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ancaman asimetris, dan perkembangan teknologi militer 
seiring dengan Revolusi Industri 4.0, maka doktrin, 
strategi, dan taktik bertempur TNI AD pun dituntut untuk 
ikut disesuaikan dan ditata kembali agar menjadi lebih 
berkembang adaptif dan inovatif guna memenangkan 
perang. Dasar-dasar taktik tetap menjadi landasan 
pemikiran, namun aplikasi penjabarannya harus 
mampu menjawab perkembangan situasi dan tuntutan 
tugas yang berkembang saat ini. Atas dasar kenyataan 
dan pemahaman itulah, diperlukan sebuah tulisan tentang 
Pemanfaatan Alutsista Modern TNI AD dalam Merubah 

Strategi dan Taktik Bertempur.

T
NI Angkatan Darat adalah bagian integral dari TNI yang 
mengemban tugas pokok menegakkan kedaulatan 
negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila 
dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman 
dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara di darat. Untuk 
mendukung tercapainya tugas pokoknya itu secara optimal, maka TNI 
AD membangun postur TNI AD berupa kekuatan, kemampuan, dan gelar satuan secara efektif, efisien, dan modern serta berdaya guna. Hal 
tersebut secara bertahap terwujud berkat didorong oleh kebijakan 

pemerintah dalam memodernisasi Alutsista, meningkatkan 
profesionalisme, serta meningkatkan  efek daya gentar TNI, atau 

yang dikenal dengan rencana Pembangunan Kekuatan Pokok 
Minimum/minimum essential force (MEF). 

Dimilikinya Alutsista canggih dan modern serta 
perkembangan lingkungan strategis tersebut pada gilirannya 

telah merubah paradigma dan cara bertempur serta 
berdampak pada perubahan spektrum ancaman militer dan 

ancaman bersenjata. Semua itu membawa konsekuensi 
bahwa kemampuan sumber daya manusia (SDM), dalam 

hal ini prajurit TNI AD, harus pula dibekali dengan ilmu 
teknologi modern sehingga mampu mengaplikasikan Alutsista baru yang dimiliki TNI AD tersebut. 
Dengan demikian, taktik bertempur yang ada saat ini, yang masih mengacu pada penggunaan Alutsista 
lama, mesti ditinjau ulang demi terlaksananya olah yudha yang mampu 
mengimplementasikan jenis persenjataan baru.

Dihadapkan dengan tantangan tugas di masa yang akan 
datang, ancaman yang terus berkembang saat ini, termasuk 

Oleh: Letjen TNI Besar Harto Karyawan, S.H.,M.Tr. (Han)

(Koorsahli Kasad)
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Pembahasan

Dalam pemanfaatan Alutsista TNI AD yang modern ditemukan sejumlah permasalahan. Pertama, 
aplikasi yang berkaitan dengan doktrin, strategi, taktik, dan teknik bertempur yang mewadahi penggunaan 
Alutsista saat ini masih belum selaras dikarenakan masih berpedoman pada kebijakan yang lama. 
Kedua, kurangnya kualifikasi prajurit di kecabangan TNI AD untuk mengoperasionalkan Alutsista baru 
tersebut agar pemanfaatannya optimal. Ketiga, masih kurang terintegrasinya interoperabilitas fungsi 
kecabangan dalam mendukung tugas pokok TNI AD. Keempat, kurangnya dukungan pemeliharaan dan 
suku cadang Alutsista agar terjamin tingkat kesiapan pemakaiannya sesuai dengan yang diharapkan.

pembinaan kekuatan TNI AD. Namun, ternyata 
doktrin TNI AD saat ini belum mampu mewadahi 
seluruh kecabangan untuk dapat berjalan seirama 
demi mencapai keterpaduan dan keselarasan 
antarkecabangan (Infanteri, Kavaleri, Armed, 
Arhanud, Zeni, dan Penerbad) dan antarmatra 
(TNI AL dan TNI AU) dalam melaksanakan suatu 
operasi. 

Operasionalisasi Alutsista baru TNI AD 
dihadapkan pada kapasitas kemampuan personel 
yang mengawaki Alutsista tersebut yang 
umumnya masih terbatas sehingga mempengaruhi 
profesionalitasnya sebagai seorang prajurit dan 
optimalisasi pemanfaatan Alutsista. Terdapat 
beberapa kendala yang dihadapi, mulai dari 
penguasaan teknologi, informasi, komunikasi, 
bahasa asing prajurit. Selain itu, terbatasnya kuota 
pendidikan spesialisasi karena keterbatasan 
anggaran, terbatasnya peranti lunak berupa 
Doktrin Taktik dan Strategi serta Bujuknis 
tentang pengoperasionalan Alutsista yang 
terbaru, perbedaan kualitas SDM, medan latihan 
yang kurang mendukung, dan kurangnya Alins 
dan Alongins di Lemdik juga ikut mempengaruhi 
kondisi kurang ideal tersebut. Pada era ini 
dibutuhkan tiga literasi baru untuk dapat 
mengawaki teknologi pertahanan yang baru, 

MLRS Astros II MK 6AV-LMU 

Kebijakan Kekuatan Pokok Minimum (MEF) 
sejak 2009 telah membuat postur kekuatan TNI 
AD bertambah kuat dan modern. Alutsista yang 
diadakan mempunyai jenis yang beragam, mulai dari jenis, tipe, merek, spesifikasi, dan negara 
pembuat. Sebagai contoh Meriam 155 Caesar 
dari Perancis, Rudal Startreak (Inggris), MLRS Astros (Brasil), MBT Leopard (Jerman), dan Heli serang AH-64 Apache. Pengujian taktik dan teknik 
bertempur prajurit selalu diselaraskan dengan 
Alutsista baru TNI AD agar dapat memberikan efek 
daya tangkal bagi kepentingan pertahanan matra 
darat dalam rangka untuk mewujudkan kesiapan 
dan kesiapsiagaan operasional satuan di dalam 

Melaksanakan peninjauan di PT. Pindad
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yaitu literasi data (kemampuan untuk membaca, 
menganalisis, dan menggunakan informasi/
big data), literasi teknologi (memahami cara 
kerja mesin, aplikasi teknologi/coding/artificial 
intelligence dan engineering principles), dan 
literasi manusia (humanities, komunikasi, dan 
desain) di dunia digital dan matematika atau 
berhitung tidak lagi dapat memenuhi era yang 
serba otomatis dan digital  sebagai  modal dasar 
untuk berkiprah di masyarakat.  

Pengembangan kebutuhan Alutsista 
satuan untuk mewujudkan interoperabilitas di 
lingkungan Satuan di TNI AD dilaksanakan dengan 
meningkatkan kemampuan Alutsista, komunikasi 
secara verbal maupun digital, dan perlengkapan 
prajurit sesuai dengan karakteristik satuan pada 
tipologi daerah operasinya. Interoperabilitas 
menjadi sangat penting untuk dilakukan agar 
kerja sama antarkesenjataan dapat menghasilkan 
kemenangan dalam pertempuran. Keselarasan 
taktik dan teknik bertempur dalam suatu jaringan 
yang terintegrasi antarkecabangan atau network 

centric perlu dikembangkan agar kerja sama 
antar kecabangan dapat diterapkan dalam medan 
pertempuran yang sebenarnya. Interoperabilitas 
antarkecabangan yang sangat penting dalam 
membangun kekuatan dan kemampuan kekuatan 
satuan TNI AD, mestinya terintegrasi, praktis 
implementatif, realistis, forecasting (dapat 
memprediksi masa depan dengan menggunakan 
pendekatan keilmuan futurologi) dan dapat 
dipertanggungjawabkan. 

Untuk menjaga tingkat kesiapan operasional 
Alutsista modern secara berkelanjutan sesuai 
dengan yang direncanakan, maka dukungan 
pemeliharaan dan ketersediaan suku cadang 
amat menentukan. Pada kenyataannya, tingkat 
pemeliharaan Alutsista baru sampai level dasar 
sehingga dukungan pemelihaaraan masih sangat 
terbatas serta tetap tergantung ke prinsipel dari 
negara pembuat Alutsista tersebut. Ditambah lagi 
dengan kurangnya anggaran untuk pemeliharaan 
dan pengadaan suku cadang. Sistem pemeliharaan 
sangat erat kaitannya dengan kegiatan 
perencanaan dan pengadaan yang dilaksanakan sebelum Alutsista tersebut diadakan. Hal ini 
karena pengadaan Alutsista dan pemeliharaan 
yang dilaksanakan setelah Alutsista berada di 
satuan TNI AD merupakan suatu proses yang 
berkesinambungan. 

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan 
Alutsista canggih dan modern TNI AD dalam 
merubah strategi dan taktik bertempur, disarankan 

beberapa hal sebagai berikut. Pertama merancang 
dan menyusun doktrin yang mampu mewadahi 
seluruh kecabangan untuk dapat berjalan seirama 
demi mencapai keterpaduan dan keselarasan antar 
kecabangan dan antarmatra dalam melaksanakan 
suatu operasi. Kedua membuat strategi kebijakan 
rekrutmen prajurit TNI AD yang lebih adaptif, 
kreatif, dan inovatif sehingga terjaring SDM yang memiliki kualifiikasi yang dibutuhkan agar lebih 
mudah dibentuk menjadi prajurit TNI AD yang 
berintegritas dan memiliki kemampuan teknis. 
Ketiga perlunya percepatan penyiapan Network 

Centric Warefare (NCW) dengan menyinergikan 
konsep NCW Mabes TNI dan Angkatan melalui 
inventarisasi sensor dan aset Alutsista serta 
Backbone komunikasi yang dimiliki oleh 
masing-masing Angkatan untuk terwujudnya 
interoperabilitas. Keempat berupaya menaikkan 
tingkat pemeliharaan Alutsista baru ke level 
menengah. Industri strategis nasional, seperti PT 
LEN, PT Pindad, dan PT DI, juga mesti dilibatkan 
untuk memecahklan masalah ketergantungan 
pemeliharaan dan suku cadang ke prinsipel dari 
negara pembuat Alutsista tersebut. 

Penutup. Demikian tulisan ini disusun, 
semoga dapat memberikan solusi bagi pimpinan 
TNI AD dalam menentukan kebijakan dan 
keputusan lebih lanjut.

Alutsista Rudal Mistral

Panser Anoa
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Oleh: Mayjen TNI Heri Wiranto, S.E, M.M, M.Tr (Han)

(Pangdam VI/Mulawarman)

D
alam Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Nasional Tahun 
2020, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia sangat 
rawan terhadap bencana yakni dalam satu tahun tercatat 3,253 
bencana. Untuk mengatasinya diperlukan pola penanganan secara 
komprehensif dalam aspek mitigasi dan antisipasi secara detail dan 

efektif serta membutuhkan kolaborasi semua pihak terutama dalam penanggulangan 
bencana banjir. Selain itu, kebijakan pola mitigasi bencana tidak dapat dilakukan secara 
sektoral, namun harus terintegrasi dari hulu sampai hilir.

Para ilmuan mengkategorikan bencana banjir sebagai sebuah kondisi ekstrim 
atau  extreme  event  karena  frekuensi  dan  intensitas  yang  terjadi  begitu  tinggi yang  disebabkan  oleh  perubahan  iklim  dan  degradasi  Lingkungan  Hidup  (LH). Di Indonesia, curah hujan yang tinggi terjadi mulai Desember sampai Maret 
yang mengakibatkan terjadinya bencana banjir seperti di Provinsi Kalimantan Selatan. Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), 
penyebab bencana banjir di Kalimantan Selatan di awal tahun 2021 ini adalah 
cakupan hutan alam di Daerah Aliran Sungai (DAS) Barito telah berkurang sekitar 62.8%. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) 
menyatakan bahwa cakupan hutan primer dan sekunder sudah menurun 
dalam rentang waktu 10 tahun terakhir. Selain itu, bencana banjir dapat terjadi 
karena saluran-saluran air yang tersumbat sampah serta anomali curah hujan 
akibat pengaruh cuaca La Nina. Tulisan ini mengulas secara kritis bagaimana 
pola penangangan bencana sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, tugas 
pokok TNI dan kerangka global manajemen risiko bencana banjir yang dicetuskan 
Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Undang-Undang (UU) No. 34 Tahun 2004 mengatur tugas pokok TNI selain 
perang, di antaranya membantu pemerintah daerah dalam penanganan bencana. 
Untuk menjalankan instruksi UU ini, KODAM IV/MLW bekerja sama dengan 
pemerintah daerah Kalimantan Selatan dalam upaya penanganan bencana dengan 
melakukan analisis tentang mekanisme penanganan bencana banjir dan dampaknya. 
Secara implisit, UU tersebut bermakna bahwa eksistensi TNI dalam penanganan kebencanaan tidak hanya 
memberi bantuan semata melainkan mengkaji solusi praktis mengenai model manajemen penanganan 
bencana banjir sebagai pilihan kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengantisipasi kejadian di masa yang akan datang. Penyelesaian isu banjir membutuhkan manajemen proaktif yang dapat mengidentifikasi 
risiko, mengembangkan strategi, dan mendorong pembuatan kebijakan dan program untuk mengurangi 
risiko. Manajemen risiko merupakan kegiatan fundamental yang harus dilakukan untuk memitigasi dampak 
dan mengantisipasi bencana banjir yang akan terjadi di masa yang akan datang meskipun manajemen risiko 
ini tidak secara sepenuhnya mengeliminasi risiko karena berhadapan dengan sifat alam yang volatile dan 
unpredictable.

Manajemen risiko bencana sudah menjadi isu global sehingga tahun 2015, PBB merumuskan sebuah 
kerangka yang dinamakan “Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030”  yang difokuskan 
untuk manajemen risiko bencana. Secara umum, Kerangka Sendai   memuat empat prioritas krusial yaitu: 
(1) memahami risiko bencana, (2) memperkuat pengaturan risiko bencana, (3) investasi dalam pengurangan 
risiko bencana, dan (4) memperkuat kesiagaan untuk pengendalian dan pemulihan serta rehabilitasi berbasis 
“Build Back Better”. Substansi “Kerangka Sendai” sangat krusial dalam penyelesaian masalah banjir di Provinsi 
Kalimantan Selatan karena kerangka ini mengakomodasi gagasan-gagasan tentang manajemen risiko yang 
substantif-solutif dari pra hingga pasca-bencana. Manajemen risiko banjir sesuai dengan “Kerangka Sendai” 
menjadi jawaban bagi KODAM VI/MLM untuk menjalankan amanat UU dalam menangani bencana banjir.
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Kondisi Banjir Kalsel

Banjir bandang yang melanda Provinsi Kalsel 
meliputi 10 Kabupaten yang terdampak banjir yaitu : Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu 
Sungai Utara, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten 
Banjar dan Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten 
Barito Kuala, Kabupaten Balangan dan Kabupaten 
Tapin mengakibatkan kerugian material dan non-
material. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
(BPBD) Provinsi Kalimantan Selatan mencatat 
jumlah rumah warga yang terdampak 204.717 
unit, jumlah warga yang terdampak sebanyak 176.290 KK dengan total 633.723 jiwa, sejumlah 135.656 warga mengungsi dan menimbulkan korban jiwa sebanyak 45 orang. Secara geografis, 
Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi 
di Kalimantan yang rawan bencana banjir karena 
kondisi alam dan degradasi lingkungan. Karena 
dampaknya yang masif, penanggulangan bencana 
ini memerlukan pendekatan yang detail dan 
efektif yang dapat menjadi solusi jangka panjang. 
Selain itu, bencana banjir merupakan bencana 
‘langganan’ yang tiap tahun selalu menjadi 
persoalan. Untuk mengatasi hal ini, Program 
Penanggulangan Bencana Banjir sudah selayaknya 
diprioritaskan dengan menggunakan pendekatan 
manajemen risiko.

Mekanisme Penanganan Bencana Banjir

Instruksi Presiden Joko Widodo mengenai 
mekanisme penanganan bencana dilakukan 
melalui Mitigasi, Sosialisasi, Tanggap Bencana, Evakuasi dan Rekonstruksi. Hal ini sesuai dengan 
Prioritas 4 “Kerangka Sendai” yang memuat 
tentang upaya- upaya yang dilakukan dalam 
manejemen risiko banjir.

•    Mitigasi 

Upaya ini dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun 
penyadaran dan peningkatan kemampuan meng-
hadapi ancaman bencana. 
(1)  Analisis  Vulnerabilitas (AV) yang merupakan 

sebuah pendekatan untuk menyelediki level 
kerentanan yang mencakup populasi dan 
infrastruktur yang berisiko terhadap bencana banjir di lokasi spesifik. AV mengevaluasi 

potensi kerugian seperti kerusakan bangunan, 
lahan pertanian, jembatan dan infrastruktur 
penting lainnya yang disebabkan oleh bencana banjir. Selain  mengidentifikasi  populasi  
yang  berisiko,  AV  dapat  digunakan untuk mengidentifikasi emergency response yang 
dibutuhkan termasuk persyaratan evakuasi 
tempat pengungsian.

(2) Pemetaan  wilayah  berisiko  harus  menjadi  
dasar  bagi  semua  Program Penanggulangan 
Banjir. Pemetaan mencakup frekuensi 
banjir dan tingkat keparahannya, dilakukan 
berdasarkan konsultasi publik dan tercermin 
dalam kebijakan utama yang mungkin dapat 
diambil dari hasil AV. Peta Risiko merupakan elemen utama dalam proses identifikasi wilayah kritis banjir, identifikasi risiko terhadap setiap 
individu dan institusi, perencanaan emergency 
response, dan desain pencegahan banjir.

(3) Perlindungan wilayah kritis banjir atau flood 
proneareas melalui pembuatan delineasi 
dan pemetaannya. Secara umum, program ini dapat membatasi pembangunan fisik 
baru yang dilakukan di wilayah kritis 
banjir juga menyediakan mekanisme teknis 
untuk mengurangi kerusakan terhadap 
pembangunan yang sedang berjalan. Program 
ini dibutuhkan untuk memitigasi dampak 
negatif secara ekonomi dan sosial yang 
diakibatkan bencana banjir.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan 
dalam rangka mitigasi bencana banjir adalah 
dengan melakukan:
1. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan 

pendidikan kepada masyarakat melalui 
berbagai media yang di lakukan oleh Babinsa 
dan Babinkamtibmas bersama dengan unsur 
BPBD wilayah.

2.  Melaksanakan latihan bersama dalam rangka 
penanggulangan bencana yang melibatkan 
unsur TNI, Polri, BPBD, Tagana dan relawan.

3.  Penerapan system prakiraan dan peringatan 
dini dalam penanggulangan bencana banjir.

4.  Pemetaan dataran banjir, mendata daerah-
daerah yang rawan banjir seperti pemukiman 
yang berada di sepanjang bantaran sungai 
dan daerah dataran rendah.

5. Pengawasan penegakkan hukum dengan 
melaksanakan patroli bersama dengan Polri 
dan Dinas terkait.

• Tanggap Darurat Bencana
 Tanggap Darurat Bencana merupakan 
kumpulan program yang dilaksanakan pada 
saat kejadian bencana banjir untuk menangani 
dampak negatif yang ditimbulkan  seperti  kegiatan  
penyelamatan  dan  evakuasi  korban,  harta 
benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pelindungan, 
pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta 
pemulihan sarana dan prasarana. 
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 Setelah adanya surat pernyataan 
Tanggap Darurat oleh Gubernur Provinsi 
Kalimantan Selatan, Pangdam VI/Mulawarman 
memerintahkan Danrem 101/Antasari untuk 
berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Kalimantan 
Selatan dan menyiapkan personel jajarannya 
dalam rangka penanggulangan bencana di 
wilayahnya dan mengambil langkah-langkah, 
sebagai berikut:
1.  Mendirikan Posko bencana di beberapa titik 

di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota. 
2.  Mendirikan tempat perlindungan sementara 

atau pengungsian dengan menyiapkan dan 
memanfaatkan gedung/bangunan yang 
terbebas dari banjir serta mendirikan tenda-
tenda pengungsi

3.  Menyiapkan dan mendirikan dapur lapangan, 
baik itu dapur lapangan BPBD dan relawan, 
dapur lapangan Kodam dan Korem yang 
berfungsi untuk menyiapkan makanan siap 
saji bagi pengungsi yang berada di Posko 
pengungsian maupun bagi warga yang tetap 
bertahan dirumahnya masing-masing.

4. Menggelar Posko Kesehatan dengan 
memanfaatkan instalasi kesehatan yang ada 
di wilayah dengan berkoordinasi ke Dinkes 
Kab/Kota masing-masing untuk menyiapkan 
obat-obatan, tenaga medis dan memberikan 
pelayanan kesehatan untuk warga yang sakit/
terluka di lapangan serta memperhatikan 
dan menyiapkan MCK di tempat-tempat 
pengungsian yang terdampak bencana banjir.

5. Melakukan pengawasan terhadap bahaya 
penyakit menular.6.  Mendata dan menyalurkan bantuan yang 
sangat mendesak bagi pengungsi baik itu 
berupa matras, perlengkapan tidur, pakaian 
layak pakai dan bahan makanan yang 
diperlukan. Adapun bantuan yang diterima 
untuk korban bencana banjir di Kalsel 
diantaranya berupa bantuan dari : Presiden RI 
berupa 10.000 paket Sembako, Panglima TNI 
memberikan bantuan perkuatan sejumlah 27 personel Marinir beserta 16 unit perahu karet dan 8 unit perahu motor serta 58 personel 
Paskhas TNI AU dan bahan pokok makanan. 

Kepala Staf Angkatan Darat dengan 
mengerahkan Kapal ADRI-LI juga mengirimkan 
bantuan yang meliputi :perkuatan personel sebanyak 189 orang, perlengkapan dan peralatan 
untuk musibah bencana alam (alat berat, alat 
komunikasi, alat kesehatan) dan Sembako serta 
pakaian layak pakai. BNPB, Basarnas dan PT. Nuh 
mendukung sebanyak 4 unit helly. Tak hanya itu, 
bantuan juga datang dari berbagai sumber antara 
lain, Kemensos, Kemenkes, Ketua Umum Dharma 
Pertiwi, Ketua Umum Persit KCK dan Persit PD VI/
Mulawarman, Bank BRI dan Bank BCA serta dari 
para relawan yang dikoordinir oleh Kodam VI/
Mulawarman. Bantuan tersebut diberikan kepada 

Pemda Provinsi Kalsel dan BPBD untuk warga 
yang membutuhkan di wilayah yang terdampak 
bencana banjir dan longsor secara prioritas.  

•    Evakuasi
Proses evakuasi menjadi langkah yang 

paling krusial dan penting dalam rangka  
penyelamatan korban bencana banjir, untuk 
selanjutnya ditempatkan di tempat pengungsian 
atau penampungan pertama untuk memperoleh 
tindakan penanganan lebih lanjut. Adapun 
kegiatan evakuasi yang dilaksanakan diantaranya 
menyelamatkan korban banjir yang terisolir dan 
tidak terjangkau dengan jalan darat terutama 
bagi warga lanjut usia, wanita hamil dan anak-
anak dengan memanfaatkan perahu motor dan 
perahu karet (LCR). Selain itu evakuasi juga menggunakan Helly untuk daerah daerah yang 
terisolir di Remote AreaKabupaten Hulu Sungai Tengah, Tanah Laut 
dan Banjarbaru merupakan wilayah yang paling 
banyak masyarakat yang terdampak bencana 
banjir bandang dan tanah longsor sehingga 
mengakibatkan rumah warga terdampak, dengan 
kondisi tersebut proses evakuasi mengalami 
kesulitan sehingga Dandim 1002 Barabai beserta 
anggota berinisiatif melaksanakan pengecekan ke 
lokasi bencana dengan berjalan kaki selama 4,5 
Jam untuk mengetahui kondisi wilayah dan warga 
serta kebutuhan yang diperlukan. Dengan kondisi 
medan yang sulit dilalui baik menggunakan perahu 
motor dan perahu karet (LCR) maupun melalui 
jalur darat, maka kegiatan pengiriman bantuan 
baik itu perlengkapan dan logistik menggunakan 
helly untuk membantu korban bencana yang 
berada di wilayah Kabupaten Barabai.

•    Rekonstruksi
Rekonstruksi merupakan upaya 

pembangunan kembali semua infrastruktur dan 
fasilitas publik oleh pemerintah di wilayah pasca 
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bencana yang bertujuan untuk memulihkan dan 
menumbuh-kembangkan kegiatan ekonomi, sosial 
dan budaya masyarakat. Disamping itu rekonstruksi 
sangat berperan untuk mengembalikan law and 
order dan ketertiban umum serta membangkitkan 
partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek 
kehidupan. 

Dalam pelaksanaan rekonstruksi, Kodam VI/
Mulawarman melaksanakan berbagai kegiatan, 
sebagai berikut:
1.  Pembuatan jembatan bailey dilakukan dalam 

rangka mengatasi jembatan di Jalan Ahmad 
Yani km 55, Mataraman, Kabupaten Banjarpun 
terputus akibat terjangan banjir. 

2.  Dalam mengatasi jaringan komunikasi yang 
ada, Kasad memberikan bantuan berupa Repeater, HT Icon, Radio SSB dan Solarcell Arjuna yang dioperasionalkan oleh Hubdam 
VI/Mulawarman dengan menggelar jaring 
komunikasi di wilayah yang terdampak banjir 
agar memudahkan dalam komando dan 
pengendalian di lapangan.

3.  Personel TNI dari Kodam VI/Mlw dan Polri 
melaksanakan patroli keamanan dalam rangka 
menjaga Kamtibmas untuk menghindari 
tindakan penjarahan dan pencurian terhadap 
barang-barang warga yang ditinggal dirumah 
serta barang-barang bantuan sosial lainnya.

Sinergitas Institusi Dalam Konteks Tanggap 
Bencana

Dalam  penanggulangan  bencana  banjir  
di  Kalimantan  Selatan,  sinergitas pemangku 
kepentingan yakni Kodam VI/Mulawarman, 
Polda Kalsel dan Pemda Provinsi Kalsel telah berkolaborasi dengan baik dan solid. Hal ini dapat 
terlihat dari keterlibatan personel dilapangan 
dalam penanggulangan bencana. Adapun jumlah 
Personel yang terlibat dalam penanggulangan bencana banjir sejumlah 3.612 orang yang terdiri 
dari TNI AD, AL dan AU berjumlah 2.253 orang, 
Polri 402 orang, BNPB 25 orang, BPBD 192 orang, 
Basarnas 40 orang. Sedangkan unsur lainnya terdiri 
dari relawan, Tagana, Satpol PP, Damkar dan PMI 
berjumlah 700 orang. Dari pihak KODAM VI/MLW, 
disamping mendukung personel di lapangan juga 
mengerahkan peralatan medis, dapur lapangan, alat 
komunikasi, jembatan Belly dan peralatan lainnya 
yang diperlukan. 

Penanganan ini difokuskan pada wilayah kri-
tis yakni Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Kabu-
paten Tanah Laut dan Kabupaten Barito Kuala, dima-
na di wilayah-wilayah tersebut mengalami dampak 
banjir paling besar dan luas serta dalam waktu yang 
cukup lama. Kegiatan penanggulangan bencana 
yang dilakukan secara sinergis oleh jajaran Kodam 
VI/Mulawarman, Polda Kalsel, Pemda Provinsi 
Kalsel dan beberapa instansi terkait, adalah sebagai 

berikut: (1) Mencegah dan mewaspadai penyakit 
menular pasca banjir (ispa, diare dan penyakit kulit) 
serta pasien yang memiliki penyakit parah; (2) Me-
neruskan pembagian sembako dari bantuan donatur 
dengan skala prioritas pada daerah yang membutuh-
kan; (3) Membantu pembangunan hunian sementara 
bagi korban banjir yang rumahnya rusak berat/ tidak 
dapat dihuni; (4) Melaksanakan patroli guna mence-
gah penjarahan di wilayah yang ditinggal mengung-
si; (5) Membantu masyarakat untuk pembersihan    
sampah   pada  jalan  umum  dan  rumah  penduduk; (6) Membantu pengaturan kendaraan yang melewati 
jembatan yang telah diperbaiki dan jalan yang rusak 
(dengan pembatasan dan sistem buka tutup); dan (7) 
Melaksanakan kegiatan penegakan disiplin protokol 
kesehatan pandemi Covid-19 dalam pemberlakuan 
PPKM Jilid II dengan melakukan sosialisasi 5M dan 
pembagian masker di pusat keramaian.  

Penutup

Bencana Banjir di Kalimantan Selatan 
disebabkan oleh aktivitas manusia dan faktor 
anomali alam telah berdampak besar terhadap 
kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Mekanisme 
penanggulangan risiko bencana telah diperankan 
dengan baik oleh Kodam VI/Mlw seperti yang 
tercermin dalam “Kerangka Sendai” dan sesuai 
instruksi Presiden Joko Widodo di antaranya 
– mitigasi, tanggap darurat bencana, evakuasi 
dan rekonstruksi. Kodam VI/Mulawarman telah 
melaksanakan tugas pokok sesuai dengan amanat UU 
No. 34 Tahun 2004 dan akan terus memaksimalkan 
pelibatan dan sinergitasnya dengan Polda dan 
Pemda Kalimantan Selatan.

Selain upaya penanggulangan bencana yang 
telah dilakukan, perlu diambil langkah-langkah 
untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya 
bencana banjir di Kalimantan Selatan dimasa yang 
akan datang diantaranya:
1.  Gubernur sebagai Ketua penanggulangan 

bencana di daerah agar menyiapkan Posko 
BPBD Provinsi Kalsel dengan dilengkapi sarana 
dan prasarana meliputi, Dapur lapangan, Posko 
Kesehatan, fasilitas kesehatan lapangan dan 
perahu karet.

2.  Perlu dilakukan reboisasi ulang terhadap 
lahan/hutan di wilayah Provinsi Kalimantan 
Selatan agar memiliki fungsi sebagai penyimpan 
cadangan air, pelindung manusia serta aneka 
satwa. 

3.  Membuat saluran alternatif/saluran air kanal 
agar tidak terjadi penumpukan air saat terjadi 
curah hujan yang cukup tinggi dengan membuat 
alur baru terhadap aliran sungai yang ada saat 
ini di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. 
Dengan bertambahnya saluran air diharapkan 
dapat menampung dan mengalirkan debit air 
yang berlebih. 
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Oleh: Mayor Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc.

(Pangdam IX/Udayana)

K
odam IX/Udayana secara geografis memiliki 
luas wilayah operasional yang mencakup 3 
(tiga) Provinsi, yaitu Bali, Nusa Tenggara Barat 
dan Nusa Tenggara Timur. Nasing-masing 
Provinsi memiliki karakteristik wilayah yang 

berbeda-beda dan tantangan permasalahan yang beragam.  Dari karakteristik aspek geografi dan demografi, wilayah Provinsi 
Bali dan Nusa Tenggara Barat merupakan daerah yang tanahnya 
subur dengan sistem pertanian yang tertata baik memiliki 

sumber air serta Sumber Daya Manusia yang baik. Provinsi Nusa Tenggara memiliki wilayah mencapai 48.718,10 
km tersebar dalam 4 pulau besar (Flores, Sumba, 

Timor dan Alor/Flobamora) dan pulau-pulau kecil 
lainnya, dengan kondisi alam yang lebih kering 

disebagian besar wilayahnya. 

Musim penghujan di wilayah ini terjadi 
dalam waktu yang pendek antara bulan 
Desember s.d Maret, dengan curah hujan 
relatif kurang dari 2.000 mm/tahun. Musim kemarau antara bulan April s.d November. Sekitar 72% wilayahnya 

berbukit dan bergunung dengan solum tanah dangkal dan 
berbatu. Kondisi tersebut tentunya berdampak langsung 
terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan sehari-hari 
maupun untuk pertanian. Keadaan ini secara langsung 
berpengaruh pada kesehatan, pengembangan per-
tanian dan perekonomian masyarakat. Terlebih 
lagi pada wilayah-wilayah tertentu sulit dijangkau 
karena keterbatasan akses jalan dan transportasi.

Merujuk pada laporan data Badan Pusat Statistik, 
dari 34 Provinsi di Indonesia, wilayah Provinsi Nusa 
Tenggara Timur  masih berada dalam kategori wilayah 
termiskin ketiga dengan angka kemiskinan mencapai 20,62, sedikit lebih baik dari pada Provinsi Papua (26,55 
persen) dan Papua Barat (21,51 persen).  Permasalahan lain 
yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah adalah masih banyak desa-desa dengan status sebagai desa tertinggal dan sangat tertinggal. Hal ini dapat dilihat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 Tahun 2020 tentang penetapan daerah tertinggal tahun 2020-2024, dari total 62 daerah yang masuk dalam kategori daerah tertinggal terdapat 13 Kabupaten (dari 22 
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Kabupaten/Kota) berada di Provinsi Nusa 
Tenggara Timur. Kabupaten/Kota tersebut 
antara lain:  Kabupaten Sumba Barat, Sumba 
Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, 
Kupang, Timor Tengah Selatan, Belu, Alor, 
Lembata, Rote Ndao, Manggarai Timur, Sabu 
Raijua dan Malaka. Jumlah desa tertinggal/
sangat tertinggal mencapai 1.094 desa tertinggal (35,89%), 1.945 desa berkembang (63.81%) dan 9 desa Mandiri (0,30%), yang 
penilaiannya mengacu pada ketersediaan 
pelayanan dasar, meliputi: fasilitas pendidikan 
dan kesehatan, infrastruktur yang mencukupi, 
infrastruktur ekonomi, infrastruktur air 
minum, infrastruktur komunikasi dan listrik. 

Untuk mengatasi permasalahan yang ada 
di Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pemerintah 
Pusat dan Daerah telah melakukan berbagai 
langkah untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, diantaranya melalui pem-
bangunan infrastruktur pengairan untuk 
mendukung sektor pertanian melalui 
pembangunan bendungan, sistem irigasi 
maupun pengembangan lahan padi, jagung 
dan peternakan yang sudah berjalan selama 5 s.d 6 tahun terakhir. Seperti di Pulau Timor 
terdapat 4 bendungan yaitu, Raknamo, 
Rotiklot, Manikin dan Temef. Sedangkan di 
Pulau Flores baru terdapat 2 bendungan, 
yakni bendungan Napun Gete di Sikka dan 
bendungan Mbay di Kabupaten Nagekeo. 

Sejalan dengan kebijakan Pemerintah un-
tuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
Kodam IX/Udayana tergerak untuk melaku-
kan terobosan-terobosan dengan menginisia-
si “Massive water and farming project” dengan 
fokus utama pada desa-desa tertinggal dan 
sangat tertinggal yang kesulitan memperoleh 
air bersih dan memiliki lahan pertanian yang 
belum dikelola secara baik. 

Massive water and farming project. 

Massive water and farming project, 
merupakan inisiasi dilakukan oleh Kodam 
IX/Udayana. Pada hakekatnya project ini  
sejalan dengan program pembangunan 
yang dilakukan pemerintah, dengan tujuan 
utama adalah untuk memperbesar cakupan 

dan luas capaian dari program peningkatan 
kesejahteraan masyarakat, serta sebagai 
wujud nyata kepedulian yang diberikan 
oleh TNI untuk mempelopori usaha-usaha 
mengatasi kesulitan rakyat di sekitarnya. 

Sebagaimana dijelaskan di atas, 
Pemerintah melalui Kementerian PUPR 
telah melakukan pembangunan bendungan 
dan embung di Nusa Tenggara Timur dalam 
proyek yang berskala besar untuk memenuhi 
ketersedian air bagi masyarakat dan lahan 
pertanian. Namun demikian pembangunan 
bendungan dan jaringan irigasi belum 
sepenuhnya menjangkau seluruh daerah. 
Di satu pihak, masih banyak desa dengan 
sumber mata air yang sulit dijangkau karena 
lokasinya yang jauh, bahkan berada ditempat 
yang terjal serta tidak memiliki infrastruktur 
air untuk mengalirkan air ke desa-desa. Untuk 
memenuhi kebutuhan air minum, masyarakat 
harus berjalan berkilo-kilo meter. Kesulitan 
ketersediaan air tersebut tentunya juga 
berdampak pada keterbatasan masyarakat 
untuk mengolah lahan pertanian yang 
dimiliki. Lahan pertanian hanya seadanya, 
sehingga produk pertanian yang dihasilkan 
kurang berkualitas atau hanya digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-
hari dan pakan ternak dengan jumlah dan 
terbatas. 

Dengan mencermati dan mempelajari 
situasi langsung yang terjadi di lapangan, 
Kodam IX/Udayana dalam 2 bulan terakhir 
telah menugaskan jajaran Satuan Komando 
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Kewilayahan (Korem, Kodim dan Koramil) dijajaran Korem 162/WB di Nusa Tenggara Barat dan Korem 161/WS Kupang, termasuk 
Brigif 21/ Komodo dan jajarannya untuk 
melakukan survei dan pemetaan desa-
desa yang memerlukan air bersih dan 
dapat dikembangkan pertanian maupun 
peternakannya. 

Pada tahap awal ini, Kodam IX/Udayana 
telah melakukan pipanisasi maupun 
memanfaatkan teknologi pompa hidram 
untuk mengalirkan air bersih ke beberapa 
desa. Pemanfaatan teknologi tepat guna 
pompa hidram ini pada dasarnya bersifat 
sederhana, yaitu mengembangkan teknologi 
yang sudah ada. Sistem kerja pompa hidram 
adalah  mendorong/mengangkat air dari 
sumber air yang tersedia menggunakan 
tenaga air itu sendiri. Pompa hidram dapat 
beroperasi 24 jam terus menerus tanpa 
memerlukan sumber listrik. Teknologi ini 
sudah lama dikembangkan dan mampu 
dibuat secara mandiri oleh Detasemen 
Peralatan (Denpal) di Kupang dan sudah  
diterapkan di beberapa desa di Jawa 
Tengah untuk mengalirkan air, pompa 
hidram yang digunakan tersebut dapat 
berfungsi secara baik hingga kini. 
Untuk daerah yang tidak memeiliki 
sumber air, Kodam IX/Udayana akan 
bekerjasama dan berkolaborasi dengan 
pihak lain untuk melakukan pengeboran 
sumur dalam.

Pada tahap awal massive water and 

farming project yang sudah berjalan, 
implementasi pipanisasi (menggunakan pipa HDPE/High Density Polyethylene) dan 
pompa hidram sebanyak 19 unit  berhasil 
mengalirkan air bersih yang ditampung di 
tangki-tangki (toren) air di 7 desa dari 12 desa 
di NTT yang menjadi target (desa Lidabesi, 
Oemofa, Lelogama, Oebaki, Bo’o, Toi, Inbate, 
Dafala, Sadi, Dirun, Dangga dan Watunggene). 
Manfaat air bersih yang mengalir ke desa-
desa saat ini sudah dapat dirasakan langsung 
oleh masyarakat desa secara luas. Sebagai 
contoh, project air bersih di desa Lelogama manfaatnya dapat dirasakan oleh 108 Kepala 
Keluarga.   Diharapkan dari hasil survei dan 
pemasangan pompa hidram tahap selanjutnya 
upaya-upaya untuk memperluas cakupan 
ketersediaan air bersih dapat diakses oleh 
ratusan (bahkan ribuan) rumah tangga 
yang ada di desa-desa tertinggal dan sangat 
tertinggal. 

Langkah ke depan yang akan 
dikembangkan oleh Kodam IX/Udayana, 
dari desa-desa yang telah dialiri air dapat 
segera dibuka lahan pertanian baru maupun 
mengembangkan lahan pertanian yang saat 
ini dimiliki oleh masyarakat. Tidak hanya 
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untuk jagung, tetapi juga tanaman sayuran dan 
hortikultura lainnya. Untuk mengembangkan 
budidaya peternakan maupun perikanan, 
seperti ayam kampung, kambing, ikan nila, 
lele yang dapat dikelola secara swadaya oleh 
masyarakat di desa-desa tertinggal secara 
lebih massive melalui kelompok-kelompok 
tani, dengan pendampingan langsung oleh 
Babinsa maupun Penyuluh lapangan dari 
Dinas Pertanian/Peternakan yang ada di 
daerah. Saat ini beberapa Koramil telah mulai 
memelihara ayam pedaging dan ayam petelur, 
yang nantinya akan dikembangkan menjadi 
peternakan ayam produktif disekitarnya. 

Tantangan dan Peluang.

Implementasi massive and farming project 
memiliki tantangan tersendiri, sehingga untuk 
mencapai hasil yang maksimal memerlukan dana yang tidak sedikit. Hal ini karena 
project-nya dilakukan pada desa-desa yang 
tertinggal/ sangat tertinggal yang jumlahnya 
relatif besar, khususnya untuk memenuhi 
ketersediaan infrastruktur pengairan melalui 
pengadaan dukungan pipanisasi (dengan materil pipa HDPE yang mampu bertahan 
diatas 30 tahun) yang harus didatangkan dari 

luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur,  
maupun  untuk memproduksi hidram yang 
dibuat secara mandiri dalam skala besar 
oleh Denpal di Kupang. Termasuk tantangan 
kebutuhan dana yang relatif besar untuk 
pengeboran sumur dalam (dengan kedalaman 
rata-rata di atas 100 meter) maupun waktu 
pengeboran yang lama karena keterbatasan 
jumlah peralatan pengeboran yang dimiliki 
oleh Kodam IX/Udayana. 

Untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, 
Kodam IX/Udayana melakukan berbagai 
upaya dengan menggandeng beberapa pihak 
antara lain, mitra-mitra Kodam IX/Udayana 
yang peduli pada peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, Kementerian PUPR, Kementerian 
ESDM dan Kementerian Pertanian. Dalam hal 
ini Kodam IX/Udayana berkolaborasi dan 
bersinergi untuk menyelaraskan program-
program pembangunan infrastruktur 
pengairan, dan program ketahanan pangan 
dari pemerintah pusat yang dilaksanakan 
di daerah, sehingga dapat secara masssive 
juga menyentuh pada desa-desa tertinggal. 
Sekaligus sebagai wujud sinergi atas 
kehadiran Pemerintah dalam membangun 
kesejahteraan masyarakat di desa-desa 
tertinggal yang ada di wilayah Provinsi Nusa 
Tenggara Timur.

Penutup 

Massive water  and  farming project  
merupakan pengembangan inisiasi yang 
dilakukan oleh Kodam IX/Udayana, tidak 
hanya sejalan dengan program pembangunan 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat 
yang dilakukan Pemerintah, tetapi juga 
sebagai wujud nyata kegiatan pembinaan 
wilayah pertahanan di darat untuk membantu 
mengentaskan target pemerintah dalam 
meningkatkan status desa-desa tertinggal 
menjadi desa-desa berkembang, maupun 
meningkatkan ketahanan pangan serta 
ketersediaan air bersih guna menunjang 
kesehatan masyarakat, termasuk 
meningkatkan taraf hidup dan perekonomian 
masyarakat secara luas.  
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Oleh: Mayjen TNI Santos Gunawan Matondang, M.M., M.Tr (Han)

(Pangdam XIII/Mdk)

B
encana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu 
kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/
atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban 
jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis1. 
Bencana ini dapat terjadi dimana saja termasuk di Indonesia. Ditinjau dari aspek kondisi geografis, Indonesia terletak diantara dua Samudra (Samudra Hindia dan Samudra Pasifik) dan dua 

Benua (Benua Asia dan Benua Australia), di antara tiga lempeng bumi yang aktif, yaitu lempeng Pasifik, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Eurasia. Lempeng 
aktif tersebut selalu bergerak dan saling berinteraksi yang merupakan active 

prone areas. Hal tersebut menempatkan Indonesia berada dalam Ring of Fire (di atas Cincin Api Pasifik)2, suatu kepulauan yang dikelilingi gunung berapi 
aktif yang sewaktu-waktu dapat meletus (erupsi), sehingga sangat rawan 
terjadinya bencana alam berupa Gempa bumi, Tsunami, Banjir, Tanah longsor 
dll. 

Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai salah satu komponen bangsa 
dan alat negara di bidang pertahanan, sesuai Undang Undang RI No 34 

Tahun 2004 Pasal 7 ayat 2, tugas pokok TNI dilakukan dengan: Operasi 
Militer Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang 

diantaranya adalah membantu tugas pemerintahan daerah. Kodam 
XIII/Merdeka sebagai bagian dari TNI tentunya bertanggung 

jawab  dalam tugas tugas TNI membantu pemerintahan daerah 
termasuk dalam penanggulangan bencana alam.  Kota Manado 
Sulawesi Utara yang merupakan wilayah tugas tanggung jawab 
Kodam XIII/Mdk tidak terlepas dari bencana yang diakibatkan 
oleh alam baik Banjir maupun tanah longsor baik skala kecil 
maupun dalam skala yang lebih besar  yang mengakibatkan 
kelumpuhan Kota Manado. 

Banjir dan tanah longsor yang pernah terjadi di Manado 
Sulawesi Utara pada tahun 2014 merupakan banjir dengan 

skala yang besar yang berakibat kelumpuhan Kota Manado,  awal 
tahun 2021 akibat hujan dengan intensitas tinggi dan struktur tanah yang labil pada tanggal 16 Januari 2021 dengan tinggi muka 

air sekitar 50 sampai 150 sentimeter di beberapa wilayah dan longsor  yang mengakibatkan 6 orang meninggal dunia dan 
ribuan orang mengungsi serta terjadi kembali pada hari 

Jumat, tanggal 22 Januari 2021 yang mengakibatkan 2 
orang meninggal dunia. 

 1. Undang undang no 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 2. Sumber: https://id.wikipedia.org/wiki/Cincin_Api_Pasifik
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3. Stewart, Empowering People, Oxford University Press, 1994, hal. 53

Melihat ancaman, bencana yang telah terjadi  
serta tugas dan tanggung jawab maka Kodam XIII/
Mdk  diharapkan mampu melaksanakan tugas 
OMSP khususnya dalam membantu pemerintah 
menanggulangi akibat dari terjadinya bencana 
alam banjir dan tanah longsor, namun kenyataan 
dalam pelaksanaan dilapangan sebelumnya, masih 
banyak menghadapi permasalahan salah satunya 
faktor keterbatasan baik dari aspek sarana dan 
prasarana, sumber daya manusia, anggaran serta 
aspek cultural yakni sulitnya koordinasi dan 
kendala birokrasi sehingga ketanggap segeraan 
bencana menjadi terhambat.  Dengan demikian 
dibutuhkan ”PERAN KODAM XIII/MERDEKA 

MEMBANTU PEMERINTAH DAERAH DALAM 

PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR 

DAN LONGSOR DI KOTA MANADO PROVINSI 

SULAWESI UTARA”. 

Peran menurut Stewart dalam buku 
Empowering People dikatakan bahwa 
“empowering others is essentially a matters of 

cultural change”3. Artinya, memberdayakan orang 
lain pada hakekatnya merupakan perubahan 
budaya, maka pemberdayaan bukanlah cara 
manajemen yang mudah bagi seorang manajer/
pimpinan menjalankan perannya dalam sebuah 
organisasi. Dalam memberdayakan sebuah 
program dan kegiatan yang dijalankan oleh 
suatu organisasi, maka diperlukan peran seorang 
pemimpin organisasi. Peran yang harus dilakukan 
oleh pemimpin organisasi dalam menjalankan 
program dan kegiatan agar supaya berhasil dengan 
baik, sesuai dengan apa yang direncanakan dan 
mencapai hasil sebagaimana yang ditargetkan, 
adalah sebagai berikut: a. Peran dalam membuat 
mampu (enabling), b. Peran dalam memperlancar 
(facilitating), c. Peran dalam menyediakan 
sarana konsultasi (consulting), d. Peran dalam 
mendorong kerjasama (collaborating), e. Peran 
dalam membimbing (mentoring), f. Peran dalam 
mendukung (supporting).   Oleh karena itu maka 

peran Kodam beserta unsur satuan yang dibawah 
tanggung jawabnya perlu diberdayakan agar 
tugas pokok  yang di bebankan dapat terlaksana 
secara maksimal.

Peran Kodam XIII/Mdk membantu 
Pemerintahan Daerah dalam penanggulangan 
bencana alam Banjir dan Tanah Longsor di Kota 
manado Sulawesi Utara akan membahas secara 
khusus untuk peran membuat mampu (Enabling), 
peran mendorong kerja sama (Collaborating) 
dan peran mendukung (Suporting) agar satuan 
dibawah tanggung jawab Kodam XIII/Mdk dapat 
dengan maksimal membantu Pemerintah Daerah 
dalam menanggulangi bencana Alam Banjir dan 
Tanah longsor di Kota Manado Sulawesi Utara. • Dalam peran membuat mampu (Enabling), 

Kodam selaku Komando Atas telah 
melakukan kegiatan yang terkait mulai 
tahap pra bencana sesuai UU No 24 tahun 2007 Pasal 16a,  dengan menyusun Rencana 
Kontijensi tahun 2021 untuk mengantisipasi 
setiap ancaman, gangguan, hambatan dan 
tantangan yang akan dihadapi pada tahun 
2021 termasuk di dalamnya ancaman bahaya 
banjir dan tanah longsor dimana Renkon ini 
diantaranya digunakan sebagai pedoman 
satuan-satuan jajaran Kodam XIII/Mdk 
untuk mempersiapkan diri mengantisipasi 
ancaman banjir dan tanah longsor di wilayah 
masing masing, arahan-arahan Pangdam 
XIII/Mdk baik dalam rapat-rapat pimpinan, 
jam Panglima dan Video Confference.  Kodam 
XIII/Mdk melalui Korem131/Santiago 

(Materi Drill Tempur Evakuasi bersama Basarnas)

(Materi Drill Taktis)
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juga telah melakukan pelatihan-pelatihan 
sesuai Program baik berupa latihan Posko 
I penanggulangan bencana alam di Kodim 
1309/Manado pada bulan Agustus 2020 
dengan melibatkan Basarnas, BPBD, unsur 
unsur lainnya baik dari Pemkot Manado, 
Polresta, TNI AL, TNI AU di Kota Manado. 
Latihan lapangan Penanggulangan Bencana 
Alam dengan metode drill teknis, drill taktis 
dan drill tempur di Kodim 1303 Bolmong pada 
bulan Oktober 2020 yang melibatkan unsur-
unsur pendukung dari Pemkab Bolmong 
Utara seperti unsur Pemerintahan, BPBD, 
Basarnas dan Dinas Sosial, Badan pelaksana 
Korem 131/Santiago seperti Denkes, 
Denpom, Denbekang, Denhub serta satuan 
jajaran lainnya.  Semuanya itu dilakukan agar 
personel dan Satuan Jajaran Kodam XIII/
Mdk dapat meningkatkan kemampuan baik 
dalam prosedur penanganan, teknis, taktis 
dan tempur/pelaksanaan latihan dilapangan 
di tempat yang sesungguhnya, yang terampil 
sesuai tugas dan fungsi dalam mengatasi  
ancaman bencana alam di wilayah masing 
masing. Dalam pelaksanaan latihan baik 
latihan Posko I maupun Drill Teknis, 
Drill Taktis dan Drill Tempur 
yang telah dilakukan oleh 
Korem 131/Santiago di 
Kodim 1303 Bolmong 
dan Kodim1309/Manado 
telah mampu membekali 
setiap personel maupun 
unsur pendukung sesuai 
wilayahnya meskipun 
masih adanya kendala/
keterbatasan khususnya 
dalam jumlah personel serta 
sarana prasarana pendukung 

seperti perahu karet dan kendaraan angkut personel. Hal ini juga ditindak lanjuti dengan 
pengawasan yang melekat dari Komando 
Atas agar latihan-latihan tersebut berjalan 
dengan baik dan benar sesuai tujuan dan 
sasaran  yang diinginkan.  • Dalam peran Mendorong kerja sama atau 

(Collaborating) pada tahap tanggap darurat sesuai UU No 24 tahun 2007 pasal 16b. Bencana 
alam Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kota Manado pada tanggal 16, 22 dan 23 
Januari  2021 telah mengakibatkan kerugian 
baik personel, materiil dan sarana prasarana 
yang tidak sedikit di Kota Manado. Dengan 
kejadian bencana alam tersebut, Kodam XIII/
Mdk melalui unsur-unsur Pimpinan dan Staf 
melakukan koordinasi dan kerja sama dengan 
unsur-unsur terkait di daerah khususnya 
Pemprov Sulawesi Utara dalam hal ini BPBD 
Sulut untuk mendapatkan informasi tentang 
data-data kerugian dan sasaran lokasi serta 
korban, Korem 131/Santiago dan Kodim 
1309/Manado baik Pimpinan, Staf, Komandan 
Satuan Bawah bahkan sampai tingkat 
Babinsa wajib berkoordinasi dan bekerja 
sama sesuai tingkatannya dengan Basarnas 
berkaitan dengan evakuasi dan penyelamatan 
korban, BPBD, Pemkot Manado, Polresta 
dan jajarannya, unsur TNI diwilayah tentang 
data-data bencana dan kesiapan personel 
yang dilibatkan, BMKG untuk mendapatkan 
data tentang cuaca di wilayah Kota Manado, 
Minahasa dan Kota Bitung dan media massa 
tentang informasi-informasi lainnya.  Sesuai 
pengecekan/laporan dan hasil koordinasi 
tentang data dan fakta yang di akibatkan 
bencana alam banjir di Kota Manado  pada tanggal  16, 22 dan 23 Januari 2021 oleh 

Korem131/Santiago, Kodim1309/
Manado dan BPBD Sulut adalah 

sebagai berikut: rumah terendam sebanyak 2691 
unit, pengungsi setelah 

banjir surut sebanyak 
932 jiwa. Bencana alam 
longsor merusak rumah 
sebanyak 39 unit, 
pohon tumbang dan 

angin kencang merusak 
rumah sebanyak 17 unit, 

korban jiwa sebanyak 8 orang.  Kerjasama dan 

Evakuasi korban tanah longsor di Kel. Ranotana Weru, 
Kec. Wanea Kota Manado
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koordinasi sangat diperlukan didalam 
penanganan penanggulangan bencana alam 
karena berhubungan dengan berbagai instansi 
yang terkait sesuai bidang tugas tanggung 
jawab masing-masing namun dengan obyek 
dan sasaran yang sama.  Oleh karena itu maka 
kooordinasi dan kerjasama  harus dilakukan 
dengan baik agar tidak terjadi tumpang tindih/
duplikasi dalam penanganan tiap sasaran 
baik untuk evakuasi dan pertolongan korban, 
karya bhakti, bantuan kesehatan bagi korban 
yang sakit, bantuan sosial berupa sembako, 
serta dapat menentukan skala prioritas dalam 
penentuan sasaran yang di tangani.  Dalam 
pelaksanaannya, koordinasi dan kerjasama 
dilapangan baik dari unsur Kodam XIII/Mdk, 
Korem 131/Santiago Manado dan Kodim 
1309/Manado  dengan Stake Holder diwilayah 
telah dilakukan dengan baik sehingga 
pelaksanaan penanganan dilapangan dapat 
berjalan dengan cepat, baik, aman dan lancar.• Dalam memberi dukungan (Supporting) 
pada tahap tanggap darurat maupun dalam 
tahap paska bencana sesuai UU No 24 tahun 2007 Pasal 16b dan 16c. Adapun bentuk 
bantuan/dukungan  dari Kodim1309/Manado 
menyiapkan PRC PB Kodim1309/Manado, 
Yonzipur 19/YKN melaksanakan evakuasi 
Korban,  karya bhakti pembersihan sampah, 
lumpur akibat banjir, pembersihan pohon 
pohon yang tumbang yang menutup jalan-jalan 
utama, pembersihan lumpur baik dirumah-
rumah maupun pasar-pasar dan reruntuhan 
bangunan serta kuburan yang menutupi badan 
jalan akibat tanah longsor, Koramil1309-03/
Karombasan membuka dapur umum untuk 
menyiapkan makanan siap saji di Kelurahan 
Karombasan Kec Wanea Kota Manado, 
Kesdam XIII/Mdk  melaksanakan dukungan 
berupa: fogging di lokasi pengungsian, 
pemeriksaan dan pelayanan Kesehatan gratis, 
food safety untuk makanan dari dapur umum 
Denbekang XIII/Mdk, bantuan Rumkit Tkt II 
RW Mongisidi berupa bahan-bahan sebagai 
berikut: Selimut, bantal, sepatu boot, beras, 
supermie, masker, makanan tambahan balita 
dan makanan tambahan ibu hamil. Bekangdam 
XIII/Mdk membangun dapur lapangan guna 
mendukung logistik, menyiapkan perahu 
karet (LCR), pemberian sembako dari Kodam 
XIII/Mdk, membantu penyaluran sembako dari IKAT 88 (Ikatan Keluarga Alumni Tidar 88) dan sembako dari IstrI-Istri Alumni Akmil 
1990 (NAVATI 90). Dukungan yang diberikan 

oleh jajaran Kodam XIII/Mdk dapat ikut 
membantu meringankan beban bagi korban 
bencana  baik di rumah-rumah pribadi 
maupun di tempat pengungsian. 

PENUTUP

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan 
sebagai berikut : 1. Peran dalam membuat mampu 
(Enabling) yang telah dilakukan melalui kegiatan 
Latihan Posko I, Latihan lapangan berupa Drill 
Teknis, Drill Taktis dan Drill Tempur terhadap 
Jajaran Kodim 1309/Manado dan Balak Korem 
131/Santiago telah dapat membekali personel 
dengan pengetahuan dan ketrampilan dalam 
membantu menanggulangi bencana alam di 
Kota Manado, 2.  Peran dalam mendorong kerja 
sama atau (Collaborating), Kodam XIII/Mdk dan 
jajarannya melakukan koordinasi, kerjasama 
dengan seluruh unsur yang terkait dalam 
penanganan penanggulangan bencana alam banjir 
dan tanah longsor baik dengan Pemprov Sulawesi 
Utara dan jajarannya, Pemkot Manado dan 
jajarannya  serta  unsur unsur Basarnas, BMKG, 
Polri, Lanud Sam Ratulangi, Lantamal Manado dan 
Stake Holder lainnya telah dilaksanakan dengan  
baik  sehingga  pelaksanaannya  di  lapangan  
dapat  berjalan  dengan  aman,  tertib  dan  lancar. 
3. Dalam memberi dukungan (Supporting). 
Kodam  XIII/Mdk dapat melakukan dukungan 
sesuai kemampuan personel, logistik dan sarana 
prasarana guna meringankan beban kebutuhan 
pengungsi, membantu pemerintah memulihkan 
kondisi daerah paskah bencana banjir dan tanah 
longsor.  Adapun saran guna meningkatkan peran 
Kodam  membantu Pemerintahan Daerah dalam 
penanggulangan bencana alam banjir dan tanah 
longsor  diharapkan tambahan sarana prasarana 
pendukung berupa perahu karet, kendaraan 
angkut personel di satuan-satuan jajaran Kodam 
XIII/Mdk, peralatan gergaji mesin (chainsaw) 
untuk pemotong pohon yang tumbang serta 
anggaran untuk bahan Pokok pada tahap tanggap 
darurat untuk memaksimalkan proses perbantuan 
terhadap masyarakat korban bencana.

GPemeriksaan dan pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian 
oleh Kesdam XIII/Mdk
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Oleh: Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M. Tr (Han)

(Pangdam XVIII/Kasuari)

P
rovinsi Papua Barat merupakan salah satu provinsi muda yang ada di Indonesia terletak 
di ujung barat pulau Papua dengan ibu kota provinsi di Manokwari. Nama provinsi ini 
sebelumnya adalah Irian Jaya Barat yang ditetapkan dalam Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 1999. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2007 tanggal 18 April 
2007 nama provinsi ini diubah menjadi Papua Barat dan memperoleh status Otonomi 

Khusus.

Populasi di Papua Barat pada tahun 2020 memiliki jumlah penduduk dengan total 981.822 jiwa atau 0.37% dari 270.20 juta jiwa jumlah 
penduduk Indonesia1 yang mendiami daratan seluas 102.955,15km², 

dengan kepadatan penduduk sekitar 9.54/km². Berdasarkan situs resmi2 
jumlah penduduk miskin di salah satu Provinsi termuda di Indonesia ini sekitar 21,7% dari jumlah penduduk Papua Barat. Dengan demikian 
pemanfaatan otonomi khusus bagi masyarakat Papua Barat sangat 

dibutuhkan guna meningkatkan kompetensi SDM Orang Asli Papua (OAP) 
sehingga dapat mendongkrak kesejahteraan masyarakat Papua Barat.

Lahirnya provinsi Papua Barat ini diikuti dengan pengembangan satuan 
kewilayahan TNI AD guna terlaksananya pertahanan menyeluruh yang 
didasarkan kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pertahanan, maka Kepala Staf Angkatan Darat saat itu melalui Perkasad Nomor 33 tahun 2016 

mengesahkan pembentukan Kodam XVIII/Kasuari beserta jajarannya dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 Desember 2016. Sebagai 
satuan baru kebutuhan personel dalam rangka mengawaki organisasi 
merupakan kebutuhan mendesak, di sisi lain Kodam XVIII/kasuari juga 

mempunyai kewajiban untuk membantu pemerintah daerah dalam 
memajukan dan mensejahterakan masyarakat Papua Barat melalui 

program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah daerah.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan personel, memajukan dan 
mensejahterakan masyarakat Papua Barat, maka melalui proses 

yang cukup panjang serta atas persetujuan Kementrian Pertahanan 
RI, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat pemerintah daerah 

dan TNI AD dalam hal ini Kodam XVIII/Kasuari melakukan suatu 
perjanjian kerjasama untuk rekruitmen 1000 orang Bintara Otsus OAP 

(Orang Asli Papua Barat) yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Kerjasama 
Nomor 311/1102/GPB/2020 dan PKS/09/IX/2020 tanggal 29 September 
2020. 

PEMBINAAN DAN REKRUITMEN BINTARA OTSUS OAP

Kodam sebagai Komando Utama Pembinaan mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan 

1. https://setkab.go.id
2. https://papuabarat.bps.go.id
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serta melaksanakan pembinaan teritorial untuk 
menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan 
menjaga keamanan negara di wilayahnya dalam 
rangka mendukung tugas TNI Angkatan Darat.3 
Dalam pemberdayaan wilayah pertahanan di 
darat, tugas tersebut dilaksanakan oleh satuan 
kewilayahan dalam hal ini adalah Babinsa sebagai 
ujung tombaknya. Kebutuhan Bintara sesuai dengan TOP/DSPP yang hanya mencapai 49% dari kondisi 
yang seharusnya bila dihadapkan dengan jumlah 
Kampung atau Desa di Provinsi Papua Barat.4 Dari 
jumlah yang ada sekarang, personel Bintara yang 
merupakan Orang Asli Papua (OAP) masih sedikit, 
sesuai dengan hasil rekruitmen Bintara Kodam 
XVIII/Kasuari dari tahun 2017 s.d. 2020 hanya 
sejumlah 93 orang, sehingga apabila ditugaskan di 
daerah pedalaman dalam jangka waktu yang cukup 
lama. Untuk dapat mengatasi persoalan tersebut 
maka diperlukan proses rekruitmen personel 
Bintara Otsus yang berasal dari OAP (Orang Asli 
Papua Barat). 

Pembinaan Calon Prajurit

Upaya pembinaan kepada generasi muda 
yang akan menjadi prajurit Bintara Otsus OAP 
ini penting dilakukan untuk mendapatkan 
Calon prajurit yang berkualitas. Pembinaan ini 
dilaksanakan di Kodim/Koramil daerah masing-
masing bertujuan agar para generasi muda yang 
akan ikut seleksi paham dan mengerti tentang 
apa saja materi yang akan diujikan dalam 
kegiatan seleksi, sehingga memiliki kesiapan baik secara fisik, mental maupun pengetahuan. 
Mereka diberikan sosialisasi tentang tes yang 
akan dihadapi saat pendaftaran dan kelengkapan 
bahan administrasi yang diperlukan dengan 

harapan siap ketika mengikuti seleksi baik tingkat 
daerah maupun tingkat pusat nantinya.

Pembinaan calon prajurit ini dilakukan oleh 
para personel yang ada di wilayah masing-masing 
baik Kodim maupun Koramil sehingga dalam 
melaksanakan tes nantinya para calon sudah siap 
untuk menghadapi materi tes yang diujikan dan 
mendapatkan hasil yang diharapkan yaitu lulus dan 
mengikuti pendidikan. Materi tes yang diberikan 
kepada calon prajurit ini mulai dari pembinaan fisik secara terukur, pengecekan kesehatan, 
pengetahuan dasar tentang keprajuritan maupun 
serta pengetahuan tentang wawasan kebangsaan 
sebagai wujud kecintaan kepada Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Pembinaan kepada calon 
prajurit harus dilaksanakan secara terprogram 
dengan tetap memperhatikan kemampuan dari 
masing-masing calon. 

Rekruitmen 
Dari hasil kampanye yang dilaksanakan diperoleh 
Animo pendaftar Bintara Otsus tercatat sebanyak 2146 orang. Penerimaan Bintara PK Otsus TNI 
AD ditujukan bagi Orang Asli Papua. Orang Asli 
Papua adalah masyarakat Papua yang berasal dari 
rumpun Ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku 
asli di Provinsi Papua Barat dan/atau orang yang 
diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh 
masyarakat adat Papua Barat.5 Dalam pemilihan 
OAP untuk menjadi anggota TNI AD tentunya 
melalui proses seleksi administrasi yang teliti 
dengan melibatkan MRPB (Majelis Rakyat Papua 
Barat) yang merupakan lembaga pemerintahan 
khusus yang menjadi representasi kultural Orang 
Asli Papua. Kegiatan rekrutmen dibagi menjadi 
beberapa tahap yang terdiri dari tahap kampanye, 
pembinaan, werving, pembinaan (standarisasi) 
dan operasional pendidikan.

Proses Werving 
Pelaksanaan werving Bintara OAP dilakukan 
sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku 
di TNI AD sebagaimana pelaksanaan werving 
prajurit TNI AD yang lain. Para calon prajurit 
harus memenuhi persyaratan administrasi, 
kesehatan, jasmani, dan mental ideologi. Bagi para 
calon yang tidak lulus diberikan penjelasan secara 
lisan dan tertulis, disertai dengan alasan dan 
dilengkapi dengan formulir pengembalian calon.   
Pengembalian calon yang tidak lulus dilaksanakan 
oleh Sekretaris Panpus Kodam XVIII/Kasuari dan 
proses pengembalian disesuaikan kondisi daerah 
dengan mempertimbangkan aspek transportasi/

3. Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 26 Tahun  2019 tentang Organisasi dan Tugas Komando Daerah Militer.
4. Laporan kekuatan personel kodam XVIII/Ksr bulan Juli 2020
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

Foto Penandatangan MoU kerjasama Program Bintara Otsus 
antara Pangdam XVIII/Ksr dengan Gubernur Papua Barat.
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angkutan. Sedangkan untuk calon yang dinyatakan 
lulus dikirim dan diserahkan ke Lembaga 
Pendidikan untuk di didik menjadi prajurit TNI. 

Pendidikan Bintara Pk Otsus

Penyelenggaraan pendidikan merupakan 
suatu usaha yang teratur dalam mengorganisir 10 
Komponen Pendidikan guna kelancaran tercapainya 
tujuan pendidikan yang diharapkan. Untuk 
menjamin terwujudnya pendidikan secara tepat dan efisien perlu dilaksanakan penyelenggaraan 
pendidikan sebagai pilar utama pembentukan dan 
pengembangan profesionalitas.

Tenaga Pendidik merupakan komponen penting 
dalam suatu proses penyelenggaraan Pendidikan. 
Dari aspek kualitas, jumlah dan penguasaan materi 
dari para tenaga pendidik sangat menunjang 
keberhasilan Serdik dalam mengikuti Pendidikan. 
Namun saat ini Kodam XVIII/Kasuari menghadapi 
kondisi dimana Rindam XVIII/Kasuari sebagai 
satu-satunya Lembaga Pendidikan yang dimiliki 
Kodam XVIII/Kasuari mengalami kekurangan 
tenaga pendidik untuk dapat menjalankan 
proses pendidikan serta keterbatasan sarana dan 
prasarana sehingga pendidikan Secaba Otsus belum 
bisa dilaksanakan di Rindam XVIII/Kasuari.

Kurikulum Dikmaba dan Dikjurba Otsus tidak 
banyak perubahan dibanding Dikmaba PK yang 
sudah diprogramkan oleh TNI AD hanya saja materi 
Wawasan Kebangsaan lebih ditekankan agar para 
Serdik dapat berpandangan luas tentang NKRI, 
menanamkan rasa nasionalisme, menciptakan rasa 
bangga terhadap bangsa dan rela berkorban demi 
kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pendidikan pertama 1000 Bintara 
Otsus dibagi ke Rindam yang sudah siap untuk 
menyelenggarakan pendidikan yaitu 330 orang 
dididik di Rindam III/Slw, 240 orang dididik di 

Rindam IV/Dip, 260 orang dididik di Rindam V/
Brw, 130 orang dididik di Rindam Jaya dan 40 orang 
Bintara Otsus wanita dididik di Pusdik Kowad. 
Pembukaan pendidikan untuk Dikmaba Otsus 
wanita bersamaan dengan Dikmaba PK Wanita pada tanggal 28 September 2020 dan penutupan pada 
tanggal 11 Februari 2021, sedangkan pembukaan 
Dikmaba PK Otsus dibuka tanggal 4 November 
2020 dan penutupan pada tanggal 23 Maret 2021 di 
Rindam tempat Caba Otsus. Setelah melaksanakan 
Dikma, para Bintara Otsus melanjutkan Dikjurba 
sesuai kecabangan masing-masing khusus Bintara 
Otsus Kowad, sedangkan untuk Bintara Otsus Pria 
seluruhnya akan melanjutkan Dikjurba Infanteri 
di Dodikjur Rindam tempat mereka melaksanakan 
Dikma selama tiga bulan. Setelah melaksanakan 
Dikjurba, Bintara Otsus pria akan dibekali dengan 
materi Babinsa agar mengenal tugas-tugas sebagai 
seorang Babinsa. 

Harapan Terhadap Program Bintara Pk Otsus Oap

Percepatan pemenuhan personel di satuan-
satuan yang baru diresmikan di jajaran Kodam 
XVIII/Kasuari. 

Foto Pangdam XVII/Ksr bersama Gubernur Papua Barat dan 
MRPB saat Apel Bersama Calon Bintara Otsus

Foto kegiatan Pantaukhir calon Bintara Otsus
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Pada TA 2019 s.d 2021, Kodam XVIII/Kasuari 
telah meresmikan 1 Rindam, 1 Brigif, 3 Kodim, 2 Yonif 
dan 31 Koramil serta peningkatan status 1 Denzipur 
menjadi Yonzipur. Banyaknya penambahan satuan 
baru tersebut membuat kebutuhan personel secara 
nyata lebih banyak. Khususnya bagi Koramil yang 
merupakan ujung tombak pelaksana tugas pokok 
dalam membina dan membangun daerah-daerah 
pelosok di provinsi Papua Barat. Hasil program Bintara Otsus OAP yang 
dilaksanakan ini, harapannya dapat memberikan 
sumbangsih dalam kemajuan provinsi Papua 
Barat dengan cara mengabdi di daerah masing-
masing sebagai Babinsa di Kodim/Koramil tempat 
tinggalnya. Dengan adanya program 1000 Babinsa 
Otsus ini dapat meningkatkan jumlah Bintara menjadi 4019 orang atau 70% dari TOP/DSPP dan 
peningkatan personel Kodam secara keseluruhan menjadi 59%. Bintara Otsus tersebut nantinya 
akan ditempatkan sebagai Babinsa di Koramil baru 
dan sedapat mungkin sesuai dengan daerah asal 
mereka sehingga lebih menguasai wilayah dan 
dapat membawa perubahan-perubahan positif bagi 
masyarakat binaannya.

Membantu pemberdayaan dan peningkatan 

kualitas SDM Provinsi Papua Barat

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi 
Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2008 
tentang Otonomi Khusus Papua Barat maka 
Dana Otsus itu sendiri salah satunya berfungsi 
untuk pembinaan dan peningkatan kompetensi 

SDM masyarakat Papua Barat. Penggunaan dana 
Otsus bagi peningkatan kualitas SDM di Papua 
Barat merupakan peluang bagi Kodam XVIII/
Kasuari untuk membangun kerjasama dengan 
Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat sehingga 
dapat bermanfaat bagi banyak pihak, diantaranya 
dapat mengurangi jumlah pengangguran dengan 
memberikan kesempatan kepada OAP menjadi 
anggota Bintara TNI AD melalui proses pembinaan, 
seleksi, dan pendidikan di Lemdik-Lemdik jajaran 
TNI AD. Bintara Otsus Kodam XVIII/Kasuari direkrut 
dari putra dan putri terbaik Papua Barat. Tidak 
sedikit dari mereka berasal dari daerah pelosok 
yang sulit dijangkau. Namun sebelum kegiatan 
penerimaan Bintara Otsus, Kodam XVII/Kasuari 
telah melakukan sosialisasi dengan sangat tertib 
dan intensif sampai ke daerah pelosok sehingga 
dapat menjaring putra putri terbaik Papua Barat. Hal ini tentunya sangat berguna bagi provinsi Papua 
Barat sendiri. Pembangunan suatu wilayah pelosok 
harus dimulai dengan pembangunan sumber 
daya manusia terlebih dahulu yang ada di wilayah 
tersebut. Dengan adanya Bintara Otsus tersebut 
dan berdinas kembali di kampung halaman akan 
membawa dampak positif bagi masyarakat disana. 
Berbagai pengalaman yang mereka terima selama 
pendidikan dapat diterapkan dalam lingkungan 
sosialnya. 

PENUTUP

Demikian tulisan singkat tentang Program 1000 
Bintara Otsus Kodam XVIII/Kasuari dalam rangka 
percepatan pemenuhan personel Kodam XVIII/
Kasuari dan peningkatan SDM masyarakat Papua 
Barat melalui program kerjasama dengan Pemprov 
Papua Barat dibuat. Terima kasih atas persetujuan 
bapak Kasad dalam mendukung program ini dan 
besar harapan dimasa yang akan datang program 
serupa dapat dilanjutkan lagi.

Foto Calon Siswa Dikmaba Otsus Siap berangkat menuju 
Rindam di pulau Jawa

Foto Pangdam XVIII/Kasuari melaksanakan kegiatan Wasdik 
Bintara Otsus di titip Rindam V/Brw.
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Oleh: Brigjen TNI Dr. Tetty Melina, S.H., M.H.

(Direktur Hukum TNI Angkatan Darat)

F
akta membuktikan bahwa teknologi saat ini 
telah berkembang dengan sangat pesat dan jauh 
meninggalkan bidang-bidang lain di berbagai aspek 
kehidupan. Perkembangan teknologi ini tentu 
tumbuh dan berkembang karena tuntutan manusia 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satunya tergambar 
dari penggunaan teknologi informasi yang terbukti mampu 

mengirimkan infromasi ke segala penjuru dunia tanpa batas 
(borderless), dalam hitungan detik dan tanpa hambatan.

Salah satu media informasi yang banyak dipakai 
di Indonesia saat ini adalah media sosial  Whatsapp, 
Line, Instagram, Facebook, dan Twitter. Media ini 
mempunyai kekuatan luar biasa karena mampu 
menjaring penggunanya yang tidak terbatas pada 
kalangan tertentu tetapi mampu merambah 
ke semua lapisan masyarakat  termasuk di 
lingkungan Prajurit TNI. Media ini, di satu sisi 
banyak membantu dan memberi banyak manfaat 
bagi banyak orang sehingga  menjadi kebutuhan 
pokok dalam berinteraksi, namun di sisi lain 
disadari atau tidak ternyata sebagian orang telah 

menggunakan secara tidak bijak dan berakibat 
pada proses hukum karena perilakunya dinilai melanggar aturan hukum yang berlaku. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa penampilan hukum ditunjukkan dengan kemampuannya dalam 
membatasi perilaku atau perbuatan individu masyarakat. Perilaku manusia merupakan obyek yang 
menjadi sasaran hukum karena setiap perilaku individu terhadap individu lain (atau 
dikenal dengan perbuatan hukum) berpotensi menimbulkan ketersinggungan 
kepentingan dengan akibat hukumnya masing-masing. Maka yang harus 
diperhatikan adalah bagaimana perilaku kita dalam bersosial media 
sehingga perilaku kita tidak dinilai melawan hukum (wederrechtelijk) 
oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan 
transaksi elektronik sebagaimana perubahannya didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
Pembahasan

Perkembangan yang terjadi pada pengguna teknologi informasi 
(dengan dunia maya) telah banyak memberikan kemudahan 
dalam penyampaian informasi karena penggunanya  dengan mudah 
memanfaatkan aplikasi-aplikasi seperti berita, layanan perbankan, layanan 
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sosial media dan lain sebagainya. Namun dibalik 
kemudahan juga tersimpan ancaman nyata bagi 
para penggunanya apabila tidak bijak dalam 
memanfaatkan kemudahan dari penggunaan 
teknologi informasi tersebut.

Ancaman nyata itu dapat dilihat dari data 
yang diperoleh Satuan Cyber Polri dari tahun 
2015 sampai dengan tahun 2021 tercatat 20.033 
perkara tindak pidana menggunakan media 
teknologi informasi yang dilaporkan ke Kepolisian 
Republik Indonesia dengan potensi kerugian 
ekonomi hingga mencapai 1,27 Triliun Rupiah 
Triliun Rupiah.1 Beberapa tindak pidana yang 
umum dilakukan menggunakan media teknologi 
informasi, yaitu sebagai berikut:• penipuan melalui sarana teknologi informasi;• penghinaan atau pencemaran nama baik;• penyebaran konten provokatif atau berita 

bohong (hoax);• pornografi;• akses Ilegal atau yang biasa dikenal istilah 
hacking, cracking  dan lainnya;• pencurian data atau yang biasa dikenal 
istilah skimming; dan• pemerasan.

Dari gambaran tersebut tampak jelas bahwa 
ada banyak potensi permasalahan karena perilaku 
individu yang tidak bijak dalam menggunakan 
teknologi informasi dan berdampak merugikan 
kepentingan orang lain sehingga dinilai sebagai 
perbuatan melawan hukum dan diancam Pidana 
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik 
sebagaimana perubahannya didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Kita harus memahami bahwa Undang-Undang 
ITE adalah produk hukum yang diberlakukan 
dalam rangka mengatur perilaku warga negara 
dalam penggunaan teknologi informasi agar tidak mengganggu ketertiban dalam masyarakat. Hal ini  
sebagaimana teori hukum bahwa tujuan hukum 
sebagai ide atau cita hukum yang hendak dicapai, 
Tujuan hukum yang paling memungkinkan 
untuk diwujudkan adalah ketertiban masyarakat 
walaupun sebenarnya ada tujuan lain yang 
sifatnya juga universal yaitu ketenteraman, 
kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan 
dalam tata kehidupan bermasyarakat. Ketertiban 
dalam masyarakat diwujudkan agar tercapai 
keseimbangan pergaulan hidup. 

Pada kenyataannya, terdapat begitu banyak 
kepentingan dalam kehidupan masyarakat atau yang biasa disebut lalu lintas kepentingan. Hukum 
mempunyai fungsi untuk mengintegrasikan 
kepentingan-kepentingan tersebut yang sangat 
mungkin bersinggungan satu sama lainnya 
yang kemudian diintegrasikan sedemikian 
rupa sehingga ketersinggungan itu bisa 
ditekan seminimal mungkin. Pengorganisasian 
kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan 
membatasi dan melindungi kepentingan-
kepentingan dan dalam suatu lalu lintas 
kepentingan hanya dapat dilakukan dengan cara 
membatasi kepentingan lain pihak.2 

Permasalahan menyangkut penggunaan 
teknologi informasi di seluruh dunia sesungguhnya 
telah berlangsung cukup lama. Perkembangan 
teknologi informasi diikuti pula dengan penelitian 
yang bertujuan untuk mencari kelemahan dari 
penggunaan teknologi informasi tersebut yaitu 
untuk melakukan kejahatan. Atas permasalahan 
tersebut, Pemerintah Indonesia membuat payung 
hukum untuk memberikan perlindungan kepada 
warga negaranya dari upaya tindak kejahatan 
yang dilakukan melalui teknologi informasi.

Indonesia memahami bahwa sesungguhnya 
perkembangan teknologi informasi sangat 
dibutuhkan sebagai bagian dari upaya 
pembangunan nasional, perdagangan dan 
pertumbuhan perekonomian nasional. Tetapi 
penggunaan teknologi informasi harus dilakukan 
dalam koridor nilai-nilai yang berlaku di 
masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

1. Kepolisian Republik Indonesia, Statistik, https://patrolisiber.id/statistic, 21 Februari 2020, Pukul 16.00 WIB2. Satjipto Rahardjo. 2000. Ilmu Hukum. Cetakan ke-V. Jakarta : Citra Aditya Bakti.  hal. 53

Kegiatan Penyuluhan Ke Satuan Balakpus TNI AD
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Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur perlindungan hukum atas 
berbagai kegiatan yang menggunakan media 
teknologi informasi, baik dalam hal pemanfaatan 
informasinya ataupun termasuk pemanfaatan 
medianya. UU ITE telah mengakomodir 
perkembangan kebutuhan masyarakat terhadap 
transaksi elektronik seperti diakuinya bukti 
elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti 
yang sah di pengadilan. Selain itu juga mengatur 
berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan-
kejahatan yang dilakukan melalui teknologi 
informasi.Hukum sebagai alat kontrol sosial 
memberikan arti bahwa ia merupakan sesuatu 
yang dapat menetapkan tingkah laku manusia. 
Tingkah laku ini dapat di defenisikan sebagai 
sesuatu yang menyimpang terhadap aturan 
hukum. Sebagai akibatnya, hukum dapat 
memberikan sanksi terhadap si pelanggar. 
Karena itu, hukum pun menetapkan sanksi yang harus diterima pelakunya. Hal ini berarti hukum 
mengarahkan agar masyarakat berbuat secara 
benar menurut aturan sehingga ketentraman 
terwujud.

UU ITE berupaya untuk menggolongkan 
kejahatan-kejahatan teknologi informasi tersebut 

menjadi 7 (tujuh) kelompok, yaitu Konten Ilegal (Pasal 26-28), Akses ilegal (Pasal 30), 
Penyadapan ilegal (Pasal 31), Gangguan data 
(Pasal 32), Gangguan terhadap sistem (Pasal 
33), Penyalahgunaan Perangkat (Pasal 34), dan 
Penipuan dan pemalsuan yang berkaitan dengan 
komputer (Pasal 35). Kendati UU ITE telah 
berupaya untuk menjaring segala macam bentuk 
kejahatan ITE, namun tentunya para pelaku 
kejahatan akan terus berupaya untuk mencari 
celah dari aturan hukum dan teknologi informasi 
yang ada. Untuk itu seluruh penduduk Indonesia 
berpotensi menjadi korban dari kejahatan ITE 
tersebut, termasuk Prajurit, PNS dan keluarga TNI 
AD.

TNI AD sebagai bagian dari Pemerintah 
Indonesia memiliki kewajiban moral untuk 
meminimalisir terjadinya tindak pidana ITE 
yang dapat dilakukan oleh oknum Prajurit, PNS, 
ataupun oleh keluarga besar TNI AD. Selain itu 
pula TNI AD juga memiliki kewajiban moral untuk 
mencegah munculnya korban dari pihak Prajurit, 
PNS dan keluarga besar TNI AD dari kejahatan 
ITE. Untuk mencapai tujuan tersebut perlunya 
dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:• Langkah Preemtif. Upaya ini dititikberatkan 

untuk mencari potensi-potensi pelanggaran 
atau kejahatan ITE yang dapat dilakukan 

Prajurit yang Disidang di Pengadilan Militer
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ataupun menyerang prajurit, PNS dan 
keluarganya. Untuk melakukan langkah-
langkah ini memerlukan kepedulian dan 
langkah kreatif dari unsur pimpinan dan 
staf satuan jajaran agar dalam memantau aktifitas media sosial anggota dengan 
tetap memperhatikan koridor hukum yang 
berlaku. • Langkah Preventif. Upaya ini merupakan 
tindak lanjut dari upaya preemtif, salah 
satu upaya nyatanya adalah melalui penyuluhan hukum oleh Direktorat Hukum TNI AD ataupun oleh jajaran Hukum 
Kotama TNI AD. Dengan penyuluhan yang 
dilaksanakan tersebut diharapkan dapat 
memberi pemahaman bagi Prajurit, PNS 
dan keluarga besar TNI AD tentang macam-
macam kejahatan ITE serta bagaimana cara 
memanfaatkan teknologi informasi secara 
bijak, agar terhindar dari permasalahan 
terkait kejahatan ITE. • Langkah Represif. Langkah tegas penegakkan 
hukum ini tentunya langkah terakhir yang 
akan diambil apabila langkah preemtif dan 
preventif telah dilaksanakan namun tetap 
terdapat oknum yang tetap melanggar 
ketentuan UU ITE. Langkah ini dapat diambil 
baik oleh Komandan Satuan ataupun dalam 
rangka penegakan hukum yang dilaksanakan 
oleh Polisi apabila pelakunya berstatus sipil 
atau oleh Polisi Militer apabila pelakunya 
adalah oknum prajurit.  

Melalui langkah-langkah tersebut di atas 
diharapkan para Prajurit, PNS dan keluarganya 
dapat memfungsikan UU ITE sebagai payung 
pelindung dalam memanfaatkan potensi yang 
dimiliki oleh teknologi informasi yang tentunya 
terus berkembang seiring dengan naluri manusia 
dalam memanfaatkan akal yang diberikan oleh 
Tuhan Yang Maha Esa untuk meningkatkan 
kualitas hidupnya di dunia.

Selain langkah-langkah tersebut di atas, 
berikut adalah rekomendasi yang dapat dijadikan 
panduan bagi prajurit dalam penggunaan media 
sosial, sebagai berikut:• penggunaan media sosial disesuaikan dengan 

kebutuhan dan terkontrol untuk menghindari 
kemungkinkan hal-hal yang tidak diinginkan;• menjaga perilaku dan etika yang ditunjukkan 
dengan cara menghargai pendapat orang lain 
yang berupa postingan, gambar terutama 
komentar-komentar yang tidak semestinya 
diposting. Penggunaan bahasa yang sopan 
dan santun terhadap lawan bicara juga perlu 
diterapkan agar tidak menyinggung perasaan 
lawan bicara di media sosial.

• Ikuti Informasi yang bermanfaat saja karena 
bisa jadi informasi yang ada dapat berupa 
informasi yang baik sampai informasi yang 
tidak penting. Kita harus menyaring sumber 
informasi dari media sosial agar informasi 
yang didapatkan akurat, kredibel, dan dapat 
dipertanggungjawabkan;• Jauhi toxic account yaitu akun-akun yang 
mengimpulsi kita untuk melakukan hal buruk, 
seperti boros atau marah. Jika hal itu terjadi, 
berhentilah untuk mengikutinya.

Penutup

Penggunaan teknologi informasi sangat 
memberikan kemudahan dan meningkatkan 
kualitas hidup manusia, namun apabila dilakukan 
secara tidak bijak tentu akan membawa 
permasalahan hukum bagi Prajurit, PNS dan 
keluarganya. Berbagai upaya telah dilakukan 
oleh satuan jajaran TNI AD untuk meminimalisir 
potensi permasalahan hukum terkait ITE, namun 
tentunya hanya kesadaran hukum yang dilandasi 
pemahaman terhadap UU ITE dan kepedulian 
bersama yang akan mampu untuk meminimalisir 
terjadinya permasalahan hukum ITE di satuan 
jajaran TNI AD.Media Sosial Sebagai Bagian dari Teknologi Informasi
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Oleh : Brigjen TNI Fulad, S.Sos, M.Si.

(Wadan Seskoad)

K
ita menyadari bahwa sebagai lembaga pengkajian 
strategis TNI AD, Seskoad harus mengetahui isu-isu 
nasional, global, dan perkembangan internasional 
yang menjadi trend saat ini. Kita disuguhi fenomena 
Pertama, Kudeta Militer di Myanmar terhadap pemerintahan yang sah. Myanmar kembali jatuh dalam pusaran konflik 

internal dalam hal perebutan kekuasaan. Unsur militer menangkap dan 
menggulingkan Presiden terpilih dalam Pemilu yang diselenggarakan 
pada bulan November 2020 yang lalu. Kudeta Myanmar sendiri dimulai 

pada tanggal 1 Februari 2021 ketika Penasihat Negara Aung San 
Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan beberapa pimpinan dari partai 

penguasa ditahan oleh junta militer Myanmar. 

Beberapa jam kemudian, Angkatan Bersenjata Myanmar 
menyatakan keadaan darurat dan mengatakan bahwa 
kekuasaan telah diserahkan kepada Panglima Tertinggi Militer, 

Jenderal Min Aung Hlaing.  Dunia mengecam tindakan 
kudeta ini, bahkan PBB memperingatkan militer 

Myanmar agar tidak melakukan tindakan sewenang-
wenang/kekerasan terhadap rakyatnya serta mengirim 
utusan khusus PBB, Christine Schraner Burgener untuk 
memastikan pengawasan penuh terhadap potensi/upaya-upaya pelanggaran HAM. Asean tidak dapat 

melakukan intervensi terhadap masalah ini karena adanya 
prinsip dasar organisasi ASEAN untuk tidak ikut campur 
urusan dalam negeri negara-negara anggotanya.

Kedua, Gagalnya 

Impeachment Presiden Donald Trump. Donald Trump batal 
dimakzulkan (impeach) untuk kedua kalinya. Pemakzulan Trump itu 
sendiri dilatarbelakangi dugaan bahwa Trump bertanggung jawab atas terjadinya demonstrasi besar-besaran di Capitol Hill tanggal 6 
Januari 2021 lalu yang menewaskan 5 (lima) orang demonstran dan 1 
aparat kepolisian. Implikasinya Donald Trump boleh mencalonkan 
diri lagi pada Pemilu Amerika yang akan datang, Donald Trump 
adalah Presiden Amerika pertama yang dimakzulkan 2 (dua) kali 
berturut-turut. Kepercayaan masyarakat Amerika menjadi sangat 
menurun.

Ketiga, Rapim TNI dan Polri menyoroti tentang Penyalahgunaan 

UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di masyarakat. UU 
ITE memiliki Pasal Karet yang bisa diterjemahkan menjadi berbagai 
makna oleh pelapor untuk memperkarakan orang yang dianggap 
melanggar UU ITE. Akibatnya masyarakat saling lapor dengan 
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menggunakan dasar UU ITE yang menyebabkan 
kegaduhan dan kriminalisasi. 

Kita jangan berhenti untuk selalu ingin 
tahu terhadap perkembangan dunia, terlebih 
lagi karena kita bertugas di Seskoad, maka kita 
harus belajar dan berinovasi, khususnya untuk 
mendukung lembaga ini dalam upaya mencetak 
Perwira-Perwira menengah TNI AD yang andal 
dan profesional. 

Seskoad dan Tantangan Tugas ke Depan

Seskoad sebagai Institusi Pendidikan 
tertinggi di TNI AD jangan terpukau dengan cerita 
masa lalu, tetapi kita harus bersikap gelisahlah 

dengan melihat masa depan, gelisahlah dengan 

sekolah-sekolah terbaik di dunia hari ini, jangan 

puas hanya dengan melihat prestasi-prestasi masa 

lalu, kemenangan itu dipersiapkan di ruang-ruang 
keluarga, di ruang-ruang kerja, dan di ruang kelas. 

Konsekuensi logisnya adalah Seskoad harus 
benar-benar menyiapkan masa depan TNI AD.. 
Sesuai kebijakan Kasad, Seskoad menjadi wahana 
pembekalan bagi seluruh Perwira TNI AD. Ini 
berarti pendidikan adalah sesuatu yang perlu 
dimiliki oleh semua kalangan, karena dengan 
mengenyam pendidikan kita akan memiliki ilmu 
untuk menjalani kehidupan. Perubahan budaya 
organisasi di tubuh TNI AD telah menjadi komitmen 
Pimpinan TNI AD, kita menerjemahkannya di basic 
pendidikannya. Dengan memiliki ilmu kita dapat 
menggenggam dunia, dan mengejar mimpi besar 
yang kita punya. Nelson Mandela mengatakan: 
“Pendidikan adalah Senjata Terampuh untuk 

Mengubah Dunia.” 

Tantangan yang ada di depan kita justru 
semakin sulit. Postur pendidikan yang ideal tidak 
hanya berorientasi pada aspek akademis semata, 
tetapi juga menempa mental dan psikis agar siap 
menghadapi segala dinamika permasalahan di 
dunia luar, yang membutuhkan pemecahan lebih 
dari sekadar teori-teori yang ada di buku saja. 
Dengan demikian, jabaran sehingga Proyeksi 
Pendidikan yang Dibutuhkan pada Abad 21 

dapat dijabarkan sebagai berikut:

• Pendidikan Karakter (Akhlak); Dengan 
kemajuan teknologi kita bisa maju, tetapi 
tanpa pendidikan karakter kita akan lumpuh. 
Martin Luther King mengatakan, “Fungsi 

pendidikan adalah untuk mengajarkan cara 

berpikir secara intensif dan kritis. Kecerdasan 

yang diimbangi dengan pembinaan karakter 

merupakan tujuan sejati dari pendidikan.” 

Karakter yang mempunyai nilai utama dalam 

organisasi kita, ada 3 (tiga) yaitu: moral 
berupa iman, taqwa, jujur, dan rendah hati; 
kinerja: kerja keras, ulet, tangguh, tidak 
mudah menyerah, dan tuntas; loyalitas 
berarti taat pada aturan/ketentuan, perintah 
pimpinan, menjaga rahasia sekuat-kuatnya, 
integritas tinggi. Tentu kita tidak ingin 
menghasilkan orang jujur tapi malas, atau 
pekerja keras tapi culas, atau jujur dan pekerja 
keras tetapi tidak bisa menyesuaikan dengan 
situasi.

• Kompetensi; Tanpa memililki kompetensi 
yang baik, sebuah organisasi akan kesulitan 
mencapai tujuannya. Unsur kompetensi yang 
diharapkan dari lulusan Seskoad adalah: 
kemampuan berpikir kritis. Berpikir cermat, 
cerdas, dan memperhatikan detail (attention 

to details); kreatif. Daya imajinatif yang tinggi 
dan kemampuan untuk berpikir Out of The 

Box (di luar kebiasaan, tetapi tepat sasaran 
dan memiliki nilai terobosan); komunikatif 

berarti pandai bersosialisasi, membaur, 
menyampaikan pendapat dengan sopan dan 
lugas, sederhana tetapi padat isi;  kolaboratif; 

mampu bekerja sama dengan atasan, 
rekan dan bawahan. Menciptakan atmosfer 
teamwork yang kompak dan solid;  adaptif 

dan mandiri, bisa ditempatkan dimana saja, 
cepat menyesuaikan dengan dinamika dan 
perkembangan situasi.

• Minat Membaca; budaya membaca itu 
sangat penting dan menentukan kualitas SDM 
masyarakat di suatu negara. Pada gilirannya 
akan menentukan tingkat kemajuan suatu bangsa. Salah satu pendiri NKRI, Bung Hatta 
pernah menyebutkan: aku rela dipenjara 

asalkan bersama buku, karena dengan buku 

aku bebas. Artinya, dengan membaca buku 

kita bisa mengetahui dunia. Kalau dulu kita 
bicara Calistung, maka sekarang kita harus 
pikirkan Literasi dengan cara meningkatkan 
Minat Baca. Khusus terkait yang terjadi di 
Indonesia saat ini minat baca tinggi, tetapi 
daya baca rendah indikasinya apa? Minat baca 
Whatsapp tinggi, tetapi keinginan/daya baca 
buku rendah. Buku adalah gudang ilmu. Buku 
adalah jendela dunia. Dan ingat, Don’t judge a 

book by it’s cover : yang artinya jangan hanya 

melihat buku dari tampilan luarnya saja. 

Perkembangan Teknologi Era Digital

Perkembangan teknologi di era digital 
kini semakin pesat. Pada era digital, manusia 
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memiliki gaya hidup yang tidak bisa dilepaskan 
dari perangkat elektronik. Saat ini muncul yang 
namanya NOMOPHOBIA (NO – Mobile – PHOne – 

foBIA), yaitu penyakit psikis yang ketakutan jika tidak membawa HP atau peralatan elektronik, 
ketakutan bila peralatan digital ketinggalan; 
ketergantungan pada charger; merasa ketakutan 
dan stress bila baterai lemah/sinyal tidak 

maksimal. Seolah-olah alat elektronik adalah 
sebagian dari nyawa. Sebenarnya, teknologi adalah 
alat untuk membantu sebagian besar kebutuhan 
manusia, jangan sampai terjadi sebaliknya, kita 

yang diperalat oleh teknologi.

Aspek lain yang terjadi adalah bahwa semakin 
canggihnya teknologi digital yang menyebabkan 
perubahan besar terhadap dunia. Keuntungannya 
adalah akan mudah mengakses informasi. Dulu 
harus beli koran ke toko. Atau harus ada TV, 
radio, surat, telegram. Sekarang cukup dari kamar tidur dengan HP sudah bisa lihat berita. Kita juga 
dapat menikmati fasilitas teknologi dengan bebas 
dan cepat. Koneksi internet beragam dengan 
harga yang cukup terjangkau. Kuota murah. 
Yang dominan adalah faktor jarak menjadi tidak 

ada artinya. Peristiwa yang terjadi di belahan 
bumi utara dengan cepat diketahui oleh orang 
di belahan bumi selatan. Foto di planet Mars 
bisa langsung diterima oleh orang-orang di bumi 
dalam hitungan menit.

Namun, dalam waktu yang bersamaan, era 
digital membawa dampak negatif. Era digital 
membuat privasi orang seolah-olah hilang. Data 
pribadi yang terekam di dalam komputer mudah dilacak, rahasia mudah bocor. HP memang 
mendekatkan yang jauh, tetapi jika digunakan 
secara berlebihan justru dapat menjauhkan yang dekat. Misalnya : di ruang makan main HP, di ruang keluarga main HP, di kantor main HP. Tidak ada komunikasi dalam keluarga. Hal ini menjadi 
tantangan baru dalam kehidupan manusia. Sudah 

seharusnya kita bisa beradaptasi dengan teknologi. 
Janganlah justru menjadi korban teknologi. Perlu 
kita pahami bersama bahwa teknologi tidak hanya 
membawa kemudahan dan kecepatan, tetapi juga 
ada tantangan terkandung di dalamnya. Dalam 
dunia sosial kemasyarakatan perkembangan 
teknologi yang begitu cepat mengubah tatanan 
kehidupan sosial, budaya masyarakat,  dan 
kehidupan politik. Degradasi moral di kalangan 
masyarakat (khususnya remaja dan pelajar 
menjadi tantangan yang serius). Aspek lain yang 
menjadi perhatian adalah kriminalisme semakin 
meningkat dan bertambah jenisnya, kesenjangan 

sosial semakin lebar, tugas orang tua membina 
anak-anak semakin berat dengan berbagai macam 
teknologi dan pengaruhnya. Bahkan, hubungan 
anak dengan orang tua dapat terganggu karena 
teknologi.

Dalam bidang pertahanan dan keamanan, 
militer telah menempatkan teknologi informasi 
sebagai salah satu senjata yang mendukung 
kekuatan tempur. Teknologi informasi telah 
berpengaruh pada perubahan strategi militer. 
Perang tidak lagi dilakukan dengan Metode 

Konvensional, tetapi dengan Remote Control 
jarak jauh War by Other Means (Perang dengan 
cara lain). Tantangan dalam bidang pertahanan      
menghadapi hacker yang merusak sistem. 
Penggunaan alat elektronik dengan bijak dan 
cermat agar tidak merugikan diri sendiri  sebagai 
contoh adalah membocorkan rahasia.

Rekomendasi• Bangsa Indonesia harus bisa membuat 
Fintech sendiri. Fintech (Financial 

technology), yaitu inovasi/terobosan dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Inovasi 
yang dimaksud adalah inovasi dalam bidang finansial yang diberikan sentuhan 
teknologi modern. Fintech membantu untuk 
memaksimalkan penggunaan teknologi untuk 
mempertajam, mengubah, dan mempercepat 
berbagai aspek pelayanan keuangan, sehingga, 
mulai dari metode pembayaran, transfer dana, 
pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan 
pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat 
dan singkat berkat penggunaan teknologi 
modern tersebut. Contoh : transfer dengan 
e-banking, beli pulsa dengan e-money, bayar 
pajak dengan e-money, dsb. Fintech dapat 
memperkuat ketahanan ekonomi suatu 
negara yang secara otomatis memperkuat 
kemandirian negara tersebut. Kondisi 
terburuk adalah apabila terjadi perang antara 
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US vs China, maka apa pun hasilnya kita tidak 

tergantung kepada kedua negara tersebut.• Indonesia Harus Bisa Mandiri secara 
Teknologi. Penguasaan teknologi yang tinggi 
dan dilengkapi peralatan canggih, USA perang 
menggunakan intelligence operation, demi 
Amerika mematikan Sosmed, Internet, Satelit 
(Battle Space)? Bagaimana jika jaringan 4G 
dan 5G dimatikan atau terjadi Jamming oleh 
negara-negara seperti Amerika, China, atau 
Rusia? Apa yang bisa kita lakukan? Jangan 
sampai Indonesia menjadi “Fail State.” Kita 
harus antisipasi dari sekarang. Ini adalah 
masalah strategis negara.• Pendidikan harus menjadi media: Untuk 
memahami, menguasai, dan menggunakan 
teknologi dengan baik dan benar.  Yang dapat 
dilakukan segera antara lain bahwa anak-anak 
dan remaja harus diberi pemahaman tentang 
era digital; orang tua harus mengawasi dan 

mengontrol sikap anak- anaknya terhadap 
teknologi dan menyikapinya dengan baik dan 
benar; anak memerlukan pendampingan, 
orang tua harus profesional saat mendidik 
anak, sesuai umur dan dunianya.

Penutup. Era digital bukanlah persoalan 
siap atau tidak, bukan pula suatu opsi namun 
sudah merupakan suatu konsekuensi. Teknologi 
akan terus bergerak dan berkembang. Ibarat 
arus laut yang terus berjalan di tengah-tengah 
kehidupan manusia, maka tidak ada pilihan 
lain selain menguasai, mengendalikan, dan 
menggunakan teknologi untuk memudahkan 
pekerjaan kita dengan baik, benar dan bijaksana. 
Gunakan teknologi agar memberi manfaat yang 
sebesar- besarnya. Akan tiba masanya hal-hal 
seperti : kekuatan, kekuasaan, pangkat, jabatan, 
gelar, kejayaan dan popularitas, tidak berguna 
lagi. Jadilah agen-agen perubahan. Jadikan 
Seskoad menjadi institusi yang  Terbaik, 

Terhormat, dan Disegani.
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Oleh: Brigjen TNI Farid Makruf, M.A.

(Danrem 132/Tadulako)

L
ebih dari dua dasawarsa paska reformasi 1998, stabilitas keamanan di beberapa wilayah 
Indonesia masih belum sepenuhnya pulih, salah satu di antaranya adalah wilayah Poso. Walaupun konflik sosial akibat kerusuhan telah berhasil diredam pada tahun 2010, akan tetapi nama Poso sampai saat ini masih identik atau dikenal sebagai daerah konflik. 
Terlebih dengan munculnya aksi terorisme dan radikalisme dari gerombolan bersenjata 

yang menamakan dirinya Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pada tahun 2011 yang semakin mengganggu 
upaya pemulihan stabilitas keamanan di wilayah Poso sampai dengan saat ini.

Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah dalam mengembalikan stabilitas keamanan Poso dari ancaman kelompok teroris MIT. Salah satunya dilaksanakan melalui Operasi Penegakan Hukum sejak 
tahun 2011 mulai Operasi Aman Maleo I s.d. III, Operasi Kendali Maleo, Operasi Citra dan Mitra Maleo, 
Operasi Camar Maleo I s.d. III, Operasi Penyekatan dan Operasi Tinombala yang dilaksanakan sampai 
akhir tahun 2020 dan dilanjutkan dengan Operasi Madago Raya di awal tahun 2021. Walaupun Operasi Penegakan Hukum tersebut telah berhasil melumpuhkan sebagian besar Kelompok MIT, akan tetapi 
masih ada 11 Daftar Pencarian Orang (DPO) yang terus menebar teror kepada masyarakat. 

Dengan masih eksisnya Kelompok MIT didukung oleh para simpatisannya, membuktikan bahwa upaya yang dilakukan selama ini masih belum maksimal. Hal 
ini disebabkan karena peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat masih sangat 
kurang. Melihat kondisi tersebut, diperlukan suatu strategi Korem 132/Tdl dalam 
mendukung pemberantasan Kelompok MIT di Poso. Terobosan strategi yang dapat 
dilakukan yaitu dengan mengoptimalkan penyelesaian secara hard approach melalui Operasi Penegakan Hukum yang didukung dengan pendekatan secara soft approach 
melalui Operasi Teritorial sebagai Operasi Imbangan. Dengan terobosan 
strategi tersebut diharapan proses pemulihan stabilitas keamanan di 
wilayah Poso dapat dilaksanakan secara holistik atau menyeluruh dan 
berkesinambungan. 

Permasalahan Radikalisme dan Terorisme di Wilayah Poso

Sebelum membahas tentang permasalahan radikalisme 
dan terorisme di wilayah Poso, perlu diketahui pengertian dari 
terorisme itu sendiri. Berdasarkan pengertian dalam Kamus 
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), radikalisme berarti paham 
atau aliran yang radikal dalam politik; paham atau aliran yang 
menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik 
dengan cara kekeraan atau drastis; sikap ekstrem dalam aliran 
politik.1 Sedangkan terorisme diartikan sebagai penggunaan 
kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha 
mencapai tujuan (terutama tujuan politik); praktik tindakan 
teror.2 



YUDHAGAMA J Maret 2021ä

34     

Dari pengertian radikalisme dan terorisme 
tersebut, perlu diketahui apa sebenarnya akar 
permasalahan radikalisme dan terorisme di 
wilayah Poso. Berdasarkan pendapat dari beberapa 
pakar terorisme dan juga pengalaman para pejabat 
yang pernah melaksanakan tugas operasi di Poso, 
akar permasalahan radikalisme dan terorisme di wilayah Poso diawali dengan konflik horizontal paska bersifat SARA reformasi 1998 yaitu 
bentrokan antara Kelompok Masyarakat Kristen 
dan Muslim yang dipicu kesalahpahaman antara 
kedua kelompok tersebut. Selanjutnya, situasi konflik akibat kerusuhan tersebut dimanfaatkan 
oleh Kelompok Radikal Jamaah Ansharut Daulah 
(JAD) dan Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) untuk 
menyebarkan radikalisme khususnya di kalangan 
masyarakat Muslim sehingga muncul Kelompok 
Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Pimpinan Santoso sampai tahun 2016.3 Setelah Santoso 
tewas saat pelaksanaan Operasi Tinombala 2016, Kelompok MIT dipimpin oleh Ali Kalora. 
Kelompok MIT terbagi menjadi 2 yaitu kelompok 
bersenjata atau DPO yang beroperasi di Gunung 
Biru dan kelompok simpatisan yang menyebar 
dan bergabung ke masyarakat di wilayah Poso dan 
sekitarnya.

Sejak operasi penegakan hukum dilaksanakan 
mulai tahun 2011 sampai tahun 2020, banyak 
korban berjatuhan baik yang meninggal dunia 
ataupun luka-luka dari pihak masyarakat biasa, 
anggota TNI – Polri, dan juga dari Kelompok MIT 
sendiri. Berdasarkan data dari Polda Sulteng, 
masyarakat yang menjadi korban radikalisme Kelompok MIT sejumlah 22 orang (18 meninggal, 
4 luka) sedangkan anggota TNI yang menjadi 

korban sejumlah 2 orang (1 meninggal, 1 luka) dan anggota Polri sejumlah 26 orang (10 meninggal, 16 luka).4  Sebaliknya, operasi penegakan hukum 
yang dilaksanakan telah berhasil melumpuhkan 56 orang DPO Kelompok MIT (36 meninggal, 20 
orang tertangkap) dan 112 orang simpatisan Kelompok MIT (8 meninggal, 104 tertangkap).5 
Jumlah tersebut membuktikan bahwa aksi 
radikalisme Kelompok MIT telah meresahkan 
masyarakat dan juga mengakibatkan Kabupaten 
Poso menjadi daerah yang masih dikenal atau 
sebagai wilayah yang tidak aman. Akibatnya, 
para investor masih enggan untuk menanamkan 
modal dan melebarkan usahanya di wilayah Poso, 
sehingga iklim investasi berkurang dan roda 
perekonomian tersendat yang mengakibatkan 
tingkat kesejahteraan masyarakat sangat rendah. 
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik 
(BPS) Kabupaten Poso bahwa presentase 
angka kemiskinan di Poso masih cukup tinggi 
dibandingkan dengan mayarakat di kabupaten 
atau kota lain di Sulawesi Tengah. 

Kondisi kemiskinan semacam ini 
menyebabkan masyarakat menjadi sangat rentan 
terhadap upaya indoktrinasi dan rekrutmen yang dilakukan oleh Kelompok MIT. Hal ini sesuai 
dengan pendapat dari para pakar dan pengamat 
terorisme bahwa kemiskinan merupakan salah 
satu faktor yang menyebabkan masyarakat 
menjadi labil dan mudah terpengaruh terhadap 
upaya indoktrinasi dan rekrutmen Kelompok 
Teroris MIT. Masyarakat miskin cenderung 
mudah dipengaruhi oleh Kelompok MIT beserta 
simpatisannya untuk mau bergabung dengan 
berbagai bujukan berupa imbalan kesejahteraan 
bagi keluarganya ataupun hasutan bahwa pemerintah adalah kelompok kafir atau thogut, 
tukang korupsi uang rakyat dan juga boneka dari 
bangsa barat.

Operasi Penegakan Hukum sebagai Operasi 

Penindakan Hard Approach

Penyelesaian radikalisme dan terorisme di 
wilayah Poso difokuskan pada Operasi Penegakan Hukum yang dilaksanakan sejak tahun 2011 
mulai Operasi Aman Maleo I s.d. III, Operasi 
Kendali Maleo, Operasi Citra dan Mitra Maleo, 
Operasi Camar Maleo I s.d. III, Operasi Penyekatan 
dan Operasi Tinombala yang dilaksanakan 
sampai akhir tahun 2020 dan dilanjutkan dengan 
Operasi Madago Raya di awal tahun 2021. 

Kunjungan Pos Satgas

3. Pengarahan Kapolda Kaltim kepada Pejabat Satgas Operasi Tinombala IV 2020 tanggal 15 Desember 2020.
4. Pembekalan Kapolda Sulteng kepada Personel Satgas Operasi Tinombala III 2020 tanggal 19 Agustus 2020.
5. Ibid.
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Operasi Penegakan Hukum merupakan Operasi 
Penindakan Hard Approach yang dilakukan melalui 
pencarian gerombolan bersenjata atau kelompok 
teroris MIT yang menyembunyikan diri di wilayah 
Gunung Biru.  Operasi ini dilaksanakan oleh Polri 
dengan melibatkan TNI berdasarkan ketentuan 
Undang-Undang. Saat ini Operasi Penindakan Hukum dilaksanakan oleh tiga kendali operasi 
yaitu Operasi Magao Raya 2021 dipimpin Kapolda 
Sulteng sebagai Penangggung Jawab Kendali 
Operasi (PJKO) dibantu Danrem 132/Tdl selaku 
Wakil PJKO dan personel gabungan TNI – Polri, 
Operasi Penanggulangan Terorisme oleh Satgas Densus 88 dipimpin Kadensus 88, dan Operasi 
Gabungan Khusus dipimpin Dankoopssus TNI 
sebagai Panglima Komando Operasi Gabungan 
Khusus (Pangkoopsgabsus). 

Walaupun pelaksanaan operasi sampai saat 
ini sudah sangat efektif, akan tetapi ada beberapa 
kendala yang dihadapi dan penyebab mengapa 
DPO MIT sangat sulit untuk ditangkap atau 
dilumpuhkan. Pertama, luasnya wilayah operasi 
yang membentang dari Poso, Napu, Sausu, Parigi, 
Sigi, Donggala dan Palu. Kedua, DPO MIT sangat 
menguasai medan sehingga mudah meloloskan 
diri dengan bergerak cepat di medan. Ketiga, 
masih gencarnya dukungan simpatisan baik 
berupa makanan dan perlengkapan maupun 
informasi yang dibutuhkan. Keempat, peran 
aktif dan dukungan pemerintah daerah dan 
masyarakat terhadap pelaksanaan tugas operasi 
masih sangat kurang. Dengan kondisi tersebut 
diperlukan koordinasi dan kolaborasi melekat 
dari seluruh pemangku kepentingan atau stake 
holder yang terlibat dalam mengatasi kendala 

demi keberhasilan pelaksanaan tugas.

Operasi Teritorial sebagai Operasi Imbangan 
Soft Approach

Strategi lain yang dapat dilakukan untuk 
mengatasi permasalahan radikalisme di wilayah 
Kabupaten Poso adalah melalui Operasi Teritorial. 
Operasi ini bersifat soft power dan merupakan 
bentuk imbangan dari operasi penegakan hukum 
yang bersifat hard power. Dikatakan sebagai 
operasi imbangan artinya bahwa Operasi Teritorial 
ini dilaksanakan secara simultan atau bersama-sama dengan Operasi Penegakan Hukum yang saat 
ini sedang masif dilaksanakan oleh TNI dan Polri. 
Operasi Teritorial secara khusus dilaksanakan oleh 
Satuan Jajaran Korem 132/Tdl, Kodim 1307/Poso 
dan Yonif 714/SM dengan melibatkan beberapa 
Instansi baik Pemerintah Daerah Kabupaten 
Poso, Kantor Perwakilan Kementerian/Lembaga 
yang ada di Kabupaten Poso, Perguruan Tinggi 
seperti Universitas Sintuwu Maroso (Unsimar) 
Poso, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) 
Kabupaten Poso, Tokoh Masyarakat dan Pemuda 
serta beberapa elemen masyarakat lainnya.

Ada beberapa tujuan dan sasaran yang ingin 
dicapai dalam pelaksanaan Operasi Teritorial 
ini. Secara khusus, tujuannya antara lain: 1) 
mencari data faktual masyarakat yang terpapar 
paham radikal atau menjadi simpatisan dari 
Kelompok MIT; 2) mencegah upaya penyebaran 
paham radikal dan rekrutmen Kelompok MIT 
melalui Program Kontra Radikalisasi dan De-
Radikalisasi; 3) memelihara dan meningkatkan 
stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten Poso; 
dan 4) menumbuhkan kepercayaan usaha, 

TKP Lembantongoa 1
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investasi, dan bisnis dalam rangka program 
pembangunan terpadu di wilayah Kabupaten 
Poso. Sedangkan sasaran dari operasi ini adalah: 
1) kelompok masyarakat yang rawan terhadap 
paham radikal khsusnya di kalangan anak-anak; 
2) pondok pesantren, madrasah, Sekolah Dasar 
Islam Terpadu (SDIT) dan kelompok-kelompok 
pengajian lainnya; 3) organisasi Islam dan 
kepemudaan; dan 4) klub olah raga sepak bola, 
memanah, voli serta olah raga lainnya.

Operasi Teritorial ini dilaksanakan melalui 
beberapa program dan pendekatan. Pertama 
adalah program pendekatan kesejahteraan 
atau prosperity yang menitikberatkan pada 
upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf 
hidup masyarakat sebagai upaya deradikalisasi 
melibatkan Pemda yaitu Dinas terkait. Kegiatan 
yang dilaksanakan adalah dalam bentuk 
kewirausahaan dengan memberikan modal serta 
pelatihan kerja bagi masyarakat kurang mampu 
dan para Napiter beserta keluarganya. Melalui 
program ini diharapkan mengurangi upaya 
rekrutmen dari kelompok radikal. Program kedua 
yaitu pendekatan tokoh agama atau religious 

approach. 

Pada program ini kegiatan lebih 
difokuskan pada upaya kontra radikalisasi 
dengan menggandeng Kementerian Agama, 
MUI, Organisasi Islam lainnya seperti NU dan 
Muhammadiyah. Selanjutnya pendekatan yang 
ketiga adalah program pendidikan. Program 
ini menitikberatkan pada langkah pencegahan 
terhadap upaya regenerasi dan indoktrinasi 
terhadap anak-anak usia dini, siswa sekolah dan 
anak usia remaja. Kegiatan yang dilaksanakan 
di antaranya pengawasan kurikulum dan 
pembelajaran serta pengumpulan data khususnya 
di SDIT, Pondok Pesantren, dan Madrasah oleh 
Dinas Pendidikan dengan menggandeng Kantor 
Kementerian Agama serta melibatkan Unsimar 

Poso. Pada program pendidikan ini, strategi 
terobosan yang dapat dilaksanakan adalah melalui 
pendirian “Sekolah Perdamaian” sebagai bentuk 
pendidikan non formal atau extension untuk 
memberikan tambahan pembelajaran lain yang 
tidak diberikan pada saat jam pelajaran sekolah 
sebagai sarana pencegahan rekrutmen terhadap 
anak-anak oleh kelompok radikal. Dan program 
pendekatan yang terakhir adalah pendekatan 
komunikasi hankam yang dilaksanakan sebagai 
langkah untuk meningkatkan rasa nasionalisme 
dan bela negara serta upaya meningkatkan 
kedekatan dan kepercayaan masyarakat terhadap 
TNI dan Polri serta himbauan kepada Kelompok 
MIT untuk menyerahkan diri secara sukarela. 
Kegiatan dilakukan melalui Bhakti TNI dan Polri 
serta Komunikasi Sosial.

Penutup

Stabilitas keamanan di wilayah Kabupaten 
Poso sudah sejak lama dirindukan oleh masyarakat paska kerusuhan SARA tahun 1998. 
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah 
untuk memulihkan kondisi Poso akibat kerusuhan 
sampai akhir 2010. Walupun belum sepenuhnya 
berhasil, tetapi sudah menunjukkan peningkatan 
khususnya upaya untuk mendamaikan kelompok-
kelompk yang bertikai. Pada saat upaya pemulihan 
stabilitas keamanan telah menunjukkan tanda-
tanda keberhasilan, di awal tahun 2011 muncul 
ancaman lain berupa aksi radikalisme oleh 
Kelompok Teroris MIT. Dihadapkan dengan 
permasalahan baru berupa aksi radikalisme 
tersebut, maka sejak tahun 2011 dilaksanakan 
operasi penegakan hukum yang menitikberatkan 
pada upaya untuk melumpuhkan Kelompok MIT 
dengan harapan agar permasalahan radikalisme 
dapat segera teratasi. 

Setelah hampir sepuluh tahun operasi 
penegakan dijalankan, ternyata permasalahan 
radikalisme di Poso belum dapat diselesaikan. 
Melihat kondisi ini, maka diperlukan suatu 
strategi Korem 132/Tdl dalam mendukung upaya 
pemberantasan gerombolan senjata MIT di Poso. 
Terobosan strategi yang dapat dilakukan yaitu 
dengan mengoptimalkan Operasi Penegakan Hukum sebagai Operasi Penindakan Hard 

Approach, simultan dengan pendekatan secara 
soft approach melalui Operasi Teritorial sebagai 
Operasi Imbangan. Dengan terobosan strategi 
ini diharapkan penanganan radikalisme dapat 
dilaksanakan secara kromprehensif, simultan dan 
holistik untuk menciptakan stabilitas keamanan 
di wilayah Kabupaten Poso.

Patroli Satgas 1
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Oleh : Brigjen TNI Thevi A. Zebua, S.E.

(Danpusdiklatpassus)

F
asilitas Pendidikan merupakan salah satu Komponen 
dalam Penyelenggaraan Operasional Pendidikan di 
lingkungan TNI AD. Fasilitas Pendidikan dapat berupa 
sarana maupun prasarana yang dapat mendukung 
dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan guna 

meningkatkan mutu hasil keluaran pendidikan. Pusdiklatpassus Kopassus 
adalah unsur pelaksana pendidikan di bawah Komando Pasukan Khusus 

(Kopassus) sebagai wadah dalam pembentukan Pasukan Khusus yang 
dilengkapi dengan berbagai Kemampuan dalam melaksanakan 

Operasi Khusus yang diselenggarakan Kopassus. Dalam tugas 
pokoknya Pusdiklatpassus Kopassus ialah menyelenggarakan 

pendidikan dan Latihan serta melaksanakan pengkajian 
dan pengembangan dalam rangka mendukung tugas 

pokok Kopassus. Selain itu Pusdiklatpassus merupakan 
salah satu Lembaga Pendidikan di lingkungan TNI 

AD terus melakukan berbagai upaya dalam rangka 
menghasilkan output pendidikan yang berkualitas 
dan profesional. 

Namun, masa Pandemi Covid-19 meng-
hadirkan tantangan baru dalam penyelenggaraan 

Pendidikan di seluruh TNI AD, tidak terkecuali 
di Pusdiklatpassus. Di masa ini tuntutan untuk membentuk fisik yang prima harus diimbangi dengan 

menjaga kesehatan dan meningkatkan imunitas tubuh guna 
melindungi diri dari Covid-19. Seluruh penyelenggara 

pendidikan dan peserta didik yang sedang melaksanakan 
kegiatan pendidikan harus menemukan formulasi 

yang tepat tidak hanya untuk mencapai sasaran 
pendidikan, tetapi juga untuk menjaga imunitas 
tubuh. 

Sedangkan sasaran Penyelenggaraan 
Operasional Pendidikan Pusdiklatpassus diantaranya adalah untuk 

mewujudkan prajurit yang memiliki kondisi jasmani yang samapta untuk mendukung pelaksanaan tugas 
pokoknya di satuan.  Guna dapat mencapai sasaran tersebut diperlukan fasilitas pendidikan berupa 
sarana dan prasarana olahraga yang cocok dan mampu mendukung program latihan jasmani sesuai 
standar yang berlaku di Pusdiklatpassus. Mengingat kondisi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan 
pembinaan jasmani di Pusdiklatpassus pada sebelumnya masih sangat terbatas, bahkan belum dilengkapi 
alat-alat (sarana) Pembinaan Jasmani yang modern. Sehingga pada kegiatan Pembinaan Jasmani saat itu 
menggunakan alat-alat yang dibuat sendiri, contohnya: Barbel yang terbuat dari cor dan juga pembinaan 
jasmani dengan metoda push up dan kegiatan yang menunjang untuk pembentukan postur. 
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Dari tuntutan tugas dan perkembangan 
situasi tersebut, maka Pusdiklatpassus 
mengupayakan Pembangunan dan penyiapan 
fasilitas yang mampu menunjang program 
Pembinaan Jasmani sesuai tuntutan tugas 
prajurit dan mewujudkan postur prajurit TNI AD 
yang prima. Pembangunan Fasilitas Pendidikan 
merupakan penyediaan prasarana yang dapat 
digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan 
Pembinaan Jasmani yang dimaksud, sedangkan 
mempresentasikan penyiapan berbagai sarana 
maupun alat-alat yang dapat digunakan guna 
mendukung kegiatan Binjas. Fasilitas Pendidikan 
yang dimaksud dengan didasari pada kebutuhan 
untuk menghasilkan prajurit yang samapta dan 
dapat membentuk postur prajurit lebih kokoh 
yang saat ini dirasakan masih belum optimal. 

 Inisiatif tersebut juga dilatarbelakangi oleh 
kebijakan Kepala Staf Angkatan Darat  Jenderal 
TNI Andika  Perkasa agar Lembaga Pendidikan 
TNI AD dapat mewujudkan pendidikan yang aman, nyaman, efektif dan efisien.  Kebijakan 
tersebut juga sejalan dengan kehidupan militer di mana kemampuan fisik menjadi hal paling 
mendasar yang harus dimiliki oleh seorang prajurit. Karena dengan kondisi tubuh yang fit 
dan postur tubuh yang ideal akan menunjang 
dalam pelaksanaan tugas seorang prajurit, apalagi 
prajurit pasukan khusus yang harus profesional, 
adaptif, modern, dan tangguh. Untuk menjawab 
tantangan dan tuntutan tugas yang harus 
berhasil dilaksanakan, maka Pusdiklatpassus 
Kopassus mendirikan Wira Yudha Fitness Centre 

“SFETC Gym”. Fasilitas fitness center yang cukup 
representative di jajaran Kopassus ini diresmikan 
oleh Danpusdiklatpassus Kopassus Brigjen TNI 
Thevi A. Zebua, S.E  pada hari Jumat, 15 Januari 
2021. Peresmian gedung Fitness Centre ini diawali 
pemaparan tentang proses pembangunan Fitness 

Centre dan penandatanganan prasasti, dilanjutkan 
peninjauan Coaching Clinic  oleh Para Pegiat 

Olahraga dan rekan/sahabat TNI-AD seperti Ade 
Rai (tokoh  binaragawan Indonesia yang memiliki 
prestasi dikancah nasional dan Internasional) dan 
Choky Sihotang (Public Figure).

Wira Yudha Fitness Centre ini dibangun 
sesuai dengan visi Danjen Kopassus Mayjen TNI Mohamad Hasan bahwa  prajurit Kopassus 
harus semakin profesional, adaptif, modern 
dan tangguh. “Fitness Centre ini untuk melatih 
Kebugaran anggota Pusdiklatpassus agar 
dapat meningkatkan imun dan iman dalam 
menghadapi masa pandemi Covid-19 ini. Dengan 
diresmikannya Fitness Centre ini prajurit yang 
ada di Pusdiklatpassus diharapkan semakin 
sehat dan bugar,  sehingga  dapat  menyelesaikan 
tugas dengan baik,” jelas Danpusdiklatpassus saat 
peresmian Wira Yudha Fitness Centre.

Selain itu, Wira Yudha Fitness Centre 
juga dapat dimanfaatkan oleh keluarga besar  
Pusdiklatpassus Kopassus untuk menjaga 
kebugaran dan kesehatan, sehingga menjadikan 
hidup semakin berkualitas. “Fitness Centre ini 
juga bisa menjadi sarana komunikasi silaturahmi 
dengan sahabat Pusdiklatpassus Kopassus 
terutama pemerhati olahraga kebugaran atau fitness,” imbuh Brigjen TNI Thevi A. Zebua. Di akhir 
sambutannya, Danpusdiklatpassus menerangkan 
bahwa Fitness Centre yang dibangun ini 
merupakan hasil kerja keras swadaya satuan dan 
dukungan dari seluruh warga Pusdiklatpassus 
Kopassus. Sehingga pemanfaatannya dapat 
digunakan seluruh Personel Militer, PNS, dan 
Persit Pusdiklatpassus maupun warga sipil 
yang berada di sekitar Pusdiklatpassus. Dalam 
pemanfaatannya tersebut telah diatur jadwal 
operasional Wira Yudha Fitness Centre, sehingga 
memberikan kesempatan seluruhnya dalam 
melaksanakan Pembinaan Jasmani.
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Dalam kesempatan Coaching Clinic, 

binaragawan Indonesia Ade Rai menambahkan, 
bahwa latihan yang tepat untuk dilakukan oleh prajurit TNI adalah jenis HIIT (High Intensity 

Interval Training). Latihan ini memang cukup 
berat namun cocok untuk menjaga kebugaran 
prajurit yang dituntut untuk selalu prima dalam 
menghadapi tugas-tugas berat. Selanjutnya, 
untuk mencegah cedera intensitas latihan harus 
disesuaikan dengan kesiapan tubuh masing-
masing orang. Lalu ditambahkan oleh Ade Rai, 
untuk menunjang keberhasilan latihan harus 
didukung tambahan suplemen. Penambahan 
suplemen diperlukan untuk mengganti sel sel otot 
yang “dirusak” (dibentuk) sehingga kinerja otot 
saat latihan dapat dilakukan dengan maksimal. 

“Recovery latihan juga penting dilakukan,” kata 
Ade Rai.

Dengan telah operasionalnya Wira Yudha 
Fitness Centre, Pusdiklatpassus Kopassus telah 
memiliki sarana dan prasarana yg dapat menunjang 
untuk kegiatan dalam rangka menjaga kebugaran prajurit yang bisa diandalkan. Hal inilah yang akan 
terus digalakkan oleh Pusdiklatpassus Kopassus. 
Situasi Pandemi dihadapi dengan teknik “SEGAR” 
atau Sehat dan Bugar. Dengan tubuh yang sehat 
dan kebugaran yang optimal maka kondisi tubuh 
akan selalu terjaga, dan Bahaya Covid-19 dapat 
ditangkal. Yang paling akhir, tentunya semua kegiatan atau aktifitas fisik yang dilakukan selalu 
mengikuti ketentuan protokol Kesehatan. 

Kata-kata bijak:
1.  Aku benci setiap menit latihan, tapi aku berkata, “Jangan berhenti. Menderitalah sekarang dan 

jalani sisa hidup Anda sebagai juara”. ( Muhamad Ali )
2.  Setiap kali saya merasa lelah saat berolahraga dan berlatih, saya menutup mata untuk melihat 

gambaran itu, untuk melihat daftar itu dengan nama saya. Ini biasanya memotivasi saya untuk 
bekerja lagi.” (Michael Jordan)

3.  “Kita tidak berhenti berolahraga karena kita sudah menjadi renta. Tapi, kita menjadi renta karena 
berhenti berolahraga.” (Kenneth Cooper)

4.  “Sulit untuk mengalahkan orang yang tidak pernah menyerah.”  (Babe Ruth)
5.  “Kerja keras mengalahkan bakat saat bakat tidak bekerja keras.” (Tim Notke)6.  “Tau kapan waktunya berhenti itu Tidak sama dengan menyerah”. (Susi Susanti)
7.  “Kegagalan itu wajar, Tapi di saat kita kalah itu saatnya kita intropeksi, evaluasi, dan mencari 

solusi yang tepat seperti apa.” (Liliyana Natsir)8.  “Tidak ada kompetisi yang dimenangkan tanpa kerja keras.” (Eko Yuli Irawan/Atlet Angkat Besi 
Indonesia)

9.  “Physique Building is More Important for Nation Building.” (Ade Rai)
10. “Saya tidak berpikir tentang batas”. (Usain Bolt/pemegang rekor dunia lari 100 m dan 200 m)

11. “If I Can See It and Believe It, Then I Can Achieve It.”. (Arnold Schwarzenegger)

12. “To be a legend is easy,but to become that legend takes hard work and pure dedication”. (Rafael 

Nadal/ Juara Tenis Grand slam 10 kali)13. “There will be mistakes. But with Hardwork, there are No Limit”. (Michael Phelips/ Perenang 
Juara Olimpiade)
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Oleh : Brigjen TNI Setiyo Santoso, S.I.P., M.Si.

(Dircab Puspenerbad)

W
ilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
yang terdiri dari ribuan pulau dan terbentang 
dari Sabang sampai Merauke membawa 
tantangan tersendiri bagi satuan- satuan TNI 
AD untuk merespon panggilan tugas di wilayah 

yang tidak terdapat sarana transportasi darat dan laut. Pertempuran di 
masa datang akan berbeda dengan bentuk pertempuran di masa lalu 

yang relatif linier dan menggunakan taktik konvensional.    Ciri 
medan pertempuran yang akan dihadapi di masa kini dan yang 
akan datang antara lain bertempur di daerah pemukiman, cepat 
berubah (pertempuran terbatas) dan pada jarak yang jauh. 

Bergesernya paradigma pertempuran yang semula pada 
mandala yang disiapkan serta tidak berpenghuni menjadi 
mandala perang di daerah pemukiman atau daerah perkotaan 
merupakan tantangan yang harus mampu diselesaikan oleh 
satuan darat.  Medan  operasi  TNI  AD  yang  meliputi  
seluruh  wilayah  kepulauan  Indonesia membuat jarak 
tempuh yang cukup jauh dalam merespon berbagai ancaman 

dan kontinjensi yang terjadi. Minimnya fasilitas bandar udara 
di wilayah Indonesia terutama didaerah terpencil/pelosok 
juga menjadi hambatan dalam menggerakkan pasukan ke 

seluruh wilayah Indonesia dengan cepat.

Di sisi lain, jika harus membangun satuan TNI AD di seluruh kepulauan yang ada di Indonesia 
akan membutuhkan waktu pembangunan dan anggaran yang sangat besar untuk infrastruktur dan 
rencana pengisian personelnya. Oleh karena itu, salah satu solusinya adalah TNI AD membangun 
kemampuan mobilisasi pasukan darat untuk menjangkau seluruh wilayah Nusantara dengan sarana 
udara yang diampu oleh kecabangan Penerbangan TNI AD. Pusat Penerbangan TNI Angkatan Darat 
disingkat Puspenerbad adalah Badan Pelaksana Pusat TNI AD di tingkat Mabesad dengan tugas 
pokok menyelenggarakan pembinaan satuan Penerbangan TNI AD (Penerbad) dan melaksanakan 
operasi penerbangan TNI Angkatan Darat dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. 

Keberadaan Puspenerbad dalam mendukung tugas pokok TNI AD tidak terlepas dari pemikiran  yang didasari  pertimbangan  kondisi  geografis  Indonesia  yang terdiri dari pulau-
pulau, pegunungan dan hutan serta dislokasi satuan darat yang tersebar di seluruh Nusantara yang 
tentunya membutuhkan reaksi yang cepat terhadap gangguan keamanan dalam negeri. Derajat 
reaksi yang tinggi hanya akan dapat diperoleh melalui wahana udara yang mampu terbang jauh 
dan dapat mendarat di medan terbuka yang tidak dipersiapkan sebagai sarana pemindahan pasukan beserta perlengkapannya. Helikopter TNI AD merupakan sarana andalan pasukan darat 
dalam meningkatkan mobilitasnya. Namun, helikopter tidak didesain untuk terbang dengan jarak 
yang jauh seperti halnya pesawat terbang. Disisi lain, pesawat terbang membutuhkan sarana 
pendaratan berupa landas pacu (run way) yang cukup panjang yang mana tidak tersedia beberapa 
daerah terpencil nusantara.
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Dibawah  pemerintahan  saat  ini,  TNI  AD  
direncanakan  akan  segera  memiliki pesawat 
udara serba guna MV-22 Osprey asal negara 
Amerika Serikat. Pesawat udara ini merupakan produksi Bell Helicopter dan Boeing Amerika 
yang didesain untuk mengkombinasikan 
kemampuan take off dan landing vertikal sebuah 
helikopter dan kemampuan jelajah yang cepat 
dan jauh dari sebuah pesawat terbang (sayap 
tetap) dengan daya angkut yang besar. Pesawat 
udara yang mampu mengangkut 24 s.d. 32 orang 
ini diawaki oleh 4 orang yang terdiri dari Kapten 
Penerbang, Penerbang II dan 2 orang mekanik. 
Disamping kemampuan angkut personel tersebut, 
pesawat udara ini mampu mengangkut muatan luar seberat 6.800 kg atau 9.070 kg muatan di 
kabinnya. Kecepatan jelajah 270 knots (443 
km/jam) diperoleh dari daya dorong yang 
dihasilkan oleh dua buah engine Rolls-Royce AE1107C berdaya 6.150 shp, sehingga pesawat 
udara ini dapat menjangkau titik pendaratan (range) sejauh 879 Nm (1.628 km) atau radius 
tempur (combat range) 720 km. Selain itu, desain 
pesawat udara yang menggabungkan kemampuan 
angkut vertikal helikopter dengan kecepatan 
jelajah dari sebuah pesawat terbang membuat 
MV-22 Osprey dapat mencapai ketinggian terbang 25.000 kaki (7.600 m). Sebagai perlindungannya 
saat mendarat ditempat yang belum diamankan 

pasukan kawan, sebuah senapan mesin M240 
dipasang pada ramp door nya. Dengan melihat spesifikasi teknis tersebut, maka MV-22 Osprey 
diyakini dapat mengisi kekurangan helikopter 
dan pesawat terbang TNI AD saat ini.

Konsep penggunaan pesawat udara MV-
22 Osprey dalam taktik bertempur TNI AD 
secara umum sebagai sarana angkutan serba 
guna yang melaksanakan fungsi manuver dan 
dukungan bagi satuan darat TNI AD. Fungsi 
manuver merupakan fungsi yang berkenaan dengan penggunaan Alutsista berupa Helikopter Serang maupun Helikopter Serbu  dan  pesawat  
terbang   beserta  perlengkapannya   secara  
taktis  di  lapangan membantu satuan darat 
untuk melaksanakan OMP dan OMSP bersifat 
tempur, antara lain manuver khusus, manuver 
mobil udara, pengintaian udara, dan patroli 
udara Penerbad. Fungsi dukungan merupakan 
fungsi yang berkenaan dengan pengguna Alutsista berupa Helikopter Serang maupun Helikopter Serbu, Pesawat Terbang, dan PTTA 
untuk memberikan dukungan penerbangan non 
taktis yang diperlukan bagi satuan yang dibantu 
dalam rangka melaksanakan OMP maupun OMSP, 
antara lain dukungan angkutan udara, dukungan 
komando dan pengendalian, SAR Penerbad, 
evakuasi udara korban tempur, kontinjensi 
darurat VIP/VVIP, dan foto udara.

Dalam melaksanakan fungsi manuver, 
pesawat udara ini dapat mengeksploitasi daya 
jangkaunya yang jauh dengan mengangkut 24 
pasukan darat TNI AD yang akan melaksanakan 
pendaratan/didaratkan pada sasaran maupun 
mendekat dari sasaran seperti layaknya 
menggunakan helikopter. MV-22 Osprey mampu 
terbang dengan kecepatan jelajah 270 knots 
dan kecepatan maksimum 305 knots, sehingga 
dapat melaksanakan operasi perpindahan udara 
yang cukup jauh, terutama di wilayah Indonesia 
yang terdiri dari kepulauan dan hutan belantara. 
Kemampuan jelajah yang cepat diperkuat dengan 
kemampuan terbang tinggi sampai dengan 25.000 
kaki melebihi kemampuan terbang  helikopter  
dan  pesawat  terbang  yang  dioperasikan  TNI  AD  
saat  ini.  Pada gambar 1 memberikan gambaran 
bagaimana pasukan darat dapat dimobilisasi 
secara cepat dalam radius tersebut dan pesawat 
dapat kembali ke titik pemberangkatan tanpa 
harus mengisi bahan bakar di tempat pendaratan. 
Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka 
TNI AD dapat merencanankan operasi Mobud 
dengan metode pendaratan menggunakan fast 

rope, rapelling, dan didaratkan (hover jump). 

Pesawat udara MV-22 Osprey dalam mode pesawat terbang 
dapat menjangkau titik pendaratan sejauh 1.600 km.

Perbandingan Radius Tempur MV-22 Osprey dan Bell 412EPi
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Kemampuan terbang tingginya juga patut diperhitungkan, guna melaksanakan infiltrasi 
ke daerah lawan dengan melaksanakan terjun bebas militer HAHO (High Altitude High Opening) maupun HALO (High  Altitude  Low  Opening)  
dari  ketinggian  jelajah  25.000  kaki.  Dengan  
demikian, pasukan reaksi cepat baik Kopassus, 
Kostrad, Raider di Kotama-Kotama dapat dengan 
segera dikerahkan ke seluruh penjuru wilayah 
Nusantara. Pesawat udara MV-22 Osprey dapat 
juga digunakan untuk patroli udara di sepanjang 
wilayah perbatasan dengan jangkauan yang luas.

Sebagai pesawat serbaguna yang memiliki 
daya angkut besar dan daya jangkau yang  jauh,  
MV-22  Osprey  dapat  mendukung  berbagai  
operasi  dukungan  baik  dalam rangka OMP 
maupun OMSP. Pada Gambar 2, dapat dilihat daya 
jangkau maksimum pesawat MV-22 Osprey hanya 
dengan sekali mengisi bahan bakar tanpa harus 
kembali ke tempat pemberangkatannya (mengisi 
bahan bakar di tempat tujuan). Kemampuan ini membuat Osprey sangat efisien dalam 
mendukung operasi bekal ulang pasukan seberat 9.700 kg, angkut muatan luar seberat 6.800 kg, 
angkut personel sebanyak 24 orang ditempat 
duduk yang tersedia atau 32 orang duduk di 

lantai, evakuasi udara dengan tandu sebanyak 12 
pasien didampingi 3 perawat udara, latihan terjun 
statis dan terjun bebas, pergantian awak pesawat 
helikopter Penerbad yang melaksanakan tugas 
BKO diseluruh wilayah nusantara, mengangkut 
tim recovery dan AVIM dari Bengpuspenerbad jika 
terdapat helikopter yang bermasalah di daerah 
operasi serta tugas-tugas bantuan kemanusiaan. 
Tidak terbatas hanya di dalam negeri, TNI AD juga 
dapat berperan dalam penanggulangan bencana 
di negara-negara tetangga sebagai bentuk kerja 
sama militer.

Namun dibalik kegunaannya yang cukup 
banyak dengan memiliki pesawat MV-22 Osprey, 
juga akan membawa kesulitan dan tantangan sendiri 
bagi Puspenerbad. Pesawat jenis ini merupakan 
teknologi terkini yang perlu diawaki oleh personel 
yang mumpuni di bidang penerbangan, teknik 
dan kebutuhan logistik pendukungnya. Oleh 
karena itu, prioritas perekrutan awak pesawat 
untuk mengoperasionalkan MV-22 Osprey sangat 
diperlukan dari pemuda-pemuda Indonesia yang 
berkualitas baik. Selain itu, biaya operasional 
perjam yang cukup besar perlu menjadi bahan 
pertimbangan tersendiri dalam perencanaan  
anggaran  untuk  mendukung  tetap  beroperasinya  
MV-22  Osprey  sesuai masa pakainya.1  Fasilitas 
pemeliharaan, fasilitas pendukung operasi, 
simulator dan dukungan suku cadang merupakan 
beberapa hal yang harus juga turut menjadi 
prioritas pemenuhannya jika MV-22 Osprey 
dioperasikan oleh Puspenerbad.

Pada akhirnya, Pesawat Udara Serba Guna 
MV-22 Osprey merupakan suatu teknologi terkini 
dan masa depan yang perlu diadopsi oleh TNI 
AD guna menjawab tantangan tugas pokok masa 
depan. Dengan memiliki pesawat udara serba 
guna jenis ini, maka  kemampuan  mobilitas  
satuan  darat  TNI  AD  akan  semakin  besar  dan  
dapat merespon berbagai ancaman keamanan 
dari dalam maupun luar negeri. Selain itu, di 
masa damai, pesawat ini sangat berperan dalam 
menjalankan fungsi dukungan Puspenerbad 
terhadap pasukan darat yang melaksanakan 
operasi dan bagi internal Puspenerbad dalam hal 
pemeliharaan dan dukungan operasi helikopter 
TNI AD.

Demikian tulisan ini disusun sebagai bahan 
pertimbangan dan rujukan bagi satuan TNI 
AD tentang kemampuan dan peran Pesawat 
Udara Serba Guna MV-22 Osprey dalam taktik 
bertempur TNI AD saat ini dan dimasa yang akan 
datang. Jayalah TNI AD! Jayalah 

Pesawat udara MV-22 Osprey dalam mendukung operasi 
mobud melaksanakan pendaratan pasukan dengan Fast Rope

Pesawat udara MV-22 Osprey dalam mode helikopter 
dapat mendarat diberbagai daerah terbuka yang tidak 

dipersiapkan
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Oleh: Kolonel Inf M. Dariyanto

(Komandan Korem 082/CPY)

S
ecara geografis wilayah Indonesia merupakan 
daerah rawan bencana, baik karena alam 
maupun ulah manusia. Bencana yang terjadi 
di Indonesia yang paling dominan adalah 
bencana alam seperti gempa bumi, gunung 

meletus, banjir, tanah longsor dan kekeringan. Banjir 
sebagai fenomena alam terkait dengan ulah manusia 
terjadi sebagai akibat akumulasi beberapa faktor yaitu : 

hujan, kondisi sungai, kondisi daerah hulu, kondisi daerah 
budidaya dan pasang surut air laut. Banjir merupakan 

peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan 
menggangu kehidupan dan penghidupan masyarakat 

sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa 
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian 
harta benda dan berdampak psikologis. 
Banjir terjadi karena luapan sungai, atau 

pecahnya bendungan sungai. Banjir dapat 
terjadi dimana saja, ditempat yang tinggi 
maupun ditempat yang rendah.Begitu juga di wilayah Korem 082/CPYJ kondisi geografis merupakan 
daerah pegunungan dan Daerah Aliran 
Sungai (DAS) beberapa sungai besar di 
Jawa Timur (Brantas, Bengawan Solo, 

Konto, Kali Watudakon, Kali Lamong, 
Sungai Sadar, Kali Gunting, Kali Jarak dan Jurang Jeru) yang rawan terhadap bencana tanah longsor maupun banjir.   Guna mengurangi risiko bencana khususnya banjir di wilayah Korem 082/CPYJ, perlu 
adanya   MITIGASI BENCANA1  BANJIR TAHUNAN DI WILAYAH KOREM 082/CPYJ.

Pembahasan

Memasuki 2021, sejumlah daerah di Indonesia dilanda musibah banjir, yang disebabkan tingginya 
curah hujan pada awal Januari. Sistem drainase yang buruk juga ditengarai menjadi salah satu penyebab 
terjadinya banjir. Musibah banjir yang terjadi di beberapa daerah mengakibatkan rumah-rumah warga 
tergenang air, sehingga penghuninya harus dievakuasi ke pengungsian. Banjir juga menyebabkan areal 
persawahan terendam air. Jumat (1/1/2021)2  ratusan rumah di Desa Sumberejo Kecamatan Bonang, 
Kabupaten Demak, Jawa Tengah terendam banjir luapan Sungai Tuntang pada hari pertama tahun baru. 
Minggu (3/1/2021) sejumlah wilayah di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, dilanda musibah banjir 
dengan ketinggian air mencapai 2 meter.

Senin (4/1/2021) genangan air setinggi 10 hingga 50 sentimeter menggenangi Jalan Raya Cinunuk, 
Kab. Bandung, Jawa Barat. Banjir juga terpantau menggenangi Jalan Nasional menuju Sumedang, 
Tasikmalaya, dan Garut. Selasa (5/1/2021) Sejumlah daerah di Gresik mengalami banjir yang merendam 

1.  I Pasal 1 ayat 6 PP No 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana2 . I Kompas.com Penulis : Jawahir Gustav Rizal, Editor : Sari Hardiyanto
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lahan persawahan seluas 280 hektare, 760 unit rumah, 1.069 hektar tambak dan beberapa fasilitas 
umum lainnya. Terhitung sejak 12-13 Januari 
2021 di Kalimantan Selatan.3  Akibat banjir itu, 
ribuan rumah warga terendam banjir, dan tidak 
kurang dari 20.000 warga harus mengungsi.Banjir juga terjadi di wilayah Korem 082/CPYJ 
pada awal TA 2021 ini, antara lain : Banjir setinggi 
70 sentimeter hingga satu meter merendam 
sejumlah titik wilayah di Kabupaten Mojokerto 
Jawa Timur, Kamis (07/01/2021)4 malam hari. 
Selasa (12/1/2021) Banjir terjadi di Dsn. Beluk, 
Ds. Jombok, Kec. Kesamben, Kab. Jombang, Jawa 
Timur, yang mengenangi 170 rumah warga serta 
90 hektare lahan pertanian di desa setempat 
sejak Jumat (1/1/2021) lalu belum juga surut, dengan ketinggian air bervariasi mulai 50-80 cm. 
Banjir terjadi karena luapan air sungai dan tidak 
lancarnya aliran Sungai Avur Ngotok Ring Kanal 
saat masuk ke Dam Sipon.5

Bencana Banjir terjadi karena beberapa faktor yaitu pengaruh aktifitas manusia dan kondisi alam 
itu sendiri yang mendominasi penyebab terjadinya 
banjir.    Pengaruh aktivitas manusia : Pertama, 
pemanfaatan daratan banjir yang digunakan untuk 
pemukiman dan industri. Kedua, penggundulan 
hutan yang kemudian mengurangi resapan pada 
tanah dan meningkatkan larian tanah permukaan 
sehingga terjadi erosi yang mengakibatkan 
sedimentasi diteruskan sungai yang kemudian 
mengganggu jalannnya air. Ketiga, pemukiman 
dan pembangunan di daerah daratan banjir dan 
pembuatan saluran air yang tidak direncanakan 
dengan baik yang mengakibatkan tidak 
lancarnya aliran sungai dan menimbulkan banjir. 
Keempat, kebiasaan buruk membuang sampah 
sembarangan dapat menyumbat saluran air 
terutama di wilayah pemukiman. Selain beberapa 

faktor aktifitas / kegiatan yang dilaksanakan oleh 
manusia di atas, Kondisi alam yang bersifat tetap 
seperti : Pertama, kondisi geografi yang berada 
pada daerah yang sering terkena badai atau 
siklon, misalnya beberapa kawasan yang cekung. 
Kedua, kondisi alur sungai seperti kemiringan 
dasar sungai yang datar, berkelok-kelok, 
timbulnya sumbatan atau berbentuk sungai besar. 
Ketiga, penurunan muka tanah atau amblesan 
yang dikarenakan pengambilan air tanah yang 
berlebihan menimbulakan muka tanah menjadi 
lebih rendah. Keempat, pendangkalan dasar 
sungai karena sedimentasi yang cukup tinggi 
dampak banjir.

Daerah daratan merupakan suatu daerah 
yang mempunyai peranan penting dan telah 
lama terjadi sesuai dengan peradaban dan 
kehidupan suatu bangsa, dimana segala aktivitas 
manusia di daerah daratan tersebut digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan dan kemakmuran. 
Pembangunan yang dilakukan pemerintah 
daerah lebih dominan menggunakan pendekatan 
kesejahteraan dan cenderung mengabaikan aspek 
lain. Upaya-upaya pengendalian banjir telah 
banyak dilakukan, namun banjir masih terus 
meningkat. Karena sesuai teori perubahan tata 
guna lahan memberikan kontribusi peningkatan 
banjir puluhan kali sedangkan pengendalian banjir terutama dengan pembangunan fisik hanya 
mampu berkapasitas 2 sampai 3 kali saja. Dengan 
kata lain apabila tidak dilakukan dengan cara 
yang benar persoalan banjir tidak  akan pernah 
dipecahkan.

Dampak banjir akan terjadi pada beberapa 
aspek dengan tingkat kerusakan berat pada 
aspek-aspek berikut ini ; Pertama, Aspek 

Penduduk. Antara lain berupa korban jiwa/
meninggal, hanyut, tenggelam, luka-luka, korban 
hilang, pengungsian, berjangkitnya wabah 
penyakit dan penduduk terisolasi. Kedua, Aspek 

Pemerintahan. Antara lain berupa kerusakan 
atau hilangnya dokumen, arsip, peralatan dan 
perlengkapan kantor dan terganggunnya jalannya 
pemerintahan. Ketiga, Aspek Ekonomi. Antara 
lain berupa hilangnya mata pencaharian, tidak 
berfungsinya pasar tradisional, kerusakan, 
hilangnya harta benda, ternak dan terganggunya 
perekonomian masyarakat. Keempat, Aspek 

Sarana/Prasarana. Antara lain berupa kerusakan 
rumah penduduk, jembatan, jalan, bangunan 
gedung perkantoran, fasilitas sosial dan fasilitas 

3.  I Kompas.com. Edisi 2021/01/17
4. I Suara Surabaya.net. Edisi 2021/01/045.  I Kompas.com. Edisi 2021/01/12 Penulis : Kontributor Jombang, Moh. Syafií Editor : Robertus Belarminus

Reboisasi di Kab Tuban
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umum, instalasi listrik, air minum dan jaringan 
komunikasi. Kelima, Aspek Lingkungan. Antara 
lain berupa kerusakan ekosistem, obyek wisata, 
persawahan /lahan pertanian, sumber air bersih 
dan kerusakan tanggul/ jaringan irigasi. Keenam, 
Aspek Sosial dan Psikologis. Banjir dapat 
menimbulkan dampak ketakutan trauma bahkan konflik sosial. 

Seperti apa MITIGASI BENCANA  BANJIR 

TAHUNAN DI WILAYAH KOREM 082/CPYJ.     

Kekuatan alam tidak dapat dilawan, begitu juga 
saat bencana datang siapa yang sanggup menolak 
/ melawannya, tetapi kita sebagai makluk Tuhan 
yang mempunyai akal dan naluri menjadi utusan 
yang Maha Kuasa di muka bumi ini seyogyanya bisa 
menjadi khalifah demi kemakmuran makhluk yang 
lain di bumi ini. Sehingga demi kelestarian alam 
dan demi mencegah ataupun untuk mengurangi 
risiko bencana perlu adanya serangkaian upaya melalui pembangunan fisik maupun penyadaran 
dan peningkatan kemampuan menghadapi 
ancaman bencana yang lebih dikenal dengan 
mitigasi bencana.

Menurut UU No. 24 Tahun 20076, kegiatan 
mitigasi dapat dilakukan melalui: Pelaksanaan 
penataan ruang. Pengaturan pembangunan, 
pembangunan infrastruktur, tata bangunan. 
Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan 
pelatihan baik secara konvensional maupun 
modern. Terdapat tiga cara mitigasi bencana yang 
dapat dilakukan pemerintah dan masyarakat7, yaitu: kegiatan fisik (sruktur), kegiatan non-
struktur dan kombinasi kegiatan struktur dan 
non-struktur.

Kegiatan fisik (struktur), upaya 
mengatasi masalah banjir sampai saat ini 

masih mengandalkan kegiatan fisik (struktur). 
Antara lain membangun sarana dan prasarana pengendali banjir hingga memodifikasi kondisi 
alamiah sungai sehingga membentuk suatu 
sistem pengendali banjir. Berikut ini berbagai 
jenis kegiatan struktur untuk mengurangi risiko 
bencana  banjir khususnya di wilayah Korem 082/CPYJ : Pertama, Pembangunan waduk 
atau bendungan. Pembangunan waduk-waduk 
atau bendungan tidak hanya untuk pengendali 
banjir tapi sekaligus untuk irigasi pertanian, 
pembangkit listrik, pariwisata dan sebagainya. 
Pada kegiatan Karya Bhakti Skala Besar (KBSB) 
TA 2020 di Kab.Bojonegoro telah dilaksanakan 
pengerukan beberapa Embung dimana fungsi 
dari embung-embung tersebut sama dengan 
bendungan/waduk. Kedua, Pembangunan 

Tanggul, pembangunan tanggul-tanggul di 
pinggir sungai pada titik-titik daerah rawan banjir 
bertujuan mencegah air meluap pada tingkat 
ketinggian tertentu ke daerah dataran banjir. 
Ketiga, Pembangunan kanal, yang bertujuan 
menurunkan tingkat ketinggian air di Daerah 
Aliran Sungai (DAS) dengan menambah dan 
mengalihkan arah aliran sungai, sehingga arus 
/ jalannya  air yang melintas bisa terbagi dan 
kekuatan arus serta ketinggian permukaan air 
tidak sampai pada batas kemampuan maksimal 
bibir sungai / tanggul (Penyudetan Kali Gandong 
Desa. Kedungsumber Kec.Temayang Kab. 
Bojonegoro).

Keempat, membersihkan saluran air / 
normalisasi aliran sungai di wilayah Korem 082/
CPYJ terutama yang melintas di sekitar pemukiman 
penduduk sehingga aliran air bisa lancar dan tidak 
terhambat yang bisa berakibat meluap ke bahu jalan 
maupun pemukiman. Kegiatan non-struktur, 
bertujuan untuk menghindari dan menekan 
besarnya masalah yang ditimbulkan banjir, antara 
lain dengan mengatur pembudidayaan lahan di 
dataran banjir dan di DAS. Beberapa kegiatan 
mitigasi non struktur yang telah dilaksanakan di wilayah Korem 082/CPYJ, antara lain : Pertama,  
Konservasi tanah dan air di hulu sungai . 
Kegiatan ini bertujuan untuk menekan besarnya 
aliran permukaan, mengendalikan besarnya 
debit puncak banjir serta pengendalian erosi 
untuk mengurangi pendangkalan (sedimentasi) 
di dasar sungai, antara lain membuat terasering, 
bangunan terjunan, dam penahan sedimen, dam 
pengendali sedimen, kolam retensi, penghijauan, 
melaksanakan program tebang pilih dan reboisasi. 

6.  I UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam7.  I Ella Yulaelawati dan Usman Syihab dalam "Mencerdasi Bencana" (2008)

Normalisasi Sungai
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Kedua, Pengoptimalan sungai atau selokan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 
membuang sampah pada tempatnya. Sungai ataupun selokan sebaiknya dipelihara dan dipergunakan 
sebagaiman mestinya, tidak digunakan sebagai tempat pembuangan sampah yang dapat mengakibatkan 
penyumbatan aliran air. Ketiga, Pemanfaatan tehnologi terapan Vetiver System. Vetiver System VS sangat 
praktis, tidak mahal, mudah dipelihara, dan sangat efektif dalam mengontrol erosi dan sedimentasi tanah, 
konservasi air, serta stabilisasi dan rehabilitasi lahan. Keistimewaan vetiver adalah sistem perakarannya 
yang unik berupa akar serabut yang masuk sangat jauh ke dalam tanah saat ini rekor akar vetiver terpanjang 
adalah 5.2 meter, cara kerja akar ini seperti besi kolom yang masuk ke dalam menembus lapisan tekstur 
tanah dan menahan partikel-partikel tanah dengan akar serabutnya. Kondisi ini bisa mencegah erosi yang 
disebabkan oleh angin dan air sehingga Vetiver dijuluki sebagai “kolom hidup”. Keempat, Pengawasan 
penegak hukum serta sosialisai dan pembekalan terhadap masyarakat yang dikemas dalam kegiatan 
Komsos. Bentuk partisipasi masyarakat dalam ikut serta mengurangi risiko bencana banjir dapat terlihat 
dari peran masyarakat dalam menaati ketentuan penggunaan tata ruang dan pola pembudidayaan dataran 
banjir dan DAS hulu. Larangan pembuatan rumah penduduk di sepanjang DAS, selain menghindari 
terjadinya penyempitan dan pendangkalan alur sungai akibat sampah padat maupun bangunan atau 
hunian dan tanaman di bantaran sungai, juga dapat memicu banjir  serta tatanan pola masyarakat menjadi 
tidak teratur.

Penutup. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa, tidak ada siapapun yang bisa melawan kekuatan alam, maka mitigasi bencana merupakan tindakan yang paling efisien untuk mengurangi 
dampak yang ditimbulkan oleh terjadinya bencana banjir, sehingga penulis akan menyampaikan 
implikasi yang berguna dalam bentuk-bentuk mitigasi bencana banjir, yaitu: Pertama, Bentuk-bentuk 
mitigasi baik struktural maupun non struktural harus direncanakan dan direlialisasikan dengan baik 
dan terstruktur. Bentuk-bentuk mitigasi disesuaikan dengan daerah rawan bencana dan besarnya risiko 
bencana yang terjadi di wilayah;

Kedua, Partisipasi masyarakat dalam ikut serta untuk mengurangi risiko bencana banjir 
menunjukkan bahwa sosialisasi dan budaya masyarakat di wilayah sangat baik; Ketiga, Pendidikan 
berwawasan bencana harus lebih ditingkatkan dengan melalui sosialisasi dan penyuluhan dengan 
tujuan memberikan pengetahuan kepada masyarakat secara maksimal dalam melakukan program 
pengurangan resiko bencana khususnya bencana banjir yang ada di wilayah.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas guna lebih mengoptimalkan pelaksanaan Mitigasi Bancana Banjir Tahunan di wilayah Korem 082/CPYJ, maka disarankan sebagai berikut: Pertama, Bagi Pemerintah 
dan stake holder terkait diharapkan untuk meningkatkan pembangunan infrastuktur pengendalian 
banjir dan merealisasikan tindakan dalam meminimalisir resiko bencana banjir di daerah-daerah rawan 
bencana banjir. Kedua, Diperlukan sosialisasi bagi masyarakat untuk lebih meningkatkan kepeduliannya 
terhadap lingkungan sekitar guna menjaga lingkungan di sekitar rumah dengan sebaik- baiknya, hal 
tersebut menunjukkan bahwa masyarakat ikut serta dalam program mitigasi bencana banjir sesuai 
dengan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap individu, sehingga dapat menciptakan daerah tangguh 
bencana.

Daftar Rujukan

Undang Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana AlamPeraturan   Pemerintah   (PP)   No   21   Tahun   2008   Tentang   Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana.Artikel “Mencerdasi Bencana” (2008) oleh Ella Yulaelawati dan Usman Syihab
Artikel Publikasi “Mitigasi Bencana Banjir” (2014) yang disusun oleh Evita lylyana dewi Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta

Laporan Pelaksanaan Kegiatan KBSB TA 2019 di Kab Bojonegoro
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Oleh : Kolonel Caj (K) Dra. Maria I. Suparni, MMSI

(Danpusdikkowad Kodiklatad)

Neil Armstrong : �at’s one small step for a man, one giant leap for mankind

P
rogram Pendidikan Pertama Bintara (Dikmaba) TNI AD 
Wanita TA 2020 di Pusdikkowad Kodiklatad yang ditutup 
tanggal 11 Februari 2021 lalu, terasa ada sesuatu yang 
berbeda dibandingkan dengan Dikmaba pada tahun-
tahun sebelumnya. Dari total jumlah siswa 221 orang, 

terdapat 40 orang siswa bersumber dari program Otonomi Khusus 
(Otsus) dan semuanya berasal dari Kodam XVIII/Kasuari. Keikutsertaan 

40 Calon Bintara (Caba) Kowad ini merupakan bagian dari 1000 putra putri asli Papua yang mengikuti pendidikan Caba Otsus. Hal yang pertama 
kali dilaksanakan ini menjadi pilot project dalam meningkatkan 

sumber daya manusia sekaligus membuka lapangan pekerjaan 
bagi pemuda pemudi Papua. Program tersebut sejalan dengan kebijakan strategi TNI AD dalam menyelesaikan konflik di 

tanah Papua dan sesuai dengan kebijakan pemerintah “jaga 
keamanan Papua dengan pendekatan kesejahteraan”

Melihat latar belakang keikutsertaan 40 Caba 
Kowad dari Papua Barat yang bersumber dari program 
Otsus tersebut, disadari bahwa dalam penyelenggaraan 
operasional Dikmaba TNI AD Wanita TA 2020 ini, 

Pusdikkowad Kodiklatad memiliki “tugas khusus”  yang 
tidak mudah, apalagi pelaksanaan pendidikannya digabung 

dengan Dikmaba TNI AD Wanita yang Reguler, menggunakan 
Kurikulum Pendidikan yang sama dan berlangsung dalam situasi 
pandemi yang harus disiplin menerapkan protokol kesehatan. 

Berdasarkan tantangan yang dihadapi, Pusdikkowad 
Kodiklatad melakukan penyesuaian dalam pola pembinaan 
dan menjabarkan beberapa langkah dalam penyelenggaraan operasional pendidikan dengan mengidentifikasikan latar 
belakang siswa, mereformulasikan persatuan, persaudaraan, 
jiwa korsa, interaksi sosial dan merekonsolidasi sumber daya 

yang dimiliki.

Sekilas tentang Dikmaba TNI AD Wanita TA 2020 Dikmaba TNI AD Wanita TA 2020 dibuka tanggal 28 September 2020 dan ditutup tanggal 11 
Februari 2021. Penyelenggaraan operasional pendidikan berdasarkan Kurikulum Pendidikan Pertama 
Bintara TNI AD Wanita Nomor 19-A2-DIKMABA TNI AD WANITA-2019 dengan pengesahan Keputusan Dankodiklatad Nomor Kep/283/VII/2019 tanggal 10 November 2020 (hasil revisi terakhir). Adapun 
tujuan pendidikan adalah membentuk Prajurit Siswa Dikmaba TNI AD Wanita agar memiliki sikap dan 
perilaku sebagai prajurit Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, memiliki pengetahuan dan keterampilan 
dasar keprajuritan dan dasar golongan Bintara serta kondisi jasmani yang samapta. 



YUDHAGAMA J Maret 2021ä

48     

Keluaran pendidikan diharapkan memiliki 
kemampuan menghayati dan mengimplementa-
sikan integritas kepribadian sebagai Bintara TNI 
AD, memiliki kemampuan mengaplikasikan peng-
etahuan dan keterampilan militer umum, memi-
liki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan 
dan keterampilan teknik dan taktik militer, memi-
liki kemampuan mengaplikasikan pengetahuan 
dan keterampilan intelijen, memiliki kemampuan 
menerapkan pengetahuan hukum, memiliki ke-
mampuan mengaplikasikan pengetahuan teritori-
al dan memiliki kemampuan memelihara kondisi 
jasmani yang samapta. 

Sekilas tentang Latar Belakang Caba Kowad 
dari Papua Barat

 40 Caba Kowad dari Papua Barat yang 
bersumber dari program Otsus tersebut berasal 
dari daerah Raja Ampat, Sorong, Tambraw, 
Manokwari, Fakfak, Kaimana, Wondama, 
Kepulauan Yapen dan Teluk Bintuni. Secara geografis, sebagian besar daerah asal mereka 
merupakan dataran rendah dan pantai. Adapun 
latar belakang pendidikan mereka adalah lulusan 
SMA dan SMK. Kondisi  infrastruktur,  pertanian,  
perkebunan, perikanan, pelayanan kesehatan 
dan mutu pendidikan di daerah mereka secara 
umum masih tertinggal, jika dibandingkan dengan 
daerah lainnya. 

Perbedaan yang menonjol dengan daerah lain adalah adanya konflik yang pada saat ini memasuki 
babak baru, yaitu pro kontra Otsus sebagai upaya 
tetap menjadi bagian dari NKRI versus keinginan 
sekelompok elit yang menghendaki pisah dari 
NKRI. Generasi usia 17 – 30 tahun dari daerah 
ini secara psikologis pasti terpengaruh oleh pro 
kontra tersebut, bahkan seperti yang dapat kita 

lihat di media, mahasiwa Papua yang mendapat 
beasiswa untuk kuliah pada perguruan tinggi di 
Jawa pun ternyata ada yang demo menyuarakan pisahnya Papua dari NKRI. Hal tersebut 
menjadi “PR tersendiri”, bagaimana kita dapat 
memenangkan hati para generasi muda ini agar 
jangan sampai mereka terpengaruh bahkan bisa 
direkrut oleh kelompok separatis.

Upaya-Upaya yang dilakukan Pusdikkowad 
Kodiklatad

Dengan memperhatikan latar belakang input 
yang berbeda antara 40 siswa yang bersumber 
dari program Otsus dengan Reguler, maka 
dibutuhkan sinkronisasi supaya setelah lulus 
dari Dikmaba TNI AD Wanita TA 2020, 40 siswa 
yang bersumber dari program Otsus tersebut, 
juga memiliki kemampuan keluaran pendidikan 
seperti yang diharapkan. Oleh karenanya, 
Pusdikkowad Kodiklatad melakukan upaya-upaya 
sebagai berikut :

Pertama : pendekatan kasih

 Pusdikkowad Kodiklatad membina siswa 
dengan pendekatan kasih, yaitu merangkul dan 
menyentuh hatinya. Semua siswa, dari daerah 
manapun, dari suku apapun dan dari agama 
apapun, semua diperlakukan sama seperti anak 
sendiri. Mereka menjadi anggota keluarga. Kepada 
mereka juga ditanamkan dan dipraktekkan 
semboyan satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa, 
yaitu Indonesia. Para pembina mengedepankan 
komunikasi dan dialog, melatih mereka untuk 
berani bertanya dan menyampaikan pendapat, 
membangun pengertian dan saling menghargai. 

Bagi para siswa dari Papua Barat, yang mungkin akibat adanya konflik di daerahnya 
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timbul benih sakit hati, iri, marah, dendam, 
maka dengan pendekatan yang mengedepankan 
sebagai satu keluarga, saling pengertian dan 
saling menghargai ini, diharapkan mampu 
menghapus perasaan negatif tersebut, selanjutnya 
menumbuhkan perasaan baru, bahwa orang-
orang dari luar Papua itu ternyata sangat baik 
dan penuh persaudaraan, sehingga tidak ada lagi 
alasan untuk menyimpan perasaan tidak suka.  

Jika bisa terwujud perasaan demikian di hati 
para siswa asal Papua Barat tersebut, berarti satu 
tujuan sudah tercapai, yaitu memenangkan hati, 
sehingga mereka telah terbentengi dari pengaruh 
atau bujukan dari para elit Papua yang anti NKRI 
untuk melakukan permusuhan pada negara 
ataupun ketidaksukaan pada suku lain. Selain itu 
diharapkan pula pada para siswa tersebut, akan 
terbentuk pribadi yang berjiwa humanis dan 
kesatria.

Kedua: memberdayakan pembina dari wilayah 
Indonesia bagian Timur 

Karena keterbatasan personel, maka 
Pusdikkowad Kodiklatad mendapat bantuan  
Organik dari Pusdik-Pusdik jajaran Kodiklatad 
(Pusdikpal Kodiklatad, Pusdikpom Kodiklatad, 
Pusdikku Kodiklatad, Pusdikbekang Kodiklatad, 
Pusdikkes Kodiklatad dan Pusdikpengmilum 
Kodiklatad) untuk menjadi pembina. 

Pusdikkowad Kodiklatad juga memilih 
pembina yang berasal dari atau pernah berdinas 
di wilayah Indonesia bagian Timur. Selain dengan 
pertimbangan lebih memahami budaya, sehingga 
mempermudah komunikasi, para [embina 
tersebut juga diharapkan sebagai contoh teladan, menjadi figur, menginspirasi dan memotivasi para 
siswa dalam berprestasi dan meraih cita-cita. 

Ketiga : membaurkan semua siswa

Secara umum, seseorang akan berkumpul 
dan bergaul akrab dengan teman-teman yang berasal dari daerah atau suku yang sama. Hal 
tersebut harus diubah. Oleh karena itu, sejak awal 
Pusdikkowad Kodiklatad telah menggabungkan 40 
siswa dari program Otsus dengan reguler, baik di 
kelas maupun di barak dengan tujuan agar mereka 
bisa membaur, mengenal nilai dan budaya dari 
teman-temannya dari Sabang sampai Merauke, 
saling mengenal, menghargai dan menghormati 
perbedaan, mempererat kesatuan tindakan, 
sikap dan perasaan dengan memperhatikan 
kepentingan serta tujuan bersama. 

Mereka juga diwajibkan bergaul dengan 
semua siswa dari semua daerah. Tujuannya 
agar mereka mengetahui serta menyerap nilai 
dan budaya dari teman-temannya yang berasal 
dari lain daerah dan lain suku, sehingga dapat 
menumbuhkan rasa persaudaraan, persatuan dan 
kebangsaan dalam bingkai NKRI.

Keempat : melatih beradaptasi

Daerah asal 40 siswa yang bersumber dari 
program Otsus ini, pada umumnya terletak 
di dataran rendah dan pantai beriklim panas, 
sedangkan Pusdikkowad Kodiklatad beriklim 
dingin, suasana kota yang berbeda, kepadatan 
penduduk yang berbeda, makanan yang berbeda, 
budaya dan adat istiadat yang berbeda, oleh 
karenanya mereka memerlukan perjuangan 
tersendiri untuk beradaptasi. Para pembina 
membantu mereka untuk beradaptasi, sehingga 
pada akhirnya mereka dapat menyesuaikan dan 
merasa nyaman.
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Kelima : memberikan bimbingan dan 

pengasuhan (Bimsuh)

Karena output pendidikan menengah di Papua 
Barat, standarnya berbeda dengan pulau Jawa, 
maka para Pembina Pusdikkowad Kodiklatad 
memberikan Bimsuh khusus, misalnya dalam 
hal belajar dan berkomunikasi. Para Pembina 
Pusdikkowad Kodiklatad senantiasa memotivasi, 
memberikan konseling serta melatih mereka 
untuk tampil dan berani berbicara di depan 
umum. Bimsuh khusus juga diberikan untuk 
materi Permildas.

Dalam hal belajar di barak, para Pembina 
melibatkan siswa-siswa yang pandai untuk ikut 
membantu teman-temannya yang mengalami 
kesulitan belajar.

Keenam : membangun jiwa korsa

Dalam pendidikan militer, menanamkan jiwa 
korsa merupakan sesuatu yang penting. Sejak 
awal semua siswa dididik untuk memiliki rasa 
senasib sepenanggungan, saling tolong-menolong, 
membina kebersamaan, solidaritas dan soliditas 
antar teman. Saat sebagian besar siswa terpapar 
Covid-19, barak mereka yang terpapar dipisahkan 
dengan barak siswa yang sehat. Siswa yang terpapar 
tetap harus belajar, agar mereka tidak ketinggalan 
pelajaran dan lulus pendidikan, meskipun Proses 
Belajar Mengajar (PBM) dilaksanakan melalui HT, karena belum tergelarnya jaringan online di 
Pusdikkowad Kodiklatad. PBM menggunakan HT tidak menyurutkan minat belajar siswa. Pada 
kenyataannya, mereka sangat interaktif dan 
sangat antusias belajar. Dalam kerangka senasib 
sepenanggungan, siswa yang sehat memberikan 
semangat dan dorongan kepada siswa yang 
terpapar, meskipun dari jarak jauh.

Penutup

Pada tahap akhir pendidikan, terlihat 
perubahan positif terhadap mereka antara lain 
mereka menjadi percaya diri, berani tampil, 
bisa memimpin teman-temannya, bisa menegur 
teman-temannya jika melakukan kesalahan, 
disiplin, adanya jiwa korsa dan persaudaraan 
yang kuat antar teman, hubungan yang akrab dan 
cair dengan teman-teman dari daerah dan suku 
lain, tidak ada perbedaan antara mereka dengan 
teman-temannya yang berasal dari daerah dan 
suku lainnya, adanya testimoni rasa bangga, 
bersyukur, gembira dan dapat membuktikan 
bahwa dirinya bisa.

Jangka waktu operasional pendidikan 
Dikmaba TNI AD Wanita TA 2020 selama 5 
(lima) bulan dan pendidikan tersebut merupakan 
pendidikan dasar keprajuritan. Dihadapkan 
dengan penugasan mereka ke depan di mana 
kemungkinan besar mereka akan kembali ke 
Kodam XVIII/Kasuari, maka pendidikan dasar 
keprajuritan dan kecabangan, tidak cukup. 
Oleh karenanya, keberhasilan mereka, tidak 
hanya diukur dari kelulusan dan nilai akademik, 
melainkan dari dampak positif di mana mereka 
ditugaskan dan opini publik. 

Sebagai saran masukan, ke depan mereka 
dibekali dengan pendidikan lanjutan khusus, 
misalnya jika mereka akan ditempatkan sebagai 
Babinsa di Koramil atau di Kodim, maka mereka 
dibekali dengan materi-materi pemberdayaan 
masyarakat dalam bidang pertanian, perkebunan, 
perikanan, perdagangan dan seni budaya. 
Sebaiknya pendidikan lanjutan khusus tersebut 
dilaksanakan di Lemdik di Jawa agar selain belajar 
teori di kelas, mereka juga bisa magang pada 
masyarakat atau perusahaan sesuai bidang yang 
dipelajarinya, sehingga nantinya mereka bisa 
menerapkan ilmu dan pengalamannya di daerah 
asalnya. Dengan demikian diharapkan mereka 
bisa menjadi agen pembaharuan pembangunan 
masyarakat yang mengubah mind set dan etos 
kerja.

Pada akhirnya, harapan saya sebagai 
Danpusdikkowad Kodiklatad kepada 40 Bintara 
Kowad dari Papua Barat yang bersumber dari 
program Otsus adalah jadilah prajurit yang 
bertakwa, berintegritas dan profesional. Selalu 
memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 
dan Delapan Wajib TNI. Sebagai anggota Kowad 
selalu memegang teguh Kode Etik Kowad Sad 
Satya Sri Sena serta jadilah agen pemersatu dan 
pembaharuan dalam membangun wilayah Papua, 
khususnya Papua Barat.
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Oleh : Kolonel Cba  Dr. Winarno, S.Sos, M.M

(Dansatang Air Pusbekangad)

S
atuan Angkutan Perairan atau disingkat Satangair 
merupakan badan pelaksana Pusbekangad yang memiliki 
tugas pokok menyelenggarakan pergeseran materiil 
dan pasukan melalui perairan baik lautan, sungai, 
pantai maupun rawa dalam rangka mendukung tugas 

pokok Pusbekangad. Tugas pergeseran materiil dan pasukan  tersebut 
dilaksanakan dalam rangka Opersi Militer untuk Perang (OMP) dan 
Opersi Militer Selain Perang (OMSP),(Buku Petunjuk Operasi Pembekalan Angkutan Perkasad nomor : 26-2/IX/2011 tanggal 29 September 2011).

 Dalam rangka melaksanakan tugas pokok 
tersebut Satangair yang merupakan validasi 
dari Yonbekang-4/Air memiliki berbagai jenis 

alat angkutan air diantaranya kapal-kapal ADRI 
(Angkatan Darat Republik Indonesia) dengan 
berbagai type seperti type landing, coaster 
dan type kapal serba guna atau LCU (Landing 
Craft Utility). Selain kapal ADRI, Satangair 
juga dilengkapi dengan berbagai jenis alat 
angkutan air lainya seperti KMC (Kapal Motor Cepat), Hover craft, Swam bout, LCR (Landing 

Cratf Rubber), dan Jet sky.  Berdasarkan uraian 
tersebut, timbul pertanyaan mengapa harus diadakan 

modernisasi kapal-kapal ADRI..? 

Dalam bab berikut akan dijelaskan gambaran 
secara singkat urgensi dari moderniasasi tersebut 

berkaitan dengan tugas-tugas kapal-kapal ADRI dalam mendukung berbagai macam kegiatan. 

Dalam dokrin perang konvensional pergeseran pasukan maupun materiil oleh kapal ADRI 
dilaksanakan di daerah administratif yaitu daerah belakang dimana daerah tersebut cukup aman dan 
tidak ada kemungkinan kontak dengan musuh. Namun dalam perkembanganya perang konvensional 
sudah tidak lagi diminati oleh negara-negara besar karena dianggap tidak efektif dan hampir semua 
invasi militer yang menyebabkan perang terbuka selalu berhadapan dengan resolusi dewan keamanan 
PBB.  Oleh sebab itu dengan perkembangan teknologi persenjataanya, negara-negara maju mengubah 
metode berperang dengan menggunakan metode perang asimetris, perang proxy maupun perang 
hybrida seperti yang terjadi di negara -negara berkembang sekarang ini. Ancaman yang terjadi di negara 
Indonesia saat ini yang sedang berkembang adalah kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari 
NKRI dan ancaman teroris, oleh sebab itu modernisasi kapal ADRI Satangair perlu segera dilaksanakan 
untuk menyesuaikan perkembangan modernisasi   alutsista TNI-AD seperti tank Leopard, dimana 
modernisasi tersebut harus pula diimbangi dengan prasarana pendukung yang memadai agar mencapai 
kesiapan operasional yang tinggi dalam mengantisipasi perkembangan situasi.
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Guna mendukung mobilitas pasukan 
khususnya pergeseran pasukan jarak jauh yang 
menggunakan modus angkutan air, Pusbekangad 
selaku pembina alat angkutan air berupaya 
memperbesar kemampuan Satangair dengan 
menambah armada angkutan air berupa kapal-kapal besar dengan spesifikasi tertentu agar 
dapat mendukung tugas pokok dan tugas-tugas 
TNI-AD secara optimal baik dalam Operasi Militer 
untuk Perang maupun Operasi Militer Selain 
Perang. Dalam pemindahan pasukan dikenal 
adanya pemindahan administrasi, pemindahan 
taktis dan pemindahan strategis yang merupakan 
pemindahan pasukan dari mandala operasi ke 
mandala operasi lainya.  Mengingat Indonesia 
merupakan negara kepulauan sehingga mandala 
operasi bisa saja terjadi di wilayah NKRI yang 
cukup jauh dari dislokasi alutsistanya dengan 
demikian memerlukan sarana tranportasi laut 
yang memadai, sebagai contoh dislokasi tank 
Leopard berada di Jakarta dan Jawa Timur 
sedangkan mandala operasinya berada di Papua 
atau Kalimantan.  

Kapal ADRI-LI dan ADRI-LII dengan bobot mati 
1500 Ton merupakan kapal paling modern yang 
dimiliki TNI-AD dengan spesialisasi mengangkut 
tank Leopard meskipun pada kenyataanya dapat 
dipergunakan untuk pergeseran pasukan dan 
logistik ke daerah-daerah karena kapal tersebut 
memiliki type LCU (Landing Craft Utility) atau 
kapal serba guna. Kapal buatan tahun 2020 
tersebut memiliki kecepatan maksimal 14 knot (mil/jam) atau 26 km/jam dalam kondisi laut 
tenang, serta dilengkapi peralatan navigasi 
modern seperti radar yang dapat mendeteksi sasaran sejauh radius 60 mil laut.

Dihadapkan dengan luasnya wilayah 
Indonesia yang terdiri dari 17.499 pulau dengan luas wilayah perairan 6.400.000, km2 dengan 
batas wilayah NKRI mulai dari garis lintang 95-141 derajat Bujur Timur, 06 Lintang Utara - 11 
derajat Lintang Selatan dengan kontur dasar 

laut dan bentuk pantai yang beraneka ragam 
memerlukan armada angkutan air yang cukup 
banyak dengan berbagai type seperti type coaster, 
type landing maupun type LCU. Kapal ADRI-L, LI, 
dan LII yang didesign untuk mengangkut tank 
leopard beserta perlengkapanya memiliki ruang 
akomodasi pasukan sebanyak 131 kamar ber 
AC dengan kemampuan jelajah 3000 mil tanpa 
behenti, atau identik dengan jarak laut dari 
ujung barat (Sabang) sampai dengan ujung timur 
(Merauke) Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis memahami bahwa sebagian besar 
para pejabat dan pembaca  sebagian besar belum 
memahami secara utuh tentang peran kapal-
kapal ADRI dalam mendukung tugas pokok dan 
tugas-tugas TNI-AD karena kurangnya sosialisasi 
tentang keberadaan Satangair dengan armada 
angkutan lautnya. Guna memberikan gambaran 
tentang peran kapal-kapal ADRI berikut akan 
dipaparkan peran kapal dalam pergeseran 
pasukan dan logistik, serta pergeseran bantuan 
kemanusiaan ke wilayah bencana alam.

• Pergeseran logistik. Dalam kegiatan 
pengiriman logistik ke daerah-daerah, 
Satangair membagi rute pelayarannya 
menjadi dua macam yaitu rute tetap atau 
dikenal dengan sebutan liner dan rute tidak 
tetap atau tramping. Rute tetap dibagi dalam 
3 wilayah yaitu wilayah barat mulai dari 
Jakarta sampai Aceh, wilayah Tengah mulai 
dari Jakarta sampai Bitung, dan wilayah 
Timur mulai dari Jakarta sampai Jayapura dan 
Merauke. Sedangkan rute tidak tetap tidak 
mengenal wilayah pelayaran tapi tergantung 
dari perintah komando atas termasuk di 
daerah rawan dan daerah yang mengalami 
bencana alam.

 Dalam serlog rutin muatan yang diangkut 
kapal ADRI meliputi berbagai bekal/materiil 
dari berbagai komoditi bekal TNI-AD seperti 
bekal Bekang (Kaporsatlap,alsatri, ATK dll), 
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bekal Kesehatan, bekal Peralatan, Materiil 
Zeni, persenjataan dan muatan lain sesuai 
perintah komando atas. Dalam tahun 2020 
pergeseran logistik rutin mencapai 20 kali 
pelayaran dengan muatan yang hampir sama 
dalam setiap rute pelayaran. Sedangkan dalam 
rangka pengangkutan logistik operasi dan latihan sudah berlangsung sejak tahun 1963 
dengan mengangkut alat peralatan pasukan 
PBB dari Kongo ke Malaysia menggunakan 
kapal ADRI-XIV dan ADRI-XL dengan bobot 
mati 9500 DWT.

• Pergeseran pasukan.  Lintasan sejarah 
satuan menyatakan bahwa kapal-kapal ADRI 
telah melaksanakan pergeseran pasukan dari tahun 1963 saat mengangkut pasukan Garuda 
ke Kongo Afrika Selatan, dan mengangkut 
pasukan serta alat peralatan pasukan PBB dari Kongo ke Malaysia. Pada tahun 1963 
dalam opersi Trikora kapal ADRI Satangair 
yang waktu itu masih benama Batalyon 
Angkutan Air telah berhasil mendaratkan 
satu kompi pasukan dari Kodam Pattimura 
dengan selamat di daerah rawan Irian 
Barat, atas jasa-jasanya tersebut Pesiden RI 
menganugerahkan kenaikan pangkat luar biasa kepada 36 ABK termasuk 12 orang 
diantaranya dianugerahkan Bintang Sakti. Pada tahun 1965 Menteri/Panglima Angkatan 
Darat juga memberikan penghargaan kepada 
ABK Kapal ADRI-I atas jasa-jasanya dalam 
operasi penumpasan gerakan PRRI/Permesta 
di Aceh (Gerakan Operasi Militer VII). Selain itu 
masih banyak lagi penghargaan yang diterima 
oleh ABK Kapal dalam berbagai peristiwa 
bersejarah namun tidak bisa disebutkan satu 
persatu.

Dalam situasi damai pergeseran pasukan oleh 
kapal-kapal ADRI difokuskan untuk mendukung 
pergeseran personil dalam rangka latihan, 

termasuk latihan khusus oleh Kopasus yang 
didukung menggunakan ADRI-L pada tanggal 5 
Agustus 2020 dengan rute Jakarta-Pontianak dan 
tanggal 09 November 2020 dengan rute Jakarta-Menado selama satu bulan. Pada tahun 2016 dan 
2017 Satangair telah mendukung berbagai alat 
angkutan air berupa KMC Komando, RIB, dan jet 
sky pada latihan Antar Kecabangan dan PPRC di 
Natuna Kepulauan Riau Sumatera.

Pada waktu yang akan datang kapal-kapal 
Satangair akan mendukung pergeseran pasukan 
pada Latihan Garuda Shield dan latihan Raider 
gabungan di Kalimatan.

c. Bantuan bencana alam.  Lokasi Indonesia yang berda di Cincin Api Pasifik , harus selalu siap 
menghadapi resiko letusan gunung berapi, gempa 
bumi, banjir dan tsunami. Pada beberapa peristiwa 
selama 20 tahun terakhir, Indonesia menjadi 
perhatian media dunia karena bencana alam yang 
mengerikan dan menyebabkan kematian ratusan 
ribu manusia dan hewan, serta menghancurkan 
wilayah daratan termasuk infrastruktur yang 
mengakibatkan kerugian ekonomi cukup besar.

Gempa bumi yang terjadi di Mamuju Sulawesi Barat pada tanggal 14 Januari 2021 pk.14.36 
wita dengan kekuatan 5,9 Mw diikuti gempa susulan tanggal 15 Januari 2021 pk.02.28 wita berkekuatan 6,2 Mw dan tanggal 16 Januari 2021 
pk.07.33 wita berkekuatan 5,0 Mw mengakibatkan 
90 orang meninggal dunia, 12 orang lika berat, 
200 orang luka sedang dan 425 orang luka ringan 
selain masih banyak lagi kerugian materiil berupa 
runtuhnya bangunan-bangunan bertingkat 
fasilitas umum. 

Kehadiran kapal ADRI-LI dan LII di daerah 
terdampak gempa dengan membawa alat berat, 
tenaga/peralatan kedokteran dan dapur lapangan 
dan lain-lain pada saat yang tepat memberikan 
harapan tersendiri bagi masyarakat korban 
gempa untuk segera bisa membalikkan keadaan, 
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mengobati yang sedang sakit dan melakukan 
rehabilitasi bangunan yang runtuh akibat gempa. 
Dengan kehadiran kapal ADRI berbobot mati 1500 
ton yang mampu mengangkut berbagai macam 
peralatan  sangat dibutuhkan oleh masyarakat 
korban gempa. 

Peran Satangair dalam membantu 
menangulangi akibat bencana alam telah 
dirasakan keberadaanya dalam berbagai medan 
bencana baik yang terjadi di Jakarta, di Jawa 
maupun di luar Jawa seperti di Aceh tahun 2004, 
di Kalimantan Selatan, dan di Mamuju yang terjadi 
belakangan ini. Dalam kegiatan membantu korban 
bencana alam tersebut Satangair mengerahkan 
alat angkutan air berupa kapal ADRI, KMC, dan 
LCR beserta personil yang mengawaki. Pada 
bencana tsunami di Aceh tahun 2004 Satangair 
mengerahkan 4 unit kapal ADRI yaitu ADRI-XXXII, 
ADRI-XXXVI, ADRI-XLI, ADRI-XLIII dan ADRI-XLVI 
beserta 10 unit LCR guna mendukung mobilitas 
personil dan materiil dalam jarak dekat karena 
saat itu hampir semua jalan terputus akibat 
jembatan yang rusak.

Pada saat yang hampir bersamaan tepatnya 
tanggal 09-15 Januari 2021 terjadi bencana banjir 
yang menimpa beberapa kota dan Kabupaten 
di Kalimantan Selatan yaitu Banjarmasin, Kab 
Tanah Laut, Banjar dan lain-lain. Guna membantu 
kesulitan korban bencana banjir pimpinan 
Angkatan Darat mengirim bantuan berupa beras, 
natura, air bersih, dapur lapangan, rumah sakit 
lapangan, alkom dan alat berat dari Pusziad 
menggunakan kapal ADRI-L berbobot mati 1200 
ton. Selain kapal ADRI Satangair juga mendapat perintah untuk mengirimkan 8 unit LCR beserta 
25 personil yang mengawaki.

Demikian sekilas gambaran tentang peran 
Satuan Angkutan Air dalam mendukung mobilitas 
pasukan dan logistik serta bantuan bencana alam 
semoga bermanfaat bagi para pembaca, penulis 
sadar masih banyak kekurangan dalam artikel 
ini untuk itu saran dan masukan dari pembaca 
sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi 
bagi tulisan kami kedepan dalam memelihara 
dan meningkatkan kemampuan alat angkutan air 
demi kemajuan Satangair Pusbekangad yang kita 
banggakan.
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Oleh : Kolonel ARM Ali Nabhan

(Kainfolahta Kodam II/Sriwijaya)

P
engakuan negara terhadap kerajaan-kerajaan Nusantara sebagaimana keberadaannya dalam Pasal 18B ayat (2) UUD dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 yang paling nampak di permukaan publik hanya lebih bersifat fisik dan formalitas. 
Seperti penamaan berbagai fasilitas vital publik dengan nama 

raja/sultan sebagaimana nama-nama bandara dan jalan. Atau revitalisasi 
artefak kerajaan-kerajaan sebagai cagar budaya yang beragama jenisnya. Atau 
digitalisasi dan dekonstruksi manuskrip dan artefak kerajaan melalui penelitian filologi dan arkeologi. 

Proyek-proyek sejenis itupun sering terbentur kendala pendanaan APBN. Hanya segelintir raja/sultan yang mendanai 
revitalisasi kerajaannya secara mandiri. Seperti kemandirian 
Sultan Mulia Kusuma Nata Pakunegara merevitalisasi Istana Baitul 
Mulkiah/Istana Beringin Kesultanan Sanggau, Kalimantan Barat, 
dengan dana sendiri, dimulai sejak 2017. Lebih miris lagi, pada masyarakat hukum adat (Pasal 18B ayat 2) dan masyarakat tradisional (Pasal 28I ayat 3) yang 
tidak lagi memiliki kerajaan, hak-hak tradisionalnya termarjinal. 
Ini tecermin dalam pelaksanaan hukum privat yang mengakui 
keberadaan kedua jenis masyarakat ini. Antara lain UU Pokok-Pokok 
Agraria, UU Kehutanan, UU Sumber Daya Air, UU Minyak dan Gas Bumi, 
UU Perkebunan, UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau, UU 
Minerba, dan UU Perlindungan dan Pengelolaan. Belakangan, tahun 
2020, juga muncul UU Cipta Kerja.

Akumulasi efek hanya pengakuan formalitas ini beragam. Kasus timbulnya kerajaan fiktif hanya satu di antaranya. Efek fundamentalnya ialah pemberlakuan warisan-
warisan luhur kebudayaan laiknya benda mati. Kearifan lokal tergerus diterjang arus globalisasi dan 
modernisasi. Padahal kearifan lokal itu elemen utama kebudayaan yang merupakan akar tunjang 
peradaban sebuah bangsa betapapun derasnya arus modernisasi zaman (Nurcholish Madjid, 2003 & 
Abdurrahman Wahid, 2001). 

Meski masyarakat hukum adat dan masyarakat tradisional merupakan subyek hukum yang berbeda, 
tetapi faktanya nilai-nilai yang dikandung masyarakatnya bersumber dari kekuasaan kerajaan-kerajaan Nusantara. Baik pada periode Hindu-Budha, Islam, maupun periode kolonialisme dan imprealisme Barat. 
Di setiap periode itu, kerajaan-kerajaan Nusantara merupakan pusat sosial, politik, hukum, ekonomi, 
seni dan kebudayaan. Bahkan penyebaran dan pengajaran agama disponsori oleh raja-raja Nusantara. 

Menjadikan kerajaan-kerajaan Nusantara sebagai komponen cadangan (Komcad) merupakan salah 
satu program kongkrit pengakuan negara terhadap eksistensi mereka di sektor pertahanan. Titik tolaknya 
keunggulan komparatif mereka yang sangat dimungkinkan ditransformasi ke dalam praktik sosial. 

Keunggulan komparatif itu meliputi dimensi non-material melalui penguatan ideologi yang 
bersumber dari nilai-nilai luhur kerajaan Nusantara serta dimensi material yang terdiri dari komponen 
warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sarana dan prasarana nasional yang dipangku 
oleh kerajaan-kerajaan tersebut. 
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Dalam sistem pertahanan, optimalisasi 
kedua dimensi itu telah mencakup totalitas 
sumberdaya, dalam terma pertahanan disebut 
“sistem pertahanan keamanan rakyat semesta”, 
disingkat Sishankamrata. Pasal 30 ayat (2) UUD 
1945 mengamanatkan Sishankamrata meliputi 
seluruh unsur kekuatan sumber daya. Baik sumber 
daya manusia maupun sumber daya alam yang 
meliputi sumber daya alam murni dan sumber daya 
buatan. Seluruh unsur ini merupakan kekuatan 
inti pertahanan. Apabila dikelola secara baik akan 
menjadi potensi kekuatan pertahanan negara. 

Keunggulan Komparatif Non Material 

Karakter dimensi non-material ini 
merupakan kekuatan lunak (soft power). Sejarah 
panjang bangsa ini telah membentuk karakter 
ideologi bangsa Indonesia sebagai identitas 
nasional. Karakter tersebut dimanifestasikan ke 
dalam Wawasan Nusantara yang melandasi roh 
Kebangsaan hingga melahirkan nafas persatuan 
dan kesatuan; serta Wawasan Nasional/
Kebangsaan yang melandasi roh Kerakyatan 
hingga melahirkan nafas patriotisme/perjuangan 
dan keadilan sosial. 

Pertama, inti Wawasan Nusantara ialah integrasi geografis Nusantara yang berkarakter 
kepulauan sebangun dengan integrasi plularitas demografisnya menjadi satu kesatuan. Perekatnya 
ialah ikatan kekerabatan, niaga, biokrasi/politik, 
keilmuan/pendidikan, adat, tradisi, seni, dan 
budaya antar-kerajaan di periodenya. Perekat-
perekat ini telah menghubungkan wilayah-
wilayah Nusantara yang terpisah-pisah oleh laut 
dan kepulauan. Pada ikatan kekerabatan sejak periode Hindu-Budha misalnya. Kerajaan Salakanagara (130-362) 
yang diyakini sebagai leluhur suku Sunda dan 
merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa. Dari 
raja-raja kerajaan ini lahir Kerajaan Tarumanegara (358-669) yang berpusat di wilayah Sundapura, 
kini di antara Kab Bogor dan Kab Bekasi (Edi Suhardi Ekadjati, 1981 & 1995). 

Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara kelak 
disambung dengan munculnya Kerajaan Galuh (669-1482) dan Kerajaan Sunda (932-1579). 
Dari keduanya melahirkan Kerajaan Sunda Galuh, 
dikenal dengan Padjajaran (Kartasumitra, R. E. 
Sulaeman Kartasumitra, 1993). Kelak wilayah kekuasaan tatar sunda era Hindu-Budha dikuasai oleh aliansi Kesultanan Demak (1475-1548), Cirebon (1445-1926), serta Banten (1526-1813) 
pada periode Islam. 

Belum lagi Mataram Kuno (732-1016) fase Hindu aliran Siwa serta fase Buddha aliran 
Mahayana pada periode kedatuan talasokrasi di Jawa Tengah (abad ke- 8) maupun periode pindah 
ke Jawa Timur (abad ke-10) oleh kedatuan Wangsa/
Dinasti Sailendra dan Wangsa Isyana. 

Mataram Kuno merupakan kelanjutan dari Kerajaan Kalingga (594-782 M) beribu kota di 
pesisir utara Jawa antara Pekalongan dan Jepara. 
Masa kejayaannya dipimpin oleh Ratu Maharani 
Shima yang bertalian darah dengan Kerajaan Galuh 
dan Mataram Kuno (Faisal Ardi Gustama, 2017). 

Mataram Kuno mewarnai Kekaisaran Sriwijaya 
dan Majapahit, dua imperium terbesar Nusantara 
melalui pertalian darah dan dinasti politik. Bahkan 
kerajaan-kerajaan periode Islam di tanah Jawa 
masih keturunan Dinasti Rajasa yang didirikan Ken 
Arok, pendiri Kerajaan Singhasari (1222-1292). 
Seperti Kesultanan Demak, Pajang, dan Mataram Islam. (Slamet Muljana, 1960; Poesponegoro, 
Notosusanto, 1990). 

Demikian pula kekerabatan darah yang 
terbentuk pada kerajaan periode Islam. Di Sumatera 
misalnya, koneksi darah Kesultanan Perlak-Malaka-
Johor-Aceh sampai ke Palembang. Di Kalimantan 
koneksi darah Kesultanan Pakunegara Sanggau-
Melawi-Sintang-Sekadau-Balai Karangan-Tayan-
Sambas-Bulungan-Terengganu-Bunut-Serawak-
Brunei, dan sebagainya. Demikian pula di Sulawesi 
dan Kepulauan Maluku. Kerajaan Gowa-Tallo dan 
Tarnate yang menghubung darah kerajaan-kerajaan 
di di sekelilingnya. 

Kedua, terbentuknya Wawasan Kebangsaan/
Nasional yang melandasi roh Kerakyatan dan kelak 
melahirkan nafas patriotisme dan keadilan sosial, 
merupakan akumulasi dari kesamaan pengalaman 
pahit kerajaan-kerajaan Nusantara. Baik bertitik 
tolak dari aneksasi antar dan intra-kerajaan 
maupun peran penting raja/sultan beserta kerabat 
dan punggawanya melawan kolonialisme dan 
imprealisme bangsa penjajah. 

Di wilayahnya masing-masing, mereka 
bahkan terjun langsung ke dalam perjuangan fisik. Nama-nama ini tentu tidak asing lagi: Sultan 
Iskandar Muda, Sultan Ageng Tirtayasa, Pangeran Diponegoro, Pangeran Antasari, Sultan Hasanuddin, 
dan sebagainya. Nama-nama besar ini hanya contoh 
dari teli-temali sikap anti-penjajah kerajaan lainnya 
yang tersebar di Nusantara.

 Pada zaman revolusi 1945-1949 dan satu 
dekade lebih setelahnya, masuknya kerajaan-
kerajaan Nusantara ke dalam NKRI dengan berbagai 
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dialektikanya nampak sebagai kesadaraan tinggi 
terhadap realitas abad dan dekade sebelumnya. 
Sejumlah raja/sultan bukan hanya bergabung dengan 
NKRI, tapi juga menyokong berdirinya republik ini, 
baik materiil berupa uang gulden sebelum adanya 
mata uang rupiah atau logam mulia maupun berupa 
non-material. 

Keunggulan Komparatif Material 

Dalam perspektif Komcad, keunggulan 
komparatif material kerajaan-kerajaan Nusantara 
juga tak terpisahkan dari akar pembentuk 
dan pengembang geostrategi, geopolitik, dan 
geoekonomi Nusantara sebagaimana yang dapat 
dikluster pada lingkup sumber daya alam, sumber 
daya buatan, sarana dan prasana, maupun sumber 
daya manusia. 

Pertama, dari lingkup sumber daya alam, 
di antara kekuatan inti kerajaan di Nusantara pada periodisasi Hindu-Budha sampai periode 
kolonialisme, berakar tunjang dari optimalisasi 
kekuatan maritim sebangun dengan geostrategi 
Nusantara sebagai negeri kepulauan hingga 
mengembangkan kekuatan militer. Dalam hal ini, 
Sriwijaya dan Majapahit dapat menjadi prototipe (Kenneth R. Hall, 2010).

Pengerahan kekuatan militer mereka bertitik 
tolak dari premis berikut ini: meski jalur niaga 
Asia Tenggara mengalami pergeseran berkali-kali 
dan digantikan oleh kekuasaan baru, tapi faktor 
utama kemajuannya berangkat dari penguasaan jalur pelayaran strategis. Hal ini telah berlangsung 
sejak abad ke-7 zaman Sriwijaya yang menguasai 
Selat Melaka dan Selat Sunda sampai abad ke-20 
ketika Singapura bangkit sebagai negara modern (Heri Muliono, 2001). Setiap jaring niaga memiliki 
pusat kewilayahan, penguasaan jalur, komoditi 
unggulan, wilayah pendukung, serta faktor kemajuan, kemunduran, dan proses pemudaran (Alfi Rahmadi, 
2010).  

Kini persaingan global di tengah revolusi 
teknologi komunikasi dan informatika menimbulkan 
kecendrungan global untuk memperpendek jalur 
pelayaran, disertasi adanya jebakan dari perjanjian 
anti-dumping dan sejenisnya. Tentu kesiap-
siagaan sumberdaya nasional, baik militer maupun 
nirmiliter, kian meningkat (Amrulla Octavian, 2012). 

Pada masa kini, penguasaan sejumlah 
kerajaan Nusantara terhadap sumber daya alam di 
wilayah adatnya sebagian besar berupa aset tanah 
meskipun timbul berbagai letupan sengketa lahan 
yang kompleks. Sebagian besar lahan pun belum 
dioptimalkan sebagai sumber daya ekonomi.  

Pengelolaan aset ekonomi kerajaan secara 
sinergis dengan pemerintah bukan saja menjadi 
sumber pendapatan baru bagi kedua belah pihak 
melalui sistem bagi hasil. Pegelolaannya pun 
akan bernilai tambah. Sebab kelestarian ekologis 
yang telah lama berurat dalam pengetahuan 
dan tingginya kesadaran para sultan/raja telah 
mendarah daging dalam hukum adatnya. 

Kedua, dari lingkup sumber daya buatan, 
lingkup ini erat kaitannya dengan sarana dan 
prasarana yang dikuasai oleh kerajaan-kerjaaan 
Nusantara; dalam perspektif Komcad menjadi 
komponen pendukung. Sumber utamanya dari 
artefak-artefak, termasuk berbagai manuskrip, 
namun kini belum teroptimalkan. Padahal, temuan-
temuan inti dari kebendaan bernilai sejarah tinggi 
itu  menjadi bahan primer dalam aktivitas riset 
dan pengembangan (R&D) skala besar pada tiap 
rumpun cabang keilmuan. Baik dalam lingkup 
skolastik, humaniora maupun sains dan teknologi. 

Bagi kerajaan-kerajaan, upaya ini merupakan 
langkah tercepat agar benda-benda bernilai 
sejarah tinggi itu kian terawat atau tidak di telan 
zaman. Contoh, naskah-naskah kuno astronomi 
dan pengobatan tradisional milik sejumlah 
kerajaan untuk digali dan dikembangkan menjadi 
sistem navigasi dan medis modern.

Sumber daya buatan yang kental dnegan 
inovasi itu juga mencakup kreativitas kesenian 
dan budaya dalam industri kreatif. Yang paling nampak ialah seni musik dan koreografi maupun perfileman. Pada dunia Barat, India, Cina, Korea, 
dan Iran, jenis industri kreatif ini bukan saja 
telah menjadi ekonomi bernilai tambah dan 
meneguhkan nasionalismenya, tapi juga menjadi 
sarana efektif dalam mempromosikan ideologi 
dan politik luar negerinya.

Ketiga, pespektif Komcad dari lingkup sumber 
daya manusia, tercatat jejak setiap kerajaan 
memiliki corak khas dalam mengorganisasi 
militernya. Baik struktur, sistem  maupun fungsinya. Hal ini nampak dalam studi penulis 
terhadap tiga kerajaan di Nusantara: Kesultanan 
Mataram, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kasusunan Surakarta Hadiningrat. 

Ada pula kesamaan-kesamaannya bersifat 
fundamental. Seperti adanya sistem rekrutmen 
serta pendidikan dan latihan intensif, adanya 
kepangkatan dan jenjang kepangkatan; adanya 
satuan tempur yang sejak lama telah mengadopsi 
divisi infanteri, kavaleri dan artileri; adanya matra 
darat dan laut; adanya satuan-satuan pasukan elit, 
pengintai dan sandi, pengawal raja dan kerabat, 
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milisi, oditur; adanya konsentrasi kewilayahan; 
taktik-taktik militer; dan sebagainya. 

Khzanah klasik militer kerajaan-kerajaan 
tersebut, dalam antopologi militer, telah menjadi 
salah satu sumber pokok TNI menyusun dan 
mengoperasikan kekuatannya. Ada banyak 
penamaan komando teritorial, satuan-satuan, 
alutsista, pangkalan, sandi, taktik militer, dan 
sebagainya, yang diadopsi institusi TNI dari nama 
raja, panglima perang, dan berbagai alutsista 
kerajaan-kerajaan Nusantara. 

Situasinya saat ini, pasukan-pasukan 
kerajaan di Nusantara yang masih eksis itu lebih 
banyak difungsikan untuk mengawal raja dan 
kerabat inti kerajaan; upacara-upacara adat; 
serta pertunjuk seni dan budaya. Di luar itu, 
prajurit lama atau sesepuh merekrut prajurit 
baru. Mereka rutin latihan pada sanggar-sanggar 
bela diri, baik dinaungi oleh kerajaannya ataupun 
perkumpulan bela diri kelompok masyarakat. 
Beberapa personil juga aktif memberikan 
laporan-laporan penting di wilayahnya masing-
masing kepada otoritas pertahanan.  

Dengan mempersiapkan prajurit kerajaan-
kerajaan Nusantara sebagai Komcad, mereka 
memiliki kualikasi dan kapasitas pikiran dan fisik. Dari sisi pikiran, kesadaran geografis dan isi 
dalamnya relatif lebih tinggi dibanding Komcad 
dari kelompok masyarakat lainnya. Sebab mereka punya tapak geografis-kebijaksanan 
yang berpijak pada wilayah hukum adat dan raja-
rajanya sekarang.Dari sisi fisik, mereka telah terbiasa 
mengolah tubuh, hati, dan pikiran ketika 
memegang persenjataan. Mengenal seluk-beluk 
sejarah, antropologi, dan teknik persenjataan tradisional. Termasuk karakter geografi dan 
kebendaan di dalamnya sebagai alat pertahanan. 
Seperti ruang perbukitan, sungai, laut, lembah, 
hutan, jarak-jarak antar satu lokasi ke lokasi lainnya, dan bahkan dimensi metafisikanya. Pada 
umumnya mereka juga dibekali oleh ilmu kebal 
sebagai nilai tambah lainnya diwarisan dari 
leluhur kerajaan-kerajaannya.Dalam sejarah pertempuran fisik di 
Nusantara dan di belahan dunia manapun, kekuatan geografis (geographic power) juga menjadi penentu kemenangan (Chappy Hakim, 
2011). Terlalu banyak contoh untuk dirunut. 
Namun dalam konteks mutakhir, kekuatan geografis didukung oleh sains dan teknologi. 
Seperti setelit pengindraan dan berbagai inovasi 
perangkat deteksi dan kendali. 

Rencana Pelaksanaan 

Tentu mengaktivasi kerajaan-kerajaan 
Nusantara sebagai Komcad perlu perencanaan matang dan tahapan. Hal ini merujuk pada 
penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara 
(PKBN) dilaksanakan melalui perumusan pedoman 
PKBN; sosialisasi dan diseminasi; pendidikan dan 
latihan; serta pemantauan dan evaluasi. 

Dari tahapan ini, langkah paling penting 
ialah paparan dan tanggapan dalam sebuah focus 

group discussion (FGD) antar unsur Kementrian 
Pertahanan sebagai ujung tombak kebijakan, 
Mabes TNI sebagai pengguna (user), pihak 
kerajaan, dan profesional di bidangnya. 

Mengingat kerajaan-kerajaan Nusantara yang masih eksis kurang lebih 100-an, untuk efisiensi 
kerjasamanya, ditempuh dengan menggandeng 
Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN), 
perkumpulan legal dan formal yang beranggota 53 
kerajaan-kerajaan Nusantara. Berdiri pada Agustus 
2019 di Bali, MAKN merupakan titik temu dari dua 
perkumpulan yang sudah muncul jauh sebelumnya 
dan telah melepaskan dari status keanggotaan 
perkumpulan tersebut: Forum Silaturahmi Keraton 
Nusantara (FSKN) dan Forum Komunikasi dan 
Informasi Keraton se-Nusantara (FKIKN).  

Untuk menjamin keabsahan keturunan raja-
raja Nusantara, belajar dari pengalaman sejumlah 
perkumpulan terdahulu, MAKN menerapkan 
persyaratan ketat keanggotannya. Untuk Dewan 
Kerajaan, minimal lima syarat, yaitu: Raja/Sultan 
yang bertahta sudah ditabalkan/dinobatkan oleh 
Lembaga Adat Kerajaan/Kesultanan yang sah 
secara adat dan diketahui masyarakat adatnya; 
masih memiliki Istana/Keraton yang mempunyai 
nilai kesejarahan turun-temurun; memiliki silsilah 
turun-temurun jelas dan valid sebagai Raja/Sultan; 
mempunyai lambang, bendera, dan pusaka, cagar 
budaya serta situs sejarahnya; dan mempunyai 
masyarakat adat kerajaan.

Upaya menjadikan kerajaan-kerajaan 
Nusantara sebagai Komcad tentu mengikuti SOP 
dari ketentuan peraturan perundangan-undangan 
sebagaimana peraturan pelaksananya. Termuat 
dalam Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2021 
tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 
2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional 
untuk Pertahanan Negara. 

*Pangeran Muda Setia Diraja Walinegeri 

Kusuma Negara Kesultanan Sekadau, Kepala 

Infolahtadam II/Sriwijaya. Tulisan ini opini pribadi 

dan kolega penulis. 
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Oleh : Kolonel Arh Ahmad Sumarna, M. Bus

(Kasiren Korem 152/Baabullah)

K
orem 152/Babullah sebagai komando 
kewilayahan dan unsur TNI AD perlu 
terus berperan aktif dan bekerjasama 
dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam 
pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk 

meningkatkan taraf hidup masyarakat. Khususnya di wilayah 
Provinsi Maluku Utara, koordinasi dan komunikasi yang berbasis 

pada kearifan lokal menjadi fokus utama dalam mengembangkan 
kemampuan Korem 152/Babullah untuk membantu Pemda 

dalam menjalankan tugas pemberdayaan wilayah 
pertahanan dengan sasaran yang terarah pada keutuhan 

dua aspek yang terlihat berbeda, yaitu kesejahteraan 
dan keamanan. Menyadari pentingnya sinergitas 

dalam implementasi aspek kesejahteraan yang 
dilaksanakan secara terpadu antara Korem 152/
Babullah dengan Pemda Provinsi Maluku Utara, 
dapat ditinjau rumusan masalah yang ada, yaitu 
bagaimana semua kepentingan di daerah ini dapat 
berjalan seiring dalam koordinasi dan komunikasi 

yang harmonis.

Dengan maksud untuk memberikan gambaran kepada pimpinan TNI AD tentang implementasi 
peran Komando kewilayahan (Kowil) dalam membantu Pemda, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk 
pembelajaran atau sharing knowledge dalam rangka menyamakan persepsi dan pemahaman tentang 
operasionalisasi dan kontekstualisasi keterlibatan Kowil dalam membantu Pemda untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat dengan ruang lingkup yang dibatasi pada pembahasan keterlibatan Korem 
152/Babullah dalam membantu Pemda Provinsi Maluku Utara.

Latar Belakang Pemikiran

Adanya pembagian kewenangan fungsi pemerintahan yang bersifat absolut dan concurrent 

menimbulkan banyak tantangan dalam implementasi tugas yang terkait dengan kerjasama antara 
komando kewilayahan dengan pemerintah daerah. Adapun dalam landasan historisnya, Kowil dan 
Pemda sama-sama memiliki keterikatan untuk mewujudkan Sistem Pertahanan Semesta (Sishanta) 
yang diadopsi dari pengalaman perang kemerdekaan. Atas dasar pengalaman tersebut, semua potensi 
bangsa dapat dibangun dan didayagunakan secara efektif sebagai wadah, isi dan tata laku pertahanan 
nasional. Oleh karena itu sistem pertahanan rakyat semesta tetap digunakan di masa kini dan di masa 
depan yang dalam implementasinya adalah pelibatan segenap komponen bangsa untuk kepentingan 
pertahanan sesuai dengan fungsi dan profesi masing-masing.

Isu kesejahteraan masyarakat saat ini menjadi sumber ancaman potensial yang dapat mengganggu 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penanganan isu ini secara menyeluruh oleh Pemda 
menjadi kepentingan aktual yang perlu didukung oleh keterlibatan Kowil TNI AD dengan menyiapkan 
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Sumber Daya Nasional (SDN) dan sistem 
pertahanan yang dapat mengerahkan secara 
total seluruh potensi bangsa. Keterlibatan Kowil 
dalam membantu Pemda ini memiliki landasan 

ideologis, yaitu pengejawantahan Pancasila 
dalam kehidupan bangsa, khususnya penerapan 
sila kemanusiaan, persatuan dan keadilan sosial 
yang berkaitan dengan rasa aman rakyat yang 
memerlukan dukungan seluruh komponen 
bangsa. Demikian juga, secara konstitusional 
Undang-Undang Dasar 1945 Bab XII pasal 30 ayat 
2,3,4 dan 5 menegaskan peran TNI AD, khususnya 
Kowil dalam melaksanakan peran, tugas pokok 
dan fungsinya dalam rangka pertahanan negara 
sesuai dalam UU No 34 tahun 2004 tentang TNI, 
termasuk di dalamnya tentang bantuan TNI kepada 
pemerintah yang dikenal dengan pemberdayaan 
wilayah pertahanan. Dan secara konsepsional, 
isu kesejahteraan masyarakat masa kini dapat 
menjadi ancaman terhadap kedaulatan nasional 
secara keseluruhan, yang mana dengan menganut 
pada Wawasan Nusantara sebagai Landasan 
Visional dan Ketahanan Nasional sebagai Landasan 
Konseptual diperlukan pengerahan seluruh 
komponen bangsa termasuk pembangunan dan 
pemberdayaan kapasitas masyarakat di daerah 
guna memperoleh ruang, alat dan kondisi juang 
yang tangguh.

Dalam operasionalisasinya, keterlibatan 
Kowil untuk membantu Pemda berlandaskan 
pada beberapa peraturan. UU RI Nomor 3 
tahun 2002 mengatur tentang pertahanan 
negara yang diselenggarakan oleh pemerintah 
dan dipersiapkan secara dini dengan sistem 
pertahanan negara melalui usaha membangun dan 
membina kemampuan dan daya tangkal negara 
dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman 
militer maupun non-militer. Sementara itu, UU 
RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI menegaskan 
pelaksanaan tugas pemberdayaan wilayah 
pertahanan dengan cara membantu pemerintah 
menyiapkan potensi nasional menjadi kekuatan 
pertahanan yang dipersiapkan secara dini; serta 
pelaksanaan tugas Operasi Militer Selain Perang 
(OMSP) untuk membantu tugas pemerintah di 
daerah dengan membantu pelaksanaan fungsi 
pemerintah dalam kondisi dan situasi yang 
memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI.

Dilandasi aturan – aturan yang berlaku 
di atas dapat dikembangkan dasar Pemikiran 

bahwasanya kesejahteraan masyarakat merupakan 
aspek tugas strategis yang harus dikerjasamakan 

secara sinergis oleh Kowil dan Pemda. Khususnya 
dalam mengembangkan kemampuan Korem 152/
Babullah untuk membantu Pemprov Maluku 
Utara, pelaksanaan tugas ini berorientasi pada 
pola pembinaan teritorial yang bertujuan untuk 
menghadapi kemungkinan ancaman terhadap 
kedaulatan negara yang makin berkembang 
menjadi multidimensional di era disrupsi dan 
revolusi industri 4.0 ini.

Data dan Fakta

Korem 152 mempunyai tugas 
menyelenggarakan pembinaan kemampuan 
pertahanan negara dan upaya pendayagunaan 
sumber daya nasional yang tersedia di daerah 
Provinsi Maluku Utara untuk kepentingan 
pertahanan nasional. Provinsi Maluku Utara meliputi 8 (delapan) kabupaten dan 2 (dua) kota. Dengan luas 31.982,50 km2 dan berada antara 
pegunungan dan pulau-pulau yang tersebar baik 
besar maupun kecil jumlah penduduk Maluku 
Utara sebesar 1,2 juta jiwa, laju pertumbuhan penduduk tahun sebesar 2,08 persen dan rata-
rata kepadatan penduduk 39 jiwa/km2, distribusi 
penduduk di Maluku Utara menunjukkan 
ketidakmerataan.1 

Dalam kondisi masyarakat yang sedang 
dilanda Pandemi Covid-19, kesejahteraan 
masyarakat Maluku Utara masih berada dalam 
tingkat yang baik meskipun proyeksi ekonomi 
diperkirakan melambat.2 Hal ini terlihat dari 
kondisi sosial ekonomi berdasarkan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,13 persen yang 
utamanya ditopang oleh membaiknya ekspor dan 
optimalisasi produksi hilirisasi nikel di wilayah Halmahera Tengah dan Timur. Namun demikian, 
belum akan meredanya pandemi COVID-19 di 

Personel jajaran Korem 152 menegakkan 
Protokol Covid-19

1. Statistik Daerah Provinsi Maluku Utara 2020, BPS Provinsi Maluku Utara.
2. Bank Indonesia, Laporan Perekonomian Provinsi Maluku Utara, Mei 2020
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Indonesia berdampak pada perlambatan atau 
deselerasi. Dari seluruh tenaga kerja yang terekam 
pada TW II TA 2020, Tingkat pengangguran 
terbuka (TPT) sebesar 4,97 persen dan Tingkat 
Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masyarakat di Provinsi Maluku Utara sebesar 63,88% dan indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 98,03. 
Berdasarkan pengamatan angka – angka statistik 
tersebut, Bank Indonesia mencatat pertambahan tenaga kerja informal akibat adanya di-PHK 
ataupun berstatus unpaid leave pada sejumlah 
perusahaan pertambangan nikel mentah.3 Seiring 
dengan naiknya produksi sejumlah komoditas 
seperti cengkeh, pala, dan kelapa yang didukung 
oleh inisiasi ekspor selaput biji pala dan produk 
olahan kayu mengakibatkan beralihnya pekerjaan 
sejumlah kelompok masyarakat tertentu yang relatif lebih fleksibel terhadap pembatasan 
sosial/social distancing & physical distancing. Oleh 
karena itu, Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan 
masih menjadi sektor dengan serapan tenaga 
kerja paling tinggi sementara terjadi penurunan 
jumlah tenaga kerja pada sektor Perdagangan dan 
Jasa Akomodasi serta Pertambangan yang terkena 
dampak COVID-19.

Kesejahteraan masyarakat di daerah 
Maluku Utara juga terlihat dari indeks Gini Rasio 
bernilai 0,310 dan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68,70. Angka ini mencerminkan 
rata-rata perkotaan dan pedesaan berada dalam 
kategori kesenjangan masyarakat berada dalam 
taraf rendah dan menjadi urutan yang terendah 
ke-4 dari 34 provinsi di Indonesia. Demikian juga 
capaian IPM dan persentase penduduk miskin tercatat 6,77% yang secara nasional berada pada 
posisi terendah ke-11. Semakin meningkatnya 
IPM Provinsi Maluku Utara didorong oleh 
meningkatnya seluruh komponen penyusunnya yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama 

Sekolah (HLS), dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang terus meningkat sejak tahun 2016 hingga 
tahun 2019. Namun demikian, kondisi yang ada 
menunjukkan fasilitas infrastruktur maupun 
fasilitas sosial di Kota besar jauh lebih baik 
dibanding di Kabupaten/Kota lainnya sehingga 
perlu adanya pembangunan yang lebih merata.

Dalam mendukung terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat di provinsi Maluku Utara, 
Korem 152/Babullah telah banyak melakukan 
banyak kegiatan program pertahanan, yang 
juga selaras dengan kepentingan pembangunan 
ekonomi. Utamanya dalam mendukung 
pencapaian IPM, Korem 152 melakukan kegiatan – 
kegiatan pembinaan ketahanan masyarakat dalam 
bela negara dan pembinaan potensi Sumber Daya 
Manusia (SDM).

Analisa

Merupakan salah satu fungsi pemerintahan 
pusat yang tidak didelegasikan kepada 
pemerintah daerah, urusan pertahanan di daerah 
sejatinya adalah mewujudkan kepentingan 
strategis di wilayah sesuai dengan tujuan dan 
sasaran kebijakan bidang pertahanan yang 
ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, dalam 
menyelaraskan kepentingan pertahanan dengan 
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, 
banyak masalah operasional dan kontekstual 
dalam memadukan setiap kepentingan agar 
dapat berjalan dengan sinergis, yaitu bagaimana 
menyelaraskan semua kepentingan di daerah 
dalam koordinasi dan komunikasi antara Komando 
kewilayahan TNI AD dengan Pemda.

Khususnya di masa pandemi Covid-19, 
pelibatan Korem 152/Babullah didasarkan pada 
sumber daya yang dimiliki satuan Korem sampai 
ke tingkat Babinsa. Karena pandemi covid-19 

Prajurit Korem 152 melaksanakan Renovasi Rumah 
Tidak Layak Huni

Kegiatan Santunan dan Pengajaran Membantu 
Mengatasi Kesulitan Rakyat

3. Ibid.
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sudah masuk dalam kategori bencana nasional, 
keterlibatan Korem adalah OMSP adalah dengan 
mengerahkan sumber daya manusia, infrastuktur 
dan jaringan sampai ke desa-desa untuk membantu 
Pemda dalam menangani covid-19, khususnya 
dalam soal pendisiplinan untuk menekan laju 
kasus positif covid-19 maupun secara langsung 
berkontribusi memberikan bantuan untuk 
mengatasi kesulitan masyarakat. Dalam hal 
ini, pengerahan sumberdaya oleh Korem 152/
Babullah untuk membantu Pemda merupakan 
kelanjutan dari program dan kegiatan Bhakti TNI 
yang telah berlangsung lama dan dilakukan melalui 
koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menentukan sasaran fisik dan non fisik.

Prakarsa dan peran aktif Komando 
Kewilayahan pada tahap perencanaan, persiapan 
dan pelaksanaan maupun hasil Bhakti TNI 
Manunggal sangat menentukan dan berpengaruh 
pada penyelenggaraan Bhakti TNI. Disadari 
bahwa penyelenggaraan Bhakti TNI bersandar 
pada Pemda dan instansi terkait, maka diperlukan 
pendekatan khusus kepada Kepala Daerah di tiap 
strata dengan menggunakan metode Komunikasi 
Sosial agar seluruh aparat Pemda dapat membantu 
secara maksimal. Oleh karena itu, hal penting yang 
perlu terus dilakukan oleh Korem 152/Babullah 
untuk membantu Pemda dalam mensejahterakan 
masyarakat adalah adalah menyerap aspirasi 
dari masyarakat dan segenap komponen bangsa 
melalui kegiatan silaturahmi dan anjangsana. 
Dari kegiatan tersebut dapat diperoleh data 
dan informasi untuk mengutamakan sistem 
“Bottom Up Planning” secara selektif dan terarah, 
sehingga diperoleh keterpaduan perencanaan 
dan pelaksanaan, maupun keterpaduan antar 
instansi terkait di daerah dan antar instansi 
lintas sektoral di pusat. Di samping itu segenap 
jajaran Korem 152/Babullah perlu meningkatkan 
kerjasama dan kebersamaan dengan Departemen 

dan Lembaga Pemerintah Non Departemen untuk 
memadukan program kerjanya dalam urusan 
pertahanan dan pembangunan di daerah. Dengan 
demikian, kerjasama antar instansi di wilayah 
provinsi Maluku Utara terjalin lebih baik sesuai 
dengan tataran kewenangannya, sehingga dapat 
mensinergikan semua kemampuan instansi yang 
ada, guna menyukseskan pembangunan oleh 
Pemda Provinsi Maluku Utara.

Penutup

Sebagai kesimpulan, Korem 152/Babullah 
sebagai komando kewilayahan dan unsur 
TNI AD terus berperan aktif dan bekerjasama 
dengan pemerintah daerah (Pemda) dengan 
menjalankan fungsi pembinaan teritorial TNI 
AD agar dapat memberdayakan semua SDN 
dan mengelola potensi wilayah selain untuk 
kepentingan pertahanan juga dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di 
masa pandemi Covid-19 ini tingkat kesejahteraan 
masyarakat dapat mengalami kemerosotan 
sehingga diperlukan peran aktif dan kerjasama 
erat antara Korem 152/Babullah dengan Pemda 
Provinsi Maluku Utara untuk mengatur aktivitas 
masyarakat melalui penegakkan protokol 
kesehatan maupun memberikan bantuan secara 
langsung terhadap kesulitan-kesulitan yang 
dialami masyarakat. Dengan demikian, diharapkan 
kapasitas masyarakat untuk terus bertahan hidup 
bahkan secara mandiri mampu menghadapi 
segala bentuk ancaman sehingga perwujudan 
Sishanta dapat diimplementasikan secara sinergis 
dengan kepentingan kesejahteraan. 

Mengingat urusan pemerintah absolut 
yang dimiliki oleh Kowil tidak didelegasikan, 
maka untuk memudahkan dalam koordinasi 
disarankan perlu adanya surat keputusan 
bersama Menteri Pertahanan dan Menteri Dalam 
Negeri menyangkut kerja sama pengelolaan 
potensi di wilayah sehingga antara komando 
kewilayahan dan pemerintah daerah memiliki 
kewajiban bersama-sama dalam mengelola SDN 
dan wilayah pertahanan.

Kegiatan Pendampingan dalam Ketahanan Pangan
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Oleh : Letkol Kav Adi Priatna

(Dandim 1415/Selayar)

K
etersediaan pangan yang lebih kecil 
dibandingkan dengan kebutuhan akan dapat 
menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Kondisi 
tersebut dapat diartikan bahwa bila terjadi 
krisis pangan, tidak menutup kemungkinan 

berbagai gejolak sosial dan politik dapat terjadi di suatu negara. 
Saat ini Krisis pangan menghantui Indonesia sebagai dampak 

dari pandemi Covid-19. Banyak upaya dilakukan berbagai pihak 
guna mengantisipasi kondisi tersebut. Sama halnya yang 

dilakukan oleh seluruh prajurit TNI (TNI AD) baik 
secara perorangan maupun satuan untuk berupaya 

menggagas atau mempelopori usaha-usaha 
untuk memulai melakukan penghematan dan 

menanam bahan pangan lokal serta melakukan 
berbagai kegiatan pendampingan UMKM 

dalam rangka memperkokoh ketahanan 
pangan wilayah di masa pandemi Covid-19 
ini.

Tugas-tugas tersebut diatas tentunya 
selaras dengan tugas pokok TNI yang 
diamanatkan dalam undang-undang. 
Dalam Operasi Militer Selain Perang 

(OMSP) diantaranya adalah memelihara 
dan meningkatkan kemampuan Satuan Intel untuk melakukan deteksi secara dini dan peringatan 
dini setiap gejala kerawanan dan ancaman dalam mengantisipasi ancaman nyata. Menyiapkan dan 
memelihara kemampuan operasional Angkatan Darat (AD) yang profesional sesuai peningkatan 
kemantapan satuan, menata organisasi dan mengembangkan gelar satuan dalam menangkal segala 
bentuk ancaman. Krisis pangan tentunya menjadi suatu ancaman dalam keberlangsungan hidup 
berbangsa dan bernegara, sehingga kondisi tersebut menjadi atensi utama Pimpinan TNI AD yang harus 
diperankan oleh seluruh prajurit TNI AD baik secara individu maupun satuan.

Kodim 1415/Selayar sebagai bagian dari satuan jajaran Korem 141/Toddopuli Kodam XIV/Hsn memiliki tanggungjawab pembinaan wilayah di Kabupaten Kepulauan Selayar harus berperan 
aktif melakukan terobosan-terobosan baru dalam mewujudkan swasembada pangan di Kabupaten 
Kepulauan Selayar dengan tetap berkoordinasi dengan seluruh perangkat OPD (Organisasi Perangkat 
Daerah) terkait, khususnya Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan. 

Peran serta satuan kewilayahan dalam membantu meningkatkan seluruh potensi yang ada 
diwilayah sudah sesuai dengan tugas pokok TNI khususnya pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 
34 Tahun 2004 tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang salah satunya adalah melaksanakan 
tugas perbantuan kepada Pemerintah Daerah. 
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Karena itu TNI AD melalui Koramil 
dan Babinsa diberikan tugas secara 
berkesinambungan untuk melakukan pembinaan 
dan pendampingan secara terus menerus yang 
diawali dari pembukaan lahan, penggarapan lahan, 
penyemaian, penanaman, pemupukan, memanen 
dan yang terakhir setelah pasca panen diharapkan 
para petani dapat menjual hasil panennya untuk 
memberikan dampak positif terhadap upaya 
peningkatan kesejahteraan kepada petani. Di 
masa pandemi ini Kodim 1415/Selayar telah 
melakukan langkah konkret peningkatan 
ketahanan pangan dengan mewajibkan kepada 
setiap prajurit dan menghimbau kepada 
masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan 
kosong disekitar perumahan dan perkantoran 
dengan menanam sayur mayur dengan sistem 
polybag dan hydroponik. 

TNI AD sebagai alat negara dibidang 
pertahanan dinilai sangat berkepentingan untuk 
mewujudkan ketahanan pangan. Sebab bilamana 
ketahanan pangan terpenuhi maka situasi 
keamanan negara pun akan menjadi stabil. Dan 
sebaliknya jika ketahanan pangan tidak terpenuhi 
tentu akan menimbulkan terjadinya instabilitas 
keamanan.

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 
merupakan satu-satunya wilayah kabupaten dan 
kota di Propinsi Sulawesi Selatan yang letaknya 
terpisah secara utuh dari daratan Pulau Sulawesi. 
Wilayah ini merupakan wilayah pesisir dengan 

gugusan pulau-pulau besar dan kecil yang tersebar 
dari Pulau Pasi’tanete di ujung utara hingga Pulau 
Madu diujung timur selatan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar. Terdiri dari 130 buah pulau, 81 
desa, 7 kelurahan, 11 wilayah kecamatan dengan 
jumlah penduduk berdasarkan data dari Dinas 
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kepulauan 
Selayar per semester I tahun 2020 sebanyak 139.883 jiwa. Yaitu sebanyak 68.570 laki-laki dan 
perempuan sebanyak 71.313 jiwa.

Gugusan pulau-pulau besar dan kecil ini 
tergabung dalam satu wilayah administrasi yaitu 
Kabupaten Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 10.503,69 km2 yang 
meliputi wilayah daratan seluas 1.357,03 km2 atau sekitar 12,91% dengan wilayah laut seluas 9.146,66 km2 atau sekitar 87,09%. 

Gelar Satuan Kodim 1415 Selayar terdiri dari 
4 Koramil dan 7 Pos Ramil yang tersebar di 11 
wilayah kecamatan.

          Persoalan mendasar yang dihadapi Kodim 
1415/Selayar dengan beban tugas pokok untuk 
menegakkan kedaulatan negara RI, sesungguhnya 
bagi prajurit TNI AD sangatlah tidak ringan. 
Gambaran luas wilayah jika dibandingkan dengan 
jumlah prajurit Kodim 1415/Selayar hanya 
141 personel dari DSPP 233 personel, sehingga 
terdapat kekurangan personel Kodim 1415/
Selayar sebanyak 92 personel. Kondisi personel 
tersebut dapat diasumsikan bahwa setiap aparat 

Cetak lahan
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kewilayahan harus dapat menjaga masing-masing 
satu buah pulau. Demikian pula wilayah laut tidak 
dapat dipisahkan dari tanggungjawab teritori 
sebab laut bukanlah merupakan pemisah namun 
merupakan penghubung antar pulau-pulau 
didalam wilayah Kodim 1415/Selayar.

Ketahanan pangan bukan hanya pada 
peningkatan produksi hasil pertanian, 
perkebunan dan peternakan akan tetapi juga 
pada peningkatan produksi dibidang perikanan 
dan kelautan. Khusus dibidang kelautan dan 
perikanan, Kodim 1415/Selayar saat ini telah 
melakukan koordinasi dengan Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kepulauan Selayar dalam upaya 
peningkatan produksi pertambakan, keramba dan 
pembuatan terasi ikan dan udang. Saat ini Kodim 
1415/Selayar telah melakukan pembimbingan 
sosialisasi Gerakan Memasyarakatkan Makan 
Ikan (Gemarikan) khususnya pada jenis ikan 
air tawar. Kegiatan ini telah berfokus pada anak 
usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui serta 
pasangan usia produktif dengan out put yang 
hendak dicapai adalah bertambahnya pangsa 
pasar ikan air tawar sebagai upaya menggeliatkan 
ekonomi masyarakat di masa pandemi Covid-19 
di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Disamping itu, pengadaan bibit dan pakan 
khususnya pada kelompok pembudidaya baik 
pembudidaya ikan dan udang sebagai upaya 
meningkatkan gairah para pembudidaya untuk 
kembali mengelola tambaknya pada masa 
pendemi       Covid-19 yang tak kunjung berakhir. 
Sinergitas antara Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Kepulauan Selayar dengan Kodim 

1415/Selayar merupakan suatu bentuk Sinergitas 
untuk Negeri dengan harapan terjadinya peningkatan produktifitas dan peningkatan 
pendapatan ekonomi masyarakat khususnya bagi 
masyarakat nelayan yang tersebar di 11 wilayah 
kecamatan. 

Selain itu Kodim 1415/Selayar juga telah 
mendukung kegiatan Dinas Kelautan dan 
Perikanan dalam upaya memberikan pengawasan 
dilaut, melakukan asistensi penguatan sarana 
dan prasarana pengawasan, pertukaran data 
informasi, dukungan kebijakan dan pelaksanaan 
peningkatan kapasitas terhadap sumber daya 
manusia kelautan dan perikanan serta dukungan 
terhadap kebijakan strategis pertahanan negara.

Wilayah teritorial Kodim 1415/Selayar 
selama ini telah dijadikan sebagai lahan basah bagi nelayan yang melakukan aktifitas pemboman 

Pemanfaatan lahan pekarangan rumah dan perkantoran
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dan pembiusan sehingga dibutuhkan sebuah 
komitmen kuat dan terarah dengan Dinas 
Kelautan dan Perikanan (DKP) setempat untuk memberantas para pelaku ilegal fishing dalam 
wilayah pengelolaan laut Kabupaten Kepulauan 
Selayar. Karena itu Kodim 1415/Selayar menilai bahwa aksi ilegal fishing yang dilakukan oleh 
nelayan lokal maupun pendatang dari luar daerah 
telah menimbulkan kerugian negara akibat 
pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan 
secara ilegal. Bahkan lebih fatal lagi ketika para nelayan pelaku ilegal fishing ini memasuki area 
dan kawasan Taman Nasional Laut Taka Bonerate 
yang sudah menjadi bagian dari aset dunia yang 
harus dijaga dan dilindungi.

Taman Nasional Laut Taka Bonerate adalah 
taman laut yang memiliki kawasan atol terbesar 
ketiga didunia setelah Kwajifein di Kepulauan 
Marshall dan Suvadiva di Kepulauan Maladewa. 
Luas Taman Nasional Laut Taka Bonerate 
mencapai 220.000 hektare dengan sebaran 
terumbu karang mencapai 500 km2. Kawasan 
ini secara administrasi pemerintahan terletak 
diwilayah Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten 
Kepulauan Selayar Propinsi Sulawesi Selatan. 

Sekedar untuk diketahui bahwa sejak tahun 
2005, Taman Nasional Laut Taka Bonerate telah 
diusul ke UNESCO untuk menjadi situs warisan dunia. Dalam rangkaian Hari Jadi Selayar yang 
diperingati pada setiap tanggal 29 Nopember 
dilokasi ini, setiap tahunnya diadakan festival yang 
bertajuk Sail Taka Bonerate dan sebelumnya 
dinamakan Taka Bonerate Island Expedition 
(TIE).

Dengan keterbatasan personel Satuan TNI 
Angkatan Laut (AL) yang hanya mempunyai 
Posmat 3 personel di Kabupaten Kepulauan 
Selayar maka Kodim 1415/Selayar telah 
turut mengambil bagian melalui Koramil dan 
Babinsanya untuk melakukan pengawasan dan 
penjagaan terhadap para pelaku ilegal fishing 
khususnya dalam kawasan Taman Nasional Taka 
Bonerate. 

Implementasi dan pembinaan komunikasi 
sosial oleh Kodim 1415/Selayar dengan melakukan 
pembinaan potensi maritime (teritorial AL).

Disisi lain, Kodim 1415/Selayar 
melaksanakan pembinaan Komsos dengan 
kelompok nelayan dan nakhoda kapal tradisional 
yang dianggap memiliki nilai yang sangat 
strategis terhadap kebiasaan-kebiasaan para 
nelayan dengan menggunakan alat tangkap yang 
tidak ramah lingkungan, misalnya bom dan bius. Kegiatan dan aktifitas ilegal fishing seperti ini akan 
menyebabkan timbulnya kerusakan yang besar 
dan akan berdampak pada hancurnya terumbu 
karang dan biota laut. Dengan cara pendekatan 
dan komunikasi yang intens oleh para Babinsa 
maka para nelayan akan menyadari dan bahkan 
sebagian nelayan akan lebih giat untuk menjaga laut dari destruk dan ilegal fishing. 

Dari uraian diatas penulis telah menguraikan 
tugas dan peran serta Kodim 1415/Selayar dalam 
memperkuat ketahanan pangan wilayah di masa 
pandemi covid-19 melalui kegiatan-kegiatan fisik maupun non fisik. Kegiatan fisik artinya 
melakukan upaya-upaya perluasan area tanam dan 
pendampingan penggarapan lahan, penyemaian, 
penanaman, pemupukan, memanen serta pasca 
panen yang diharapkan para petani dapat menjual 
hasil panennya untuk memberikan dampak 
positif terhadap upaya peningkatan kesejahteraan kepada petani. Untuk kegiatan non fisik itu 
sendiri dilakukan dengan metode komunikasi 
sosial menggugah dan mensosialisasikan jargon-
jargon seperti Gerakan Memasyarakatkan Makan 
Ikan (Gemarika) dan gerakan pemanfaatan lahan 
kosong atau pekarangan di sekitar rumah dan 
perkanntoran untuk menanam sayur mayur 
dengan metode polibag dan hydroponik. Demikian 
uraian singkat dari penulis terkait penguatan 
ketahanan pangan di wilayah Kodim 1415/
Selayar, semoga bermanfaat bagi para pembaca 
Jurnal Yudhagama.
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Oleh: Letkol Arm Lukas Meinardo Sormin, S.I.P.,M.I.Pol

(Danyonarmed 1/Roket/AY/1/2 Kostrad)

P
ada era peperangan generasi ke empat (4GW), Multi-Domain 

Military Operations atau disebut juga dengan operasi militer 
gabungan telah di dominasi dengan berbagai macam 
inovasi teknologi persenjataan yang berkembang pesat secara signifikan. Hal tersebut memberikan dampak berupa 

high-demand dan juga high-risk bagi seluruh angkatan bersenjata di dunia 
untuk berlomba-lomba mengembangkan dan mempercepat teknologi 
persenjataan canggih, modern, serta tentunya memiliki kehancuran 
massif dengan tujuan untuk menjaga kedaulatan wilayah dari berbagai 
ancaman serta menjunjung integritas masing-masing negara. 
Bercermin pada kondisi bangsa Indonesia saat ini, terutama dilihat 
dari aspek kondisi geopolitik dan geostrategis merupakan wilayah yang memiliki potensi konflik dengan negara-negara di kawasan 
regional maupun global. Sehingga, perlu adanya peningkatan 
kekuatan militer khususnya pengembangan Alutsista modern 
dalam hal optimalisasi daya jangkauan yang jauh diikuti tingkat 
akurasi dan presisi tinggi yang disebut dengan Long Range Precision 

Fires (LRPF).

LRPF merupakan suatu transformasi dari teknologi persenjataan 
Artileri Medan dunia yang diprediksi akan menggantikan Rudal jarak jauh 
atau yang dikenal dengan Tactical Cruise Missile (TCM). Keunggukan yang 
diharapkan dari sistem ini adalah mampu menyerang, menghancurkan, 
menekan dan menetralisir sasaran dengan menembakan misil jarak jauh hingga mencapai 500 KM 
disertai dengan tingkat akurasi tinggi. Sehingga, pengembangan teknologi LRPF ini menyediakan satuan 
Artileri Medan untuk memiliki tembakan jarak jauh dan mendalam dalam mendukung satuan manuver 
tingkat batalyon hingga divisi menghasilkan hasil 
optimal dalam serangan artileri. Untuk mencapai 
keunggulan tembakan tersebut, diperlukan 
teknologi rudal yang disebut Precision Strike Missile 
(PsRM). Rudal PsRM ini telah dikembangkan oleh 
US dengan isian sistem propulsi amunisi insensitive 
munition/tidak sensitive (IM) dan muatan energik 
IM yang mampu mengunci rudal ke arah sasaran 
(Lock System). Jika sistem ini di aplikasi kan pada 
operasi tingkat gabungan, teknologi rudal PsRM 
ini akan mampu menyediakan peningkatan daya 
jangkauan jauh, tingkat ketepatan tinggi, daya 
ledak yang besar dan memberikan keungggulan 
secara efektif dalam beralih kepada operasi 
selanjutnya. 
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Relevansi pada penjelasan diatas, penulis 
mempunyai gagasan bahwa salah satu Alutsista 
Artileri Medan yang dimiliki oleh TNI AD yaitu MLRS Astros II MK 6 adalah sangat compatible apabila 
teknologi PsRM tersebut mampu dikembangkan 
dan diimplementasikan dalam mewujudkan 
LRPF. Pertimbangannya, selain melihat dari 
aspek geopolitik dan strategis sesuai penjelasan sebelumnya, kemampuan MLRS Astros II MK 6 ini memiliki tingkat mobilitas dan fleksibilitas 
tinggi dalam hal penentuan seperti daerah steling, 
pengaturan penembakan, memiliki kemampuan 
daya ledak disertai saturasi, tembakan secara 
mendalam dan dilengkapi kendaraan radar yang 
berkolaborasi dengan sistem Inertial Navigator 
untuk melakukan tracking munisi saat proses 
Launching Rocket hingga mencapai sasaran. Dari 
pertimbangan diatas, perlu adanya pembahasan 
lebih lanjut mengenai inovasi pengembangan rudal PsRM pada sistem MLRS Astros II MK 6 agar dapat 
dijadikan referensi dalam penentuan kebijakan 
dalam hal pengembangan teknologi persenjataan 
Artileri Medan. Sehingga, keunggulan di medan 
operasi pertempuran dapat dicapai secara besar 
dan mampu mensejajarkan kekuatan serta 
kemampuan Alutsista dengan negara lainnya.

Penggunaan Guidance Inertial Navigation 

System pada sistem GPS MLRS Astros II MK 6.

 Tiga jenis sistem GPS yang dimiliki oleh 
Astros merupakan salah satu teknologi canggih 
yang dikombinasikan dengan perhitungan 
interpolasi dalam melakukan tracking khususnya tracking munisi hingga mencapai 85 KM. Namun, 
sistem GPS terutama Inertial Navigator tersebut 
belum mampu untuk mencakup jangkauan suatu 
jelajah missile/rudal yang mencapai kemampuan 
rudal PsRM hingga mencapai 500 KM. Dalam hal 
ini, diperlukan upgrade teknologi canggih yaitu 
menggunakan Guidance Inertial Navigator System 

yang memiliki akselerometer untuk mengatur 
tingkat akselerasi secara horizontal, vertikal, 
longitudinal dari rudal yang dikendalikan. Harapannya, melalui kombinasi Interpolation 

Calculation rudal PsRM ini mampu memberikan 
koreksi sesuai dengan rute/jalur roket ke sasaran 
dengan tingkat ketepatan tinggi. Kemampuan 
teknologi inilah yang akan mampu membawa Alutsista MLRS Astros II MK 6 lebih optimal 
menggunakan rudal PsRM dalam mencapai LRPF.

Peningkatan kemampuan Radar AV-ERF guna 
memiliki kemampuan Sistem Pertahanan 

Rudal/Ballistic Missile Defense Radar System 

(BMDS).

Dalam mewujudkan LRPF, kemampuan 
tembakan jarak jauh belum selesai untuk 
menunjukan keunggulan dalam pertempuran, 
karena perlu disadari bahwa kemungkinan 
musuh memiliki kemampuan sama maupun lebih. Hal ini penulis jadikan momentum sebuah 
gagasan bahwa perlu didukung dengan sistem 
pertahanan anti misil/rudal dalam mencegah 
dan menggagalkan kemampuan musuh untuk 
melakukan serangan balasan. Fungsi dari sistem 
radar ini akan berpengaruh dan mendukung 
terhadap kinerja suatu sistem MLRS dari aspek 
taktik yaitu Fire and Forget pada saat beroperasi 

“Artileri Medan TNI AD yang 
berbasis teknologi peluru kendali/

guided missile merupakan suatu 
kebutuhan sebagai salah satu 

proses revolusi teknologi yang 
harus disiapkan agar Artileri 

Medan selalu disegani di kawasan 
regional.”

(Jenderal TNI Andhika Perkasa, 
S.E.,M.A.,M.Phil.,Ph.D.)
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dimana bukan hanya menunjukkan fungsinya 
dalam hal tracking munisi dan posisi melainkan 
juga mampu mendeteksi keberadaan jelajah 
rudal khususnya misil musuh yang melakukan keinginan untuk menyerang. Harapannya, sistem 
radar AV-ERF dapat di upgrade dengan dilengkapi 
Intercept System untuk secara cepat mengetahui 
jelajah misil musuh sehingga seluruh pasukan 
dapat mengambil keputusan untuk berlindung 
dan melakukan serangan balasan. Sehingga, perlu 
telaahan pembahasan lebih lanjut mengenai aspek 
teknis, strategi dan taktik dalam penggunaannya 
karena dapat dikatakan kemampuan rudal jelajah 
untuk menyerang maupun menangkal ini sangat 
vital bukan hanya dapat menghancurkan musuh 
di pertempuran darat melainkan di laut maupun 
di udara.

Melengkapi komputer pada kendaraan AV-VCC 
(Kodal Komandan Batalyon) dengan Advanced 

Field Artillery Tactical Data System (AFATDS).

Kemampuan rudal PsRM memberikan 
peningkatan kemampuan bukan hanya pada 
kecanggihan teknologi senjata Artileri Medan 
melainkan juga terhadap Komandan satuan 
Armed dalam memimpin suatu tugas operasi 
pertempuran. Saat ini, AV-VCC merupakan salah 
satu kendaraan yang diperuntukan kepada 
Komandan dalam mengontrol dan mengendalikan 
penembakan. Apabila dihadapkan kemampuan 
rudal PsRM dengan daya jelajah tembakan yang 
sangat jauh tersebut, penting bagi seorang 
Komandan untuk memiliki visualisasi terhadap 
kondisi sasaran dari hasil setiap penembakan. Hal ini perlu di dukung oleh penambahan sistem 
computer pada kendaraan AV-VCC yaitu Advanced 

Field Artillery Tactical Data System (AFATDS). 
AFATDS adalah sistem pendukung pengawasan 

dan pengendalian bagi Komandan Artileri Medan 
dalam rangka memberikan dukungan otomatis 
mulai dari tahap perencanaan, koordinasi, 
pengendalian, dan pelaksanaan penembakan. 
AFATDS memprioritaskan target yang diterima 
dari berbagai sensor dan melakukan analisis 
serangan menggunakan data situasional yang 
dikombinasikan dengan panduan komandan. Hasilnya adalah opsi dukungan tembakan yang 
tepat waktu, akurat, dan terkoordinasi untuk 
melibatkan target menggunakan jenis munisi 
yang akan digunakan. Sistem ini memberikan fleksibilitas lengkap untuk mengelola serangan 
terhadap target yang telah direncanakan 
sebelumnya dan yang sensitif terhadap waktu. 
Jika sistem ini dapat diinput pada sistem 
kendaraan AV-VCC, satuan Artileri Medan dengan 
kemampuan LRPF akan memberikan peran besar 
dalam pertempuran secara efektif dan optimal.

Sebagai penutup, beberapa penjelasan pada 
pembahasan artikel tersebut diatas adalah suatu 
harapan besar bagi Artileri Medan TNI AD untuk 
dapat bersaing dengan mengikuti perkembangan 
teknologi canggih saat ini dimana PsRM mulai 
digunakan oleh Angkatan Bersenjata Negara maju 
dalam mewujudkan LRPF. Dan, apabila sistem 
PsRM ini dapat di upgrade pada sistem MLRS ASTROS II MK 6 dapat menjadi suatu terobosan 
teknologi untuk meningkatkan kemampuan 
alutsistanya dan kemampuan militer TNI AD 
dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.
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Oleh : Letkol Ckm dr. Boy Ramurthi

(Kabagbankes & Kessus Subditbindukkes Sdircab Puskesad)

I
ndonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. 
Berdasarkan data Badan Informasi Geospasial 
(BIG) pada 2013 jumlah pulau di Indonesia ada 13.466 pulau. Luas daratan adalah 1.922.570 Km2 (37,1%), dan luas perairan adalah 3.257.483 Km2 (62,9%), hingga total luas Indonesia adalah 5.180.053 Km2. Garis pantainya kurang lebih sepanjang 81.000 Km. Pulau-

pulau Indonesia terbentuk tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. 
Kondisi tersebut menyebabkan Negara Indonesia 

menjadi salah satu Negara yang mempunyai 
potensi tinggi terhadap bencana gempa bumi, 

tsunami, letusan gunung api dan gerakan 
tanah (tanah longsor). Seperti gempa 

bumi yang terjadi di wilayah Majene 
dan Mamuju di Provinsi Sulawesi 

Barat pada jarak 27 kilometer arah 
Tenggara Kota Mamuju dengan 
kedalaman 10 kilometer pada koordinat 2,91 LS dan 118,99 BT. 
Dengan kekuatan gempa terbesar 
terjadi pada Jumat (15/1/2021) dini hari pukul 02.28 WITA dan saat ini 

sudah terjadi 39 kali gempa susulan.

Melihat besarnya kerawanan 
bencana alam di Indonesia, maka 

TNI Angkatan Darat berkewajiban 
untuk berperan secara aktif. Upaya 

penanggulangan berbagai peristiwa bencana 
alam tertuang pada UU Nomor 34 Tahun 2004 

tentang TNI. Pasal 7 ayat (2) b point 12 mengamanatkan bahwa TNI: “membantu menanggulangi akibat 
bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan”. Pasal tersebut merupakan bagian 
dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI. TNI merupakan instansi yang paling efektif, 
terorganisasi dan mobile dalam konteks penanggulangan bencana di wilayah kedaulatan Republik 
Indonesia.  Namun demikian kemampuan dan kekuatan TNI AD baik dari aspek Sumber Daya Manusia 
(SDM), Alutsista, Sarpras maupun peranti lunaknya masih terbatas. Kondisi tersebut, jika dihadapkan 
pada luas wilayah, bentuk sumber daya nasional Indonesia belum seluruhnya diberdayakan untuk 
menunjang tugas penanggulangan bencana alam.

Rumah Sakit Lapangan TNI AD merupakan unit pelayanan yang dipersiapkan  untuk membantu 
fungsi pelayanan kesehatan rujukan (rawat jalan, rawat inap, UGD, kamar operasi, laboratorium, 
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dll) yang dilaksanakan dalam kondisi darurat 
seperti bencana alam gempa bumi. Dalam 
pengorganisasian, unit pelayanan tersebut 
terdiri dari bagian-bagian yang saling bekerja 
sama di dalam memberikan pelayanan medik 
dasar dan spesialistik baik untuk perorangan 
maupun kelompok korban bencana. Untuk 
dapat menjalankan fungsi secara baik tentunya 
diperlukan pengorganisasian yang dijabarkan 
ke dalam bentuk organisasi dengan tugas 
dan fungsi masing-masing bagian yang jelas. 
Demikian pula, mekanisme koordinasi antar-
bagian juga tergambar dengan jelas sehingga 
tidak menimbulkan kesan yang tumpang tindih di 
dalam operasionalisasinya. Selain itu, mobilisasi 
tenaga yang bekerja pada setiap bagian juga 
diatur sedemikian rupa agar dapat menjalankan 
fungsinya dengan baik. Melalui pendirian rumah 
sakit lapangan TNI AD diharapkan mampu 
mengembalikan fungsi rumah sakit sebagai pusat 
rujukan korban pada situasi bencana.  Kemudian 
rumah sakit lapangan TNI AD adalah rumah sakit 
bersifat mobile dan dapat ditempatkan di situasi 
dan kondisi yang aman serta mampu memenuhi 
seluruh kebutuhan rumah sakit pada umumnya. 

PEMBAHASAN

Gempa di Mamuju terjadi 2 hari secara 
berturut-turut. Gempa pertama kali pada hari 
Kamis (14/1/2021) pukul 14.45 WITA dengan 
kekuatan 5,9 SR. Gempa dengan kekuatan lebih besar 6,2 SR kembali keesokan harinya, yakni pada Jumat (15/1/2021) dini hari pukul 02.28 
WITA hingga saat ini sudah terjadi 39 kali gempa 
susulan. Kondisi tersebut mengakibatkan dampak 
kerusakan, korban jiwa, gangguan komunikasi 
dan pemadaman listrik.

Jumlah korban jiwa dari gempa berkekuatan 6,2 SR di Kabupaten Mamuju dan Majene sebanyak 
105 orang. Dengan rincian, 95 orang ditemukan di 
Mamuju dan 10 orang di Majene. Sementara itu, 3.369 orang luka-luka. 426 orang luka berat, 240 
orang luka sedang, dan 2.703 orang luka ringan. 
Ada 2 orang meninggal dunia di pengungsian 
karena sakit dan 3 orang dinyatakan hilang.

Untuk membantu penanganan korban 
gempa, Kepala Staf Angkatan Darat, Jenderal 
TNI Andika Perkasa, S.E., M.A., M.Sc., M.Phil., 
Ph.D memberikan arahan untuk mendirikan 
rumah sakit lapangan TNI AD yang dipimpin 
oleh Danyonkes-2/2 Kostrad Letkol Ckm dr. Ayiq 
Mahmud, Sp.OT (K) Spine di sekitar lokasi gempa 
dengan fasilitas yang memadai. Perintah Kasad 
dan hasil koordinasi Puskesad untuk menyiapkan 
serangkaian rumah sakit lapangan terdiri dari 
instalasi gawat darurat, kamar operasi, ruang 
recovery, ICU, ruang perawatan, laboratorium, 
hingga tenda untuk petugas medis yang bekerja.  
serta 153 personel yaitu 140 personel prajurit 
Yonkes 2 Divisi II Kostrad dan 13 personel dari 
Puskesad terdiri dari dokter spesial orthopedi, dokter spesialis mata, dokter spesialis THT, dokter 

Ambulan Mini ICU Dan Mobil Komunikiasi
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spesialis anestesi, dokter spesialis anak, dokter 
spesialis bedah, dokter spesialis kebidanan dan 
tenaga para medis lainnya.

Rumah sakit lapangan yang digelar di Korem 
142/Tatag Mamuju Sulawesi Barat,berkapasitas 100 tempat tidur dan 28 set tenda serta fasilitas 
pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, 
radiologi, farmasi, dan Central Sterile Supply 
Department (CSSD), merupakan rumah sakit 
terbaru dan terlengkap yang dimiliki oleh TNI AD  
saat ini dengan didukung 22 unit Truck Logistik 
dengan total muatan 100 Ton, 2 unit Mobile 
Genset 150 Kva, 2 unit Sanitary Truck, 1 unit 
Truck BBM, 1 Unit  Mobile Communication, 1 unit 
Ambulance Medic,  1 Unit Field Kitchen dan 1 unit 
Mobile Water Treadment. Rumah sakit lapangan 
ini didisain sesuai dengan medan yang ada di 
wilayah Indonesia yang dapat diangkut dengan pesawat Herkules, kapal ADRI dan melalui jalur 
darat, sehingga mampu digelar dengan waktu 
yang tepat dan cepat dalam rangka OMP maupun 
OMSP dalam rangka operasi penanggulangan 
bencana alam di wilayah Indonesia

Kapasitas rumah sakit lapangan TNI AD 
mampu menampung ratusan pasien. Sedikitnya 
ada 147 tenaga medis yang siapkan untuk 

Foto 3 Pelayanan Kesehatan di Rumkit Lapangan

merawat pasien, ada delapan dokter spesialis dan 
dua dokter umum siap merawat pasien. Selain itu 
rumah sakit darurat yang dibangun TNI AD itu 
juga dilengkapi ruang operasi dan laboratorium.

Selain melayani masyarakat korban  gempa, 
ditengah situasi pasca gempa, seorang ibu 
melahirkan bayi pada Rabu (24/1/2021) di 
rumah sakit lapangan TNI Angkatan Darat dengan 
proses persalinan caesar yang ditangani oleh 
dr. Sam Richard, Sp.OG. Sampai saat ini sudah 
tercatat telah berhasil membantu kelahiran dua 
bayi secara caesar masyarakat korban gempa. 
Adapun kasus lain, Yonkes Angkatan Darat juga 
menggelar operasi patah tulang yang dialami 
oleh masyarakat setempat yang menderita patah 
tulang akibat gempa. Walau demikian para pasien 
yang akan diambil tindakan medis, harus terlebih 
dahulu mengikuti tes swab PCR.

PENUTUP

Situasi ancaman gempa dihadapkan dengan kondisi geografis pulau-pulau Indonesia berada 
pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng Australia, lempeng Pasifik, dan 
lempeng Eurasia, menyebabkan Negara Indonesia 
menjadi salah satu negara mempunyai potensi 
tinggi terhadap bencana gempa bumi.Efektifitas rumah sakit lapangan TNI AD 
dalam penanggulangan bencana alam diharapkan 
dapat menjadi pengganti fungsi fasilitas kesehatan 
yang rusak, memperpendek jarak rujukan dan mempercepat tindakan definitif.

Kesimpulan bahwa rumah sakit lapangan 
TNI AD merupakan alternatif tambahan dalam 
penanganan dan penanggulangan bencana alam 
sehingga TNI AD merupakan unsur terdepan 
dalam memberikan pelayanan dan penanganan 
dari dampak yang ditimbulkan akibat bencana 
alam yang terjadi di wilayah Indonesia. 
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Oleh : Mayor Inf Kunto Adi Setiawan

(Kasiops Divisi 3 Kostrad)

S
ituasi keamanan dunia internasional yang 
sedemikian dinamis menuntut adanya upaya 
kerjasama antar negara dengan membentuk 
aliansi di tengah-tengah persaingan global yang riskan menimbulkan konflik. Pada umumnya konflik disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan, 

gesekan antar etnik, perebutan sumber daya alam, kepentingan politik dan persoalan perbatasan, sehingga menjadikan konflik 
saat ini bersifat kompleks dan multidimensional. Sekalipun 
dunia saat ini tengah prihatin dalam menghadapi pandemi Covid-19, namun konflik antar negara masih saja terjadi. Sebagai contoh konflik antara Armenia dan Azerbaian 
yang terjadi sejak tanggal 27 September 2020 yang 
lalu dan telah menimbulkan kerugian ratusan korban 
jiwa. Sebagai lembaga internasional, hal ini merupakan tanggung jawab PBB untuk menyelesaikan konflik yang 
terjadi di negara tersebut. Apabila situasi semakin 
memburuk, PBB akan mengeluarkan resolusi yang 
kemungkinan berisi pengerahan pasukan sebagai 
peacekeepers dalam misi perdamaian dunia.

Keikutsertaan Indonesia dalam misi perdamaian dunia 
pada dasarnya merupakan implementasi dari politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif serta 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada alinea ke-4, yaitu ikut serta dalam 
menciptakan ketertiban dunia. Pengiriman kontingen Indonesia itu sendiri berpedoman pada  UN 
Charter Chapter VI : Pacific Settlement Of Disputes1,  di mana penyelesaian konflik lebih menitik beratkan 
dengan cara negosisasi, mediasi, konsiliasi, penyelesaian secara hukum atau bantuan dari regional yang 
dipilih oleh pihak yang bertikai. Sejak tahun 1957 Indonesia telah terlibat aktif dalam misi perdamian 
PBB dengan mengirimkan prajurit-prajurit TNI terbaiknya melalui Kontingen Garuda. Tercatat hingga 
saat ini deployment peacekeepers TNI berjumlah 2523 orang yang tersebar di 8 misi perdamaian dunia, antara lain UNIFIL (1253), MONUSCO (1036), MINUSCA (213), MINURSO (2), MINUSMA (8), UNAMID (3), 
UNMISS (4) dan UNISFA (4)2. Kinerja Kontingen Garuda telah memperoleh apresiasi yang sangat positif, baik dari PBB maupun dari masyarakat di negara yang sedang dilanda konflik. Tidak mengherankan apabila pada tahun 2018 Indonesia kembali terpilih untuk kedua kalinya menjadi anggota Dewan 
Keamanan Tidak Tetap PBB periode 2019-2020. 

Mengubah Mindset Fighter menjadi Peacekeeper.

Peran Satuan Kostrad sebagai Kontingen Garuda yang telah dilaksanakan selama ini antara lain tugas konstruksi melalui pengiriman Satgas Kompi Zeni di Haiti, pengamanan blue line melalui 
pengiriman Satgas Yonif Mekanis di Lebanon Selatan, serta pengamanan kelompok bertikai  melalui 

 1. Charter of the United Nations: Supplement No. 5 (1970-1978) 2. Seminar Online Ikatan Alumni UNHAN dan Indonesia Peace and Conflict Resolution Association (IPCRA) “ A piece of Peace form Indonesia to the World” entitled “Pasukan Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI : Kontribusi Nyata bagi Indonesia dan Dunia.” pada tanggal 8 Juli 2020
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pengiriman Satgas Yonif Mekanis di Darfur 
dan Satgas Rapid Deployable Battalion (RDB) 
di Kongo. Satuan Kostrad yang diberangkatkan 
tersebut merupakan Satuan terpilih yang dinilai 
telah berhasil atau dengan kata lain merupakan 
“hadiah” dari Komando Atas terhadap prestasinya 
di daerah operasi. Oleh karena itu tidaklah 
mengherankan apabila setiap Satuan berlomba-
lomba untuk meraih nilai tertinggi demi status 
sebagai Satgas yang dinilai berhasil dalam tugas. 
Poin tinggi akan diraih apabila Satgas berhasil 
memperoleh senjata api melalui kontak tembak 
atau berhasil menangkap maupun melumpuhkan 
tokoh separatis melalui kontak tembak.3  Agar 
tujuan tersebut mencapai hasil yang optimal maka 
konsep operasi yang digelar yaitu operasi intelijen, 
operasi tempur dan operasi teritorial.4 Namun 
ancaman yang muncul tidak hanya berasal dari 
lawan yang dihadapi saja melainkan juga berasal dari kondisi cuaca dan medan yang ekstrim. Hal 
inilah yang menuntut Prajurit Kostrad untuk 
menjadi seorang fighter agar dapat survive dan 
sukses dalam menunaikan misinya.

Ada kesamaan konsep operasi yang 
digelar antara operasi pamrahwan dan operasi 
pemeliharaan perdamaian dunia, yaitu sama-
sama menggelar operasi intelijen dan operasi 
teritorial. Operasi intelijen yang digelar dalam 
misi perdamaian dunia bertujuan untuk 
memperoleh informasi terkini tentang situasi 
di daerah operasi dan perkembangan di antara 

Satgas TNI RDB Monusco menurunkan 32 pucuk senjata jenis AK-47 beserta 43 orang milisi bersenjata secara sukarela

negara atau kelompok yang bertikai. Sedangkan 
operasi teritorial digelar dalam wadah kegiatan 
Civil Military Coordination (CIMIC) di wilayah 
Area of Responsibility (AoR). Tidak adanya operasi 
tempur yang digelar tidak menuntut seorang 
prajurit untuk menjadi fighter, namun bukan 
berarti menghilangkan profesionalismenya 
sebagai seorang prajurit. Kemampuan dasar 
prajurit seperti kemampuan menembak, bela 
diri, bernavigasi, berkomunikasi dan memiliki fisik yang prima harus senantiasa dijaga. Untuk 
menjadi seorang peacekeeper pendekatan 
secara humanis atau soft approach harus lebih 
dikedepankan daripada hard approach sebagai 
seorang fighter.

Diperlukan personel yang betul-betul 
memenuhi kriteria PBB, terutama di bidang 
bahasa, kesehatan, kesehatan mental/jiwa dan kemampuan fisik. Berkaca dari pengalaman 
seleksi yang telah diselenggarakan selama ini, 
tingkat kegagalan personel pada materi seleksi 
kesehatan dan kesehatan jiwa mendekati angka 40%. Dari berbagai data yang dikumpulkan 
dapat dianalisa bahwa hal tersebut disebabkan 
oleh adanya ketidaksiapan Satuan yang belum 
mampu mengubah mindset fighter prajuritnya 
selama pelaksanaan seleksi. Oleh karenanya, 
bagi Satuan Kostrad yang disiapkan sebagai main 

body Kontingen Garuda agar diberikan waktu 
untuk melaksanakan konsolidasi dan pembekalan 
tentang hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi 
seorang peacekeeper. Dua bulan sebelum 3. Petunjuk Teknis Kriteria Penilaian Keberhasilan Satuan Tugas TNI pada Pelaksanaan Operasi Nomor Kep/370/V/2014 Tanggal 28 Mei 2014.

4. Naskah Sementara Buku Petunjuk Operasi TNI tentang Operasi Mengatasi Gerakan Separatis Bersenjata Lampiran Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/43/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008.
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pelaksanaan seleksi dimulai, Pre-Recruitment 

Mobile Team (PRMT) akan dikirimkan ke satuan 
main body untuk memberikan informasi awal 
tentang pelaksanaan tugas sekaligus pemberian 
motivasi kepada calon peserta agar siap 
menghadapi seleksi. 

Lesson Learned Tugas Misi Perdamaian Dunia

Beberapa Satuan Kostrad telah diberikan 
kesempatan untuk bergabung dalam Kontingen 
Garuda ke beberapa daerah misi. Pengalaman-
pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan 
tugas tersebut hendaknya menjadi pembelajaran 
dalam rangka menyiapkan Satuan Kostrad yang 
akan ditunjuk sebagai main body berikutnya. 
Beberapa pelajaran penting yang dapat diambil 
antara lain dari aspek komunikasi, komando 
dan pengendalian (command, control and 

communication), aspek mobilitas (mobility), 
aspek perlindungan kekuatan (force protection) 

serta aspek keberlanjutan (sustainability).5 

Dalam pelaksanaan misi perdamaian dunia, 
aspek komunikasi untuk mendukung komando 
dan pengendalian mendapatkan perhatian yang serius dari PBB. Hal ini dibuktikan dengan adanya 
kegiatan Operational Readiness Inspection (ORI) yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali. Hal-
hal yang diperiksa dalam kegiatan ini adalah 

kesiapan operasional perlengkapan dan material 
yang dibawa oleh Satgas, terutama kesiapan 
operasional alat komunikasi. 

Satuan yang dikirimkan untuk melaksanakan 
tugas operasi misi pemeliharaan perdamaian 
dunia dituntut untuk memiliki mobilitas yang 
cukup tinggi. Oleh sebab itu Satuan yang 
dikirimkan dalam misi tersebut perlu dilengkapi 

5. United Nations Infantry Battalion Manual (UNIBAM) yang dikeluarkan oleh Department of Peacekeeping Operations pada bulan Agustus 2012

Satgas TNI RDB Monusco melaksanakan kegiatan 
pengobatan massal di daerah operasi

dengan Alutsista kendaraan tempur yang mampu 
bergerak secara dinamis di segala medan. Pada 
umumnya Satuan Kostrad tidak dilengkapi 
dengan Alutsista tersebut, sehingga bagi Satuan 
yang ditunjuk sebagai main body Satgas akan 
mendapatkan dukungan personel awak Ranpur 
dari luar Satuannya. Awak ranpur yang terbatas 
jumlahnya menuntut adanya back up untuk 
mengantisipasi dinamika yang terjadi di daerah 
operasi. Dengan memanfaatkan Brigif Mekanis 
yang dimiliki oleh Satuan Kostrad maka dapat 
diselenggarakan latihan pembekalan awak ranpur 
dalam rangka membentuk kader awak ranpur 
Satgas. Latihan pembekalan ini dapat diberikan 
sebelum pelaksanaan Latihan Pra Tugas yang 
diselenggarakan oleh PMPP TNI.

Segala kemungkinan ancaman yang 
ada di daerah operasi, baik secara langsung 
maupun tidak langsung, perlu disikapi dengan 
memperhatikan aspek perlindungan kekuatan 
(force protection). Selama pelaksanaan misi 
PBB terdapat suatu kegiatan dalam rangka 
menilai kemungkinan kerawanan yang timbul 
terhadap Satgas atau dikenal dengan sebutan 
Vulnerable Assesment (VA). Hal-hal yang dinilai 
di antaranya fasilititas, daya tahan dan dukungan 
logistik pos-pos Satgas. Dari beberapa kriteria 
penilaian yang ada maka dapat disimpulkan 
bagaimana kerawanan yang mungkin dihadapi 
oleh Satgas tersebut dan kemampuan Satgas 
dalam menghadapainya. Selain itu, kemampuan 
keberlanjutan (sustainability) Satuan seperti 
pemenuhan kebutuhan logistik, akomodasi, 
kebersihan/sanitasi, pemeliharaan, pencegahan 
kerusakan materiil, dukungan kesehatan, dan 
sebagainya akan dinilai oleh PBB melalui tim 
COE (Contigent Own Equipment). Tim ini akan 
menentukan apakah Satgas telah memenuhi 
persyaratan peralatan dan perlengkapan sesuai 
standar atau sebaliknya. Beberapa pengalaman 
temuan tim VA dan COE pada Satgas sebelumnya 
hendaknya dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi 
dalam penyiapan Kontingen Garuda berikutnya, 
terutama Kontingen dari Satuan Kostrad.

8 Kekuatan Cakra to Win the Heart and MindPembinaan fisik Prajurit Kostrad harus 
senantiasa dikedapankan dalam rangka menjaga 
kesiapan operasional Satuan, namun pembinaan 
mental yang melatih intusi, kecerdasan emosional 
dan kecerdasan spiritual pun tidak boleh 
diabaikan. Melalui delapan Kekuatan Cakra yang 
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meliputi Niat, Sikap dan Perilaku, Pancaran 
Mata, Komunikasi, Kesiagaan, Daya Imajinasi, 
Keputusan dan Keyakinan, diharapkan mampu 
meningkatkan kepekaan prajurit Kostrad dalam 
membaca segala hal yang ada di lingkungannya.6 
Delapan Kekuatan Cakra ini dapat diaplikasikan 
dalam bentuk anjangsana dan silaturahmi. 
Informasi tentang potensi, kelebihan, kelemahan, 
kondisi sesungguhnya, kendala, permasalahan 
atau kesulitan obyek yang sedang kita hadapi 
dapat kita peroleh melalui kegiatan ini. Kegiatan ini 
juga merupakan salah satu bentuk implementasi 
dari komunikasi sosial yang terbukti ampuh 
melumpuhkan sasaran tanpa melalui tindakan 
kekerasan. Penyerahan senjata dengan sukarela 
dan penyerahan diri separatis secara sadar untuk 
bergabung kembali dengan NKRI, merupakan 
beberapa contoh keberhasilan pendekatan Satgas 
selama melaksanakan tugas operasi di dalam 
negeri. Kegiatan ini pun masih relevan untuk 
diterapkan dalam misi perdamaian dunia dalam 
rangka winning the heart and mind masyarakat 
setempat.

Satgas TNI Konga XXXIX-B RDB/MONUSCO, 
yang 425 prajuritnya berasal dari Yonif Para 
Raider 503 Kostrad, berhasil menyentuh hati milisi 
Kongo sehingga dapat mewujudkan perdamaian 
antara milisi tiga suku di Desa Kashege, Kalemie 
Provinsi Tanganyika, Kongo pada tanggal 25 Juni 
2020 yang lalu.7 Berbagai upaya Satgas telah 
berhasil menyentuh dan memenangkan hati dan 
pikiran masyarakat setempat untuk menciptakan 
kondisi yang kondusif dan stabil di Kongo. 
Melalui berbagai kegiatan patroli rutin disertai 

6. Standard Operating Procedures J-3 Vulnerability Assesment Process, Juni 20077. Letjen TNI Besar Harto Karyawan, The 8 Power of Cakra, 8 Kekuatan Cakra, Sumber Inspirasi, Profesionalisme dan Senjata Pamungkas Prajurit Darma Putra Kostrad (2020), hal. 161

Satgas TNI RDB Monusco melaksanakan kegiatan CIMIC di 
daerah operasi

Satgas TNI RDB Monusco melaksanakan kegiatan 
anjangsana di daerah operasi

kegiatan CIMIC di wilayahnya, Satgas ini juga 
berhasil meyakinkan para milisi untuk kembali 
ke masyarakat beserta menyerahkan peralatan 
perangnya kepada MONUSCO. Pada tanggal 
5 Oktober 2020 yang lalu, Satgas ini mampu 
menurunkan 32 pucuk senjata jenis AK-47 beserta 
43 orang milisi bersenjata secara sukarela melalui 
pendekatan persuasif dan dialog dengan para 
pemangku adat di desa N’sela hingga Mapanda.8 
Total sampai dengan saat ini Satgas TNI RDB di 
Kongo telah berhasil menyadarkan sebanyak 329 
orang milisi bersenjata dan 133 pucuk senjata api dengan 436 butir munisi. Apresiasi luar biasa 
telah diberikan oleh MONUSCO dan masyarakat 
Kongo khususnya, atas prestasi-prestasi yang 
telah dicapai oleh Satgas ini.

Dari uraian tulisan di atas dapat disimpulkan 
bahwa untuk meningkatkan peran Kostrad dalam 
mengemban misi pemeliharaan perdamaian 
dunia, beberapa upaya yang dapat dilakukan 
pertama kali yaitu mengubah mindset fighter 
menjadi peacekeeper terhadap Satuan Kostrad 
yang akan diberangkatkan tugas. Selanjutnya 
pengalaman-pengalaman Satgas PBB sebelumnya 
hendaknya dijadikan bahan acuan selama tahap 
penyiapan Satgas, sekaligus pengalaman tersebut 
juga dapat diaplikasikan dalam penugasan 
operasi di dalam negeri. Selain itu, delapan 
Kekuatan Cakra yang merupakan hasil renungan, 
pemikiran, ucapan dan tindakan Letjen TNI Besar Harto Karyawan, hendaknya diaplikasikan 
melalui kegiatan anjangsana dan silaturahmi yang 
terbukti membawa keberhasilan Satgas, baik 
di dalam negeri maupun dalam tugas Operasi 
Pemeliharaan Perdamaian Dunia. 
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Oleh: Mayor Chb Adi Wahyu Pribadi, S.KOM.

(Kasisat Bagjar Subditbonkom Sdircab Pushubad)

I
ndonesia merupakan salah satu negara yang memiliki 
tingkat resiko bencana alam yang tertinggi di 
dunia (High risk disaster country). Belum selesai 
kita menhadapi bencana non alam Pandemi 
Covid–19, di awal tahun 2021 beberapa bencana 

berskala besar kembali tejadi. diantaranya bencana gempa berkekuatan 6,2 Skala Richter (SR) yang mengguncang 
Kabupaten Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat pada 
Jumat (15/1/2021).  Belum selesai penanganan 
bencana gempa di mamuju kita kembali dikejutkan 
dengan bencana banjir yang melanda hampir diseluruh 
wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Banjir bandang 
yang melanda wilayah Provinsi Kalimantan Selatan 
mengakibatkan ribuan rumah yang terendam banjir 
sejak Jumat (15/1/2021) pagi.

 Dari 2 (dua) kejadian bencana tersebut 
tentunya memiliki dampak baik kerusakan perumahan 
penduduk,  Infrastruktur tranportasi,  bangunan, jalan, 
tempat tinggal dan juga sarana Telekomunikasi, melihat 
kondisi tersebut TNI Angkatan Darat tentunya berkewajiban 
untuk berperan menanggulangi dampak bencana. sebagaimana 
amanah UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Pasal 7 ayat (2) b point 12 mengamanatkan 
bahwa TNI: “Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan 
kemanusiaan”. Pasal tersebut merupakan bagian dari tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) TNI.

Pushubad selaku Balakpus yang berada dibawah kendali langsung Mabes TNI-AD juga memiliki peran 
yang tak kalah pentingnya dalam penangulangan dampak bencana khusunya dibidang Telekomunikasi. 
Sebagai Balakpus yang memiliki semboyan “PERHUBUNGAN TIDAK MEMENANGKAN PERTEMPURAN 

NAMUN TANPA PERHUBUNGAN PERTEMPURAN TIDAK DAPAT DIMENANGKAN“ Pushubad juga memiliki 
peran saat penangulangan dampak bencana yang terjadi. Dari informasi yang dilaporkan oleh Pangdam 
XIII/Mdk dan Pangdam VI/Mlw saat Video Conference dengan KASAD dan hasil koordinasi langsung 
Kapushubad dengan pejabat Kahubdam yang berada diwilayah terdampak bencana dapat diinventarisir 
banyak wilayah yang terisolir akses komunikasi sebagai akibat rusaknya Infrastruktur komunikasi yang 
ada. Dan tentunya kendala dibidang Komunkasi ini turut mempersulit proses penanganan bencana dan 
koordinasi baik dikewilayahan sekaligus koordinasi antara daerah dan pusat.

Setelah mendapat perintah dan arahan dari KASAD dan hasil koordinasi langsung dengan para 
pejabat Kahubdam di wilayah dan juga koordinasi dengan Balakpus lainnya tentang rencana bantuan 
yang akan di kerahkan oleh TNI AD maka Kapushubad menyusun rencana dukungan perhubungan 
yang akan di berikan ke 2 (dua) wilayah terdampak bencana tersebut. dalam waktu yang sangat singkat 
untuk proses penyiapan Sejumlah personil dan materil di berangkatkan menuju wilayah bencana pada tanggal 18 Januari 2021 menggunakan kapal ADRI 50 dan ADRI 51. Berdasarkan data yang 
dihimpun,  khusus menangani bencana gempa di wilayah Mamuju Provinsi Sulbar tercatat sebanyak 
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Personel (team teknis) dan Materiil Pushubad tiba di 
pelabuhan lokasi yang terdampak bencana alam 

29 personel Perhubungan gabungan baik dari 
Yonhub dan Sathub setempat dikerahkan untuk 
membantu kelancaran komunikasi di wilayah 
bencana. Selanjutnya untuk bencana alam banjir 
yang berada diwilayah Provinsi Kalsel tercatat 
25 personel perhubungan gabungan  yang 
dikerahkan.

Guna membantu menangani terputusnya 
komunikasi di daerah bencana gempa di 
wilayah Mamuju Provinsi Sulbar Pushubad juga memberikan dukungan materil berupa :  6 set Radio SSB, 160 set  HT, 3 set HP Satelit, 10  buah 
Accu, 10 unit Genset, 40 buah Solar Cell dan juga 8 set Repeater. Selanjutnya untuk mendukung 
Komunikasi penanganan dampak banjir di wilayah 
provinsi Kalimantan selatan tercatat sebanyak :  2 set Radio SSB, 85 set  HT,  20  buah Accu, 10 unit Genset, 20 buah Solar Cell dan juga  8 set Repeater.

Selain dukungan materil peralatan 
komunikasi bagi Kodal petugas yang menangani 
bencana gempa di wilayah Mamuju Provinsi 
Sulbar, Pushubad juga memberikan dukungan 
perangkat Alkom untuk Rumah Sakit Lapangan 
AD, berupa : 1 unit kendaraan Komob, 1 set V-sat 
Mangoesky Mobile sebagai sarana akses Internet 
dan Vikon antara rumah sakit  lapangan yang 
berada di wilayah bencana dengan RSPAD dan 
Kodal langsung KASAD. 

Disisi lain  Pushubad juga turut 
memperhatikan kesulitan akses Internet yang 
di butuhkan baik oleh tenaga medis dan juga 
masyarakat yaitu dengan memberikan dukungan 
tambahan akses internet berupa : Astinet kapasitas 
100 Mbps (LAN) untuk Vicon, WMS Net kapasitas 
100 Mbps (Modem Wireless) layanan umum, Vsat Monggoesky 6 Mbps (Stasioner) keberadaan Vsat 
ini memberikan kemudahan akses internet di 
rumah sakit lapangan dan koordinasi petugas di 
lokasi penampungan korban bencana.

Ada hal unik dan menarik tentunya dalam 
setiap penugasan apa lagi diwilayah bencana kali 
ini baik diwilayah bencana gempa Mamuju dan 
juga wilayah banjir di Kalsel dengan terputusnya 
akses komunikasi yang disediakan operator 
layanan swasta yang ada namun dengan sigap nya 
layanan yang di berikan oleh team Pushubad dan jajaran Hubdam XIII/Mdk   berupa layanan Astinet 
kapasitas 100 Mbps (LAN), WMS Net kapasitas 
100 Mbps (Modem Wireless) bagi layanan umum 
untuk masyarakat dan. korban bencana  yang di 
lokasi pengungsian mendapatkan respon positif 
hal ini dengan banyaknya ucapan terimakasih dari 
masyarakat dan petugas setempat yang terkemas 
dalam testimoni yang di muat di siaran Televisi 
dan surat kabar hal ini dikarenakan sekalipun 
dalam kondisi tertimpa bencana namun mereka 
tetap mendapat akses internet guna berbagi kabar 
dan berita dengan menggunakan akses yang ada. 

Disisi lain kegigihan personel Gabungan Pushubad dan Hubdam VI/Mlw dalam menggelar 
Komunikasi radio yang digunakan sebagai sarana 
Kodal bantuan penanggulan dampak bencana 
juga mendapat respon positif dari Unsur BPD, 
Kominfo Provinsi Kalsel hal ini dikarenakan 
dengan kegigihan menerobos wilayah yang 
masih banjir untuk mengelar System Komunikasi 
disaat kondisi banjir masih melanda bukanlah 
suatu hal yang mudah dilakukan karena cukup 
mengandung resiko yang cukup tinggi resiko 
tersengat tegangan listrik di beberapa tower yang 
masih terendam banjir di Kalsel tentunya menjadi 
sebuah tantangan tersendiri bagi team teknis yang 
akan menginstal gelar komunikasi radio Reapeter 
di wilayah banjir namun dengan perhitungan dan 
pengetahuan teknis yang handal dari team teknis 
tetap dapat lanjut  bekerja menyelesaikan tugas 
hingga Siskom tersebut tergelar dan operasional 
sehingga komunikasi radio dapat menjadi 
sandaran team evakuasi dan team lainnya yang 
bekerja menanggulangi dampak banjir di Provinsi 
Kalimantan Selatan

Demikian sekilas cerita gambaran Dukungan 
Pushubad dalam membantu wilayah terdampak 
bencana alam untuk kelancaran Komunikasi 
semoga tulisan ini cukup memberikan gambaran 
bagi semua dalam mengetahui Peran Pushubad 
dalam penanggulangan Bencana alam Gempa 
di Mamuu Provnisi Sulawesi barata dan banjir 
bandang di Provinsi Kalimantan Selatan di tahun 
2021 semoga dapat menjadi pengembangan 
pengetahuan dan sumber informasi bagi kita 
bersama.
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