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Hari terus berjalan, peristiwa silih berganti mengisi
lembaran kehidupan. Syukur alhamdulillah majalah Gema
Diponegoro dapat kembali hadir secara digital pada edisi ke
294 tahun XXV Bulan Juni 2021. Semoga kehadirannya
tetap dapat memberikan manfaat bagi para prajurit, PNS dan
keluarganya khususnya dan pembaca pada umumnya.
Pembaca yang terhormat
Beberapa minggu setelah Hari Raya Idul Fitri 1442 H/
2021 M kasus Covid-19 yang sudah mulai melandai, kembali
merebak dengan perkembangan yang sangat cepat dan
menimbulkan banyak korban jiwa. Di wilayah Jawa Tengah
dimulai dari Kabupaten Kudus dan sekitarnya, juga wilayah
Kabupaten lainnya. Sinergitas antara TNI, Polri dan
Pemerintah terus bahu membahu untuk mengatasi
permasalahan ini. Informasi lebih lengkap dapat disimak
pada Rubrik Fokus.
Selanjutnya pada Rubrik Kodam dan Rindam redaksi
sajikan diantaranya kegiatan serah terima jabatan Kakumdam
IV/Dip., Kahubdam IV/Dip., Danyonif Raider 400/BR,
Danyon Zipur 4/TK, penerimaan jabatan Kapendam IV/Dip.
dan penyerahan jabatan Kabekangdam IV/Dip., Kegiatan
vaksinasi tahap kedua, penutupan Diktukba TNI AD TA
2021, Kunjungan Komisi I DPR RI ke Rumkit Bhakti Wira
Tamtama dan keikutsertaan Kesdam IV/Diponegoro dalam
pengolahan limbah alkes pandemi.
Ada juga kegiatan TMMD Reguler ke-111 di 4 wilayah
Kabupaten di Jateng dan DIY dan TMMD Sengkuyung di
tiap Kabupaten. Berbagai kegiatan satuan kita tampilkan
dalam Rubrik Berita Batalyon, Berita Korem, Lensa dan
Peristiwa. Disamping itu ada info pengetahuan umum dan
motivasi semoga bisa menambah motivasi kita dalam
berkarya, mengadi kepada nusa dan bangsa.
Tetap semangat dan terus berkreatifitas. (Redaksi)

Sekapur Sirih
Redaksi menerima tulisan berupa :
Artikel umum (Opini, kesehatan, pengetahuan, hukum,
teknologi, motivasi, prestasi satuan/individu),
berita atau foto, kartun dan karikatur
terutama yang berkaitan dengan kemanunggalan TNI dan
rakyat. Untuk kebutuhan alokasi, redaksi berhak untuk
menyunting naskah.
Ketentuan umum :
1. Artikel menyangkut tema yang sedang berkembang.
2. Untuk Opini disampaikan dalam bentuk essay bebas,
maksimal 1000 karakter.
3. Sertakan foto terbaik untuk mendukung artikel.
4. Pengiriman naskah paling lambat tanggal 15 setiap
bulannya.

FOKUS

Kasus Covid-19 kembali merebak di
beberapa daerah di Indonesia, beberapa
minggu setelah perayaan lebaran tahun
ini. Selain menyebar dengan cepat, virus
dengan berbagai varian itu juga banyak
menelan korban jiwa. Kabupaten Kudus
menjadi salah satu wilayah di Jawa
Tengah yang mengalami peningkatan
yang sangat pesat. Peningkatan awal
mencapai 30 persen dan terus
bertambah. Dalam sehari lebih dari lima
puluh orang meninggal dan hanya dalam
beberapa hari angkanya mencapai
ratusan orang.
Kondisi ini cepat berimbas di
beberapa kabupaten di sekitar Kudus
seperti Kabupaten Pati, Demak, Jepara,
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Grobogan. Sementara di wilayah lain, beberapa
Kabupaten di Jawa Tengah dan DIY juga mengalami
peningkatan seperti di Kabupaten Sleman, Kabupaten
Banyumas, Kabupaten Tegal dan sebagainya.
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto
didampingi Kapolda Jawa Tengah Irjen. Pol. Drs. Ahmad
Luthfi, S.H., S.St., M.K saat memimpin Apel gelar
pasukan TNI – Polri dalam penanganan melonjaknya kasus
Covid 19 di wilayah Kudus, di Alun Alun Kudus. Jumat
(04/06/2021) mengatakan Pelaksanaan apel gelar pasukan
penanganan Covid 19 ditujukan sebagai evaluasi dari
semua kegiatan mulai dari menegakkan PPKM mikro
maupun kegiatan manajemen rumah sakit.
Mayjen TNI Rudianto menyebutkan melonjaknya
penularan Covid 19 di wilayah Jawa Tengah termasuk
yang tertinggi ke empat se Indonesia dan Kudus
merupakan setengah dari Kontribusi Jawa Tengah. Terbukti
dengan kasus yang terus meningkat sebanyak 175 dan
yang meninggal 24 sampai 32 orang, jika terus dibiarkan
maka jumlahnya akan terus bertambah.
Ditambahkan, selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan
telah melewati pandemi Covid 19, tenaga kesehatan, TNI
maupun Polri sudah sama sama berjuang dalam
meminimalisir angka penyebarannya, untuk itu diminta
kepada seluruh unsur yang terlibat agar selalu menjaga
kondisi serta semangat guna mengatasi lonjakan Covid 19
di wilayah Kudus. Pangdam juga menekankan kepada
tokoh Agama agar turut berpartisipasi dalam penanganan
Covid 19 dengan memberikan contoh yang baik, sebab
seorang pemimpin merupakan panutan bagi
masyarakatnya. Untuk itu mari bersatu bersama sama
menekan angka penularan Covid 19 dengan terus
mematuhi protokol kesehatan.
Pangdam IV/Diponegoro juga mengingatkan bahwa
virus Covid 19 masih ada dan benar adanya, jangan

terlena dan jangan bosan untuk terus mematuhi protokol
kesehatan, selalu terapkan 3M (memakai masker, mencuci
tangan dan menjaga jarak) dan 3T ( testing, tracing,
treatment) dalam kehidupan sehari hari.
Kodam IV/Diponegoro menerjunkan 450 prajuritnya
dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Kudus. Para
prajurit dan Polri ini menjalankan tugas kemanusiaan
membantu para Babinsa dan Bhabinkamtibmas secara
humanis memberikan edukasi kepada masyarakat agar
sadar bahaya Covid 19. Para prajurit yang berasal dari
Satuan dan batalyon ini, sebelum terjun ke masyarakat
melaksanakan tes antigen untuk memastikan kesehatan
dalam kondisi bagus.
Sinergi Semua Komponen
Untuk menangani kasus Covid-19 di Kabupaten
Kudus, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto
bersama dengan Kapolda Jateng Irjen Pol Drs. Ahmad
Luthfi, S.H., S.S.T. M.K serta Forkopimda melaksanakan
Rapat Koordinasi penanganan kasus penyebaran Covid-19
di wilayah Kudus dan hasil yang disepakati diharapkan
mampu menekan maupun menyadarkan masyarakat akan
bahaya virus Corona tersebut.
Pangdam IV/Diponegoro menekankan seluruh unsur
terkait agar saling bersinergi memperbaiki sistem dan
memperkuat program pencegahan serta penanggulangan
Covid-19. Sinergi antar unsur terkait dan masyarakat untuk
meningkatkan efektivitas strategi yang sedang dijalankan.
Semua unsur membantu pihak rumah sakit dan
membenahi semuanya, penanganan warga yang isolasi
mandiri dipindahkan ke tempat yang lebih representatif di
Asrama Haji Donohudan Kec. Ngemplak, Kab. Boyolali.
Selanjutnya, pembentukan tim untuk memberikan
pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya
menjaga protokol kesehatan secara optimal dan
Juni 2021
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penekanan kepada masyarakat yang tidak ada kegiatan
maupun kepentingan di luar agar dirumah saja.
Pangdam IV/Diponegoro bersama Kapolda Jateng
saat melaksanakan peninjauan tempat isolasi pasien
Covid 19 dari Kudus di Asrama Haji Donohudan Kec.
Ngemplak Kab. Boyolali mengatakan TNI – Polri terus
melakukan upaya membantu pihak Forkopimda maupun
masyarakat untuk menekan serta memerangi virus
tersebut, melalui langkah-langkah maupun kebijakankebijakan.
Dihadapan awak media Kapolda Jateng
mengungkapkan Kontigensi Penanganan Penyebaran
Covid-19 di wilayah Jateng khususnya Kab. Kudus, TNI
– Polri telah menyiapkan 6 Unit Kendaraan Watercannon
yang tersebar di beberapa titik yang belum dilaksanakan
penyemprotan disinfektan, selain itu menyiapkan 27 unit
kendaraan Pen keliling untuk melaksanakan himbauan di
7 Kecamatan wilayah Kudus terkait dengan prokes dan
lainnya.
“Kita juga telah mem BKO Kesdam maupun Dokter
Kesehatan untuk diperbantukan terkait percepatan
penanganan pasien Covid di wilayah Kudus dan
menyiapkan 5 SSK untuk disebar guna memantau
kegiatan masyarakat khususnya di zona merah serta
melaksanakan Operasi Yustisi agar selalu menegakkan
prokes “, Ungkap Kapolda.
“PPKM Mikro akan diefektifkan kembali terkait 5M
dan 3T serta melaksanakan penyekatan di wilayah Kudus
dan menyiapkan 29 bus untuk mengevakuasi 1.280 orang
yang terpapar Covid 19 “, tambahnya.
Pangdam IV/Diponegoro menyampaikan terkait
penanganan Covid 19 di wilayah Kudus telah
menyiapkan 1 SST di wilayah Demak, Jepara, Pati,
Grobogan dan Blora untuk memperkuat penanganan
Covid 19 di wilayah tersebut. Pangdam juga menekankan
agar menutup seluruh tempat wisata serta mengurangi
mobilisasi terkait kegiatan masyarakat khususnya
mengadakan pesta atau syukuran.

“TNI Polri sudah bekerja maksimal, tetapi ini tidak
dapat berjalan tanpa ada peran seluruh tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh pemuda, Lembaga Swadaya
Masyarakat serta masyarakat itu sendiri, berikan contoh,
edukasi serta himbauan kepada masyarakat untuk tetap
menggunakan protokol kesehatan “, tegas Pangdam.
Pangdam juga menyebutkan peran masyarakat juga
sangat berpengaruh dalam memutus rantai penyebaran
Covid 19, kerjasama sangat dibutuhkan dalam
penanganan virus tersebut, sebab hal ini dapat dilakukan
apabila kita bersama.
Dalam Jumpa Pers terkait update penanganan Covid
19 di wilayah Kabupaten Kudus dan sekitarnya, di depan
Makodam IV/Diponegoro, Selasa (08/06/2021), Pangdam
IV/Diponegoro menyebutkan lanjutan rencana Kontijensi
penanganan, TNI – Polri telah memperbaiki dengan
menggabungkan data yang sudah ada guna menentukan
berapa perkembangan masyarakat yang positif, sembuh
dan meninggal. TNI – Polri juga melaksanakan perbaikan
PPKM berskala Mikro, manajemen Puskesmas, maupun
fasilitas Rumah Sakit.
Selain itu untuk para tenaga kesehatan agar
memerhatikan beberapa SOP seperti bagaimana cara
menggunakan dan melepas APD agar tidak
membahayakan dirinya serta saat menangani pasien Covid
19 dan SOP tenaga kesehatan saat berada di laboratorium
harus diperhatikan.
“Mekanisme evakuasi juga akan terus dilakukan sesuai
dengan prosedur sehingga pelaksanaannya efisien dengan
tujuan agar masyarakat terasa nyaman “, Ucap Pangdam.
Kapolda Jateng menambahkan pihaknya dan Kodam
IV Diponegoro sepakat menambah armada total 32
kendaraan bus untuk membawa masyarakat yang akan
melakukan isolasi mandiri dari eks-karasidenan Pati terkait
penanganan pasien Covid 19. Pemberlakuan SOP
penanganan manajemen Covid 19 juga akan dilaksanakan
guna mengantisipasi fluktuatif terkait dengan virus tersebut
guna menjadikan pembelajaran pada wilayah lain.
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Panglima TNI Cek Penanganan
Untuk melihat penanganan Covid -19 di Kudus,
Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (HC) Hadi Tjahjanto
S.I.P dan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit
Prabowo, M.Si. dan rombongan berkunjung mulai dari
Kabupaten Blora, Sabtu (5/6). Turut dalam rombongan
Kepala BNPB RI Letjen TNI Ganip Warsito,S.E,. M. M.,
Kabaharkam Polri Komjen Polisi Drs. Arief Sulistyanto,
M.Si., Pangkogabwilhan II, Masdya TNI Imran Baidirus,
S.E. dan mendampingi Pangdam IV/Diponegoro Mayjen
TNI Rudianto, Kapolda Jateng Irjen. Pol. Drs. Ahmad
Luthfi, S.H., S.St., M.K., Gubernur Jateng, H. Ganjar
Pranowo,SH, M.I.P.
Panglima TNI menyampaikan tugas kita adalah
mengendalikan Covid-19, dengan mempelajari data data
kasus positif di Blora kemudian angka kesembuhan,
angka kematian BOR dan ICU setiap hari. Berikutnya
melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas
sektoral yang ada.
“Kembali tegaskan PPKM Mikro dan lakukan
penebalan petugas di Posko PPKM diimbangi dengan
sarana dan prasarana kesehatan. Antisipasi kegiatan
budaya ataupun kearifan lokal di wilayah seperti acara
adat pasca panen atau sedekah bumi. Selalu terapkan
3M (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga
jarak) dan 3T (testing, tracing, treatment) dalam
kehidupan sehari hari. Jangan sampai terjadi kerumunan
yang dikhawatirkan menimbulkan penularan Covid-19,”
ujar Panglima TNI.
Selain itu pengawasan terhadap protokol kesehatan
dalam kegiatan masyarakat, bahwa protokol kesehatan
bukan karena keterpaksaan, namun karena kebutuhan
untuk menjaga kesehatan. Jika semua itu bisa dilakukan
maka Covid-19 bisa dikendalikan.
Selanjutnya rombongan ke Kabupaten Pati dan
menerima paparan dari Bupati Pati Haryanto. Kabupaten

Pati masuk dalam zona oranye, puncak kenaikan kasus
Covid – 19 ada pada bulan Desember 2020 sampai
dengan Maret 2021, bulan April 2021 mengalami
penurunan kasus Covid – 19 dan mengalami kenaikan
setelah perayaan Idul Fitri.
Setelah mendapatkan paparan dari Bupati Pati, di
sela peninjauan kegiatan serbuan vaksin Covid-19 di RS.
Marga Husada DKT Pati, Panglima TNI mengatakan,
penekanan kita adalah perkuat fungsi posko PPKM.
Panglima TNI menambahkan untuk kebutuhan PCR
di wilayah PPKM sudah disiapkan dan apabila ada
permasalahan tenaga di Posko maka TNI dan Polri akan
melaksanakan penebalan contohnya di Pati ada 401 desa
dan 5 kelurahan setiap kelurahan memiliki satu posko
sehingga tiap satu posko akan ditempatkan penebalan
TNI Polri yang memiliki kemampuan untuk sebagai
tenaga tracer dan penegakan prokes.
Rombongan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto
bersama Kapolri Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo,M.Si,
melaksanakan pengecekan dan penanganan Covid -19 di
Wilayah Kabupaten Kudus terkait lonjakan signifikan
angka kasus penyebaran Covid – 19 di Kab. Kudus,
Minggu (6/6/2021).
Usai melaksanakan pengecekan lonjakan signifikan
kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Kudus,
Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (HC) Hadi Tjhajanto
S.I.P, Kapolri Jendral Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo,
M.Si. Kepala BNPB Letjen TNI Ganip Warsito, S.E.,
M.M., beserta rombongan menuju ke Kabupaten
Grobogan.
Panglima TNI menerima Paparan dari Bupati
Grobogan Hj. Sri Sumarni SH, MH. yang menyampaikan
kendala dalam penanganan Covid 19 di Grobogan yaitu
kurangnya tempat ICU beserta sarana prasara,
keterbatasan SDM Kesehatan dan masyarakat mulai abai
dalam pelaksanaan prokes, serta kurangnya kepedulian
Juni 2021
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masyarakat dalam pengawasan terhadap pasien yang
melaksanakan isolasi mandiri. Satgas Covid-19 kesulitan
dalam memantau kegiatan pernikahan.
Panglima TNI menyampaikan permasalahan Covid-19
merupakan tanggung jawab bersama bukan hanya
pemerintah, TNI ataupun Polri tetapi hal ini menjadi
tanggung jawab bersama dalam memutus mata rantai
Covid-19. Panglima juga menekankan agar TNI-Polri dan
Forkopimda melaksanakan monitoring dan evaluasi PPKM
Skala Mikro yang telah berjalan hingga saat ini.
Ditambahkan dengan lonjakan kasus positif Covid-19, TNIPolri akan memperkuat personel agar dapat membantu
tugas di lapangan.
Panglima TNI meninjau pelaksanaan Vaksinasi di
RSUD Dr. R. Soedjati Soemodiardjo yang diikuti 500
orang. Panglima TNI menyampaikan agar terus
melaksanakan disiplin Protokol Kesehatan 3 M (mencuci
tangan, menggunakan masker, menjaga jarak), walau telah
divaksin, bukan berarti kebal terhadap Covid-19.
Vaksinasi 1 Juta per hari
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menuturkan,
percepatan vaksinasi menjadi strategis guna menekan
lonjakan kasus Covid-19 di Kudus. Hal itu disampaikan
saat memantau pelaksanaan vaksinasi bersama Menteri
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kapolri Jenderal Pol
Listyo Sigit Prabowo, dan Kepala BNPB Ganip Warsito
dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo,di Kudus,
Kamis (17/6/2021).
Diharapkan program vaksinasi bisa optimal, sesuai
arahan Presiden Jokowi yang menargetkan percepatan
vaksinasi pada Juli nanti. “Mulanya vaksinasi ditargetkan
700 ribu per hari. Juli nanti, vaksinasi ditargetkan 1 juta
per hari,” terangnya.
Panglima TNI juga mengingatkan pentingnya
kesadaran masyarakat dalam melaksanakan disiplin
protokol kesehatan. Dalam menghadapi Covid-19,
kepatuhan terhadap protokol kesehatan tak ubahnya
sebagai kebutuhan utama.
Ia juga mengingatkan agar petugas bisa
mengidentifikasi secara cepat terhadap kasus terkonfirmasi
positif agar tidak terjadi dampak penularan yang lebih luas.

Panglima TNI juga minta agar petugas mengoptimalkan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
berskala mikro guna menegakkan protokol kesehatan,
pemantauan kasus aktif dan kedisiplinan pelaksanaan
isolasi mandiri.
“Dengan pengetatan PPKM mikro, diharapkan bisa
menurunkan angka penularan Covid-19 di Kudus,”
harapnya.
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Agus Prabowo meminta
dilakukan penguatan testing dan tracing pada masyarakat
yang pernah kontak erat dengan pasien Covid-19 dan
orang tanpa gejala (OTG). Selain itu, ketika masyarakat
menjalani isolasi mandiri diharapkan sesuai dengan
prosedur yang benar.
“Masyarakat yang menjalani isolasi mandiri di rumah
jika tak memenuhi kriteria (tempat isolasi mandiri, bisa
menjalani isolasi terpusat. Fasilitasnya lengkap, ada tenaga
kesehatan, dan ada obat, sehingga tingkat kesembuhannya
lebih cepat,” terangnya.
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin berharap
percepatan vaksinasi bisa tersebar luas. Tidak hanya di
Kudus, tapi juga di Demak, Grobogan, Pati, dan Jepara.
“Ini sudah ada 91 ribu vaksin di Dinas Kesehatan
Provinsi Jawa Tengah. Jika ada yang kurang beritahu
kami,” terangnya.
Disampaikan, untuk memutus
penyebaran mata rantai virus Covid19, warga diharapkan menerapkan
protokol kesehatan (prokes) ketat. Di
samping itu, testing dan tracing
kontak erat harus diintensifkan.
RSUD dr. Loekmono Hadi Kudus
telah menerima bantuan alat tes PCR
yang mampu mengetes 500 swab
setiap hari.
Akhir bulan ini, 14 ribu karyawan
PT. Pura Group ditarget selesai
divaksin. Guna merealisasikan target
itu, sehari sekitar 1.000 karyawan
divaksin setiap hari sebagai ikhtiar
dari perusahaan untuk membentengi
karyawan dari virus Covid-19. (GD)
Juni 2021
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Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto
memimpin acara laporan Korps serahterima jabatan
Kakumdam, Kahubdam, Danyonif R 400/BR,
Danyonzipur 4/TK dan penyerahan jabatan Kapendam
IV/Diponegoro serta penerimaan jabatan Kabekangdam
IV/Diponegoro yang bertempat di Balai Diponegoro,
Komplek Makodam IV/Diponegoro, Watu Gong, Selasa
(22/6/2021).
Serah terima jabatan Kakumdam IV/Dip dari Kolonel
Chk Moh. Edy Purwoko, S.H., kepada Kolonel Chk Eko
Putro Hadi Prasetyo, S.H., M.H., jabatan Kahubdam IV/
Dip dari Kolonel Chb Sri Sadono kepada Kolonel Chb
Aidil, A.Md., jabatan Danyonif R 400/BR dari Letkol Inf
Andreas Yudhi Wibowo kepada Letnan Kolonel Inf
Suratman, S.I.P., jabatan Danyonzipur 4/TK dari Letkol
Czi Nooris Agus Rinanto kepada Letkol Czi Yuli
Hartanto. Selain itu, Pangdam menerima jabatan
Kapendam IV/Diponegoro dari Kolonel Kav Susanto,
S.I.P., M.A.P. yang akan mengemban tugas baru di
Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) dan
menyerahkan jabatan Kabekangdam IV/Diponegoro
kepada Letkol Cba Haris Kusdaryanto, S.Sos.
Pangdam dalam amanat menyampaikan bahwa
kehadiran pejabat atau pemimpin yang baru akan
memberikan nuansa berbeda dengan cara
kepemimpinannya melalui kebijakan-kebijakan guna
melanjutkan prestasi yang sudah terukir maupun
memberikan pencapaian yang lebih baik bagi organisasi.
Serah terima jabatan ini, juga untuk mendorong
peningkatan kinerja organisasi dalam menghadapi

perubahan yang begitu dinamis, kompleks dan penuh
tantangan,” ungkapnya.
Pangdam IV/Diponegoro menekankan agar semua
unsur pimpinan senantiasa meningkatkan kreatifitas,
kapabilitas, profesionalisme dan produktivitas dalam
membangun sistem kerja yang lebih efektif dan efisien.
“Saya yakin kepercayaan yang telah diberikan oleh
pimpinan, dapat dilaksanakan dengan tulus ikhlas tanpa
pamrih dan selalu konsisten pada satu komitmen, bahwa
pengabdian yang dilakukan semata-mata hanya untuk
kepentingan bangsa dan negara” pungkasnya.
Hadir pada acara tersebut Kasdam IV/Diponegoro
Brigjen TNI Widi Prasetijono, Irdam IV/Diponegoro
Brigjen TNI Aby Ismawan, S.E., M.Si., Kapok Sahli
Pangdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Rimbo Karyono,
S.I.P., M.M., para Asisten Kasdam IV/Diponegoro,
Perwira Liaison, para Kabalak dan para Komandan
Satuan jajaran Kodam IV/Diponegoro. (GD)
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Kodam IV/Diponegoro

Vaksinasi Astrazeneca Tahap Kedua

Dalam rangka perang melawan Covid 19 dan memutus
mata rantainya, Kodam IV/Diponegoro menggelar Vaksinasi
Astrazeneca tahap II secara serentak bagi Militer, PNS dan
Keluarga Besar Tentara (KBT) yang dilaksanakan di dua
tempat yaitu Balai Diponegoro, Watugong dan Klinik
Denkesyah 040402 Yogyakarta.
Kakesdam IV/Diponegoro Kolonel Ckm dr. Akhmad
Rusli Budi A., Sp.B., M.A.R.S mengatakan Pelaksanaan
Vaksinasi tahap II dilaksanakan selama 3 hari, dimulai tanggal
2 s.d 4 Juni 2021 ditujukan bagi mereka yang sudah
melaksanakan Vaksin tahap I serta memberikan kesempatan
bagi mereka yang belum melaksanakan vaksin dengan target
sasaran 6.000 peserta terdiri dari militer, PNS, keluarga (KBT)
serta purnawirawan.
Vaksinasi Astrazeneca tahap II adalah lanjutan dari
Vaksinasi tahap I di Bulan Maret, Tercatat sebanyak 1.011
orang telah melaksanakan vaksin II di hari pertama, 701 orang
hari kedua dan 871 orang di hari ketiga, jumlah 2.583 orang
dan untuk Yogyakarta 3.212 orang sehingga total seluruhnya
5.795 orang yang telah mengikuti dan memenuhi syarat
melalui pemeriksaan skrining dan anamnase yang diperiksa
secara detail termasuk ada tidaknya penyakit penyerta
(Komorbid).
“Serbuan vaksinasi ini dilaksanakan untuk menghimbau
kepada masyarakat dan menyukseskan program pemerintah
dalam menghambat perkembangan Covid 19, Kodam IV/
Diponegoro memberikan contoh kepada masyarakat bahwa
vaksin aman dan tidak berbahaya “, Jelas Kakesdam.
Pemberian Vaksin bertujuan memberikan kekebalan
individu agar tidak terpapar virus Corona. Suntikan vaksin ini
diharapkan akan menginduksi atau merangsang sel tubuh

manusia terutama Sel B untuk memproduksi imunoglobulin
sehingga individu memiliki kekebalan pada SARS-CoV-2.
Kalau ada SARS-CoV-2 masuk bisa ditanggulangi dengan
kekebalan tubuh manusia. (GD)
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Penutupan Diktukba
TNI AD TA 2021

Bintara Harus
Punya Mental
Tangguh
Danrindam IV/Diponegoro Kol Inf
Tarsono, S.I.P., M.M. mewakili Pangdam
IV/Diponegoro, secara resmi menutup
Pendidikan Pembentukan Bintara
(Diktukba) TNI AD TA 2021 yang
bertempat di Lapangan Secaba Rindam
IV/Diponegoro, Senin (14/06/2021).
Sebanyak 507 prajurit yang telah
berhasil melaksanakan Diktukba yang
berlangsung selama 10 minggu dan
menduduki peringat satu Serda Suki
Darmawan berdinas di Grup 2
Kopassus.

Danrindam membacakan amanat
Pangdam IV/Diponegoro berpesan
kepada seluruh prajurit yang telah
melaksanakan pendidikan bahwa
dengan perubahan status pangkat dari
Tamtama menjadi Bintara, maka harus
memiliki mental yang lebih tangguh
dengan meningkatkan kembali iman dan
takwa, jiwa nasionalisme dan militansi,
agar mampu melaksanakan tugas pokok
dan perannya sebagai seorang Bintara
yang profesional.
“Sebagai tulang punggung satuan,
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seorang Bintara harus memiliki tingkat
kualitas profesionalisme keprajuritan
lebih, baik dalam teknis militer maupun
pengetahuan umum. Maka dari itu terus
kembangkan ilmu yang didapat selama
pendidikan ini guna menjadi
penghubung garis Komando antara
atasan dan bawahan serta selalu jaga
kesehatan dan patuhi prokes karena
selanjutnya kalian akan mengikuti
pendidikan kejuruan”, ucapnya. (GD)
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Tim Kunjungan Kerja Spesifik
Komisi I DPR RI mengunjungi Rumah
Sakit Bhakti Wira Tamtama, Semarang,
Jum’at (11/6). Tim yang dipimpin Wakil
Ketua Komisi I DPR RI H. Anton
Sukartono Suratto, M.Si disambut
Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Widi
Prasetijono.
Kasdam
IV/Diponegoro
mengucapkan selamat datang dan
bahagia atas kunjungan Tim Kunjungan
Kerja Komisi I DPR RI di wilayah Kodam
IV/Diponegoro khususnya di Rumah
Sakit Bhakti Wira Tamtama diharapkan
dapat mewakili suara TNI.
“Beliau-beliau inilah yang mewakili
suara TNI di DPR sehingga tentunya
akan lebih memberikan atau
memperhatikan kepentingan TNI di
negara ini.” ungkap Kasdam IV/
Diponegoro.
Kegiatan digelar tiga hari bertujuan
untuk melihat dan mendengarkan secara
langsung paparan Komandan Satuan
khususnya Kesehatan Kodam IV/
Diponegoro (Kesdam IV/Diponegoro)
tentang permasalahan yang terjadi di
lapangan
berkaitan
dengan
kesejahteraan Prajurit dan tenaga
kesehatan di lingkungan Rumah Sakit
Bhakti Wira Tamtama Semarang.
Paparan disampaikan Karumkit Tk II Dr.
Soedjono Magelang Kolonel Ckm Dr.
Deddy Firmansyah, Sp. OT.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Komisi I DPR RI Kunjungi
Rumkit Sakit Bhakti Wira Tamtama
mengungkapkan keterbatasan anggaran
yang dimiliki tetap harus ada prioritas
terutama dalam hal kesehatan prajurit.
Tim meminta untuk memberikan daftar
kebutuhan secara spesifik yang
diperlukan untuk menunjang pelayanan
dan kesejahteraan tenaga kesehatan di
lingkungan RST Bhakti Wira Tamtama
termasuk infrastruktur, sarana dan
prasarana serta administrasi BPJS.
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Hadir dalam kunjungan tersebut
dari PDI P Drs. Utut Adianto, Dede Indra
Permana, S.H., Mayjen TNI MAR.
(Purn) Sturman Panjaitan, S.H., dari
fraksi Gerindera Dave Akbarsyah
Fikarno, M.E., Bobby Adhityo Rizaldi,
S.E., A.K., M.B.A., C.F.E., dari fraksi
Nasdem Muhammad Farhan, dari Fraksi
PKS KH. Ahmad Syaikhu dan dari Fraksi
PAN Ir. Alimin Abdullah. (GD)
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Dalam mengatasi masalah limbah
medis yang dihadapi Rumah Sakit di
wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta,
Kesdam IV/Diponegoro ikut berpartipasi
dalam memusnahkan sampah alat
kesehatan (Alkes) yang dihasilkan oleh
rumah sakit di Kudus dan sekitarnya
bertempat di RST Bakti Wira Tamtama
Semarang. Meningkatnya sampah alat
kesehatan hasil penanganan pasien
Covid 19 menjadi masalah serius jika tidak
segera dimusnahkan sebab dapat
menimbulkan penularan bagi mereka yang
tidak sengaja menyentuh sampah alkes
tersebut dan virus yang menempel pada
sampah alkes dapat tersebar jika terbawa
angin.
Kakesdam IV/Diponegoro Kol Ckm
dr. Akhmad Rusli Budi A., Sp.B., M.A.R.S.
mengatakan daerah Jateng dan DIY
penyebaran Covid 19 bertambah menjadi
1.400 dan komulatif menjadi 217.000 kasus
sehingga hal tersebut menyebabkan

Jateng menduduki peringkat atas.
Wilayah paling mencolok yaitu
Kabupaten Kudus sebab adanya varian
baru yang berasal dari India sehingga
berdampak pada banyaknya limbah medis
dari pasien yang terpapar.
Sehubungan dengan hal tersebut
Kesdam IV/Diponegoro turut serta
berkontribusi dalam membantu Pemda
Jateng khususnya Dinas Kesehatan
dengan menyiapkan 9 Rumah Sakit
Tentara (RST) yang tersebar mulai dari
Purwokerto hingga Solo dan menyediakan
54 Klinik Pratama.
Kakesdam juga menjelaskan dari 9
RST, pihak Kesdam juga telah menyiapkan
alat Incinerator dengan kegunaan untuk
memusnahkan limbah medis , selama satu
minggu ini telah menurunkan beberapa
armada guna mengambil sebanyak 6 Ton
limbah medis dari wilayah Kudus dan ini
tidak dikenakan biaya apapun serta untuk
hasil dari limbah tersebut juga dapat
Juni 2021
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digunakan sebagai bahan dasar
pembuatan batako .
Rumah
sakit,
biasa
menggunakannya untuk menangani
limbah padat yang di produksi dan alat
tersebut juga telah memenuhi syarat Kep.
Kementerian Lingkungan No.13/
MENLH/3/1995, sebab pembakaran
dilakukan dengan suhu yang tinggi dan
terpadu sehingga aman bagi lingkungan
Sementara itu untuk vaksinasi yang telah
dilakukan merupakan suatu bentuk
perlawanan terhadap pandemi Covid 19
dan virus tersebut benar dan nyata
adanya, untuk itu tetap pegang teguh 5M
serta 3T.
Limbah Rumah Sakit yang dapat
diolah antara lain alat operasi yang sudah
digunakan, Alat Pelindung Diri (APD),
Gloves, Diapers, Syringe, Cotton gauze,
Infusion tube bag, Limbah dapur dan
plasenta. (GD)
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TMMD Reguler kembali serentak digelar, pada TMMD
Reg ke-111 Tahun 2021 digelar di 50 Kabupaten/Kota, 57
Kecamatan dan 71 Desa/Kelurahan di Indonesia. TMMD
berlangsung selama 30 hari dari 15 Juni sampai tanggal
14 Juli dengan tema “ TMMD Mewujudkan Sinergi
Membangun Negeri “.

Di jajaran Kodam IV/Diponegoro TMMD dibuka di empat
wilayah. Pembukaan dilakukan simbolis ditandai dengan
penandatanganan dan penyerahan naskah serah terima dari
Bupati/Walikota kepada Dansatgas, dihadiri para pejabat
TNI/Polri dan Muspida Kab/Kota setempat, tokoh agama,
tokoh pemuda dan organisasi kemasyarakatan serta tokoh
masyarakat yang dilaksanakan secara terbatas, Selasa (15/6/
2021).
Program TNI Manunggal Membangun Desa atau
TMMD adalah program lintas sektoral yang melibatkan TNI,
Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementrian dan
Pemda serta segenap lapisan masyarakat. Program TMMD
dilaksanakan sebagai upaya membantu pemerintah dalam
memberdayakan wilayah pertahanan dan membantu tugas

pemerintah di daerah dalam meningkatkan akselerasi
pembangunan, meningkatkan kesejahteraan
masyarakat, memantapkan wawasan serta
mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh serta
menghadapi berbagai ancaman.
TMMD juga merupakan wahana memperkokoh
persatuan dan kesatuan bangsa, mengatasi kesulitan
di daerah serta sebagai upaya percepatan
pembangunan di desa sehingga mampu mewujudkan
keutuhan NKRI. Dalam kondisi pandemi, sebelum
berangkat bergabung bersama masyarakat, Satgas
TMMD mengikuti screening yaitu Rapid Tes di
Rumah Sakit untuk meyakinkan bahwa para prajurit
dalam keadaan sehat
Juni 2021
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Jajaran
Korem 071/Wijayakusuma
TMMD berlangsung di wilayah Kodim 0704/ Banjarnegara di
Desa Kebutuhjurang, Kecamatan Pagedongan. Kegiatan ditandai
penyerahkan Naskah Program TMMD Ke 111 TA 2021 dari Bupati
Banjarnegara Budi Sarwono kepada Dandim 0704/Banjarnegara di
Pendopo Dipayuda Adigraha Kabupaten Banjarnegara, Selasa (15/
06/21).
Turut menyaksikan Danrem 071/WK Kolonel Inf Dwi Lagan
Safrudin, S.I.P, Danlanal Cilacap Kolonel Laut (PM) Sugeng
Subagyo S.Sos. Danlanud Wirasaba Letkol Nav Marino Adam
Darmawan ST MM, Kasi Ter Korem 071/WK Letkol Inf Edi Lalo,
Wakapolres Banjarnegara Kompol Arwansyah S IK dan
Forkopimda Banjarnegara.
Bupati Banjarnegara mengucapkan terimakasih kepada TNI dan
Polri yang benar benar manunggal dengan masyarakat dalam
mewujudkan pembangunan yang nyata, insya Allah sebulan lagi

Juni 2021

selesai bisa kita manfaatkan, membantu
ketahan pangan nasional.
Dandim 0704/Bna menyampaikan
sasaran fisik di TMMD berupa rabat
beton dan jembatan dan sasaran
tambahan pembangunan 6 unit RTLH.
Kriteria pemilihan RTLH rumah sangat
sangat sederhana, misalnya lantainya
tanah, dindingnya masih terbuat dari
kayu.
Sebelum pembukaan, Danrem 071/
Wk beserta rombongan mengunjungi
sasaran fisik pembukaan jalan yang
tadinya jalan setapak sekarang sudah
dilebarkan dan kurang lebih panjangnya
hampir 2 Km. Jalan ini tadi juga sudah
disampaikan Bupati Banjarnegara, buat
kepentingan masyarakat supaya
masyarakat memasarkan hasil buminya
dengan mudah. Sedangkan sasaran non
fisik ada wawasan kebangsaan,
termasuk penyuluhan covid tentang
protokol kesehatan itu harus ditekankan
betul.
XXV
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Jajaran
Korem 072/Pamungkas
TMMD Reguler ke-111 berlangsung
di wilayah Kodim 0734/Yogyakarta
meliputi 3 Kelurahan yaitu Kelurahan
Wirobrajan, Kelurahan Patangpuluhan
dan Kelurahan Pakuncen Kecamatan
Kemantren Wirobrajan. Kegiatan ditandai
penyerahan naskah TMMD dari Walikota
Yogyakarta kepada Dansatgas/Dandim
0734/Kota Yogyakarta di Aula Amarta
Makodim 0734/Kota Yogyakarta, Selasa
(15/06/2021) dengan disaksikan Danrem
072/Pamungkas Brigjen TNI Ibnu Bintang
Setiawan, S.I.P., M.M. Turut hadir pada
acara tersebut, Kasiter Kasrem 072/
Pamungkas Kolonel Inf Teguh
Wiyono, Wakil Ketua I DPRD Kota
Yogyakarta, Kepala Baznas Kota
Yogyakarta, Kapolsek Tegalrejo, Mantri
Pamong Praja, Kemantren Wirobrajan

serta undangan lainnya.
Dandim 0734/Kota Yogyakarta Letkol
Inf Erwin Ekagita Yuana, S.I.P., M.Si
menyampaikan
TMMD
dalam
perencanaannya mengutamakan aspirasi
dan kepentingan masyarakat dari tingkat
bawah dengan melibatkan unsur-unsur
terkait. Sasaran TMMD Reguler ke 111
TA. 2021 diantaranya sasaran fisik
meliputi pembuatan talud permukiman 2
trap dengan panjang 24 meter, Rehab
saluran air hujan dengan panjang 330
meter, RTLH 10 Unit, Rehab Balai RW 1
unit dan Rehab MCK 1 unit. Sasaran
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nonfisik meliputi penyuluhan,
pelayanan Posyandu, donor darah,
pelayanan sunatan massal dan
pemberian beasiswa.
Walikota Yogyakarta melalui Wakil
Walikota Drs. Heroe Purwadi, M.A
menyampaikan bahwa TMMD
merupakan wujud Kerjasama
Pemerintah Kota dengan jajaran TNI
dalam rangka membangun wilayah,
membangun masyarakat dan terutama
untuk
mempercepat
proses
pembangunan. Wawali berharap
Program TMMD Reg ke 111 Kodim
0734/Kota Yogyakarta dapat berjalan
lancar dan dapat bermanfaat untuk
masyarakat.
Usai acara pembukaan, dilanjutkan
penyerahan beasiswa secara simbolis
kepada siswa-siswi SD dan SMP yang
berprestasi di wilayah Kota Yogyakarta
oleh Danrem 072/Pamungkas, Wawali
Kota Yogyakarta, Dandim 0734/Kota
Yogyakarta, Wakil Ketua I DPRD kota
Yogyakarta dan Kepala Baznas Kota
Yogyakarta. Kegiatan terselenggara atas
kerjasama Kodim 0734/Kota Yogyakarta
dengan Baznas Kota Yogyakarta.
294
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Jajaran
Korem 073/MKT
Program TMMD Reguler ke- 111 Kodim 0718/Pati
dibuka oleh Bupati Pati H.Haryanto.SH.MH.Msi,
bersama Komandan Kodim 0718/Pati, Letkol Czi Adi
Ilham Zamani.SE.MI.Pol ditandai penandatanganan
berita acara serta MoU di Balai Desa Tamansari,
Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Selasa (15/06/2021).
Kegiatan diawali peninjauan ke lokasi sasaran pokok
TMMD dan pembukaan secara simbolis pekerjaan
pengecoran jalan desa.
Bupati Haryanto menjelaskan bahwa
penyelenggaran TMMD yang dilaksanakan setiap tahun
ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara
masyarakat dengan TNI. “Pemerintah daerah sudah
banyak melakukan kerjasama dengan Kodim 0718/Pati,
semuanya dilakukan dalam rangka memaksimalkan
program-program pembangunan yang bersentuhan
dengan masyarakat. TMMD membantu kepentingan
rakyat, termasuk perbaikan infrastruktur jalan.
Dandim 0718/Pati mengatakan TMMD merupakan
wahana memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa,
mengatasi kesulitan yang terjadi di daerah, mempercepat
pembangunan desa dalam upaya menjaga keutuhan
negara kesatuan Rebuplik Indonesia. Dalam kondisi
pandemi, pelaksaan TMMD melaksanakan protokol
kesehatan. Sasaran fisik meliputi pengecoran betonisasi
dengan panjang 1.450 meter dengan lebar 2,6 meter dan
ketebalan 17Cm, rehab 16 RTLH dan renovasi masjid.
Juni 2021
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Jajaran
Korem 074/Warastratama
Wilayah Korem 074/Warstratama berlangsung di
wilayah Kodim 0735/Surakarta di Kelurahan Pajang,
Kecamatan Laweyan. Kegiatan ditandai dengan
penandatanganan naskah penyerahan kegiatan TMMD
Reguler ke-111 dari Walikota Surakarta yang diwakilkan
Sekda Kota Surakarta Ir. Ahyani. MA kepada Komandan
Kodim 0735/Surakarta bertempat di Pendhapi Gedhe
Komplek Balaikota Surakarta Jl. Jend. Soedirman No. 2
Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Pasarkliwon Kota
Surakarta.
Dandim 0735/Surakarta Letkol Inf Wiyata S Aji. S.E
MDS menegaskan untuk kegiatan TMMD Reguler
meliputi sasaran fisik dan sasaran non fisik. Sasaran
fisik terdiri pembangunan talud di Kalibrojo RW III Kel
Pajang, pavingisasi jalan serta pembuatan gazebo dan
papan nama 1 unit.
Sedangkan sasaran non fisik meliputi penyuluhan
bela negara dan wawasan kebangsaan, Penyuluhan
penanaman nilai-nilai ideologi pancasila, Penyuluhan
pencegahan penyalahgunaan narkoba, penyuluhan
mitigasi bencana kebakaran dan banjir, penyuluhan KB
Kesehatan, Posyandu, Posbindu dan Stanting,
Penyuluhan pencegahan, penanganan Covid-19 Jogo
tonggo, Penyuluhan Sanitasi Lingkungan Perumahan
dan Pengolahan Air Limbah Domestik, serta Sosialisasi
Sampah menjadi emas dan pemanfaatan limbah sampah
(kursus/pelatihan).
Sebanyak 150 prajurit dari beberapa satuan
bergabung dalam Satgas TMMD Reguler ke-111.
Mereka berasal dari anggota Korem 074/Warastratama,
Lanud Adi Sumarmo,Denpal IV/Ska, Den Bekang
IV.44.04, Arhanud 15/DBY, Ajenrem 074, Denhubrem 074,
Yonkav 2/TC, Denpom IV/4 Surakarta, Yonzipur IV/TK,
dan anggota Satbrimob Polda Jateng. (GD)
Juni 2021

XXV

294

Gema DIPONEGORO

18

berita batalyon

Setelah melaksanakan tugas Operasi Pamtas RI-Malaysia
sekitar satu tahun, Satgas Yonif 407/Padma Kusuma
kembali ke home base. Upacara penerimaan dipimpin
Irdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Aby Ismawan, S.E.,
M.Si.mewakili Pangdam IV/Diponegoro di Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang, Jum’at (4/6/2021).
Irdam IV/Diponegoro membacakan amanat Pangdam IV/
Diponegoro mengatakan atas nama seluruh Jajaran
Kodam IV/Diponegoro mengucapkan selamat datang dan
selamat kembali ke induk satuan setelah sekitar satu tahun
Satgas mengemban tugas di Kalimantan Barat. Pangdam
juga menyampaikan bangga serta penghargaan yang tulus
atas dharma bhakti para Prajurit yang telah dicurahkan
dalam melaksanakan tugas operasi.

terpengaruh oleh isu-isu yang menyesatkan yang bersifat
negatif dan tetap bangun kebersamaan yang harmonis baik
di lingkungan satuan maupun dalam kehidupan
berkeluarga” imbuhnya.
Turut hadir dalam upacara tersebut Wadanrindam IV/
Diponegoro dan Kasbrigif 4/Dewa Ratna, Walikota dan
Kepala Pelindo Semarang, perwakilan Lanal dan
Polrestabes Semarang, para Asisten, Pa Liaison dan
Kabalak serta Komandan satuan jajaran Kodam IV/
Diponegoro. (GD)

Satgas Yonif 407/PK dinilai mampu melaksanakan tugas
sesuai dengan target yang diberikan dari Komando Atas
sehingga kebanggaan atas prestasi dan keberhasilan yang
telah dicapai diharapkan menjadi sumber motivasi dalam
upaya mencapai prestasi yang lebih baik lagi.
Selanjutnya, berkaitan dengan dinamika situasi baik di
daerah penugasan maupun di home base para prajurit
ditekankan untuk segera berkonsolidasi serta menyesuaikan
diri dengan tantangan tugas yang baru. “Tetap berpikir,
berbuat dan bertindak dengan selalu mengedepankan
pikiran jernih, cerdas dan dewasa. Jangan mudah
Juni 2021

XXV

294

Gema DIPONEGORO

19

berita batalyon
Waasops Panglima TNI Marsekal Pertama
TNI Kustono, S.Sos bersama tim melaksanakan
pengawasan kegiatan latihan pratugas yang
sedang ditempuh Satgas Penyangga (Mobile)
Yonif R 408/Suhbrastha TA 2021 di tempat
latihan Gunung Lawu, Kompleks Magetan,
Senin (21/6/2021). Pelaksanaan latihan
langsung oleh para pelatih dari Mabes TNI
sehingga diharapkan lebih optimal dalam
menyiapkan mental dan fisik dalam
mengemban tugas operasi pengamanan
perbatasan mobile di Papua.
Dalam pengarahannya Waasops Panglima
TNI menyampaikan bahwa personel yang
tergabung dalam Satgas Pamtas Mobile Yonif
R 408/Sbh sebanyak 450 personel telah
beberapa kali melaksanakan tugas operasi
sehingga diharapkan dengan pengalaman
tersebut mampu mengatasi berbagai kendala
dengan berhasil dan selamat. Tolak ukur
keberhasilan penugasan adalah sukses dalam
menyelesaikan misi dan selamat di saat kembali
ke satuan asal.
“Sebagai penyelenggara latihan punya
tanggung jawab yang besar yaitu menyiapkan
Satgas ini bisa melaksanakan operasi kemudian
bisa berhasil, kembali ke kesatuan dengan
selamat semua, ukurannya itu” ungkap
Waasops Panglima TNI.
Ditambahkan bahwa latihan harus
disiplin, tidak ada toleransi disetiap kesalahan.
Karena musuh yang dihadapi nyata sehingga

Latihan PratugasYonif R 408/Sbh

Latihan Tidak Mengenal Toleransi

apabila ada pelanggaran prinsip sekecil apapun maka tindakannya harus
tegas.
“Jaga keselamatan sehingga prajurit kita nanti setelah pratugas bisa
siap melakukan operasi pada saat kita melakukan Riksiapops tidak ada
kendala” pungkasnya.
Turut hadir mendampingi Waasops Panglima TNI antara lain Asops
Kasdam IV/Dip, Danbrigif 4/DR, Pabandya Latpratugas Sops TNI Letkol
Inf Lukman Hakim, Kasi Ops Korem 074/Wrt Letkol Inf Ronaldo Konstantin,
S.Sos MM M.Si., Pabandya Lat Ops Dam IV/Dip Mayor Inf Moh Irfan
Afandi. (GD)

Bakti Kesehatan di Perbatasan RI-PNG
Satgas Pamtas Yonif 403/WP Peroleh Hati
Rakyat
Tingkatkan kualitas kesehatan bagi warga
perbatasan, Poskoki Yuruf Satgas Pamtas Yonif 403/
Wirasada Pratista bekerjasama dengan Tim
Kesehatan Pos Unggalom Satgas Pamtas Yonif 403/
Wirasada Pratista mengadakan pemeriksaan
kesehatan gratis di Kampung Yuruf, Distrik Yaffi,
Kabupaten Keerom, Papua.
Dansatgas Pamtas Yonif 403/Wirasada Pratista
Letkol Inf Ade Pribadi Siregar, S.E., M.Si.,
menjelaskan kegiatan ini merupakan wujud
kepedulian TNI untuk meningkatkan kualitas
kesehatan masyarakat dan mengingatkan
masyarakat akan pentingnya berolahraga dan
makan makanan yang sehat dan bergizi agar gizi
tubuh tetap seimbang.
Di tempat terpisah, Dankipur 1 Poskoki Yuruf
Satgas Pamtas Yonif 403/Wirasada Pratista Lettu
Inf Sugiman mengatakan pemeriksaan kesehatan
yang dilakukan berupa konsultasi kesehatan,
pemeriksaan tensi, pengobatan umum, mengobati
luka yang inveksi, pemberian vitamin dan obat
cacing bagi anak usia sekolah dasar serta

pembagian masker. Selain itu melakukan edukasi kepada warga secara
terus menerus agar menjaga kesehatan baik dari segi olahraga maupun
pola makannya dengan asupan yang seimbang.
Salah satu Tenaga Medis Satgas Pamtas Yonif 403/Wirasada
Pratista Pratu Bernat Murnan yang juga merupakan putra daerah Provinsi
Papua turut serta memberikan pelayanan kesehatan dan mengedukasi
serta memberikan motivasi kepada masyarakat agar dapat segera
sembuh dari sakit yang dideritanya serta mengajak masyarakat untuk
melaksanakan pola hidup sehat. (Satgas Yonif 403/PK)
Juni 2021
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Batalyon Arhanud 15/DBY

Laksanakan Latihan
Menembak Senjata
Kelompok

Guna memelihara dan meningkatkan keterampilan dan
kemampuan prajurit khususnya penembak senjata kelompok,
Batalyon Arhanud 15/DBY menggelar latihan menembak
senjata kelompok Senapan Mesin Berat (SMB) 12,7 MM/CIS
di daerah latihan Air Weapon Range (AWR) Pandanwangi,
Lumajang, Jawa Timur.
Latihan menembak senjata kelompok dipimpin Komandan
Batalyon Arhanud 15/DBY Letkol Arh Muda Setyawan, S.I.P.
dengan membawa puluhan anggota dan lima pucuk senjata
SMB 12, 7 MM/CIS.
Kegiatan menembak senjata kelompok ini merupakan salah
satu pembinaan latihan yang bertujuan agar keterampilan dan
kemampuan yang dimiliki oleh prajurit Yonarhanud 15/DBY
dapat terpelihara dengan baik dan optimal sehingga dapat
mencapai tujuan latihan yang berdaya guna dan berhasil guna
dalam rangka mendukung tugas pokok Satuan. (Yon Arhanud
15/DBY)
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Jaga Kebugaran, Prajurit Yonif 407/PK

Laksanakan Pembinaan Fisik
Setelah melaksanakan penugasan di
perbatasan dan kembali di hombase,
anggota Yonif 407/Padmakusuma mulai
melaksanakan kegiatan pembinaan fisik. Hal
ini dilakukan untuk medukung pelaksanaan
tugas dan tanggung jawab sebagai prajurit
yang tidak terlepas dari kesehatan jasmani
yang harus selalu prima.
Kegiatan lari pagi bersama dilaksanakan
rutin secara terprogram setiap 3-4 kali dalam
seminggu setelah apel pagi dengan jarak
tempuh sejauh 5 km ini dilaksanakan seusai
apel pagi pukul 06.00 WIB di komplek
Asrama Militer Yonif 407/PK.
Dengan penuh semangat, Prajurit
Padmakusuma menyanyikan lagu
kebanggaan yaitu Mars Padmakusuma dan
lagu-lagu mars TNI selaras dengan irama
lagu serta langkah kaki saat berlari.
Disepanjang route lari, Prajurit
Padmakusuma terlihat dengan sangat
semangat dan gembira.
Pasi Ops Yonif 407/PK Kapten Inf Galih
Satriadi menyampaikan seluruh prajurit Yonif
407/Padmakusuma wajib mengikuti kegiatan
pembinaan fisik yang sudah diprogramkan
oleh satuan. Kegiatan ini adalah sangat
mendasar untuk mendukung kita semua
dalam melaksanakan tugas, karena sebagai
prajurit harus memiliki kondisi fisik yang

selalu prima.
Ditambahkan pembinaan fisik lari pagi juga sangat banyak
manfaatnya untuk kesehatan, diantaranya dapat menurunkan berat
badan agar lebih ideal. Dapat menguatkan dan meningkatkan
kekebalan tubuh, dapat mencegah stres, menguatkan otot, dan tulang,
mencegah masalah jantung, serta baik untuk sistem pernafasan.
Laksanakan kegiatan ini dengan penuh tanggung jawab dan
kesadaran. (GD)
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Pangdam IV/Diponegoro diwakili Danrem 071/
Wijaya Kusuma Kolonel Inf Lagan Safrudin, S.I.P.
menutup kegiatan Latihan Training Of Trainers Satgas
Stanby Forces UNPCRS Batalyon Infanteri 406 di Aula
Yonif 406/CK, Kab. Purbalingga, Senin (28/6/2021).
Kegiatan yang digelar mulai 15 s.d 28 Juni itu
bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan
kemampuan yang dibutuhkan sebagai seorang
instruktur terutama pada materi CPTM (Core Pre
Deployment Training Materials) serta beberapa materi
tambahan seperti UN Charter, CMI dan pengetahuan
tentang UNPCRS.
Melalui sambutan Komandan Pusat Misi
Pemeliharaan Perdamaian TNI Mayjen TNI Victor H.
Simatupang, M.Bus. yang dibacakan Danrem 071/WK
disampaikan bahwa agar para peserta memanfaatkan
waktu yang ada untuk tetap mempelajari ilmu yang
sudah diterima dan dapat menularkannya secara
optimal pada saat pelaksanaan MTT (Mobile Training
Team) kelak.
“Tetap jaga kesehatan dan kebugaran fisik serta
hindari pelanggaran yang akan menjadi penghambat

apabila kalian terpilih menjadi prajurit peacekeepers” tegasnya.
Kepada 30 peserta yang mengikuti pelatihan tersebut
ditekankan agar meningkatkan iman dan taqwa terhadap
Tuhan Yang Maha Esa, selalu berpedoman kepada Sapta
Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI sebagai landasan
disetiap langkah.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada koordinator
latihan dan semua pihak yang membantu terselenggaranya
latihan ini sehingga dapat terselenggara dengan aman, tertib
dan lancar,” pungkasnya. (Yonif 406/CK)
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Dalam rangka Hari Bhayangkara ke-75, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto beserta Kapolda Jawa Tengah Irjen. Pol.
Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.S.T. M.K. dan Gubernur Jateng H. Ganjar Pranowo meninjau langsung pelaksanaan serbuan vaksinasi
Nasional TNI - Polri di GOR Jatidiri, Semarang.

Waaster Kasad Bidang Perencanaan dan Kemampuan Teritorial Brigjen TNI Sugiono meninjau sasaran TMMD Ke-111 Kodim
0734/Kota Yogyakarta di Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta.

Anggota Koramil 14/Sukoharjo Kodim 0707/Wonosobo bersama masyarakat melaksanakan pengecoran jalan penghubung antara
Dusun Prumasan dan Dusun Lamuk di Desa Kalibening, Wonosobo.

Dandim 0703 Cilacap Letkol Inf Andi Afandi, S.I.P bersama
Kapolres Cilacap meninjau Serbuan Vaksinasi Nasional TNI
Polri di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Cilacap.

Anggota Koramil 05/Kedawung melaksanakan Bhakti TNI
membajak sawah untuk lahan demplot tanaman padi Kodim
0725/Sragen di Desa Bendungan, Sragen.

Babinsa Kelurahan Kerten bersama Tim DLH Surakarta
membersihkan pohon tumbang di jalan Siwalan, Kelurahan
Kerten, Kecamatan Laweyan, Surakarta.

Prajurit TNI bersama warga gotong royong membangun jalan
makadam program TMMD Sengkuyung Tahap II Kodim 0721/
Blora di Desa Geneng, Blora.

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto memimpin Sidang Pantukhir Penerimaan Calon Taruna Akmil TA. 2021 Tingkat
Panitia Daerah Kodam IV/Diponegoro di Aula Jenderal Sudirman Dodik Bela Negara Rindam IV/Diponegoro

Satgas TMMD bersama warga melaksanakan pengecoran jalan program TMMD Sengkuyung Tahap II TA 2021 Kodim 0732/Sleman
di Desa Sinduharjo Kapanewon Ngaglik Sleman.

Danrem 072/Pamungkas, Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan,, S.I.P,. M.M. meresmikan Tribun Lapangan Tembak Senapan Korem
072/Pmk di Lapangan Tembak Makorem 072/Pmk Sentolo, Kulonprogo, Yogyakarta.

Danrem 074/Wrt Kolonel Inf Deddy Suryadi, S.I.P
didampingi Dandim 0726/Sukoharjo menyerahkan Bansos
kepada warga Kec. Gatak, Sukoharjo.

Personel dari TNI Kodim 0716/Demak, Polres Demak, dan
Satpol PP melakukan sosialisasi edukasi dengan mengajak
warga mematuhi protokol kesehatan di Pasar Bintoro, Demak.

Dandim 0736/Batang Letkol Arh Yan Eka Putra bersama
Kapolres Batang AKBP Edwin Louis Sengka meninjau
kegiatan vaksinasi, di PT. Sukoritex Wadimor, Batang.

Satgas TMMD Kodim 0718/Pati melaksanakan penggalian
pondasi program RLTH TMMD ke-111 di Desa Tamansari,
Kecamatan Jaken, Pati.

berita korem 071/wk

Pemkab Cilacap Launching Aplikasi
Stasiun Pemadam Kebakaran Terpadu
Pemerintah Kabupaten Cilacap
menggelar Apel Bersama dalam
rangka Penandatanganan Naskah
Kesepakatan bersama dan perjanjian
kerjasama dilanjutkan Launching
Aplikasi Stasiun Pemadam Kebakaran
Terpadu (Satkar Taru), bertempat di
Halaman Pendopo Wijaya Kusuma
Sakti Cilacap, Jln. Jenderal Sudirman,
No.32 Kabupaten Cilacap, Rabu (16/
6).
Apel dipimpin, Bupati Cilacap H.
Tatto Suwarto Pamuji, diikuti anggota
gabungan dari Kodim 0703/Cilacap,
Lanal Cilacap, Polres Cilacap, Satpol
PP Cilacap, Dishub Cilacap,
Satlinmas Cilacap, Basarnas Cilacap
dan Regu Damkar Cilacap.
Bupati berharap keberadaan
aplikasi ini akan meningkatkan
layanan pelaksanaan pemadaman
dan pengendalian kebakaran, melalui
pemberdayaan sumber daya secara
terpadu.

“Kabupaten Cilacap memiliki
potensi besar untuk beragam aktivitas
berskala nasional, seperti keberadaan
kilang minyak dengan kapasitas
produksi mencapai 400.000 barrel per
hari yang menyuplai 30 persen
kebutuhan minyak nasional, dan
PLTU yang terkoneksi dengan sistem
kelistrikan Jawa – Bali. Oleh karena
itu Pemerintah Kabupaten Cilacap
berkomitmen terus mengembangkan
sektor industri baru, untuk
mempermudah investasi dalam skala
yang lebih besar”, kata Bupati.
Ditambahkan, dalam dunia
lndustri, keselamatan kerja merupakan
suatu hal yang harus
dipertanggungjawabkan oleh
perusahaan. Salah satu potensi
bahaya dalam industri yaitu potensi
bahaya kebakaran di tempat kerja
karena kebakaran adalah suatu
musibah yang menimbulkan berbagai
kerugian yang bersifat ekonomi
Juni 2021
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maupun non ekonomi seperti sakit,
cidera bahkan meninggal dunia yang
sangat merugikan. Untuk itu dunia
usaha, khususnya yang memiliki unit
layanan Pemadam kebakaran,
diminta ikut terlibat dan berkomitmen
yang sama, bahwa urusan kebakaran
merupakan tanggung jawab bersama
semua pihak.
Kegiatan dihadiri Kasdim 0703/
Cilacap Mayor Inf Drs. Abdul Asis
Lallo, Ka. Akun Lanal Cilacap Kapten
Laut (S) Dodi, Kasat Sabhara Polres
Cilacap AKP. Tusiran, S.H, Sekda
Kab. Cilacap Drs. Farid Ma’ruf, S.T.,
M.M, Ka. Basarnas Cilacap I Nyoman
Sidakarya, Kasatpol PP Cilacap Drs.
Yuliaman Sutrisno, M.Si, para Asisten
Pemda Kabupaten Cilacap, para
Kepala OPD dan perwakilan BUMN
dan BUMD se Kabupaten Cilacap.

(Kodim 0703/Ciacap)
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Danposramil Pandanarum Pelda Suryanto
bersama Sertu Suwondo Serda Lukman dan
warga masyarakat melaksanakan Kerja bakti
pembangunan Posramil Pandanarum
Kabupaten Banjarnegara, Jum’at (11/06/21).

Pendirian Posramil Pandanarun
Sudah 16 Tahun Menunggu

Dandim 0704/ Banjarnegara Letkol Arh Sujeidi
Faisal S.T., M.Han menyampaikan
pembangunan Posramil Pandanarum Koramil
06 Kalibening merupakan keinginan
masyarakat Kecamatan Pandanarum yang
sudah sekitar 16 Tahun Kecamatan berdiri
namun belum ada kantor Koramil. Adapun
pembiayaan dengan dana swadaya dan
bantuan dari masyarakat. Diharapkan dengan
adanya Posramil tersebut nantinya akan dapat
membantu masyarakat dalam mengatasi
permasalahan di wilayah dan membantu
Pemerintah Kecamatan, menjamin
terlaksananya pembangunan di wilayah yang
tujuan akhirnya untuk kesejahteraan
masyarakat.
Peletakan batu pertama oleh Bupati
Banjarnegara Budhi Sarwono. Ukuran
bangunan 9 meter X 7 meter dengan tipe
bangunan semi permanen dengan konstruksi
pondasi batu kali, bangunan tembok hebel
dan kayu. (Kodim 0704/Banjarnegara)

Peduli Lingkungan
Bersih-bersih Kali Sigeleng

Sejumlah Babinsa Koramil 01 Brebes
Kodim 0713 Brebes bersama segenap
komponen masyarakat Kelurahan Limbangan
Wetan, Kecamatan/Kabupaten Brebes
melakukan bersih-bersih Kali di Sungai
Sigeleng. Danramil melalui Bati Tuud, Peltu
Bangun Pasaribu mengatakan sasaran
pembersihan dimulai dari Jembatan Sungai
Sigeleng, dengan sasaran mengangkat sampah,
eceng gondok, dan rumput liar di sungai.
Ditambahkan tujuan kegiatan karya bakti
TNI ini agar aliran air sungai menjadi lancar
sehingga tidak menimbulkan banjir dan
penyakit dari sampah yang menumpuk.
Kegiatan tersebut juga sebagai edukasi bagi
para pengendara yang melintas di jalan ke arah
Obyek Wisata Pantai Randusanga Indah Brebes
itu, sehingga mereka tidak membuang sampah
sembarangan karena akan merusak keindahan
sungai.
Lurah Limbangan Wetan Achmad
Nuryanto. S.I.P, menyatakan apresiasi atas
inisiasi TNI mengajak/memberdayakan
warganya demi menjaga kebersihan lingkungan.
(Kodim 0713/Brebes)
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Anggota Kodim Pekalongan Blusukan Ke Pasar-pasar

Ingatkan Prokes Kepada Masyarakat
Satgas tindak pencegahan Covid-19 dari TNI
Kodim 0710/Pekalongan melaksanakan patroli
pengawasan dan pengendalian serta edukasi
pelaksanaan PPKM Skala Mikro dengan melakukan
blusukan ke beberapa pasar yang berada di wilayah
Kota Pekalongan. Sasaran patroli PPKM tersebut
antara lain Pasar Podosugih, Pasar Sorogenen,
Banjarsari serta beberapa tempat fasilitas umum
seperti Lapangan Mataram dan Lapangan Jetayu.
Dandim 0710/Pekalongan melalui Pasi Ops
Kapten Inf Dwi Darmasto mengatakan patroli
dilaksanakan dalam rangka pengawasan aktivitas
warga serta pemberlakuan PPKM Skala Mikro dengan
memberikan edukasi, sosialisasi dan himbauan
kepada masyarakat agar patuh terhadap protokol
kesehatan. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka
memberikan pengawasan dan pencegahan
penyebaran covid-19, khususnya di tempat keramaian
seperti pasar dan fasilitas umum lainya.
Ditambahkan, walaupun sering diberikan
himbauan dan sosialisasi serta edukasi tentang
protokol kesehatan namun dalam kegiatan tersebut,
masih mendapati masyarakat yang tidak memakai

masker dan mematuhi protokol kesehatan. Pihaknya terus
menghimbau agar masyarakat tetap patuh dan menjalankan
protokol kesehatan dengan 5 M diantaranya memakai masker,
mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak aman, menghindari
kerumunan dan membatasi aktifitas masyarakat.(Kodim 0710/
Pekalongan)

Kesiapan Apkowil Tegal Tangani Corona-19
Prajurit di Lapangan Harus Humanis
Komandan Korem 071/Wijayakusuma, Kolonel Inf Dwi Lagan
Safrudin, S.I.P., melakukan pengecekan kesiapan Aparat Komando
Kewilayahan (Apkowil) Tegal seiring meningkatnya Covid-19 di wilayah
Kodim 0712/Tegal yang membawahi wilayah Kabupaten dan Kota Tegal,
dimana saat ini, 11 Kecamatan wilayah Kabupaten Tegal masuk dalam
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zona merah penularan wabah Covid-19.
Danrem 071/Wijayakusuma mengatakan,
apel gelar pasukan untuk mensinergikan
pelaksanaan tugas penanganan Covid-19 di
lapangan. Dalam pelaksanaannya, di wilayah
harus ada posko terpadu guna menyinkronkan
pelaporan data-data yang aktual dan valid serta
langkah penanganannya. Danrem minta
segenap prajurit yang ditempatkan di lapangan
harus humanis karena ini tugas mulia untuk
menyelamatkan masyarakat dari Covid-19.
Personel yang BKO gabungan dari satuan
AD, AL, AU sebanyak 355 personel, akan
melaksanakan tugas hingga dua minggu ke
depan dalam rangka operasi pengetatan dan
pendisiplinan protokol kesehatan bagi
masyarakat. Sebelum diberangkatkan, personel
di-Swab test antigen untuk mengetahui
kesehatannya. Selama diperbantukan, personel
BKO dibantu Babinsa dan Bhabinkamtibmas
setempat guna mensosialisasikan dan
mengedukasikan protokol kesehatan kepada
masyarakat. (Kodim 0712/Tegal)
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Upaya Pencegahan Covid-19
Penyemprotan Massal Terus Digalakkan
Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat
memimpin Apel penyemprotan
desinfektan dalam rangka memutus
mata rantai penyebaran virus Covid-19
dengan melibatkan semua komponen.
Disampaikan situasi perkembangan
penyebaran virus Covid-19 dari hari ke
hari di Wonosobo terus meningkat. Virus
yang masuk jenisnya berbeda dan salah
satu ikhtiar yang dilakukan Pemda
dengan penyemprotan secara massal
khususnya daerah yang masuk dalam
zona merah.
Penyemprotan juga sebagai salah
satu sarana kampanye mengajak
masyarakat agar selalu mematuhi
protokol kesehatan. Saat ini virus Covid19 masih ada, bahkan terus membawa
korban. Peran masyarakat sangatlah
penting
agar
bersama–sama
memberantasnya. Penyemprotan cairan
desinfektan
bertujuan
untuk
mensterilkan kota dan menghilangkan
kecemasan di masyarakat.
Pasi Ops Kodim 0707/Wonosobo

menambahkan Kodim 0707/Wonosobo
sangat
mendukung
kegiatan
penyemprotan massal dengan
memerintahkan seluruh Koramil
melaksanakan penyemprotan serentak
di wilayahnya masing –masing, yang
dalam pelaksanaanya melibatkan
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komponen lain seperti relawan,
masyarakat umum dan unsur
pemerintahan. Sasaran yang disemprot
meliputi daerah zona merah, fasilitas
umum seperti lapangan, masjid, gereja,
tempat ibadah dan jalan-jalan protokol.
(Kodim 0707/Wonosobo)
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Serbuan Teritorial Kodim 0705/Magelang
Gotong Royong TNI dengan Rakyat
Komandan Korem 072/Pamungkas Brigadir Teritorial. Kegiatan Serbuan Teritorial tidak hanya terfokus pada sasaran
Jenderal TNI Ibnu Bintang Setiawan, S.I.P,.M.M. fisik tetapi juga Non fisik seperti pembagian sembako, penyuluhan bela
menutup Serbuan Teritorial di wilayah Kodim 0705/ negara, wawasan kebangsaan serta PPKM mikro. (Korem 072/Pmk)
Magelang Korem 072/Pamungkas di Aula Kodim
0705/Magelang, Minggu (27/06/2021). Serbuan
Teritorial mengusung tema “Dengan Semangat
Serbuan Teritorial TNI Kita Tingkatkan Binter TNI
Secara Masif Guna Mengatasi Kesulitan Rakyat
Di Korem 072/Pamungkas Khususnya Di Wilayah
Kodim 0705/Magelang” merupakan salah satu
program yang digagas oleh TNI dalam upaya
membantu dan mengatasi kesulitan masyarakat.
Komandan Korem 072/Pamungkas
menyampaikan Program Serbuan Teritorial yang
dilaksanakan oleh Korem 072/Pamungkas
merupakan perintah dari Komando atas, dalam
pelaksanaannya melibatkan unsur TNI, Pemerintah
Daerah, Polri, Organisasi Masyarakat (Ormas),
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),
Babinsa Koramil 09/Kutowinangun,
Masyarakat dan seluruh Instansi terkait. Terkait
Berikan Vitamin Warga Terpapar Covid-19
dengan perkembangan kondisi Pandemi Covid 19
saat ini dimana penyebarannya yang semakin
meningkat diminta semua harus berhati-hati dan
Babinsa Koramil 09/Kutowinangun Serka Giyadi bersama Tim
secara bersama-sama melawan Pandemi ini.
PPKM Mikro Desa Lundong Kecamatan Kutowinangun Kabupaten
“Masyarakat pasti bertanya-tanya bagaimana
Kebumen dampingi bidan desa Ibu Murwati melaksanakan by name
melawan Pandemi Covid 19 ini, saya saat
by address kepada warga yang terkena Covid-19 serta Empaty Building
berkunjung ke daerah selalu mengatakan bapak
berupa pemberian Suplemen Vitamin kepada penderita Covid-19 yang
ibu pakai masker, jaga jarak, kalo kemana-mana
telah melaksanakan isolasi mandiri di rumah warga yang terpapar.
hanya saat perlu saja itu sudah melawan, sudah
Serka Giyadi Babinsa Desa Lundong mengatakan, kegiatan ini
berjuang”, kata Danrem 072/Pmk.
juga memberikan semangat dan mensosialisasikan protokol kesehatan
Sementara Bupati Magelang melalui Asisten
kepada penderita positif Covid-19 agar tetap semangat dan dorongan
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Nanda
agar cepat pulih kembali dan bisa beraktifitas sehari-hari.
Cahyadi Pribadi atas nama Pemerintah Daerah
“Kita beri motivasi dari jauh karena dilarang mendekat sesuai
dan masyarakat Magelang mengucapkan
aturan protokol kesehatan. Juga kita bawakan makanan dan obat
terimakasih kepada TNI yang telah mewujudkan
vitamin sebagai tambahan nutrisi untuk penambah imun,” kata Serka
secara nyata gotong royong dan kemanunggalan
Giyadi.(Kodim 0708/Kebumen)
TNI dengan rakyat dengan melaksanakan Serbuan
Juni 2021
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Anggota Koramil 06/Ngaglik
Kodim 0732/Sleman bersama Polsek
Serta
Trantib
K apanewon
melaksanakan operasi penertiban
protokol kesehatan di pasar pagi yang
berada di wilayah binaanya.
Danramil 06/Ngaglik Kapten Inf
Arly Iskandar mengungkapkan
langkah ini merupakan salah satu

Pasar Pagi
SasaranPenerapan Prokes
lihat dari jumlah kasus yang makin hari
makin bertambah. Diharapkan dengan
sering diadakannya patroli penegakan
ini, masyarakat kembali peduli akan

kesehatan juga selalu menerapkan
Prokes
guna
menghindari
penularan,penyebaran Covid 19.
(Kodim 0732/Sleman)

langkah preventif dalam
rangka
mencegah
penyebaran covid-19 di
wilayah binaanya. Kegiatan
tersebut juga jadi bagian
dalam
sosialisasi
mendukung Prokes dan
gerakan 5M yakni memakai
masker, menjaga jarak,
mencuci
tangan,
menghindari kerumunan
dan mengurangi mobilitas.
D a n r a m i l
menambahkan kesadaran
masyarakat
terkait
penerapan
prokes
pencegahan covid-19
berkurang, hal itu dapat kita

Serbuan Vaksinasi Nasional
Masyarakat Antusias Ikuti Vaksin

Serbuan vaksinasi nasional TNI
Polri dalam rangka Hari Bhayangkara
ke-75 berlangsung di Taman Budaya
Kulon Progo dengan tema “Satu Hari
Satu Juta Orang”, target 2000 dosis
vaksin, Sabtu (26/6). Vaksinasi juga
dilaksanakan di RSUD Wates, RS. Nyi

Ageng Serang dan Puskesmas yang
ditunjuk. Tenaga vaksinator terdiri dari
tenaga kesehatan Polres 6 orang, Kodim
6 orang dan Dinkes 48 orang.
Dandim 0731/Kulon Progo Letkol
Inf Yefta Sangkakala, S.Sos., memantau
kegiatan bersama Bupati Drs. H.
Juni 2021
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Sutedjo, Kapolres AKBP Tartono, SH.,
M.B.A, Danyon B Pelopor Satbrimob
Sentolo AKBP Agus Mulono,
Dansatradar 215/Congot Letkol Lek
Nanang Mahfudi, Komisi A DPRD
Provinsi DIY Retno Sudiyanti, Ketua
DPRD Akhid Nuryati, SE., Wakil
Bupati Fajar Gegana, Sekda Ir. RM
Astungkoro, M.Hum., dan Forkopimda
lainnya.
Bupati mengatakan serbuan
vaksin yang diinisiasi oleh Kepolisian
RI, Polres Kulon Progo bekerjasama
dengan Kodim 0731 dan Pemda,
diperuntukkan bagi masyarakat umum.
Masyarakat sangat antusias dan
memanfaatkan kesempatan untuk
vaksin, mereka menyadari menyikapi
pandemi Covid-19, salah satunya
dengan vaksin sebagai upaya untuk
memberikan kekebalan tubuh.
Semoga kegiatan ini memberi
manfaat karena peryebaran virus
belum ada penurunan dan masih
menjadi
ancaman
yang
membahayakan. Meskipun sudah
divaksin masyarakat diminta tetap
menjalankan protokol kesehatan.
(Kodim 0731/Kulonprogo)
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Untuk meningkatkan kemampuan menembak
anggotanya, Kodim 0706/Temanggung melaksanakan
latihan menembak. Kegiatan menembak senjata
ringan (Latbakjatri) Triwulan II TA. 2021 berlangsung
selama dua hari, yakni tanggal 9 dan 10 Juni 2021 di
lapangan tembak Desa Kedungumpul, di Kecamatan
Temanggung, KabupatenTemanggung, Rabu (09/06/
2021)
Komandan Kodim 0706/Temanggung, LetkolCzi
Kurniawan Hartanto, S.E, M.Han selaku Pimpinan
Umum Latihan mengatakan latihan yang digelar
merupakan upaya Komando Atas untuk terus
mengasah kemampuan para prajurit, sebab
menembak merupakan salah satu kemampuan yang
harus dimiliki setiap prajurit TNI.
“Bagi prajurit, kesejahteraan yang paling utama
adalah latihan. Agar kemampuan menembak para
prajurit senantiasa terbina, maka Komando Atas
membuat program latihan berkalai,” kata Dandim.
(Kodim 0706/Temanggung)

Antisipasi Banjir dan Longsor,

Bangun Talud di Bantaran
Aliran Irigasi
Di wilayah Kota Yogyakarta salah
satu titik rawan longsor adalah di
sepanjang bantaran aliran irigasi anak
Sungai Winongo di Kampung Bugisan
Kelurahan Patangpuluhan, Kemantren
Wiribrajan yang saat ini menjadi fokus
kegiatan Program TNI Manunggal

Membangun Desa (TMMD) regular ke
111 Tahun 2021. Sebagai upaya
mengantisipasi terjadinya bencana
banjir dan tanah longsor, satgas
TMMD Kodim 0734/Kota Yogyakarta
membangun talud sepanjang 24 Meter
di aliran Irigasi tersebut.
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Danramil 10/Wirobrajan Kapten
Arh Suryadi mengatakan talud
mendesak untuk dibangun karena
sudah mengancam rumah Ibu Siti
Mardatun yang ada persis di atas
saluran irigasi tersebut. “Akibat terus
terkikis arus , tebing sungai menjadi
mepet dengan pemukiman warga. Ini
sangat membahayakan, apalagi saat
ini sering turun hujan,” ujar
Danramil.
“Masyarakat sangat antusias dan
saling bahu-membahu tidak hanya
kalangan pria dewasa, namun
pemuda bahkan kaum perempuan
pun juga ikut andil dalam bergotong
royong. Tak ada lagi perbedaan, lakilaki perempuan semua berkerja,”
ujarnya.
Siti Madatun yang rumahnya
direhab oleh satgas TMMD mengaku
sangat bahagia. Sebab, rumahnya
yang berada di bantaran sungai Gajah
Wong, masuk dalam kategori daerah
rawan bencana longsor. “Saya sangat
berterimakasih kepada Bapak-Bapak
tantara dari Kodim Jogja, sudah
membuatkan talud supaya tebing
sungai tidak longsor sekaligus merehab
rumah saya yang sudah reyot ini,”
ungkapnya.
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Tingkatkan Kesiapan Bencana
Korem 073/Makutarama Gelar Latihan Alarm Kebakaran
Upaya meningkatkan kesiapsiagaan prajurit, Korem
073/Makutarama melakukan latihan penyegaran simulasi
alarm kebakaran, bertempat di lapangan Cungkup Kompi
Markas Korem 073/Makutarama Salatiga, Jawa Tengah.
Senin (14/6/2021). Simulasi alarm kebakaran itu
dilakukan berulang kali guna lebih memantapkan prajurit
Korem 073/Makutarama untuk lebih cepat, sigap dan
tanggap dalam menangani bahaya kebakaran.
Pasilat Korem 073/Makutarama Mayor Kav J.
Manurung mengungkapkan tujuan dari latihan alarm
kebakaran ini untuk memberikan gambaran, pengetahuan
dan teknik-teknik pencegahan dan penanggulangan
kebakaran di lingkungan satuan maupun lingkungan
lainnya khususnya untuk misi kemanusiaan.
“Apa yang telah dilatihkan diharapkan mampu kita
pelihara untuk meningkatkan kemampuan prajurit dalam
hal pengambilan keputusan dan prosedur serta tata cara
kerja yang berlaku dalam penanganan bahaya
kebakaran. Prajurit harus selalu siap kapanpun
dibutuhkan dan selalu siaga dalam waktu 24 jam,”ujar
Mayor Manurung.
Tujuan lain yang ingin dicapai dari pelaksanaan
kegiatan tersebut adalah mengaplikasikan teknik
penanggulangan dan pemadaman kebakaran dan teknik
untuk memadamkan api supaya tidak menyebar atau
merambat ke tempat lainnya. Latihan itu sangat penting
untuk terus ditingkatkan, guna mendukung tugas pokok
TNI AD dalam misi bantuan kemanusian dan tanggap
darurat bencana untuk ke depannya.(Korem 073/
Makutarama).
Juni 2021
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Dandim 0714/Salatiga
Letkol Inf Loka jaya
sembada S.I.P bersama
Bupati Semarang H Ngesti
Nugraha
SH.MH
melaksanakan pelepasan
Benih ikan sebanyak 500
ekor ikan Nila di Sungai
Branjang, sekitar lokasi
TMMD Sengkuyung tahap 2
di Desa Branjang,Kec
Ungaran Barat, Kab
Semarang. Turut hadir
dalam kegiatan tersebut
Kapolres Semarang AKBP
Ari Wibowo SIK.MH, Kajari
Kab Semarang, para pejabat
pemerintah daerah Kab
Semarang dan unsur
Forkopimda Kab Semarang.
Bupati
Semarang
berharap semoga ikan itu
nantinya bisa di manfaatkan
oleh warga masyarakat Desa
Branjang, sungai menjadi
lebih bersih selain sebagai

Pelepasan Benih Ikan Nila
Jaga Kelestarian Alam dan Meningkatkan
Perekonomian

irigasi juga bisa di manfaatkan untuk
pembudidayaan ikan.
Komandan kodim 0714/Salatiga Letkol
Loka Jaya Sembada juga berpesan, agar selalu

Dandim Demak Imbau Masyarakat
Untuk Tidak Takut Divaksin
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menjaga kelestarian alam dan
memanfaatkan hasil bumi dengan
sebaik-baiknya tanpa harus merusak.
(Kodim 0714/Salatiga)

Dandim 0716/Demak Letkol Arh
M.Ufiz S.I.P.M.I.Pol bersama
Forkompimda Kabupaten Demak
melaksanakan peninjaun Vaksinasi
massal yang dilaksanakan di Badan
Kepegawaian Pendidikan dan
Pelatihan Kabupaten Demak (BKPP)
Desa Karangsari Kecamatan
Karangtengah Kabupaten Demak.
Dandim memberikan himbauan
kepada masyarakat untuk tidak takut
divaksin karena aman dan halal. “Ini
demi kebaikan kita bersama dan
vaksinasi merupakan salah satu upaya
untuk memutus mata rantai Covid19”, tambahnya.
Kegiatan vaksinasi ini sesuai
dengan intruksi Presiden tentang
pemberian 1 Juta Vaksin perhari.
Kabupaten Demak menargetkan
1.000 orang perhari. Ada 249 Desa
dan kelurahan,tiap desa minimal
membawa 10 orang perhari. Sasaran
vaksinasi saat ini diprioritaskan untuk
para lansia dan pralansia, setelah
semuanya terpenuhi baru kita berikan
kepada masyarakat
yang
melaksanakan mobilitas yang tinggi
(Kodim 0716/Demak).
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Dandim 0721/Blora Letkol Inf Ali
Mahmudi, SE, MM mendampingi
Komandan Korem 073/Makutarama
Kolonel Arm Putranto Gatot Sri
Handoyo, S.Sos, MM meninjau
kegiatan penanganan Covid-19 di
Kabupaten Blora. Kegiatan dihadiri
Forkompinda Blora Bupati H. Arief
Rohman, SIP, M.Si, Wakil Bupati Tri
Yuli Setyowati, ST, MM, Kapolres
Blora AKBP Wiraga Dimas Tama, SIK,
Danyonif 410/Alugoro Blora dan
Kepala Dinas Kesehatan Blora
bersama Forkompincam Cepu.
Peninjuan dilakukan di lokasi isolasi
terpusat Covid-19 Kabupaten Blora di
Hotel Mega Bintang Cepu.
Meskipun dari kejauhan, Danrem
073/Makutarama sempat menyapa
dan memberikan semangat kepada
warga yang sedang dalam perawatan
di hotel tersebut. Warga yang diisolasi
ditempatkan khusus pada lantai atas
dan Danrem menanyakan perihal
kenyamanan di lokasi isolasi dan
perihal makanan serta multivitamin.
Salah satu warga yang diisolasi
mengatakan ruangan isolasi nyaman
dan makanannya pun enak, namun
ingin cepat sembuh dan segera pulang.
Danrem
073/Makutarama
menyampaikan penanganan Covid-19
di Kabupaten/Kota zona merah di

Penanganan Daerah Zona Merah

Fokus PPKM Mikro dan Prokes
Ketat

Jawa Tengah fokus Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Mikro. Selain itu juga penerapan
protokol kesehatan (prokes) ketat.
“Meskipun kenaikan kasus Covid-19 di
Blora tidak sebanyak di wilayah lain,
masyarakat harus membiasakan
protokol kesehatan,” tandasnya.
Sementara itu, Dandim 0721/Blora
menyampaikan Kodim 0721/Blora akan

Anggota Staf Teritorial Kodim 0719/
Jepara bersama warga bergotong royong
mengecor jalan sepanjang 287 meter dan lebar
2,5 meter, di RT 4/RW 1 Desa Banjaran Bangsri
Jepara, dipimpin Pasiter Kapten Arm Fadelan.
Pasiter mengatakan pengecoran jalan ini
untuk mempermudah akses masyarakat yang

terus bersinergi dengan Polri, dan
Pemkab terutama dalam setiap kegiatan
percepatan penanganan Covid-19.
“Sejak awal kami telah
berkomitmen, dan akan terus menjalin
sinergi dengan lintas sektoral untuk
melaksanakan tugas tugas penanganan
Covid-19,” ujarnya.
(Kodim 0721/Blora)

Anggota Kodim Jepara Ngecor Jalan
Permudah Akses Warga
melintas, dimana jalan itu
menjadi akses warga terutama
di bidang pertanian.
“Melalui kegiatan ini, kita
berharap dapat menumbuhkan
semangat gotong royong, serta
memberikan manfaat untuk
masyarakat setempat,” Ujarnya.
Selain itu, pengecoran ini
menjadi wujud kepedulian
aparatur negara yang senantiasa
bersama rakyat.
Pasiter juga menyampaikan
kepada warga di tengah
pandemi Covid-19 untuk selalu
mematuhi anjuran dari
pemerintah, yakni dengan
menerapkan protokol kesehatan.
(Kodim 0719 Jepara).
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Memperkokoh Soliditas,
Korem 074/Warastratama Gelar Komsos
Dalam rangka meningkatkan
sinergitas antar instansi, Korem 074/
Warastratama menggelar komunikasi
sosial (Komsos) dengan Aparat
Pemerintah (Appem) Se-Solo Raya
bertempat di Aula Makorem 074/
Warastratama, dengan mengusung tema
“Sinergitas Aparat Pemerintah
Membangun Imunitas Bangsa Untuk
NKRI”,Rabu (16/06/2021).
Komandan
Korem
074/
Warastratama Kolonel Inf Deddy
Suryadi mengatakan kegiatan
dilaksanakan bertujuan untuk mencapai
kesepahaman dan kesamaan persepsi
data valid penderita Covid 19 Solo Raya
serta upaya menekan penyebaran Covid
19. Untuk itu, Danrem mengajak
mengoptimalkan dan memaksimalkan
sinergitas dalam penanganan Covid 19.
Jalinan kesatuan persepsi, keterpaduan,
sinkronisasi dan harmonisasi dalam
bangunan kerjasama antara Pemda,
TNI, Polri dan komponen masyarakat
lainnya mutlak sangat diperlukan.
Menurut Danrem, saat ini kasus
Covid 19 di wilayah Jawa Tengah masih
terus melonjak cukup tinggi dan cukup

cepat. Efek dari Kabupaten Kudus yang
penyebarannya
sangat
cepat
menyebabkan munculnya varian varian
baru yang berimbas ke daerah daerah
sekitarnya, sehingga kita harus bersatu
memberikan pengertian kepada
masyarakat untuk selalu waspada
terhadap Covid 19. Danrem mengajak
bersama-sama menghilangkan ego
sektoral demi keselamatan warga
masyarakat dan setiap wilayah
mempunyai tempat isolasi bagi warga
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yang positif Covid 19 mau di Balai Desa
atau dimana yang penting di setiap
Kecamatan mempunyai tempat isolasi.
Kepala Dinas Kesehatan Wonogiri
dr. Herma meminta bantuan kepada
Danrem untuk bisa menegaskan deteksi
awal terkait dengan pergerakan
masyarakat yang ingin melakukan
mobilitas, kegiatan hajatan dan
kegiatan lain yang dapat menyebabkan
kerumunan masyarakat.
(Korem 074/Wrt)
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TNI
Manunggal
Membangun Desa (TMMD)
Sengkuyung Tahap II tahun
2021 Kodim 0725/Sragen
dibuka ditandai dengan
penyerahan program dari
Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa (DPMD) oleh
Joko Suratno kepada Kasdim
0725/Sragen Mayor Inf Wijiono,
di Aula Guyub Rukun
Makodim.
Dandim 0725/Sragen
Dandim Letkol Inf Anggoro Heri
Pratikno melalui Kasdim
mengatakan program yang
menjadi prioritas berupa
pengecoran jalan sepanjang
817 meter, lebar 2,5 m dan
ketebalan 12 cm di Desa
Tlogotirto Sumberlawang,
rehab 14 Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) dan pembuatan
jamban sehat sejumlah 18 unit.
Sedangkan kegiatan non
fisik diantaranya penyuluhan
tentang wawasan kebangsaan,
penyuluhan pembinaan,

TMMD Sengkuyung Sragen,
Cor Jalan 817 Meter dan Rehab 14 Rumah

kamtibmas dan bahaya narkoba, penyuluh
an antisipasi tentang terorisme, penyuluhan
soal stunting posyandu posbindu dan

penyakit tidak menular. (Kodim 0725/
Sragen).

Betonisasi Jalan TMMD Hubungkan Dua Desa
dan Bagikan Paket Sembako
Wonosegoro K apten Arh Iswadi Yusuf beserta
Forkopimcam Wonosamudro meninjau lokasi TMMD
Sengkuyung Ta h a p I I TA. 2021 di Desa
Gosono,Kecamatan Wonosamudro, Kabupaten Boyolali.
Dandim nampak berkomunikasi dengan sejumlah warga
dan minta tanggapan dari warga.
Dandim mengatakan, sasaran betonisasi jalan
sepanjang ±1200 meter dengan lebar 3 meter serta
ketebalan 0.15 meter yang menghubungkan Desa Gosono
dan Desa Bojong diharapkan akan memperlancar
mobilitas warga dan jalan ekonomi desa, sehingga
perekonomian masyarakat di kedua desa dapat
meningkat. Pembangunan betonisasi jalan menggunakan
anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten
Boyolali serta swadaya dari masyarakat.
Pada kesempatan tersebut Dandim juga
menyerahkan paket sembako kepada warga Desa Gosono
yang membutuhkan. “Semoga dapat meringankan beban
warga ditengah pandemic Covid -19 ini dan program
TMMD dapat terlaksana sesuai yang direncanakan
tentunya keikutsertaan dan partisipasi warga sangat
Dandim 0724/Boyolali Letkol Inf Aris Prasetyo, S.I.P., M.I.P dibutuhkan di lapangan”, ujar Dandim. (Kodim 0724/
didampingi Pasi Ter Kodim Kapten Inf Safrudin, Danramil 17/ Boyolali).
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Danrem Pantau Posko PPKM Mikro
Di Kelurahan Cangakan Karanganyar

Antisipasi menyebarnya virus
Covid 19 di wilayah Kabupaten

Dalam rangka meningkatkan
jumlah peminat pemuda dan pemudi
masuk menjadi anggota TNI, Kodim
0723/Klaten melaksanakan kegiatan
kampanye kreatif penerimaan Prajurit
TNI AD di Aula Makodim 0723/
Klaten, yang dihadiri oleh Pemudapemudi Kabupaten Klaten.
Dandim 0723/Klaten Letkol Inf
Joni Eko Prasetyo, S.I.P
menyampaikan seleksi perekrutan
prajurit TNI AD, tidak ada pungutan
biaya dan gratis sampai dengan
dinyatakan lulus dan masuk
pendidikan.
“Bahwa tidak ada orang atau
calo yang bisa meluluskan setiap
seleksi yang dilakukan para calon
prajurit. Hasil dari seleksi tersebut
adalah murni dari kemampuan para
peserta seleksi.Yang utama, sebelum
seleksi siapkan mental dan fisik
kalian, lakukan pemerikasaan
kesehatan diri apabila ada
kekurangan lakukan perbaikan atau
pengobatan”, ujarnya.
Dandim menambahkan apabila
ingin mendaftarkan diri menjadi calon
prajurit harus selalu membiasakan diri
bersikap dan bertingkah laku yang

Karanganyar, Danrem 074/Warastratama
Kolonel Inf Deddy Suryadi didampingi

Komandan Kodim 0727/Karanganyar
Letkol Inf Ikshan Agung Widyo
Wibowo, S.I.P, bersama Bupati dan
Kapolres Karanganyar memantau Posko
PPKM Mikro di Kelurahan Cangakan,
Kecamatan Karanganyar, Sabtu (26/06/
2021)
Danrem 074/Warastratama
mengapresiasi dan berterima kasih
kepada jajaran Forkopimda Kabupaten
Karanganyar dalam rangka
menggalakkan PPKM Mikro di wilayah
jajaran Kodim 0727/Karanganyar.
“Semoga dengan adanya PPKM
Mikro ini semua warga aktif dan ikut
berpartisipasi untuk menekan angka
penyebaran Covid-19. Tiga Pilar
(Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Bidan
Desa) harus terus menyuarakan kepada
masyarakat untuk tetap mentaati Prokes
agar Pandemi ini segera berakhir,”
pungkas Danrem. (Kodim 0727/
Karanganyar)

Kodim Klaten Gelar Kampanye Kreatif
Rekrutmen Prajurit

disiplin, karena itu dapat berpengaruh
pada hasil psikologi dan kesehatan
saat melaksanakan tes. “Lakukan pola
hidup yang sehat, dan jangan lupa
Juni 2021
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Kita tahu kan kalau kedai kopi atau coffee shop ramai
dikunjungi oleh pelanggan? Ya, selain karena sajian
kopinya yang nikmat, mungkin coffee shop tersebut
menyediakan WiFi publik yang bisa diakses pengunjung
secara gratis. Faktor ini menjadi daya tarik tersendiri,
terlebih jika WiFi tersebut memiliki kecepatan internet yang
kencang, akan membuat pengunjung betah untuk berlamalama di tempat tersebut.
Penggunaan internet yang semakin tinggi saat ini,
membuat pengguna gadget, baik smartphone ataupun
laptop, memiliki ketertarikan yang tinggi terhadap
penggunaan WiFi. Salah satu alasan mengapa pengguna
gadget tertarik menggunakan WiFi publik gratis ini tentu
saja untuk menghemat pengeluaran paket data itu sendiri.
Meski demikian, bagi yang ingin menghubungkan
gadget dengan koneksi WiFi publik, sebaiknya berpikir dua
kali. Sebab, kebanyakan WiFi publik belum terenkripsi
dengan baik, sehingga berisiko terhadap keamanan data.
Penting bagi masyarakat untuk memiliki pemahaman
mengenai keamanan siber.
Kebanyakan masyarakat Indonesia belum memiliki
pemahaman yang cukup terkait keamanan siber. Padahal,
ancaman kejahatan siber senantiasa mengintai sejumlah
sektor, mulai dari pemerintahan, pelaku industri, sampai
level individu. Salah satu bentuk kejahatan siber yang
paling umum adalah pencurian data. Berbagai macam
cara pelaku kejahatan siber itu bisa mengambil data
seseorang, seperti misalnya melalui sebuah aplikasi yang
sifatnya tidak resmi. Selain melalui aplikasi, kejahatan
siber juga terjadi melalui sambungan WiFi publik.
Risiko Menggunakan WiFi Publik
Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui

risiko atau bahaya di balik penggunaan WiFi publik.
Risiko pertama adalah mendapat serangan dari Man-inthe-Middle (MiTM). Pada dasarnya, Man-in-the-Middle
merupakan serangan dalam bentuk penyadapan, di
mana peretas memposisikan dirinya di antara dua
perangkat yang saling terkoneksi.
Contoh paling mudah adalah ketika kamu membuka
sebuah situs. Peretas akan melakukan penyadapan ketika
sebuah data dikirim dari titik A (gadget) ke titik B (server/
website). Di tengah-tengah perjalanan itulah peretas akan
melakukan intersepsi guna mendapatkan data sang
korban. Lalu bagaimana peretas bisa mendapatkan data
korban?
Untuk mendapatkan data korban, peretas biasanya
menggunakan metode Phising. Phising sendiri merupakan
upaya penipuan untuk mendapatkan informasi atau data
pribadi yang sifatnya penting, di antaranya nama
lengkap, password, dan lainnya. Salah satu contoh
skenarionya adalah peretas akan mengirimkan email yang
seolah-olah itu dikirim oleh pihak bank yang berisi tautan
ke sebuah situs yang mirip dengan situs bank tersebut
dan diminta untuk login.
Karena ‘situs’ tersebut dibuat sangat mirip, maka
kamu tidak ragu untuk memasukan kredensial login.
Padahal, apa yang sebenarnya kamu lakukan adalah
menyerahkan kredensialmu kepada peretas. Selain
Phising, ada juga metode Smishing yang tujuannya
sama, yakni melakukan penipuan guna mendapatkan
informasi atau data.
Hanya saja, biasanya penipuan dilakukan dengan
menggunakan pesan SMS. Peretas yang sudah
mengetahui nomor HP korban biasanya akan
mengirimkan pesan SMS yang mengatasnamakan pihak
Juni 2021

XXV

294

Gema DIPONEGORO

41

TEHNOLOGI
lain dengan menyisipkan tautan yang apabila diklik
akan mengarahkan korban ke situs milik pelaku.
Dibandingkan dengan penggunaan email, pesan
melalui SMS biasanya lebih mudah untuk meyakinkan
korban, terlebih jika korban merasa ‘mengenal’ si
pengirim pesan.
Selain Phising dan Smishing, menggunakan WiFi
publik juga rentan terkena malware. Tujuan peretas
menyusupi malware adalah untuk melakukan
pencurian data. Namun, di samping itu, malware juga
bisa merusak sistem operasi suatu perangkat gadget.
Bahkan, bukan tidak mungkin jika semua data yang
ada di dalam perangkat gadget kamu akan hilang
karena malware.
Malware merupakan perangkat lunak yang dibuat
dengan tujuan memasuki dan terkadang merusak
sistem komputer, jaringan, atau server tanpa diketahui
oleh pemiliknya.
Cara Menghindari Risiko Kebobolan
Meski memiliki sejumlah resiko, bukan berarti kita
tidak bisa menggunakan WiFi publik. Kita tetap bisa
menggunakan WiFi publik selama mengikuti sejumlah
protokol keamanan. Tips pertama jangan
sembarangan menyambungkan perangkatmu dengan
WiFi. Perhatikan WiFi yang ingin kamu sambungkan,
jika ada lebih dari satu WiFi dengan nama yang sama
dan WiFi tersebut tidak menggunakan password atau
login, sebaiknya urungkan niat kamu.

Ketika kamu sudah tersambung dengan WiFi
publik, usahakan untuk tidak mengakses informasi
yang bersifat sensitif, seperti membuka akses
perbankan, kartu kredit, hingga situs jual beli online
yang menyimpan data pribadi bersifat sensitif.
Pastikan website yang kamu kunjungi telah terenkripsi
dengan SSL (Secure Socket Layer). Caranya dengan
memeriksa logo kunci di ujung sebelah kiri web
address yang menandakan bahwa website tersebut
telah diverifikasi oleh penerbit SSL terpercaya.
Langkah berikutnya adalah menggunakan VPN
(virtual private network) ketika tersambung dengan
WiFi publik. Mungkin sebagian dari kamu hanya
mengetahui VPN digunakan untuk membuka sebuah
situs yang diblokir. Di luar itu, VPN melindungi kamu
dari ancaman hacker yang ingin mencuri datamu.
Fungsi VPN adalah untuk menyamarkan identitas
pengguna dan mengenkripsi situs yang memuat data
penting. Ada banyak pilihan software VPN yang bisa
kamu gunakan, namun selalu pastikan VPN tersebut
aman digunakan.
Kita juga bisa mematikan fitur wireless file
sharing pada perangkat. Dengan mematikan fitur
tersebut, maka hal itu juga akan menutup pintu
masuk bagi peretas. Cara mematikan fitur ini adalah
dengan pergi ke menu Network and Sharing untuk
Windows dan System Preferences untuk Mac.
Nah, jika selesai menggunakan WiFi publik tadi,
jangan lupa untuk mengklik pilihan ‘lupakan jaringan’
atau ‘forget network’. Hal ini dimaksudkan untuk
menghindari hal yang tidak diinginkan misal kamu
kembali ke tempat tersebut dan tersambung dengan
WiFi secara otomatis. (GD)
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Hikmah tidak harus datang dari tertawa, sebab
terkadang hikmah bisa muncul dari setiap air mata.
Artinya di balik semua kejadian, kesedihan dan
kekhawatiran selalu ada hikmahnya. Hikmah tersebut
boleh jadi tidak diketahui saat ini, tapi mungkin akan
dipahami di waktu yang akan datang
Kisah hidup yang kita alami tentulah tidak selalu lurus dan
lancar, namun demikian percayalah bahwa akan selalu
ada hikmah dibalik setiap kejadian yang terjadi dalam
kehidupan kita.
Allah maha tahu segalanya. Allah tahu apa-apa yang
menjadikan hidup kita lebih baik dari masa ke masa, maka
saat kejadian tidak baik yang disebut sebuah ujian dariNya datang menerpa, tetaplah bersabar dan tawakkal,
sebab di balik ujian yang telah digariskan-Nya untuk kita
pasti tersimpan hikmah yang luar biasa. Karena sesuatu
yang telah Allah berikan kepada kita tidak akan pernah
sia-sia, semuanya pasti mengandung hikmah yang luar
biasa, namun kita saja yang tidak bisa secara cepat untuk
memahaminya.
Kita lebih sigap mengeluh daripada menela’ah secara bijak
segala kejadian yang Allah hadirkan kepada kita, terlebih
kejadian yang dirasa tidak mengenakkan, padahal
sebenarnya sesuatu yang tidak mengenakkan tersebutlah
Allah tengah mengajarkan kita terntang banyak hal
pelajaran hidup.
Beruntunglah orang-orang yang mampu mengambil
hikmah dari setiap yang terjadi dalam kehidupannya,
karena hidup itu akan selalu menjadikan pemiliknya
merasa indah dan damai. Jika kita mampu memaknai
ujian yang ada dengan selalu meyakini bahwa hikmah
yang Allah persiapkan selalu elegan dan sempurna. Jangan
pernah lupa untuk selalu husnudzon kepada Allah. Karena
Selalu Ada Hikmah Dibalik Setiap Kejadian.
Mengacu pada QS Al Insyirah 5 -6 ; ....karena

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan .
Ayat tersebut diulang sebanyak 2 kali dengan lafadz yang
berbeda. Dalam kaidah bahasa Arab, jika ada kalimat
yang diulang-ulang itu menandakan ada sebuah
penguatan (ta’kid).
Sebagai muslim kita juga meyakini apa yang tercantum
dalam QS. Al-Baqarah : 216 ... Boleh jadi kamu
membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan
boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat
buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak
mengetahui.
Seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut, boleh jadi
sesuatu yang kita tidak suka ternyata itulah yang
sebenarnya kita butuhkan. Atau, boleh jadi apa yang
kita sukai, ternyata itu tidak baik bagi diri kita. Boleh
jadi, apa yang kita hadapi saat ini merupakan suatu hal
yang tidak kita sukai, tapi jika kita jalani dengan penuh
keikhlasan dan kita menikmatinya, kita akan
menemukan sebuah hikmah dibalik itu semua.
Dan ayat tersebut ditutup dengan kalimat “Allah
mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. Kalimat ini
secara tidak langsung dapat diartikan sebagai ujian
terhadap keimanan kita kepada Allah. Sejauh mana kita
yakin dengan apa yang Allah janjikan. Kata Allah
(terjemahan bebasnya) “Aku lebih tau, sedangkan kamu
tak tau, kamu percaya ga terhadap apa yang telah Aku
takdirkan kepadamu, itulah yang terbaik untukmu?”.
Selalu saja ada hikmah dibalik setiap detik episode
kehidupan yang kita lalui. Oleh karena itu, berhusnudzon
lah kepada Allah atas setiap peristiwa yang kita lalui dan
bersyukurlah. Nikmati setiap episode kehidupan kita,
niscaya kita akan temukan sesuatu yang luar biasa di
sana. ”Ana ‘inda dzonniy ‘abdi biy” (Aku
sepert i persangkaan hambaKu kepada Ku). (GD)
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