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Syukur alhamdulillah pada Bulan Juli 2021 ini, majalah
Gema Diponegoro edisi ke 295 tahun XXV dapat kembali
hadir di tengah-tengah pembaca dalam bentuk digital ke-3.
Semoga kehadirannya tetap dapat memberikan manfaat bagi
para prajurit, PNS dan keluarganya khususnya dan pembaca
pada umumnya.
Pembaca yang terhormat
Upaya menekan penyebaran virus covid-19 terus
dilakukan. Selain pendisiplinan protokol kesehatan,
pemerintah Indonesia melalui Instruksi Mendagri No. 15
Tahun 2021 melakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan
Bali dan program vaksinasi sehari satu juta orang.
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto pada
Apel Malam guna menciptakan Harkamtibnas di wilayah
Jawa Tengah mengatakan Jawa Tengah yang merupakan
salah satu wilayah dengan kasus tertinggi, saat ini kondisinya
dapat diredam berkat kerjasama yang baik dengan semua
pihak. Kondisi ini harus kita jaga bersama, kita tidak akan
bisa tanpa ada peran seluruh masyarakat Jawa Tengah. Simak
selanjutnya pada Rubrik Fokus.
Selanjutnya pada Rubrik Kodam ada serah terima
beberapa pejabat Kodam IV/Diponegoro dan Rubrik Ragam
Kegiatan vaksinasi untuk anak usia 12-17 tahun dan peran
serta Kodam IV/Dionegoro dalam revitalisasi Rawa Pening
di Ambarawa Kabupaten Semarang.
Pada Rubrik Binter penutupan 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. Dalam nuansa Hari Raya Idul Adha,
Redaksi sajikan artikel Berkurban pada masa pandemi,
semoga kita dapat memetik hikmah dari peristiwa tersebut
guna memotivasi diri dalam berkarya mengisi kehidupan.
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.
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Seluruh masyarakat Indonesia telah mengalami
posisi yang memprihatinkan selama 1 tahun lebih
akibat penyebaran Covid-19. Wilayah Jawa Tengah
merupakan salah satu wilayah dengan kasus tertinggi,
namun saat ini kondisi itu dapat diredam berkat
kerjasama yang baik dari semua pihak. Kondisi ini
harus kita jaga bersama, kita tidak akan bisa tanpa
ada peran seluruh masyarakat Jawa Tengah.
Demikian dikatakan Pangdam IV/Diponegoro
Mayjen TNI Rudianto didampingi Kapolda Jateng
Irjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H, S.St, M.K. saat
melaksanakan kegiatan apel malam guna
menciptakan Harkamtibnas di wilayah Jawa Tengah
yang berlangsung di Simpang Lima Kota Semarang,
Jumat (23/07/2021). Kegiatan diikuti patroli berskala
besar serta membagikan Bantuan Sosial (Bansos)
kepada masyarakat di lokasi tersebut.
Selain melakukan pengamanan, kegiatan patroli
guna mengontrol situasi terkait pemberlakuan PPKM
yang sedang berlangsung dengan tujuan untuk
memutus rantai penyebaran Covid-19 di wilayah
Jateng. Pangdam juga menghimbau kepada seluruh
masyarakat untuk tidak terprovokasi atau hasutan
Juli 2021

terkait dengan isu demontrasi yang beredar di
broadcast.
Menurut Pangdam, dalam penangan kasus
Covid-19 di wilayah Jawa Tengah, Kodam IV/
Diponegoro beserta Polda Jateng telah melakukan
beberapa srategi termasuk dengan adanya bantuan
sosial dari TNI-Polri maupun pemerintah guna
meringankan beban masyarakat yang terdampak.
“Mungkin ini tidak membantu 100% tapi paling
tidak dapat meringankan beban saudara maupun
rekan rekan kita yang terdampak”, lanjut Pangdam.
Pangdam juga menjelaskan bahwa paket
bantuan sosial yang diberikan berupa sembako
serta obat obatan dan ditujukan kepada masyarakat
yang sedang isolasi mandiri, termasuk didalamnya
dengan memberikan masker secara gratis.
Ditambahkan oleh Kapolda, terkait dengan
adanya isu demontrasi, pihak kepolisian menjamin
tidak ada demo semacam itu, diharapkan agar
masyarakat tetap tinggal dirumah dalam rangka
menegakkan protokol kesehatan. Dengan adanya
distribusi bantuan sosial, TNI-Polri akan mendukung
penuh dan akan mengakselerasi secara cepat
XXV
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kepada masyarakat yang terdampak guna meringankan
beban mereka terkait dengan pelaksanaan PPKM.
Sebagaimana diketahui, Pemerintah Indonesia terus
berupaya menekan kasus Covid 19 yang mengalami
peningkatan. Selain pendisiplinan protokol kesehatan,
dilakukan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat
(PPKM) Darurat dan program vaksinasi sehari satu juta orang.
Dalam Instruksi Mendagri No. 15 Tahun 2021 tentang
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM
Darurat Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali, PPKM Darurat
berlaku pada 3-20 Juli 2021. Instruksi mengatur berbagai
kegiatan masyarakat, seperti kebijakan work from home,
pembatasan aktifitas ekonomi sosial masyarakat, tempat
ibadah, dan lain sebagainya. Dalam perkembangan, dilakukan
revisi melalui Instruksi Mendagri Nomor 18 Tahun 2021
tanggal 8 Juli 2021.
Sebagai unsur pelaksana pemerintahan di daerah, para
Gubernur dan Bupati atau Walikota menindaklanjuti instruksi
tersebut dengan membuat aturan
dan kebijakan sesuai wilayahnya
yang didukung TNI dan Polri sebagai
unsur pelaksana ketertiban dan
keamanan di daerah.
Dalam rangka pengawasan
pelaksanaan PPPKM Darurat di
wilayah diantaranya Pangdam IV/
Diponegoro Mayjen TNI Rudianto
bersama Kapolda Jateng Irjen Pol
Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.S.T.
M.K melakukan Safari kunjungan di
wilayah Solo Raya untuk melihat
secara langsung pelaksanaan PPKM
Darurat.
Pangdam IV/Diponegoro
bersama Kapolda Jateng saat Apel
Gelar Pasukan dalam rangka PPKM
Darurat di wilayah Surakarta,

Selasa (06/07/2021)
m e n g a t a k a n
pelaksanaan PPKM
Mikro di Surakarta telah
berjalan dengan baik.
Pangdam menghimbau
seluruh
lapisan
m a s y a r a k a t
berpartisipasi aktif
dalam mendukung
PPKM Darurat agar
pelaksanaannya dapat
berjalan dengan efektif
dan efesien. Pangdam
juga mengajak seluruh
pemuka agama, tokoh
masyarakat dan tokoh
organisasi lainnya untuk
bersama sama berpadu
dalam
mengajak
masyarakat agar bisa
mensukseskan kegiatan
ini.
Sementara Kapolda Jateng mengatakan terkait beredar
isu adanya oknum yang memanfaatkan situasi dengan
menimbun obat maupun oksigen, pihak TNI – Polri akan
menyelidiki dan menindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Penyebar Hoax tentang berita berita yang membuat
masyarakat resah juga akan dilakukan penyidikan. Diharapkan
dengan pemberlakuan PPKM Darurat ini semua masyarakat
dapat mentaati sebab angka penyebaran covid di wilayah
Jateng sangat tinggi. TNI-Polri meminta agar Pemda maupun
masyarakat dapat bergerak melakukan upaya upaya yang
mendukung kesuksesan PPKM Darurat.
Pada Apel Gelar Pasukan PPKM Darurat, di Lapangan
Wira Pratama Polres Sragen, Selasa (06/07/2021), Pangdam
IV/Diponegoro bersama Kapolda Jateng, mengajak seluruh
komponen masyarakat di Kabupaten Sragen, untuk selalu
bergandengan tangan mewujudkan Sragen yang sehat dan
mengembalikan kondisi ekonomi menjadi lebih baik, bersama
kita bisa. Menurunnya angka penularan Covid – 19 di Sragen

Juli 2021
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tidak lepas berkat kerja keras antara TNI-Polri, Pemerintah
Daerah, Tokoh Agama maupun masyarakat dalam bekerja
sama menekan penyebaran Covid.
Kapolda Jateng menambahkan, evaluasi penyebaran
kasus Covid – 19 yang mengalami penurunan di Sragen,
mencapai hingga 400 orang. Hal itu tidak lepas dari campur
tangan para Babinsa maupun Babinkamtibmas, yang
mengingatkan masyarakat untuk mematuhi protokol
kesehatan. Selain itu, pemisahan masyarakat reaktif maupun
yang sehat juga berjalan dengan baik, berkat isolasi mandiri.
Dengan PPKM Darurat, diharapkan ditekan menjadi 0 (nol).
Selanjutnya, saat memimpin Apel Gelar Pasukan
Gabungan Satgas Penanganan Covid-19 di Alun Alun Kidul
Boyolali Komplek Perkantoran Terpadu Pemkab Boyolali, Rabu
(07/07/2021), Pangdam IV/Diponegoro bersama Kapolda
Jateng mengatakan salah satu faktor yang mendukung
menurunnya angka Covid 19 di daerah Boyolali yaitu dengan
berkurangnya mobilitas masyarakat menjadi 15 persen dan
diharapkan bertambah menjadi 30 persen sesuai harapan
Pemerintah. Termasuk didalamnya membatasi tempat
keramaian seperti pasar tradisional atau tempat tempat yang
sering menjadi tempat berkumpul. Untuk itu masyarakat
dihimbau untuk menahan diri selama 2 minggu, kalau tidak
penting tinggal dirumah saja.
Kapolda juga meminta masyarakat atau media yang
menemui oknum oknum yang mencoba untuk menimbun
peralatan medis, obat obatan maupun oksigen agar segera
melaporkan ke pihak kepolisian. Kapolda Jateng menekankan
terkait pemberlakuan PPKM Darurat ini akan menindak tegas
pelanggarnya, minimalisir pergerakan kendaraan dan
pergerakan orang.
Pada Apel Gelar Pasukan di Lapangan Setda Kab.
Karanganyar, Kamis (08/07/2021), Pangdam IV/Diponegoro
Mayjen TNI Rudianto bersama Kapolda Jateng Irjen Pol. Drs.
Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K. mengatakan peningkatan

Covid 19 di Solo Raya mengalami lonjakan, sehingga apabila
Kota Surakarta ditekan maka daerah penyangga lainnya agar
turut membantu menekan.
Terkait pelaksanaan evaluasi di Kab. Karanganyar,
Pangdam menyebutkan sudah baik tetapi perlu ditingkatkan.
Pangdam menghimbau kepada masyarakat untuk sementara
menahan diri agar tetap dirumah saja jika tidak penting sekali,
sebab dengan manuver pergerakan orang maupun kendaraan,
potensi penularan Covid 19 menjadi tinggi. Kepada seluruh
Pemuka Agama, Masyarakat, Tokoh Adat untuk selalu bahu
membahu dalam mengajak semua masyarakat agar
mematuhi Protokol Kesehatan.
Menurut Kapolda Jateng, Kab. Karanganyar merupakan
daerah Agro yang merupakan daerah pendukung, terutama
pergerakan orang maupun kendaraan harus kita antisipasi
karena mempunyai 52 titik krusial yang berbatasan dengan
Jateng. Tidak hanya terkait dengan PPKM Darurat, Polda
Jateng dan seluruh Kepolisian di seluruh Indonesia juga
melakukan Operasi Aman Nusa yang didalamnya Satgas
Gakkum khusus penanganan Covid. Diantaranya untuk
menghimbau kepada masyarakat agar tidak menimbun terkait
dengan alkes, obat obatan, oksigen dan lainnya. Kapolda
juga meminta kepada media untuk menyajikan pemberitaan
yang kredibel dan mendidik, segera laporkan apabila menemui
berita hoax yang meresahkan masyarakat, berkaitan dengan
vaksinasi atau lainnya.
Apel Gelar Pasukan PPKM Darurat, Kabupaten Sukoharjo
di Lapangan Kantor Setda, Kamis (08/07/2021), Pangdam
IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto bersama Kapolda Jateng
Irjen Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K. mengatakan
peran semua pihak sekecil apapun sangat berarti,
kebersamaan kita adalah hal yang paling utama. Mari bahu
membahu, bersama kita bisa mengatasi Covid 19. Pangdam
juga menghimbau kepada seluruh masyarakat, Tokoh Agama,
Tokoh Adat untuk bisa mengajak masyarakat agar tetap
Juli 2021
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dirumah saja sementara waktu. “Bukan untuk satu dua orang
saja, tetapi penyelamatan masyarakat Sukoharjo yang paling
utama,” tutupnya.
Kapolda Jateng menambahkan dengan pemberlakuan
PPKM Darurat angka kasus Covid 19 mengalami penurunan.
Oleh karena itu ditekankan kepada masyarakat agar
menyehatkan diri pribadi dahulu sebelum menyehatkan
masyarakat. Sukoharjo juga merupakan daerah penyangga
sebab mobilitas orang dinilai tinggi, selain itu pemberlakuan
sanksi hukum akan ditegakkan terkait pelanggaran protokol
kesehatan. Penyekatan pembatasan mobilitas masyarakat
harus dilakukan, jangan biasa biasa saja.
Pada kesempatan lain, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen
TNI Rudianto bersama Kapolda Jawa Tengah Irjen. Pol. Drs.
Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K. meninjau pelaksanaan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Darurat dan penyekatan di wilayah Kabupaten Semarang,
Selasa (13/07/2021) dan didampingi Bupati Semarang H.
Ngesti Nugraha, S.H., M.H. bersama FKPD.

Bupati Semarang menyampaikan perkembangan kasus
aktif Covid 19 di Kabupaten Semarang mengalami
penurunan, persentase kasus aktif 16, 4%, rawat rumah sakit
1, 01%, dan isolasi mandiri 15, 63% dengan total angka
kesembuhan 80, 44% dan kematian sebanyak 2, 22%. Untuk
penerima vaksin sampai dengan 13 Juli 2021 tercatat
sebanyak 800.000 lebih dan segera penambahan 6000 dosis.
Pangdam IV/Diponegoro berpesan agar pemberlakuan
PPKM Darurat harus benar benar dipatuhi, sebab Kabupaten
Semarang merupakan kota perlintasan baik orang maupun
kendaraan, kurangi mobilitas dan kerumunan. “TNI dan Polri
akan selalu berdampingan dalam membantu meringankan
beban pasien Covid-19 dengan memberikan bantuan seperti
pembagian sembako yang akan direalisasikan ke desa desa
agar tepat sasaran kepada orang yang sakit maupun yang
sangat membutuhkan”, terangnya.
Kapolda Jateng menambahkan terkait pemberlakuan
PPKM Darurat terhitung mulai tanggal 16 sampai 22 Juli
diseluruh 27 pintu Exit Tol ditutup dan sebanyak 224 titik
diberlakukan Check Point penyekatan
menuju Jateng, terkait mengantisipasi
mudik dan aktivitas dalam bentuk
apapun terutama pada hari libur
Sabtu dan Ahad, kecuali mereka yang
benar-benar bekerja di sektor esensial
maupun kritikal, menggunakan
administrasi sesuai dengan ketentuan
yang diatur surat edaran Mendagri No.
15 - 16 Tahun 2021".
Selain meninjau pelaksanaan
penyekatan, Pangdam beser ta
Kapolda meninjau ke perusahaan
perusahaan, serta salah satu rumah
singgah isolasi terpusat penderita
Covid-19 di wilayah Kabupaten
Semarang.
Juli 2021
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Panglima TNI dan Kapolri Tinjau Vaksinasi
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Kapolri
Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabo dan Kepala BNPB Letjen
TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. mengunjungi kegiatan
vaksinasi di sentra vaksinasi Holy Stadium Marina, Jumat
(16/7/2021). Turut mendampingi, Gubernur Jateng Ganjar
Pranowo, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto,
Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi, dan Walikota
Semarang, Hendrar Prihadi.
Di tempat tersebut berbagai stakeholder saling bekerja
sama baik Dinas Kesehatan, TNI/Polri, termasuk para relawan
dari Holy Stadium dan Perguruan Tinggi. Target vaksinasi
sekitar 5.500 orang untuk masyarakat umum yang memenuhi
syarat usia 18 – 49 tahun hingga Desember 2021.
Panglima TNI menyampaikan saat ini Bangsa Indonesia
sedang melakukan peperangan dalam menghadapi musuh
yang tidak kelihatan yaitu Covid 19. Untuk menghadapinya
dibutuhkan peran menyeluruh baik perorangan maupun
kelompok.
Menurut Panglima TNI ada tiga strategi untuk
menghadapi covid-19. Strategi pertama
defensif dengan patuhi 3M dan
melaksanakan vaksinasi sehingga
diharapkan pertahanan diri akan kuat,
kita melindungi diri sendiri dan orang
lain agar tidak terkena musuh covid19. Strategi selanjutnya adalah ofensif
yaitu bagaimana menyerang musuh
yang tidak kelihatan tersebut. Strategi
tersebut, tugas tenaga kesehatan
diantaranya testing, tracking dan
treatment. “Saat ini kita perlu bersamasama menunjukkan peran masingmasing untuk melawan musuh yang
tidak kelihatan ini,”katanya.
Panglima TNI juga menekankan
seluruh
masyarakat
harus
menggunakan masker agar laju kasus

positif dapat ditekan meskipun telah divaksin. Dengan begitu
kekebalan kolektif akan bisa didapatkan.
“Sekali lagi penggunaan masker harus kita gelorakan
mulai hari ini, di desa-desa dan di tempat-tempat keramaian.
Kalau kita tidak punya kesadaran pribadi, tetap abai terhadap
masker maka kasus positif akan terus naik. Mari kita
gelorakan penggunaan masker secara massal” pungkas
Panglima TNI.
Usai meninjau vaksinasi, rombongan Panglima TNI
melakukan pengecekan Posko PPKM Mikro di Wilayah
Tembalang. PPKM Mikro di wilayah tersebut dilakukan
sebagai upaya mengurangi mobilitas masyarakat guna
menekan laju penularan Covid-19 di Kota Semarang.
Pada kesempatan tersebut, Panglima TNI dan Kapolri
bersama Kepala BNPB juga membagikan bantuan 6000 paket
sembako kepada masyarakat terdampak Covid 19,
diharapkan bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan
masyarakat di tengah kondisi PPKM Darurat. Kunjungan di
Semarang diakhiri dengan meninjau gudang obat di Ngesrep,
Banyumanik.
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Sehari kemudian rombongan
Panglima TNI Marsekal TNI Dr.
(H.C.) Hadi Tjahjanto, S.I.P., Kapolri
Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit
Prabowo, M.Si. dan Kepala BNPB
Letjen TNI Ganip Warsito, S.E.,
M.M. meninjau Serbuan Vaksinasi
Nasional yang berada di tiga tempat
yaitu Balai Kota Solo, Graha Saba
Buana dan Isolasi Terpusat Asrama
Haji Donohudan, Sabtu (17/07/
2021).
Turut mendampingi Pangdam
IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto
bersama Kapolda Jawa Tengah Drs.
Ahmad Luthfi, S.H., S.S.T. M.K.
Pelaksanaan vaksinasi di Kota Solo
telah mencapai 50% dari 500 ribu
target yang ditentukan dan Kota Solo
merupakan salah satu kota dengan vaksinasi tertinggi.
Dikatakan Panglima TNI saat ini Indonesia telah diserang
3 Varian Covid-19, diantaranya Varian Wuhan, Inggris dan
Delta. Untuk itu peran aktif perorangan maupun kelompok
sangat diperlukan guna memutus rantai penyebarannya
dengan melaksanakan vaksinasi dan disiplin menggunakan
masker.
Panglima TNI juga mengajak kepada seluruh masyarakat,
penggunaan masker maupun isolasi mandiri agar dijadikan
sebagai budaya untuk melawan musuh yang tidak terlihat
yaitu Covid -19.
Kapolri menambahkan, akibat penyebaran Covid-19
yang masih tinggi, maka PPKM Darurat diberlakukan dengan
tujuan membatasi mobilitas mayarakat guna menghambat

laju penyebaran Covid-19. Berkaitan dengan hal tersebut
pihak TNI-Polri telah menyiapkan Bantuan Sosial 30.000
paket sembako dan 147 Ton beras untuk dibagikan kepada
masyarakat yang terdampak Covid -19.
Selain meninjau pelaksanaan Serbuan Vaksinasi,
Panglima TNI beserta Kapolri juga meninjau tempat
penyimpanan obat dan vitamin untuk masyarakat yang
menjalani isolasi mandiri, bertempat di Kodim 0735/
Surakarta. Dengan maksud guna memastikan bahwa paket
obat-obatan dan vitamin gratis bantuan pemerintah tersebut,
tersimpan secara aman dan tepat sasaran untuk
didistribusikan kepada warga yang sedang melaksanakan
isoman karena terpapar Virus Covid-19, sesuai dengan
perintah Presiden Joko Widodo. (GD)
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Kepemimpinan Yang Hebat

Dimulai dari Hati
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen
TNI Rudianto memimpin acara laporan
Korps serah terima Jabatan LO TNI AL
dan
penyerahan
jabatan
Kainfolahtadam serta penerimaan
jabatan Kapuskodalopsdam IV/
Diponegoro bertempat di Balai
Diponegoro, Watu Gong, Jumat (23/07/
2021). Jabatan LO TNI AL dari Kolonel
Mar Roy Budhi Subroto kepada Letkol
Mar Hariyono Masturi, M.Tr.Hanla.,
M.M. , penerimaan jabatan baru
Kapuskodalopsdam kepada Letkol Inf
Slamet Riyadi, S.Pd. serta penyerahan
jabatan Kainfolahtadam Kolonel Inf
Gufron, S.Ag kepada Pangdam IV/
Diponegoro.
Pangdam
IV/Diponegoro
menyampaikan selamat menjalankan
tugas, jadikan kepercayaan ini sebagai
bentuk kehormatan dan tanggung jawab
yang diberikan oleh pimpinan TNI guna
sebagai landasan untuk melaksanakan
tugas dengan sebaik-baiknya agar dapat
meningkatkan kinerja organisasi serta
membawa perubahan kearah yang
positif.
”Ingat, bahwa kepemimpinan
yang hebat dimulai dengan kesediaan
hati, sikap positif, dan keinginan untuk

membuat perbedaan”, Ungkapnya.
”Saya mewakili keluarga besar
prajurit Diponegoro mengucapkan
selamat bertugas dan selamat jalan
kepada Kolonel Inf Gufron, S.Ag. dan
Kolonel Mar Roy Budhi Subroto beserta
keluarga, semoga dalam melaksanakan
tugas di satuan baru senantiasa
diberikan kelancaran dan keberhasilan.
Pangdam juga menekankan agar selalu
meningkatkan empati dan rasa peduli
kepada sesama supaya tetap menjaga
protokol kesehatan dalam setiap
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kegiatan dimanapun berada, berpola
hidup sehat dan rutin berolah raga.
Hadir dalam kegiatan tersebut
Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI
Widi Prasetijono, Irdam IV/Diponegoro
Brigjen TNI Aby Ismawandan, Kapok
Sahli Pangdam IV/Diponegoro Brigjen
TNI Rimbo Karyono, S.I.P., M.M., para
Asisten Kasdam IV/Diponegoro, para
Kabalak, para Komandan Satuan
jajaran Kodam IV/Diponegoro dan
Ketua beserta pengurus Persit KCK PD
IV/Diponegoro. (GD)

295

Gema DIPONEGORO

10

berita kodam & rindam

Kodam IV/Diponegoro Bersama Forkopimda Jateng

Genjot Vaksinasi

Guna mencapai 70 juta orang
tervaksin September 2021, Jum’at (23/
7/2021) yang merupakan Hari Anak
Nasional, Kodam IV/Diponegoro
bersama Dinas Kesehatan Prov. Jateng,
Dinas Perempuan dan Anak Prov.
Jateng dan Polda Jateng menggelar
vaksinasi anak usia 12 -17 tahun,
bertempat di GOR Patriot Kodam IV,
Jl. Printis Kemerdekaan Watugong
Semarang, Jawa Tengah. Kegiatan
dihadiri Pangdam IV/Diponegoro Mayor
Jenderal TNI Rudianto, Gubernur Jateng
Ganjar Pranowo dan Kapolda Jateng
Irjen Pol Ahmad Luthfi.
Pangdam IV/Diponegoro Mayor
Jenderal TNI Rudianto mengatakan,
pelaksananaan vaksinasi ini untuk para
pelajar dan mahasiswa karena untuk

menunjang akan dilaksanakannya
sekolah tatap muka.
“Anak-anak dan adik-adik kita ini
sudah lama tidak melakukan
pembelajaran tatap muka, kami
membantu mereka untuk lakukan vaksin
agar kegiatan sekolah tatap muka yang
akan dilaksanakan kedepan dapat
berjalan dengan aman,” ungkap
Pangdam.
“Target kita adalah membantu
daerah-daerah zona merah dan yang
dibawah 10 persen, oleh karenanya kita
berkolaborasi bersama pemerinta
daerah, TNI dan Polda Jateng
membantu masyarakat dengan
menggelar vaksinasi, pengobatan,
bantuan sosial,” pungkasnya.
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar
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Pranowo menambahkan, dengan
adanya kolaborasi Forkopimda Jateng
ini dapat menggenjot pelaksanaan
vaksinasi dalam pencapaian target 70
persen tahun ini.
“Kami dari Forkopimda Jawa
Tengah akan terus melaksanakan
vaksinasi ini guna mengejar target
pemerintah dalam vaksin pencegahan
penyebaran Covid-19,” kata Ganjar.
“Untuk mengantisipasi jumlah
vaksin, kita sudah meminta ke
Kementerian Kesehatan untuk
penambahan vaksin karena antusiasnya
masyarakat ikut vaksinasi. Segera vaksin
akan datang, paling lama awal bulan
Agustus,” pintanya.
“Kita minta masyarakat ikut
terlibat langsung, bisa mendaftar tapi
sabar ya, kita dengan bupati dan wali
kota sudah menyusun cara vaksinasi
yang cepat, mudah dan tidak membuat
kerumunan. Kita akan menambah geraigerai untuk vaksinasi, gerai yang paling
tepat diantaranya kantor kelurahan dan
Puskesmas di wilayah karena akan lebih
dekat dan mempermudah masyarakat
yang ingin di vaksin,” tuturnya.
Kegiatan
vaksinasi
yang
dilaksanakan Kodam IV/Diponegoro ini
berjalan sejak tanggal 21 hingga 23 Juli
2021. Dalam sehari pencapaian target
vaksinasi sekitar 1000 orang, yang
terdiri dari para keluarga TNI dan ASN
Kodam IV/Diponegoro, pelajar SMA,
komunitas anak- anak disable dan para
santri Pondok Pesantren wilayah Kota
Semarang sekitarnya. (GD)
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Pandemi Covid-19 yang
terjadi hingga saat ini
menjadi ujian besar yang
harus dilalui karena
menekan seluruh aspek
kehidupan di sepanjang
tahun 2020 s/d 2021.
Sebuah tantangan luar biasa
bagi bangsa ini khususnya
masyarakat Jawa Tengah
dan Daerah Istimewa
Yogyakarta untuk mengatasi
dampak tersebut baik dalam
hal kesehatan maupun
sektor lain termasuk
ekonomi.

TMMD
Kodam IV/Diponegoro

Sebuah Asa di Tengah
Pandemi Covid-19
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Upaya bersama dilakukan oleh
Kodam IV/Diponegoro bekerja sama
dengan seluruh stakeholder ditempuh
dalam mengatasi dampak pandemi ini
salah satunya melalui program Tentara
Manunggal Membangun Desa Reguler
(TMMD) ke-111 TA. 2021 mulai 15 Juni
hingga 14 Juli 2021. Dengan instrumen
sasaran yang tepat, TMMD Reguler ke111 di wilayah Kodam IV/Diponegoro
berlangsung di empat wilayah
Kabupaten/Kota. Kegiatan ini
diharapkan dapat menekan dampak
pandemi terhadap sendi-sendi
perekonomian warga.
Empat wilayah tersebut yaitu
wilayah jajaran Korem 071/Wk di Kodim
0704/Banjarnegara, jajarang Korem 072/
Pmk di Kodim 0734/Yogyakarta, jajaran
Korem 073/Wrt di Kodim 0718/Pati dan
jajaran Korem 074 di Kodim 0735/
Surakarta. Selain itu, seluruh
Kabupaten/Kota lain di Jawa Tengah
dan DIY juga menggelar kegiatan yang
sama melalui program TMMD
Sengkuyung. Momen ini dapat menjadi
kesempatan untuk kembali membangun
berbagai infrastruktur yang bisa
dimanfaatkan masyarakat ke depan.
Program dilaksanakan secara lintas
sektoral dengan melibatkan segenap

komponen bangsa. Selain sebagai wujud
komitmen TNI dalam membangun
bangsa juga bertujuan membantu
percepatan pembangunan daerah,
khususnya di daerah tertinggal. Kegiatan
itu sekaligus membantu pemerintah guna
mewujudkan masyarakat sejahtera,
mandiri, serta memiliki ketahanan dalam
menghadapi tantangan di tengah
Pandemi.
Semangat kebersamaan dan
gotong-royong yang luar biasa nampak
terlihat seluruh masyarakat di lokasi
TMMD, bersama-sama dengan prajurit
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melaksanakan semua program dengan
penuh semangat dan antusias sehingga
seluruh kegiatan dapat tercapai 100%
tepat waktu. Hal tersebut memunculkan
berbagai optimisme di tengah
masyarakat untuk saling mendukung
satu sama lain melewati masa-masa sulit
ini. Pandemi yang masih terjadi hingga
saat ini menjadi momen yang tepat bagi
warga untuk saling membantu dengan
cara bahu membahu menyelesaikan
berbagai infrastruktur TMMD.
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen
TNI Rudianto mengapresiasi bahwa
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Kodam IV/Diponegoro telah berhasil
menyelesaikan TMMD Reguler ke-111
TA. 2021. TMMD sebagai suatu
program kemanunggalan TNI dan
Rakyat, ditengah-tengah situasi pandemi
Covid-19 para prajurit bersama warga
berhasil menyelesaikan kegiatan TMMD
ke-111 TA. 2021.
“Saya mengucapkan terimakasih
kepada seluruh pihak yang telah
membantu dan mensukseskan acara ini,
dengan harapan semoga Allah SWT
bisa memberikan petunjuk, bimbingan
dan rahmat kepada kita semua dan
melanjutkan pengabdian kepada bangsa
dan negara” ungkap Pangdam IV/
Diponegoro.
Plh Kapendam IV/Diponegoro
Letkol Inf Muchlis Gasim, S.H., M.Si.
menambahkan bahwa program TMMD
ini adalah sebuah program yang
dirancang dalam rangka membantu
mengakselerasi
percepatan
pembangunan. Hal ini dimaksudkan
agar daerah yang mendapatkan TMMD
bisa menerima manfaat untuk
mengangkat roda perekonomian di
daerahnya masing-masing.
“Kita hadir dengan keprihatinan
lebih tinggi dalam rangka membantu
masyarakat yang secara ekonomi sangat
terdampak. Kita berharap bahwa

TMMD ini bisa memberikan dampak
positif khususnya dalam aspek
pertahanan dan keamanan,” ungkapnya
Dalam TMMD ada dua sasaran
yang dilaksanakan yaitu sasaran fisik
dan non fisik. Sasaran fisik tersebut
meliputi
pembangunan
dan
pengecoran jalan, rehap RTLH,
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pembangunan talud serta rehab sarana
ibadah. Sedangkan sasaran non fisik
antara lain sosialisasi prokes Covid 19,
sosialisasi bahaya narkoba dan
sosialisasi KB Kes. Tentunya sasaran
baik fisik maupun non fisik bisa saja
berbeda disesuaikan dengan kebutuhan
daerah setempat.
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memiliki daya dukung bagi ekonomi dan
berkontribusi terhadap penanganan
Covid-19. Dengan demikian TMMD
mampu menjadi harapan baru bagi
warga di tengah pandemi Covid-19.

Tingkat penularan Covid-19 yang
cepat sedikit banyak membuat
kekhawatiran semua pihak untuk
melanjutkan pembangunan infrastruktur,
namun demikian dengan tekad,
semangat dan disiplin yang tinggi semua
sasaran bisa terwujud 100%. Semua
pihak tentu memahami akan pentingnya
pembangunan infrastruktur untuk
daerah yang benar-benar membutuhkan
di era pandemi ini. Karena infrastruktur
menjadi kunci untuk mendorong
aktivitas ekonomi masyarakat.
Seperti yang dikerjakan di wilayah
Kodim 0704/Banjarnegara berupa
pengecoran jalan sepanjang 1.926 meter

yang dikerjakan untuk menghubungkan
akses jalan empat Desa yaitu Desa
Kebutuhjurang, Desa Kebutuhduwur,
Desa Lebak Wangi dan Desa Duren.
Dengan dibangunnya jalan tersebut
tentunya dapat mempermudah
pengguna jalan yang berkendara saat
melewatinya. Diharapkan dengan
demikian akan menjadi motor penggerak
ekonomi melalui peningkatan kapasitas
arus barang dan jasa sehingga tercipta
efisiensi.
Jika melihat dari perspektif
kesehatan dan ekonomi, maka dapat
disimpulkan bahwa jenis sasaran yang
menjadi prioritas pembangunan tersebut
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Jajaran Korem 071/WK
Tim Pengawas dan Evaluasi
(Wasev) TNI Manunggal Membangun
Desa PJO (Penanggung Jawab
Operasional) Mabes TNI yang dipimpin
oleh Dirdiklat Pusterad Brigjen TNI
Bahman memastikan TMMD 111
Kodim 0704/Banjarnegara berjalan
sesuai progress dan program yang
diharapkan komando atas, saat
mendatangi
lokasi
di
Desa
Kebutuhjurang,
Kecamatan
Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara.
Selasa (6/7/2021)
Katim mengapresiasi atas kinerja
Satgas yang layak untuk masyarakat
karena berkualitas. Satu poin
pembangunan TMMD ini adalah kondisi
medan yang ekstrim, geografis di lokasi
yang ekstrim sudah bisa dibangun jalan
rabat beton.
“Ini adalah suatu kebanggaan
masyarakat disini untuk menjadikan
desanya maju, karena di Desa Duren
khususnya ada hasil bumi yang potensial
ketika dipanen. Akan tetapi, ketika
dipanen tidak dapat mendistribusikan
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dikarenakan jalan yang kurang baik
sehingga biaya tinggi untuk
memasarkannya. Setelah dibangun ini,
kendaraan bisa turun jalan mengangkut
hasil bumi Desa Duren.
Hal ini, sesuai keinginan Bupati dan
masyarakat setempat bahwa mereka
juga ingin sejahtera dan maju. Dengan
jalan ini diharapkan akan semakin
intensif, semakin maju, sehingga bisa
menikmati kemajuan dari hasil
buminya”, terangnya.
Pelaksanakan TMMD dengan
sasaran fisik pembuatan jalan rabat
beton volume panjang 1.926 m x lebar
3 m x tebal 0,2 m, pembuatanTalud 1
volume panjang 22 m x tinggi 2 m,
pembuatan Talud 2 volume panjang 32

m x tinggi 2,5 m. Sasaran tambahan
berupa rehab RTLH 5 unit dan
Poskamling 1 unit. Kegiatan non fisik
berupa penyuluhan-penyuluhan,
sosialisasi pertanian, perizinan usaha
dan UMKM dan meningkatkan
kesadaran masyarakat tentang Prokes,
mitigasi bencana, pernikahan dini,
pendidikan dan lainnya.
Penyerahan hasil TMMD oleh
Dandim 0704/Banjarnegara Letkol Arh
Sujaeidi Faisal, S.T., M.Han., selaku
Dansatgas TMMD kepada Bupati
Banjarnegara Budhi Sarwono disaksikan
Kasrem 071/Wijayakusuma Letkol Kav
Kristyanto, S.Sos., mewakili Danrem
071/Wijayakusuma, Kolonel Inf Dwi
Lagan Safrudin, S.I.P di GOR Desa
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Kebutuhjurang Kec. Pagedongan
Kabupaten Banjarnegara, Rabu (14/7/
2021).
Bupati Banjarnegara Budhi
Sarwono
mengapresiasi
atas
terlaksananya kegiatan TMMD Reg-111
Kodim 0704/Banjarnegara. Dirinya
tersentuh
rasa
kebersamaan,
kekompakan dan kegotongroyongan
antara TNI, Polri dan segenap
masyarakat Desa Kebutuhjurang yang
sangat luar biasa bersama-sama
membangun
desanya
guna
meningkatkan taraf hidup dan
kesejahteraannya.
“Disini, kemanunggalan TNI
dengan rakyat sangat nyata, sesuai tema
TMMD 111 yakni Wujud Sinergi
Membangun Negeri”, jelasnya.
Jajaran Korem 072/Pamungkas
Kasdam IV/Diponegoro, Brigjen TNI
Widi Prasetiyono beserta rombongan
meninjau sasaran lokasi TMMD Reguler
ke-111 di Kemantren Wirobrajan untuk
melihat secara langsung pelaksanaan
TMMD yang dilaksanakan oleh Kodim
0734/Kota Yogyakarta.
Kunjungan ini sebagai bentuk
pengawasan dan evaluasi terhadap
pelaksanaan TMMD dengan sasaran
fisik antara lain 10 unit RTLH,
pembangunan talud permukiman 2 trap
dengan panjang 24 meter, rehab saluran

295

Gema DIPONEGORO

16

binter

Air hujan sepanjang 330 meter dan
pembangunan Balai RW, dimana semua
sasaran fisik telah mencapai target
100%. Sedangkan sasaran non-fisik
meliputi penyuluhan, pelayanan
Posyandu, donor darah, pelayanan
sunatan massal dan pemberian
beasiswa.
Wakapendam IV/Diponegoro
Letkol Inf Muchlis Gasim, S.H., M.Si.
mengatakan maksud dan tujuan
pengawasan dan evaluasi ini yaitu untuk
melihat sejauh mana program TMMD
yang dilakukan Satgas TMMD ini bisa
berjalan dengan baik sesuai dengan
rencana. Dari hasil peninjauan di
lapangan pelaksanaan program TMMD
Kodim 0734/Kota Yogyakarta sudah
sangat layak untuk dimanfaatkan

masyarakat.
Ditambahkan bahwa secara
bertahap dan berkesinambungan
kegiatan TMMD terus dilaksanakan
sebagai wujud pengabdian serta
kontribusi positif kepada Bangsa dan
Negara. Khusus di wilayah Kodim 0734/
Kota Yogyakarta realisasi percepatan
pembangunan sasaran fisik terutama
talud ini dikerjakan dengan
mempedomani konstelasi dari tata
ruang lingkungan sehingga nantinya
tidak ada dampak negatif terhadap
pembangunan tersebut.
“Dengan penuh semangat, tulus
dan ikhlas anggota Satgas terjun
langsung mempersembahkan karya
terbaik untuk warga masyarakat
Yogyakarta” pungkasnya.
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Penutupan TMMD Reguler ke-111
TA. 2021, ditandai dengan penyerahan
secara simbolis hasil TMMD dari
Dandim 0734/Kota Yogyakarta, Letkol
Inf Erwin Ekagita S.I.P, M.Si selaku
Dansatgas TMMD Reg ke-111 Kodim
0734/Kota Yogyakarta kepada Walikota
Yogyakarta, diwakili Staf Ahli Walikota
Bidang Kesra, di Aula Amarta,
Makodim, Rabu (14/07/2021). Turut
menyaksikan disaksikan Kasiter Kasrem
072/Pmk Kolonel Inf Teguh Wiyono dan
pejabat lainnya.
Dandim 0734/Kota Yogyakarta
menjelaskan TMMD yang dimulai pada
tanggal 15 Juni 2021, yang
diselenggarakan di tiga kelurahan
Kemantren Wirobrajan dengan hasil 100
persen telah menyelesaikan sasaran fisik
yang meliputi Pembuatan talud Irigasi
Tanjung 2 trap dengan panjang 24
meter, Rehab saluran air hujan dengan
panjang 330 meter, RTLH 10 Unit,
Pembangunan Balai RW 1 unit dan
Pembuatan MCK 1 unit dan sasaran non
fisik meliputi penyuluhan Narkoba,
pelayanan Posyandu, donor darah,
pelayanan sunatan massal gratis dan
pemberian beasiswa.
Dandim menyampaikan Program
TMMD baik fisik maupun non fisik
dapat diselesaikan tepat waktu dengan
hasil seratus persen. Hal ini tidak terlepas
dari kerjasama semua unsure terkait,
sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan
dan dinikmati oleh masyarakat. Untuk

295

Gema DIPONEGORO

17

binter

itu pihaknya mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah terlibat,
sehingga hasil TMMD dapat dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat dan dapat
meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
khususnya
di
KemantrenWirobrajan sebagai wujud
nyata Kemanunggalan TNI-Rakyat.
Walikota Yogyakarta yang diwakili
oleh Staf Ahli Bidang Kesra
mengucapkan terimakasih dan apresiasi
yang setingi-tingginya kepada Kodim
0734/Kota Yogyakarta yang telah
menyelesaikan program TMMD baik fisik
maupun non fisik tepat waktu.
Jajaran Korem 073/Makutarama
Tim Pengawasan dan Evaluasi
Penanggung Jawab Operasi (WasevPJO) Progam Tentara Manunggal
Membangun Desa (TMMD) Reguler Ke111 Kodim 0718/Pati TA. 2021 dipimpin
Brigjen TNI Amrizar Pa Sahli Tk. II
Kasad Bid. Indag mengunjungi lokasi
TMMD di Desa Tamansari Kecamatan
Jaken Kabupaten Pati, Kamis (08/07/
2021). Hadir pula Letkol Inf Diantoro,
S.I.P. Pabandya-4/Bin Tata Ruang
Wilhan Spaban III/Tahwil Sterad,
Kasrem 073/Makutarama Letkol Czi
Hendro Edi Busono, Kasiter Letkol Inf
Drs. Arif Isnawan, dan pejabat TNI
daerah.

Saat meninjau posko dan kegiatan
nonfisik vaksinasi yang dilaksanakan di
halaman balai desa Tamansari, Brigjen
Amrizal mengatakan bahwa kegiatan
TMMD yang dilaksanakan di Kodim
0718/Pati ini sudah sesuai dengan
rencana. Selain meninjau kegiatan
vaksinasi Covid-19 untuk masyarakat,
Tim meninjau sasaran pokok betonisasi
jalan dan sasaran tambahan rehab
rumah tidak layak huni (RTLH).
Bupati Pati, Haryanto memuji
pelaksanaan Tentara Manunggal
Membangun Desa (TMMD) di Kodim
0718/Pati karena sudah over prestasi.
Hal tersebut diungkapkan Bupati di
hadapan Dandim 0718/Pati Letkol Czi
Adi Ilham Zamani saat Penutupan
TMMD di Pendopo Kabupaten Pati,
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Rabu (14/7/2021).
“Sudah over prestasi, baik yang
bedah rumah maupun pembangunan
jalan. Desa patut bersyukur yang
mendapatnya. Agar dipelihara yang
baik”, kata Bupati.
Lantaran dirasa sukses, pihaknya
akan kembali melakukan TMMD
Sengkuyung di dua desa di
KabupatenPati.
Dandim 0718/Pati mengatakan
dalam progam bertema “Wujud Sinergi
Membangun Negeri” ini, Satgas
bersama warga membangun Desa
Tamansari, membangun jalan,
merenovasi masjid hingga menggelar
vaksinasi dan kegiatan non fisik
sosialisasi. Diharapkan hasil nya
terpelihara sehingga bermanfaat dalam
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jangka waktu panjang.
Jajaran Korem 074/Warastratama
Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI
Widi Prasetijono meninjau pelaksanaan
TMMD Kodim 0735/Surakarta dengan
sasaran fisik pembuatan Gazebo,
Pavingisasi dan Talud Sungai Brojo yang
berlokasi di RW III, Kel. Pajang Kec.
Laweyan, Kota Surakarta. Senin (12/07/
2021).
Sebelum terjun langsung ke sasaran
fisik pelaksanaan TMMD, Kasdam
terlebih dahulu menerima paparan dari
Dandim 0735/Surakarta Letkol Inf
Wiyata S.Aji S.E, MDS selaku
Dansatgas guna menjelaskan
pencapaian yang telah dikerjakan
maupun kendala saat pengerjaannya.
Kasdam menyebutkan terkait
laporan yang diterima dari Lurah
maupun Dandim bahwa pelaksanaan
pembangunan Talud ditargetkan tepat
pada waktu penutupan TMMD serentak
di seluruh wilayah Nusantara. Termasuk
pembuatan Pavingisasi dan Gazebo
pengerjaannya akan dikebut dengan
harapan hal tersebut dapat membantu
masyarakat. Namun kendala sampah
masih menjadi yang utama, sebab
menghalangi proses pengerjaan.

Kegiatan TMMD Regular ke-111 di
Kelurahan Pajang Kota Surakarta
ditutup oleh Dandim 0735/Surakarta,
Letkol Inf Wiyata Sempana Aji di
Manganti Praja Kompleks Balaikota,
Rabu (14/7) dihadiri langsung Wakil
WalikotaTeguh Prakosa, Sekda Kota
Surakarta Ahyani dan Forkopimda Kota
Surakarta.
Dandim
0735/Surakarta
mengatakan TMMD merupakan aksi
nyata sinergitas TNI, pemerintah dan
masyarakat. Bersama masyarakat TNI
telah mencapai target sasaran dalam
TMMD
Reguler
ke-111
di
KelurahanPajang.
Proyek fisik yang diselesaikan
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diantaranya pembangunan talud di Kali
Brojo dengan panjang 40 meter, tinggi
5 meter, lebar atas 50 cm x 100 cmr;
pavingisasi jalan panjang 112 meter;
pembuatan gazebo dan papan nama 1
unit serta ‘Program Ndandani Omah
RTLH’ bantuan dari Baznas sejumlah
5 unit.
Wakil Walikota memberikan
penghargaan yang tinggi kepada semua
pihak yang telah mendukung
terlaksananya program TMMD ini.
Diharapkan fasilitas, sarana dan
prasarana yang telah dibangun
senantiasa dijaga dan dipelihara agar
dapat bermanfaat bagi masyarakat.
(GD)
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pembangunan di Papua dan
membuka jaring informasi dalam
meraih keberhasilan tugas tanpa
ada kerugian personel maupun
materil.
“Keyakinan
akan
terciptanya situasi kondusif
sangat bergantung kepada
performa yang kalian tunjukkan
dalam pelaksanaan tugas.
Prajurit yang tidak profesional
akan mencoreng citra TNI dan
tidak akan mampu menjadikan
daerah tugas menjadi kondusif”,
tegasnya.
Kasum
TNI
juga
menekankan untuk selalu
melakukan koordinasi dengan
satuan
satuan
yang
melaksanakan operasi di wilayah

Kasum Periksa Kesiapan

Satgas Pamtas Penyangga (Mobile)
RI-PNG Yonif R 408/SBH
Kasum Letjen TNI Eko Margiyono
didampingi Pandam IV/Diponegoro,
Mayjen.TNI Rudianto mengunjungi
Yonif Raider 408/Suhbrastha bertempat
di Mayonif Raider 408/SBH,Jalan
Sukowati, Kabupaten Sragen. Kamis
(22/7/2021) dalam rangka pemeriksaan
kesiapan operasi (Riksiapops) Satgas
Pamtas Penyangga (Mobile) RI-PNG.
Hadir pula beberapa pejabat Mabes
TNI.
Dansatgas Pamtas Penyangga
(Mobile) Yonif R 408/SBH Letkol Inf Ade
Afri Verdaniex ya mengatakan bahwa
dari segi kemampuan serta bekal yang
didapat dari LPP (Latihan Penyiapan
Pratugas) maupun LP (Latihan
Pratugas) seluruh personel siap
diberangkatkan.
Selanjutnya kegiatan dilanjutkan
dengan pemeriksaan dan pengarahan
oleh Kasum TNI kepada para Prajurit.
Kasum Letjen TNI Eko Margiyono
dalam arahannya menyebutkan saat ini
perkembangan situasi di Papua masih
belum kondusif sebab aksi teror yang
dilakukan oleh Kelompok Separatis
Teroris Papua (KSTP) masih berlangsung
sehingga berdampak pada terhambatnya
pembangunan di Papua. Sehubungan

dengan itu Satgas Yonif R 408/SBH
dipercaya untuk memberikan rasa aman
kepada masyarakat perbatasan Papua
dalam rangka tugas operasi
pengamanan Perbatasan Penyangga
(Mobile) RI-PNG.
Kasum TNI juga mengingatkan
agar selalu waspada serta cepat
beradaptasi dengan medan maupun
masyarakat setempat agar tercipta
situasi yang kondusif guna mendukung
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Papua guna mendapatkan dukungan
dalam pelaksanaan tugas.
“Pelihara moril agar tetap
semangat dan hindari kegiatan bersifat
rutinitas yang dapat dipelajari oleh
KSTP serta rebut hati masyarakat
dengan melaksanakan kegiatan –
kegiatan yang positif. Utamakan
keselamatan personel maupun materiil
selama penugasan dan jangan pernah
berbuat pelanggaran serta selalu
waspada”, pungkasnya. ( GD)
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Latihan Penyiapan Pratugas Yonif 410/Alugoro
Keberhasilan Hanyalah Bagi Prajurit Yang Terlatih

Danrem 073/Makutarama Kolonel Arm Putranto Gatot
Sri Handoyo, S.Sos, M.M.mewakili Pangdam IV/
Diponegoro Mayjen TNI Rudianto menutup Latihan
Penyiapan Pratugas (LPP) Satgas Pamtas RI-PNG Yonif
410/Alugoro di Kec. Ngargoyoso, Kab. Karanganyar, Senin
(19/07/2021). Kegiatan berlangsung 14 hari latihan sejak
tanggal 6 Juli 2021.
Danrem yang membacakan amanat Pangdam IV/
Diponegoro mengucapkan selamat kepada seluruh prajurit
Yonif 410/ALG atas keberhasilan dalam pelaksanaan LPP
tersebut. Latihan yang diikuti sebanyak 450 personel ini
merupakan rangkaian Program Latihan Siap Operasi
(Proglatsiops) dari Komando Atas untuk dilatihkan sebagai
gambaran dinamika di daerah operasi.
Ditekankan kepada seluruh prajurit yang tergabung
dalam Satgas Pamtas RI-PNG agar selalu waspada dan
tidak cepat berpuas diri. Prajurit dihimbau agar selalu
mengasah
kemampuan
dan
keterampilan bertempurnya sehingga
berhasil dan bisa menghindari segala
bentuk kerugian baik materiil maupun
personel.
“Tetap asah kemampuan dan
keterampilan yang sudah kalian miliki,
sehingga dalam aplikasi tugas yang
sebenarnya kalian dapat menilai dan
menentukan langkah yang paling tepat.
Ingat keberhasilan hanyalah bagi
prajurit yang terlatih” tegasnya.
Pangdam
IV/Diponegoro

menambahkan kepada unsur Komandan agar dapat menjadi
figur teladan bagi anggota di Satuan. Seorang pemimpin
hendaknya mampu membangun kepemimpinan yang bisa
menggerakan dan memotivasi anggotanya agar tercapai tujuan
yang diharapkan.
“Tempa fisik dan keterampilan/skill anggotamu dengan
baik dan berikan dukungan moril yang tinggi, sehingga memiliki
kemampuan, daya juang dan daya tahan yang tangguh guna
menghadapi tantangan tugas” imbuhnya.
Selanjutnya, para peserta latihan diperintahkan untuk
melaksanakan evaluasi sebagai pedoman dalam rangka latihan
pratugas selanjutnya. Laksanakan protokol kesehatan setiap
kegiatan dengan rajin berolah raga dan berpola hidup sehat
untuk meningkatkan imunitas.
”Kenikmatan hidup di dunia adalah kesehatan, apapun
yang kamu miliki di dunia tidak akan terasa nikmat jika kamu
sakit” pungkasnya. (Yonif 410/Alugoro)
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ToT Satgas Standby Forces UNPCRS Yonif 406/CK

Persiapkan Prajurit Peacekeepers

Komandan
Korem
071/
Wijayakusuma, Kolonel Inf Dwi Lagan
Safrudin, S.I.P., mewakili Pangdam IV/
Diponegoro Mayjen TNI Rudianto,
menutup Training of Trainers Satgas
Standby Forces UNPCRS TA. 2021
Yonif 406/Candra Kusuma Brigif-4/Dewa
Ratna, Bojong, Purbalingga.
Danrem 071/Wijayakusuma
membacakan sambutan tertulis
Komandan PMPP TNI Mayjen TNI
Victor H. Simatupang, M.Bus.,
menyampaikan apresiasi yang tinggi
atas terlaksananya kegiatan kepada

prajurit Yonif 406/Candra Kusuma.
Dikatakan, saat ini prajurit sudah
memiliki bekal pengetahuan dan
kemampuan yang dibutuhkan sebagai
seorang instruktur terutama pada materi
CPTM (Core Pre Deployment Training
Materials) serta beberapa materi
tambahan pengetahuan tentang
UNPCRS.
Komandan PMPP TNI, berharap
agar prajurit dapat memanfaatkan
waktu yang ada untuk tetap mempelajari
ilmu yang sudah diterima dan dapat
menularkannya secara optimal pada saat
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pelaksanaan MTT (Mobile Training
Team) nanti. Disamping itu menjaga
kesehatan dan kebugaran fisik serta
menghindari pelanggaran. Karena
pelanggaran akan menjadi penghambat,
apabila prajurit terpilih menjadi prajurit
peacekeepers. Yonif 406/Candra
Kusuma ditunjuk Kodam IV/Diponegoro
sebagai personel perdamaian dibawah
bendera PBB.
Training of Trainers Satgas
Standby Forces UNPCRS Yonif 406/
Candrakusuma mencakup pembekalan
tentang sistem dan pembekalan materi
pokok yang harus dikuasai setiap
personel. Materi United Nations Charter
dan pembuatan persiapan dengan
pemberian materi pendukung lainnya.
Meteri-materi tersebut sebagai bekal
prajurit agar siap dan mampu
melaksanakan tugas di berbagai misi
PBB yang didalamnya juga termasuk
pendalaman kemampuan komunikasi
dan berbahasa asing serta sosiologi
percaya pada diri untuk bisa bertugas
di komunitas internasional.
UNPCRS (United Nations
Peacekeeping Credibility Readiness
System) adalah suatu sistem dari PBB
yang menuntut kesiapan lebih awal
untuk mendukung misi PBB dalam hal
ini sambil menunggu keputusan UN
Security Council negara anggota untuk
mempersiapkan dan mendaftarkan
satuan yang dipersiapkan sekiranya PBB
membutuhkan. (Yonif 406/CK)
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Satuan Tempur Kodam IV/Diponegoro
Menerima Kunjungan Pembelajaran Taruna Akmil
Sebanyak 114 Taruna Akademi
Militer (Akmil) yang dipimpin
Wadanmentar, Kolonel Arm Joni
Prasetyo mengunjungi Mako Yonif
Raider 400/BR, Jalan Setia Budi,
Srondol, Semarang, Jawa Tengah,
Senin (12/7/2021). Para Taruna tingkat
I, II dan III tersebut berkunjung di
satuan-satuan jajaran TNI AD yang
ada di sekitar Jawa Tengah, yang
tujuannya agar para Taruna sebagai
calon Perwira mengetahui secara
langsung tugas dan tanggung jawab di
lapangan, dan mengetahui
permasalahan-permasalahan di
satuan jajaran TNI AD sesuai
kecabangannya.
Kedatangan Taruna Akademi
Militer dari Lembah Gunung Tidar
disambut oleh Danyonif R 400/BR
Letkol Inf Suratman, para Perwira
Staf, para Danki, Danton dan prajurit
Yonif R 400/Banteng Raider.
Dalam sambutan Danyonif R
400/BR, Letkol Inf Suratman
mengucapkan selamat datang dan
selamat belajar di Batalyon Raider
400/BR. Danyon juga menyampaikan
sejarah satuan Yonif R 400/BR.
Pada kesempatan itu, para
Taruna ditekankan agar bisa
memanfaatkan kegiatan untuk

mempelajari segala hal, baik yang
bersifat operasional maupun
administratif, guna mendukung
menyelesaikan Tugas Akhir di lembaga
pendidikan.
“Silahkan gali ilmu dan
pengalaman yang ada di Satuan ini.
Semoga ilmu yang didapat hari ini
akan bermanfaat ketika melaksanakan
kedinasan di Satuan setelah lulus dari
Akademi Militer” ungkap Danyonif R
400/BR.
Dengan kegiatan tersebut
diharapkan para taruna memiliki bekal
dan ilmu yang dapat digunakan
setelah menyelesaikan pendidikan di
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Akademi Militer, serta menjadi Perwira
yang siap untuk mengabdi kepada
negara dan bangsa, serta mampu
membawa perubahan di satuan baru.
Kunjungan Pembelajaran Taruna
Akmil ini selain dilaksanakan di Yonif
R 400/BR Semarang, dalam waktu
yang sama juga digelar di Yon Armed
3/Naga Pakca, Magelang, Yon Kav 2/
Turangga Ceta, Ambarawa dan Yon
Zipur 4/Tanpa Kawandya, Banyubiru.
Adapun para Taruna Akmil yang
melaksanakan kegiatan di Tingkat I
sebanyak 308 orang, Tingkat II
sebanyak 100 orang, dan Tingkat III
sebanyak 45 orang. (GD)
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Yonif 406 / CK & Zibang Rem 071 WK

Bantu Pembangunan
Ruangan Karantina
di RSWK
Tiga puluh personel Yonif 406 / CK dipimpin Letda
Chb.Sumarno & 7 anggota Zibang Rem 071 WK dipimpin
Danden Zibang Rem 071 / Wk membantu Rumkit Tk. III
04.06.01 Wijayakusuma yang melakukan Pembangunan
Ruang tambahan Karantina. Hal ini karena lonjakan pasien
terkonfirmasi C-19 yang tinggi dalam 1 bulan belakangan ini
di daerah Kab. Banyumas dan sekitarnya membuat beberapa
rumah sakit di daerah Kab. banyumas mengalami kekurangan
ruangan perawatan.
Rumkit Tk. III 04.06.01 Wijayakusuma berkomitmen untuk
membantu menanggulangi lonjakan pasien yang terkonfirmasi
C-19 di Kab Banyumas dan sekitarnya, dengan tambahan
ruangan karantina ini diharapkan percepatan penanganan
pasien terkonfirmasi berjalan dengan cepat dan terlayani
dengan tepat.
Pandemi masih berlangsung dan diharapkan masyarakat tetap
mematuhi prokes yang ada demi menekan angka lonjakan

Prajurit Pos Kotis (Komando Taktis) Satgas
Pamtas Yonif 403/Wirasada Pratista
melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan
secara cuma-cuma dan kegiatan baksos berupa
pemberian baju layak pakai, pembagian kelambu
serta sembako kepada warga di Kampung Warlef,
Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Papua.
Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas
Yonif 403/Wirasada Pratista Letkol Inf Ade
Pribadi Siregar, S.E., M.Si., dalam rilis tertulisnya
di Kabupaten Keerom, Papua. Kamis, (08/07/

pasien terkonfirmasic-19 di daerah kab Banyumas dan
sekitarnya, karena Kesehatan berawal dari kedisiplinan kita.
(Yonif 406/CK)

Gelar Bakti Sosial Kesehatan, Satgas
Pamtas Yonif 403/WP Laksanakan
Pelayanan Kesehatan Gratis dan Baksi
Sosial di Wilayah Perbatasan RI-PNG
2021).
Dansatgas mengungkapkan, Kegiatan Bakti Sosial dan Pelayanan
kesehatan yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk mendekatkan
prajurit Satgas Yonif 403/WP kepada masyarakat, termasuk juga
memberikan perhatian
kepada seluruh warga yang
berada di Kampung Warlef.
“Harapannya, apabila ada
permasalahan
atau
kesulitan masyarakat di
lingkungan sekitar Pos Satgas
kami,
warga
dapat
menyampaikan langsung
kepada prajurit Satgas
Pamtas Pos terdekat kami
karena sebetulnya Prajurit
TNI Satgas Pamtas Yonif
403/WP dengan Masyarakat
sekitar sudah memiliki
kedekatan dan hubungan
yang
baik,”
ucap
Dansatgas.
Juli 2021
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Jaga Kesehatan Generasi Penerus,
Satgas Yonif 403/WP Gelar Posyandu di Kampung Iwur
Upaya untuk menjaga dan
meningkatkan derajat kesehatan
generasi penerus bangsa di perbatasan
RI-PNG, Pos Iwur Satgas Yonif 403/
Wirasada Pratista bekerjasama
dengan Puskesmas Iwur menggelar
Posyandu di Kampung Iwur, Distrik
Iwur, Kabupaten Pegunungan Bintang,
Papua.
Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif
403/Wirasada Pratista, Letkol Inf Ade
Pribadi Siregar, S.E., M.Si.,
mengungkapkan kesehatan anak
balita menjadi konsen utama bagi
pemerintah karena anak balita
merupakan generasi penerus bangsa,
sehingga dibutuhkan perhatian khusus
agar kesehatan mereka dapat
terjamin, yang dilakukan dengan
memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan anak dalam bentuk
pencegahan penyakit, pengobatan
penyakit, dan pemulihan kesehatan,
apalagi dalam masa Covid-19 yang

masih melanda di Indonesia.
“Salah satu upaya yang dapat
kami lakukan adalah dengan
memberikan perhatian khusus pada
balita yaitu dengan melalui program
posyandu khususnya bagi Ibu hamil
dan anak balita yang berada di
wilayah perbatasan RI-PNG,” ungkap
Dansatgas.
Di tempat terpisah, Danpos Iwur
Satgas Pamtas Yonif 403/WP Letda
Inf Mulyanto mengatakan Posyandu
memiliki peran sangat penting karena
selain mampu membantu
mendekatkan pelayanan kesehatan
kepada masyarakat, Posyandu juga
memberdayakan para ibu untuk dapat
memberikan perhatian lebih terhadap
kesehatan anak dan pola konsumsi
keluarga.
Dalam kegiatan posyandu kali ini,
disiapkan vitamin dan suplemen
penambah darah bagi sang ibu,
kemudian untuk anak diberikan
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vitamin A serta Imunisasi DPT.
Diharapkan dengan kehadiran Satgas
Yonif 403/Wirasada Pratista dalam
kegiatan Posyandu ini juga dapat lebih
mempererat hubungan TNI dengan
masyarakat perbatasan RI-PNG
tersebut.
Kepala Puskesmas Iwur Kanisius
Makesang (48) mengatakan kehadiran
dan dukungan Tim Kesehatan TNI
dari Pos Iwur Satgas Pamtas RI-PNG
Yonif 403/Wirasada Pratista sangat
membantu dalam kegiatan Posyandu
ini, karena masih kurangnya tenaga
kesehatan di Puskesamas tersebut.
Semoga dengan kegiatan Posyandu
yang kita laksanakan ini dapat
semakin meningkatkan kesehatan
balita dan ibu-ibu hamil di Kampung
Iwur dan sinergitas TNI dengan
Puskesmas Iwur dapat semakin solid
untuk meningkatkan kesehatan
masyarakat menuju Indonesia sehat
dan maju. (Satgas 403/WP)
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Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Kapolda Irjen Pol Ahmad Luthfi
dan meninjau Vaksinasi Covid-19 bagi anak usia 12-17 dalam rangka Hari Anak Nasional tahun 2021 di GOR Patriot Kodam IV/
Diponegoro.

Anggota Kodam IV/Diponegoro melaksanakan Sholat Idul Adha 1442 H di Masjid Al Firdaus Kodam IV/Diponegoro dengan
protokol kesehatan ketat.
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Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Widi Prasetijono melaksanakan Pemeriksaan Kesiapan Operasi Pengamanan Perbatasan
Penyangga (Mobile) RI-PNG Yonif R 408/SBH di Lapangan Mako Yonif R 408/SBH.

Dandim 0721/Blora dan Kapolres Blora memberikan
semangat kepada pedagang yang terdampak pandemi
Covid-19 saat patroli penerapan PPKM Darurat di Blora.

Babinsa Koramil 23/Ceper melaksanakan pendampingan dan
pengamanan penyaluran BST bertempat di Balai Desa Klepu
Kecamatan Ceper, Klaten.

Babinsa Koramil Mungkid membagikan suplemen herbal
kepada beberapa warga yang sedang melaksanakan isolasi
mandiri akibat terpapar Covid-19 di Mungkid, Magelang.

Kodim 0706/Temanggung menyelenggarakan Serbuan Vaksinasi
Covid-19 bagi anak usia 12 tahun ke atas tahap pertama di
Makodim Temanggung.
Juli 2021
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Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto mengecek paket obat-obatan dan vitamin gratis bantuan Pemerintah di gudang
Kantor Farmasi Dinas Kesehatan Klaten.

Anggota Yon Zipur 4/TK melaksanakan pembersihan enceng gondok dalam rangka revitalisasi Rawa Pening guna mengembalikan
fungsi alami danau sebagai tampungan air, termasuk penataan di kawasan Rawa Pening.
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Pelaksanaan Serbuan Vaksinasi di Holy Stadium Komplek Grand Marina, Kota Semarang.

Dandim 0734/Kota Yogyakarta menghadiri rapat teknis
Serbuan Vaksinasi Wilayah Yogyakarta yang dipimpin Gusti
Kanjeng Ratu Hemas di Keraton Kilen Yogyakarta.

Anggota Kodim 0704/ Banjarnegara bersama Polres
Banjarnegara dan Satpol PP menggelar Operasi Yustisi dalam
rangka pelaksanaan PPKM di Wilayah Banjarnegara.

Babinsa, Bhabinkambtibmas, dan Brimob Kompi 3
Purwokerto melakukan penyemprotan desinfektan di Desa
Kemutug Kidul, Baturraden, Banyumas.

Dandim 0720/Rembang dan Bupati Rembang
memberangkatkan Bansos berupa beras dari Presiden Joko
Widodo yang akan disalurkan kepada keluarga terdampak
Juli 2021
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RUANG PERSIT

Renovasi Selesai,
Kantor Persit KCK Cabang XVIII Dim
Cilacap Diresmikan
Setelah satu bulan direnovasi, Kantor Persit
Kartika Chandra Kirana Cabang XVIII Dim
0703/Cilacap yang berada di Markas Kodim di
Jln. Jenderal Sudirman No. D-1 Cilacap
akhirnya diresmikan. Peresmian ditandai dengan
penandatanganan prasasti dan pemotongan pita
oleh Ketua Persit KCK Cabang XVIII Ny. Ninda
Andi Afandi, Jumat (9/7/21).
Acara dihadiri Komandan Kodim 0703/
Cilacap Letkol Inf Andi Afandi, S.I.P, Kasdim
Mayor Inf Drs. Abdul Asis Lallo, Perwira Staf,
Danramil, serta Prajurit, PNS dan Persit Jajaran
Kodim 0703/Cilacap serta GM PT S2P Cilacap
Irvan Rahmat beserta istri yang menjadi tamu
kehormatan.
Selaku Pembina Persit KCK Cabang XVIII,
Dandim Letkol Inf Andi Afandi mengatakan,
manifestasi bagi kita semua adalah bersyukur,
bersyukur dan bersyukur. Kita harus yakin dan
percaya bahwa tidak ada orang yang sempurna,
tidak ada orang yang hebat, yang ada adalah
keluarga, silaturahmi dan nawaitu yang baik.
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Artinya kita tidak bisa melakukan
segala sesuatunya tanpa dibantu,
dukungan, arahan dan bimbingan.
Dengan di renovasinya gedung Persit
ini, diharapkan gedung ini bermanfaat
dan berguna bagi Persit.
Dandim mengucapkan apresiasi
kepada Ibu-ibu Persit yang telah
menunjukan kreatifitas dan
kemampuannya sehingga Kantor
Persit bisa direnovasi menjadi lebih
baik lagi. Maju terus Persit Kartika
Chandra Kirana Cabang XVIII, anda
semua orang-orang hebat, istri-istri
hebat, ibu-ibu hebat, yakinkan
pondasi kekuarga kita kuat karena
kalau pondasi keluarga kita kuat,
maka tugas pokok kita sebagai
Prajurit dan abdi negara bisa
terlaksana.
Pada kesempatan tersebut GM
PT S2P dan istri menyerahkan
bantuan alat kelengkapan kantor
Persit kepada Ketua Persit KCK
Cabang XVIII, dilanjutkan melihat ke
semua ruangan dan kelengkapan di
dalam Kantor Persit mulai dari ruang
tamu, ruang kerja, ruang rapat, dapur
hingga kamar mandi yang telah
disulap menjadi bagus. (Kodim 0703/
Cilacap)
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ruang persit

Panen Sayur Hidroponik
Dukung Ketahanan Pangan di Masa Pandemi
Persit Kartika Chandra Kirana
Koorcab Rem 071 PD IV/Diponegoro
melakukan panen sayur sistem
Hidroponik, Rabu (14/7/2021) di
Makorem 071/Wijayakusuma, Sokaraja,
Banyumas. Panen sayuran hidroponik
berupa tanaman pakcoy dan selada ini,
merupakan panen yang kedua setelah
beberapa waktu dilakukannya panen
perdana.
Ketua Persit Kartika Chandra
Kirana Koorcab Rem 071 PD IV/
Diponegoro, Ny. Dewi Lagan Safrudin
mengatakan, dimasa pandemi covid-19,
Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab
Rem 071 PD IV/Diponegoro telah
melakukan berbagai upaya dalam
mendukung ketahanan pangan yakni
dengan menanam sayuran dengan
memanfaatkan lahan kosong disekitar
kita dan sebagai wahana untuk
mendukung ketahanan pangan dimasa
pandemi Covid-19 ini khususnya bagi
anggota guna memenuhi kebutuhan
keluarga.
Pihaknya
,
juga
sudah
menginstruksikan kepada seluruh Persit
Kartika Chandra Kirana Cabang di
jajaran Korem 071/Wijayakusuma untuk
dapat memanfaatkan lahan kosong di

setiap satuannya untuk digunakan
sebagai lahan menanam sayuran
ataupun dapat dijadikan kolam
budidaya ikan konsumsi”, ujar Ny. Dewi
Lagan.
Dijelaskan Ny. Dewi L agan,
Hidroponik merupakan cara bercocok
tanam tanpa menggunakan media
tanah, budidaya tanaman ini lebih
mengutamakan media air yang telah
dicampur dengan nutrisi. Tehnik
menanam hidroponik ini kita tidak
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memerlukan lahan yang luas dengan
memanfaatkan lahan kosong baik
disekitar rumah maupun kantor yang
relatif sempit.
Kegiatan positif ini, lanjutnya lagi,
juga bertujuan agar anggota Persit
Koorcab Rem 071 memiliki kesibukan
yang bermanfaat. Hal ini juga dapat
memupuk silarurahmi dan kerja sama
antar anggota, karena pengelolaannya
dikerjakan bersama-sama, saling bahu
membahu. (Korem 071/WK)
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Jaga Imunitas,
Persit Korem 073/Makutarama
Laksanakan Jalan Sehat

Juli 2021

Persit Kartika Chandra Kirana
Koorcabrem 073/Makutarama melaksanakan
olahraga jalan dengan start di halaman
Makorem Jalan Diponegoro no. 28 Salatiga
dan finish di Kompi Markas Korem,
menempuh jarak lebih kurang 2.5 Km.
Ketua Persit KCK Koorcabrem 073/
Makutarama Ny. Henny Putranto Gatot Sri
Handoyo mengatakan salah satu cara untuk
menjaga kekebalan tubuh dan imun stabil
adalah dengan rutin melaksanakan olah raga
serta mengkonsumsi makanan yang banyak
kandungan nutrisi, salah satunya asam folat
yang dipercaya bisa memberikan stimulant
tubuh terhadap virus yang masuk kedalam
tubuh dan nutrisi mengandung tinggi vitamin
C yang sangat cocok untuk kekebalan tubuh.
Selain itu, olah raga jalan sehat memiliki
beberapa fungsi bagi kesehatan tidak hanya
kebugaran tubuh, tetapi juga menjadikan
tubuh sehat. Dengan olah raga bersama juga
untuk memupuk rasa persatuan, mempererat
jalinan silaturahmi serta kekeluargaan
diantara sesama Persit dan keluarga besar
Korem 073/Makutarama.
Usai olah raga bersama, Ny. Henny
Putranto yang didampingi Danrem 073/
Makutarama Kolonel Arm Putranto Gatot Sri
Handoyo S.Sos., M.M., serta rombongan
memanen perdana lele dan tanaman
sayuran, seperti selada air, sawi putih, sawi
hijau, sawi sendok, tomat dan timun. (Korem
073/Makuratama)
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Sertijab Ketua Persit KCK Cabang XLII
Dim 0721/Blora
Bergantinya pejabat Komandan
Kodim 0721/Blora dari Letkol Inf Ali
Mahmudi Suharyanto, S.E.M.M.,
kepada Letkol Inf Andy Soelistyo
Kurniawan Putro, S.Sos., M.Tr.(Han)
maka berganti pula jabatan Ketua Persit
Kartika Chandra Kirana (KCK) cabang
XLII Dim 0721/Blora dari Ny. Yenny Ali
Mahmudi kepada Ny. Andy Soelistyo.
Kegiatan serah terima dipimpin oleh
Ketua Persit KCK Koocab Rem 073 PD
IV/Diponegoro Ny. Henny Putranto
Gatot Sri Handoyo, di Aula Makorem
073/Makutarama, Senin ( 5/7 ).
Ny. Henny Putranto Gatot Sri
Handoyo mengatakan, pergantian
jabatan merupakan dinamika
organisasi. Kondisi seperti ini senantiasa
berlangsung secara sistematis dan
berlanjut serta dilaksanakan secara
konsisten dilingkungan TNI sebagai
wujud pengembangan sebuah organisasi
dan penyegaran, sehingga dapat
meningkatkan kinerja.
Ketua Persit KCK Koorcab Rem 073
sangat mengapresiasi atas segala
dedikasi serta loyalitas dan pegabdian
Ny. Yenny Ali Mahmudi yang telah
diberikan untuk Persit Kartika Chandra

Kirana cabang XLII Dim 0721/Blora.
Kepada Ny. Andy Soelistyo diucapkan
selamat datang dan segera
menyesuaikan diri dengan tugas dan
tanggung jawab sebagai Ketua Persit
Kartika Chandra Kirana Cabang XLII
Dim 0721/Blora.
“Saya yakin dan percaya bahwa
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Ketua Persit Kartika Chandra Kirana
cabang XLII Dim 0721/Blora yang baru
saja diangkat akan dapat memberikan
nuansa baru maupun terobosan kreatif
dalam upaya memajukan kualitas
organisasi Persit Kartika Chandra Kirana
ini,”Ujar Ny Henny Putranto. ( Korem
073/ Mkt ).
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BINTAL

Qurban di Tengah Pandemi
Tumbuhkan Kehidupan Harmonis dan Kepekaan Sosial

Di tengah wabah Covid -19 ini,
ibadah kurban akan lebih bermakna dan
terasa bagi masyarakat ekonomi lemah.
Selama pandemi, berbagai sektor tak
terkecuali sektor ekonomi ikut terkena
imbas. Banyak masyarakat yang tidak
bisa memenuhi kebutuhan hidupnya
karena harus kehilangan mata
pencarian.
Kurban bisa menjadi bukti kepekaan
sosial masyarakat mampu terhadap
yang lemah. Kurban semakin
memberikan kesadaran kepada kita,
bahwa harta yang kita miliki bukanlah
mutlak milik kita. Harta dan materi di
dunia hanya titipan dari Allah
Subhanahu Wata’ala yang di dalamnya
terdapat hak orang lain.
Kenikmatan yang kita rasakan tidak
akan berkurang sedikitpun ketika harus
dibagi dengan orang lain melalui
pembelian hewan kurban. “Dan jika
kamu menghitung-hitung nikmat Allah,
niscaya kamu tak dapat menentukan
jumlahnya. Sesungguhnya Allah benarbenar Maha Pengampun lagi Maha

Qurban adalah salah satu ibadah yang dilaksanakan oleh kaum
muslimin yang memiliki kemampuan dari segi harta pada hari
Raya Idul Adha dengan cara menyembelih hewan qurban berupa
kambing, sapi atau pun domba, untuk dibagikan kepada
masyarakat yang kurang mampu.
Penyayang”. (QS: An-Nahl : 18)
Dengan pengorbanan harta melalui
hewan kurban ini, kita juga akan
mampu semakin dekat dengan Allah
subhanahu wata’ala. Hal ini selaras
dengan makna kurban itu sendiri yakni
berasal dari bahasa Arab qaribayaqrabu -qurban wa qurbanan wa
qirbanan, yang artinya dekat sehingga
kurban adalah mendekatkan diri kepada
Allah, dengan mengerjakan sebagian
perintah-Nya.
Dari hal ini kita bisa menarik dua
hikmah dari ibadah kurban di masa
pandemi. Yang pertama adalah hikmah
vertikal, yakni semakin dekatnya kita
kepada Allah subhanahu wata’ala, dan
hikmah horizontal yakni kedekatan
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dengan sesama manusia dengan saling
berbagi rezeki di tengah situasi sulit
akibat pandemi ini.
Seluruh amal ibadah dan
pengorbanan yang dilakukan di momen
Idul Adha ini kiranya dapat menunjang
terciptanya kehidupan yang harmonis,
baik antar sesama umat beragama
maupun dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara.
Semoga momen Idul Adha ini selain
bisa meningkatkan keimanan juga
menumbuhkan kasih sayang terhadap
sesama. Dalam rangka membangun
kembali bangsa Indonesia yang maju,
produktif, dan aman dari pandemi
Covid-19.
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Korem 071/Wijayakusuma Gelar Pembekalan
MTT Katpuanter TNI AD TA. 2021
Untuk meningkatkan kemampuan
serta keterampilan para Apwil khususnya
Babinsa di jajaran TNI AD, Korem 071/
Wijayakusuma menggelar Pembekalan
MTT Katpuanter TNI AD TA. 2021, di
Gedung Pertemuan A. Yani Makorem
071/Wijayakusuma . Pembekalan
Peningkatan Kemampuan Teritorial
(Katpuanter) berlangsung dua hari,
diikuti oleh para Babinsa terbaik yang
sudah ditunjuk oleh satuan Kodim
jajaran Korem 071/Wijayakusuma yang
akan mendampingi para Bintara
Abituren Dikjurba Otsus TNI AD.
Komandan
Korem
071/
Wijayakusuma, Kolonel Inf Dwi Lagan
Safrudin, S.I.P., dalam amanat tertulis
yang dibacakan Kasiterrem 071/
Wijayakusuma Letkol Inf Eddy Lallo
mengatakan, kegiatan ini cukup penting
untuk dilaksanakan dalam rangka
membekali para Babinsa yang nantinya
akan mendampingi para Bintara Abit
Dikjurba Otsus TNI AD TA. 2021.
Kegiatan ini tujuannya adalah untuk
meningkatkan pengetahuan dan
wawasan
kebangsaan
dan
menumbuhkan kepribadian yang
memiliki semangat juang, rasa
nasionalisme dan cinta tanah air.
Ditambahkan, Sumber Daya

Manusia pada organisasi Satkowil
memiliki kontribusi yang sangat besar
terhadap keberhasilan dalam
pelaksanaan tugas yang diembannya.
Tuntutan tugas Satkowil saat ini semakin
kompleks, khususnya dalam hal
pembinaan teritorial untuk mewujudkan
ruang, alat dan kondisi juang yang
tangguh untuk kepentingan pertahanan
negara.
Menurutnya, upaya TNI AD untuk
meningkatkan kemampuan Apkowil ini
dilaksanakan dengan berbagai
terobosan, kebijakan dan program
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kegiatan baik oleh pusat maupun
daerah. “Tentu banyak hal yang sudah
tercapai dalam upaya pengembangan
teritorial TNI AD yang mampu
menjawab setiap tantangan tugas yang
akan dihadapi”, paparnya.
Kegiatan ini untuk mendukung
tugas teritorial bagi Bintara Abit
Dikjurba Otsus TNI AD. Hal ini,
merupakan salah satu program TNI AD
yang difokuskan pada peningkatan
kemampuan penguasaan tugas
teritorialnya.
(Korem
071/
Wijayakusuma)
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Letkol Inf Roihan Hidayatullah, S.Sos.,

Dandim 0711/Pemalang
Komandan Korem 071/Wijayakusuma, Kolonel Inf Dwi
Lagan Safrudin, S.I.P, saat memimpin Acara Tradisi Satuan
dan Laporan Korps Serah Terima Jabatan Dandim 0711/
Pemalang dari Letkol Inf Irvan Christian Tarigan, S.I.P.,
M.Han., kepada Letkol Inf Roihan Hidayatullah, S.Sos., di
Aula Jend. Sudirman Makorem 071/Wijayakusuma,
Sokaraja, Banyumas, Kamis (22/7/2021). Pejabat lama akan
menjabat sebagai Waas Intel Kasdam XII/Tpr, sementara
pejabat baru sebelumnya menjabat sebagai Danyontar
Madya Mentar Akmil.
Danrem mengatakan setiap prajurit yang akan bertugas
diwilayah jajaran Korem 071/Wijayakusuma, wajib
melaksanakan tradisi satuan berupa penciuman Dhuaja
Korem 071/Wijayakusuma “Musthi Cakra Sukarno Aji”.
Tradisi dimaksudkan untuk memberikan motivasi, inovasi dan
jatidiri sesuai makna yang terkandung dalam Musthi Cakra
Sukarno Aji yakni, prajurit bersenjata yang peka dan mampu
melaksanakan tugas pimpinannya dengan baik.
Ditambahkan Danrem, alih tugas dan alih jabatan di
lingkungan TNI-AD selain bertujuan untuk mengembangkan
peningkatan kepemimpinan, manajerial dan profesionalisme
prajurit, juga diharapkan untuk meningkatkan kinerja didalam
berorganisasi sehingga lebih efektif dalam pelaksanaan tugas
pokok satuan.
“Bangun terus komunikasi melalui dialog serta interaksi
yang intensif dan konstruktif dengan aparat terkait dan

komponen lainnya dalam penyelesaian setiap permasalahan
yang berkembang di wilayah. Pelihara dan tingkatkan
kesiapsiagaan operasional satuan dengan memantapkan
kesiapan personel dan materil seoptimal mungkin, guna
menghadapi berbagai kemungkinan perubahan situasi yang
setiap saat dapat terjadi”, pintanya.
Hadir dalam acara tersebut Kasrem 071/Wijayakusuma,
para Dandim jajaran, para Kasi Korem, para Dan/Ka Balak
Aju Kodam IV/Diponegoro jajaran, Ketua dan Wakil Ketua
Persit Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem 071 PD IV/
Diponegoro serta para Ketua Persit KCK Cabang sejajaran
Persit KCK Koorcab Rem 071 PD IV/Diponegoro. (Kodim
0711/Pemalang)

Warga Isoman di Purbalingga

Disuntik Vitamin

Dandim 0702/Purbalingga Letkol Infanteri Decky Zulhas,
S.H., M.Han bersama Kapolres Purbalingga AKBP Fannky
Ani Sugiharto, Wakil Bupati Purbalingga Sudono dan unsur
Forkopimda Kabupaten Purbalingga meninjau ke beberapa
desa di wilayah Kabupaten Purbalingga yang memiliki warga
terkonfirmasi positif Covid-19 dan sedang menjalani Isolasi
Mandiri (Isoman) yaitu di Desa Selabaya Kecamatan
Kalimanah,Desa Bojanegara Kecamatan Padamara dan Desa

Kedungjati Kecamatan Bukateja, Jumat, (9/7/2021).
Dalam kegiatan ini selain memberikan dukungan moril
kepada warga yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan sedang
menjalani isolasi mandiri, rombongan juga memberikan
bantuan paket sembako dengan diberikan melalui relawan
jogo tonggo yang ada. Tim medis yang turut dalam kegiatan
ini juga melaksanakan pemeriksaan kesehatan serta
penyuntikkan vitamin.
Menurut Dandim upaya penyuntikkan vitamin yang
dilaksanakan bertujuan untuk mempercepat penyembuhan
warga yang saat ini terkonfirmasi positif Covid-19 dan sedang
menjalani isolasi mandiri. Melalui upaya ini diharapkan warga
yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan sedang Isoman, dapat
segera negatif dan sehat kembali,” ungkapnya.
Wakil Bupati Purbalingga Sudono turut mengapresiasi
langkah tersebut, menurutnya upaya yang telah dilakukan
diharapkan dapat membantu percepatan penanganan Covid19 di Kabupaten Purbalingga. “Semoga kegiatan ini bisa
bermanfaat bagi warga yang menjalani isolasi mandiri karena
Covid-19 dan seluruhnya segera diberikan kesembuhan dan
selalu semangat,” ucapnya. (Kodim 0702/Purbalingga)
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XXV

295

Gema DIPONEGORO

36

berita korem 071/wk
Anggotanya Purna Tugas,
Dandim 0712/Tegal
Tawarkan Pelatihan Tambak
Udang

Komandan Kodim 0712/Tegal Letkol Inf Sutan
Pandapotan Siregar SIP menawarkan pelatihan tambak
udang bagi para prajurit yang purna tugas. Pelatihan yang
dilakukan di sentra tambak udang Martoloyo Tegal itu,
dipersiapkan untuk terjun di masyarakat.
“Purnawirawan adalah pasukan cadangan di
masyarakat, hendaknya menjadi contoh dan tauladan di
masyarakat,” kata Dandim 0712/Tegal Letkol Inf Sutan
Pandapotan Siregar SIP saat Laporan Wisuda Purna Wira

dan Purna Tugas Kodim 0712/Tegal Tahun 2021 di
Lapangan Tenis Indoor Kodim 0712/Tegal.
Dandim mengatakan, wisuda adalah satu bentuk
penghargaan dan apresiasi yang masih melaksanakan
dinas aktif kepada yang pernah berdinas di TNI.
Pihaknya berharap atas dedikasi dan tugas menjadi
pedoman dan contoh bagi anggota lainnya untuk
melanjutkan tongkat estafet di masa mendatang.
Dalam acara tersebut, hadir Kasdim 0712/Tegal
Mayor Cba Eko Budi Sardjono, Jajaran Danramil 0712/
Tegal, Perwira Staf Kodim 0712/Tegal, Anggota Kodim
0712/Tegal, Ketua Persit KCK beserta Pengurus Persit
KCK Cab. XXII Kodim 0712/Tegal, Anggota yang
melaksanakan Purna Wira dan Purna Tugas.
(Kodim 0712/Tegal)

Serbuan
Vaksinasi Massal TNI-Polri
Disambut Antusias Ribuan
Masyarakat
Kodim 0710/Pekalongan dan Polres Pekalongan Kota
bersinergi dengan Pemerintah Kota Pekalongan melalui
Dinas Kesehatan setempat melaksanakan Serbuan
Vaksinasi Massal Covid-19, di kawasan Lapangan
Mataram. Serbuan vaksinasi massal Covid-19 dalam
rangka akselerasi cakupan vaksin dan pemulihan dampak
Covid-19 ini disambut antusias luar biasa oleh masyarakat
Kota Pekalongan yang memadati kawasan tersebut sejak
pagi. Walaupun masyarakat sangat antusias, namun
penerapan protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan
ketat guna menghindari kerumunan dan mencegah
penyebaran Covid-19.
Dandim melalui Kasdim 0710/Pekalongan Mayor Inf.
Raji menjelaskan kegiatan serbuan vaksinasi yang
dilaksanakan bersama antara TNI, Polri dan Dinas
Kesehatan bertujuan untuk menyasar masyarakat umum
agar bisa ikut serta menyukseskan program vaksinasi dari
pemerintah. Kegiatan serbuan vaksinasi menargetkan kuota
minimal 2000-2500 orang.
Mayor Raji menegaskan, meskipun nantinya masyarakat
sudah divaksinasi, diminta tetap menjaga protokol
kesehatan secara ketat dan selalu menjaga kesehatannya
agar terhindar dari penularan dan penyebaran virus Covid19.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Dr Slamet
Budiyanto,SKM,Mkes sesuai instruksi pemerintah pusat,
setiap hari sasaran masyarakat yang divaksin adalah 1
juta. Saat ini untuk pelaksanaan vaksinasi, ada kebijakan
baru terkait dengan sasarannya yang sudah masuk tahap

III untuk masyarakat umum dan masyarakat beresiko
termasuk remaja berusia 12-17 tahun, tapi di Kota
Pekalongan vaksinasi untuk remaja masih kami kaji karena
masih fokus pada sasaran yang lain (masyarakat umum).
Budi menerangkan, cakupan akselerasi di Kota Pekalongan
dengan jumlah penduduk 316 ribu dan target sasaran
233.663 artinya jika dalam sehari memvaksin sudah ada
41 ribu dan masih ada sekitar 190 ribu dengan sisa hari
efektif 140 hari, sehingga sehari ditargetkan sekitar 14001500 orang. Harapannya bisa tercapai di akhir tahun
2021,dengan catatan vaksin yang diterima Kota
Pekalongan lancar. Hal ini belum termasuk ketika
pihaknya menggelar kegiatan yang sifatnya sentra
vaksinasi seperti serbuan vaksinasi massal bekerjasama
dengan TNI dan Polri. (Kodim 0710/Pekalongan)
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Satgas Covid-19 Kecamatan Sidareja
Bubarkan Hajatan Warga

Sugita dan petugas terkait. Hajatan diketahui tidak ada
ijin penyelenggaraan.
Satgas Covid-19 Kecamatan Sidareja mendatangi
dan menghimbau warga yang melaksanakan hajatan
untuk tidak melanjutkan atau membubarkan acara
tersebut secara persuasif.
Kades Mulyadadi Ghozin Asruri dan Kadus Mulyadadi
Solekhan mengaku tidak memberikan ijin kepada
warganya untuk menyelenggarakan kegiatan hajatan
karena menimbulkan kerumunan massa, selain dihadiri
puluhan warga juga munculnya pedagang dadakan di
sekitaran tempat hajatan.

Tak patuhi aturan PPKM Darurat Covid-19, Satgas
Penanganan Covid-19 Kecamatan Sidareja bubarkan
warga RT 02 RW 04 Desa Mulyadadi Kecamatan Cipari
yang melaksanakan kegiatan hajatan. Satgas dipimpin
Camat Cipari Ahmad Husein, S.Sos., Kapolsek AKP
Sudarmaji, S.H., Danramil 11/Sidareja yang diwakili Pelda

Petugas gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, Dishub,
DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu), dan Satpol PP Kabupaten Brebes,
kembali merazia odong-odong yang beroperasi di jalanan
di wilayah Kecamatan Kersana, Brebes. Petugas
menurunkan para penumpang kemudian menilang
pengemudi dan selanjutnya menyita serta mengamankan
odong-odong ke Satlantas Polres Brebes.
Dikemukakan Dansubdenpom IV/1-4 Brebes melalui
Serma Casmudi, operasi terhadap kendaraan yang sarat
penumpang itu diberlakukan berdasarkan ketentuan PPKM
Darurat serta sesuai dengan surat edaran Pemkab Brebes.
“Kendaraan odong-odong yang mengangkut banyak
penumpang adalah melanggar protokol kesehatan karena
penumpangnya berdesak-desakan. Ini potensi penyebaran
virus corona,” ujarnya.
Sesuai perundang-undangan yang berlaku, UndangUndang Lalulintas No. 22 Tahun 2009, modifikasi
kendaraan odong-odong menyalahi aturan yaitu dalam
kategori kendaraan Over Dimensi Over Loading (ODOL),
berpotensi terjadi kecelakaan dengan menurunnya fungsi
teknis setelah dimodifikasi, tidak ada asuransi kecelakaan,
dapat merugikan operasional trayek angkutan penumpang
umum, dan melanggar prokes. Jadi kedepannya, para
pengemudi, pembuat, dan penjual odong-odong bisa
dikenakan sanksi pidana. Sebelum razia di jalan, petugas
gabungan mendatangi salah satu bengkel odong-odong
sebagai sosialisasi awal bagi para pemilik bengkel odong-

Tim Satgas membubarkan kegiatan hajatan,
membubarkan para pedagang kaki lima yang berjualan di
sekitaran tempat hajatan dan memberikan penjelasan.
kepada yang punya hajat dan sekaligus warga masyarakat
sekitar terkait situasi terkini penyebaran covid-19 di
wilayah Kabupaten Cilacap khususnya di Kecamatan
Cipari. (Kodim 0703/Cilacap)

Petugas Gabungan
Kembali Razia
Odong-odong
di Kersana Brebes

odong.
Kepala Bidang Lalulintas Dishub Brebes, M. Reza
Prisman menjelaskan, selama PPKM Darurat, pihaknya
bersama pihak terkait tersebut sifatnya masih akan rutin
hunting kemudian menilang atau menyita barang bukti
odong-odong. Razia itu merupakan edukasi awal
selanjutnya adalah menindak tegas para pemilik dan
bengkel odong-odong yang masih buka hingga saat ini,
karena kendaraan itu bukan moda transportasi umum.
(Kodim 0713/Brebes)
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Wujud Empati TNI - Polri,
Berikan Bantuan Sembako Warga
Sedang Isoman

Kodim 0736/Batang bersama Polres Batang memberikan
bantuan sembako bagi warga yang sedang menjalani isolasi
mandiri (isoman), di Perumahan Kasepuhan, Kabupaten
Batang, Kamis (8/7/2021). Hal ini merupakan bentuk
dukungan agar mempercepat proses kesembuhan dari Covid-

19 dengan memberikan bantuan sebanyak 177 paket
sembako untuk wilayah Kecamatan Batang.
“ Kami memberikan bantuan ini sebagai bentuk empati
kepada saudara-saudara kita yang sedang isoman, karena
Covid-19,” kata Kapolres Batang AKBP Edwin Louis Sengka
bersama Wadir Pamobvit Polda Jateng AKBP Kholilur
Rohman dan Dandim 0736/Batang Letkol Arh Yan Eka Putra.
Dirinya memastikan, kegiatan serupa juga akan dilakukan
hingga tingkat Polsek, agar para isoman terbantu kebutuhan
sehari-harinya dan menjadi penyemangat mereka, sehingga
mempercepat proses penyembuhan.
“Tiap Polsek juga akan melakukan hal yang sama, kami
gerakkan sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap sesama,”
tegasnya.
Sementara itu, Ketua RT setempat, Hasyim
mengutarakan, ada lima warganya yang saat ini menjalani
isoman dan terus mendapat bantuan untuk kebutuhan seharihari.
“Bantuan dari Pak Kapolres dan Pak Dandim ini sangat
luar biasa dan membanggakan warga kami,” sanjugnya.
Ia menambahkan, selama diterapkan PPKM Darurat,
sejumlah kegiatan ditiadakan terlebih dahulu.
“Warga juga saling menyadari untuk mematuhi aturan
tersebut. Portal juga saya tutup, orang luar daerah untuk
sementara jangan masuk dulu, selagi dilockdown,” harapnya.
(Pen- 0736/ Batang)

Satgas PPKM Darurat Covid-19,
Sebagai satuan tugas penanganan, pencegahan,
pengawasan, pengendalian Covid-19 diwilayah Banyumas,
TNI-Polri dan Dishub Banyumas melaksanakan penutupan
jalan menuju kota Purwokerto dalam rangka penerapan
kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat) Darurat Covid-19. Minggu 11/07/2021.
Komandan Kodim 0701/Banyumas Letkol Inf Candra
S.E., M.I.Pol., menyampaikan kesiapan anggota TNI
khususnya Kodim 0701/Banyumas dan Koramil jajaran dalam
mensukseskan kebijakan Pemerintah mengenai Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid19 yang di bantu dengan instansi terkait untuk menutup aksen
masuk kota Purwokerto sesuai instruksi dari Bupati Banyumas.
Dengan penutupan ini, Dandim berharap masyarakat
menyadari dan tetap berada di rumah, jika tidak ada
kepentingan mendesak jangan keluar rumah, penutupan akses
masuk kota Purwokerto dilakukan untuk memutus mata
rantai penyebaran Covid-19 dan melaksanakan instruksi
Menteri Dalam Negeri tentang Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Covid-19.
Masyarakat diminta melakukan aktivitas di dalam rumah
saja selama PPKM Darurat, termasuk melaksanakan ibadah,
mari kita bersama bersatu perangi wabah Covid-19 ini, agar
perekonomian kembali normal menuju masyarakat yang
sejahtera.

Tutup Jalan Masuk Kota
Purwokerto

“Mari bersama melawan covid-19, kita harus bergerak
bersama dengan selalu bersinergi dan berkolaborasi serta
bersatu-padu agar virus korona tidak terus berkembang di
Indonesia khususnya di kabupaten Banyumas, tetap patuhi
protokol kesehatan dalam melaksanakan kegiatan serta patuhi
anjuran pemerintah tentang kebijakan PPKM Darurat Covid19”, pungkas Dandim. (Kodim 0701/Banyumas).
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Serbuan Vaksinasi Nasional
“Vaksinasi Untuk Pelajar dan Dari Rumah Ke Rumah”
Kasrem 072/Pamungkas
Kolonel Inf Afianto hadir dalam
program vaksinasi untuk pelajar
bertempat di SMP Budi Utomo
jalan Wijayakusma No. 122 Desa
Sinduadi Kecamatan Mlati
Kabupaten Sleman Yogyakarta.
Acara yang terhubung secara
virtual dengan Presiden Indonesia
Ir.H. Joko Widodo tersebut
merupakan program yang telah di
rencanakan oleh Pemerintah
Pusat dan dilaksanakan serentak
seluruh Indonesia Pada Rabu (14/
7/2021).
Program Vaksinasi Untuk
Pelajar yang bertempat di SMP
Budi Utomo ini merupakan yang
pertama kali dilaksanakan di
Daerah Istimewa Yogyakarta,
untuk target program vaksinasi
Covid-19 pada anak usia 12
hingga 17 tahun. Vaksinasi anak
ini adalah bagian dari upaya
menciptakan herd immunity bagi
masyarakat, khususnya kalangan
remaja. (Korem 072/Pmk)

Babinsa 02/Pakem
Ajak Securiti Tingkatkan Disiplin

Mewujudkan kemanunggalan TNI
dengan rakyat, Babinsa Koramil 02/
Pakem Kodim 0732/Sleman Koptu
Lukas Mujianto giat melaksanakan
Komunikasi Sosial (Komsos) bersama
warga di wilayah binaannya.Rabu (14/
7/2021)
Kegiatan komsos merupakan salah
satu metode pendekatan secara
langsung yang dilakukan seorang Babinsa
Juli 2021
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kepada masyarakat binaannya sebagai
wujud kepedulian dan tanggung
jawabnya di wilayah teritorial tersebut.
Seperti yang dilakukan Koptu
Lukas akli ini melakukan komsos
bersama anggota security PT. Trijaya
Sumber Semesta Jl Pakem -Turi km 2,5
Candibinangun Pakem yang merupakan
mitra karib Babinsa. (Pendim 0732)
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Dandim Lepas 47 Personel Satgas TMMD dari Yon Armed 3/105 Tarik
Kembali Ke Induk Pasukan
Sebanyak 47 personel Satgas TMMD Reg ke
111 Kodim 0734/Kota Yogyakarta yang berasal dari
Yon Armed 3/105 Tarik kembali ke induk pasukan,
setelah 30 hari melaksanakan tugasnya, Rabu(14/
07/2021).
Dengan ditutupnya pelaksanaan TMMD Reg
ke 111 Kodim 0734/Kota Yogyakarta, maka selesai
juga masa penugasan Satgas TMMD Reg ke 111
Kodim 0734/Kota Yogyakarta ini. Selama satu
bulan personel Satgas melaksanakan pengerjaan
program TMMD yang bertempat ditiga kelurahan
dikemantren Wirobrajan, dilaksanakan dengan
penuh tanggung jawab sehingga program TMMD
dapat selesai tepat waktu dengan hasil 100 persen.
Pelepasan pasukan yang dipimpin langsung
oleh Komandan Kodim 0734/Kota Yogyakarta
Letkol Inf Erwin Ekagita Yuana, S.I.P., M.Si
berlangsung dilapangan apel Makodim 0734/Kota
Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut Dandim
mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya
dalam pelaksanaan TMMD di Kemantren
Wirobrajan.
“Saya ucapkan terima kasih kepada Satgas
TMMD Reg ke 111 Kodim 0734/Kota Yogyakarta
dari Yon Armed 3/105 Tarik yang telah selesai
melaksanakan tugas selama 30 hari membantu

dalam mensukseskan pelaksanaan TMMD Kodim 0734/Kota
Yogyakarta, selamat kembali ke induk pasukan, tetap perhatikan faktor
keamanan dalam perjalanan”, pesan Dandim.
Danki Satgas TMMD Kapten Arm Suyitno merasa terkesan selama
melaksanakan tugasnya di Kota Yogyakarta karena masyarakat guyub
rukun saling membantu dalam pelaksanaan TMMD Reg ke 111 Kodim
0734/Kota Yogyakarta sehingga pelaksanaan tugas semakin ringan
dengan adanya gotong royong. (Kodim 0734/Yogyakarta)

Pantauan Satelit “Night Light” Kulon Progo Masih Tinggi,
Para Pejabat LangsungTertibkan Turun Lapangan

Komandan Kodim 0731/Kulon Progo Letkol Inf Yefta Sangkakala,
S,Sos., bersama Bupati Drs. H. Sutedjo, Kapolres AKBP Tartono,
SH., MH., MBA., Kajari Kristanti Yuni Purnawanti, SH., MH., Wakil
Bupati Fajar Gegana, Kasat Pol PP Drs. Sumiran, turun dalam patroli
gabungan penertiban “Night Light” dalam penegakan pemberlakuan

PPKM Darurat, Senin malam (12/07).
Turut serta dalam giat tersebut Wakapolres,
Kabag Ops, Kasat Reskim Polres Kulon Progo, Pasi
Intel Kodim 0731, Danramil 02/Temon, Kabid Lalu
lintas Dishub dan Kabid Cipta Karya DPU, serta
anggota Kodim 0731, Polres, Satpol PP, Dishub dan
DPU.
Apel pengecekan dan kesiapan personel diambil
oleh Kabag Ops Polres Kulon Progo Kompol Sodikin
Fahrojin yang dilaksanakan di halaman tengah Polres
Kulon Progo.
Disampaikan Kabag Ops bahwa kondisi Minggu
ini Kulon Progo dianggap masuk kategori zona hitam
karena masih tingginya cahaya malam (Night Light),
yang diartikan bahwa mobilitas masih tinggi. Ada
beberapa obyek atau proyek yang akan menjadi
sasaran operasi gabungan malam ini. Tujuan kita
lebih spesifik yakni menertibkan cahaya malam, kita
memback up pemerintah daerah untuk
mensukseskan pemberlakuan PPKM Darurat ini.
(Kodim 0731/KP).
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Perkuat Program Ketahanan Pangan, Babinsa Koramil 08/
Ponjong Bantu Petani Merawat Padi

Ponjong Kabupaten Gunungkidul.
Serka Surono Babinsa
Koramil 08/Ponjong melakukan
pendampingan Ketahanan
Pangan dengan menanam dan
merawat padi bersama kelompok
Sido Rukun dengan luas lahan
sekitar 1 Hektar.
Danramil 08/Karangmojo
Kapten CPM Sutiyono
mengatakan, pendampingan
kepada kelompok Tani
merupakan kegiatan rutin dan
tugas sebagai aparatur
kewilayahan, dengan membantu
para petani dalam hal pertanian.
“Kegiatan tanam padi yang
dikerjakan Babinsa merupakan
wujud kemanunggalan TNI
bersamar rakyat”,katanya.
(Kodim 0730/KP)

Mendukung program Pemerintah dalam bidang ketahanan pangan, khususnya
swasembada pangan, Babinsa Koramil 08/Ponjong Kodim 0730/Gunungkidul terus
melaksanakan pendampingan dalam menanam dan merawat padi.
Kegiatan dilakukan di wilayah Kalurahan Sumbergiri Kapanewon

Dandim Bantul
Sambut Kunjungan Kerja

Panglima TNI
Komandan Kodim 0729/
Bantul Letkol Inf Agus Indra
Gunawan bersama Kapolsek dan
Kadinkes Kab. Bantul
menyambut kunjungan kerja
Panglima TNI di Wilayah Bantul.
Sabtu (24/7/21).
Kunjungan Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto ini
dalam rangka meninjau langsung
pelaksanaan Isolasi Terpusat
(Isoter) di Rumah Sakit Lapangan
Khusus COVID-19
Bambanglipuro Bantul, Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY).
Dalam kunjungannya,
Panglima TNI didampingi Kepala
BNPB Letjen TNI Ganip Warsito
dan Kabaharkam Polri Komjen
Pol Arief Sulistyanto, dan
Pangkogabwilhan II Marsdya TNI
Imran Baidirus.
“Saya melihat secara
langsung kesiapan tempat
Pelaksanaan Isolasi Terpusat
(Isoter) yang berada di wilayah
Bantul sudah sangat bagus baik

Isoter yang berada ditingkat Desa maupun Kecamatan,” ujarnya.
Usai meninjau lokasi Isoter di Bantul Panglima TNI menjelaskan bahwa saat ini
kasus aktif di Indonesia masih cukup tinggi oleh sebab itu seluruh komponen harus
bekerja bersama-sama secara serius untuk menangani pandemi COVID-19.
”Ada pelajaran yang berharga ketika Lebaran Idul Fitri tahun ini yaitu dua
minggu setelah Lebaran kasus aktif melonjak,” jelasnya. (Kodim 0729/Bantul)
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Jumianto tersebut bertujuan untuk melihat secara
langsung kondisi dan perkembangan warga yang
sedang melaksanakan isolasi mandiri.
Didampingi Danramil, Babinsa dan tracer dari
Desa Secang, Dandim menyempatkan berdialog
dengan RR, salah satu warga Krajan Secang yang
sedang melaksanakan isolasi mandiri. Pada
kesempatan itu Dandim juga memberikan
bingkisan sembako dan suplemen herbal jamu
berkas waras.
“Ini suplemen herbal, jamu berkah waras
untuk diminum agar kondisi badan segera
membaik” kata Dandim saat memberikan
suplemen herbal pada RR di rumahnya.
Suplemen herbal jamu berkah waras
sebelumnya juga sudah dibagikan kepada warga
yang terpapar covid 19 di wilayah Mertoyudan,
Salam, Ngluwar, Pakis dan wilayah lainnya.
(Kodim 0705/Magelang)

Kunjungi Warga Yang Sedang Isoman,
Dandim Magelang Bagian Suplemen Herbal

Komandan Kodim 0705/Magelang Letnan Kolonel Arm
Rohmadi mendatangi warga yang sedang melaksanakan isolasi
mandiri akibat terpapar corona virus disease 19.
Kunjungan yang dilakukan bersama Danramil 05 Secang Kapten Arm

Karya Bakti TNI
Satkowil Kodim 0706/
Temanggung Tahun 2021
Resmi Dibuka

Kepala Staf Kodim
0706/Temanggung Mayor
Inf Husain Samaun resmi
membuka program karya
bakti TNI Satkowil Tahun
2021
Kabupaten
Temanggung dengan
tema “ Karya Bakti TNI
Pengabdian Untuk Negeri”
di Dusun Kleseman Desa
Wonoboyo Kecamatan
Wonoboyo Kabupaten
Temanggung, Rabu (14/
07/2021)
Kegiatan tersebut
merupakan salah satu
wujud kemanunggalan
TNI dan Rakyat dimana
sasaran dari program ini
adalah pengecoran jalan penghubung antara 2 Dusun yaitu
Dusun Kleseman dengan Dusun Bojong yang merupakan jalur
akses perekonomian bagi warga sekitar.
“Adanya kegiatan ini berarti kita telah ikut serta
melestarikan budaya kita sebagai orang timur yaitu gotong
royong.selain itu juga sebagai bentuk mengatasi masyarakat
yang ada di sekitarnya, “ujar Kasdim
“Diharapkan warga masyarakat yang ada di Desa Bojong
ini transportasinya bisa dipermudah atau lancar dalam

melaksanakan kegiatan kegiatan sehari-hari.Jadi kita akan
melaksanakan kerjasama di sini selama beberapa hari untuk
menyelesaikan jalan ini sehingga manfaatnya bisa dirasakan
oleh masyarakat yang ada di sini, “harapnya.
Untuk itu pada pagi hari ini ini Mari kita bersama-sama
berdoa memohon kepada Allah SWT agar pelaksanaan
kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, “pungkasnya.
(Kodim 0706/Temanggung)
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Babinsa Koramil 22/Ayah
Himbau Pedagang Menjaga Kebersihan
dan Terapkan Protokol Kesehatan
Sebagai wujud nyata kepedulian TNI untuk membangun
kerukunan dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat,
Babinsa Koramil 22/Ayah Kodim 0709/Kebumen Sertu Slamet
Sairin melaksanakan Komsos bersama Pedagang Pasar
Tradisional Demangsari, Desa Demangsari Kecamatan Ayah,
Sabtu (24/07/2021).
Selain meningkatkan jalinan silaturahmi bersama warga
dan pedagang pasar, Babinsa ingin mengetahui situasi dan
kondisi keamanan sekaligus ingin memantau harga sembako
yang berlaku saat ini.
Dalam kesempatan ini, Babinsa mengajak para pedagang
untuk selalu menjaga kebersihan lokasi pasar dengan tidak
membuang sampah sembarangan agar konsumen merasa
nyaman untuk berbelanja.
Dengan tidak bosan-bosannya, Babinsa juga

Kodim Wonosobo Bagikan Suplemen
Bagi Suspect

Kodim 0707/Wonosobo mendistribusikan suplemen
herbal kepada warga yang sedang menjalani isolasi baik
terpusat maupun mandiri. Kegiatan ini dilakukan dalam
rangka membantu percepatan memutus mata rantai
penyebaran covid-19.
Kapten Inf Iwan Nafarin Pasi Ter Kodim 0707/Wonosobo
menyampaikan pembagian suplemen dilakukan oleh anggota
Kodim Wonosobo dan Babinsa di beberapa tempat isolasi
baik terpusat serta yang melaksanakan Isoman di rumah.
Untuk saat ini membagikan ke pusat karantina di BLK dan
gedung eks Kantor Pertanian. Saat ini yang sedang menjalani
isolasi di BLK berjumlah 30 orang dan di gedung eks pertanian
berjumlah 21 orang.
“Suplemen yang dibagikan merupakan suplemen herbal
tanpa bahan kimia dan tak memiliki efek samping.
Penggunaannya dapat membantu untuk meningkatkan daya
tahan tubuh. Dosis suplemen tersebut bagi penderita Covid19 adalah dua kapsul sekali makan, sehari tiga kali. Setiap
wadah berisi 30 kapsul, sehingga bisa digunakan dalam
jangka waktu lima hari untuk kemudian dievaluasi.” Terang
Pasi Ter. (Kodim 0707/Wonosobo)

mengingatkan pedagang dan pembeli agar tetap mematuhi
protokol kesehatan yang berlaku sehingga terhindar dari
penularan Covid-19. (Kodim 0709/Kebumen)

Babinsa Koramil 04/Banyuurip Bersama
Tiga Pilar Kelurahan Borokulon Sambut
Camat Monitoring PPKM Darurat

Babinsa Koramil 04/Banyuurip, Kodim 0708/Purworejo,
Sertu Parlan bersama Tiga Pilar Kelurahan Borokulon
menyambut Camat Banyuurip Triwahyuni Wulansari, AP.,
MAP. monitoring pelaksanaan PPKM Darurat di kantor
Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten
Purworejo.
“Tidak pernah bosan kita Satgas Jogo Tonggo Kelurahan
Borokulon dalam mengingat warga akan pentingnya protokol
kesehatan. Tidak hanya tentang protokol kesehatan, kami
juga gencar mensosialisasikan tentang vaksinasi Covid-19,”
ungkapnya.
Senada dengan Lurah, Babinsa Sertu Parlan
menambahkan, sebagai bagian dari Tiga Pilar, dirinya siap
membantu dan mendukung apa yang telah diprogramkan
oleh kelurahan dalam upaya mencegah dan menekan
penyebaran Covid-19.
“Kami Tiga Pilar Kelurahan Borokulon dan Satgas Jogo
Tonggo mulai dari tingkat RT, RW dan Kelurahan siap
bersinergi mensukseskan program Pemerintah dalam upaya
mencegah dan menekan penyebaran Covid-19,” tandasnya.
(Kodim 0708/Purworejo)
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Jabatan Dandim 0721/Blora
Diserahterimakan
Jabatan Dandim 0721/Blora
diserahterimakan dari Letkol Inf Ali
Mahmudi, S.E., M.M., kepada Letkol
Inf Andi Sulistyo Kurniawan Putro,
S.Sos., M.Tr (Han), di Aula Makorem
073/Makutarama Salatiga, dipimpin
langsung oleh Danrem 073/Makutarama,
Senin (05/7/2021).
Danrem 073/Makutarama Kolonel
Arm Putranto Gatot Sri Handoyo,
S.Sos., M.M., mengucapkan terima
kasih dan penghargaan yang tinggi
kepada Letkol Inf Ali Mahmudi, S.E.,
M.M., atas dedikasi, loyalitas dan
pengabdiannya selama mengemban
tugas dan tanggung jawab jabatan
sebagai Dandim 0721/Blora dan
selamat bertugas ditempat yang yang
baru sebagai Dandosiklatpur Rendam

Dandim Salatiga
Cek Pelaksanaan Vaksinasi
di PT. Ungaran Sari Garments

Dandim 0714/Salatiga Letkol Inf
Loka Jaya Sembada didampingi
Pasiter Kodim 0714/Salatiga Kapten
Cba Kurdi, Danramil 15/Bergas
Kapten Chk Harjito, mengadakan
pengecekan langsung kegiatan
vaksinasi di PT Ungaran Sari Garmen
di Kelurahan Pringapus kecamatan
Pringapus Kabupaten Semarang.
Vaksinasi ini digelar secara
serentak di Korem dan Kodim yang
ada di jajaran Kodam lV/Diponegoro,

dimulai tgl 03 sampai tanggal 07/7/
21, Jika belum selesai akan dilakukan
penambahan durasi waktu cadangan
sebanyak 2 hari.
Dandim mengatakan, vaksinasi
menjadi ikhtiar dalam meningkatkan
imunitas dan kekebalan komunal
dalam menghadapi pandemi Covid19. Namun begitu Dandim meminta,
meskipun telah menerima suntikan
vaksin namun tetap menjaga protokol
kesehatan. (Kodim 714/Salatiga).
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XIII/Merdeka. Kepada Ibu Yenny Ali
Mahmudi Danrem mengucapkan terima
kasih yang telah dengan setia
mendampingi suami dan membina
Persit KCK Cabang XLII.
“Saya berpandangan bahwa apa
yang sudah dilakukan oleh Letkol Inf Ali
Mahmudi beserta Ibu selama menjabat
Dandim 0721/Blora kurang lebih 2
tahun 8 bulan ini sudah baik, bisa
dinyatakan lulus dan bisa memberikan
hikmah dan pembelajaran kepada
Letkol Inf Ali Mahmudi dan Ibu dalam
mengemban tugas selanjutnya. “ Ujar
Danrem.
Kepada Dandim baru Letkol Inf Andi
Sulistyo Kurniawan Putro, S.Sos., M.Tr
(Han) beserta istri diucapkan selamat
datang dan selamat bertugas sebagai
Dandim 0721/Blora. Danrem berharap
agar kehadiran pejabat baru dapat
meningkatkan kinerja organisasi dan
membawa perubahan kearah yang lebih
baik lagi.
“Saya yakin dan percaya dengan
mengemban tugas selama ini baik
sebagai Danyon 406/CK dan Komandan
Secata di Kodam IV/Diponegoro dan
juga pengalaman - pengalaman yang di
emban menjadi bekal yang baik untuk
menjadi seorang Dandim yang
mumpuni”. Ujar Danrem.( Korem 073/
Mkt )
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PPKM Darurat
Koramil Kradenan
Tim Satgas
Woro-Woro Keliling
Kampung

Kodim 0718/Pati
Gelar Vaksinasi Massal

Anggota Koramil Kradenan Kodim
0717/Purwodadi bersama Tim Satgas
Covid -19 Kec. Kradenan Kab. Grobogan,
melakukan woro-woro sosialisasi
pencegahan Covid-19 dan bagikan
masker, dengan berkeliling kampung
menggunakan patroli yang telah diberi
sound sytem. Tim Satgas Kecamatan
Kradenan yang terdiri dari Polsek
Kradenan, Koramil unsur Kecamatan dan
Puskesmas Kradenan yang dipimpin
langsung oleh Kapolsek Kradenan, AKP
Lamsir.
Tim Satgas tersebut terus bergerak ke
pelosok desa menyampaikan informasi
dan sosialisasi seputar Covid-19 serta
bagikan masker agar masyarakat tetap
melaksanakan penerapan PPKM Darurat
dengan menerapkan 5M serta Edaran
pemerintah serta Bupati Grobogan
tentang pemberlakuan PPKM Darurat.
Kegiatan woro-woro tersebut
dimaksudkan agar masyarakat mematuhi
anjuran pemerintah supaya terhindar dari
penularan virus Covid-19 yang saat ini
terus meningkat. ( Kodim 0717/
Purwodadi).

Kurang lebih 1.000 warga Juwana Pati
menerima suntikan Vaksin di pabrik PT
Kayu Perkasa Pati, Selasa (13/7/2021).
Vaksinasi massal ini terselenggara atas
kerja sama Kodim 0718/Pati dengan PT
Kayu Perkasa Raya serta Badan Pengurus
Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia (HIPMI) Pati, Polres Pati,
Disnakertrans Pati, serta Dinas Kesehatan
Pati.
Dandim 0718/Pati Letkol Czi Adi Ilham
Zamani mengatakan, vaksinasi di Juwana
ini merupakan bagian dari program
Serbuan Vaksinasi di Kabupaten Pati.
Peserta kegiatan vaksin ini adalah rekanrekan karyawan dari pelaku usaha,
kemudian masyarakat umum yang
berdomisili di Juwana. Adapun tim
vaksinatornya berasal dari DKT (Dinas
Kesehatan Tentara), Polres, dan Dinkes
serta Puskesmas.
Ditambahkan, Kodim Pati menerima 10
ribu dosis vaksin Covid-19. Adapun
vaksinasinya kami laksanakan dalam dua
pekan, kami upayakan pekan ini bisa
tuntas 10 ribu dosis.
Sementara, Ketua HIPMI Pati Anjas Felady
mengatakan, pihaknya sangat berterima
kasih atas dosis vaksin yang diberikan
Kodim Pati. Menurut dia, vaksin
merupakan hal yang sangat dibutuhkan di
dunia usaha, termasuk para karyawan.
(Kodim 0718/Pati).
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berita korem 073/MKT

Kodim 0722/Kudus
Vaksin Ratusan
Mahasiswa UMK

Ratusan Peserta
Sukseskan Vaksinasi
Massal Kodim 0720
Rembang

Sebagai upaya untuk mempersiapkan
pembelajaran tatap muka tahun ajaran 2021
yang telah disetujui oleh pemerintah pusat,
Kodim 0722/Kudus membantu percepatan
vaksinasi dengan memberikan vaksinasi dosis
pertama kepada ratusan mahasiswa
Universitas Muria Kudus (UMK) di Rumah
Sakit Kartika Husada, Rabu ( 7/7/2021 )
Rektor UMK Darsono menyampaikan
ucapan terima kasih kepada Kodim 0722/
Kudus yang telah memberikan vaksin kepada
mahasiswanya. Rektor menyampaikan bahwa
vaksinasi yang digelar 2 hari tersebut
sasarannya tidak melulu dari Kudus, mereka
juga bisa dari luar Kudus, terpenting
merupakan mahasiswa UMK dengan syarat
mempunyai Kartu Mahasiswa dan KTP.
Salah satu mahasiswa semester 4, Elva
Vita Rahayu mengaku senang dengan adanya
vaksinasi covid-19 bagi mahasiswa. Apalagi
menurutnya hingga kini masyarakat luas sudah
mendapatkan vaksin. “Mendapatkan info dari
kampus akhirnya daftar tidak takut, karena
banyak yang sudah divaksin, buat kesehatan
sendiri, akhirnya tetap vaksin,” ungkap Elva.
(Kodim 0722/Kudus).

Kodim 0720/Rembang melaksanakan vaksinasi
Covid-19 tingkat pertama (Vaksin CoronaVac)
untuk kalangan masyarakat khususnya
Keluarga Tentara dan para mahasiswa,
Tercatat pihak BEM STIE YPPI Rembang
mendapatkan kuota sebanyak 50 Mahasiswa
untuk mengikuti Vaksinasi tingkat pertama
dengan membawa syarat berupa fotokopi KTP
masing-masing mahasiswa dan menyerahkan
lembar formulir pendaftaran kepada pihak
penyelenggara.
“Vaksinasi ini merupakan program yang sangat
bagus untuk masyarakat terlebih lagi dalam
meningkatkan daya tahan dan imun tubuh
terhadap serangan berbagai macam penyakit
atau virus sekalipun. Mengikuti program
vaksinasi juga merupakan wujud nasionalisme
mahasiswa, sebagai upaya pencegahan
penularan Virus Covid-19. Itu merupakan
upaya nyata membela dan mempertahankan
tanah air dari ancaman penyakit, dan jika
dipandang secara ekonomis program vaksinasi
lebih terjangkau, daripada biaya pengobatan
dan pemulihan orang yang terpapar Covid-19.
Walaupun ditanggung pemerintah tentunya
biaya tersebut bukan harga yang murah.
sehingga dengan mengikuti program vaksinasi
pemerintah secara tidak langsung kita sudah
membantu mengurangi pengeluaran negara”.
Tutur Khanda Eka selaku Presiden BEM STIE
YPPI Rembang.( Kodim 0720/Rembang ),
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Serbuan Vaksin
Kodim Kendal
Sasar 11.000 Warga
Usia Produktif

Kodim 0718/Pati

Serahkan Sapi Qurban
ke Ponpes Raudhatussalam

Sebanyak 5.790 karyawan PT Kayu
Lapis Indonesia yang berada di Kaliwungu,
Kabupaten Kendal mendapatkan vaksinasi
melalui program Serbuan Vaksin dari Kodim
0715/ Kendal. Dandim 0715 Kendal Letkol
Inf Iman Widiarto mengatakan, pada
tahap pertama ini Kodim 0715 Kendal
mendapat jatah vaksin dari Kodam IV
Diponegoro untuk total sasaran usia produktif
sekitar 11.000 orang.
Kegiatan vaksinasi dilakukan di beberapa
perusahaan, di antaranya di PT APF
sebanyak 300 orang, PT KIK 1.500 orang, PT
UCA 500 orang, PT KIK 1.500 orang, PT
IGN 200 orang, PT Kends Proplas Indonesia
100 orang dan PT KLI 5.790 orang yang
karyawannya usia produktif.
Program Serbuan Vaksin di PT KLI ini
melibatkan petugas tenaga kesehatan dari
Kesdam IV diponegoro ada 1 tim dan dari
Dinas Kesehatan Kendal ada delapan tim.”
Dengan adanya kolaborasi program
vaksinasi Pemkab Kendal bersama TNI dan
Polri, maka akan mempercepat sasaran
vaksinasi 70 persen, yang ditargetkan bisa
selesai sampai Agustus
mendatang”. Pungkas Damdim ( Kodim
0715/Kendal ).

Kodim 0718/Pati menyerahkan
hewan qurban berupa satu ekor sapi ke
Ponpes Raudhatussalam Desa
Tambaharjo Kecamatan Pati.
Penyerahan hewan qurban dilakukan
oleh Letda Inf Sumijan mewakili Dandim
0718/Pati Letkol CZI Adi Ilham Zamani,
yang diterima oleh pengasuh Ponpes
Raudhotussalam KH. Muhlisul Hadi
Khoiron didampingi Panitia Kurban
Sertu (Purn) Hartadi.
Dandim 0718/Pati Letkol CZI Adi Ilham
Zamani melalui Letda Inf Sumijan
mengatakan bahwa hewan kurban ini
adalah dari anggota Kodim 0718/Pati
yang dihimpun menjadi satu.
“Saya mewakili Komandan Kodim Pati
hari ini menyerahkan hewan kurban satu
ekor sapi kepada panitia kurban di
Ponpes Raudhatussalam, dengan diiringi
doa semoga Kodim 0718/Pati selalu
diberikan kesehatan di masa pandemi
Covid- 19 dan membawa berkah untuk
warga ditengah pandemi covid-19,”
terang Letda Sumijan.(Kodim 0718/
Pati).
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Kodim Jepara
Bantu Isi Ulang dan
Distribusi Tabung
Oksigen

Kodim 0716/Demak

Salurkan Bantuan
Beras dan Masker
Kodim 0716/Demak bekerjasama dengan Panitia
Imlek Nasional Tahun 2021 menyalurkan bantuan
beras dan masker kepada warga masyarakat kurang
mampu terdampak pandemi Covid-19 di Kabupaten
Demak. Penyaluran ini dengan melibatkan Babinsa
di seluruh jajaran Kodim 0716/Demak, diantaranya
Koramil 12/Mranggen dimana para Babinsa
menyalurkan bantuan langsung ke rumah warga
yang kurang mampu dengan mengendarai sepeda
motor, Kamis (15/07/2021).
Danramil 12/Mranggen Kapten Arm Sukartiyo
mengatakan, bantuan yang disalurkan Babinsanya
berupa 10 kilogram beras dan masker setiap perKPM (Keluarga Penerima Manfaat), dibagikan ke
19 desa yang berada di wilayah teritorialnya.
Dandim 0716/Demak melalui Pasiter Lettu Chb
Ajid Anggono mengatakan jumlah bantuan yang
diterima Kodim 0716/Demak sebanyak 20 ton beras
dan masker yang dibagikan kepada 2.000 warga
kurang mampu di Kabupaten Demak, dibagi sesuai
dengan jumlah desa di tiap-tiap Koramil, dengan
akumulasi perdesa 10 warga yang menerima,
dengan tiap warga mendapatkan 10 kilogram beras.
“Semoga bantuan ini bermanfaat, dapat
mengurangi beban warga kurang mampu di
Kabupaten Demak di tengah pandemi Covid-19,”
Ujarnya. (Kodim 0716/Demak)

Kodim 0719/Jepara membantu pengisian
dan pendistribusian tabung oksigen untuk
rumah sakit di Jepara. Tabung diangkut ke
produsen oksigen lalu dikirim lagi ke rumah
sakit. Komandan Kodim 0719/Jepara
Letkol Arh Tri Yudhi Herlambang
menjelaskan pihaknya turut serta
membantu pendistribusian tabung oksigen
sebagai bentuk kepedulian. Hal itu untuk
memberikan kemudahan bagi rumah sakit.
Seperti RUSD RA. Kartini Jepara, RSUD
Rehatta dan rumah sakit Kusta di
Kecamatan Donorojo.
Letkol Arh Tri Yudhi Herlambang
memastikan suplai oksigen ke rumah sakit
tidak ada kendala. Kodim 0719/Jepara
membawa armada truk untuk membawa
tabung oksigen ke tempat pengisian di PT
Candi Mitra Gas, di Kabupaten Demak,
bahkan ke Semarang dan juga ke Boyolali.
Tiap tabung oksigen yang telah diisi akan
didistribusikan kepada pihak rumah sakit.
Ia berharap pendisitribusian tabung oksigen
dapat memenuhi kebutuhan oksigen bagi
rumah sakit yang berada di wilayah
Kabupaten Jepara, sehingga tidak terjadi
kekosongan tabung oksigen lagi. ( Kodim
0719/Jepara ).
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Letkol Arm
Ronald
Febriano
Siwabessy

Dandim
0724/Boyolali
Letkol Arm Ronald Febriano Siwabessy resmi menjadi
Komandan Kodim 0724/Boyolali menggantikan Letkol Inf Aris
Prasetyo, S.I.P., M.I.P. Upacara serah terima jabatan dipimpin
langsung oleh Danrem 074/Warastratama Kolonel Inf Deddy
Suryadi di Aula Makorem 074/Warastratama, Senin (19/07/
2021).
Dalam amanatnya Danrem mengatakan, serah terima
jabatan di lingkungan TNI-AD merupakan proses alamiah
dalam konteks manajemen organisasi, sehingga mekanisme
pergantian pejabat senantiasa mengacu pada prinsip
pembinaan personel dan pembinaan satuan yang saling
berkaitan satu sama lain. Hal ini bertujuan untuk
meningkatkan kualitas kinerja dan produktivitas organisasi
serta pengembangan karier bagi Perwira yang bersangkutan
sehingga dapat terwujud TNI AD yang Profesional.
Danrem mengucapkan terima kasih kepada Letkol Inf
Aris Prasetyo, S.I.P., M.I.P atas pelaksanaan tugasnya selama
mengemban amanah jabatan dengan segala pengabdian dan
dedikasi yang begitu besar kepada TNI AD khususnya Korem
074/Warastratama. Ucapan terima kasih juga disampaikan
Kodim 0728/Wonogiri Vaksinasi Masyarakat
Umum dan Penyandang Disabilitas

Kodim 0278/Wonogiri menggelar vaksinasi massal
untuk masyarakat umum di Terminal Tipe A Giri Adipura,
Selogiri, Wonogiri. Selain untuk masyarakat umum, Kodim
Wonogiri kali ini juga mengikutsertakan puluhan
penyandang disabilitas untuk disuntik vaksin.( 8/7 ).

kepada Ibu Aris Prasetyo, atas dedikasi, pengabdian dan
kinerja yang telah diberikan selama ini.
Selanjutnya Danrem mengucapkan selamat datang dan
selamat menjadi keluarga besar Korem 074/Warastratama
kepada Letkol Arm Ronald Febriano Siwabessy beserta Isteri
dan keluarga. “Saya percaya bahwa berbagai pengalaman
tugas yang sudah diperoleh selama menjabat pada jabatan
sebelumnya akan sangat mendukung dan mempermudah
tugas-tugas sebagai Komandan Kodim 0724/Boyolali,” imbuh
Danrem 074/Wrt.
“Segera laksanakan langkah-langkah persuasif, tegas dan
terukur baik kedalam maupun keluar, dengan tetap
menerapkan protokol kesehatan di satuan dan melaksanakan
operasi penegakan protokol kesehatan kepada masyarakat
bersama institusi terkait serta mencari inovasi-inovasi baru
dalam penanganan Pandemi Covid-19. Jika kondisi wilayah
tercipta dengan baik dan terbebas dari Covid-19, maka
keberadaan aparat kewilayahan di daerah dapat berfungsi
dengan baik,” pinta Danrem.( Kodim 074/Warastratama ).

Dandim 0278/Wonogiri Letkol Inf Imron Masyhadi
saat meninjau pelaksanaan vaksinasi mengtakan
kegiatan lancar dan sukses target pemberian 500 vaksin
terpenuhi. Bahkan yang mendaftar untuk ikut divaksin
sebetulnya banyak namun karena terbatas sehingga
banyak yang kita arahkan ikut di lain waktu.
Dandim juga mengatakan, kegiatan ini sebagai
komitmen Satgas Penanggulangan Covid-19 Wonogiri
terhadap kegiatan vaksinasi serentak Dosis 1 Sinovac
yang diprakarsai Panglima TNI bersama Kapolri.
Dengan program ini diharapkan dapat mempercepat
cakupan program vaksinasi untuk seluruh masyarakat
Wonogiri.
Kepala BPBD Wonogiri Bambang Haryanto
menjelaskan, setidaknya ada 35 orang kaum difabel
yang mengikuti program vaksinasi massal tersebut.
Menurutnya, selama ini kaum difabel di Wonogiri belum
mendapatkan suntikan vaksin covid-19. Persiapan
vaksinasi ini mendadak sehingga banyak kaum difabel
di pelosok daerah yang tidak bisa mengikuti karena
kendala transportasi.( Kodim 0728/Wonogiri ).
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Peduli Warga yang Isoman,
Babinsa Pedan Memberikan
Sembako

Kodim 0725 /Sragen kembali menggelar
serbuan vaksinasi kali keempat, Sabtu (17/7 ).
Kodim menyiapkan 1000 dosis untuk lansia dan
masyarakat umum non karyawan. Animo
masyarakat yang sangat tinggi membuat Kodim
kewalahan memenuhi permintaan masyarakat.
Dandim 0725/Sragen Letkol Inf Anggoro Heri
Pratikno mengatakan odim menyiapkan 1000
dosis vaksin sinovac. Total sampai hari ini sudah
2.350 (Dua ribu tiga ratus lima puluh) Dosis
vaksin.
“Alhamdulillah selama kegiatan vaksin
berjalan tertib dan lancar tanpa mengabaikan
protokol kesehatan, kami menerapkan prokes
dengan ketat dengan mengerahkan anggota
secara maksimal guna kelancaran serbuan
vaksinasi, dengan menggenjot vaksinasi saya
berharap Sragen bisa segera menjadi zona hijau
covid-19,” jelas Dandim Anggoro Heri.
Seorang peserta vaksin bernama Anik sukasih
alamat Dukuh Bangunrejo Kelurahan
Plumbungan mengaku sangat bersyukur dengan
program vaksinasi gratis dari Kodim Sragen.
“Saya mau nyusul suami saya yang bekerja
di NTT tapi terkendala vaksin, saya mendengar
Kodim Sragen ada program vaksinasi lalu saya
menghubungi Babinsa Plumbungan,
Alhamdulillah saya bisa vaksin hari ini,
terimakasih pak Babinsa, terimakasih Kodim
Sragen,” ungkapnya. ( Kodim 0725/Sragen ).

Babinsa Koramil 04/Pedan Kodim 0723/
Klaten Sertu Sigit Purnomo bersama Gugus
Tugas Covid-19 Desa Sobayan menyerahkan
bantuan sembako kepada warga masyarakat
yang sedang melaksanakan isolasi mandiri
di Desa Sobayan, Kecamatan Pedan,
Kabupaten Klaten.
Penyerahan sembako dilakukan tim
Satgas Covid-19 Desa Sobayan terdiri dari
Kepala Desa, Babinsa, Bhabinkamtibmas,
Bidan Desa serta ketua Rw dan Rt
setempat.
Sertu Sigit Purnomo mengatakan
kegiatan ini merupakan salah satu bentuk
kepedulian dan perhatian kita kepada warga
yang sedang menjalani isolasi mandiri.
“Semoga bantuan sembako ini dapat
membantu dan meringankan kebutuhan
warga yang menjalani isolasi mandiri “ Ujar
Sertu Sigit, ( Kodim 0723/Klaten ).

Kodim 0725/ Sragen
Genjot Vaksinasi,
1000 Dosis Khusus Lansia
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Kodim 0726/Sukoharjo mendistribusikan 174
paket obat pada warga atau pasien Covid-19
yang tidak mampu yang menjalani isolasi
mandiri. Pendistribusian melalui Koramil-koramil,
seperti yang dilakukan Koramil Kartasura. Paket
obat terdiri dari paket II sebanyak 87 dan paket
III sebanyak 87. Paket II terdiri dari sejumlah :
oseltamivir Tab 75 mg, vitamin C tab 500 mg,
vitamin D 1000 IU, zinc Tab 20 mg dan
paracetamol tab 500 mg. Sedangkan paket III,
terdiri dari oseltamavir tab 75 mg, vit C tab 500
mg, vitamin D 1000 IU, zinc tab 20 mg,
paracetamol tab 500 mg, ambroxol 500 mg dan
azythromicin 500 mg.
Danramil Kartasura, Kapten Inf. Mardianto
menjelaskan, khusus di wilayahnya (Koramil 06)
telah mendistribusikan paket obat sebanyak 14
paket. Terdiri dari 7 paket II dan 7 paket III.
“Pembagian paket obat ini baru tahap
pertama, ke depan akan menyusul paket
berikutnya. Yang jelas, paket obat ini untuk warga
yang melaksanakan isolasi dan tidak mampu,”
jelas Kapten Mardianto mewakili Dandim 0726/
Sukoharjo Letkol Inf. Agus Adhy Darmawan.
(Kodim 0726/Sukoharjo ).

Kodim Sukoharjo
Distribusikan 174 Paket Obat
Untuk Pasien Covid Tidak Mampu

“Masih dalam rangkaian
serbuan vaksim TNI dan kali ini
sasarannya untuk usia 12 tahun
keatas dan ini merupakan pertama
kali di Sukoharjo dengan sasaran
vaksin usia 12 tahun keatas,” ungkap
Komandan Kodim 0726 Sukoharjo,
Kodim 0726/Sukoharjo
Letkol Inf Agus Adhy Darmawan.
Untuk tahap awal ini, lanjut
Gelar Vaksinasi Pada Anak Usia 12 th ke atas
Dandim, peserta vaksinasi merupakan
anak-anak dari anggota TNI Kodim
Kodim 0726 /Sukoharjo kembali vaksin kali ini adalah usia 12 tahun dan jajaran. Ke depan, sasaran vaksin
menggelar kegiatan serbuan vaksinasi di keatas. Sasaran vaksin ini baru kali dengan usia tersebut akan dilanjutkan
Makodim. Namun kali ini sasaran vaksinasi pertama digelar di Sukoharjo., Rabu (21/ dengan siswa sekolah maupun yang
berbeda dengan biasanya karena sasaran 7/2021).
ada di pondok pesantren yang ada di
Sukoharjo.
Khusus vaksin hari ini, ujar
Dandim, kuota 251 dosis dan akan
dikembangkan dengan sasaran yang
lain. Diharapkan, dengan vaksinasi
usia 12 tahun ke atas bisa terbentuk
“herd imunity” sehingga ketika
terpapar virus corona tidak akan
mengalami gejala yang parah.
Dandim juga mengatakan,
serbuan vaksin akan terus
dilaksanakan oleh Kodim sebagai
bentuk dukungan pada pemerintah
agar program vaksinasi segera selesai.
Disisi lain, Dandim juga mengimbau
masyarakat selalu menerapkan
protokol kesehatan (prokes) untuk
memutus penyebaran virus corona.
Terlebih lagi, saat ini kasus positif
corona
tengah
mengalami
peningkatan tajam di Sukoharjo.
(Kodim 0726/Sukoharjo).
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Dandim Karanganyar Melepas
Pendistribusian Bansos PPKM Darurat

PPKM Darurat Covid-19, bertempat di lapangan
Wira Satya Sport Centre Polres Karanganyar.
Letkol Inf Agung mengatakan
pendistribusian bantuan sosial dari TNI-Polri ini
merupakan upaya TNI-Polri dalam meringankan
beban masyarakat yang tepapar Covid-19,
maupun yang terdampak PPKM Darurat.
Kegiatan ini juga sebagai momentum untuk
mendekatkan diri kepada masyarakat.
Kapolres Karanganyar menambahkan,
kegiatan pendistribusian bantuan sosial ini juga
dibarengi dengan himbauan kepada
masyarakat, agar masyarakat dapat mematuhi
apa yang menjadi ketentuan-ketentuan dari
PPKM Darurat. Guna untuk memutus mata
rantai penyebaran Covid-19.Masyarakat
diharapkan dapat mengurangi mobilitas dan
keramaian-keramaian yang ada.( Kodim 0727/
Karanganyar ).

Dandim 0727/Karanganyar Letkol Inf Ikhsan Agung Widyo
Wibowo, S.I.P., bersama Kapolres Karanganyar AKBP Muchammad
Syafi Maula, memimpin apel pelepasan distribusi bantuan sosial

Ratusan Santri di Kab. Boyolali antusias
mengikuti Serbuan Vaksinasi Covid-19 yang
diselenggarakan Kodim 0724/Boyolali yang
berlangsung selama 2 hari. Sejak pagi ratusan santri
ponpes yang ada di Desa Doglo, Kecamatan Cepogo,
Kabupaten Boyolali berdatangan dan mengantri untuk
mendapatkan vaksinasi Covid-19. Kamis (22/7/2021).
Terdapat sekitar 400 santri mengikuti serbuan
vaksinasi oleh Kodim 0724/ Boyolali . Para santri
menyadari begitu pentingnya vaksinasi covid-19,

Santri Boyolali
Antusias Ikuti Vaksinasi Covid-19
yang Digelar Kodim Boyolali
Kabupaten Boyolali. Setiap hari, jajarannya akan memberikan
vaksinasi kepada 1.000 orang santri di ponpes yang ada di Boyolali(
Kodim 0724/Boyolali ).

karena akan memberikan
kekebalan
tubuh,
sehingga mereka sangat
antusias dan senang
menerima vaksin.
“Serbuan vaksinasi
Covid-19 ini merupakan
awal
pelaksanaan
vaksinasi massal untuk
pondok pesantren,” kata
Komandan Kodim 0724
Boyolali/Letkol (Arm)
Ronald
Febriano
Siwabessy.
Vaksinasi massal
selanjutrnya
akan
dilanjutkan ke seluruh
ponpes yang ada di
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