berdaya selain berupaya untuk 

melawan dengan mengubah 

pola hidup dan budaya yang se-

belumnya biasa kita lakukan. 

Presiden Republik Indonesia 

Ir. Joko Widodo dalam sebuah 

pidatonya menyatakan bahwa 

“Kehidupan kita sudah pasti 

berubah untuk mengatasi 

resiko wabah Covid 19 ini. 

Itu suatu keniscayaan, itulah 

yang oleh banyak orang di 

sebut sebagai New normal.” 

Tidak ada kata lain, kita harus 

satukan jiwa dan bulatkan 

tekad untuk tidak menyerah 

dengan keadaan dan mulai 

melawan Covid-19 dengan 

menerapkan hal-hal baru yang 

sudah kita lalukan selama 

Pandemi Covid-19 ini terjadi. 

Pada akhirnya, kita dapat hidup 

berdampingan dengan Covid-19 

selayaknya hidup dalam kondisi 

Normal, saat wabah pandemi 

virus ini belum terjadi. Tidak perlu 

bertanya kapan pandemi ini 

akan berakhir. Namun, tanyalah 

pada diri sendiri, apakah kita 

sudah lakukan segala protokol 

dan anjuran pemerintah dengan 

baik dan benar.

Sekilas bila kita berpikir, 

apakah mungkin kita dapat 

hidup berdampingan dengan 

Covid-19 ini, hidup dengan situ-

asi normal yang baru. Direktur 

Regional WHO untuk Eropa, 

Dr. Hans Henry P. Kluge, dalam 

sebuah wawancaranya menya-

takan ada beberapa syarat bagi 

wilayah atau negara yang akan 

menerapkan New Normal di an-

taranya kondisi secara umum 

transmisi Covid-19 telah dapat 

dikendalikan di wilayah tersebut. 

Hal ini dapat terlihat dari pantau-

an data harian yang menggam-

barkan bahwa kurva orang yang 

positif terinfeksi Covid-19 telah 

berada di posisi yang dapat dia-

komodir oleh fasilitas kesehatan 

yang ada. 

Persyaratan berikutnya 

adalah penerapan aturan ketat 

terhadap tempat yang memiliki 

kerentanan tinggi, pencegah-

an di tempat kerja serta fasilitas 

umum dengan menerapkan pro-

tokol Kesehatan seperti menjaga 

jarak, selalu mencuci tangan dan 

menggunakan masker, termasuk 

mengendalikan risiko adanya 

penyebaran imported case yang 

datang dari luar negeri. Syarat 

terakhir tentunya partisipasi 

masyarakat, yang ikut berperan 

dan terlibat dalam memastikan 

bahwa upaya memutus mata 

rantai penyebaran Covid-19 

senantiasa dilakukan secara si-

multan dan terus menerus. 

Melihat pernyataan Pre-

siden RI dan penjelasan terkait 

pemberlakukan keadaan New 
Normal di era pandemic Covid-19 

ini, Kopassus dalam hal ini 

juga turut bergerak menuju era 

“New Normal”. Sebagai satuan 

khusus yang harus senantiasa 

mempertahankan kesiapan 

dan kesiapsiagaan satuan da-

lam mengantisipasi berbagai 

dinamika dan ancaman yang 

mungkin timbul, Kopassus perlu 

segera beradaptasi dengan 

keadaan “New Normal” bila di 

butuhkan untuk itu. Oleh karena 

itu, ada beberapa strategi dan 

langkah yang diambil oleh 

Kopassus, diantaranya adalah 

Kopassus berkomitmen untuk 

menggunakan teknologi yang 

kreatif dan inovatif sebagai 

sarana dalam menjaga jarak, 

berkomunikasi sosial, meme-

nuhi kebutuhan hidup dan 

melakukan disinfektan secara 

berkala. 

Kemajuan dan perkem-

bangan teknologi di abad ini, 

tidak dipungkiri, menyentuh 

berbagai bidang kehidupan 

manusia. Oleh karena itu, dalam 

masa pandemik Covid-19 ini, 

Kopassus juga mengadopsi 

berbagai penggunaan teknologi 

seperti halnya  memanfaatkan 

sarana Vicon dalam rangka 

menjaga jarak sekaligus 

tetap mempertahankan irama 

kerja, termasuk di dalamnya 

melakukan komunikasi dengan 

satuan jajaran bawah dan 

memastikan bahwa segala 

perintah dan instruksi tetap 

Pemeriksaan kepada pasien yang terindikasi Covid-19
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dimengerti dan ditindaklanjuti 

sampai dengan tingkatan prajurit 

terendah. Seiring berubahnya 

pola hidup, budaya menggunakan 

aplikasi online dalam rangka 

memenuhi kebutuhan hidup juga 

semakin meningkat. 

Kopassus dalam hal ini, 

meminimalisir pergerakan orang 

ke suatu tempat dengan cara 

menghadirkan barang atau ko-

moditi yang dibutuhkan oleh pra-

jurit dan keluarga melalui peng-

gunaan aplikasi online yang 

aman dan bertanggungjawab. 

Tidak lupa, Kopassus juga me- 

ngadopsi beberapa teknologi 

terapan yang kreatif dan inova-

tif dalam memutus mata rantai 

penyebaran Covid-19 dengan 

menggunakan “kotak disinfek-

tan” barang dan makanan yang 

aman serta ramah lingkungan. 

Selanjutnya, Kopassus juga 

mendorong personelnya un-

tuk hidup mandiri dan menjaga 

stok bahan makanan melalui 

penanaman tanaman pangan 

dengan memanfaatkan lahan 

di pekarangan rumah. Hal ini 

dilakukan guna memastikan 

kualitas ketahanan pangan dan 

membantu memastikan keterse-

diaan sumber pangan bagi pra-

jurit dan keluarga. 

Beberapa langkah upaya 

telah dilakukan, seperti halnya 

menggalakkan budidaya ikan 

lele, menanam tumbuhan um-

bi-umbian dan mendorong upa-

ya ternak ayam secara mandiri 

bagi prajurit dan keluarganya. 

Kopassus sadar bahwa bahan 

makan merupakan kebutuhan 

pokok dan utama manusia. 

Dengan menjamin ketersediaan 

bahan makanan tersebut, maka 

moril dan kesehatan prajurit di 

masa pandemik Covid-19 ini 

dapat senantiasa terjaga. Selain 

itu, tidak menutup kemungkinan 

adanya upaya untuk dapat sa 

ling berbagi dan bertukar ba-

han pangan dengan tetangga 

di sekitar tempat tinggal prajurit 

masing-masing.

Menjaga imunitas tubuh 

juga sama pentingnya dalam 

mencegah penularan virus, wa-

laupun pada dasarnya tubuh 

manusia memiliki system imun 

untuk melawan virus dan bak-

teri penyebab penyakit, namun 

beberapa kondisi seperti penu-

aan, kurang gizi, penyakit, bah-

kan obat-obatan tertentu dapat 

melemahkan sistem imun atau 

daya tahan tubuh seseorang. 

Oleh karena itu, fungsi sistem 

imun perlu senantiasa dijaga 

agar daya tahan tubuh kuat. 

Salah satu cara yang akan 

diterapkan oleh Kopassus untuk 

menjaga dan mempertahankan 

sistem imun atau daya tahan 

tubuh secara alami bagi prajurit 

yaitu dengan menerapkan olah-

raga secara rutin dan teratur se-

hingga dengan daya tahan tu-

buh yang baik dapat mencegah 

masuknya virus ke dalam tubuh. 

Olahraga ini tentunya dilak-

sanakan secara teratur dan ter-

program untuk menghindari kon-

traproduktif dari tujuan olahraga 

itu sendiri, seperti overtraining 

yang malah dapat menurun-

kan daya tahan tubuh sehingga 

sangat berisiko terutama di saat 

pandemi corona ini. 

Peran dan fungsi Lembaga 

pemerintah lainnya juga men-

jadi penting dalam situasi 

seperti ini. Layaknya kejadian 

bencana alam dan bencana 

luar biasa seperti ini, peran 

serta seluruh stake holder 
terkait sangat diharapkan untuk 

dapat bekerja sama dan saling 

melengkapi guna memastikan 

segala rencana dan program 

pemerintah dapat dijalankan 

dengan baik dan tepat sasaran. 

Oleh karena itu, Kopassus 

juga menggandeng beberapa 

instansi pemerintah dan swasta 

dalam rangka penanganan 

wabah pandemic Covid-19, 

seperti halnya, membantu 

Pemda setempat guna memas-

tikan penerapan protokol 

Covid-19 dapat dilaksanakan 

dengan baik, bekerja sama 

dengan PMI dalam rangka upaya 

penyemprotan disinfektan dan 

membantu dalam pelaksanaan 

donor darah. 

Strategi terakhir yang dilak-

sanakan oleh satuan Kopassus 

adalah dengan selalu melak-

sanakan identifikasi terhadap 
personel yang tinggal di dalam 

Asrama kesatrian Kopassus 

yaitu dengan melaksanakan 

pengklasifikasian dan rapid test 
secara berkala, hal tersebut se-

bagai tindak lanjut dan langkah 

antisipatif dalam rangka pence-

gahan penyebaran Covid-19 di 

lingkungan Asrama Kesatrian 

Kopassus. 

Dengan penerapan aturan 

protokol Covid-19 yaitu Social 
Distancing dan Physical Dis-
tancing, serta melalui kegiatan 

yang simultan dan antisipatif, 

diharapkan satuan Kopassus 

mampu mencegah penyebaran 

Covid-19 di lingkungan Asrama 

Kesatrian Kopassus. Dengan 

demikian, Kopassus siap menuju 

era New Normal yang ditetapkan 

oleh pemerintah nantinya dan 

harapan ke depan, Kopassus 

dapat menjadi Role Model bagi 

satuan-satuan lain di Jajaran TNI 

pada umumnya dan TNI AD pada 

khususnya. [***]

Terimakasih. 

KOMANDO!!!
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K
asus Covid-19 pertama 

kali diumumkan oleh 

Presiden RI pada tanggal 

2 Maret 2020. Pada 

tanggal 23 Maret 2020, keluarga 

besar Dispsiad mengalami kedu-

kaan dengan meninggalnya 

salah seorang perwira terbaik 

Dispsiad, Kolonel Caj Ardisutopo 

Endro Tjahjono, S.Psi., M.Psi.T., 

Kepala Lembaga Seleksi Pen-

didikan Dispsiad akibat Covid-19 

di Rumah Sakit Dustira. 

 Wabah Covid-19 sebelumnya 

hanya dikenal dari media dan 

terasa seperti sesuatu yang 

jauh, tiba-tiba menjadi sangat 

personal bagi keluarga besar 

Dispsiad.  Muncul penghayatan 

bahwa virus Covid-19 dapat 

menulari siapa saja, sehingga 

personel Dispsiad pun kemudian 

mempelajari dengan saksama 

berbagai hal terkait Covid-19. 

 Pada saat itu, belum ada 

panduan apa pun tentang pe- 

ran intervensi psikologi dalam 

menangani Covid-19. Walaupun 

Direktorat Jenderal Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit, 

Kementerian Kesehatan RI pada 

tanggal 16 Maret 2020 sudah 

mengeluarkan buku panduan 

“Pedoman Pencegahan dan 

memberikan dukungan edukasi 

psikososial untuk kelompok dan 

masyarakat luas.

 Selanjutnya, Kadispsiad    

melaksanakan koordinasi de-

ngan Dr. Seger Handoyo, Ketua 

Himpunan Psikologi Indonesa 

(Himpsi) sebagai organisasi 

induk profesi psikologi, tentang 

metode dan bentuk intervensi 

psikologi yang dapat dilakukan 

untuk menanggulangi Covid-19 

di lingkungan TNI AD, serta 

bagaimana cara menyiasati 

fakta bahwa Dispsiad tidak 

memiliki kepanjangan tangan di 

daerah. 

 Kemudian, pada tanggal 

26 Maret 2020, Dispsiad mem-

publikasikan e-book yang berisi 

“Tips dalam Mengelola Kese-

jahteraan Psikososial untuk 

Menghadapi Covid-19”, yang 

PERAN DINAS PSIKOLOGI 
ANGKATAN DARAT (DISPSIAD) 

DALAM PENANGGULANGAN COVID-19 

DI RUMAH SAKIT DARURAT 

WISMA ATLET, KEMAYORAN

Pengendalian Corona Virus 

Disease (Covid-19)” dalam 

bentuk e-book, namun masih 

terbatas pada tindakan-tin-

dakan spesifik medis. Barulah 
pada tanggal 23 Maret 

2020, bersamaan dengan 

peresmian Rumah Sakit Da-

rurat (RSD) Penanganan 

Covid-19, Wisma Atlet Kema- 

yoran oleh Presiden RI, Gugus 

Tugas Percepatan Penanganan 

Covid-19 mempublikasikan e- 
book “Pedoman Penanganan 

Cepat Medis dan Kesehatan 

Masyarakat Covid-19 di Indo-

nesia”, yang menyebutkan ten-

tang pentingnya menjaga sistem 

imunitas diri, seperti asupan 

makan bergizi, konsumsi sup-

lemen vitamin, berolahraga, 

serta cukup istirahat. 

 Selain itu, buku panduan 

tersebut juga menyebutkan ten-

tang perlunya komunitas psi-

kologi membantu “mengedukasi 

dan memberikan dukungan psi-

kologi untuk mengurangi kepa 

nikan masyarakat selama wa-

bah Covid-19”. 

 Dari penjelasan tersebut, 

mulailah disadari bahwa psi-

kologi memiliki peran yang 

penting, baik secara invididual 

dalam memelihara kesehatan 

mental penderita Covid-19 se-

hingga penderita dapat memiliki 

waktu istirahat/tidur yang cukup 

yang dibutuhkan untuk imunitas 

tubuh mereka, maupun dalam 

Oleh: Brigjen TNI Dr. Eri Radityawara Hidayat, MBA., MHRMC.

(Kadispsiad)
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Kapten Inf Didon Permadi, S.Psi., M.Psi. sedang melaksanakan konseling tatap muka dengan 
pasien

berisi tentang berbagai pe-

san-pesan singkat untuk meng-

hadapi Covid-19 dari sisi sudut 

pandang psikologi bagi anggota 

TNI AD. E-book ini juga disertai 

dengan tautan ke situs edukasi 

psikososial dari Himpsi Pusat 

tentang Covid-19, serta ke situs 

bantuan psikologi secara tele-

konseling yang diselenggarakan 

oleh Himpsi Wilayah di seluruh 

Indonesia. 

 Pada tanggal 30 Maret 2020, 

Himpsi Wilayah Jabar menye-

lenggarakan sarasehan bagi 

seluruh lembaga psikologi yang 

ada di Jawa Barat dalam hal 

ini termasuk Dispsiad, dengan 

tema ‘Konseling Online Se-Ja-

wa Barat” sekaligus mensosial-

isasikan panduan tersebut. Ke-

giatan ini ditindaklanjuti dengan 

pelibatan perwira psikologi ber-

pangkat Mayor ke bawah dalam 

memberikan pelayanan konseling 

online di Wilayah tersebut bekerja 

sama dengan Himpsi Jabar. 

 Bagi Dispsiad, kegiatan 

tele-konseling ini dapat dianggap 

sebagai pelatihan awal bagi para 

personel Dispsiad yang akan dili-

batkan dalam penugasan sebe-

narnya di lapangan. Hal ini meng-

ingat sebelumnya  telah muncul 

permintaan lisan dari Kepala Pu-

sat Kesehatan (Kapuskes) TNI 

Mayor Jenderal TNI dr Bambang 

Dwi Hasto, Sp.B., FInaCs., M.Si., 

sebagai Kepala Satuan Tugas 

Kesehatan TNI, Komando Tugas 

Gabungan Terpadu (Kogasgab-

pad), RSD Wisma Atlet, tentang 

perlunya pelibatan personel psi-

kologi untuk mendukung tugas 

Satgaskes TNI. 

 Permintaan ini kemudian 

ditindaklanjuti melalui Surat 

Telegram Panglima TNI Nomor 

ST/529/2020 tanggal 8 April 2020 

tentang permohonan personel 

Tim Psikologi kepada Mabes 

Angkatan untuk bergabung 

dengan Satgaskes TNI di RSD 

Wisma Atlet. Dispsiad pun 

kemudian menyelenggarakan 

pelatihan yang lebih intensif 

selama 2 hari dengan mengikuti 

kaidah-kaidah yang ditetapkan 

oleh panduan layanan psikologi 

yang dikeluarkan Himpsi, bagi 

para Mayor ke bawah yang 

memiliki riwayat kesehatan yang 

baik dan tidak memiliki penyakit 

penyerta. 

 Berdasarkan Surat Perintah 

Kasad Nomor Sprin/ 1254 /

IV/2020 tanggal 17 April 2020, 

maka pada tanggal 20 April 

2020, dilaksanakan acara pem-

berangkatan Tim Dispsiad yang 

dipimpin oleh Kapten Inf Didon 

Permadi, S.Psi., M.Psi. dengan 

anggota, Letda Caj Ganis Ali 

Mukti, S.Psi., M.Si. dan Letda 

Caj (K) Rosalia Oktavina Vysma, 

S.Psi., ke RSD Wisma Atlet. 

Tim yang bertugas selama 1 

bulan ini, akan dirotasi dengan 

tim berikutnya sampai masa 

penugasan Satgaskes TNI di 

RSD Wisma Atlet berakhir. 

 Kemudian, sesuai hasil 

koordinasi Kadispsiad dengan 

Ketua Himpsi Pusat, dalam 

rangka standarisasi pelayanan 

psikologi di RSD Wisma Atlet, 

pada tanggal 22 April 2020 

dilaksanakan teleconference yang 

diselenggarakan Satgas Layanan 

Psikologi Covid-19 Himpsi bekerja 

sama dengan Dispsiad, Dispsial, 

dan Dispsiau. Hal ini mengingat, 

walaupun Tim Psiad adalah Tim 

Psikologi yang pertama bergabung 

dengan Satgaskes TNI, namun 

selanjutnya akan bergabung de- 

ngan Tim Dispsial dan Dispsiau, 

serta relawan Himpsi.

 Sebagai pelopor pelayanan 

psikologi di RSD Wisma Atlet, 

Kapten Didon dkk. ternyata 

menemukan bahwa tugas-tugas 

layanan psikologi yang harus 

dilaksanakan di lapangan tidak 

semuanya dapat mengikuti pan-

duan layanan yang sudah di-    

keluarkan oleh Himpsi. 

 Berbeda dengan yang dila-

kukan oleh para psikolog di 

tempat lain, di Wisma Atlet, Tim 

Dispsiad ternyata juga harus 

melaksanakan konseling secara 

tatap muka karena telekonse- 

ling dirasakan tidak optimal.  

 Selain itu, para dokter dan 

perawat yang silih berganti 

bertugas untuk merawat pasien, 

selain memastikan semua 

kebutuhan pasien terpenuhi, 

seringkali harus menghadapi 

pasien yang tidak dapat me- 
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Kapten Inf Didon Permadi, S.Psi., M.Psi. sedang memandu aktivitas dukungan 
sosial bagi para pasien Covid-19

ngendalikan emosinya, sehingga 

menjadi sasaran kemarahan 

pasien. Di balik pakaian APD 

tingkat 3 lengkap yang melin 

dungi seluruh tubuhnya, mereka 

harus menahan rasa gerah 

selama 8 jam rotasi penugasan 

sambil menahan untuk tidak 

makan-minum bahkan buang 

air, dengan mengesampingkan 

berbagai permasalahan priba-

dinya seperti misalnya masalah 

keluarganya di rumah. 

 Mengamati kondisi ini, maka 

baik untuk pasien maupun 

Tenaga Kesehatan (Nakes), Tim 

Dispsiad kemudian langsung 

menyusun langkah tindakan 

preventif untuk mencegah mun-

culnya masalah psikologis yang 

lebih berat, serta tindakan ku-

ratif untuk masalah yang me-

merlukan bantuan psikolog, 

karena gangguan dirasa dapat 

mengganggu keberfungsian hi-

dupnya.

 Tindakan preventif bagi Na-
kes antara lain adalah screen-

ing dan wawancara bagi Nakes 
baru guna melihat tingkat gang-
guan psikologis (distress) dan 
kemungkinan gangguan trau-
matis yang dimilikinya, dengan 
menggunakan alat ukur Hopkins 
Symptom Check List (HSCL) un-
tuk pengukuran distress, Impact 
of Event ScaleRevised (IES-r) 
untuk pengukuran retraumatisa-
si, serta Subjective Unit Distress 
Scale (SUDS) untuk melihat 
tingkat gangguan sesuai yang 
dirasakan klien. 

 Untuk menyiapkan Nakes 
dalam menghadapi tantangan 
tugasnya, dilakukan juga psiko-
edukasi melalui webinar tentang 
stress, manajemen stress, serta 
pengenalan Pertolongan Per-
tama Psikologi (Psychological 
First Aid), menyelenggarakan 
aktivitas pencairan dan pengu- 
atan kohesivitas kelompok un-
tuk mengurangi kejenuhan dan 
sebagai sarana pembentukan 

dukungan sosial sesama Nakes 

(buddy care). Bagi pasien, tin-

dakan preventif yang dilakukan 

antara lain adalah psikoedukasi 

secara daring tentang penting 

nya menanamkan pikiran positif, 

tips-tips untuk mengatasi per-

masalahan keseharian, mana-

jemen stress, mengelola emosi, 

dan pembekalan keterampilan 

self-care (relaksasi diri).  

 Untuk tindakan kuratif bagi 

Nakes, Tim Dispsiad antara 

lain menyelenggarakan layanan 

konseling secara tatap muka 

maupun melalui telekonseling 

sesuai kesepakatan dengan 

klien. Di lain pihak, bagi pasien, 

Tim Dispsiad melaksanakan 

tindakan kuratif melalui la-

yanan telekonseling guna me-

minimalisir kontak langsung. 

Namun apabila mendesak, juga 

dilakukan konseling tatap muka 

sesuai kesepakatan, dengan 

jadwal kunjungan yang telah 

ditentukan. 

 Setelah Tim Dispsiad ber-

tugas selama 2 minggu, dan 

berhasil menyusun program 

kegiatan dan Standard Operat-
ing Procedure (SOP) layanan 

psikologi di RSD Wisma Atlet, 

maka Tim Dispsial dan Dispsiau, 

serta Relawan Himpsi kemudian 

bergabung di RSD Wisma Atlet, 

sehingga Satgaspsi TNI menjadi 

lengkap dan lebih optimal dalam 

pelaksanaan tugasnya. 

 Demikianlah, sekilas tulisan 

tentang peran Dispsiad dalam 

penanggulangan Covid-19 di 

RSD Wisma Atlet, Kemayoran. 

Walaupun dirasakan masih ter-

batas, semoga keikutsertaan 

Dispsiad dalam penanganan 

Covid-19 dapat bermanfaat 

bagi penanganan Covid-19 di 

Indonesia pada umumnya, serta 

organisasi TNI dan TNI AD pada 

khususnya. 

Indonesia Pasti Bisa! [***]
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S
ejak awal Maret 2020, 

Indonesia telah memu-

lai peperangan untuk 

menghadapi Virus Co-

rona (Covid-19). Co-

vid-19 adalah penyakit menular 

yang disebabkan oleh jenis coro-

navirus dan pertama kali menja-

di wabah di Wuhan, Tiongkok, 

bulan Desember 2019. Sulitnya 

penanganan wabah ini mem-

buat negara-negara yang terke-

na dampak termasuk Indonesia 
menerapkan kebijakan social 
distancing untuk memutus mata 
rantai penyebaran Covid-19. 

Kebijakan tersebut belum 

efektif karena berdasarkan in-

formasi Gugus Tugas Percepat- 

an Penanganan Covid-19 yang 

dibentuk Pemerintah, yang di-

rilis pada tanggal 1 Juni 2020, 

kasus Covid-19 di Indonesia se-

makin bertambah yakni berjum-

lah 26.940 orang, 17.662 orang 

dirawat, 1.641 orang meninggal 

dan 7.637 orang sembuh. Hal 

tersebut tentu saja berdampak 

sangat negatif bagi kondisi kes-

ehatan penduduk Indonesia 

mengingat begitu mudahnya 

penularan virus ini. 

Selain itu sektor ekonomi 

juga sangat terdampak kare-

na menyentuh seluruh lapisan 

masyarakat, tersendatnya laju 

ekonomi menyebabkan jutaan 

orang kehilangan pekerjaan. 

Tak terkecuali sektor pendidikan 

juga terdampak kebijaksanaan 

ini. Keputusan meliburkan pro- 

ses pembelajaran dari sekolah/

madrasah menjadi di rumah, 

membuat kelimpungan banyak 

pihak. 

Dampak di sektor lainnya juga 

tidak kalah dahsyatnya seperti di 

sektor pariwisata, pembangunan 

dan sektor lainnya. Dari uraian di 

atas dapat disimpulkan bahwa 

pandemi Covid-19 merupakan 
ancaman nonmiliter khususnya 
dari dimensi sosial budaya dan 
ekonomi, serta dimensi lainnya 

sehingga membahayakan ke-

langsungan kehidupan berbang-

sa dan bernegara.1 

Sama halnya dengan an-

caman militer, maka ancaman 

non militer juga harus dihadapi 

dengan strategi pertahanan se-

mesta yang sifatnya total, terpa-

du, terarah, dan berkelanjutan 

sesuai dengan Undang-Un-

dang RI Nomor 3, Tahun 2002 

tentang Pertahanan Negara.2 

Strategi pertahanan semesta 

pada hakekatnya melibatkan 

segenap komponen bangsa, hal 

ini dinyatakan dalam UUD NRI 

Tahun 1945 pasal 30 “Tiap-tiap 
warga negara berhak dan wajib 
ikut serta dalam usaha pembe-

laan negara”. 

Implementasi dari strate-

gi pertahanan semesta adalah 

pembangunan kekuatan mi-

liter dan nirmiliter secara kom-

prehensif, integral, dan holis-

tik yang merupakan tanggung 

jawab pemerintah dan stake-

holder lainnya. Menghadapi 

ancaman militer, menempatkan 

TNI sebagai Komponen Utama 

didukung komponen cadangan 

dan komponen pendukung me-

lalui suatu mobilisasi sesuai ke-

tentuan perundang-undangan. 

Menghadapi setiap ancaman 

nonmiliter akan menempatkan 

1. Kemhan, Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015, hal. 22-23
2. Ibid., hal. 1

KONSEPSI 

PEMBANGUNAN 

KEKUATAN NIRMILITER 

GUNA MENDUKUNG 

KETAHANAN NASIONAL
Oleh: Brigjen TNI Mirza Agus 

(Dirdok Kodiklatad)



YUDHAGAMA J Juni 2020ä

20

Kementerian/Lembaga di luar 

bidang pertahanan sebagai 

unsur utama didukung oleh 

unsur lain kekuatan bangsa 

termasuk Pemda.3 Pembang-

unan kekuatan militer telah 

diaktualisasikan melalui pem-

bangunan postur TNI sebagai 

komponen utama yang me-

liputi pembinaan kekuatan, ke-

mampuan, dan gelar. Namun 

demikian, pembangunan ke-

kuatan nirmiliter sebagai 

komponen cadangan belum 

dilakukan secara terstruktur 

dan sistematis serta belum 

terintegrasi dengan kekuatan 

militer.

Pembahasan

Upaya pertama yang per-

lu dilakukan adalah pem-          

bangunan Sumber Daya Ma-

nusia (SDM) sesuai dengan 

kearifan lokal bangsa Indo-

nesia. Pembangunan SDM 

menjadi satu keniscayaan bagi 

suatu bangsa, karena sejatinya 

pembangunan tidak hanya dili-

hat dari capaian fisik saja teta-

pi juga dari sudut manusianya, 

karena pembangunan seharus-

nya tidak hanya dianalisis dari 

pertumbuhan ekonomi saja, tapi 

juga harus dipahami dari sudut 

manusianya. 

Jumlah penduduk Indonesia 

tahun 2020 diperkirakan sebesar 

269,6 juta jiwa yang menempati 

urutan terbesar keempat di dunia, 

serta diprediksi pada tahun 2045 

akan mencapai 319 juta jiwa (pada 

kondisi ini diperkirakan akan 

mengalami bonus demografi), 
merupakan modal dasar dalam 

pembangunan SDM Indonesia.4 

Pembangunan SDM Indonesia 

seyogyanya dilakukan melalui 

perbaikan sistem pendidikan, 
kesehatan, dan perlindungan 
sosial.

Perbaikan sistem pendi-

dikan, utamanya revitalisasi 

sistem pendidikan vokasi harus 

disesuaikan dengan kebutuhan 

industri dan perkembangan tek-           

nologi informasi. Perbaikan 

sistem jaminan kesehatan di-

upayakan dengan pemberian 

layanan kesehatan yang opti-

mal dan penyediaan fasilitas ke- 

sehatan yang memadai secara 

gratis khususnya bagi kalangan 

menengah ke bawah. 

Adapun perbaikan sistem 

perlindungan sosial harus me-

liputi jaminan hari tua, asuransi 

kesehatan nasional, jaminan 

kecelakaan kerja, dan jaminan 

kematian kepada seluruh war-

ga negara Indonesia. Dengan 

kualitas SDM Indonesia yang 

unggul maka segala bentuk 

ancaman termasuk pandemi 

Covid- 19 akan dapat segera 

dinetralisir. 

Upaya berikutnya ada-

lah pembangunan kekuatan 

nirmiliter yang meliputi aspek 

regulasi, rekrutmen, latihan, 
serta mobilisasi dan demobil-

isasi. Hal ini sejalan dengan teori 

pembangunan yang hakekatnya 

adalah suatu usaha atau rang-

kaian proses perubahan yang 

terus-menerus yang dilakukan 

oleh suatu bangsa, negara, 

dan pemerintah untuk menuju 

keadaan yang lebih baik dalam 

rangka pembinaan bangsa (na-

tion building) berdasarkan nor-

ma-norma tertentu.5

Upaya pertama yakni melalui 

regulasi merupakan aspek 

penting demi pembangunan 

kekuatan nirmiliter sebagai 

pondasi yang kuat dan ko-

koh dalam implementasinya. 

Regulasi terkait pembangunan 

kekuatan nirmiliter telah diatur 

dalam Undang-Undang RI No-

mor 3 Tahun 2002, pasal 9 ayat 

(1) bahwa “Setiap warga ne- 

gara berhak dan wajib ikut serta 

dalam upaya bela negara yang 

diwujudkan dalam penyeleng-

garaan pertahanan negara”.  

Terkait keikutsertaan warga 

negara dalam penyelenggaraan 

3. Ibid., hal. 294. Tempo.co, https://bisnis.tempo.co/read/1307583/bps-proyeksi-jumlah-penduduk-indonesia-319-juta-jiwa-pada-2045/full&view=ok, diakses pada 31 Mei 2020.5. Sondang P.Siagian, Manajemen Modern:Bunga Rampai, 1994, diambil dari https://profsyamsiah.wordpress.com/2009/03/19/pengertian-pembangunan/, diakses pada 31 Mei 2020.

Kesiapan prajurit dalam menghadapi ancaman, baik dalam maupun luar negeri.
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pertahanan negara selanjutnya 

ditegaskan dalam UUD NRI 

Tahun 1945 pasal 30 ayat (1) 

bahwa “setiap warga negara 

berhak dan wajib ikut serta 

dalam usaha pertahanan dan 

keamanan negara” kemudian 

dalam Pasal 30 ayat (2) 

disebutkan bahwa “usaha per-

tahanan dan keamanan negara 

dilaksanakan melalui sistem 

pertahanan dan keamanan 

rakyat semesta oleh TNI dan 

Polri sebagai kekutan utama, 

dan rakyat sebagai kekuatan 

pendukung”.

Pengesahan Rancangan 

Undang-Undang (RUU) ten-

tang Pengelolaan Sumber 

Daya Nasional (PSDN) untuk 

Pertahanan Negara pada tahun 

2019 merupakan babak baru 

dalam upaya memperkuat sistem 

pertahanan negara. UU Nomor 

23 tahun 2019 tentang PSDN 

memuat beberapa hal yang 

sifatnya strategis khususnya 

dalam pembangunan kekuatan 

nirmiliter yaitu adanya sifat 

‘sukarela’ dalam keikutsertaan 

warga negara menjadi Kom-

ponen Cadangan karena sem-

pat muncul kekhawatiran akan 

ada wajib militer setelah UU 

PSDN disahkan. 

Dengan berlakunya UU 

PSDN tersebut maka un-

dang-undang lainnya harus di-

cabut agar tidak terjadi tumpang 

tindih regulasi dan UU PSDN 

dapat dipedomani secara utuh. 

Selain itu, perlu segera disusun 

peraturan pemerintah sebagai 

dasar pelaksanaan pelatihan 

bela negara.  

Upaya kedua yakni melalui 

rekrutmen kekuatan nirmiliter 

sebagai komponen cadangan 

yang  dibangun berdasarkan 

prinsip keindonesiaan, me 

ngacu pada kondisi geografi, 
demografi, dan sosial budaya 

Indonesia termasuk kemam-

puan anggaran yang dimiliki. 

Besarnya jumlah penduduk 

Indonesia adalah suatu keung-

gulan, merupakan modal yang 

positif bagi pembangunan keku-

atan nirmiliter yang sangat 

kuat bagi bangsa Indonesia. 

Namun pembangunan kekuatan 

nirmiliter dengan melibatkan se-

luruh penduduk Indonesia akan 

membutuhkan anggaran yang 

sangat tinggi.

Rekrutmen harus dilakukan 

secara bertahap dengan mem-

perhatikan efektifitas dan efisien-

si, yang jumlahnya di sesuaikan 

dengan kemampuan anggaran 

negara. Untuk mencapai target 

kekuatan komponen cadangan 

yang ideal, setiap tahun harus 
direkrut minimal 50.000 war-
ga negara sebagai komponen 
cadangan. Tentu saja disertai 

dengan persyaratan yang su-

dah ditentukan, namun secara 

umum setiap Warga Negara 
Indonesia yang berusia 18-35 
tahun diperbolehkan mengikuti 
seleksi. 

Adapun persyaratan lain-

nya bisa disamakan dengan 

persyaratan penerimaan PNS, 

Prajurit TNI, dan Polri yaitu: 1) 

Beriman dan bertakwa kepa-

da Tuhan Yang Maha Esa, 

2) Setia kepada Negara Ke-

satuan Republik Indonesia 

yang berdasarkan Panca- 

sila dan Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia 

tahun 1945, 3) Tidak memi-

liki catatan kriminalitas yang 

dikeluarkan secara tertulis 

oleh Kepolisian Republik In-

donesia, dan 4) Sehat jasma-

ni dan rohani. 



YUDHAGAMA J Juni 2020ä

22

Selanjutnya bagi calon yang 

dinyatakan memenuhi syarat 

harus mengikuti pemerik-

saan/pengujian yang meliputi: 

Administrasi, Kesehatan, Jas-

mani, Mental Ideologi, dan Psi-

kologi.    

Upaya ketiga yakni melalui 

pelatihan militer dasar yang ber-

tujuan untuk membentuk pola 

pikir, pola sikap, dan pola tindak 

warga negara sebagai kom-

ponen cadangan yang setiap 

saat siap melaksanakan tugas 

mendukung komponen utama 

bila dibutuhkan. Pelatihan dapat 

dilakukan secara terpusat atau-

pun tersebar dengan meman-

faatkan lembaga pendidikan 

TNI/Polri yang sudah ada. 

Latihan dilaksanakan sela-

ma 3 bulan dengan memberikan 

materi-materi militer dasar di an-

taranya Peraturan Baris Berba-

ris (PBB), Menembak, Survival, 

Navigasi, dan juga diberikan 

materi lain yang diperlukan un-

tuk mendukung TNI pada saat 

perang.

Upaya keempat yakni me-

lalui mobilisasi dan demobil-

isasi. Penggunaan kekuatan 

nirmiliter sebagai komponen 

cadangan melalui mobilisasi 

diperlukan untuk membantu 

komponen utama dalam meng-

hadapi ancaman militer. Mobil-

isasi diselenggarakan dengan 

tujuan untuk menanggulangi 

setiap ancaman yang memba-

hayakan persatuan dan kesatu-

an bangsa serta kelangsungan 

hidup bangsa dan negara In-

donesia. Mobilisasi dapat dike-

nakan kepada seluruh kom-

ponen cadangan ataupun 

sebagian disesuaikan dengan 

besar kecil ancaman yang di- 

hadapi dan kebutuhan kemam-

puan komponen cadangan da-

lam mengatasi ancaman.6

Sedangkan demobilisasi 

merupakan tindakan peng-

hentian pengerahan dan peng-

hentian penggunaan Sumber 

Daya Nasional yang berlaku 

untuk seluruh wilayah negara 

yang diselenggarakan secara 

bertahap guna memulihkan 

fungsi dan tugas setiap unsur 

seperti sebelum berlakunya. 

Demobilisasi diselenggarakan 

secara bertahap dengan 

mengutamakan pemulihan pe-

nyelenggaraan tugas umum 

pemerintah dan kehidupan 

sosial ekonomi masyarakat. 

Mobilisasi dan demobilisasi 

dinyatakan oleh Presiden atas 

persetujuan DPR.7 [***]

6. UU RI No 23 tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, pasal 29.7. Ibid., pasal 69-70.

Melatih kemampuan dan profesonalisme prajurit
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POLEMIK PELIBATAN TNI DALAM PENANGANAN 

TERORISME : PRO KONTRA RENCANA PERPRES

1.  UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang2. “Draf Perpres Pelibatan TNI belum Disetor ke Presiden” https://mediaindonesia.com/read/detail/314187-draf-perpres-pelibatan-tni-belum-disetor-ke-presiden diakses pada 19 Mei 2020

Oleh: Brigjen TNI Totok Imam Santoso, S.IP, S.Sos, M.Tr  (Han)

(Kepala Pusat Pengkajian Strategis TNI)
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3. Pihak yang mempermasalahkan, beberapa di antaranya adalah KontraS, Elsam, LBH Pers, Amnesti Internasional Indonesia, Imparsial YLBHI, LBH Masyarakat, dan Indonesian Corruption Watch, diambil dari sumber Paparan Pembahasan Rancangan Perpres t4. “Presiden diminta tunda pengesahan perpres pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme”, diakses dari https://www.voaindonesia.com/, diakses pada 19 Mei 20205. “Rancangan Perpres Terorisme dinilai Rancu dan Tumpang Tindih”, diakses dari https://www.jawapos.com/nasional/, diakses pada 19 Mei 20206. “Gubernur Lemhannas Nilai Pelibatan TNI Tangani Terorisme Rawan Tumpang Tindih”, https://news.detik.com/berita/d-5013757/gubernur-lemhannas-nilai-pelibatan-tni-tangani-terorisme-rawan-tumpang-tindih, diakses pada 19 Mei 2020
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 7. Negara yang dibandingkan adalah Malaysia, Singapura, Australia dan Amerika Serikat, lihat Yanyan M. Yani dan Ian Montratama, “Mengenal Dewan Keamanan Nasional di Empat Negara sebagai referensi Pembentukkan Stru8. “Kelompok Radikal Cemas TNI Terjun Berantas Terorisme”, https://www.medcom.id/nasional/politik/GNl4M92N-kelompok-radikal-cemas-tni-terjun-berantas-terorisme diakses pada 19 Mei 2020
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 9. “Kelompok Radikal Cemas TNI Terjun Berantas Terorisme”, https://www.medcom.id/nasional/politik/GNl4M92N-kelompok-radikal-cemas-tni-terjun-berantas-terorisme10. Istilah ‘penanganan terorisme’ mengacu pada definisi yang lebih umum daripada penanggulangan terorisme Paparan Pembahasan Rperpres tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan HAM11. Evan A. Laksmana dan Michael Newell. “Political violence and counterterrorism: Disputed boundaries of a postcolonial state”, dalam Michael Boyle (ed). (2019). Non-Western Responses to Terrorism. Manchester University Press, hlm. 128-142
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S
esuai Undang-Un-

dang Nomor 34 Ta-

hun 2004 tentang 

TNI khususnya da-

lam pasal 1  angka 21 

disebutkan bahwa Tentara ada-

lah “warga negara yang diper-

siapkan dan dipersenjatai untuk 

tugas-tugas pertahanan Nega-

ra guna menghadapi ancaman 

militer maupun ancaman ber-

senjata”. Dalam melaksanakan 

tugas tersebut tentunya Praju-

rit TNI harus mempunyai ke-

mampuan di bidang kemiliteran 

maupun kondisi fisik yang sa-

mapta sehingga ketika melak-

sanakan tugas dapat berhasil 

dengan baik. 

Dalam sistem rekrutmen 

untuk menjadi Prajurit TNI,          

harus melalui berbagai tahapan 

sebelum dinyatakan memenuhi 

syarat menjadi Prajurit TNI 

di antaranya yaitu  lulus dari 

persyaratan administrasi, psi-

kologis, akademis, mental 

ideologi, dan jasmani. Pada  

persyaratan kemampuan jas-

mani merupakan hal yang 

mutlak bagi seorang Prajurit, 

dikarenakan tugas-tugas yang 

nanti diembannya  memerlukan 

kondisi fisik yang samapta. 

Kondisi yang 

samapta harus terus 

terpelihara mulai awal 

menjadi Prajurit sampai dengan 

purna bakti karena penugasan 

Prajurit tidak dapat dilepaskan 

dari  kekuatan fisik yang 
dimiliki oleh Prajurit. Kegiatan 

pembinaan jasmani yang 

dilaksanakan secara kontinyu 

dan sistematis, berjenjang dan 

berkelanjutan menjadi dasar 

tuntutan setiap Prajurit untuk 

selalu dapat menjaga kebugaran 

jasmani dalam mendukung 

pelaksanaan tugas pokok masa 

kini dan yang akan datang.

Dua orang anggota TNI dari 

satuan elite TNI AD Kopassus, 

Lettu Inf Erizal Zuhri Sidabutar 

dan Serda Rizky Ramadhan 

tewas diserang oleh Kelompok 

Kriminal Bersenjata di Kabupa 

ten Intan Jaya, Papua, Selasa 

17 Desember 2019. Selain itu, 

dua orang Prajurit TNI AD gugur 

diserang oleh Kelompok Kri 

minal Bersenjata yang diduga 

pimpinan Lekagak Telenggeng 

saat sedang bakti sosial dalam 

rangka menyambut Natal 

dan Tahun Baru di Kampung 

Kulapa, Distrik Hitadipa, 

Kabupaten Intan Jaya, Selasa, 

17 Desember 2019 sekitar pukul 

15.30 WIT. Insiden penyerangan 

itu terjadi saat sejumlah anggota 

TNI-Polri beserta masyarakat 

sedang mengangkut logistik 

dari landasan helikopter 

ke arah Kampung Kulapa, 

tempat kegiatan bakti sosial. 

Dalam jarak sekitar 150 meter 

dari pinggir kampung, KKB 

yang diperkirakan berjumlah 

UPAYA MENINGKATKAN KEMAMPUAN 

FISIK PRAJURIT MELALUI METODE 

LATIHAN CIRCUIT TRAINING DALAM 

MENDUKUNG TUGAS POKOK 

DI DAERAH PENUGASAN
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10 orang dengan senjata 

campuran melakukan serangan 

secara mendadak hingga 

menyebabkan Lettu Erizal dan 

Serda Rizky gugur.

TNI berhasil menemukan 

markas (KKB) di salah satu 

perkampungan di Distrik Titigi, 

Kabupaten Intan Jaya, Papua. 

Setelah memastikan mereka 

adalah kelompok bersenjata, 

TNI membuka tembakan ja-

rak jauh dan diyakini mengenai 

satu anggota KKB. “Kita sempat 

lepaskan tembakan dua kali, 

yang pertama diyakini berhasil 

mengenai salah seorang KKB 

yang kemudian digotong oleh 

teman-temannya ke dalam se-

buah honai,” kata Wakil Kapen-

dam XVII/Cenderawasih Letkol 

Inf Dax Siantur saat dihubungi, 

Kamis (16/1/2020). 

Dari artikel di atas me-

nyebutkan bahwa letak ke-

lompok kriminal tersebut sulit 

dijangkau oleh Prajurit sehingga 

penembakan dilakukan dari 

jarak jauh, situasi alam dan 

letak geografis Papua memang 
berbeda dengan wilayah lainnya. 

Untuk itu diperlukan program 

latihan jasmani khusus agar 

memperoleh hasil yang maksimal 

dalam melaksanakan penugasan.

Berita tentang  terjadinya  

baku tembak antara TNI dan 

Kelompok Kriminal Bersenjata 

(KKB) di Bewan Baru, Distrik 

Yeti, Kabupaten Keerom, Pa-

pua, Senin (30/12/2019). Seo-

rang anggota TNI dari Yonif 713, 

Serda Miftachur Rohmat gugur 

dalam baku tembak tersebut. 

Sedangkan seorang anggota 

TNI lainnya, Prada Juwandhy 

Ramadhan terluka di bagian pe-

lipis. Anggota yang gugur, Ser-

da Miftachur merupakan Wakil 

Komandan Pos Berawan Baru 

Satgas Yonif 713/ST. Kapen-

dam XVII/Cenderawasih Kolo-

nel Cpl Eko Daryanto menga-

takan, saat itu sepuluh anggota 

hendak mengambil logistik ke 

Pos Kali Asih, termasuk Serda 

Miftachur. Jarak dari Pos Be-

wan Baru ke Pos Kali Asih yakni 

sekitar 5 kilometer. Waktu tem-

puh diperkirakan sekitar 3 jam. 

Saat perjalanan mengambil lo-

gistik itulah, sekelompok orang 

menghadang mereka.

Dari beberapa kejadian serta 

data-data tersebut di atas maka 

tugas-tugas seorang Prajurit 

di daerah operasi sangatlah 

mengandung risiko yang tinggi 

hingga mengakibatkan dengan 

gugurnya Prajurit tersebut. 

Dalam hal ini salah satu faktor 

yang berpengaruh adalah 

kemampuan jasmani Prajurit 

tersebut, dimana Prajurit harus 

menempuh jarak yang cukup 

jauh untuk melakukan patroli, 

keamanan maupun untuk me- 

ngambil logistik yang dikirim 

oleh Komando Atas.

TNI AD memiliki prinsip dasar 

dalam jasmani mengutip dari 

pepatah populer yang tak lazim 

lagi adalah “Di dalam tubuh yang 

sehat terdapat jiwa yang 

kuat”. Hal ini menjadi 

slogan yang menjadi 

k e s e p a k a t a n 

b a h w a s a n y a 

seberat apa 

pun tugas 

yang diemban 

jika memiliki 

kondisi fisik 
prima, maka 

secara praktis 

akan mudah 

menyelesaikan 

tugas dengan 

mudah. Circuit 
Training di daerah 

penugasan mengatur 

tentang bentuk-bentuk 

latihan serta tahapan latihan 
mulai dari pembentukan, pe-
ningkatan dan pemeliharaan 
kemampuan jasmani sehingga 
setiap Prajurit mempunyai kondisi 
fisik dan kebugaran yang selalu 
terjaga guna mendukung saat 
melaksanakan tugas di daerah 
penugasan. Namun hingga 
saat ini belum ada referensi 
yang dapat dijadikan pedoman 
dalam penyelenggaraan Circuit 
Training di daerah penugasan, 
bagi pembina fungsi jasmani atau 

pelatih yang menyelenggarakan 
pembinaan jasmani. Kondisi 
ini mendorong Dinas Jasmani 
Angkatan Darat untuk me-
nyusun Pedoman tentang Pe-
nyelenggaraan Circuit Training 
di daerah penugasan di Ling-
kungan Angkatan Darat.

Berdasarkan tuntutan ke-
mampuan fisik Prajurit maka 
bagaimana mengembangkan 
suatu metode agar para Prajurit 
semakin tertarik untuk melaku-
kan latihan aerobik dalam rang-
ka memelihara dan meningkat-
kan kebugaran jasmani melalui 

Circuit Training di daerah penu-

gasan. 
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Yang mendasari dari perma-

salahan di atas antara lain: pa- 

radigma kebutuhan fisik Prajurit 
saat ini, ketidaksiapan Prajurit 

di daerah penugasan terutama 

fisik yang tidak mendukung dan 
kurangnya minat Prajurit untuk 

berlatih fisik di daerah operasi.

Tantangan ke depan terha-

dap perubahan arus teknologi 

informasi dampak sangat sig-

nifikan terhadap perubahan 
perilaku Prajurit. Berkembang-       

nya metode atau cara yang 

lebih sederhana dan tidak 

membutuhkan proses lama 

menjadi bagian sisi positif da-

lam mengembangkan karakter 

Prajurit yang memiliki intelek-

tual dan berpikiran maju. Na-

mun kondisi ini tidak berimbang 

di hadapkan dengan masalah 

efek yang membias dari suatu 

aktivitas yang tidak membawa 

manfaat, malah justru berakibat  

mengubah karakter dengan hi- 

langnya kewaspadaan dan bah-

kan tidak lagi mengurus dirinya 

sendiri. 

Salah satu kasus di mana 

Prajurit zaman sekarang 

ter-belenggu oleh kemutakhiran 

sarana komunikasi berupa gad-

get. Hampir dapat dipastikan 

perbandingan antara waktu un-

tuk melakukan aktivitas fisik le-
bih sedikit daripada waktu untuk 

memainkan gadget sampai ti-

dak mengenal waktu. Sehingga 

pada waktunya untuk melaku-

kan aktivitas fisik rutin keinginan 
untuk berupaya meningkatkan 

kemampuan fisiknya melemah.

Akhir-akhir ini, setelah diuji 

melalui parameter tes kesegar- 

an jasmani dalam UKP, masih 

banyak Prajurit  memiliki tingkat 

kesegaran jasmani dan ketang-

kasan yang rendah. Selain itu, 

dari sisi postur tubuh perimbang- 

an berat badan 30% dinyatakan 

overweight. Hal ini berdasarkan 

data dari nilai kesamaptaan 

periodik semester II TA 2019.              

Kenyataaan yang sudah terja-

di terhadap gejala di atas dan 

yang menjadi bagian tugas ke 

depan terhadap tuntutan tugas 

yang semakin komplek,  terletak 

pada bagaimana menemukan 

suatu gagasan sederhana untuk 

memberikan metode paling jitu, 

dan berpeluang kepada kesem-

patan banyak Prajurit untuk sela-

lu menjaga kondisi fisik dengan 
baik. Karena jika hal ini dibiarkan 

begitu saja, alhasil sumber daya 

manusia mengalami penurunan 

mental sehingga semangat kerja 

dan kesiapan tempur akan ter-

ganggu.

Penyelenggaraan Circuit 
Training  di daerah penugasan 

merupakan salah satu metode 

latihan peningkatan  daya  ta- 

han  jantung  dan  paru serta  

kekuatan otot lokal, agar diper-

oleh hasil yang optimal sesuai 

standar yang telah ditetapkan 

maka penyelenggaraan Circuit 
Training  di daerah penugasan 

harus berpedoman pada tujuan, 

sasaran, sifat, peranan, organi-

sasi, tugas dan tanggungjawab, 

syarat personel, teknik, sarana 

dan prasarana serta faktor-fak-

tor yang mempengaruhi guna 

mendukung pelaksanaan tu-

gas. Circuit  Training di daerah 

penugasan merupakan  bentuk  

kegiatan  fisik yang memerlukan 
kemampuan fisik  yang  prima 
serta  mental  yang  baik.   Cir-
cuit  Training  ini dilaksanakan 

secara bertahap, bertingkat dan 

berulang-ulang  mulai dari latih- 

an yang ringan menuju berat, 

baik volume maupun intensitas. 

Agar kegiatan latihan menca-

pai hasil optimal maka kegiatan   

dilaksanakan melalui perenca-

naan,  persiapan, pelaksanaan, 

dan pengakhiran. 

Metode Circuit Training 

terdiri dari beberapa macam 

latihan yang harus dilakukan 

dalam waktu tertentu. Setelah 

selesai pada suatu item latihan 
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segera pindah pada item yang 

lain. Demikian seterusnya sam-

pai seluruh item latihan selesai 

dilakukan, sehingga disebut 

telah melakukan satu Circuit. 
Menurut Muhajir (2007: 58) 

Circuit Training adalah urutan       

latihan dengan macam kegiatan 

di setiap pos antara 4 sampai 

dengan 12. Prajurit bebas untuk 

memulai latihan dari mana 

saja. Latihan Circuit Training ini 

bukan berarti hanya diberikan 

dalam waktu-waktu latihan yang 

pendek saja, akan tetapi bisa 

juga diberikan pada awal-awal 

di musim latihan atau di musim 

latihan selanjutnya sebagai 

variasi untuk menghilangkan 

kebosanan latihan.

Penelitian lainnya yang 

dilakukan di World Academy of 
Science, Engineering and Tech-
nology dalam jurnal International 
Journal of Sport and Health 
Science menjelaskan bahwa 

Circuit Training merupakan 

suatu latihan yang paling efi-
sien dalam segi waktu untuk 

bisa meningkatkan kesehatan 

kardiovaskuler dan juga daya 

tahan otot. Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa Circuit 
Training mampu meningkatkan 

kekuatan otot, kelincahan dan 

daya tahan kardiovaskuler para 

subyek.

Kelancaran  dan  keberhasi-

lan  dalam  penyenggaraan  Cir-
cuit  Training  di daerah penu-

gasan sangat dipengaruhi  oleh  

faktor lingkungan dan dinamika 

yang terjadi di lapangan serta 

dukungan administrasi. Maka 

pada penyelenggaraan kegiat- 

an tersebut harus memperha-

tikan tindakan pengamanan 

dan  tindakan administrasi guna  

mendukung kelancaran pelak-

sanaan latihan. Adapun bebe- 

rapa manfaat Circuit Training di 

daerah penugasan:

• Mampu meningkatkan ke-

lincahan dan daya ledak otot. 

Circuit Training yang dilaku-

kan secara sistematis dan 

repetisi akan mampu mem-

berikan efek fisiologis pada 
otot karena adanya pemberi-

an beban latihan yang dilaku-

kan secara terus menerus 

yang akan memberikan stress 

pada otot sehingga otot me- 

ngalami adaptasi fisiologi.

• Mampu meningkatkan stami-

na dan daya tahan. Daya ta-

han adalah suatu faktor fisik 
yang penting dalam menen-

tukan performa Prajurit. Daya 

tahan tubuh yang baik ditan-

dai oleh kemampuan tubuh 

dalam mensuplai kebutuhan 

oksigen, dalam hal ini biasa 

ditandai VO2max.

• Peningkatan kekuatan otot. 

Selain mampu meningkatkan 

kelincahan dan daya tahan, 

Circuit Training juga akan 

berpengaruh pada kekuat-

an otot tubuh. Para peneliti 

menyimpulkan dengan pro-

gram Circuit Training yang 

dilakukan selama 3 kali se- 

minggu dan selama 40 menit 

per sesi latihan akan mampu 

meningkatkan kekuatan otot 

tubuh bagian atas, tengah, 

dan bawah. 

Kesiapan seorang Prajurit   

TNI AD ditentukan oleh tingkat 

kebugaran yang prima guna 

menyiapkan untuk pelaksanaan 

tugas pokok Prajurit sebagai 

Garda terdepan bangsa. In-

tensitas dan kontinuitas latihan 

menentukan kualitas kebugaran 

yang akan dicapai oleh seorang 

Prajurit dengan disiplin, rutini-

tas, dan program latihan yang 

mengarah pada pencapaian 

sasaran terhadap optimalisasi 

kegiatan fisik di satuan secara 
menyeluruh.

Maka dibutuhkan suatu 

metode yang dapat menarik minat 

Prajurit secara psikomotorik. 

Prajurit agar selalu aktif dan 

tergugah untuk meningkatkan 

kebugaran kondisi fisik ma 
sing-masing perorangan yang 

menjadi kebutuhan hidupnya. 

Konsistensi dan kedisiplinan  

untuk mentaati  ketentuan  yang 

ada dalam Circuit Training di 

daerah penugasan ini  oleh para 

pembina dan pengguna  akan 

sangat berpengaruh terhadap  

keberhasilan penyelenggaraan 

Circuit Training di daerah penu-

gasan di lingkungan TNI AD.

Perlu adanya perubahan 

metode pembinaan fisik di satu-

an, di mana pelatih harus mampu 

meramu dengan baik terhadap 

apa yang akan direncanakan, 

materi yang tersampaikan dapat 

dilaksanakan dengan baik dan 

tidak satu pun orang beranggap- 

an, bahwa kegiatan fisik menjadi 
suatu aktivitas yang menjemu-

kan atau membosankan yang 

berdampak  pada lemahnya fisik 
dan mental seseorang, dengan 

cara sosialisasi pentingnya olah-

raga sebagai kebutuhan hidup di 

saat acara olahraga aerobik. 

Pembinaan fisik dengan 
Circuit Training terdapat ber-

bagai metode, yang  menjadi 

suatu hal yang baru bahkan tidak 

terasa bahwa yang dilakukan itu 

mengandung nilai manfaat yang 

cukup besar, di mana membuat 

seseorang merasa nyaman 

untuk melakukan aktivitas fisik 
dengan baik. Program latihan 

aerobik di daerah penugasan 

sebaiknya menggunakan Circuit 
Training dengan waktu yang 

lebih cepat, bisa dilakukan 

kapan dan di mana saja. [***]
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PERAN KOREM 041/GAMAS 
DALAM PENANGGULANGAN 

COVID-19 DI WILAYAH 
PROVINSI BENGKULU

1   Data Penyebaran Covid-19https://www.worldometers.info/coronavirus/diakses pada 16 Mei 2020 pukul 13.30
2  Membandingkan tingkat kematian akibat virus https://www.cnnindonesia.com/internasional/ 20200312160647-113-482934/membandingkan-

wabah-sars-mers-dan-virus-corona/2 diakses pada 16 Mei 2020 pukul 14.00

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease atau 

lebih dikenal dengan Covid-19 

pertama kali ditemukan di 

Wuhan, Cina pada akhir bulan 

Desember lalu. Di Indonesia 

sendiri, kasus pertama kali 

ditemukan pada tanggal 2 

Maret 2020 di wilayah Depok 

yang diduga tertular dari WNA 

asal Jepang pada saat acara 

dansa di Paloma Club, Jakarta 

Selatan.

Pada tanggal 11 Maret 2020, 

WHO menetapkan Covid-19 

sebagai pandemi global setelah 

sebelumnya penyakit yang 

disebabkan oleh Virus SARS-

CoV-2 tersebut menjangkiti 

banyak orang di dunia. Pada 

hari berikutnya jumlah kasus 

terinfeksi Covid-19 di dunia men-

capai 126.063 kasus dengan 

total korban meninggal dunia 

sejumlah 4.6161. Meskipun 

tingkat kematian akibat virus 

ini di dunia hanya mencapai 

6,6% lebih rendah dibandingkan 

pendahulunya Virus SARS yang 

mencapai angka 9,6% atau 

MERS yang mencapai 34,45%2, 

namun jumlah kasus yang 

terinfeksi Covid-19 jauh lebih 

tinggi. 

GUGUS TUGAS DAERAH

Berdasarkan Surat Edaran 

Kemendagri Nomor 440/ 2622/

SJ yang menyatakan bahwa 

gubernur, bupati, dan walikota 

adalah selaku ketua gugus 

tugas daerah, dan pejabat satu-  

an atau aparat pemerintah 

pusat daerah menjadi wakilnya, 

pada tanggal 23 Maret 2020 

diterbitkanlah Peraturan Guber-

nur Nomor L.150. BPBD Tahun 

2020 tentang Pembentukan 

gugus tugas percepatan pe-

nanganan Corona Virus Disease 

(Covid-19) Provinsi Bengkulu 

dengan Gubernur sebagai ketua 

gugus tugas serta Kapolda 

Bengkulu, Danrem 041/Gamas, 

dan Wakil Gubernur Bengkulu 

sebagai wakilnya. 

Gugus tugas Provinsi 

Bengkulu dibentuk dengan tu-

juan meningkatkan ketahanan 

daerah di bidang Kesehatan, 

mempercepat penanganan 

Covid-19 melalui sinergi 

antar-kementerian/ lembaga 

dan pemerintah daerah, me-

ningkatkan antisipasi perkem-

bangan eskalasi penyebaran 

Covid-19, meningkatkan si-

nergi pengambilan kebijakan 

operasional, dan meningkatkan 

kesiapan dan kemampuan da-

lam mencegah, mendeteksi, dan 

merespons terhadap Covid-19.

Pada tanggal 31 Maret 

2020, Gubernur Bengkulu Dr. 

Rohidin Mersyah mengumum-

kan satu orang pasien dalam 

pengawasan (PDP) di wilayah 

Provinsi Bengkulu positif ter-

infeksi Covid-19. Hal tersebut 

berdasarkan hasil pemeriksaan 

Swab yang dilakukan pada 

tanggal 30 Maret 2020 dan 

pasien dinyatakan meninggal 

dunia pada tanggal 31 Maret 

2020 pukul 07.00 wib. 

Pasien tersebut adalah 

warga asal Lampung yang 

datang ke Bengkulu pada 

tanggal 5 Maret 2020 sebagai 

anggota Jamaah Tabligh de-

ngan pusat kegiatan di Masjid 

Oleh: Brigjen TNI Yanuar Adil
(Danrem 041/GAMAS)
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At Taqwa, Kec. Ratu Samban, 

Kota Bengkulu. Dengan di-

temukannya masyarakat yang 

terkonfirmasi Covid-19, Bengkulu 
menjadi Provinsi terakhir di 

Sumatera atau provinsi ke-32 di 

Indonesia dengan status Zona 

Merah.

TANTANGAN KOREM 041/

GAMAS DALAM PER-

CEPATAN PENANGANAN 

COVID-19

Tantangan tugas Korem 

041/Gamas dalam membantu 

gugus tugas daerah, Provin-

si Bengkulu menjadi wilayah 

pelintasan masyarakat antar-

provinsi. Hal ini memerlukan 

koordinasi yang baik dengan 

provinsi yang berbatasan lang-

sung dengan Provinsi Bengkulu. 

Secara geografis, Provinsi 

Bengkulu berbatasan langsung 

dengan wilayah empat provin-

si tetangga, yakni; di utara 

berbatasan dengan Provinsi 

Sumatera Barat, di selatan 

berbatasan dengan Provinsi 

Lampung sedangkan sebelah 

timur berbatasan dengan 

rumah sakit rujukan yang telah 

ditentukan. Daya tampung yang 

dimiliki hanya 82 tempat tidur 

dengan jumlah tenaga kesehat- 

an yang terbatas. Ditambah lagi 

ketersediaan APD (Alat Pelin- 

dung Diri) bagi tenaga kesehat- 

an sangat terbatas. 

Begitu pula dengan pelak-

sanaan rapid test sebagai 

langkah awal mengidentifikasi 
masyarakat yang terinfeksi. 

Dari 2 juta jumlah penduduk, 

baru 5.316 rapid test yang 

dilaksanakan. Oleh karena itu, 

ketersediaan tempat tidur di 

rumah sakit rujukan, APD, dan 

pengadaan alat tes harus di-

siapkan seoptimal mungkin. 

Pengetahuan tentang pro-

tokol kesehatan di masyarakat 

masih sangat kurang. Dari 56 

orang3 jumlah pasien positif 33 

orang di antaranya berada di 

Kota Bengkulu. Dikarenakan 

pola hidup masyarakat yang 

cenderung mengabaikan himba-

uan pemerintah melaksanakan 

protokol kesehatan ditambah 

lagi aktivitas masyarakat banyak 

terjadi di wilayah perkotaan. 

masyarakat untuk mendapatkan 

suara calon pemilih. Belum 

lagi dalam hal penyaluran ban-

tuan yang cenderung lebih 

diprioritaskan bagi masyarakat 

pendukung incumbent, sehing-

ga pembagian bahan bantuan 

kurang tepat sasaran.

PERAN KOREM 041/GAMAS 

DALAM PERCEPATAN 

PENANGANAN COVID-19

Beberapa upaya yang 

dilakukan Korem 041/Gamas 

bersama anggota gugus tugas 

lainnya antara lain dengan 

melakukan upaya pencegahan 

penyebaran Covid-19. Upaya itu 

dilakukan dengan sosialisasi dan 

himbauan untuk melaksanakan 

protokol kesehatan kepada 

masyarakat melalui media elek-

tronik yaitu TVRI 'stasiun TV 

lokal' dan RRI sesuai anjuran 

dari pemerintah. 

Masyarakat dihimbau agar 

menggunakan masker, sering 

cuci tangan, dan melaksanakan 

physical distancing dalam me-

laksanakan aktivitas kegiatan 

sehari-hari. Upaya pencegahan 

juga dilaksanakan melalui pe-

masangan spanduk dan pe-

nyebaran pamflet berisikan 
himbauan kepada masyarakat 

tentang pola hidup sehat serta 

pengetahuan tentang virus Co-

vid-19. 

Hal itu dilakukan karena 

pengetahuan masyarakat ten-

tang Covid-19 sangat terbatas 

khususnya bagi masyarakat 

yang berada di pedesaan. 

Korem 041/Gamas juga terjun 

langsung ke lapangan untuk 

memberikan masker bagi masya- 

rakat yang beraktivitas di luar 

rumah. 

Sebagai daerah pelintasan 

dari provinsi lain, langkah penting 

Provinsi Jambi dan Sumatera 

Selatan dengan lima jalur 

darat yang merupakan jalan 

penghubung lintas provinsi. 

Tantangan lain keter-

batasan daya tampung dari 8 

Tantangan lain adalah 

beberapa kota dan kabupaten 

akan melaksanakan Pemilihan 

Umum kepala daerah pada 

tahun 2020. Hal ini berpengaruh 

terhadap aktivitas kegiatan 
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yang juga harus diambil adalah 

pengetatan dan pengawasan 

terhadap seluruh akses masuk 

ke Provinsi Bengkulu. Pos 

Terpadu Covid-19 pada jalur 

darat lintas batas wilayah 

didirikan sesuai Surat Edaran 

Gugus Tugas Nasional Nomor 

4 Tahun 2020 tentang kriteria 

pembatasan perjalanan orang 

dalam rangka percepatan 

penanganan Covid-19 dibentuk 

untuk membatasi pergerakan 

masyarakat khususnya dalam 

hal mudik selama pandemi 

Covid-19. 

Bersama dengan anggota 

gugus tugas lainnya dilakukan 

pemeriksaan di pos perbatasan 

antarprovinsi yang bertujuan 

untuk mencegah masuknya 

orang dari zona merah Covid-19 

ke Provinsi Bengkulu. Di pos 

perbatasan juga didirikan pos 

gabungan yang bertujuan me-

meriksa kondisi kesehatan 

serta keperluan dari masyarakat 

yang akan masuk ke Provinsi 

Bengkulu. Apabila masyarakat 

tersebut kondisi kesehatannya 

menunjukkan gejala Covid-19, 

tim kesehatan segera meng-

evakuasi masyarakat tersebut 

ke RS rujukan terdekat. 

Saat ini terdapat 5 pos 

terpadu yang telah dibentuk 

yang merupakan jalan penghu-

bung lintas provinsi. Lima pos 

tersebut di antaranya Pos 

Lintas Batas Kabupaten Muko-

muko dengan Kabupaten Pesisir 

Selatan (Sumbar), Pos Lintas 

Batas Kabupaten Kaur dengan 

Kabupaten Lampung Barat 

(Lampung), Pos Lintas Batas 

Air Tenam Kabupaten Bengkulu 

Selatan dengan Kabupaten Lahat, 

Pos Lintas Batas Kabupaten 

Rejang Lebong dengan Kota 

Lubuk Linggau (Sumsel), dan 

Pos Lintas Batas Kabupaten 

Kepahiang dengan Kabupaten 

Empat Lawang (Sumsel). 

Jajaran Korem 041/Gamas 

juga melaksanakan pemetaan 

dan pendataan penyebaran 

Covid-19 di wilayah Korem 041/

Gamas. Hal ini bertujuan untuk 

mengetahui titik-titik penyebaran 

Covid-19 tersebut guna memutus 

penyebaran Covid-19. Hal ini 

dilakukan dengan  melaksanakan 

tracking terhadap masyarakat 

yang pernah kontak dengan pen-

derita Covid-19.  

Dengan data yang terse-

dia, Danrem 041/Gamas beser-

ta jajarannya dapat selalu 

memberikan masukan dan sa-

ran kepada ketua gugus tugas 

penanggulangan Covid-19 di 

wilayahnya agar gugus tugas 

dapat mengambil keputusan 

yang tepat dalam memutus mata 

rantai penyebaran Covid-19.

Untuk mengatasi kemung-

kinan terjadinya kelangkaan 

pangan, Korem 041/Gamas 

juga melaksanakan upaya Ke-

tahanan Pangan dengan cara 

memanfaatkan lahan tidak 

produktif yang berada di satuan 

untuk ditanami dengan tanaman 

pangan berupa sayur dan buah-

buahan. Diharapkan bahan pa- 

ngan yang sudah dipanen dapat 

diberikan untuk membantu masya- 

rakat yang berada di sekitar 

satuan guna meringankan beban 

hidup akibat pandemi Covid-19.

PENUTUP

Percepatan penanganan Co- 

vid-19 di wilayah Korem 041/

Gamas menghadapi banyak 

tantangan. Namun dengan koor-

dinasi, sinergi, serta kerja keras 

seluruh anggota Gugus Tugas, 

maka percepatan penanganan 

Covid-19 dapat dilaksanakan 

dengan baik. Organisasi ke-

sehatan dunia (WHO) telah 

menyatakan bahwa kita harus 

hidup berdampingan dengan 

Covid-19, dengan demikian 

kita harus berdamai dengan 

Covid-19. 

Hal itu bukan berarti menye-

rah, tapi kita harus menyesuaikan 

diri karena ada potensi virus ini 

tidak akan segera menghilang dan 

tetap ada di tengah masyarakat. 

Covid-19 ini merupakan penyakit 

berbahaya, tapi kita masih bisa 

mencegah, dan memutus mata 

rantai penularannya asal disiplin 

memakai masker, menjaga jarak 

aman, mencuci tangan dengan 

sabun setelah beraktivitas. Itulah 

yang oleh banyak orang disebut 

sebagai new normal life atau 

tatanan kehidupan normal yang 

baru. [***]

Posko Pam Covid-19 Kodim 04/09/RL Perbatasan Muara Langkap
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PENGEMBANGAN INOVASI LEMBAGA PENDIDIKAN 

TNI AD DALAM MEWUJUDKAN SDM PRAJURIT UNGGULOleh: Kolonel Caj Anang Tjahyono, S.E., M.M.(Danpusdikajen Kodiklatad)

L
embaga pendidikan TNI 

AD berperan penting 

dalam membentuk sum-

ber daya manusia (SDM) 

prajurit yang berkualitas, 

berdasarkan kepribadian jiwa 

Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 

dan delapan (8) wajib TNI serta 

didukung kondisi jasmani yang 

samapta. 

Sesuai Undang-undang No. 

34 tahun 2004 tentang TNI, 

menuntut adanya perkembang-

an perubahan di era revolusi 

indutri 4.0 dan 5.0 di mana 

Lemdik sebagai penyelenggara 

pendidikan perlu melakukan 

perkembangan inovasi yang 

lebih dinamis mengikuti era per- 

kembangan ilmu teknologi dan 

informasi di segala bidang. 

Inovasi adalah suatu perubahan 

atau sebuah ide  yang sengaja 

diciptakan berdasarkan perubah- 

an yang sifatnya orisinal, modi-

fikasi, maupun kolaborasi dapat 
berupa fisik maupun perilaku. 
Inovasi dalam bidang pendidikan 

bukan hal yang baru dilakukan, 

bahkan hampir setiap saat hal-

hal baru ditemukan menjadi 

sebuah metode atau cara yang 

digunakan untuk mencapai visi 

dan misi pendidikan. 

Untuk merealisasi dari ber- 

bagai inovasi yang sudah dilak-

sanakan dibutuhkan rumusan 

perkembangan inovasi yang re- 

levan dengan perkembangan 

zaman, untuk menciptakan SDM 

Prajurit yang profesional dan 

unggul.  Masalah yang muncul 

bagaimana peran Lemdik dalam 

melakukan pengembangan ino-

vasi pada era revolusi industri 

4.0 dan 5.0 untuk menciptakan 

hasil keluaran pendidikan atau 

output SDM prajurit yang 

handal.  

Pembahasan

Pada aspek realitas hake- 

kat ancaman militer di masa 

depan akan semakin kompleks, 

dihadapkan dengan perkem-

bangan era revolusi industri 4.0 

dan 5.0, tidak pernah tunggal 

atau berdiri sendiri melainkan 

jamak dan bersifat multidimen-

sional dan sehingga sedemikian 

sulit diprediksi untuk itu penang- 

anannya pun harus mencermin- 

kan sistem interoperabilitas yang 

terpadu. 

Respons berbagai negara 

di dunia menyikapi perubahan 

karateristik bentuk ancaman di 

abad ke-21, dengan mengem-

bangkan RMA (Revolution in 
Millitary Affairs) dalam rangka 

penyesuaian terhadap perubah- 

an pola peperangan modern 

(modern warfare) yang seka-

ligus mengubah karakteristik 

perang di masa mendatang. 

Walaupun perang bukan pilih- 

an dalam menyelesaikan berba- 

gai permasalahan antar negara, 

namun demikian pembangunan 

kekuatan militer di dunia tetap 

menonjol mengingat kekuatan 

militer merupakan bagian dari 

alat diplomasi. Kekuatan militer 

yang modern tersebut diimbangi 

dengan kualitas SDM unggul, 

Alutsista, strategi, dan inovasi 

hingga sistem manajemen pen-

didikan militernya yang modern 

dan profesional. 

Pendidikan merupakan suatu 

bentuk usaha secara sadar dan 

terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan 

dirinya dan masyarakat sesuai 

UUD 1945. 

Mengacu kepada postur pra-

jurit TNI AD yang unggul, tang-

guh dan adaptif, maka peran 

pendidikan di lingkungan TNI AD 

yaitu menyiapkan kualitas sum-

ber daya manusia unggul yang 

memiliki kompetensi, profesional 

dan memenuhi aspek fungsional 

dalam pengisian seluruh bidang 

fungsi dalam organisasi di jajar- 

an TNI AD. 

Pengembangan inovasi pada 

10 komponen pendidikan se-
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bagai upaya untuk menge-

jar ketertinggalan pendidikan 

TNI AD terhadap pesatnya 

perkemba ngan global secara 

menyeluruh adalah upaya yang 

dilakukan meliputi: 

Pertama; Kurikulum. Kuri-

kulum pendidikan merupakan 

perangkat kendali pendidikan 

pada tingkat kebijakan dan meru- 

pakan pedoman penyelengga-

raan macam pendidikan bagi 

pimpinan Lemdik sebagai pelak-

sana perangkat kendali tingkat 

operasional. Untuk mengarah-

kan kegiatan pendidikan kepada 

tujuan pendidikan dan sasaran 

yang telah digariskan dan ber-

isikan segala kegiatan, tindakan, 

usaha dan pengalaman yang 

harus dilalui oleh peserta didik 

di Lemdik. Kurikulum pendidikan 

merupakan perangkat pendi-

dikan yang harus dapat men-

jembatani antara keinginan dan 

perwujudan kecakapan personel 

yang selalu diharapkan. 

Dengan demikian dalam 

penyusunan kurikulum pendi-

dikan yang harus dipedoma-

ni pertama menentukan 

tujuan dan sasaran pen- 

didikan, kedua me-

nentukan materi pe-

lajaran dan ketiga 

menentukan alokasi 

jumlah jam pelajar- 

an untuk menca-

pai tujuan kurikuler 

selanjutnya menyi- 

apkan Hanjar dari 

setiap materi pe-

lajaran yang ada 

di kurikulum dan 

membuat perhitung- 

an anggaran yang ha-

rus mendukung terca-

painya tujuan pendidikan 

tersebut. Pada komponen ini 

pengembangan inovasi perlu 

ditinjau kembali terutama rele- 

vansi jumlah mata pelajaran, 

jumlah jam pelajaran dengan 

alokasi waktu pendidikan yang 

kurang rasional. Untuk itu tin-

jauan pendidikan berbasis SDM 

unggul perlu dirumuskan kem-

bali melalui kurikulum sebagai 

pedoman yang berorientasi 

pada pendidikan yang menga- 

rah pada penyiapan SDM yang 

siap menghadapi kondisi global, 

dengan memasukkan orienta-

si pembinaan karier yang jelas 

dalam penempatan jabatan dari 

hasil keluaran pendidikan. 

Kedua; Pengembangan 

inovasi Paket Instruksi (PI). 

Paket instruksi dibuat untuk 

memudahkan Gadik dalam 

melakukan pentahapan bela-

jar mengajar (PBM). Untuk itu 

pengembangan inovasi menun-

tun Lemdik untuk bekerja secara 

sistematis yang berorientasi 

pada manajemen 

pendidikan terpadu dan terinte-

grasi, sehingga  temuan selama 

PBM merupakan evaluasi yang 

mampu dikaji kemudian diru-

muskan untuk menentukan ke-

bijakan penyelenggaraan pen-

didikan selanjutnya. 

Paket instruksi merupakan 

komponen dan referensi yang 

mutlak namun proses pembua-

tan PI yang kurang simpel kurang 

mendapat respons positif dari Ga-

dik, PI lebih sering tidak dikerjakan 

pada saat Gadik melaksanakan 

PBM, karena PI hanya dijadikan 

suatu persyaratan mengajar, 

bukan kebutuhan Gadik dalam 

menuntun untuk melaksanakan 

PBM. 

Untuk itu, penyelenggaraan 

PI dibuat lebih simpel dan 

singkat berbasis digital yang 

terintegrasi yang memuat mata 

pelajara, Jumlah jam pelajaran, 

tujuan pelajaran, teori praktik, 

metode dan mata dan referensi 

yang jelas dan gamblang 

sehingga tidak mem- 

berikan pema-

haman yang 

b e r b e d a 

kepada 

set iap 
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Gadik. Sehingga kegunaan PI 

lebih efektif dan efisien serta 
lebih relevan dalam mengikuti 

perkembangan IT dan dinamika 

global.

Ketiga; Tenaga Pendidik 

(Gadik) dan Tenaga Kepen-

didikan (Gapendik). Dihadap-

kan dengan dinamika global 

perkembangan era revolusi in-

dustri 4.5 dan 5.0 peningkatan 

profesionalisme Prajurit TNI AD 

tentunya harus didukung oleh 

peralatan yang modern, untuk 

itu modernisasi alutsista perlu 

didukung penuh untuk Lemdik 

mengimplementasikan keahlian 

sesuai dengan fungsi teknis ke-

cabangan. 

Oleh karena itu, upaya yang 

dapat dilakukan adalah mem-

berikan keleluasaan kepada 

seluruh personel untuk melak-

sanakan pengembangan indi-

vidu secara terbuka, tentunya 

dengan rangsangan perhitung- 

an kredit poin yang dijadikan 

perhitungan  agar personel ek-

sis melakukan pendidikan. Ga-

dik dan Gapendik sebanyak 

mungkin dibekali pendidikan dan 

latihan, karena untuk mentrans-

fer ilmu dibutuhkan kemampuan 

intelegensi yang handal. 

Untuk itu kemampuan Ga-

dik dan Gapendik tidak boleh 

di bawah rata-rata, melain-

kan SDM unggul yang telah 

mendapatkan pembinaan dan 

pembekalan, baik kualifikasi ke-

militeran maupun umum.

Keempat; Peserta Didik 

(Serdik). Pendidikan diarahkan 

pada upaya memanusiakan 

manusia, atau membantu pro-

ses hominisasi dan humani-

sasi, maksudnya pelaksanaan 

dan proses pendidikan harus 

mampu membantu peserta didik  

atau Serdik agar menjadi manu-

sia yang berbudaya tinggi dan 

bernilai tinggi (berketuhanan, 

bermoral, berwatak baik, ber-

tanggungjawab dan loyalitas). 

Peserta didik perlu diberi-

kan bimbingan untuk hidup ber-

dasarkan pada nilai moral yang 

benar, mempunyai watak yang 

baik dan bertanggungjawab 

terhadap melakukan aktivi-

tas-aktivitas sosial yang terpuji, 

implementasi pendidikan harus 

didasarkan pada pondasi pen-

didikan yang memiliki prinsip 

learning to know, learning to 

do, learning to be, dan learn-

ing to live together. 

Kelima; Alat Instruksi/Alat 

Penolong Instrukasi (Alins/

Alongins). Pengembangan, pem- 

binaan dan penggunaan alins/ 

alongins senantiasa berorientasi 

kepada prinsip efektif dan efisien-

si pada kegiatan PBM. Dalam 

hal ini, pemanfaatan teknologi 

informasi era revolusi industri 

4.5 dan 5.0 merupakan faktor 

utama untuk kesiapan mengha-

dapi perubahan dinamika global 

yang sangat kompleks, di mana 

tenaga mesin lebih menghasil-

kan profit dibandingkan dengan 
tenaga manusia. 

Lembaga pendidikan se-

bagai penyelenggara pendi-

dikan dan latihan hendaknya 

mendapatkan prioritas alokasi 

alutsista yang ideal untuk men-

dukung pencapaian tujuan pela-

jaran yang tentunya berorientasi 

pada tujuan pendidikan secara 

utuh. 

Keenam; Metode Pengaja-

ran. Perlunya penambahan alo-

kasi waktu untuk melaksanakan 

diskusi dan debat akademis 

yang terarah selama proses 

belajar mengajar sehingga se-

lain menuntut peserta didik un-

tuk lebih mempersiapkan diri 

mengikuti pelajaran juga se-

bagai sarana untuk mengem-

bangkan pola pikir dan kemam-

puan analisa. Oleh karena itu 

perlu adanya perkuatan referen-

si atau pedoman yang tidak ha-

nya berorientasi pada ilmu ke-

militeran namun termasuk ilmu 

umum, sehingga orientasi ber-

pikir praktis bukan tanpa dasar 

teori yang jelas. 

Ketujuh; Evaluasi Pen-

didikan. Konsep yang dapat 

diajukan dalam sistem evaluasi 

pendidikan adalah: 1) Standar- 

isasi kelulusan harus sesuai 

dengan standarisasi kebutuhan 

tugas di lapangan. 2) Penilaian 

harus obyektif dan transparan. 

3) Evaluasi terhadap penye-

lenggaraan pendidikan, benar-

benar dijadikan tolok ukur dan 

direalisasikan dalam menentu-

kan berbagai kebijakan dan per-

baikan untuk penyelenggaraan 

pendidikan berikutnya. 

4) Penilaian tidak hanya 

pada nilai akhir saja melainkan 

pada proses pembelajaran akti-

vitas Serdik dalam BPM. 5) Pro-

ses evaluasi menghapus model 

soal hafalan, Serdik sudah harus 

dibiasakan untuk menganalisa 

dan mengkaji karena tantangan 

global bukan hanya menghadapi 

internal militer pertahanan, na-

mun sosial masyararakat pemi-

kiran SDM prajurit unggul yang 

mampu menyelesaikan perma-

salahan yang dihadapi rakyat.

Kedelapan; Fasilitas Pen-

didikan. Fasilitas pendidikan 

merupakan penentu mampu 

tidaknya suatu Lemdik untuk 

menyelenggarakan baik itu be-

rupa fasilitas umum, dan khu-

sus, mulai dari akomodasi ge-
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dung, fasilitas PBM, olahraga, 

kesehatan, rekreasi dan lain-

lain.

Pemenuhan kebutuhan du- 

kungan Fasdik bukanlah hal 

yang sederhana, karena akan 

berdampak pada keluaran ha-

sil pendidikan, bagaimana satu 

macam pendidikan dapat men-

ciptakan SDM prajurit unggul 

apabila Fasdik yang tersedia 

di Lemdik sangat tidak repre-

sentatif. Untuk itu perlu adanya 

inovasi terintegrasi dengan me-

maksimalkan peran vendor da-

lam pemenuhan Fasdik secara 

bertahap. 

Kesembilan; Anggaran pen- 

didikan. Anggaran pendidikan 

diberikan secara lebih rasional 

untuk menunjang tercapainya tu-

juan pendidikan. Dengan asum-

si bahwa alokasi anggaran TNI 

AD harus terintegrasi dengan 

pembinaan SDM dalam peng-

gunaan pada jangka pendek, 

menengah, dan jangka panjang.  

Adapun langkah-langkah se- 

bagai rumusan yang diharap- 

kan adalah uraian tugas yang 

jelas untuk setiap penyeleng-

gara pendidikan yang belum 

terstruktur dengan baik. Hal ini 

dilaksanakan dengan: 1) Kajian 

materi dan standar kompetensi 

dasar dari indikator penyeleng-

gara pendidikan; 2)  Menentu-

kan standar evaluasi belajar dan 

pencapaian Serdik berdasarkan 

kriteria keberhasilan pencapai- 

an tujuan yang akan dicapai; 3) 

Menentukan subketerampilan 

yang akan dipadukan melalui 

kelompok kerja bersama yang 

dilaksanakan penyusunan kuri-

kulum bersama untuk menyu-

sun kebijakan program pendi-

dikan; 

4) Menentukan subpeng-

etahuan yang akan dipadukan 

dengan penyesuaian dalam pe- 

nempatan jabatan. Pada kelom-

pok kerja penyusunan kuriku-

lum yang dilaksanakan, setelah 

mendapatkan keterampilan yang 

akan dipadukan selanjutnya me- 

nentukan subpelajaran yang 

akan dipadukan baik itu pelaja-

ran yang terdiri dari beberapa 

disiplin ilmu ataupun dengan 

perpaduan secara keseluruhan 

disiplin ilmu; 

5) Menentukan standar pe-

nilaian kepribadian integratif. 

Berkaitan dengan sistem tripola 

dasar selanjutnya nilai kepriba-

dian dilaksanakan melalui pe-

nilaian kegiatan pengasuhan 

sehingga membutuhkan kesa- 

maan persepsi di mana setiap 

item yang dipadukan harus ter-

susun dan koheren. Dengan 

demikian dapat mencapai tugas 

pokok. [***]

Profesonalisme prajurit TNI AD dalam menghadapi ancaman terorisme
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PERAN KECABANGAN KESEHATAN 
TNI AD DALAM RANGKA 

PELAKSANAAN POLA PEMBINAAN 
KARIER  DAN PENATAAN PERSONEL 

D
alam rangka mewu-
judkan kemampuan 
dukungan Kesehat- 
an TNI secara opti- 
mal perlu adanya 

Interoperabilitas di lingkungan 
Kesehatan TNI yaitu kemam-
puan berbagai unsur yang ada  
untuk bekerja sama dan ke-
mampuan sebuah sistem untuk 
bekerja atau digunakan oleh 
sistem lain.

 Adapun peranan Kesehatan 
Angkatan Darat dirumuskan da-
lam tugas pokok, yang selanjut-
nya dijabarkan dalam beberapa 
fungsi yaitu fungsi utama yang 
meliputi dukungan kesehatan 
dan pelayanan kesehatan, fung-
si teknis yang meliputi keseha-
tan militer, ke sehatan promotif 
dan preventif, kesehatan kuratif 
dan rehabilitatif, pembekalan 
kesehatan dan administrasi 
kesehatan, fungsi organik mi-

liter serta  fungsi   organik   pem-
binaan. Penyiapan personel 
merupakan faktor utama untuk 
menunjang keberhasilan penca-
paian tujuan organisasi, diawali 
dengan penerimaan personel 
baru yang sesuai dengan per-
syaratan untuk mengawaki ja-
batan yang ditentukan. 

 Jenjang jabatan diatur sede-
mikian rupa untuk mendapatkan 
postur organisasi yang efektif dan 
efisien dan dapat mengikuti dina-
mika perubahan yang modern. Da-
lam rangka mewujudkan Penyi-
apan prajurit yang merupakan 
bagian terpenting dalam sistem 
pembinaan personel TNI AD, 
prajurit merupakan unsur pe-
nentu bagi keberhasilan tugas 
TNI AD.  Penyelenggaraannya 
dimulai sejak penyediaan calon 
prajurit sampai dengan pemi- 
sahan. Proses pembinaan terse-
but dijabarkan lebih lanjut dalam 
fungsi pembinaan yang meliputi 
fungsi penyediaan, fungsi pen-
didikan, fungsi penggunaan, 
fungsi perawatan dan fungsi 

pemisahan. Fungsi fungsi 
tersebut merupakan suatu 
proses yang tidak dapat 
dipisahkan satu dengan 
yang lain, keterkaitan nya 
sangat erat dan saling 
ketergantungan karena 
obyek binaannya adalah 
manusia yang spesifik se-

suai dengan hakekatnya 
sebagai prajurit TNI AD.

 Guna menjamin terseleng-
garanya pembinaan dukungan 

kesehatan secara profesional 
yang dihadapkan dengan pe-
ngaruh modernisasi Alutsista 
TNI AD yang berpengaruh ter-
hadap teknis dan peningkatan 
taktik kecabangan, 

Peningkatan Sumber Daya 
Personel Kesehatan

 Kenyataannya pemenuhan 
personel kesehatan sangat ter-
batas terutama di wilayah Ko-
dam yang langsung berbatasan 
dengan negara-negara tetang-
ga. Contohnya di kodam-kodam 
yang mempunyai wilayah paling 
Timur Indonesia, pemenuhan 
personel kesehatan hanya terisi 
36 % s.d 45 % dari TOP DSPP.  
Selain itu kemampuan perso-
nel kesehatan dalam hal militer 
dasar masih belum setara bila 
dibandingkan dengan personel 
yang ada di batalyon atau di sat-
pur dan satbanpur.

 Persoalan belum terpe- 
nuhinya kebutuhan personel 
kesehatan antara lain: 

  kebutuhan organisasi sangat 
besar sedangkan jumlah pra-
jurit kesehatan yang ada ter-
batas sehingga hanya dapat 
terpenuhi sekitar 36 %  s.d 45 
% dari TOP DSPP. 

  adanya kesenjangan kekuat-an 
personel kesehatan antara di 
pusat dan di daerah penumpu-
kan personel kesehatan terlihat 
pada suatu daerah terutama 
di pulau Jawa saja sedang-
kan yang harus diperkuat 

Oleh: Kolonel Ckm dr. Bidik Catur Prasetya(Danpusdikkes Kodiklatad)
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adalah daerah atau kewilaya-
han yang terindikasi sangat 
besar ancamannya dari ne- 
gara tetangga.                                            

  keengganan dan mental per-
sonel kesehatan yang berada 
di wilayah, terutama di dae-
rah Jawa untuk dipindah atau 
memenuhi kekurangan kebu-
tuhan personel di Komando 
Kewilayahan luar Jawa atau 
wilayah yang langsung ber-
batasan dengan negara-ne- 
gara tetangga. Dari penyebab 
permasalahan di atas harus 
dicari solusi atau jalan pe-
mecahannya sehingga per-
sonel kesehatan dapat ber-
peran aktif dalam tugas dan 
pengabdian kepada bangsa 
dan negara.

 Harapan yang diinginkan se-
bagai upaya untuk memenuhi 
kebutuhan personel kesehatan 
di Komando Kewilayahan yang 
langsung berbatasan dengan 
negara tetangga sebagai berikut: 
   penambahan kebutuhan prajurit 

yang berspesifikasi kesehatan, 
sehingga prajurit kesehatan 
mempunyai kompetensi se-
suai dengan bidangnya se- 
hingga menjadi kekuatan 
yang solid dan kuat di masa 
yang akan datang.     

  Adanya perimbangan kekuat- 
an personel kesehatan ter-
utama di daerah yang me- 
numpuk jumlah personel 
kesehatannya ke daerah 
yang minim jumlah personel 
kesehatannya (Papua, Ma-
luku, Aceh, Kalimantan dan 
Sulawesi) sehingga didapat-
kan keseimbangan jumlah 
kekuatan dalam TOP DSPP.

   Penanaman pemahaman bah-
wa seorang prajurit harus siap 
dan bersedia ditempatkan di 
seluruh wilayah nusantara, ti-
dak seorang prajurit pun yang 
mempunyai masa dinas cukup 
panjang akan berpikir bahwa 
akan berdinas selamanya di 
satu daerah atau wilayah ter-
tentu.

Pemenuhan Sarana dan 
Prasarana yang Memadai

Kendala yang dihadapi saat ini 
terutama selain pemenuhan 
personel terjadi juga karena ku-
rangnya sarana dan prasarana 
yang memenuhi kebutuhan per-
tahanan untuk menjawab ken-
dala sarana prasarana tersebut 
adalah:         
   terpenuhinya alat baik Alkes 

maupun Bekkes yang mak-
simal dan mempunyai masa 

pakai yang lama serta kebu-

tuhan suatu anggaran yang 

berbeda dan tersen- diri khu-

susnya untuk wilayah timur 

Indonesia akan dihadap-

kan dengan penyaluran dan 

pendistribusian yang dise-

suaikan kondisi alam yang 

berpulau pulau, ketepatan 

dan kesesuaian Alkes dan 

Bekkes yang didistribusikan 

akan berkontribusi terhadap 

derajat kesehatan yang opti-

mal,                     

  Dengan kondisi geografis 
yang berpulau-pulau perlu 

adanya pengkajian yang men-

dalam serta pembangunan 

secara menyeluruh berkaitan 

dengan pemerataan pemban-

gunan instalasi-instalasi kese-

hatan di masing-masing pulau 

yang berbatasan langsung 

dengan negara lain, karena 

dimungkinkan adanya pem-

erataan personel yang men-

diami pulau pulau tersebut se- 

hingga membutuhkan sarana 

dan prasarana penunjang ter-

masuk sarana instalasi kese-

hatan. 

  masih dalam konteks letak 

geografis wilayah timur Indone-

sia yang berbatasan langsung 

dengan negara lain termasuk 

akan timbulnya ancaman dari 

negara asing, maka pemenuh- 

an sarana transportasi yang 

mobile sangat diperlukan teru-

tama dengan adanya kapal ru-

mah sakit yang diperuntukkan 

untuk mendukung dan me-

layani personel, PNS, beserta 

keluarganya yang mendiami 

pulau-pulau yang hanya ter-

jangkau dengan hanya meng-

gunakan transportasi laut. [***]

Latihan dan peningkatan profesonalisme prajurit kesehatan
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Pemeriksaan suhu tubuh Covid-19

P
emerintah tampaknya 

sudah berbuat maksi-

mal untuk melindungi 

masyarakat dari pa-

paran pandemi virus 

Corona (Covid-19), mulai dari 

kebijakan isolasi, karantina, 

pelepasan sekitar 36.500 nara-

pidana, pemberlakuan  PSBB 

dan terakhir pelarangan pulang 

kampung menjelang Hari Raya 

Idul Fitri.

Selain itu, ketersediaan 

Alat Pelindung Diri (APD) te 

rus  dimaksimalkan dan didistri-

busikan ke daerah-daerah atau 

tempat-tempat yang membu-

tuhkannya. Rumah-rumah sakit 

korban Covid-19 didirikan, ada 

hotel-hotel yang sengaja  ‘me- 

nyulap’ kamarnya menjadi ka-

mar pasien Covid-19.

Pemerintah dalam hal ini 

Kementerian Kesehatan, Badan 

Nasional Penanggulangan Ben-

cana (BNPB), TNI/Polri, Pe-

merintah Daerah dan segenap 

unsur lapisan masyarakat te-

lah dan terus bahu-membahu 

memutus penyebaran Covid-19 

ini.

Hingga awal Mei 2020 me-

mang belum ada tanda-tanda 

Covid-19 ini mereda, sementara 

jumlah korban positif Covid-19 

di dalam negeri bertambah 347 

orang pada hari terakhir di bu-

lan April 2020, sehingga korban 

positif sudah lebih dari 10.000 

orang.

Berdasarkan pengumuman 

juru bicara pemerintah untuk 

penanganan virus Corona, dr 

Achmad Yurianto, pada  kon-

ferensi pers yang ditayangkan 

saluran YouTube Badan Nasi-

onal Penanggulangan Bencana 

(BNPB), kasus positif  Covid-19 

hingga 30 April 2020 siang men-

capai 10.118 kasus.

Meski demikian pasien 

yang berhasil sembuh terus 

mengalami peningkatan sig-

nifikan. Pasien sembuh bertam-

bah 131 orang sehingga total 

1.522 orang. Adapun korban 

meninggal dunia bertambah 

delapan orang. Total 792 orang 

meninggal dunia akibat virus co-

rona Covid-19 di Indonesia.

Data pasien  Covid-19 ini 

tercatat sejak Rabu 29 April 

2020 pukul 12.00 WIB hingga 

hari ini pukul 12.00 WIB. Tentu 

data ini masih berubah-ubah. 

TAATI PERATURAN 
LEBIH BAIK AMAN DI RUMAHOleh:  Kolonel Ckm Dr Sudarto SH MKn CFrA(Pa Ahli Kumetdok Badan penasehat RSPAD GS)
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Selain daftar korban posi-

tif, pemerintah juga mengu-

mumkan data pasien dalam 

pengawasan (PDP) dan orang 

dalam pemantauan (ODP) Co-

rona. Hingga 30 April 2020, 

jumlah PDP di Indonesia men-

capai 21.827 orang. Sedang-

kan ODP menjadi 230.411 

orang.

Berbagai kebijakan peme- 

rintah terkait Covid-19 tentu ada 

landasan hukumnya. Misalnya 

dengan aturan tentang kebijak- 

an isolasi, ditetapkan melalui 

Surat Edaran No. HK.02.01/

Menkes/202/2020 tentang Pro-

tokol Isolasi Diri Sendiri Dalam 

Penanganan Coronavirus Di- 

sease (Covid-19).

Khusus untuk Indonesia ten-

tang karantina telah diatur. Perta-

ma dalam UU No.  6 Tahun 2018 

tentang Kekarantinaan Kesehat- 

an.  Kedua, Keputusan Menteri 

Kesehatan  No. HK.01.07/Men-

kes/ 104/2020 tentang Penetapan  

Infeksi Covid-19 Sebagai Pe- 

nyakit yang Dapat Menimbulkan 

Wabah dan Penanggulangan-

nya. Menetapkan Infeksi Novel 

Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) 

Sebagai Penyakit yang Dapat 

Menimbulkan Wabah.

Sedangkan pelepasan 35.500 

narapidana melalui Permenkum-

ham No. 10 tahun 2020 tentang 

Syarat Pemberian Asimilasi dan 

Hak Integrasi Bagi Narapidana dan 

Anak Dalam Rangka Pencegahan 

dan Penanggulangan Penyebaran 

Covid-19.

Jika dilihat dari sisi hukum 

sebenarnya pemerintah sudah 

cukup memberi perlindungan 

bagi masyarakat agar terjaga 

kesehatannya, tidak terjangkit 

Covid-19. Yang tampak justru 

kekurangdisiplinan masyarakat 

dalam memenuhi anjuran bah-

kan ketetapan pemerintah yang 

sejatinya untuk kepentingan 

mereka sendiri.

Pelanggaran

Tengoklah, selama ini pe- 

nerapan periode pertama Pem-

batasan Sosial Berskala Besar 

(PSBB) DKI Jakarta di mulai 

pada 10 hingga 23 April 2020, 

Polda Metro Jaya mencatat 

ada  32.300 pengendara kenda-

raan roda dua, empat atau lebih 

yang melanggar aturan. Angka 

ini menurun di hari-hari kemu-

dian setelah  masyarakat sema-

kin menyadari akan arti penting 

penerapan PSBB. 

Tidak hanya Jakarta, ko-

ta-kota besar lainnya seperti 

Makassar, Bogor, Tangerang 

Depok, Bekasi pun terdapat 

ribuan pelanggar. Namun dari 

hari ke hari jumlah itu menurun 

seiring dengan meningkatnya 

kesadaran masyarakat.    

Semakin dekat dengan le- 

baran semakin besar pula has-

rat masyarakat untuk mudik. 

Namun pemerintah telah mela-

rang, demi memutus penyebar- 

an Covid-19. Meski demikian 

ratusan bahkan ribuan warga 

tetap nekad mudik mulai ming-

gu terakhir April lalu. Akhirnya 

mereka yang tetap nekad harus 

kembali ke  ke tempat mereka 

berangkat.

Meski demikian pemerin-

tah masih memberi kelonggaran 

bagi yang tetap ingin mudik de- 

ngan melampiri Surat Keterang- 

an Mudik yang dikeluarkan oleh 

salah satu instansi seperti Di-

nas Perhubungan, Kepolisian 

Resort (Polres) atau Gugus Tu-

gas Percepatan Penanganan 

Covid-19, dengan disertai ala-

san dan bukti kuat.

Berbekal surat keterangan 

tersebut, petugas akan mem-

beri izin kendaraan kepada para 

pemudik. Namun sebaliknya, 

jika tak memiliki surat mudik 

maka pengendara akan disuruh 

putar balik arah.

 Ada anekdot bahwa pera-

turan diciptakan untuk dilang-

gar. Celakanya, anekdot itu 

tanpa sadar kerap dipraktikkan 

masyarakat dalam kehidupan 

sehari-hari. Padahal, kita tahu, 

yang benar ialah sebaliknya. 

Peraturan dibuat untuk menga-

tur perilaku dan hubungan an-

tarindividu ataupun kelompok. 

Karena itu, ia mesti dipatuhi 

agar tercipta harmonisasi dan 

keselarasan hidup.

Unit kendaraan penyemprotan disinfectan
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Karena kesadaran hukum me- 

nyangkut efektifitas, dan berfung-

sinya hukum sangat tergantung 

pada keefektivitasan menanam-

kan hukum tadi, kemudian reak-

si masyarakat dan jangka waktu 

untuk menanamkan ketentuan 

hukum tersebut. Yaitu artinya, 

sepanjang masyarakat belum 

mengerti dan belum paham arti 

hukum yang ditanamkan maka 

sepanjang itu pulalah pelanggar- 

an hukum akan terjadi.

Jadi proses kesadaran hu-

kum merupakan suatu proses 

psikis yang terdapat pada diri 

manusia, yang mungkin muncul 

atau mungkin juga tidak. Kare-

na masing-masing warga mem-

punyai rasa keadilannya sendi-

ri-sendiri. Disadari atau tidak 

bahwa kesadaran hukum dalam 

masyarakat sebenarnya sangat 

tergantung pada  iklim dan con-

toh dari aparat penegak hukum.

Selayaknya masyarakat me-

matuhi kebijakan pemerintah itu. 

Kita mesti ingat bahwa musuh 

yang sedang kita hadapi ialah 

Covid-19, musuh bersama yang 

tak hanya menyerang fisik, tetapi 
juga menekan sisi ekonomi dan 

psikologis seseorang. Pun dalam 

perspektif lain, pembangkangan 

terhadap kebijakan pemerintah 

terkait Covid-19 sejatinya bukan 

merupakan tindak kriminal. Maka, 

sangat masuk akal bila publik 

menuntut agar dalam penegakan 

aturan PSBB, ada pendekatan 

khusus yang dilakukan.

Penegakan hukum di Indo-

nesia yang ketat, dan yang 

tegas, sesungguhnya amat 

diperlukan agar kepatuhan dan 

kesadaran masyarakat muncul.

Ingatlah bahwa negeri ter-

cinta ini tidak sedang dalam situ-

asi normal. Kita sedang dalam 

krisis, dimana penyebaran virus 

korona telah membuat hampir 

semua lini dan sektor bangsa ini 

sakit. Keselamatan rakyat teran-

cam, ekonomi pun menukik da-

lam waktu singkat. Kehidupan 

dan mata pancaharian sebagian 

masyarakat terganggu. 

Dalam menghadapi Co-

vid-19 ini, mari kita membatasi 

diri dalam bersosialiasi dengan 

mengindahkan semua peratur-

an yang dikeluarkan oleh pe-

merintah. [***]

Unit kendaraan penyemprotan disinfektan dengan kendaraan besar

Kunci

Penegakan aturan menjadi 

kunci, apakah peraturan yang 

dibuat betul-betul dipatuhi atau 

malah berakhir seperti anekdot 

tadi. Penegakan aturan yang 

benar akan menciptakan ke-

disiplinan, ketaatan terhadap 

aturan. Sebaliknya, penegakan 

yang melempem membuat atur-

an tak dihargai.

Secara umum barang-

kali tidak berlebihan apabila 

ada yang berpendapat bahwa 

tingkat kesadaran masyarakat 

akan hukum masih perlu diba- 

ngun  perlahan-lahan. Biasanya 

masyarakat akan taat hukum 

manakala hukum itu dirasa 

mampu memberikan perlindung- 

an kepada mereka. Jika dilihat 

dari sisi ini, segala peraturan 

yang  dikeluarkan pemerintah 

sehubungan dengan Covid-19  

sudah cukup. 

Dari fenomena itu, per-

tanyaan yang muncul ada-

lah; Apakah ini menunjukkan 

bahwa kesadaran hukum ma- 

syarakat kita masih rendah? 
Untuk menjawab masalah ini 

tidaklah mudah dan sederhana. 
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P
anglima Kodam Jaya/

Jayakarta Mayjen TNI 

Eko Margiyono melak-

sanakan panen raya 

hortikultura dalam ben-

tuk panen melon di Kp. Pangka-

lan, Jl Raya Kalibaru, RT 001. 

RW 06, Desa Pangkalan, Kec. 

Teluk Naga, Kab. Tangerang, 

pada hari Jumat (8/5/2020). 

Acara panen ini mempertegas 

komitmen bagi Kodam Jaya un-

tuk mendukung  program Ketah-

anan Pangan Nasional, dengan 

cara membuka lahan-lahan 

yang tidak produktif untuk dijad-

ikan lahan pertanian dan perke-

bunan.

“Pembukaan lahan tidak 

produktif menjadi lahan pro-
duktif ini dimulai dari bulan De-

sember 2019, bekerja sama 
dengan pemilik lahan yaitu PT. 

Agung Sedayu Grup (ASG)”, 

tutur Pangdam Jaya. “Dari luas 

tanah kurang lebih 300 Ha yang 

berlokasi di Desa Pangkalan, 

Desa Angus dan Desa Tanjung 

Burung, yang telah digarap ku-

rang lebih 50 Ha, yang mana 

sudah ditanami melon, labu, 

bayam, caesim, padi tradisio 

nal, rumput gajah dan padi me-

kanisasi,” lanjut beliau.

Proses pembukaan dan 

pemanfaatan lahan ini dilaku-

kan melalui proses panjang dan 

tidak mudah. “Gagasan awal 

murni berasal dari Pangdam 

Jaya”, ungkap Dandim 0510/

Trs Letkol Inf Parada W. Tam-

pubolon. Dandim lalu melanjut-

kan “Setelah memperoleh izin 

dari pemilik lahan yaitu PT. ASG 

dan juga koordinasi dengan PT 

Tanjung Unggul Mandiri (TUM) 

yang merupakan peternakan 

sapi, maka segera dilakukan pe-

rencanaan dan persiapan untuk 

pemanfaatan lahan”.

Dandim 0510/Trs melanjut-

kan bahwa sejak awal tahap pe-

rencanaan, secara keseluruhan 

program ini melibatkan berbagai 

pihak antara lain masyarakat 

desa setempat, kelompok tani 

setempat, penyuluh dari BPT 

Teluk Naga Distan Kab. Ta-

ngerang, termasuk melibat-

kan personel Kodim 0510/Trs. 

Kelompok petani direkrut dari 

kumpulan para petani lokal dan 

melibatkan tokoh petani muda 

yaitu Pak Bagas, petugas pen-

yuluh secara rutin melakukan pe- 

ngawasan dan kontrol, semen-

tara untuk pembibitan juga telah 

melalui proses penyemaian dan 

pemilihan oleh kelompok petani 

bersama para Babinsa.

TEKAD KUAT KODAM JAYA 
DALAM MENSUKSESKAN KETAHANAN PANGAN NASIONALOleh: Kolonel Jacky Ariestanto,S.Sos.,M. Sos(Aster Kasdam Jaya/Jayakarta)

Pemanfaatan lahan tidak produktif
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Pada sekitar bulan Desem-

ber 2019 dimulailah awal peker-

jaan untuk membuka sebuah 

lahan. Lahan seluas sekitar 300 

ha yang terletak di tiga lokasi 

yaitu Desa Pangkalan, Desa An-

gus, dan Desa Tanjung Burung, 

Kecamatan Teluk Naga sebe- 

lumnya adalah lahan yang tidak 

terurus dan banyak sampahnya. 

Dengan menggunakan bebera-

pa alat berat dilakukan proses 

pembersihan, pembuatan akses 

jalan, akses irigasi dan mence-

tak lahan sawah dan lahan 

perkebunan serta pembajakan, 

yang dilakukan oleh para petani 

dan para Babinsa dengan saling 

bahu membahu.

Untuk penanaman pertama 

dilakukan pada awal bulan Febru-

ari 2020 berupa penanaman padi 

secara tradisional (3 Ha) dan 

tanaman rumput gajah (2 Ha). 

Lalu, secara bertahap pada awal 

Maret 2020 dilakukan penana-

man bibit melon dan labu (1,5 

Ha) dan sayur mayur berbagai 

jenis (1 Ha). Selanjutnya, pada 

awal bulan April 2020 dilakukan 

penanaman padi dengan sistem 

mekanis seluas 50 Ha. “Dalam 

waktu dekat akan dilanjutkan 

penanaman lahan seluas 7 Ha, 

yang saat ini sedang proses 

persiapan pembajakan”, jelas 

Dandim 510/Trs.

Acara Panen Perdana yang 

digelar pada hari Jumat, 8 Mei 

2020 merupakan kegiatan sere-

monial yang sebenarnya bebe- 

rapa hari sebelum dan setelah-

nya sudah dilakukan pemetikan 

(panen) yang dilakukan oleh para 

petani bersama para Babinsa. 

Saat Pangdam Jaya menyam-

paikan sambutan: “Pihak Kodam 

Jaya hanya ingin mendorong 

petani untuk mau bercocok ta-

nam dan memanfaatkan lahan 

kosong yang tidak produktif dan 

kami tidak mencari untung. Kami 

hanya ingin para petani ini bisa 

hidup lebih layak lagi”, langsung 

di-sambut tepuk tangan dan 

senyum sumringah dari para 

petani yang ikut merasakan ba-

hagia atas hasil kerja kerasnya.

Pangdam Jaya menegas-

kan bahwa usaha ini tidak ha-

nya berakhir di sini. “Diharap- 

kan program ini akan terus 

berkesinambungan dan tidak 

berhenti, sehingga bermanfaat 

untuk kehidupan kelompok tani 

setempat, serta untuk mening-

katkan ketahanan pangan na-

sional seperti yang diprogram-

kan Pemerintah, terlebih dalam 

menghadapi Pandemi Covid-19 

saat ini, ketahanan pangan na-

sional harus tetap berjalan”, te-

gas beliau.

Niat dan tekad kuat Kodam 

Jaya untuk mendukung kesuk-

sesan Ketahanan Pangan Na-

sional ini disampaikan di depan 

seluruh para petani dan pejabat 

yang hadir, antara lain dari Ke-

mentan RI yaitu: Dirjen Tanaman 

Pangan (yang diwakili oleh Bpk. 

Warsito), Dirjen PSP (diwakili oleh 

Ibu Endah Megawati), Kepala 

BPP SDMP (diwakili oleh Ibu 

Lely Nuryati dan Kepala Pu-

sat Penyuluhan Pertanian BPP 

SDMP, dan juga para pejabat 

Dinas Pertanian dan Dinas Keta- 

hanan Pangan Provinsi Banten 

dan Kabupaten Tangerang serta 

Pemda Kabupaten Banten.

Rencana ke depan untuk 

mensukseskan program ini pun 

telah dibuat dan akan mendapat 

dukungan penuh dari Kemen-

tan RI serta dari instansi terkait. 

Program yang akan dilakukan 

berikutnya adalah membagi 

lahan seluas 300 Ha ini men-

Kesiapan dalam mengolah lahan tidak produktif
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jadi dua blok besar yaitu blok 

tanaman holtikultura dan blok 

sawah tanaman padi. Posko 

Ketahanan Pangan atau Sentra 

Pertanian Terpadu akan segera 

dibangun di belakang PT. TUM 

peternakan sapi berupa tempat 

penjemuran dan penyimpanan 

gabah, penggilingan padi dan 

penyimpanan beras, shelter 
Alsintan dan tempat penataran 

bagi kader Poktan, termasuk 

akan dibangun pula Posko In-

stalasi Holtikultura di dekat la-

han melon (areal holtikultura). 

Kebutuhan akan Alsintan akan 

didukung dari Kementan RI 

maupun Distan Provinsi dan 

Kabupaten, sementara Bupati 

Tangerang telah mengajukan 

secara resmi kebutuhan akan 

bibit dan pupuk kepada pihak 

Kementan RI.

Dukungan Kementan RI 

kepada Kodam Jaya juga dibe- 

rikan dalam bentuk ide dan ga-

gasan untuk mengembangkan 

konsep program Ketahanan 

Pangan di wilayah ini agar se-

makin optimal, di mana Kemen-

tan RI mengusulkan tiga konsep 

yang ingin dicapai yaitu: Urban 
Integrated Farming System 

(berkaitan dengan koneksitas 

antara lahan pangan dengan 

ternak sapi), Centre Farming 
Education (Pusat Edukasi Per-

tanian) danTeaching Factory 

(pembelajaran berbasis produk-

si/jasa). Tidak dilupakan pula 

satu hal lagi yang juga penting, 

yaitu mengenai cara pengelo-

laan petani yang perlu dilakukan 

melalui manajemen yang profe-

sional.

Di akhir sambutan pada 

acara panen perdana ini, Pang-

dam Jaya menyampaikan pe-

san agar setiap selesai panen 

segera dilakukan kembali pe- 

rencanaan dan persiapan untuk 

melakukan penanaman berikut-

nya, sehingga proses ini tidak 

terputus, terus berkelanjutan 

sehingga tercapai kondisi keta- 

hanan pangan. Pangdam Jaya 

juga mengucapkan banyak te-

rima kasih kepada seluruh pihak 

yang telah mendukung program 

ini disertai harapan semoga ke 

depan program ini bias berjalan 

dengan baik sesuai dengan ren-

cana dan cita-cita bersama.

       Sebelum dikelola menjadi la-

han pertanian, tempat ini sebe- 

lumnya adalah lahan tidak ter-

urus dan banyak diisi sampah. 

Proses penanaman benih holti-

kultura berupa tanaman melon 

oleh kelompok petani setempat 

bersama para Babinsa. Pang-

dam Jaya/Jayakarta bersama 

Bupati Tangerang dan Dandim 

0510/Trs bertekad meneruskan 

usaha untuk mendukung Keta- 

hanan Pangan Nasional.[***]

Lahan kotor disiapkan untuk jadi lahan produktif
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K
alimantan Barat ada-

lah provinsi di Pulau Kaliman-

tan, Indonesia, dengan ibu 

kota Pontianak. Luas wilayah 

mencapai 146.807 km² dan 

tepat dilalui oleh garis Khatulistiwa 

(garis lintang 0o).  Kalimantan Barat 

termasuk salah satu daerah yang diju-

luki provinsi “Seribu Sungai”. Bebera-

pa sungai besar sampai saat ini masih 

merupakan urat nadi dan jalur utama 

untuk angkutan daerah pedalaman, 

walaupun prasarana jalan darat telah 

dapat menjangkau sebagian besar 

kecamatan. Kalimantan Barat memi- 

liki puluhan pulau besar dan kecil yang 

tersebar sepanjang Selat Karimata dan 

Laut Natuna yang berbatasan dengan 

wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

 Kalimantan Barat berbatasan 

darat dengan negara Malaysia, memi-

liki pengaruh terhadap perkembangan 

situasi dalam segala aspek kehidupan 

ma-syarakat, terutama pada layanan 

bidang informasi. Informasi yang meng-

hubungkan warga negara dan pemerin-

tah tidak tersampaikan dengan baik. Pa-

dahal, keberadaan media di perbatasan 

itu sangat strategis sebagai penyedia 

informasi yang merefleksikan dinamika 
lokal, mengartikulasikan kepentingan 

daerah sehingga dapat didengar oleh 

pusat. 

 Oleh karena itu, Kodam XII/Tan-

jungpura memandang perlu dibangun-

nya stasiun pemancar radio sebagai 

penyedia informasi bagi masyarakat  

di perbatasan agar masyarakat per-

batasan tidak banyak mendengarkan in-

formasi dari negara tetangga Malaysia. 

Stasiun Radio Suara Tanjungpura yang 

dibangun di  Jalan Pancasila, Desa Pu-

Oleh: Kolonel Inf M. Asep Apandi, S. I. P., M. Si.(Aster Kasdam XII/Tanjungpura)
RADIO KOMUNITAS SUARA 
TANJUNGPURA, TELAH 
MENGUDARA DI PERBATASAN

sat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, 

dan telah diresmikan penggunaannya oleh Pangdam XII/

Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad pada 

hari Jumat, 13 Desember 2019.

Selain itu, juga telah dibangun lagi Stasiun Radio 

Suara Tanjungpura di Dusun Belubu Desa Nanga Bayan, 

Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang. Sehingga 

pembangunan kedua stasiun radio ini menjadi prioritas uta-

ma bagi Pangdam XII/Tanjungpura, untuk memenuhi kebu-

tuhan informasi bagi masyarakat perbatasan.

Stasiun Radio Suara Tanjungpura yang berada di 

wilayah perbatasan ini, selain untuk mengedukasi se-

bagai sarana informasi kepada masyarakat perbatasan, 

juga sebagai indikator resmi dalam mewujudkan Program 

Membangun stasiun radio komunitas suara Tanjungpura
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Membangun stasiun radio komunitas suara Tanjungpura

Pemerintah Daerah Kaliman-

tan Barat menuju Desa Mandi-

ri. Selain itu, untuk memberikan 

Informasi yang aktual, benar, 

dan terpercaya dengan meng-

utamakan pendidikan wawasan 

kebangsaan, cinta tanah air dan 

jiwa bela negara serta hibur-

an bagi masyarakat di wilayah 

pedalaman dan juga berada di 

batas negara yaitu Indonesia 

dengan Malaysia. 

Hal ini juga sejalan de- 

ngan program komunikasi sosial 

Teritorial Kodam XII/Tanjungpu-

ra, di mana program sosialisasi 

kebangsaan akan sangat efektif 

dan dapat didengar langsung 

ke rumah-rumah tanpa harus 

mengumpulkan masyarakat 

disebabkan phsycal distanc-

ing dan social distancing yang 

diterapkan dalam kehidupan 

sehari-hari berkenaan dengan 

menyebarnya pandemi virus 

Covid-19. 

Keberadaan Stasiun Radio 

Suara Tanjungpura banyak di-

harapkan mampu menyebarlu-

askan berbagai informasi terkait 

program-program pembangun- 

an yang akan dan telah dilak-

sanakan pemerintah daerah, 

memberikan informasi tentang 

kebijakan-kebijakan baru yang 

harus sampai ke masyarakat 

terpencil, serta menjaga nasio- 

nalisme masyarakat Indonesia 

di wilayah perbatasan seperti 

Stasiun Radio Suara Tanjung-

pura di Desa Pusat Damai yang 

telah beroperasi dengan si-

aran-siaran yang lugas dan ter-

percaya demi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Pada masa yang akan 

datang diharapkan stasiun radio 

ini mampu menjadi suatu radio 

komunitas Desa Mandiri teru-

tama bagi Desa Pusat Damai 

maupun Desa Nanga Bayan 

dalam rangka mengembangkan 

sumber daya manusia yang le-

bih unggul khususnya di daerah 

tertinggal, terdepan, dan terpen-

cil. 

Pembangunan stasiun radio komunitas suara Tanjungpura



YUDHAGAMA J Juni 2020ä

50

Bagi masyarakat per-

batasan itu sendiri, Stasiun 

Radio Suara Tanjungpura me- 

rupakan hadiah luar biasa yang 

diberikan oleh TNI, terutama 

di situasi seperti sekarang ini, 

yaitu Pandemi Covid-19. Ma- 

syarakat jadi lebih paham dan ti-

dak tertinggal informasi tentang 

perkembangan Covid-19 dan 

bagaimana pencegahan penye-

barannya. Kita harus disiplin 

dengan tetap mengikuti anjuran 

yang telah dikeluarkan oleh pe-

merintah daerah maupun pusat, 

guna memerangi virus Corona 

(Covid-19), agar penyebaran ti-

dak meluas.

Dengan mengetahui ber- 

bagai perkembangan informasi 

tersebut, masyarakat lebih pa-

ham tentang berbagai perma-

salahan khususnya Covid-19, 

sehingga dapat menepis be-   

rita-berita hoax yang beredar 

di masyarakat yang dapat me-

mecah belah persatuan bang-

sa. Dengan adanya Radio 

Suara Tanjungpura di wilayah 

perbatasan, diharapkan dapat 

menjaga keutuhan wilayah 

NKRI kita, karena telah hadir 

nya berita-berita aktual dan ter-

percaya yang disuguhkan oleh 

Radio Suara Tanjungpura. 

Kita semua berharap, ke-

beradaan Stasiun Radio Suara 

Tanjungpura di wilayah per-

batasan memiliki nilai strategis 

dalam pengelolaan wilayah ba-

tas negara maupun kawasan 

perbatasan. Informasi menjadi 

hal sangat penting dan me- 

rupakan prasyarat sekaligus 

kekuatan besar untuk memba-

ngun kawasan perbatasan se-

cara optimal. Selain itu, di ka-

wasan perbatasan akan mampu 

menyuarakan beragam nilai 

kepribadian bangsa, terma-

suk persoalan-persoalan di ka-

wasan itu sehingga bisa diang-

kat ke dalam agenda unggulan 

daerah maupun nasional bah-

kan internasional. Dengan kata 

lain, kawasan perbatasan tidak 

terabaikan, karena kawasan ini 

merupakan garda terdepan da-

lam berinteraksi dengan nega-

ra-negara tetangga. Informasi 

menjadi syarat yang sekaligus 

merupakan kekuatan besar jika 

ingin membangun kawasan per-

batasan secara optimal sebagai 

tampilan negara Indonesia yang 

kaya akan ragam budaya.[***]

Peresmian stasiun radio komunitas suara Tanjungpura
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QUO VADIS IMPLEMENTASI PEMBINAAN 

TERITORIAL TNI AD  DI ERA INDUSTRI 4.0 

DAN MASYARAKAT 5.0? MENSUKSESKAN 

KETAHANAN PANGAN NASIONAL

P
esatnya perkembangan 
ilmu pengetahuan dan 
teknologi di era saat 
ini sepertinya dapat 
mewujudkan sesuatu 

yang dulunya tidak mungkin 
menjadi kenyataan. Era saat ini 
lebih trennya disebut sebagai 
era Revolusi Industri 4.0, yai-
tu suatu transformasi kompre-
hensif dari keseluruhan aspek 
produksi di industri melalui 
penggabungan teknologi digital 
dan internet dengan industri 
konvensional. Industri 4.0 
adalah tren utama di dunia 
industri yang menggabungkan 
teknologi otomatisasi dengan 
teknologi siber.1 Proses produk-
si atau jasa yang awalnya mem-
butuhkan waktu yang lama, 
sulit, dan membutuhkan biaya 
mahal kini dapat menjadi lebih 
cepat, mudah, dan murah da-
lam prosesnya. 

 Jepang pada awal Januari 
2019 telah memelopori perkem-
bangan kehidupan masyarakat 
yang disebut dengan Society 
5.0 atau Masyarakat 5.0. Ma- 
syarakat 5.0 adalah suatu kon-
sep masyarakat yang berpusat 
pada manusia (human-centered) 
dan berbasis teknologi (tech-

nology based). Konsep ini lahir 
sebagai pengembangan dari 
Revolusi Industri 4.0 yang dinilai 
berpotensi mendegradasi pe-
ran manusia. Tahapan dalam 
Masyarakat 4.0 adalah dengan 
mengumpulkan informasi melalui 
jaringan dan dianalisa oleh ma-
nusia. Namun, pada Masyarakat 
5.0, sejumlah besar informasi 
dari sensor-sensor dalam ruang 
nyata diakumulasi dalam ruang 
virtual, kemudian dianalisa oleh 
kecerdasan buatan/Artificial In-

telligence (AI) selanjutnya hasil 
analisis akan diberikan kembali 
kepada manusia di ruang nyata 
dalam berbagai bentuk.

Era Industri 4.0 dan Ma- 
syarakat 5.0 pada saat ini terus 
berkembang, berbanding lurus 
dengan tingkat pendidikan dan 
pemahaman masyarakat In-
donesia. Di tengah gempuran 
ilmu pengetahuan dan teknologi 
yang berkembang sangat pesat 
dihadapkan dengan pencapaian 
tugas pokok TNI AD yang memi-
liki salah satu fungsi utamanya 
melaksanakan Pembinaan Teri-
torial (Binter), maka timbul per-
tanyaan kritis, yaitu “Quo Vadis 
(ungkapan bahasa latin berar-
ti “Hendak kemana?) imple-
mentasi pembinaan teritorial 
TNI AD di era Industri 4.0 dan 
Masyarakat 5.0?” 

Oleh: Letkol Kav Suteja, S.H., M.Si.,(Pabandya-1/Progdalwasgar Spaban I)

Pengarahan kepada Apkowil jajaran Kodam IX/Udayana oleh Letkol Kav 
Suteja,S.H.,M.Si dalam rangka Binsiap Apkowil TNI AD TA 2019
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Implementasi Binter TNI AD 
Saat Ini

Tingkat kepercayaan publik 
terhadap kinerja lembaga neg-
ara di antaranya TNI pada awal 
tahun 2020 telah disurvei secara 
nasional oleh beberapa Lemba-
ga Survei independen. Hasil sur-
vei tersebut seperti pada tahun 
sebelumnya bahwa TNI kemba-
li mendapatkan tempat teratas 
dibanding Lembaga Negara lain-
nya dalam kepercayaan publik 
atas kinerja yang telah dilaku-
kan. Tingkat persentase yang di-
peroleh TNI berkisar antara 79% 
s.d 94% yang dilakukan oleh 
beberapa Lembaga Survei di an-
taranya Indo Barometer, Cyrus 
Network, Politika Research Con-

sulting (PRC), dan Parameter 
Politik Indonesia (PPI) dengan 
menggunakan metodologi mul-
tistage random sampling dengan 
teknik pengumpulan data yang di-
gunakan berupa wawancara tatap 
muka menggunakan kuesioner 
pada 1.200 s.d 2.197 responden 
yang tersebar di seluruh provin-
si Indonesia dan margin of error 
sekitar 2,13% s.d 2,85% serta 
pada tingkat kepercayaan men-
capai 95%.2

Keberhasilan TNI mendapat- 
kan tempat teratas terkait hasil 
survei penilaian tingkat keper-
cayaan publik di samping dari 
aspek penilaian lainnya, tidak 
terlepas dari pengaruh kontri-
busi implementasi Binter TNI 
AD yang dilaksanakan oleh ja-
jaran TNI AD secara langsung 
maupun tidak langsung, mem-
berikan pelayanan pada publik 
di wilayahnya masing-masing. 
Namun demikian, hasil survei 
tersebut hanya dapat dijadikan 
salah satu referensi saja dan bu-
kanlah menjadi suatu tolok ukur 
yang mutlak dan valid atas pe-
nilaian keberhasilan implemen-
tasi Binter TNI AD. 

Parameter keberhasilan im- 
plementasi Binter TNI AD saat 
ini masih mengacu pada Petun-
juk Teknis tentang Parameter 
Tugas Satkowil yang disahkan 
dengan Keputusan Kasad No-
mor KEP/722/IX/2016 tanggal 1 
September 2016. Berdasarkan 
Petunjuk Teknis tersebut hanya 
dilakukan penilaian dari aspek 
internal Satkowil jajaran TNI 
AD saja yaitu berupa parameter 
pelaksanaan kegiatan Program 
Kerja dan Anggaran di bidang 
Pembinaan Satuan (Binsat) dan 
bidang Pembinaan Teritorial 
(Binter). 

Lantas, bagaimana bentuk 
parameter yang valid dan dapat 
mengukur keberhasilan imple-
mentasi Binter TNI AD dihadap-
kan dengan konteks memper-
siapkan Ruang, Alat, dan Kondisi 
Juang yang tangguh dalam 
bingkai Kemanunggalan TNI-
Rakyat? Parameter itu belum 
tersedia dan ini menjadi suatu 
Pekerjaan Rumah (PR) bagi 
seluruh prajurit TNI AD selaku in-
san teritorial untuk memberikan 
kontribusi positif bagi implemen-
tasi Binter TNI AD yang adaptif, 
aktual, transparan, akuntabel, 
dan dapat diukur tingkat keber-
hasilannya secara akademis.

Fenomena Pengguna Internet 
di Indonesia

Ritme kehidupan manusia 
sebagai makhluk sosial berkem-
bang dinamis karena kecanggih-  
an internet diaplikasikan dalam 
telepon pintar/smartphone yang 
hampir rata-rata dimiliki oleh 
setiap orang. Aplikasi video call 
maupun video conference men-
jadikan era komunikasi antar-
manusia mengalami perubahan 
yang signifikan.

Menurut riset platform ma-
najemen media sosial Hootsuite 
dan agensi marketing sosial We 
Are Social bertajuk “Global Di-  
gital Reports 2020”, sekitar 64% 
penduduk Indonesia sudah ter-
koneksi dengan jaringan inter-
net. Riset yang dirilis pada akhir 
Januari 2020 itu menyebutkan, 
jumlah pengguna internet di In-
donesia sudah mencapai 175,4 
juta orang. Sementara total jum-
lah penduduk Indonesia sekitar 
272,1 juta orang. 

Dibanding tahun 2019, jum-
lah pengguna internet di Indo-
nesia meningkat sekitar 17% 
atau bertambah 25 Juta peng-
guna. Selama 2019, pengguna 
internet di Indonesia yang beru-
sia 16 hingga 64 tahun memiliki 
waktu rata-rata selama 7 jam 59 
menit per hari untuk berselancar 
di dunia maya. Jumlah penggu-
na media sosial di Indonesia su-

Pemanfaatan sarana internet untuk Binter
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Pemanfaatan sarana internet untuk Binter

dah mencapai 160 juta orang, 
meningkat 8,1% atau bertam-
bah 12 juta pengguna diban- 
dingkan tahun 2018. Dengan 
begitu, penetrasi penggunaan 
media sosial di Indonesia sudah 
mencapai 59 persen dari total 
jumlah penduduk.3 

Penetrasi pengguna inter-
net yang semakin tinggi ternya-
ta juga dibarengi dengan ting-
ginya waktu mereka mengakses 
internet, Survei yang dilakukan 
Alvara Research Center terha-
dap 1,550 responden di 6 kota 
besar di Indonesia menunjuk-
kan fenomena ini. Hampir 15 % 
pengguna internet di Indonesia 
sudah terjangkiti kecanduan ak-
ses internet (addicted users). 
Yang masuk kategori kecan-
duan ini adalah sekelompok 
orang yang menghabiskan lebih 
dari 7 jam dalam satu hari untuk 
mengakses internet. Itu berarti 
waktu akses internet sama atau 
bahkan lebih dari jam tidur me- 
reka dalam satu hari.

Pemanfaatan Internet/Medsos 
Bagi Implementasi Binter TNI 
AD di Era 4.0

 TNI AD beserta segenap jaja-
rannya dalam mengimplementa-
sikan Binter, dilandasi oleh Doktrin 
Induk Teritorial TNI AD yang di-
sahkan dengan Keputusan Kasad 
Nomor KEP/1055/XII/2018 tang-
gal 26 Desember 2018. Berdasar 
keputusan tersebut dinyatakan 
bahwa pengertian Binter TNI AD 
adalah kegiatan dalam membi-
na hubungan dengan segenap 
lapisan masyarakat sehingga 
tercipta Kemanunggalan TNI-
Rakyat untuk didayagunakan bagi 
kepentingan negara matra darat. 
Hal tersebut secara kontinu telah 
dilaksanakan oleh jajaran TNI AD, 
namun pada era saat ini masih 
perlu dioptimalkan.

 Binter TNI AD dalam era 
Industri 4.0 dan era Masyarakat 
5.0 pada paradigma imple-
mentasinya seharusnya dapat 
bersifat “adaptif”/dapat menye-
suaikan diri dengan keadaan 
yaitu mau mengubah konsep 
berpikir linear dan terkungkung 
dengan format kaku menjadi 
paradigma yang komprehen-
sif, luwes, tanggap, kreatif, dan 
inovatif dalam implementasi di 
lapangan. 

 Salah satu cara dalam 
menghadapi era Industri 4.0 dan 
era Masyarakat 5.0 dari imple-
mentasi Binter TNI AD adalah 
dengan memanfaatkan internet/
media sosial yang kini menja-
di kebutuhan manusia modern 
dalam mengaktualisasikan di-
rinya sebagai makhluk sosial. 
Binter TNI AD di era saat ini se-
cara mudahnya dapat disebut 
sebagai istilah “Binter Digital”. 
Binter Digital diharapkan dapat 
menyiapkan secara dini manu-
sia Indonesia yang modern na-
mun tetap terpelihara semangat 
bela negara dan cinta tanah air 
sebagai bagian dari Sistem Per-
tahanan Semesta (Sishanta). 

 Implementasi Binter TNI 
AD (dhi.Metode Komsos) saat 
ini masih belum optimal da-

lam bersinergi sehingga hal ini 
dapat menjadi suatu kendala. 
Kendala tersebut diindikasikan 
pada pelaksanaan kegiatan 
nya yang masih menggunakan 
metode tatap muka secara 
langsung sehingga membatasi ru-
ang dan waktu serta efeknya 
hanya sebatas komunitas orang 

tertentu yang diundang hadir 

dalam acara tersebut. Hal ini 

sekaligus menjadi peluang un-

tuk terus berupaya mengopti-

malkannya disesuaikan dengan 

perkembangan zaman maupun 

tingkat pendidikan/pemahaman 

masyarakat yang menjadi ko-

munikan (orang penerima pe-

san dari komunikator [pemberi 

pesan dalam proses komunika-

si]).

 Pemanfaatan internet/med-

sos dalam implementasi Binter 

Digital TNI AD secara sederha-

na berproses sebagai berikut. 

Pertama, seluruh jajaran TNI 

AD pada Satkowil maupun Non 

Satkowil membuat/menciptakan 

konten pesan yang menarik, 

kreatif, dan inovatif serta mengi-

kuti tren kekinian namun tetap 

terbatas sesuai norma kepraju-

ritan dan tidak berklasifikasi Ra-

hasia. 

Pemanfaatan medsos untuk pelaksanaan Binter
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 Kedua, dalam pembuatan 

materi konten agar dikuatkan 

dengan referensi/piranti lunak 

lainnya sebagai dasar validi-

tas. Ketiga, materi konten yang 

kreatif, inovatif, menarik, dan 

kekinian akan memancing ko-

munikan untuk mau menonton 

video/materi konten tersebut. 

 Keempat, respons ko-
munikan yang mendapatkan 
manfaat atau terinspirasi mau-
pun menyukai setelah melihat 
dan mendengar materi konten 
tersebut diharapkan menjadi 
follower/pengikut dari Binter/
Komsos Digital jajaran TNI AD. 
Kesuksesan tersebut dapat di-
indikasikan dengan semakin ba 
nyaknya viewer/penonton dan 
respons dengan retweet/tanda 
jempol ke atas maupun sebagai 
follower tetap/subscriber se-
cara natural dari komunikan itu 
sendiri.

Pembuatan konten pada 
“Binter Digital” dapat dikola 

borasikan dengan media massa 
profesional yang sudah tersedia 
seperti Televisi, Radio, maupun 
media massa digital lainnya. 
Pelibatan Dinas Penerangan 
Angkatan Darat sebagai leading 
sector dalam pemanfaatan in-
ternet/medsos bagi jajaran TNI 
AD dapat memberikan panduan 
atau koridor bagi satuan TNI AD 
yang akan membuat suatu kon 
ten positif untuk diunggah ke 
jaringan internet/medsos seka-
ligus sebagai penguat penye-
barluasan secara massif dari 
konten kegiatan yang layak 
tayang di media.

Epilog

Keterpaduan aksi nyata di 
lapangan pada implementasi 
Binter TNI AD dengan “Binter 
Digital” akan menjadi daya yang 
dahsyat dalam mengejawantah-
kan keberhasilan pencapaian 
tugas pokok TNI AD maupun 
tugas-tugas lain khususnya di 
bidang pemberdayaan wilayah 

pertahanan di darat. Eksistensi 
prajurit TNI AD pada pengabdi-
annya dalam implementasi Binter 
di lapangan dapat dinilai secara 
“real time” berkat pemanfaatan 
internet/media massa sebagai 
salah satu poin tolok ukur tingkat 
keberhasilan penyelenggaraan 
Pembinaan Teritorial TNI AD. 

“Binter Digital” akan menja-
di salah satu referensi yang ber-
manfaat bagi penguatan Ruang, 
Alat, dan Kondisi Juang pada ma 
syarakat Indonesia dalam bingkai 
Kemanunggalan TNI-Rakyat se-
bagai bagian dari Sistem Perta- 
hanan Semesta. 

Pemanfaatan internet/med-
sos pada implementasi “Binter 
Digital” secara massif dalam 
konten yang positif maka secara 
langsung atau tidak langsung 
akan memengaruhi pola pikir 
maupun pola tindak dari ma 
syarakat Indonesia dalam 
mencintai bangsa dan negara 
serta keikutsertaannya untuk 

“Bela Negara”.[***]

Komsos Digital sangat positif untuk memengaruhi pola pikir masyarakat
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B
oven Digoel merupa-
kan suatu daerah 
yang ada di bagian se-
latan Papua. Kabupa- 
ten Boven Digoel baru 

dibentuk dengan Undang-Un-
dang Republik Indonesia No-
mor 26 Tahun 2002 tanggal 25 
Oktober 2002. Kabupaten ini 
merupakan hasil pemekaran 
dari Kabupaten Merauke. Ber-
dasarkan posisi geografisnya, 
Boven Digoel memiliki batas 
wilayah di bagian utara dengan 
Kabupaten Yahukimo dan Ka-
bupaten Pegunungan Bintang, 
batas selatan dengan Kabupa-       
ten Merauke, batas barat de- 
ngan Kabupaten Mappi, dan 
batas timur dengan negara 
Papua New Guinea. 

Penduduk Kabupaten Boven 
Digoel sesuai data BPS tahun 
2019 berjumlah 66.674 jiwa. Ting-
kat laju pertumbuhan penduduk- 
nya menurut data BPS sekitar 
2,56% per tahun. Sebagian besar 

penduduknya mengandalkan 
kehidupannya dari bertani dan 
berkebun. Keadaan ini juga ber-
pengaruh kepada kondisi sosial 
yaitu pendidikan, pertanian dan 
pangan, ketenagakerjaan, dan 
perekonomian. 

Saat ini dalam bidang 
pendidikan di wilayah Boven 
Digoel masih terkonsentrasi 
di Tanah Merah sebagai Ibu 
kota Kabupaten. Sedangkan di 
wilayah lainnya masih sangat 
terbatas kondisinya, baik tena-
ga pengajar maupun fasilitas 
serta sarana prasarana pendi-
dikannya. Para guru mayoritas 
berada di Tanah Merah, se- 
hingga sekolah di distrik-dist- 
rik lain tidak ada tenaga guru. 
Hal ini mengakibatkan proses 
belajar mengajar tidak ber-
langsung dengan baik. Demiki-
an pula dengan kondisi yang 
terjadi pada bidang pertanian 
dan ketahanan pangan, masih 
sekadar untuk pemenuhan ke-

butuhan sehari-hari warga, para 
petani, dan keluarganya.

Kondisi sosial lainnya yai-
tu belum tersedianya lapangan 
pekerjaan yang dapat menye- 
rap tenaga kerja, sehingga ren- 
tan timbul permasalahan sosial 
berupa konflik di masyarakat. 
Sedangkan dalam bidang 
keamanan, terdapat kelom-
pok-kelompok separatis yang 
ingin memisahkan diri dari NKRI 
meskipun selama jangka waktu 
5 tahun ini tidak melakukan aksi 
penyerangan terhadap TNI Polri 
dan Pemerintah. 

Namun, kelompok separa-
tis ini melakukan berbagai upa-
ya untuk mengibarkan bendera 
mereka, merekrut anggota, dan 
menjalankan aksi propagan-
da, baik kepada masyarakat 
langsung maupun melalui me-
dia sosial dan media lainnya 
guna merongrong kewibawaan 
Pemerintah. Adapun isu yang di-
angkat oleh kelompok-kelompok 
separatis tersebut, yaitu ketim-
pangan ekonomi antara Orang 
Asli Papua (OAP) dengan Para 
Suku Pendatang, penegak-                                                               
an HAM dan sosial ekonomi.

PEMBINAAN BABINSA 
KODIM 1711/BVDOleh: Letkol Inf. Chandra Kurniawan
(Dandim 1711/Boven Digoel)

Babinsa dan masyarakat panen padi
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Dihadapkan dengan situasi 
geografi, demografi, dan kondisi 
sosial-keamanan tersebut, Ko-
dim 1711/BVD memiliki 4 Kora-
mil yang terdiri atas 3 Koramil 
Perbatasan langsung RI-PNG 
yaitu Koramil Koramil 01/Warop-
ko, Koramil 02/Mindiptana, dan 
Koramil 13/GTR, serta Koramil 
03/Tanah Merah sebagai Kora-
mil Model. Keseluruhan Babin-
sa berjumlah 96 orang, dengan 
wilayah penugasan 20 Distrik 
dan 112 desa/kampung. Setiap 
Koramil memiliki jumlah wilayah 
berbeda-beda, antara lain, Kora-
mil 01/Waropko membawahi 3 
Distrik, Koramil 02/Mindiptana 
membawahi 4 Distrik, Koramil 
03/Tanah Merah membawahi 10 
Distrik, dan Koramil 13/Getentiri 
membawahi 3 Distrik.

Tantangan yang dihadapi di 
antaranya sebagai berikut. Per-
tama, secara geografi bahwa 
tidak semua Distrik/Desa dapat 
dicapai dengan kendaraan SPM 
dan mobil. Ada daerah yang un-
tuk mencapainya bahkan harus 
menggunakan perahu di sungai 
dan pesawat Karavan. Kedua, 
tingkat pendidikan masyarakat 
masih rendah dan mengede-
pankan adat dalam setiap per-
masalahan di masyarakat serta 
mudah terprovokasi oleh isu-isu 
yang berkembang. Ketiga, jum-
lah Babinsa terbatas sehingga 
belum sesuai dengan jumlah 
Kampung/Desa. Keempat, para 
Babinsa tidak memiliki tem-
pat tinggal di setiap Kampung/
Desa, sehingga bergabung de- 
ngan kantor Distrik/Kampung. 

Sesuai UU Nomor 34 Tahun 
2004 tentang TNI pada Pasal 7 
dijelaskan bahwa tugas pokok 
TNI adalah menegakkan kedau-
latan Negara, mempertahankan 
keutuhan wilayah NKRI yang 
berdasarkan Pancasila dan 
UUD RI tahun 1945, serta me-
lindungi segenap bangsa dan 

seluruh tumpah darah Indone-
sia dari ancaman dan gangguan 
terhadap keutuhan bangsa dan 
Negara. Hal ini yang dimaksud 
melakukan Operasi Militer untuk 
Perang dan Operasi militer se-
lain Perang. Guna menghadapi 
situasi wilayah dan pencapaian 
tugas pokok, maka Kodim 1711/
BVD melakukan upaya menyi- 
apkan personel dengan melak-

sanakan pembinaan Babinsa 
di satuan guna menjamin efek-
tifitas dan efisiensi penyeleng-
garaan Pembinaan Teritorial 
di wilayah Kabupaten Boven 
Digoel yang berada di wilayah 
Papua perbatasan negara RI-
PNG. 

Pembinaan Babinsa yang 
dilakukan Kodim 1711/BVD, se-
bagai berikut. Pertama, meng- 

Pengarahan kepada para Babinsa

Babinsa menjadi guru di perbatasan
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Pengarahan kepada para Babinsa

Babinsa menjadi guru di perbatasan

optimalkan Program Penda- ya-
gunaan Koramil Model. Kodim 1711/
BVD memiliki Koramil Model, 
yaitu Koramil 03/Tanah Merah, 
sehingga benar-benar dijadikan 
contoh oleh Koramil lain, khu-
susnya yang berada di jajaran 
Kodim 1711/BVD. Khusus da-
lam pembinaan kepada para 
Bintara baru benar-benar diberi-
kan pelatihan dan pembekalan 
yang berkualitas dan aplikatif. 
Pembinaan disesuaikan dengan 
kondisi geografi, demografi, dan 
kondisi sosial setempat. Bebe- 
rapa materi yang diberikan ke-
pada Bintara baru yang akan 
menduduki jabatan Babinsa 
adalah sebagai berikut: mening-
katkan kemampuan berkomu-
nikasi dengan berinteraksi/
praktek langsung dengan ma-
syarakat, wartawan, dan RRI; 
memberikan studi kasus perma-
salahan yang nyata, kemudian 
melaksanakan peninjauan ke 
yang terjadi di Kampung/Desa; 
pelatihan dan praktek tentang 
ketatalaksanaan Binter. 

Adapun tujuannya mening-
katkan lima Kemampuan Ter-
itorial tingkat perorangan dan 
menyiapkan Bintara Baru yang 
akan menjabat Babinsa agar 
memiliki kemampuan untuk 
melaksanakan Pembinaan Teri-                           
torial secara profesional meli-
puti Sikap Teritorial, Lima Ke-
mampuan Teritorial, Sisrendal 
Binter, dan Ketatalaksanaan 
Binter. Dengan sasaran terwu-
judnya kemampuan Babinsa 
dalam melaksanakan Binter se-
cara profesional sesuai kondisi 
nyata yang akan dihadapi, serta 
terwujudnya wawasan dan pe- 
ngetahuan tentang situasi sosial 
yang akan dihadapi di Kam-
pung/Desa.

Kedua, mengadakan pelatih- 
an jurnalistik dan fotografi ke-
pada Babinsa Kodim 1711/BVD 
bekerja sama dengan Kominfo 
dan RRI Boven Digoel. Adapun 
tujuan kegiatan ini yaitu mening-
katkan kualitas SDM Babinsa. 
Sasaran dari kegiatan ini ada-
lah: terwujudnya komunikasi 
yang efektif dan efisien antara 

Babinsa dan masyarakat kam-
pung/Desa, terwujudnya penge-
tahuan dan keterampilan dalam 
menghadapi propaganda yang 
dilakukan oleh kelompok sepa-
ratis, serta terwujudnya kemam-
puan dalam penyusunan berita/
informasi. 

Ketiga, mengadakan kerja 
sama vertikal dengan berbagai 
instansi, antara lain Badan Pu-
sat Statistik dan RRI Kab. Boven 
Digoel. Bentuk pelatihan de-
ngan Badan Pusat Statistik yai-
tu dengan pembekalan singkat 
kepada para Babinsa tentang 
bagaimana melakukan pen-
dataan yang efektif dan efisien. 

Keempat, mengadakan 
kerja sama dengan Pemerin-
tah Daerah, yaitu SKPD Dinas 
Perkoperasian, Dinas Pertanian 
dan Dinas Ketahanan Pangan, 
serta Dinas Pendidikan. Tu-
juan dari kerja sama ini adalah 
meningkatkan kemanunggalan 
TNI, Pemda, dan masyarakat 
Kampung dalam bidang pere-
konomian dan kesejahteraan. 

Pelatihan jurnalistik kepada Babinsa Kodim Kodim 1711/BVD
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Sasarannya adalah: terwujud 
nya kemandirian desa/kampung 
dalam bidang perkoperasian, 
pertanian dan pangan, serta 
pendidikan; dan juga terwujud 
nya peran aktif Babinsa di kam-
pung/desa. 

Dari kegiatan pembinaan 
Babinsa oleh Kodim 1711/BVD, 
telah dapat menunjukkan pe- 
ningkatan kerja sama yang erat 
antara Kodim 1711/BVD, Pem-
da, dan Instansi vertikal lainnya. 
Adapun hasil dari pembinaan 
yang dilakukan tersebut yaitu 
para Babinsa berhasil dalam 
melaksanakan tugas. Keber-
hasilan tersebut antara lain: 

• Babinsa telah terlibat aktif 
dalam proses belajar me- 
ngajar di sekolah yang be-
rada di Kampung-Kampung 
Perbatasan RI-PNG. 

• Babinsa telah memiliki 
kelompok-kelompok Tani 
sebagai warga binaan 
dan dilibatkan secara aktif 
oleh Pemda dalam melak-
sanakan pendampingan 
terhadap Para Kelompok 
Tani, sehingga semakin ber-
tambah jumlah kelompok 
tani binaan Babinsa Kodim 
1711/BVD. 

• Babinsa berhasil meng-
gagalkan dan menangkap 
pengedar serta melacak 
tempat penanaman ganja, 
sebagai hasil dari informasi 
yang diperoleh dari warga 
binaan di masing-masing 
wilayah. 

• Babinsa memperoleh do-
kumen-dokumen, SBM, 
penyerahan senjata organik 
dan rakitan secara sukarela 
dari kelompok separatis. 

• Babinsa dipercaya oleh 
Pemda Boven Digoel, an-
tara lain: sebagai pembina 
dan pendamping Linmas di 

kampung-kampung, dilibat-
kan dalam membantu kope- 
rasi yang dikelola oleh Pem-
da di kampung-kampung, 
dilibatkan dalam membina 
para sopir perahu di perairan 
sungai oleh Dishub Pemda, 
diminta memberikan saran 
kepada kampung dalam pro-
gram musrembang tingkat 
kampung, dilibatkan dalam 
kepramukaan dan pembina 
olahraga di sekolah-sekolah, 
serta sosialisasi pencega-
han dan konsumsi Miras di 
kampung-kampung.

Selain itu, Babinsa juga 

mendapatkan hibah lahan dari 

warga kampung sebagai Pos-

ramil di beberapa Kampung/

Desa, selama 2 tahun tidak 

ada aksi penyerangan dan sa-

botase dari kelompok separatis 

di wilayah Boven Digoel, tidak 

ada pelanggaran yang dilaku-

kan oleh Babinsa di wilayah 

binaan, meningkatnya kualitas 

pelaporan dan dokumentasi 

kegiatan Binter, meningkatnya 

jumlah peserta werving (proses 

penerimaan/rekrutmen) Pra-

jurit TNI, dan wilayah Kodim 

1711/BVD pada tanggal 17 

Agustus 2019 sebagai tem-

pat penyelenggaraan pawai 

semarak Pengibaran Bendera 

Me-rah Putih secara serentak 

di seluruh wilayah perbatasan 

RI de ngan wialyah/negara 

lain yang diselenggarakan 

oleh Kemenhan RI.     

Dengan hasil yang dipe- 

roleh dari Pembinaan Babinsa 

tersebut, pembinaan sesuai 

kondisi geografi, demogra-

fi, dan kondisi sosial sangat 
diperlukan. Sehingga pening-

katan SDM Babinsa memiliki pe-

ranan penting di dalam penca-

paian tugas pokok pembinaan 

teritorial TNI AD. Namun, 

guna memaksimalkan peran 

Babinsa, diperlukan adanya 

pembentukan atau penam-

bahan Koramil-Koramil baru, 

sehingga cakupan tugas leb-

ih ringan, efektif, dan efisien. 
[***]

Meningkatkan wawasan jurnalistik para Babinsa Kodim 1711/BVD
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Meningkatkan wawasan jurnalistik para Babinsa Kodim 1711/BVD

W
abah Covid-19 

yang mulai men- 

cuat di negara kita 

(dan juga secara 

global) di awal tahun 2020 hing-

ga kini masih menunjukkan ke-

naikan di berbagai wilayah. Di 

Indonesia, wabah Covid-19 su-

dah dijadikan bencana nasional. 

Hal itu mendorong pemerintah 

baik di tingkat pusat maupun 

daerah menempuh langkah pre-

ventif demi keselamatan warga 

negaranya sendiri. 

 Pemerintah menerapkan 

beberapa kebijakan melalui PP 

(Peraturan Pemerintah) Nomor 

21 Tahun 2020 dan Permenkes 

(Peraturan Menteri Kesehatan) 

Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

PSBB (Pembatasan Sosial 

Berskala Besar) dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Co-

vid-19, memberlakukan PSBB 

di beberapa daerah yang 

menjadi episentrum Covid-19. 

Tapi realitanya, meskipun PSBB 

telah diberlakukan di bebe rapa 

wilayah dan social distancing 
terus dianjurkan bagi masya-

rakat Indonesia, masih ba-

nyak yang melanggarnya 

sehingga upaya PSBB dan 

social distancing terancam 

gagal menekan penyebaran 

Covid-19.

Kompleksitas Covid-19 da-

lam Kerangka Misinformasi

Terlepas dari persoalan 

substantif Covid-19 itu sendiri, 

yang berkembang luas di 

kalangan masyarakat saat ini 

adalah misinformasi Covid-19. 

Misinformasi Covid-19 ini terus 

diciptakan dan disebarkan 

untuk menjadi ‘konsumsi’ 

publik sehingga telah menjadi 

‘virus’ yang lebih berbahaya 

dari Covid-19 itu sendiri. 

Angka hoax terkait Covid-19, 

berdasarkan laporan Ke-

menterian Komunikasi dan 

Informasi, terus meningkat 

dan menyentuh angka ri-

buan. Misinformasi Covid-19 

ini, oleh seorang profesor 

bisnis di London Business 

School, Inggris, Alex Edmans 

disebutkan, terjadi karena masih 

kurangnya informasi ilmiah 

yang terverifikasi sehingga me-
nimbulkan confirmation bias 

yang tidak hanya ‘menghajar’ 

kalangan masyarakat awam 

melainkan juga kalangan aka-

demisi, pemerintah, dan bisnis. 

Jadi, tidak mengherankan 

apabila hoax Covid-19 men-

jadi ‘santapan’ mayoritas ma-

syarakat global, apalagi di 

Indonesia baik di dunia nyata 

maupun dunia maya.

Untuk mengurangi confir-
mation bias tentang Covid-19, 

Profesor Alex Edmans 

menyebutkan beberapa lang-

kah praktis agar setiap infor-

masi Covid-19 yang beredar 

tidak ditelan “mentah-mentah” 

oleh masyarakat umum dikare-

nakan dampaknya bisa saja le- 

bih berbahaya dari Covid-19 itu 

sendiri. Masyarakat perlu men-

cari pendapat lain atau second 

Oleh: Letkol Inf. Charles Alling. S.E., M.MDS.(Dandim 0906/Tenggarong)
BOX STERILISATOR: SOLUSI KREATIF 

MENCEGAH PENYEBARAN COVID-19 
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opinion untuk mengecek apa-

kah informasi Covid-19 yang 

diterimanya akurat atau tidak 
karena banyak informasi yang 

beredar saat ini masih bersifat 

opini yang tidak berdasar. Ma- 

syarakat perlu mendengar dari 

ahli Covid-19; cara tepat untuk 

memverifikasi apakah infor-
masi yang beredar itu berasal 

dari sumber yang benar-benar 

ahli di bidangnya atau bukan. 

Misalnya, jangan percaya isu 

Covid-19 apabila disebarkan 

oleh ibu rumah tangga atau pa-

kar sepak bola karena mereka 

bukan ahlinya. Selain itu, ketika 

mendapat informasi Covid-19, 

tahanlah sebentar, jangan dulu 

disebarkan di media sosial. 

Sangat penting untuk memve- 

rifikasi informasi yang diterima 
agar tidak terjadi hal-hal yang 

tak diinginkan, misalnya pa- 
nic-buying yang pernah terjadi 

sebelumnya.

Misinformasi itu sendiri 

merupakan “virus” yang dapat 

menyebar secara cepat dan 

sulit untuk dikontrol di era so-

sial media saat ini. Di Inggris, 

hanya karena informasi hoax 

tentang jaringan 5G milik China 

mengandung Covid-19 beredar 

luas di kalangan masyarakat 

Inggris yang notabene sudah 

sangat berpendidikan dibanding 

Indonesia. Masyarakat Inggris 

beramai-ramai menghancur-

kan menara jaringan 5G, dan 

seorang lelaki meninggal dunia 

karena meminum hydroxychlo-

roquine yang menurut informasi 

hoax yang disebarkan Presiden 

Amerika, Donald Trump, obat 

tersebut dapat menyembuh-

kan Covid-19. Faktanya obat 

tersebut tidak menyembuhkan 

Covid-19.

Media Penyebaran Covid 

yang Variatif

WHO mengumumkan bah-

wa Covid-19 dapat menyebar 

melalui benda yang sering di- 

sentuh manusia melalui tangan. 

Benda-benda tersebut sangat-

lah dekat dengan kehidupan 

sehari-hari misalnya pegangan 

pintu, kursi, tangga, wastafel 

dan lain-lain. Namun, banyak 

komponen masyarakat yang 

tidak menyadari bahwa salah 

satu benda yang digunakan se-

tiap hari yang sangat berpotensi 

menyebarkan Covid-19 adalah 

uang, baik uang kertas maupun 

uang koin sebagai alat tran-

saksi bisnis. Institusi perbank-

an sudah menyadari akan hal 

ini, sehingga batas penarikan 

uang cash di kartu kredit diku-

rangi agar masyarakat dapat 

menggunakan transaksi digital 

atau cashless untuk meredam 

Covid-19 yang menyebar lewat 

uang. Namun, tidak semua ele-

men masyarakat melek digital 
money sehingga penggunaan 

uang cash masih menjadi an-

dalan dalam bertransaksi se-

tiap hari. Dengan demikian, 

dibutuhkan langkah preventif 

untuk mensterilkan uang dari 

Covid-19 agar pengguna dapat 

bertransaksi dengan aman.

Box Sterilisator: Kreativitas 

Prajurit dalam Ketidakmenen-

tuan Covid-19

Sebagai bagian dari ma- 

syarakat, prajurit Kodim 0906 

Tenggarong sangat aktif ber-

partisipasi dalam penanganan 

Kreativitas Babinsa mampu menciptakan Box Sterilisator pencegah penyebaran Covid-19
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Covid-19. Berbagai upaya telah 

dilakukan mulai dari pemberian 

bantuan sembilan bahan pokok, 

penyemprotan, sosialisasi pro-

gram preventif dari pemerintah 

hingga melakukan terobosan 

dalam pembuatan box sterilisa-

si. Meskipun Covid-19 terus me-

nimbulkan ketidak-menentuan 

dan kadang menimbulkan ke-              

risuan di kalangan masyarakat, 

ada saja asa prajurit bernama 

Serda Nurdin sebagai Babinsa di 

salah satu wilayah Kodim 0906 

Tenggarong, yang diasah melalui 

observasi penyebaran Covid-19. 

Sikap sumarah-lah yang menjadi 

pijakan untuk mencari informa-

si terkait dengan box sterilisasi 

demi menemukan sebuah solusi 

atas persoalan global yang ma-

sih terus menyebar hingga waktu 

yang tak menentu.

Melalui interaksi dengan 

kelompok masyarakat di pasar 

tradisional di teritori Kodim 0906 

Tenggarong, ide kreatif mencuat 

dengan memahami fenomena 

penyebaran Covid-19 melalui 

benda mati. Diskusi mendalam 

dengan perwira Kodim dilakukan 

untuk melakukan brainstorming 

dan pendalaman ide sehingga 

diputuskan untuk pembuatan box 

sterilisator ditindak-lanjuti. Keah-

liannya di bidang elektro-magne-

tik, Serda Nurdin mulai meran-

cang bentuk dan elemen-elemen 

untuk membentuk box sterilisa-

tor. Melalui studi pustaka yang 

bersifat open source yang dilaku-

kan selama seminggu, disintesis 

informasi dari jurnal ilmiah bahwa 

virus, bakteri, dan kuman dapat 

lenyap pada suhu lebih dari 560C 

dalam waktu 30 menit.

Box-nya sendiri terbuat 

dari bahan-bahan yang banyak 

ditemukan di lingkungan sekitar 

seperti tripleks, balok, dan balon 

lampu yang memiliki daya panas 

yang mumpuni. Selain balon 

lampu, tim juga mengembang-

kan sistem pemanas dari balon 

lampu, timer dan sinar UV untuk 

membunuh virus, kuman, dan 

bakteri. Jika berdasarkan riset 

virus, bakteri, dan kuman dapat 

dilenyapkan dengan setting-an 

suhu 560C dalam waktu 30 

menit, box sterilisasi ini dikem-

bangkan temperaturnya men-

jadi 800C dengan waktu 8-10 

menit untuk menghemat waktu. 

Proses pembuatan box tersebut 

sekitar dua hari dan dilakukan 

pengecekan.

Meskipun masih membu-

tuhkan riset lebih lanjut untuk 

mengukur atau membuktikan 

keefektifan alat ini, setidaknya 

alat ini sudah menjadi sebuah 

kreativitas yang value-nya dapat 

dirasakan meskipun masih ter-

batas. Kerja sama dengan Dinas 

Kesehatan Kabupaten Tengga-

rong dan universitas di sekitar 

wilayah Kodim 0906 dilakukan 

agar ke depannya dapat dilaku-

kan penelitian selanjutnya ten-

tang keefektifan alat ini.

Selain itu, karena tidak 

akan dikomersilkan secara mas-

sal, Kodim 0906 Tenggarong 

dapat melakukan knowledge 
transfer dengan satuan lainnya 

atau kelompok masyarakat lain-

nya apabila disetujui Panglima 

TNI. Pembuatan video tutorial 

tentang bagaimana membuat 

alat ini sudah dilakukan dan 

dibagikan di sosial media agar 

masyarakat yang tertarik dapat 

mempelajari dan mempraktek-

kannya. Karena keterbatasan 

manpower, alat ini untuk saat 

ini masih digunakan di wilayah 

Kodim 0906 Tenggarong dan 

produksinya masih dalam jum-

lah terbatas yakni 8 – 15 boks 

meskipun banyak permintaan 

dari masyarakat.

Boks sterilisasi ini bukanlah 

sebuah benda mati semata 

yang dapat membunuh virus, 

bakteri, dan kuman. Namun juga 

memberikan pesan moral kepada 

ma-syarakat bahwa Covid-19 

dapat menyebar dengan media 

yang sangat dekat dengan mereka. 

Jadi, dibutuhkan kewaspadaan 

sehingga masyarakat tidak 

menjadi korbannya. Upaya 

Kodim 0906 Tenggarong saat ini 

dilakukan untuk melaksanakan 

tugas pemerintah di level daerah 

yang sudah terpapar Covid-19. 

Di tengah kekalutan pandemi 

Covid-19, tim Kodim 0906 

Tenggarong terus berupaya untuk 

menciptakan alat-alat yang dapat 

mengurangi penyebaran Covid-19 

meskipun di tengah kondisi yang 

tidak memungkinkan karena there 

is a will, there is a way.

Sebagai penutup, seperti 

yang diungkapkan WHO, selama 

vaksinnya belum ditemukan, 

Covid-19 ini akan menjadi seperti 

HIV/AIDS yang terus mengintai 

publik apabila tidak ada langkah 

preventif yang lebih akurat dari 

pemerintah dan prinsip kehati-

hatian dari masyarakat saat 

beraktivitas. Selain itu, pola pe-

nyebaran Covid-19 yang begitu 

variatif memungkinkan terjadinya 

peningkatan penderitanya. 

Oleh karena itu, semua elemen 

masyarakat memiliki peran penting 

untuk membendung keberlanjutan 

wabah ini. Boks sterilisator ha-

nyalah secuil alat bantu untuk 

membantu pemerintah dan 

masyarakat dalam membendung 

penyebaran Covid-19 melalui 

uang karena uang sangatlah lekat 

dengan kehidupan masyarakat 

sehari-hari. Meskipun box steri-

lisator ini masih sederhana namun 

groundbreaking-nya jelas dan 

manfaat pun dapat disaksikan 

secara nyata. Semoga kreativitas 

ini dapat memicu semangat untuk 

belajar dan terus berbuat yang 

terbaik demi Indonesia Raya yang 

jaya. [***]
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Pendahuluan

 Pembinaan Personel TNI 

AD dalam kurun waktu lima 

tahun terakhir secara umum 

dapat dikatakan berjalan dengan 

baik. Namun, di beberapa 

bidang masih ditemukan adanya 

permasalahan yang terjadi. 

Sebagai refleksi pelaksanaan 
Binpers selama TA. 2019, antara 

lain dalam proses rekrutmen 

prajurit, yang fokus pada zonasi 

berakibat pada menurunnya 

animo atau berkurangnya minat 

generasi muda untuk mendaftar 

sebagai calon prajurit bintara 

dan tamtama. 

 Dari bidang pendidikan 

masih terdapat personel yang 

gagal dalam pendidikan, tinggi-

nya pelanggaran yang dilakukan 

personel, evaluasi tentang ke-

bijakan pembinaan jasmani, 

penataan personel yang belum 

optimal, layanan kesehatan dan 

BPJS yang masih terkendala, 

serta program pemisahan dan 

penyaluran personel yang be-

lum mencapai target. Tahun 

2020 TNI AD juga menghadapi 

tantangan tugas terkait pe-

nanganan pandemi Covid-19 

yang menuntut aksi nyata di 

semua daerah.

Oleh: Letkol Inf Noppy Laksana Armyanto
(Dandim 0730/Gunungkidul)

IMPLEMENTASI TUGAS 
DI ERA PERCEPATAN 

TEKNOLOGI DALAM RANGKA 
PEMBINAAN SUMBER DAYA 

MANUSIA PRAJURIT

 Sistem  pembinaan  Tentara 

Nasional Indonesia Angkatan 

Darat diselenggarakan dalam 

rangka mewujudkan kekuatan 

pertahanan negara di darat agar 

mampu melaksanakan tugas 

pokoknya. 

 Fungsi personel sebagai 

fungsi organik militer merupakan 

bagian penting dalam s i s t e m 

pembinaan TNI AD secara ke-

seluruhan, meliputi pembinaan 

manusia dan pembinaan per- 

sonel yang diarahkan untuk me-

menuhi sasaran kekuatan TNI 

AD secara kualitatif dan kuantita-

tif sesuai dengan kebijakan pena-

taan kekuatan personel melalui 

perencanaan kebutuhan 

kekuatan secara aku-

rat dengan proyek-

si jangka panjang 

untuk memelihara 

kekuatan perso-

nel (TOP/DSPP) 

organisasi, baik 

dalam struk-

tur maupun luar 

struktur TNI AD.

 Kebijakan ZGP 
dan Right Sizing di-

hadapkan pada MEF 

arti nya TNI AD harus 

lebih meningkatkan SDM yang 

sejalan dengan “Panca Tung-

gal Sasaran Pembinaan” yai-

tu pelaksanaan reformasi bi-

rokrasi,meningkatkan kesiapan 

operasional satuan, meningkat-

kan kualitas SDM, meningkat-

kan kesejahteraan prajurit dan 

PNS beserta keluarganya, serta 

meningkatkan tertib administra-

si dan hukum sesuai ketentuan 

yang berlaku, guna mewujud-

kan suatu komposisi personel 

TNI AD yang tangguh dan han-

dal.

 Di sisi lain kebutuhan organ-

isasi untuk memenuhi reformasi 
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birokrasi, dibutuhkan penggu-

naan teknologi informasi untuk 

mendukung tugas pokok TNI 

AD. Adapun kebijakan Pimpinan 

TNI AD sebagai tindak lanjut dari 

keputusan panglima mengeluar-

kan kebijakan penggunaan tek- 
nologi informasi sebagai solusi 

dalam mengatasi permasalahan 

penyalahgunaan teknologi infor-

masi oleh personel TNI AD, ter-

lebih pada level tertentu sering 

terjadi penyalahgunaan teknolo-

gi informasi akibat lalai terhadap 

protokoler pengaman berita. 

 Hal ini menjadi tanggung 

jawab seorang pimpinan dalam 

menuntut anggotanya untuk be-

lajar mengikuti perkembangan 

teknologi untuk kepentingan 

pelaksanaan tugas dan di saat 

bersamaan juga harus memberi-

kan pemahaman tentang kaidah-

kaidah yang penggunaannya 

agar tidak menyalahi aturan 

yang ditentukan oleh pimpinan 

TNI AD.

Perencanaan Sumber Daya 

Manusia (SDM)

 Perencanaan-perencanaan 

kegiatan penerimaan personel 

TNI AD sudah dilaksanakan 

oleh Aspers Kasad beserta Staf, 

yang mempedomani syarat dan 

ketentuan yang telah ditetapkan 

Mabesad, selanjutnya dikoordi-

nasikan dengan Kotama/Balak-

pus TNI AD dan dalam rangka 

pengarahan jabatan personel 

untuk mencapai tugas pokok 

TNI AD. 

 Kegiatan penerimaan per- 

sonel berkemampuan khusus 

termasuk di dalamnya yang 

memiliki penguasaan kemam-

puan teknologi diutamakan un-

tuk Sepa PK dan Bintara PK, se-

dangkan penempatan personel 

TNI AD yang berkemampuan 

khusus di sesuaikan dengan 

kebutuhan organisasi di dalam 

struktur TNI AD.

Rekrutmen, Seleksi, dan 
Penyaluran

 Recruitment is the process 
of attracting as many qualified 
applicants as possible for ex-

isting vacancies and anticipat-
ed openings. It is talent search 
a pushuit of the best group of 
applicants for an available po-

sition”5. Menurut Charles Bahn, 

tujuan seleksi adalah penyari- 

ngan / penyisihan terhadap 

mereka yang dinilai tidak cakap 

untuk memangku jabatan se-

dangkan penyaluran dilakukan 

atas dasar asas “right man in 
the right place and in the right 
job, serta in the right time”. Pe- 

nyaluran diperuntukkan bagi 

personel yang memiliki kemau-

an, pengetahuan serta kemam-

puan yang distandarkan, sesuai 

kualifikasi atau kebidangannya.

 Adapun personel yang di- 

nyatakan lulus, akan menjalani 

masa pendidikan dasar 

militer, dilanjutkan pendidikan 

fungsi kecabangan TNI AD, 

selanjutnya akan ditempatkan 

sesuai kemampuan yang telah 

dimiliki baik secara ilmu militer 

dan kemampuan penguasaan 

ke trampilan dan teknologi 

didasarkan pada hasil tes 

psikologi serta penelusuran 

minat dan bakat.

Pelatihan dan Pengembangan

 Spersad telah melak-

sanakan pelatihan dan pengem-

bangan bagi personel TNI 

AD yang berkeinginan untuk 

membidangi keterampilan tek- 

nologi sesuai kecabangan ma- 

sing-masing secara rutin mau-

pun  temporer. 

 Bentuk pelatihan dan 

pengembangan yang berkaitan 

dengan penguasaan teknolo-

gi berupa pembekalan diklat- 

diklat dan kursus-kursus sesuai 

golongan kepangkatan yang 

semuanya dikoordinir oleh Ko-

mando Pembinaan Doktrin Pen-

didikan dan Latihan Angkatan 

Darat secara terpusat dan juga 

dilaksanakan oleh Rindam Ko-

tama secara tersebar di seluruh 

Indonesia, dengan mengacu 

pada kalender pendidikan TNI 

AD secara bertahap, bertingkat 

dan berlanjut.

Penerimaan prajurit dilakukan secara selektif
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Teknologi dikaitkan dengan 

pembinaan kekuatan 

personel (SDM) Prajurit

 Mabesad TNI  AD mela lu i 

Spersad yang berkepentingan 

dan berkewajiban untuk membi-

na keberlangsungan organisa-

si dan keberlanjutan karier per-

sonel TNI AD. Di sisi lain, dalam 

perjalanan pembinaan kekua-

tan personel (SDM) TNI AD 

terdapat berbagai persoalan, 

satu diantaranya saat ini ada-

lah keterlambatan dalam meng-          

ikuti percepatan teknologi yang 

berkembang saat ini sehingga 

menghambat tugas pokok TNI 

AD, khususnya di strata Bintara 

dan Tamtama. 

 Oleh karena itu, untuk 

mengatasi hal tersebut telah 

diselenggarakan penerimaan 

Bintara TNI AD jalur khusus na-

mun hal tersebut belum dapat 

mengatasi pemerataan kebu-

tuhan personel karena masih 

didominasi peminat dari pulau 

Jawa sedangkan dari data yang 

tersaji kebutuhan penempa-

tan personel berada di wilayah 

Indonesia bagian timur. Oleh 

karena hal itu pada periode 

penerimaan tahun 2019 diber- 

lakukan sistem zonasi dengan 

harapan agar dapat mengatrol 

peminat dari wilayah Indone-

sia bagian timur, namun hal 

yang terjadi justru sebaliknya 

justru terjadi penurunan animo 

pendaftar.

Bagaimana menyikapi sistem 

zonasi dalam rangka peneri-

maan anggota TNI AD dikait-

kan Tugas di Era Percepatan 

Teknologi sehingga Staf Per- 

sonel Angkatan Darat (Sper-

sad) secara bijak dapat meru-

muskan solusi secara efektif

 Setelah dilaksanakan ka-

jian secara cepat dan terarah 

Pimpinan TNI AD dalam hal ini 

Spersad harus mengembalikan 

kepada sistem penerimaan 

seperti semula, namun penitik-

beratan pada pemerataan pe-

nempatan personel setelah 

proses rekrutmen berlangsung 

sekaligus harus memilih calon 

calon yang siap bersaing di era 

percepatan teknologi seperti 

sekarang ini, hal ini dirasakan 

lebih relevan untuk mengatasi 

masalah pada sistem pe-

nerimaan anggota TNI AD baik 

di level Perwira, Bintara, dan 

Tamtama. 

 Untuk memicu animo 

pendaftar ini merupakan ba-

gian penting satuan Teritorial 

agar mengkampanyekan pene- 

rimaan anggota TNI AD yang ter-

buka, bersih dan tidak dipungut 

biaya.

Apa  Saja Kendala yang          

Dihadapi dalam Implemen-

tasi Tugas di Era Percepatan           

Teknologi?

 Beberapa hal yang menja-

di kendala implementasi antara 

lain, pertama variabel kebija-

kan. Yakni timbulnya perbedaan 

persepsi ditingkat pelaksana 

tentang kejelasan tujuan  dan 

transmisi proses implementa-

si kebijakan diberlakukannya 

sistem zonasi. Kondisi ini ten-

tunya dihadapi Spersad guna 

melaksanakan pembinaan pe-

merataan Personel, terutama 

bagi satuan-satuan di wilayah 

Indonesia bagian timur yang da-

lam struktural organisasi TNI AD 

masih banyak kekurangan per- 

sonel. 

 Kedua, variabel organisa-

si. Satu kebijakan harus dilak-

sanakan melalui suatu instru-

men serta wahana tertentu, 

singkatnya ada aktor dan sara-

na prasarana yang menunjang 

suksesnya implementasi kebi-

jakan penerimaan anggota TNI 

AD. Organisasi yang dimaksud 
adalah lebih kepada personel 
dan anggaran. Personel, ada- 
nya sebagian kalangan militer, 
yang meragukan kebijakan zo-

nasi dan penerimaan berdasar-
kan penelusuran minat dan 
bakat bisa dikembangkan. 

 Hal ini mengasumsikan bah-
wa kebijakan zonasi dan pener-
imaan berdasarkan penelusuran 
minat dan bakat dilaksanakan 
dalam dua pendekatan (lingku-
ngan) yang berbeda, dalam hal 
ini di institusi TNI AD dan instansi 
setingkat lainnya. Hambatan atau 
kendala yang ada, tercermin dari 
sikap “ego sektoral” yang mun-
cul ke permukaan, dalam hal ini 
institusi TNI menandakan ada-
nya keengganan (kurang berani) 
menginisiasi bentuk pengadaan 
Sumber Daya Manusia TNI. 

Kompetitif dalam Melanjutkan 
Pengabdiannya untuk Bangsa 
dan Negara

 Upaya untuk mengelola 
dan mengembangkan kemam-
puan sumber daya manusia 
(prajurit) untuk mencapai tingkat 
signifikan yang lebih tinggi se-
cara kinerjanya TNI AD selama 
ini telah melaksanakan Pela-   
tihan dan pengembangan bagi 
personel TNI AD (Tamtama s.d. 
Perwira Pertama). 

 Dalam rangka meningkat-
kan kemahiran intelektual, pe- 
ngetahuan, sikap-sikap, dan ke 
terampilan umum serta khusus 
yang dilaksanakan secara ru-
tin oleh Kodiklatad, Balai Pem-
belajaran Keterampilan Subdit 
Binsiaplurja Ditajenad, Rindam 
sedang untuk strata Perwira 
Menengah dilaksanakan di Ko-
diklatad, Seskoad, dan Sesko 
TNI serta pendidikan-pendi-
dikan yang bekerja sama de-
ngan negara lain atau Angkatan 

Bersenjata negara lain. [***]
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T
NI  sebagai salah satu 
alat Negara di bidang 
pertahanan mengem-
ban tugas pokok se-
bagaimana tertuang 

dalam UU RI No. 34 Tahun 2004 
pada Pa sal 7 ayat (1)  Tugas 
pokon TNI adalah  menegakkan 
kedaulatan negara, memperta- 
hankan keutuhan wilayah Nega-
ra Kesatuan Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan 
Undang-undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, 

serta melindungi segenap bang-
sa dan seluruh tumpah darah In-
donesia dari ancaman dan gang-
guan terhadap keutuhan bangsa 
dan negara. Sedangkan  TNI AD 
dalam pelaksanaan tugasnya 
berdasarkan  Pasal 8 UU RI No. 
34 Tahun 2004 adalah: a. Melak-
sanakan tugas TNI matra darat 
di bidang pertahanan; b. Melak-

sanakan tugas TNI dalam 
menjaga keamanan 

wilayah per-
batasan darat 

dengan ne- 
gara lain;  

c. Melaksanakan tugas TNI 
dalam pembangunan dan 
pengembangan kekuatan matra 
darat; d. Melaksanakan pem-
berdayaan wilayah pertahanan 
wilayah darat. Gambaran In-
donesia kecil yang wilayahnya 
bertipologi kepulauan salah satu 
di antaranya adalah wilayah Ko-
dim 1415/Selayar.  Satuan ko-
mando kewilayahan ini di bawah 
Korem 141/Toddopulii Kodam 
XIV/Hasanuddin, mempunyai 
tugas pokok menyelenggarakan 

pembinaan kemampuan, keku-
atan dan gelar kekuatan serta 
menyelenggarakan pembinaan 
teritorial dalam rangka menja-
ga wilayah pertahanan di darat 
guna mendukung tugas pokok 
Korem 141/Tp. Kab. Kepulauan 
Selayar merupakan  wilayah bi-
naan  Kodim 1415/ Selayar, 

 Adalah  satu-satunya Kabu-
paten /Kota di propinsi Sulawesi 
Selatan yang letaknya  terpisah 
dari daratan pulau Sulawesi. 
Wilayah ini merupakan daerah 
pesisir dengan gugusan pu-
lau-pulau yang terdiri dari 132 
pulau. Gugusan pulau-pulau 
besar dan kecil tergabung da-
lam satu wilayah administrasi 
yaitu Kabupaten Kepulauan 
Selayar, dengan luas wilayah  
10.503,69 km2 meliputi 1.357,03 
km2 wilayah daratan (12,91%) 
dan 9.146,66 km2 wilayah lautan 
(87,09%). 

 Sedangkan batas wilayah 
sebelah utara berbatasan de- 
ngan kabupaten Bulukumba dan 
teluk Bone (Sulsel), sebelah se-
latan berbatasan dengan Propin-
si Nusa Tenggara Timur, sebelah 
timur berbatasan dengan Laut 
Flores – NTT dan sebelah barat 
Laut Flores dan Selat Makasar. 
Secara administrasi terbagi 
menjadi 11 kecamatan, 81 desa, 
dan 7 kelurahan. 

 Sedangkan gelar satuan ja-
jaran Kodim 1415/Selayar terdiri 
dari 4 Koramil dan 7 Pos Ramil  
tersebar di seluruh  kecamatan  
Kab. Kepulauan Selayar. 

Oleh: Letkol Arm Yuwono,S.Sos.,M.M
(Dandim 1415/Selayar Korem 141/Tp Kodam XIV/Hasanuddin)

STRATEGI BINTER 
DI WILAYAH KEPULAUAN
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Permasalahan 

Dihadapkan dengan beban 
tugas pokok untuk menegak-
kan kedaulatan Negara, men-
jaga keutuhan wilayah dan 
menyelamatkan jiwa, tugas 
prajurit Kodim 1415/Selayar ti-
daklah ringan. Gambaran luas 
wilayah daratan 1.357,03 km2 
terdiri dari 132 pulau diban- 
dingkan dengan jumlah praju-
rit Kodim 1415/Selayar seba- 
nyak 146 orang, jumlah sesuai 
TOP/DSPP 232  orang (63%), 
maka dapat diasumsikan seti-
ap aparat kewilayahan  harus 
dapat menjaga masing-masing 
satu pulau. 

Wilayah laut yang luasnya 
9.146,66 km2 tidaklah dapat di 
pisahkan dari tanggungjawab-
nya, karena laut bukan mer-
upakan pemisah namun pen-
ghubung antar pulau-pulau di 
dalam wilayah Kodim 1415/
Selayar. Perlu penulis berikan 
informasi bahwa di Kabupaten 
Kepuauan Selayar satuan TNI 
terdiri dari Kodim 1415/Selayar, 
Minvet Kab. Kepulauan Selayar 
3 orang dan Posmat TNI AL 3 
orang. Di samping  kondisi jum-
lah personel yang terbatas ,yang 
lebih serius adalah potensi an-
caman dan kerawanan dihadap-
kan pada kondisi geografi.  

Panjang pantai mencapai 
600 km tersebar di 132 pulau di 
Kab. Kep. Selayar dapat dengan 
mudah dijadikan pintu masuk 
pendaratan kapal, baik untuk 
infiltrasi musuh, penyelundupan 
atau pelarian teroris.  Karak-
teristik laut Kepulauan Selayar 
yang merupakan laut dalam, 
gelombang tinggi antara 1 s.d. 
5 meter, juga peluang bagi para 
pelaku Illegal Fishing dan De-

structive Fishing.

Binter pada wilayah  berti-
pologi kepulauan, sedikit ber-
beda dalam prakteknya dengan 
wilayah daratan. Pada Doktrin 
Induk Teritorial  TNI AD dan 
beberapa Bujuk tentang Binter 
tidak dituangkan secara spe-
sifik bagaimana pelaksanaan 
binter di daerah yang tipologi 
wilayahnya kepulauan (terdiri 
dari gugusan pulau-pulau). Hal 
yang berbeda salah satunya 
adalah bagaimana mewujudkan 
ruang juang yang tangguh be-
rupa wilayah pertahanan aspek 
darat sebagai mandala operasi 
untuk mendukung  kepentingan 
operasi dalam memenangkan 
pertempuran di darat. Dalam 
RTRW Hanrat, penetapan ruang 
wilayah pertahanan yang bersi-
fat dinamis diperuntukkan bagi  
daerah pertempuran,  daerah 

komunikasi, daerah belakang 
(logistik wilayah) dan daerah 
pangkal perlawanan. 

Membagi daerah  tidaklah 
sulit bila  seluruhnya wilayah 
nya merupakan  daratan atau 
wilayah yang hanya memiliki 
beberapa pulau. Wilayah Kodim 
1415/Selayar terdapat 132 pintu 
masuk (pulau-pulau besar dan 
kecil) yang dapat digunakan 
sebagai pendaratan musuh (da-      
erah pertempuran). 

Dari gambaran tersebut 
Kodim 1415/Selayar sebagai 
Satkowil mengalami kesulitan  
dalam menentukan daerah 
komunikasi (jalan pendekat 
menghubungkan daerah per-
tempuran dengan daerah 
belakang/ logistik wilayah) 
karena bisa jadi bukan jalan 
pendekat di darat tetapi meng-
haruskan laut sebagai jalan 
pendekat ke pulau lainnya, hal 
inilah yang berbeda dengan 
wilayah daratan. Menentukan 
daerah belakang (logistik wi-
layah) tidak juga  mudah, hal ini 
disebabkan wilayah Kepulauan 
Selayar bukan merupakan 
lumbung pangan (padi atau 
jagung). Sebagian masyarakat 
Kepulauan Selayar yang ber-
mata pencaharian sebagai 

Sosialisasi dan pemberdayaan wisata bahari
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petani, mayoritas hanya  me-
nanam kelapa dan sebagiannya 
menanam rempah-rempah. 
Petani di Kepulauan Selayar 
sangat sulit beralih dari  kelapa  
ke bertani padi. Sehingga untuk 
memenuhi kebutuhan bahan 
pokok ( beras) masih tergantung 
suplai dari daerah lain di Sulsel. 
Tentu hal tersebut menjadi ken-
dala dalam menyiapkan logistik 
wilayah.

Strategi Binter

Secara normatif Kodim 1415/
Selayar  dapat  melaksanakan 
kegiatan  Binter yang sesuai 
dengan program kerja dan     
anggaran. Namun dihadapkan 
pada permasalahan di atas, Ko-
dim 1415/Selayar melakukan 
upaya-upaya untuk menjawab 
persoalan  tersebut. Beberapa 
referensi tentang Binter belum 
mengupas secara luas tentang 
teknis pelaksanaan Binter pada 
wilayah yang bertipologi kepu-
lauan. 

Penulis berupaya membuat 
strategi dalam melaksanakan 
pembinaan territorial.  Bisa jadi 
apa yang dilakukan tidak tertu-
ang  dalam Bujuk maupun Buku 
pedoman  tentang Teritorial 
yang telah ada (keluar dari dok-
trin).  Stategi Binter di wilayah 
kepulauan yang dilaksanakan 
oleh Kodim1415/Selayar yaitu:

• Kondisi Geografis kepu-
lauan Selayar,  dihadapkan 
dengan potensi ancaman 
dan kerawanan serta jum-
lah personel yang terbatas, 
maka sulit bagi Kodim 1415/
Selayar mengamankan se-
cara maksimal wilayah kepu-
lauan Selayar secara ke-     
seluruhan. Maka dilakukan 
upaya-upaya sebagai beri-
kut:

Kesatu; Dalam rangka me- 
lipat-gandakan kekuatan 
personel TNI (Kodim 1415/
Selayar) melaksanakan 
pembentukan dan pembi-
naan komponen cadangan. 

(mengacu pada Buku Pe-
doman tentang Pembinaan 
Komponen Cadangan yang 
dikeluarkan oleh Pusat Te- 
ritorial Angkatan Darat ta-
hun 2016).  Untuk menca-
pai kondisi tersebut, Kodim 
1415/Selayar sebagai sa- 
tuan komando kewilayahan 
melaksanakan pembentuk- 
an Komponen cadangan 
sesuai dengan situasi dan 
kondisi wilayah yang telah 
diuraiakan diatas. 

Peserta pelatihan Komcad 
direkrut  dari unsur ma- 
syarakat (pemuda-pemudi 
dari tiap desa dan setiap 
kelurahan)  berdasarkan ha-
sil kesepakatan koordinasi 
dengan pemda Kab. Kep. 
Selayar.  Peserta pelatihan 
gelombang satu sejumlah 
150 orang (satu Kompi), 
yang dididik dan dilatih ser-
ta diorganisir  oleh Kodim 
1415/Selayar dengan nama  
Brigade Selayar dan saat ini 
telah operasional sebagai 

Pengarahan kepada masyarakat tentang pemberdayaan wilayah pesisir
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mitra Babinsa di wilayah. 
Selanjutnya secara ber-
tahap akan dibentuk sampai 
satu Batalyon Komcad di ta-
hun 2029.(Sesuai Buku Pe-
doman tentang pembinaan 
Komponen Cadangan yang 
dikeluarkan oleh Pusterad 
Tahun 2016)

Kedua; Jumlah komcad 
yang dibentuk belum dapat 
menjawab tantangan wilayah 
kepulauan Selayar dengan 
luas laut mencapai 87,09%. 
Maka Kodim 1415/Selayar  
melakukan upaya lain yaitu 
pembinaan potensi maritim 
(Binpotmar). Menjadi per-
tanyaan, mengapa Kodim 
1415/Selayar melaksanakan 
Binpotmar? Sedangkan da-
lam Doktrin Teritorial TNI 
yang disahkan dengan 
Keputusan  Panglima TNI  
Nomor Kep/66/I/2016 tang-
gal 26 Januari 2016, pembi-
naan potensi maritim menja-
di domain TNI AL.  

Hal ini dikarenakan wilayah 
daratan kepulauan Sela-
yar dihubungkan dengan 
perairan (Laut) dan ham-
pir seluruh masyarakatnya 
berada di pantai, pesisir, 
dan nelayan sebagai se-
bagai sumber daya kela-          
utan.  Sumber daya yang 
dapat dikelola dalam rang-
ka mendukung dan meli-
patgandakan kekuatan TNI 
AD (Kodim 1415/Selayar) 
sebagai komponen pen-
dukung. SDM yang ma- 
yoritas memiliki keahlian 
menahkodai kapal-kapal 
tradisional (Kapal kayu) 
dan juga SDB berupa kapal 
(perahu) dapat digunakan  
dalam mendukung tugas 
pokok Kodim 1415/Selayar. 
Prakteknya para  Babinsa 
melaksanakan pembinaan 
potensi tersebut di setiap 
desa (pulau). 

 Dengan dilakukannya dua 
strategi tersebut, maka Ko-
dim 1415/Selayar dapat 
melaksanakan tugas per-
tahanan wilayah dengan 
optimal dalam rangka  men-
dukung tupok Korem 141/
Tp. Pembinaan ketahanan 
wilayah (Bintahwil) dapat 
dilaksanakan dengan meng-
kolaborasikan kegiatan Bin-
ter dan Binpotmar. 

Menyiapkan Ruang Juang 
yang Tangguh, sebagai 
mandala operasi  Kodim 
1415/Selayar mengasum-
sikan  semua pulau sebagai 
daerah pertempuran karena 
dapat digunakan sebagai 
pendaratan musuh. Me-
mang sangatlah berbeda 
dengan daerah-daerah lain 
yang seluruh wilayahnya 
berupa daratan. Yang men-
jadi sulit ketika pulau-pulau 
yang didarati adalah pulau 
kecil (Satu desa). 

Dihadapkan dengan kondi-
si seperti itu tentu sulit da-
lam menentukan daerah 
komunikasi, menghubung-
kan daerah pertempuran 
dengan daerah belakang, 
yang wilayahnya bukan da-
ratan. Hal inilah yang ber-
beda, maka pembinaan 
potensi maritim, khususnya 
SDM para nahkoda kapal 
dan tersedianya komponen 
pendukung berupa kapal 
masyarakat bisa dijadikan 
jalan untuk menghubung-
kan daerah pertempuran 
dengan daerah belakang. 
Namun pada wilayah pulau 
besar, Kodim 1415/Selayar 
melaksanakan kerja sama 
dengan Pemerintah Daerah 
dalam  program Bakti TNI, 
membangun infrastuktur  ja-
lan dan jembatan. Sehingga 
dapat digunakan sebagai 
daerah komunikasi untuk 
menghubungkan daerah 

pertempuran dengan da-
erah belakang.  Menentu-
kan daerah belakang (se-
bagai logistik wilayah) juga 
menemui kendala, karena 
Kepulauan Selayar bukan 
merupakan lumbung pa-
ngan (padi dan jagung) tapi 
mayoritas masyarakatnya 
bertanam kelapa. 

Progran Cetak sawah dari 
Kementan RI menjadi solu-
si untuk bisa menyiapkan 
daerah logistik wilayah. 
Kesulitan mengubah cara 
bertani dari kelapa ke padi, 
memerlukan kesabaran dan 
pendekatan (Komsos) yang 
baik hingga masyarakat 
kepulauan Selayar berse-
dia lahannya dibuat sawah 
dan beralih menanam padi. 
Hingga  saat ini telah dice-
tak sawah  kurang lebih 360 
ha tersebar di Pulau Selayar 
dan Pulau Jampea. 

Implementasi dari pembi-
naan komunikasi sosial, 
secara jelas telah dituang-
kan dalam Doktrin Induk 
Teritorial TNI AD. Namun 
pembinaan Komsos yang 
dilakukan oleh Kodim 1415/
Selayar  sedikit berbeda, hal 
tersebut dikarenakan  seba-
gian besar  masyarakatnya 
tinggal di daerah pesisir, 
pantai dan nelayan sebagai 
mata pencahariannya. Ma-
ka pembinaan komsos yang 
dilakukan dikombinasikan 
dengan pembinaan potensi 
maritim (Teritorial TNI AL), 
dengan melakukan kegia-
tan: 

• Melaksanakan pembi-
naan Komsos terha-
dap kelompok nelayan. 
Membina kelompok 
nelayan memiliki nilai 
yang sangat strategis, 
bila dihadapkan pada 
kebiasaan para nelayan 
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yang menangkap ikan 
dengan alat tangkap 
dan cara yang tidak ra-
mah lingkungan bahkan 
penggunaan  Bom dan 
Bius. Dengan pembi-
naan yang intens baik  
terhadap para nelayan, 
maka dapat dihentikan 
kebiasaan menangkap 
dengan cara yang ille-
gal. Bahkan sebagian 
nelayan saat ini menjadi 
relawan dalam menja-
ga laut dari Destructive 
Fishing  dan Illegal Fish-

ing. 

• Melaksanakan pembi-
naan terhadap  komuni-
tas selam. Kodim 1415/
Selayar telah lama men-
jalin komunikasi dengan 
komunitas  selam di ka-
bupaten Kepulauan Se-
layar, di antara POSSI 
dan Tanadoang Dave 
Center (TDC). Sebagai 
pelopor dan pembentuk 
komunitas tersebut ada-
lah  Dandim 1415/Sela-
yar terdahulu Letkol Inf 
Nefra Firdaus (sekarang 
Kadispenad). Pembi-
naan terhadap komu-
nitas selam sekaligus 
menggerakkan sektor 
pariswisata (Wisata ba-
hari) hal tersebut se-
jalan dengan visi misi 
Kabupaten Kepulauan 
Selayar. Memanfaatkan 
potensi olah raga Selam 
yang ada di Kabupaten 
Kepulauan Selayar se-
bagai media Komunika-
si sosial kreatif (Komsos 
Kreatif). 

• Komsos kreatif yang 
dikemas dapat diman-
faatkan sebagai sa-
rana penerangan dan 
hubungan masyarakat 
(Humas) dalam  rangka 

meningkatkan citra dan 
nama baik TNI AD, se-
hingga terwujud  daya 
dukung yang optimal 
bagi kepentingan per-
tahanan Negara aspek 
darat. 

• Komsos kreatif yang ru-
tin dilaksanakan dengan 
komponen masyarakat 
Kabupaten Kepulauan 
Selayar di antaranya:  
melaksanakan gerakan 
pembersihan pantai dan 
cleaning under water, 
melaksanakan tranplan-
tasi terumbu karang di 
beberapa spot diving 
yang rusak akibat ulah 
manusia, penanaman 
cemara laut dan pelepas-
an Tukik (anak penyu), 
melaksanakan upaca-
ra bawah air pada HUT 
Persit dan HUT Dharma 
Pertiwi yang dilakukan 
oleh Personel Persit 

KCK Kirana Cab XXIX 
Kodim 1415/Selayar 
bersama komunitas se-
lam dan melaksanakan 
Fun Dave bersama para 
komunitas selam baik 
dari Kabupaten  Kepu-
lauan Selayar maupun 
dari luar daerah.

PENUTUP

Dari uraian tersebut di atas, 
penulis dapat menyimpulkan 
bahwa dalam rangka melak-
sanakan pembinaan teritorial  
perlu adanya kreativitas, tidak 
dogmatis dihadapkan dengan 
kondisi wilayah yang berbe-
da-beda. Kodim 1415/Sela-
yar sebagai  Satuan Komando 
Kewilayahan (Satkowil) yang 
tipologi wilayahnya kepulauan, 
dalam  melaksanakan pembi-
naan Teritorial (Binter), mengko-
laborasikan dengan pembinaan 
potensi maritim.  [***]
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KIPRAH KOMPI ZENI NUBIKA PUSZIAD 

DALAM MEMBANTU PENANGGULANGAN 

PANDEMI COVID-19
Oleh: Kapten Czi Satrio Bawono

(Dankizi Nubika Pusziad)

K
ompi Zeni Nuklir,     

Biologi, dan Kimia, di 

singkat Kompi Zeni 

Nubika, merupakan 

satuan pelaksana 

di tingkat Pusat Zeni TNI Ang-

katan Darat (Pusziad). Kompi 

ini, berkedudukan langsung di 

bawah Kapusziad, bertugas 

menyelenggarakan dan melak-

sanakan penyelidikan Nubi-

ka dan dekontaminasi dalam 

rangka pengamanan pasukan 

dan/atau masyarakat terha-

dap bahaya Nubika karena 

serangan musuh atau pence-

maran lingkungan oleh limbah/

kecelakaan suatu industri atau 

oleh peristiwa alam. 

 Kompi Zeni Nubika memili-

ki fungsi: 1) Menyelenggarakan 

dan melaksanakan penyelidikan 

Nubika dengan cara pe- 

ngamatan, deteksi, identifikasi, 
dan pengukuran terhadap an-

caman dan bahaya Nubika yang 

terdiri dari unsur radio aktif, 

agensia biologi dan racun kimia 

yang mengkontaminasi manu-

sia, materiil, medan, hewan dan 

cuaca. 2). Menyelenggarakan 

dan melaksanakan dekontami-

nasi untuk menghilangkan, me-

netralisasikan, dan mengurangi 

kontaminasi Nubika terhadap 

manusia, materiil (perlengka-

pan perorangan maupun satu-

an), medan, instalasi/bangunan, 

hewan dan makanan sehingga 

dapat berfungsi kembali.

Sesuai dengan moto satuan 

“Wapada Cighra Jaya” (Waspa-

da [kehati-hatian], Cighra [ce-

pat], Jaya [kemenangan dan 

kejayaan]) memiliki arti yaitu 

dengan sikap kehati-hatian dan 

penuh waspada, prajurit Kom-

pi Zeni Nubika dapat melak-

sanakan segala kewajibannya 

dengan penuh kesigapan dan 

kecepatan dalam menghadapi 

bahaya serta ancaman nuklir, 

agensia biologi maupun serang-

an racun kimia demi kejayaan 

bangsa dan negara Indonesia. 

Satuan ini berlokasi di Desa 

Cogrek, Kecamatan Parung, 

Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kiprah Kompi Zeni Nubika 

Pusziad dalam Membantu 

Penanggulangan Pandemi 

Covid-19

Penyakit Covid-19, Corona 
Virus (2019-nCoV), pertama kali 

muncul di Kota Wuhan, Provinsi 

Hubei, Republik Rakyat Tiong-

kok (RRT), kemudian dengan 

cepat penyakit ini menyebar ke 

seluruh penjuru dunia, terma-

suk Indonesia. Sejak pertama 

kali penyakit ini muncul di ne-          

gara RRT, Pemerintah Republik 

Indonesia langsung mengambil 

langkah-langkah dalam rangka 

untuk mencegah penyebaran 

penyakit ini di Indonesia. Pe-

merintah Indonesia, termasuk di 

dalamnya TNI, beserta jajaran 

nya telah memberikan perhatian 

tinggi terhadap kemungkinan 

penyebaran Virus Corona asal 

Wuhan, RRT ke wilayah teritori-

al Indonesia.

Langkah-langkah yang diam-

bil antara lain dengan meningkat-

kan kesiapsiagaan di pintu-pintu 

masuk para pendatang dari luar 

negeri, terutama pendatang 

dari RRT. Kemudian pada tang-

gal 2 Februari 2020 Pemerin-

tah Indonesia mengumumkan 

penundaan seluruh penerba- 

ngan dari dan ke RRT yang ber-

laku mulai tanggal 5 Februari 

2020 pukul 00.00 WIB, melarang 

seluruh orang masuk dan transit 

ke Indonesia apabila selama 14 

hari terakhir berada di RRT. 

Sebagai bentuk perlin- 

dungan, Pemerintah RI telah 

memulangkan WNI dari Provin-

si Hubei, RRT pada tanggal 2 

Februari 2020. Kepada para 

WNI tersebut telah diterapkan 

langkah-langkah antara lain me-

mastikan ketersediaan dan ak-

ses terhadap logistik di Wuhan 

(sebelum dilakukan evakuasi), 

karena adanya kebijakan lock 
down dari Pemerintah RRT ke-

pada WNI, yang sebagian besar 

merupakan mahasiswa, untuk 

membeli makanan dan logistik 
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di Wuhan. Kemudian akan me- 

ngirimkan bantuan logistik dari 

Indonesia oleh BNPB melalui 

Kementerian Luar Negeri dan 

KBRI Beijing, telah mengirim-

kan 10.000 masker N-95 un-

tuk WNI di RRT. Langkah yang 

diambil pemerintah selanjutnya 

yaitu melakukan penjemputan 

terhadap 237 WNI yang berada 

di Provinsi Hubei pada tanggal 

1-2 Februari 2020. Sejak tang-

gal 2 Februari seluruh WNI ber-

sama 5 tim aju dari KBRI Beijing 

serta 42 tim evakuasi menjala-

ni observasi kesehatan selama 

14 hari (masa inkubasi virus) di 

Pangkalan Udara TNI AU Ra-

den Sadjad, Natuna, Kepulauan 

Riau.

Dalam kegiatan observasi 

WNI di Pangkalan Udara TNI 

AU Raden Sadjad, Natuna, 

Kepulauan Riau, Pusat Zeni 

TNI Angkatan Darat (Pusziad) 

melalui Kompi Zeni Nubika te- 

lah mengirimkan 1 Tim Nubika 

untuk tergabung dalam satgas 

penanganan kegiatan observa-

si WNI dari Wuhan, RRT untuk 

tugas dekontaminasi personel, 

lingkungan dan pesawat. Tim 

Nubika tersebut terdiri dari 24 

orang, dipimpin oleh Letda Czi 

Fadli Pangestu, Danton Nubika 

Kompi Zeni Nubika. 

Guna menunjang keber-

hasilan dalam pelaksanaan tu-

gas kemanusiaan ini, Tim Nu-

bika dibekali dengan membawa 

perlengkapan alat khusus/al-

sus Nubika yang berupa alsus 

proteksi dan dekontaminasi. Al-

sus proteksi merupakan alsus 

Nubika yang berfungsi sebagai 

pelindung tubuh, terdiri dari baju 

pelindung, topeng pelindung/

masker, sarung tangan pelin- 

dung, dan sepatu pelindung. 

Sedangkan alsus dekontamina-

si terdiri dari set stasiun dekon 

dan ransus dekontaminasi. 

Saat pertama kali WNI 

datang di Lanud Raden Sad-

jad, Kompi Zeni Nubika melak-

sanakan kegiatan dekontami-

nasi terhadap WNI yang turun 

dari pesawat. Kegiatan dekon-

taminasi adalah proses pem-

bersihan suatu benda atau 

zat untuk menghilangkan kon-

ta-minan seperti mikro-organ-

isme atau bahan berbahaya, 

termasuk bahan kimia, zat ra-

dioaktif, dan penyakit menular. 

Tujuan dekontaminasi adalah 

untuk mencegah penyebaran 

mikro-organisme dan kontam-

inan berbahaya lainnya yang 

dapat mengancam kesehatan 

manusia atau hewan, atau me 

rusak lingkungan. 

Proses dari kegiatan de-

kontaminasi yaitu diawali de- 

ngan melepas perlengkapan 

yang ada di badan, baju, tas, 

dan perlengkapan lainnya yang 

dibawa oleh WNI. Kemudian 

personel dan perlengkapan 

yang dibawa, dilaksanakan 

proses penyemprotan disin-

fektan dengan menggunakan 

bahan dekontaminasi jenis RM 

21 (Removing Materill). Bahan 

dekontaminasi ini merupakan 

bahan dekontaminasi standar 

militer, yang peruntukannya di-

Penyemprotan disinfektan pembasmi Covid-19
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gunakan untuk personel dari 

kontaminasi biologi, sehingga 

bahan dekontaminasi ini aman 

digunakan untuk badan manu-

sia serta memiliki sifat ramah 

lingkungan. Selesai pelaksa-

naan dekontaminasi personel, 

para WNI menerima bekal ulang 

dengan menggunakan pakaian 

baru yang sudah disediakan.

Selain melaksanakan de-

kontaminasi terhadap perso-

nel WNI yang baru datang dari 

RRT, setiap harinya Tim Nubika 

juga melaksanakan dekontami- 

nasi terhadap personel (tena-

ga medis dan relawan) yang 

keluar dari tempat tinggal WNI 

melaksanakan observasi. Ini 

dilaksanakan agar tenaga me-

dis ataupun para relawan tidak 

membawa keluar virus yang 

menempel di pakaian pelindung/

APD yang mereka gunakan.

Dekontaminasi di hangar 

pesawat Lanud Raden Sadjad, 

Natuna, Kepri.

Selain melaksanakan ke-

giatan dekontaminasi terha-

dap personel, Tim Nubika juga 

melaksanakan kegiatan dekon-

taminasi terhadap lingkungan 

yang menjadi tempat tinggal 

WNI. Pelaksanaan dekontami- 

nasi lingkungan dilaksanakan 

sehari dua kali, pada pagi dan 

malam hari. Ini dilaksanakan 

bertujuan untuk memastikan 

bahwa lingkungan tempat ting-

gal WNI yang melakukan obser-

vasi bersih dari virus corona. 

Dalam melaksanakan ke-

giatan dekontaminasi terhadap 

lingkungan tempat tinggal WNI 

digunakan bahan dekontami- 

nasi jenis BDS2000 (Biology 
Decontamination System) yang 

merupakan standar militer digu-

nakan untuk menangani virus/

agensia biologi. Bahan dekon-

taminasi tersebut disemprotkan 

terhadap instalasi/lingkungan 

yang terindikasi terkena kon-

taminasi.

Kegiatan lain yang dilak-

sanakan Tim Nubika dalam 

kegiatan observasi WNI di Na-

tuna yaitu melaksanakan kegi- 

atan disposal terhadap limbah/

sampah medis dan sampah 

kotoran sisa dari WNI. Disposal 

limbah medis adalah kegiatan 

pembuangan dan penghancur- 

an limbah/sampah medis de- 

ngan menggunakan suhu yang 

sangat tinggi. Kegiatan disposal 

limbah medis dilaksanakan de- 

ngan menggunakan alat insine- 

rator, alat ini mampu membakar 

limbah medis hingga suhu 400º 

C. Dengan kegiatan disposal 

menggunakan alat insinerator, 

diharapkan virus/agensia biolo-

gi yang ada pada limbah me-

dis akan mati dan tidak dapat 

membahayakan kesehatan 

masyarakat atau mencemari 

lingkungan sekitar.

Kegiatan observasi WNI di 

Natuna dilaksanakan selama 14 

hari, dan berakhir pada tanggal 

15 Febuari 2020. Sebelum ke-

giatan observasi ditutup, seluruh 

WNI dan tim pendukung, ter-

masuk Tim Nubika, yaitu melak-

sanakan salah satu pengecekan 

kesehatan. Setelah pengecekan 

kesehatan seluruh WNI dan Tim 

pendukung dinyatakan sehat 

yang disampaikan oleh Menteri 

Kesehatan melalui surat nomor: 

SR.02.02/Menkes/89/2020 tang-

gal 12 Februari 2020, seluruh 

WNI dan tim pendukung kembali 

ke daerah asal dan satuan ma-

sing-masing. Selain mendapat-

kan surat dinyatakan sehat, Tim 

Nubika juga mendapat Tanda 

Penghargaan dari  Menteri Kes-

ehatan yang diberikan langsung 

oleh Menteri Kesehatan kepada 

Tim Nubika atas peran dan kon-

tribusinya dalam rangka pemu-

langan observasi kesehatan WNI 

dari Wuhan, Provinsi Hubei, RRT 

di Kabupaten Natuna, Kepulauan 

Riau.

Ruang penyemprotan Disinfektan
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Dekontaminasi WNI ABK 

Kapal World Dream di Pulau Se-

baru, Kep. Seribu.

Pada tanggal 26 Febuari 

2020 Kompi Zeni Nubika me- 

ngirimkan 2 Tim Nubika, yang 

dipimpin oleh Letda Czi Opik 

Riswara, Danton Nubika Kom-

pi Zeni Nubika dalam rangka 

membantu melaksanakan ke-

giatan observasi WNI yang me- 

rupakan ABK kapal pesiar World 
Dreams dari Singapura dan 

kapal pesiar Diamond Princess 
dari Jepang yang dilaksanakan 

di Pulau Sebaru, Kepulauan 

Seribu, Jakarta.  

Kegiatannya meliputi ke-

giatan dekontaminasi perso-

nel, perlengkapan/materiil, dan 

lingkungan/area, serta melak-

sanakan kegiatan disposal 

limbah medis. Kegiatan obser-

vasi WNI di Pulau Sebaru dilak-

sanakan selama 14 hari, dan 

berakhir pada tanggal 16 Maret 

2020. Sebelum kegiatan obser-

vasi ditutup, seluruh WNI dan tim 

pendukung, termasuk Tim Nubi-

ka, melaksanakan pengecekan 

kesehatan. Setelah dinyatakan 

sehat, seluruh WNI dan tim pen-

dukung kembali ke daerah asal 

dan satuan masing-masing.

DEKONTAMINASI TENAGA 

MEDIS 

 Proses dekontaminasi di 

RS Darurat Wisma Atlet Kema- 

yoran, Jakarta

Selain membantu dalam 

kegiatan observasi WNI di 

Natuna dan Pulau Sebaru, Kompi 

Zeni Nubika juga melaksanakan 

tugas kemanusiaan membantu 

Rumah Sakit Darurat Covid-19 

di Wisma Atlet Kemayoran, 

Jakarta, yang dimulai pada 

tanggal 22 Maret 2020 dengan 

mengirimkan 1 Tim Nubika.

Sebanyak 24 orang 

yang dipimpin oleh Lettu Czi 

Budiman,S.T., Danton Nubika 

Kompi Zeni Nubika. Selain itu, 

Tim Nubika juga melaksanakan 

kegiatan disposal limbah me-

dis yang ada di RS Darurat 

Covid-19. Pelaksanaan ke-

giatan dekontaminasi di RS 

Darurat Covid-19, dilaksanakan 

selama 24 jam dalam sehari, 

karena siang ataupun malam 

tenaga medis silih berganti 

keluar masuk RS Darurat 

Covid-19 untuk melayani pasien 

Covid-19.

 Disposal limbah medis 

menggunakan alat insinerator 

di RS Darurat Wisma Atlet 

Kemayoran Jakarta. [***]

Penyemprotan disinfektan pembasmi Covid-19

Penyemprotan disinfektan pembasmi Covid-19
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OPTIMALISASI KESEHATAN DIVISI 1 KOSTRAD 
PADA PELAKSANAAN FUNGSI PERAWATAN 

KESEHATAN KHUSUSNYA DALAM 

MENGHADAPI WABAH/EPIDEMIOleh  : Lettu Ckm dr. H. Muhammad Rizky F.
(Dokter Denma Divif-1/Kostrad)

I
ndonesia merupakan wi-

layah dengan geografis 
yang sebagian besar ter-

dapat kerawanan ancaman 

bencana. Bencana mer-

upakan rangkaian peristiwa 

yang mengancam dan meng-

ganggu pola kehidupan normal 

masyarakat yang berdampak, 

serta menyebabkan kerugian 

yaitu jiwa, harta, dan struktur so-

sial dalam masyarakat yang di 

sebabkan baik faktor alam dan 

atau faktor non alam maupun 

faktor manusia/sosial. Saat ini 

ancaman yang sedang di hada-

pi oleh bangsa Indonesia selain 

dari bencana alam juga bera- 

sal dari bencana non alam yaitu 

darurat Virus Corona (Covid-19) 

yang juga sedang di hadapi di- 

seluruh dunia. 

 Berdasarkan data Organi-

sasi Kesehatan Internasional 

(WHO), temuan kasus baru ter-

infeksi Corona di luar Tiongkok 

melebihi temuan yang berada di 

dalam Tiongkok. Menurut data 

pemerintah Indonesia yang di-

himpun hingga hari Minggu tang-

gal 3 Mei 2020 Kasus Covid-19 

terhitung 11.192 orang terkonfir-
masi positif, 1.876 orang sem-

buh dan 845 orang meninggal. 

Jumlah orang dalam pemantau-

an (ODP) dengan total 236.369 

orang, pasien dalam pemantau-

an (PDP) 23.130 orang.

 Bagi Indonesia, dirasa per-

lu untuk mempersiapkan ke-

waspadaan dini dari ancaman 

jenis ini, mulai dari strategi atau 

taktik serta sarana dan prasara-

na, agar masyarakat Indonesia 

dapat bertahan dalam pena- 

nganan bencana baik alam, non 

alam dan sosial. Dalam meng- 

hadapi bencana TNI membu-

tuhkan perlindungan dan bantu-

an dari pihak lain baik instansi 

Pemerintah, Swasta serta peran 

masyarakat. 

 Sebagai upaya dalam keber-

hasilan integrasi pembangunan 

dengan upaya pengurangan 

risiko bencana, maka diperlu-

kan koordinasi antar Kemen 

terian/Lembaga sebagai upaya 

untuk menciptakan koordinasi 

yang baik dalam pelaksanaan 

di lapangan (Badan Perenca-

naan Pembangunan Nasional, 

2016). Peran TNI dalam pe-            

nanggulangan bencana juga 

tertuang dalam Perpres nomor 

42 Tahun 2019 tentang susu-

nan organisasi TNI, yang di da-

lamnya mencantumkan adanya 

pasukan reaksi cepat penang-

gulangan bencana (PRC-PB) 

sebagai salah satu pelaksana 

pusat Mabes TNI.

PEMBAHASAN

Perwujudan Kesehatan Divif 

1 Kostrad dapat memberikan 

edukasi kepada prajurit dalam 

menghadapi wabah/epidemi 

(Covid-19).

Kurangnya masalah penge-

tahuan prajurit tentang penyakit 

Covid-19 menjadi salah satu hal 

yang patut diperhatikan, sebab 

apabila seseorang mengetahui 

dan memahami informasi ten-

tang virus Covid-19 tersebut 

maka setidaknya seseorang 

tersebut akan melakukan tindak-                            

an antisipasi untuk menangkal 

virus tersebut. Edukasi menge-

nai virus Covid-19 merupakan 

hal yang bijak untuk dilakukan 

kepada prajurit guna memini-
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malisir penularan virus. Penge- 

tahuan yang perlu diketahui 

meliputi: cara penularan, pence-

gahan dan tindakan ketika pra-

jurit terkena sakit. Selama ini su-

dah banyak beredar video guna 

mencegah penularan Covid-19. 

Edukasi berbentuk video 

terkadang tidak semua prajurit 

melihat video tersebut, ada pula 

yang menonton video tersebut 

namun tidak memahami secara 

keseluruhan. Saat ini kesehatan 

Divif 1 Kostrad menggunakan 

metode leaflet untuk membe- 
rikan edukasi kepada prajurit 

agar protap jaga jarak dan tidak 

mengumpulkan personel dalam 

jumlah banyak tetap terjaga.

Perwujudan kesehatan Divif 

1 Kostrad dalam memberikan 

perawatan kesehatan tetap 

menjaga faktor keamanan se-

hingga tidak terjadi penularan 

antar perorangan.

Dalam pemberian pe-

layanan kesehatan di tengah 

epidemi Covid-19 tenaga me-

dis harus tetap memperhatikan 

faktor faktor keamanan untuk 

mencegah penularan antar 

pasien kepada tenaga medis 

ataupun sebaliknya. Dilingku-

ngan kesehatan Divif 1 Kostrad 

dalam memberikan pelayan 

didapati kurangnya dukungan 

Alat pelindung diri (APD) dan 

bahan sterilisasi dari satuan 

atas. Kenyataan yang kita ha-

dapi kurangnya APD dan bahan 

sterilisasi dikarenakan kelang-

kaan dipasaran, harga yang 

begitu mahal dan APD tersebut 

digunakan sekali pakai, dan se-

hingga APD yang kita miliki saat 

ini dipakai berulang dengan 

cara di sterilkan kembali kare-

na keterbatasan barang. Pro-

tap Covid-19 dalam lingkungan  

kesehatan tetap dilaksanakan 

guna pencegahan dalam penye-

baran penyakit.

Kondisi yang diharapkan. 

Dengan pengalaman pelayanan 

kesehatan yang kita laksanakan 

di lingkungan Divif 1 Kostrad 

didapati kekurangan APD dan 

bahan sterilisasi. APD yang 

kita pakai terbatas pada dokter 

dan asisten di ruangan. Sehing-

ga dari permasalahan di atas, 

harapan kita ke depannya untuk 

memiliki APD dan bahan ste- 

rilisasi yang mencukupi untuk 

melaksanakan kegiatan sehari- 

hari. 

Analisa masalah. Kondisi 

yang dimiliki kesehatan Divisi 1 

Kostrad memiliki APD dan ba-

han sterilisasi terbatas dikare-

nakan belum pernah mendapat-

kan dukungan dari satuan atas 

dan kelangkaan APD serta ba-

han sterilisasi di pasaran. Hal 

tersebut diperburuk dengan 

harga barang tersebut yang ma-

hal. Dihadapkan pada kondisi 

wabah Covid-19 yang semakin 

luas di seluruh daerah, maka ke- 

sehat an Divif 1 Kostrad dituntut 

untuk lebih menjalankan protap 

Covid-19 dalam memberikan 

pelayanan kesehatan. Dengan 

kondisi yang dimiliki Kesehatan 

Divif 1 Kostrad tentang keter-

batasan APD dan bahan steril-

isasi yang terbatas dipastikan 

tidak optimalnya Kesehatan Di-

vif 1 Kostrad dalam memberikan 

pelayanan kesehatan. 

 Tidak optimalnya pelayanan 

Kesehatan Divif 1 Kostrad dapat 

mengakibatkan risiko penular-

an antar pasien kepada tena-

ga medis maupun sebaliknya. 

Maka dalam hal ini, kesehatan 

Divif 1 Kostrad berupaya me-          

ngambil langkah melaporkan 

untuk pengadaan APD dan ba-

han sterilisasi.

Kendala dan kelemahan. Ek-

sternal. Memperhatikan hasil 

analisa di atas maka kondisi 

tersebut akan berpotensi menja-

di kendala dan hambatan yang 

dapat mempengaruhi dukungan 

pelayanan kesehatan di kesehat- 

an Divif 1 Kostrad. Kurangnya 

dukungan dari satuan atas serta 

diperburuk dengan kelangkaan 

dan harga yang mahal menjadi 

faktor eksternal yang kita ha-

dapi. Internal. APD dan bahan 

sterilisasi yang dimiliki oleh ke- 

sehatan Divisi 1 Kostrad yang 

terbatas serta tuntutan permin- 

taan pelayanan kesehatan yang 

tetap ada menjadi faktor internal 

yang kita hadapi.

Pemeriksaan kesehatan prajurit
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Perwujudan Kesehatan Divif 1 

Kostrad dapat melaksanakan 

deteksi dini penyakit Covid-19 

kepada seluruh prajut Divif 1 

Kostrad.

Data fakta. Dengan 

peningkatan kasus Covid-19 

yang terjadi di seluruh wilayah 

Indonesia, guna mencegah 

penyebaran virus corona lebih 

luas lagi Presiden Republik 

Indonesia Ir. H. Joko Widodo 

menginstruksikan bahwa untuk 

melakukan rapid test khususnya 

di beberapa wilayah di Indonesia 

yang memiliki kasus Covid-19 

lebih tinggi. 

Tes ini ditujukan agar pe-

merintah dan petugas kesehat-   

an bisa mengetahui siapa saja 

yang berpotensi menyebarkan 

virus corona dan melakukan tin-

dakan pencegahan agar jumlah 

kasus Covid-19 tidak semakin 

bertambah.  Rapid test adalah 

metode screening awal untuk 

mendeteksi antibodi, yaitu IgM 

dan IgG yang diproduksi oleh 

tubuh untuk melawan virus co-

rona. Antibodi ini akan dibentuk 

oleh tubuh jika terpapar virus 

corona. Jajaran Kostrad khu-

susnya kesehatan selalu men-

jadi satuan yang dikedepankan 

untuk menghadapi bencana 

baik alam maupun non alam da-

lam hal ini termasuk Covid-19. 

Untuk mencegah penular- 

an saat memberikan perawatan 

kesehatan perlunya deteksi dini 

bagi pasien yang diduga ser-

ta pengecekan secara berkala 

bagi tenaga kesehatan di jaja-

ran Divif 1 Kostrad. Pada ken-

yataannya kita tidak memiliki 

rapid test corona untuk melak-

sanakan hal tersebut.

Kondisi yang diharapkan. 

Diharapkan ke depannya ke- 

sehatan Divif 1 Kostrad dapat 

memiliki alat rapid test Covid-19 

yang mencukupi sebagai per-

timbangan bahwa satuan ini 

merupakan satuan yang siap 

untuk bergerak dalam keadaan 

apa pun termasuk penanganan 

wabah Covid-19. Sehingga se-

belum maupun sesudah terjun 

ke masyarkat tenaga kesehatan 

yang digerakkan harus secara 

berkala diperiksakan keseha-

tannya terutama tes Covid-19. 

Sebagai contoh, saat ini pra-

jurit Kostrad turut andil dalam 

penanganan pasien Covid-19 di 

Wisma Atlet dan RSPAD. Selain 

tugas tersebut kita juga melak-

sanakan pelayanan kesehatan 

pada masyarakat di faskes ting-

kat pertama. 

Analisa masalah. Tidak ada-

nya dukungan diberikan oleh 

satuan atas berupa rapid test 
untuk dapat digunakan sebagai 

alat deteksi dini Covid-19. Di- 

hadapkan pada tugas yang 

diberikan kepada kesehatan Di-

vif 1 Kostrad serta pelayan ke- 

sehatan faskes tingkat pertama 

yang kita miliki dipastikan akan 

berdampak pada risiko penular-

an Covid-19. 

 Sehingga dalam pelayanan 

kesehatan prajurit/ pasien 

yang diduga mengarah kepada 

Covid-19, kita berkerja sama 

dengan instansi lain dalam 

hal ini adalah puskesmas atau 

rumah rumah sakit yang memiliki 

alat pemeriksaan Covid-19. 

Sedangkan tenaga medis yang 

bekerja di fasilitas kesehatan 

tingkat pertama belum pernah 

melaksanakan pemeriksaan 

Covid-19.

Kendala dan kelemahan.  

Eksternal. Memperhatikan 

hasil analisa di atas maka 

kondisi tersebut akan berpotensi 

men-jadi kendala dan hambatan 

yang dapat mempengaruhi du-

kungan pelayanan kesehatan 

di kesehatan Divif 1 Kostrad. 

Kurangnya dukungan dari satuan 

atas dan terbatasnya jumlah 

pengadaan rapid test oleh pe-

merintah menyebabkan tidak 

semua fasiltas kesehatan tingkat 

pertama memiliki rapid test 
maka hal tersebut menjadi faktor 

eksternal yang kita hadapi. 

Internal. Rapid test yang kita 

miliki jumlahnya terbatas dan me- 

rupakan sumbangan dari instansi 

lain dihadapkan dengan banyak- 

nya pasien yang terduga meng-

arah ke Covid-19  sehingga tidak 

dapat memenuhi pemeriksaan 

rapid test Covid-19 seluruhnya. 

Hal tersebut merupakan faktor in-

ternal yang kita hadapi.

Penutup

Dari uraian di atas dapat diambil 

suatu kesimpulan salah satu tugas 

pokok TNI adalah tugas operasi mi-

liter selain perang. Yang termasuk 

dalam tugas operasi militer selain 

perang tersebut diantaranya ban-

tuan kesehatan pada korban akibat 

bencana alam dan non alam dalam 

hal ini wabah Covid-19. 

Sebagai tindak lanjut perlu 

adanya pengkajian tentang kon-

sepsi yang diajukan dalam tulisan 

ini, mulai dari tingkat pelaksana, 

tingkat lembaga kewenangan 

teknis, tingkat kotama sampai de- 

ngan tingkat pemutus kebijakan. 

Bila konsep yang termuat dalam 

tulisan ini masih jauh dari harapan, 

pembahasan konsep lainnya yang 

berhubungan dengan tugas bantu-

an kesehatan tetap perlu disusun. 

[***]
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