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Pidato Presiden dalam Sidang Tahunan MPR RI 2021

Pandemi itu Seperti Kawah Candradimuka
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato
kenegaraan dalam rapat tahunan MPR RI dan
sidang bersama DPD dan DPR RI, yang sekaligus
dalam rangka HUT Ke-76 Republik Indonesia, Senin
(16/8/2021). Presiden menggarisbawahi berbagai hal
mulai dari pandemi hingga reformasi struktural.
Presiden menyampaikan bahwa krisis, resesi,
dan pandemi itu seperti api. Kalau bisa, kita hindari,
tetapi jika hal itu tetap terjadi, banyak hal yang bisa
kita pelajari. Api memang membakar, tetapi juga
sekaligus menerangi. Kalau terkendali, dia
menginspirasi dan memotivasi. Dia menyakitkan,
tetapi sekaligus juga menguatkan. Kita ingin pandemi
ini menerangi kita untuk mawas diri, memperbaiki
diri, dan menguatkan diri, dalam menghadapi
tantangan masa depan.
Ujian dan asahan menjadi dua sisi mata uang
yang tidak terpisahkan. Bukan hanya beban yang
diberikan kepada kita, tetapi kesempatan untuk
memperbaiki diri juga diajarkan kepada kita. Tatkala
ujian itu terasa semakin berat, asahannya juga
semakin meningkat. Itulah proses menjadi bangsa
yang tahan banting, yang kokoh, dan yang mampu
memenangkan gelanggang pertandingan.
Menurut Presiden perjalanan sejarah Bangsa
Indonesia telah melalui etape-etape ujian yang berat.
Alhamdulillah kita berhasil melampauinya.
Kemerdekaan Republik Indonesia bukan diperoleh
dari pemberian ataupun hadiah, tetapi kita rebut
melalui perjuangan di semua medan. Perang rakyat,
perang gerilya dan diplomasi di semua lini dikerahkan
dan buahnya membuat Indonesia sebagai bangsa
yang merdeka. Resesi dan krisis yang

Pandemi itu seperti kawah candradimuka yang menguji, yang
mengajarkan, dan sekaligus mengasah. Pandemi memberikan beban
yang berat kepada kita, beban yang penuh dengan risiko dan memaksa
kita untuk menghadapi dan mengelolanya. Semua pilar kehidupan kita
diuji, semua pilar kekuatan kita diasah. Ketabahan, kesabaran,
ketahanan, kebersamaan, kepandaian, dan kecepatan, semuanya diuji
dan sekaligus diasah.
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bertubi-tubi dalam perjalanan setelah
Indonesia merdeka, juga berhasil kita
lampaui. Setiap ujian memperkokoh
fondasi sosial, fondasi politik dan fondasi
ekonomi bangsa Indonesia. Setiap etape
memberikan pembelajaran dan sekaligus
juga membawa perbaikan dalam
kehidupan kita.
Pandemi Covid-19 telah memacu
kita untuk berubah, mengembangkan
cara-cara baru, meninggalkan kebiasaan
lama yang tidak relevan, dan menerobos
ketidakmungkinan. Kita dipaksa untuk
membangun normalitas baru dan
melakukan hal-hal yang dianggap tabu
selama ini. Memakai masker, menjaga
jarak, tidak bersalaman dan tidak
membuat keramaian, adalah kebiasaan
baru yang dulu dianggap tabu. Bekerja
dari rumah, belanja daring, pendidikan
jarak jauh, serta rapat dan sidang secara
daring, telah menjadi kebiasaan baru
yang dulu kita lakukan dengan ragu-ragu.
Di tengah dunia yang penuh disrupsi
sekarang ini, karakter berani untuk
berubah, berani untuk mengubah dan
berani untuk mengkreasi hal-hal baru,
merupakan fondasi untuk membangun
Indonesia Maju. Kita telah berusaha
bermigrasi ke cara-cara baru di era
Revolusi Industri 4.0 ini, agar bisa bekerja
lebih efektif, lebih efisien dan lebih
produktif. Adanya Pandemi Covid-19
sekarang ini, akselerasi inovasi semakin
menyatu dalam keseharian kehidupan
kita.
Menurut Presiden, selama satu
setengah tahun diterpa pandemi, telah
terjadi penguatan yang signifikan dalam
perilaku dan infrastruktur kesehatan dan
sekaligus penguatan kelembagaan
nasional. Kesadaran, partisipasi dan
kegotongroyongan masyarakat menguat
luar biasa. Kelembagaan pemerintahan

lintas sektor dan lintas lembaga negara,
serta antara pusat dan daerah sampai
dengan desa, juga mengalami
konsolidasi. Hal ini membuat kapasitas
sektor kesehatan meningkat pesat dan
semakin mampu menghadapi
ketidakpastian yang tinggi dalam
pandemi.
Dari sisi masyarakat, kesadaran
terhadap kesehatan semakin tinggi.
Kebiasaan mencuci tangan, memakai
masker dan menjaga jarak, telah menjadi
kesadaran baru. Gaya hidup sehat,
menjaga kebersihan lingkungan, berolah
raga dan mengonsumsi makanan yang
bernutrisi, semakin membudaya. Hal ini
merupakan modal besar untuk menuju
masyarakat yang lebih sehat dan dalam
pengembangan SDM yang berkualitas.
Kesadaran dan antusiasme masyarakat
untuk divaksin, memperoleh layanan
kesehatan, memperoleh pengobatan
serta saling peduli juga semakin tinggi.
Pandemi telah mengajarkan bahwa
kesehatan adalah agenda bersama.
Pandemi telah menguatkan institusi sosial
di masyarakat, dan semakin memperkuat
modal sosial. Jika ingin sehat, warga yang
lain juga harus sehat. Jika ada seseorang
yang tertular Covid-19, akan membawa
risiko bagi lainnya. Penyakit adalah
masalah bersama dan sehat adalah
agenda
bersama.
Kapasitas
kelembagaan negara dalam merespons
pandemi juga semakin terkonsolidasi dan
bekerja semakin responsif. Pandemi harus
ditangani
secara
cepat
dan
terkonsolidasi, dengan merujuk kepada
data, ilmu pengetahuan dan teknologi.
Praktik demokrasi, akuntabilitas, dan tata
kelola yang baik harus dijunjung tinggi.
Kerja sama antar lembaga, serta
kepemimpinan yang responsif dan
konsolidatif, menjadi kunci dalam
Agustus 2021
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menangani pandemi. Sejak awal
pandemi, lembaga legislatif dan lembaga
pemeriksa memberikan dukungan
kepada pemerintah untuk cepat
mengonsolidasikan kekuatan fiskal. TNI,
Polri, dan birokrasi dari tingkat nasional
sampai tingkat desa, terus bahu
membahu
dalam
melakukan
pendisiplinan protokol kesehatan, 3T,
termasuk vaksinasi dan penyiapan
fasilitas isolasi terpusat. Hampir semua
Forkopimda bergerak terpadu dalam
mengatasi permasalahan kesehatan dan
perekonomian. Manajemen lapangan
dalam testing, tracing, treatment dan
vaksinasi, telah mengasah kepemimpinan
di semua level pemerintahan.
Walaupun kita sangat berkonsentrasi
dalam menangani permasalahan
kesehatan, tetapi perhatian terhadap
agenda-agenda besar menuju Indonesia
Maju tidak berkurang sedikitpun.
Pengembangan SDM berkualitas tetap
menjadi prioritas. Penyelesaian
pembangunan infrastruktur yang
memurahkan logistik, untuk membangun
dari pinggiran dan mempersatukan
Indonesia, terus diupayakan. Reformasi
struktural dalam rangka memperkuat
pembangunan ekonomi yang inklusif dan
berkelanjutan, tetap menjadi agenda
utama.
Kita harus tangguh dalam
menghadapi pandemi dan berbagai ujian
yang akan kita hadapi dan kita harus
terus tumbuh dalam menggapai cita-cita
bangsa. Semoga Allah, Tuhan Yang
Maha Kuasa, senantiasa meridhoi dan
mempermudah upaya Bangsa
Indonesia, dalam meraih Indonesia Maju
yang kita cita-citakan. Dirgahayu Republik
Indonesia! Dirgahayu Negeri Pancasila!
Merdeka! (GD)
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Bangsa yang Besar
Bangsa yang Menghormati Jasa Para Pahlawan
Kodam IV/Diponegoro bersama Polda
Jateng dan Pemprov Jateng menggelar
upacara Apel Kehormatan dan Renungan
Suci (AKRS) untuk mengenang dan
menghormati jasa pahlawan perjuangan
kemerdekaan Republik Indonesia.
Kegiatan yang merupakan rangkaian
pelaksanaan Peringatan HUT ke-76
Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun
2021 tingkat Provinsi Jawa Tengah
dipimpin oleh Pangdam IV/Diponegoro
Mayjen TNI Rudianto di Taman Makam
Pahlawan Giri Tunggal, Jl. Sriwijaya,
Pleburan Semarang, Selasa (17/08/2021).
Upacara dilaksanakan tepat pukul
00.00, berlangsung khidmat dengan
melibatkan unsur TNI, Polri, ASN Prov.
Jateng dan Pramuka Kwarda Jateng.
Acara pokok diawali dengan
penghormatan kepada Arwah para
Pahlawan dilanjutkan pembacaan naskah
AKRS dan penyalaan obor yang berada
di kanan dan kiri Irup serta di sekitar Tugu
Pahlawan. Tidak hanya itu, lilin yang
berada di seluruh makam pahlawan juga
dinyalakan oleh petugas sebelum akhirnya
upacara ditutup dengan doa untuk Arwah
Pahlawan.
Plh Kapendam IV/Diponegoro Letkol
Inf Muchlis Gasim, S.H., M.Si.
mengatakan bahwa kegiatan tersebut
didedikasikan
sebagai
bentuk
penghormatan serta rasa terima kasih
kepada para Pahlawan Bangsa yang telah
gugur demi merebut Kemerdekaan

Indonesia. Karena bangsa yang besar
adalah bangsa yang menghormati jasa
para Pahlawan.
AKRS digelar sesuai protokol
kesehatan (Prokes) sehingga di harapkan
aman dari penyebaran Covid-19. Semua
peserta yang masuk ke TMP wajib
mengikuti prosedur pencegahan Covid-19
termasuk wajib bermasker.
Ditambahkan Letkol Inf Muchlis
Gasim, S.H., M.Si. bahwa kemerdekaan
tidak diberikan begitu saja oleh penjajah
melainkan harus diperjuangkan. Sebab
Kemerdekaan hanya dapat dimiliki oleh
bangsa yang jiwanya berkobar-kobar
dengan tekad merdeka yang kuat.
Sekarang ini kewajiban kita sebagai anak
bangsa yaitu mengisi kemerdekaan itu
dengan cara mengharumkan nama NKRI
di manapun berada. Sebab Kemerdekaan
bangsa Indonesia bukan hanya dari masa
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lalu, melainkan hari ini, esok dan
selamanya.
Terkait Tema HUT ke-76
Kemerdekaan RI di tengah perjuangan
melawan Covid-19 ini adalah “Indonesia
Tangguh Indonesia Tumbuh”, Plh
Kapendam mengajak seluruh masyarakat
untuk meneladani kegigihan serta
semangat para pahlawan pada saat
mengusir penjajah dahulu dengan tetap
mematuhi Prokes serta saling
mengingatkan satu sama lain.
“Bedanya kalau dahulu mereka
berperang dengan musuh yang terlihat.
Tapi kalau kita saat ini berperang melawan
musuh yang tidak terlihat”, pungkasnya.
Kegiatan upacara tersebut dihadiri
oleh para Pejabat Kodam IV/Diponegoro,
Kepolisian Jateng, Forkopimda Provinsi
Jawa Tengah dan Forkopimda Kota
Semarang. (GD)
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Panglima Kodam IV/
Diponegoro Mayjen TNI
Rudianto bersama segenap
unsur Forkopimda Jawa
Tengah mengikuti upacara
Detik-Detik Proklamasi Ke76 Kemerdekaan RI Tahun
2021 secara virtual dari
Istana Merdeka yang digelar
di gedung Gradhika Bhakti
Praja Jalan Pahlawan Kota
Semarang, Selasa (17/8/
2021).

Upacara Peringatan HUT Ke-76 RI Tahun 2021

Momentum Memperkuat
Persatuan dan Kesatuan
Bangsa
Kegiatan ini merupakan kedua kalinya
upacara peringatan Detik-Detik Proklamasi
Kemerdekaan RI dengan penerapan

Agustus 2021
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Protokol Kesehatan secara ketat dan
pembatasan jumlah peserta upacara
yang dilakukan terpusat dipimpin oleh
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Presiden Joko Widodo dari Istana
Merdeka Jakarta.
Selain Pangdam IV/Diponegoro
para Danrem dan seluruh Komandan
Satuan serta Prajurit dan PNS di jajaran
Kodam IV/Dip juga mengikuti upacara
live peringatan Detik-Detik Proklamasi
Ke-76 Kemerdekaan RI dari tempat
masing-masing. Hal ini upaya
menghindari keramaian atau
pengumpulan massa untuk mencegah
penyebaran
Covid-19
tanpa
meninggalkan
makna
yaitu
meninggalkan rasa nasionalisme.
Sebelumnya Upacara Pengibaran
Bendera Merah Putih Tingkat Provinsi
Jawa Tengah berlangsung di halaman
Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jl.
Pahlawan No.9 dengan inspektur
upacara Wakil Gubernur Jawa Tengah
H. Taj Yasin Maimoen. Kegiatan diikuti
Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Widi
Prasetijono, para Pejabat Kodam IV/
Diponegoro, Kepolisian Jateng dan
Forkopimda Provinsi Jawa Tengah.
Bertindak sebagai Komandan Upacara
Danyonif 405/SK Letkol Inf Kresna Santi
Dharma, S.E., M.Han.
Plh Kapendam IV/Diponegoro
Letkol Inf Muchlis Gasim, S.H., M.Si.
mengungkapkan bahwa Upacara
peringatan HUT RI Ke-76 ini, merupakan
salah satu bentuk rasa terima kasih serta
penghormatan kepada seluruh
Pahlawan yang telah gugur sebagai
Kusuma Bangsa atas pengorbanannya
demi Kemerdekaan Indonesia sekaligus

sebagai momentum memperkuat
persatuan dan kesatuan bangsa dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
serta meningkatkan rasa Nasionalisme.
Oleh
karena
itu,
meskipun
diselenggarakan secara virtual,
peringatan detik-detik proklamasi
kemerdekaan RI adalah salah satu
kegiatan yang sangat penting untuk
meningkatkan semangat kebangsaan
dan cinta tanah air.
“Setiap warga negara harus
memiliki rasa nasionalime kepada
bangsanya sendiri. Ini sebagai bentuk
kesadaran dan cinta tanah air yang
ditunjukkan melalui sikap dan tingkah
laku masyarakat” ungkapnya.
Terlebih di tengah situasi Pandemi
seperti ini semangat kebersamaan harus
terus dipupuk. Selaras dengan
penyampaian Presiden RI Joko Widodo
dalam pidato Kenegaraannya bahwa
Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh,

Agustus 2021
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yang menjadi semboyan Bulan
Kemerdekaan pada tahun ini, hanya
bisa diraih dengan sikap terbuka dan
siap berubah menghadapi dunia yang
penuh disrupsi. Indonesia Tangguh,
Indonesia Tumbuh, hanya bisa dicapai
jika kita semua bahu-membahu dan
saling bergandeng tangan dalam satu
tujuan.
“Semoga
momentum
Kemerdekaan RI ini semakin
memperkuat persatuan dan kesatuan
bangsa dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia serta bisa mempertebal
semangat kebangsaan dan cinta tanah
air” tandasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut
antara lain Kajati Jawa Tengah, Ketua
DPRD Provinsi, Kepala Pengadilan
Tinggi Jawa Tengah, PJ. Sekertaris
daerah Provinsi Jawa Tengah l dan Para
Asisten Sekda Provinsi Jawa Tengah.
(GD)
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Kasdam IV/Diponegoro Ikuti Upacara Penurunan Bendera
Secara Virtual dari Istana Merdeka

Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI
Widi Prasetijono mengikuti Upacara
Penurunan Bendera Sang Merah Putih
pada HUT Ke-76 Republik Indonesia
secara virtual dari Istana Merdeka yang
dilaksanakan di gedung Gradhika Bhakti
Praja Jalan Pahlawan Kota Semarang,
Selasa (17/8/2021).
Di waktu yang sama Upacara
Penurunan Bendera Sang Merah Putih
yang digelar di Halaman Kantor
Gubernur Jawa Tengah juga diikuti
Kapok Sahli Pangdam IV/Diponegoro
Brigjen TNI Rimbo Karyono, S.I.P.,
M.M. Bertindak sebagai inspektur
upacara di Halaman Kantor Gubernur
Jateng yakni Wakapolda Jawa Tengah
Brigjen. Pol. Abiyoso Seno Aji, S.I.K dan
Komandan Upacara Kasatlantas
Polrestabes Semarang AKBP Sigit,
S.I.K., M.H.. , diikuti para Pejabat
Kodam IV/Diponegoro, Kepolisian
Jateng dan Forkopimda Provinsi Jawa
Tengah.
Plh Kapendam IV/Diponegoro
Letkol Inf Muchlis Gasim, S.H., M.Si.
mengungkapkan bahwa prosesi
penurunan Bendera Merah Putih
berjalan dengan baik, lancar dan
khidmat, ditengah-tengah situasi
pandemi Covid-19. Upacara Penurunan
Bendera pada sore hari digelar sekitar
pukul 17.00 WIB, Bendera Merah Putih
sempurna diturunkan oleh Pasukan
Paskibra yang bertugas.
“Upacara penurunan bendera yang
digelar dengan tetap menerapkan

protokol kesehatan ini sekaligus sebagai
penutup rangkaian peringatan HUT RI
ke-76” ungkapnya.
Ditambahkan Plh Kapendam
bahwa merdeka di masa sekarang dapat
dimaknai dengan cara membangun
optimisme bersama menyelesaikan
pandemi Covid-19 serta terwujudnya
harapan bangsa Indonesia untuk
menjadi negara maju.
“Mari kita terus kobarkan semangat
yang tidak kenal lelah dalam mengisi
kemerdekaan. Ini adalah wujud nyata
menghormati dan menghargai jasa para
pahlawan bangsa yang dengan jiwa
raganya berjuang mewujudkan
kemerdekaan” imbuhnya.
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Keyakinan dan semangat
optimisme ini harus sepenuhnya melekat
dalam diri bahwa Indonesia mampu.
Sebagaimana pesan pendiri Bangsa Ir.
Soekarno bahwa bangsa yang tidak
percaya kepada kekuatan dirinya
sebagai suatu bangsa, tidak dapat
berdiri sebagai suatu bangsa yang
merdeka.
Hadir dalam kegiatan tersebut
antara lain Kajati Jawa Tengah, Ketua
DPRD Provinsi, Wakil Gubernur Jawa
Tengah, Kepala Pengadilan Tinggi Jawa
Tengah, PJ. Sekertaris daerah Provinsi
Jawa Tengah l dan Para Asisten Sekda
Provinsi Jawa Tengah. (GD)
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Pemberian Remisi Narapidana Lapas Semarang

Penghargaan Atas
Perilaku yang
Ditunjukkan
Sebanyak 7.154 Narapidana (Napi) di seluruh Jawa
Tengah mendapatkan remisi dalam rangka HUT RI ke-76
diantaranya 138 orang langsung bebas setelah masa
hukuman dikurangi. Hal tersebut merupakan, remisi
umum yang diberikan kepada 51,6 % napi dari total
Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) di Lapas dan
Rutan se-Jawa Tengah.
Dalam rangka rangkaian memperingati HUT ke-76 Republik
Indonesia, Irdam IV/Diponegoro, Brigjen TNI Aby Ismawan
menghadiri pemberian remisi bagi narapidana penghuni Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas) kelas I Gedung Pane Semarang, Jl. Raya
Semarang-Boja KM.4, Wates, Kec. Ngaliyan, Selasa (17/08/2021).

2 bulan diberikan kepada 1.399 orang, 3 bulan untuk
1.806 orang, 4 bulan sebanyak 1.071 orang, 5 bulan
untuk 892 orang dan untuk remisi 6 bulan diberikan
kepada 340 orang tetapi harus memenuhi syarat
administratif dan substantif.
Lapas Kelas I Semarang menjadi yang terbanyak
memberikan remisi yaitu 564 orang, termasuk tindak
pidana umum mendapat remisi terbanyak yaitu 4.858
orang. Dengan berkurangnya masa pidana, maka
mengurangi anggaran Negara untuk makan harian
narapidana.
Hal tersebut dilakukan juga untuk memberikan
penghargaan kepada para narapidana atas perilaku yang
telah ditunjukkan dengan tidak melanggar peraturan dan
mau ikut dalam program pembinaan sesuai dengan aturan
yang sudah ditetapkan, serta guna memotivasi mereka
untuk selalu berbuat baik. (GD).

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum
dan
HAM
(Kanwil
Kemenkumham)
Jateng,
A.
Yuspahruddin, Bc.IP, S.H, M.H
mengatakan jumlah WBP di Jawa
Tengah per tanggal 8 Agustus 2021
sebanyak 13.860 orang. Adapun jumlah
remisi yang diberikan bervariasi,
tergantung masa pidana yang telah
dijalani. Mulai 1 bulan sampai 6 bulan.
“Semakin lama masa pidana yang
telah dijalani, maka semakin besar remisi
yang didapatkannya,” terangnya.
Narapidana yang mendapatkan
remisi 1 bulan sebanyak 1.646 orang,
Agustus 2021
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Pangdam IV/Diponegoro Pimpin
Sertijab Danrem 072/Pamungkas
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto
memimpin acara serah terima jabatan Danrem 072/
Pamungkas dari Brigjen TNI Ibnu Bintang Setiawan,
S.I.P., M.M kepada Kolonel Inf Afianto di Balai
Diponegoro, Watugong, Semarang, Kamis (12/8/2021).
Pejabat lama akan menempati jabatan baru sebagai
Kasdam VI/Mulawarman, sedangkan pejabat baru
sebelumnya menjabat Kasrem 072/PMK.

Pangdam
IV/Diponegoro
menyampaikan bahwa pergantian
pejabat merupakan bagian dari
mekanisme pembinaan organisasi dan
implementasi dari proses regenerasi. Hal
ini juga sekaligus untuk menjaga
kesinambungan kepemimpinan dalam
rangka mendorong semangat
pembaruan dan penyegaran pola pikir
yang akan diproyeksikan dalam rangka
peningkatan kinerja sebuah instansi dan
organisasi.
Pangdam
IV/Diponegoro
mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang tinggi atas
pelaksanaan tugas selama mengemban
amanah, terbukti dengan bangunan
maupun fasilitas Korem 072/Pmk sudah
lebih baik termasuk pembangunan
Masjid yang sedang dilaksanakan di
wilayah Gunung Kidul.
Mengemban jabatan Danrem di
wilayah Yogyakarta dinilai cukup berat

sebab selain menjadi kota tujuan wisata,
lonjakan kasus Covid-19 juga terbilang
pesat, untuk itu diharapkan kepada
pejabat baru agar memberikan dedikasi
dan pengabdian terbaik untuk kemajuan
Kodam IV/Diponegoro.
“Saya ucapkan selamat datang
kepada Kolonel Inf Afianto, bahwa tugas
yang akan dilanjutkan tidak lebih ringan
tetapi menjadi lebih berat”, ucap
Pangdam.
Pangdam berpesan agar segera
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melakukan serah terima secara spesifik
guna melakukan konsolidasi dan
mensinergikan seluruh stake holder yang
ada di wilayah Korem 072/Pmk, sebab
saat ini masalah yang dihadapi adalah
perang rakyat semesta sehingga
kemampuan mengkolaborasi maupun
memberdayakan seluruh potensi
nasional di daerah sangat penting karena
jika hanya mengandalkan kemampuan
militer maka kita tidak mampu
menghadapi Covid-19.
“Saya titip kepada Kolonel Inf
Afianto, lanjutkan rekrut semua elemen
yang ada disana dengan aliansi positif
untuk memperkuat jajaran Korem 072/
Pmk dalam menurunkan angka Covid19 di wilayah Yogyakarta dan Kedu”,
tambahnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut
Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Widi
Prasetijono, Irdam IV/Diponegoro
Brigjen TNI Aby Ismawan, S.E., M.Si.,
Kapok Sahli, Perwira Liaison, para
Asisten, para Kabalak, Komandan
Satuan Jajaran Kodam IV/Diponegoro,
Ketua beserta Pengurus Persit Kartika
Chandra Kirana PD IV/Diponegoro.
(GD)
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Kodam Selenggarakan Pelatihan Aplikasi Silacak
dan InaRISK untuk Penguatan Tracing

Dalam rangka mendukung
percepatan memutus mata rantai
penyebaran Covid-19, Kodam IV/
Diponegoro menyelenggarakan
pelatihan aplikasi Silacak dan InaRISK
kepada jajaran Satuan Teritorial
wilayah Kodam IV/Diponegoro
ber tempat di Balai Diponegoro,
Watugong, Semarang, Senin (02/08).
Kegiatan pelatihan dilaksanakan
dengan prokes ketat diikuti oleh para
Kasiter Korem dan Pasiter Kodim
dengan didampingi operator satuannya
masing – masing.
Aster Kasdam IV/Diponegoro
Kolonel Arm Brantas Suharyo G,
melalui Pabandya Puanter Letkol Inf
Sasono mengatakan aplikasi Silacak
adalah program penguatan tracing
dalam penanganan pandemi Covid-19
dan telah dilaksanakan di 51
Kabupaten/kota di 10 provinsi, antara

lain DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Bali, dan
Kalimantan Selatan. Kegiatan pelatihan
tersebut untuk disosialisasikan kepada
para Babinsa dalam mencari data yang
akurat kasus penyebaran Covid-19 di
wilayahnya masing – masing guna
dilaporkan ke Sterdam IV/Diponegoro.
Sementara Wakainfolahtadam IV/
Diponegoro Letkol Caj Drs Ketut
Darmaja M.Pd.H menambahkan
kegiatan tersebut dilakukan sebagai
tindak lanjut kunjungan Panglima TNI
ke Kelurahan Maguwoharjo dan
Puskesmas Berbah Yogyakarta tentang
bagaimana cara menginput data
aplikasi Silacak untuk mentracing siapa
saja yang terpapar dan bersentuhan.
Selain aplikasi Silacak Panglima TNI
juga
memerintahkan
agar
mensosialisasikan aplikasi InaRISK
yang dibuat oleh BNPB guna
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melakukan penilaian mandiri terkait
perlu atau tidaknya melakukan tes
cepat (Rapid Test) Covid-19 dengan
harapan rasio perbandingan yang telah
ditetapkan oleh standar Organisasi
Kesehatan Dunia (WHO) dapat
maksimal.
Secara terpisah Wakapendam IV/
Diponegoro Letkol Inf Muchlis Gasim,
S.H., M.Si. menyampaikan Sosialiasi
aplikasi Silacak bertujuan untuk
mencari dan memantau kontak erat
dari kasus yang konfirmasi Covid-19,
sehingga memudahkan untuk
menemukan data terkonfirmasi dengan
cepat dan akurat sehingga dapat segera
ditangani.
“Dengan adanya tracer tersebut
akan memudahkan Babinsa dalam
memantau orang yang memiliki riwayat
kontak erat dengan pasien yang
terkonfirmasi”, ucapnya.
Selain itu aplikasi penggunaan
InaRISK juga bertujuan untuk
mendeteksi penyebaran Covid-19 dan
menyusun strategi pelaksanaan
program, kebijakan serta kegiatan untuk
mengurangi risiko bencana Virus
Corona. InaRISK juga bisa digunakan
untuk mengetahui risiko bencana alam
yang akan terjadi di sekitar, seperti
banjir, cuaca ekstrem, gelombang
ekstrem, abrasi, gempa bumi,
kebakaran hutan dan lahan,
kekeringan, letusan gunung api, tanah
longsor, tsunami, dan bencana
multibahaya. (GD)
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Pangdam IV/Diponegoro

Pilih Calon Prajurit Terbaik
Untuk Kemajuan Angkatan Darat
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI
Rudianto memimpin pelaksanaan Sidang
Parade Calon Bintara PK Keahlian Pria
dan Bintara PK Reguler Wanita TNI AD
TA. 2021 bertempat di Balai Diponegoro,
Watugong, Semarang. Rabu (04/08/2021).
Sidang Parade tingkat Panda Kodam IV/
Diponegoro diikuti 103 orang sumber
Keahlian Pria dan 48 orang sumber Reguler
Wanita. Sasaran yang ingin dicapai guna
memenuhi alokasi penerimaan Panda
Kodam IV/Diponegoro sebanyak 25 orang
Calon Bintara PK Keahlian Pria dan 12
orang Calon Bintara PK Reguler Wanita
TNI AD.
Dari jumlah alokasi tersebut akan
diajukan Rakorset Tingkat Pusat Caba PK
TNI AD dengan sumber Keahlian Pria 3
kali alokasi pendidikan sebanyak 75 orang
dan akan dipilih 2 kali alokasi Pendidikan
guna mengikuti seleksi tingkat pusat di
Pussenif Bandung, sebanyak 50 orang dan
untuk Caba PK Reguler Wanita 1,5 kali
alokasi Pendidikan sebanyak 18 orang.
Pangdam dalam sambutan
menyebutkan pemilihan harus dilakukan
secara adil dan transparan dan hindari
tindakan intervensi serta lakukan seleksi
ini dengan sebaik- baiknya.
“Saya akan pilih yang terbaik
diantara yang ada, semua kita berpikir
untuk kemajuan Angkatan Darat”,

ungkapnya.
Pangdam juga menegaskan ulang bahwa
sudah tidak zamannya lagi menggunakan
uang dalam pendaftaran maupun
direkomendasikan, sebab awal dari sebuah
pelanggaran yang dapat terjadi karena
dilandasi oleh rekrutmen yang tidak benar.
“Saudara- saudara tidak perlu takut untuk
menegakkan kebaikan dan kebenaran”,
Tegasnya.
Selain itu Pangdam juga menegaskan
untuk memilih calon yang memiliki
kualifikasi skill tertinggi, sehat jasmani
maupun rohani dan memiliki fisik yang
prima.
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“Yang dicari adalah yang sesuai
kualifikasi dan sesuai kemampuan”,
tambahnya.
Pangdam juga mengingatkan
kepada seluruh yang hadir untuk selalu
menjaga kesehatan dan patuhi protokol
kesehatan dalam setiap kegiatan di
manapun berada, sebab saat ini masih
dalam kondisi Pandemi Covid-19 .
Hadir dalam kegiatan tersebut
Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Widi
Prasetijono, Irdam IV/Diponegoro Brigjen
TNI Aby Ismawan, Danpusdik Penerbad
Kolonel Cpn Aris Supangkat, para Asisten
dan Kabalak Kodam IV/Diponegoro. (GD)

296

Gema DIPONEGORO

13

BERITA kodam & rindam

Pangdam IV/Diponegoro

Resmikan Digital Subtraction Angiography
(DSA) Brain Wash
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto meresmikan
Digital Subtraction Angiography (DSA) Brain Wash, Masjid
Assyifa dan Rumah jaga piket Denkesyah 04.04.04 Surakarta,
bertempat di Lapangan Rumah Sakit TK. III Slamet Riyadi
Surakarta. Kamis (12/08/2021). Turut mendampingi kegiatan
tersebut Kadinkes Jateng dr. Yulianto Prabowo, Mantan
Menkes RI Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. dr. Terawan Agus
Putranto, Sp.Rad(K) serta Wakil Walikota Surakarta Drs. Teguh
Prakoso.
Pangdam mengatakan dibukanya pelayanan DSA di
Rumkit Tk. III Slamet Riyadi Surakarta merupakan salah satu
upaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi prajurit,
PNS dan keluarga serta masyarakat Surakarta dan sekitarnya.
Pelayanan DSA adalah pemeriksaan radiologi intervensi yang
bertujuan untuk menunjukkan anatomi pembuluh darah, aliran
darah dan untuk membantu layanan sebelum tindakan bedah
tumor (pre ops).
Pada kesempatan tersebut juga dilaksanakan peresmian
Masjid Assyifa dan Rumah jaga piket Denkesyah 04.04.04
diharapkan memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam
beribadah bagi umat Islam di lingkungan Rumah Sakit.
Pangdam mengucapkan terima kasih kepada semua pihak
yang telah berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan
prasarana di lingkungan Rumkit Tk. III Slamet Riyadi
Surakarta.
Turut hadir Asisten Kasdam IV/Diponegoro, Kabalak terkait
serta jajaran Forkopimda Surakarta dan Manager Staf yang
mewakili dari bank Pemerintah atau Swasta dan Owner atau
Direksi Hotel wilayah Solo Raya. (GD)
Agustus 2021
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Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto resmikan
pusat kebugaran prajurit Korem 074/Warastratama “Warastra Fitness
Center”, Senin (16/08/2021). Peresmian ditandai dengan
Penandatanganan Prasasti , pengguntingan roncean bunga melati
dan pemotongan tumpeng didepan pintu masuk oleh Pangdam IV/
Diponegoro Mayjen TNI Rudianto didampingi Danrem 074/
Warastratama Kolonel Inf Deddy Suryadi.
Warastrata Fitness Center merupakan ruang gedung baru yang
dilengkapi sarana dan prasarana seperti alat olahraga gymnastic atau
fitness dan ruangan sesuai standar pusat kebugaran.
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto mengucapkan
selamat atas diresmikannya Warastra Fitness Center ini yang
merupakan salah satu wujud perhatian Pimpinan terhadap prajurit
dan PNS Korem 074/Warastratama guna meningkatkan kualitas
kesehatan sehingga dapat menunjang terlaksananya tugas pokok
secara optimal.
“Dengan tersedianya fasilitas ini, semoga dapat menumbuhkan
semangat anggota untuk berolahraga dengan nyaman demi
mewujudkan kondisi tubuh yang sehat dan bugar, karena kebugaran
merupakan suatu kebutuhan yang perlu dipenuhi seseorang untuk
menjalankan aktifitas sehari-hari dengan baik,” imbuh Mayjen TNI
Rudianto.
Terkait dengan pandemi yang belum berakhir, Pangdam
mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan tetap
jaga kesehatan, karena kesehatan itu mahal harganya, “the greatest
wealth is health”. Kepada seluruh prajurit dan PNS Korem 074/
Warastratama agar memanfaatkan sarana prasarana ini secara
maksimal dan turut menjaga dengan sebaik-baiknya, sehingga fasilitas
yang ada ini memiliki masa pakai yang panjang. (GD)
Agustus 2021

XXV

296

Gema DIPONEGORO

15

BERITA kodam & rindam

Hasil Renovasi Rumah Bapak Sanjoto,
Pahlawan Kemerdekaan RI Diserahkan
Dandim 0733/BS Semarang Kolonel
Inf Yudhi Diliyanto S.I.P. mewakili
Kapusbintal Laksamana Pertama TNI
Dery
Triesananto
Suhendi,
S.E,menyerahkan rumah hasil renovasi
rumah Veteran Pejuang Kemerdekaan RI
(PKRI) Bp. Sanjoto di Jalan Blimbing
Raya No 34 Semarang. Jumat (20/8/
2021). Kegiatan ini, sebagai bentuk
apresiasi tinggi kepada Pahlawan
Kemerdekaan RI.
Penyerahan disaksikan oleh
Danramil 13/Semarang Selatan Mayor
Inf Rahmatullah AR, S.E., M.M.,
Kapolsek Semarang Selatan Kompol
Untung Kistopo, S.H., M.H., serta Lurah
Peterongan Maria Sri Hastuti, S.E.
Kapusbintalad melalui Dandim
0733/Semarang menyampaikan bahwa
dengan terlaksananya bantuan ini
diharapkan bisa menjadi pendorong
semangat bagi Kapten Cpm Purn Sanjoto
beserta keluarga, sekaligus sebagai wujud
empati Kodim 0733/Semarang kepada
sesepuh pejuang kemerdekaan yang
telah mengabdikan diri demi
kemerdekaan Indonesia.
Pembiayaan renovasi rumah
tersebut menggunakan dana yang
dihimpun dari dana zakat prajurit TNI
yang berdinas di UO Mabes TNI melalui
Unit Pengelola Zakat (UPZ), bekerja
sama dengan Badan Amil Zakat
Nasional (Baznas). Zakat tersebut
disisihkan oleh para Prajurit sebesar 2,5%
dari gaji bruto serta tunjangan kerjanya
bagi yang sudah mencapai nisab zakat.
“Selain bantuan rehab rumah,
masih banyak lagi bentuk pendistribusian

zakat prajurit TNI, diantaranya berupa
bantuan rehab rumah, mobil ambulance,
mobil jenazah dan santunan bagi veteran,
Warakawuri, anak yatim dan piatu, fakir
miskin mapupun bantuan lampu
penerangan di beberapa daerah terpencil
dan terisolir,” ujarnya.
Selain penyerahan hasil renovasi,
Pusbintal TNI juga menyerahkan tali asih
kepada Bp. Sanjoto berupa uang senilai
Rp 10 juta yang merupakan amanah dari
salah satu prajurit TNI bernama Muzaki.
“Ini sebagai bentuk perhatian
sekaligus apresiasi atas jasa-jasa Bp.
Sanjoto bagi Bangsa dan Negara dalam
rangka memperingati hari Proklamasi
Kemerdekaan RI Ke-76, Semoga
bermanfaat ya Pak” ungkap Dandim.
Dalam suasana haru, Veteran
Sanjoto menyampaikan banyak terima
kasih atas perhatian yang diberikan oleh
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TNI maupun instansi Pemerintahan
terhadap dirinya atau Veteran lainnya.
“Ini menunjukkan sikap luar biasa
dari generasi muda yang sangat
menghormati jasa para pendahulu. Saya
sebenarnya malu, karena tujuan saya
berjuang bukan untuk mencari dan
mendapatkan penghargaan. Saya
berjuang untuk masa depan generasi
bangsa agar terbebas dari penjajahan”
ucapnya.
Bapak Sanjoto berpesan kepada
generasi muda agar mereka tetap solid
dalam menjaga kesatuan dan kesatuan.
“Jangan mau dipecah belah serta
hilangkan keragu-raguan demi hal benar.
Tetap bantu Pemerintah dalam
menanggulangi permasalahan yang
besar, seperti pandemi Covid-19 yang
sekarang sedang terjadi,” pesannya.
(Kodim 0733/BS)
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Junjung Tinggi Kehormatan dan
Kebanggaan Suhbrastha
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen
TNI Rudianto memberangkatkan Satgas
Pamtas Penyangga (Mobile) RI-PNG
Yonif Raider 408/Suhbrastha bertempat
di Mako Yonif R 408/SBH, Senin (16/
08/2021). Ikut dalam acara tersebut
Danrem 074/WRT Kolonel Inf Deddy
Suryadi, Asrendam IV/Diponegoro
Kolonel Inf Hery Setiyanto, para Asisten
Kasdam IV/Diponegoro, para Kabalak
dan Forkopimda Kabupaten Sragen dan
Dansatgas Pamtas Penyangga (Mobile)
Yonif R 408/Sbh Letkol Inf Ade Afri
Verdaniex.
Hampir satu tahun lebih Satuan
Yonif R 408/Sbh melaksanakan
penyiapan untuk mengemban tugas
operasi perbatasan, baik dari melakukan
latihan perorangan, kelompok, regu,
pleton, kompi, Latihan Penyiapan
Pratugas (LPP) hingga Latihan Pratugas
(LP) dan siap melaksanakan tugas.
Dikatakan oleh Pangdam Yonif 408/
Sbh merupakan Satuan solid yang
diperkuat dari beberapa unsur.
“Kalau kau tidak punya disiplin
pribadi gak bisa dan tidak ada gunanya,
bedanya tentara profesional dan tidak
terlihat di situ saja”, ucapnya.
Disiplin pribadi merupakan faktor
utama untuk menjadikan organisasi kuat
yang dapat mendukung terwujudnya
Satuan Suhbrastha yang hebat.

Selain organisasi yang sudah
matang, Pangdam juga menekankan
kepada Satgas Yonif R 408/Sbh untuk
selalu menjunjung tinggi nama
“Suhbrastha” dimanapun berada sebab
kata tersebut memiliki makna besar yang
berarti senjata ampuh pemusnah
angkara murka (Musuh Negara).
“Senjata
pamungkasmu
Suhbrastha, semua orang disini
bertanggung jawab untuk kehormatan
Suhbrastha karena itu adalah
kebangganmu”, ungkapnya
Berkaitan dengan hal tersebut,
sebelum, selama hingga selesai
melaksanakan tugas operasi nantinya
seluruh prajurit harus selalu mengingat
Tuhan YME, sebab hal tersebut
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merupakan salah satu faktor utama dari
kesuksesan tugas sebab kesuksesan itu
identik dengan dekatnya kita kepada
Tuhan YME, “ lanjutnya.
“Saya titip nama besar Kodam IV/
Diponegoro dipundak kalian semua,
saya tidak mau Yonif R 408/Sbh
berangkat kesana dianggap Tentara yang
lemah lembut, betul kamu harus santun
lemah lembut dengan rakyat tetapi di
saat kontak tembak kau harus beringas
kepada lawan, “ tegas Pangdam IV/
Dipenogoro.
Seluruh Prajurit ikuti kata-kata
saya, “Saya Suhbrastha, akan saya
junjung tinggi kehormatan kebanggaan
Suhbrastha, di manapun tempat dan
keadaan bagaimapun, “ tutupnya. (GD)
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Prajurit Yonif 410/Alugoro
Harus Jaga Derajat dan Kehormatan Satuan

Sebagai bekal awal dalam
persiapan latihan pratugas operasi ke
daerah rawan Papua, Pangdam IV/
Diponegoro Mayjen TNI Rudianto
memberikan pengarahan kepada para
prajurit Satgas Batalyon Infanteri 410/
Alugoro di Mako Yonif 410/Alg Jl.
Jenderal Sudirman, Bangkle, Kabupaten
Blora, Jawa Tengah, Jum’at (13/8/
2021). Hal ini penting mengingat
perbatasan Papua-Papua New Guinea
merupakan daerah yang rawan terjadi
konflik sosial dan komunal, juga masih
adanya ancaman nyata separatisme,
baik dari Kelompok Separatis Teroris
(KST) maupun separatis politik.
Pangdam menyampaikan kepada
unsur pimpinan harus memiliki
kemampuan organisasi yang baik (well
organized) agar satuan yang dipimpin
semakin baik. Melalui berbagai
kreatifitas dan inovasi perencanaan yang
baik di setiap kegiatan dalam berbagai
tugas. Kedua melatih anggota dengan
disiplin pribadi yang baik (well trained/)
karena setiap anggota memiliki
kemampuan dan latar belakang yang
berbeda-beda.
“Kunci keberhasilan salah satunya
adalah disiplin yang muncul dari
kesadaran diri sendiri” ungkap Pangdam

Pemimpin yang baik adalah
pemimpin yang mengajarkan dengan
memberikan keteladanan. Ketiadaan
teladan yang memberikan contoh secara
konsisten dan sesuai dengan yang
diajarkan menjadikan salah satu
penyebab kegagalan sebuah tim.
“Dantonnya memimpin Lead by
example, Danrunya Lead by example,
follow” imbuhnya.
Yang ketiga adalah Well equipped.
Setiap Pemimpin bertanggung jawab
agar Prajuritnya diperlengkapi dengan
baik sehingga bisa menyelesaikan tugas
dengan berhasil.
“Saya ingin tentara-tentara Kodam
IV/Diponegoro, tentara yang militan.
Tentara Kodam IV/Diponegoro adalah
tentara yang beringas, beringas kau
menghadapi lawan, tetapi dengan
rakyat kau rangkul dengan baik” tegas
Pangdam.
Selanjutnya keempat adalah Well
paid, para anggota harus memperoleh
setiap hak-haknya sebagai salah satu
upaya menjaga moril prajurit. Kelima
adalah Well pray, setiap pemimpin harus
membangun kedekatan dengan Tuhan
melalui rajin beribadah sesuai
agamanya.
“Kekuatan Tuhan lebih hebat dari
Agustus 2021
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siapapun” imbuh Pangdam.
Diharapkan sebanyak 450 personel
yang akan melaksanakan latihan
pratugas mulai 19 Agustus 2021 tersebut
nantinya mampu memberikan kontribusi
optimal di medan penugasan.
“Kalau kau bisa bantu masyarakat
bagaimana mengelola pertanian
silahkan, membantu kesehatan silahkan,
itu kreatifitas masing-masing Komandan
Pos”
“Saya minta nama Alugoro kamu
junjung tinggi, kau pertahankan derajat
kehormatan Alugoro dimanapun kau
berada, bagaimanapun kondisimu,
dimanapun tempatmu” pungkas
Pangdam.
Hadir dalam kegiatan tersebut
Irdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Aby
Ismawan, S.E., M.Si., para Asisten
Kasdam IV/Diponegoro, Danrem 073/
Mkt Kolonel Arm Putranto Gatot Sri
Handoyo S.Sos., M.M., Danrindam IV/
Diponegoro Kolonel Inf Tarsono, S.I.P.,
M.M., Plh Kapendam IV/Diponegoro
Letkol Inf Muchlis Gasim, S.H., M.Si.,
Dandim 0721/Blora Letkol Inf Andy
Soelistyo Kurniawan Putro, S.Sos., M.Tr
(Han), Ketua dan pengurus Persit KCK
PD IV/Diponegoro. (GD)
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Peringati HUT Batalyon ke-56,
Satgas Pamtas Yonif 403/WP Gelar Tumpengan
wilayah perbatasan antara NKRI dengan
PNG, tentunya hal ini menjadi hadiah
terbesar bagi kami.” ucap Dansatgas.
Di tempat terpisah, Wadansatgas
Yonif 403/WP Mayor Inf Tri Hasan Fuadi
menyampaikan rasa hormatnya kepada
Dansatgas Yonif 403 dan ucapan
terimakasih kepada rekan-rekan Perwira,
Bintara dan Tamtama yang telah
mengabdikan dirinya dalam setiap
torehan prestasi yang diperoleh Yonif
403/WP, semoga melalui kegiatan
syukuran ini dapat menambah rasa
kecintaan prajurit terhadap Satuan, TNI
AD, Bangsa, agama, dan NKRI. (Yonif
403/WP)

Dalam rangka mengungkapkan
wujud syukur peringatan Hari Ulang
Tahun Yonif 403/WP ke-56, Satgas
Pamtas Yonif 403/WP melaksanakan
acara syukuran sederhana dengan
tumpengan sebagai bentuk
mensyukuri segala nikmat yang telah
diberikan oleh Allah SWT. Kegiatan
ini dilaksanakan di Pos Kotis Senggi,
Distrik Senggi, Kabupaten Keerom,
Papua, Minggu, (1/8/2021).
Dansatgas Pamtas Yonif 403/
Wirasada Pratista Letkol Inf Ade
Pribadi Siregar, dalam rilis tertulisnya
mengungkapkan pelaksanaan
kegiatan syukuran pada intinya
merupakan wujud dari sejarah
perjalanan
panjang
dalam
pengabdian yang telah diukir oleh
Yonif 403/WP untuk memperkuat
Pertahanan NKRI, oleh karena itu
kedepan semoga Satuan Yonif 403/
WP semakin banyak menuai prestasi
dari segala bidang dengan
mengedepankan responsibilitas dan
profesionalitas.
“Terlebih khusus hari ulang tahun
ini bertepatan pada saat Yonif 403/
WP mengalami validasi orgas
menjadi bagian dari salah satu satuan
tempur mekanis TNI Angkatan Darat
dan juga saat ini Yonif 403/WP sedang
melaksanakan tugas operasi di

Yonif 407/PK Serahkan Bantuan Beras
Untuk Warga Binaan Terdampak PPKM Darurat

Yonif 407/PK menggelar kegiatan
anjangsana dan penyerahan Bansos di
rumah warga daerah binaan. Kegiatan
dipimpin oleh Pabintal Yonif 407/Padma
Kusuma Lettu Inf Thoriq Husein dengan
didampingi beberapa anggota.
Kegiatan anjang sana di tengah
pemberlakuan perpanjangan PPKM kali ini
bertujuan untuk memberikan bantuan sosial
berupa beras untuk warga masyarakat
daerah binaan Ds. Harjosari Lor Kec.
Agustus 2021
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Adiwerna Kab. Tegal, Kamis (19/08/
2021).
“Ini bentuk upaya Yonif 407/Padma
Kusuma dalam membantu masyarakat
yang kesusahan di tengah pandemi,
diharapkan dengan adanya bantuan
tersebut dapat meringankan beban
warga masyarakat di tengah
pemberlakuan PPKM Darurat,” tutur
Pabintal. (Pen 407)
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Tahun baru Hijriah memiliki makna tersendiri bagi
pemeluk agama Islam sebagai bergantinya tahun
baru Islam dan berbeda dengan penanggalan
masehi. Sebagai umat Muslim, kita menyambut
tahun baru memakai sistem penanggalan Hijriah
dan memperingatinya dengan doa serta berzikir
bersama.

Penanggalan Hijriyah menandai ada
peristiwa penting yaitu hijrahnya Nabi
Muhammad SAW dari Madinah ke
Makkah. Peristiwa tersebut merupakan
momen yang sangat bersejarah bagi
umat Muslim karena semenjak itu
agama Islam berkembang pesat di
sebagian besar daerah Jazirah Arab.
Dari hijrah tersebut, Islam mulai
mengalami perkembangan yang pesat
dan makin luas sampai ke Makah dan
beberapa daerah di sekitarnya.
Nabi Muhammad SAW melakukan
hijrah bukan tanpa alasan, namun
karena memperoleh wahyu dan juga
sebuah respons untuk menanggapi
masyarakat Arab yang tidak terlalu
berkenan dengan ajaran Islam. Dengan
hijrahnya Nabi Muhammad tersebut,
Islam mulai mengalami peningkatan
dalam menunjukkan diri dan menjadi
negara Islam [Daulah Islamiyah]
terbentuk. Daulah Islamiyah di zaman
Nabi Muhammad sangat menjunjung
tinggi toleransi yang termaktub dalam
Piagam Madinah.
Penanggalan Hijriah yang diawali
pada 1 Muharram digagas oleh sahabat
nabi yaitu Ali bin Abi Thalib, sebagai

tanda hijrah Nabi Muhammad. Dalam
menyambut dan memperingati tahun
baru Islam, umat Muslim diharapkan
memaknainya dengan membuka
lembaran baru serta mensyukuri segala
nikmat yang telah Allah berikan.
Dengan masuknya bulan Muharam
1443 H, kita berharap pandemi covid19 yang sudah berjalan satu setengah
tahun ini segera berlalu. Pandemi Covid
19 telah menuntut kita menjalani
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kehidupan yang harus berubah dari
kebiasaan yang ada. Mengajarkan kita
pentingnya kebersihan, disiplin,
toleransi, saling membantu, saling
peduli dan saling berbagi. Semoga
perubahan yang kita lakukan akan
menjadikan kehidupan ini menjadi ebih
baik.
Presiden Joko Widodo dalam
sambutannya pada peringatan Tahun
Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah
sebagaimana ditayangkan akun
YouTube Sekretariat Presiden pada
Senin, 9 Agustus 2021 mengatakan
kepatuhan umat Islam dalam mematuhi
protokol kesehatan dengan memakai
masker, menjaga jarak, dan membatasi
mobilitas mencerminkan semangat
hijrah dalam perilaku keseharian kita.
Pandemi Covid-19 yang masih terjadi
di Indonesia telah menyebabkan
adanya penyesuaian dalam berbagai
kegiatan masyarakat, termasuk aktivitas
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keagamaan. Penyesuaian tersebut
merupakan bentuk ikhtiar untuk
perubahan yang lebih baik dan contoh
hijrah yang diamanahkan oleh Nabi
Muhammad saw.
“Itu adalah ikhtiar kebaikan, itu
salah satu contoh dari hijrah yang
diamanahkan oleh Nabi Muhammad
saw. Kesadaran untuk menjadi lebih
baik, kesadaran untuk rela berkorban
demi hal-hal yang lebih besar, kesadaran
untuk membangun budaya hidup baru
yang lebih bermanfaat dan produktif,”
ujar Presiden Joko Widodo.
Presiden Joko Widodo berharap agar
momen tahun baru 1 Muharam 1443
Hijriah yang juga bertepatan dengan
bulan
kemerdekaan
dapat
dimanfaatkan untuk melipatgandakan
ikhtiar baik lahiriah maupun batiniah
dalam melawan pandemi Covid-19.
“Proklamasi 17 Agustus 76 tahun
yang lalu merupakan wujud hijrah kita
melepaskan diri dari kolonialisme untuk
menjadi bangsa yang merdeka dan
berdaulat. Momentum ini harus kita
manfaatkan untuk melipatgandakan
ikhtiar lahiriah dan batiniah dalam
melawan pandemi,” tegasnya.
Ditambahkan, masa pandemi juga
memberikan pelajaran berharga untuk
direnungkan. Banyak pelajaran yang
dapat diambil dari perjuangan Nabi
Muhammad saw. semasa hijrah dari
Makkah ke Madinah yang telah
membuat Islam berkembang pesat,
menyebar luas, dan menjadi kekuatan
yang disegani di jazirah Arab. Untuk
mencapainya, dibutuhkan pengorbanan
untuk meninggalkan hal-hal yang
menghambat kemajuan, serta
kebersamaan, keberanian, dan
solidaritas untuk mengatasi ancaman.
“Perbedaan latar belakang sosial
dan budaya justru menjadi kekuatan.
Persaudaraan kaum muhajirin dan
Ansar dalam menyukseskan perjuangan
dakwah nabi merupakan uswah,
merupakan contoh,” lanjutnya.
Kepala Negara juga mengajak
seluruh umat Islam terus meneguhkan
ukhuwah
islamiah,
ukhuwah
wathaniah, dan ukhuwah basyariah.
Presiden pun meminta masyarakat
untuk meningkatkan sikap moderasi
beragama, toleransi, inklusivitas dan
ta’awun atau tolong menolong
antarsesama umat muslim.
“Sebarkan nilai-nilai Islam rahmatan
lil alamin. Teladani akhlak nabi dengan
mengajarkan kebersamaan dan toleransi

serta menghindari syiar kebencian,”
tambah Presiden.
Presiden juga mengucapkan terima
kasih kepada para masyayikh, para
ulama, para kyai, dan para habaib,
serta seluruh pimpinan umat agama lain
yang turut membantu dan bekerja sama
dengan pemerintah, serta terus
memanjatkan doa dan melakukan

ikhtiar batin untuk keselamatan bangsa
dan negara.
“Mari kita masuki tahun baru
dengan penuh harapan, dengan doa,
dan keyakinan semoga Allah Swt.
senantiasa memberkahi dan melindungi
bangsa Indonesia, segera dibebaskan
dari berbagai wabah dan mara bahaya,”
tandasnya.

Makna Hijrah
Semangat Perjuangan Tanpa Putus Asa
Semangat perjuangan tanpa mengenal rasa putus asa serta optimisme
yang tinggi, yakni semangat hijrah dari hal buruk menuju hal yang lebih
baik. Rasulullah SAW serta para sahabatnya melawan rasa sedih dan
takut saat hijrah, yang harus meninggalkan tanah kelahiran, saudara
dan harta benda yang mereka miliki.
Momen Muhasabah atau Intropeksi Diri
Introspeksi diri atau muhasabah. Kita bisa merenungkan perbuatan kita
di tahun-tahun sebelumnya dan merencanakan tujuan di tahun yang
baru yang lebih baik dan harus diiringi oleh usaha yang tekun dan berdoa
yang tanpa henti, berharap kepada Allah ta’ala.
Momen Menuju Kebaikan
Terjadinya perubahan pada sesuatu yang menuju kebaikan, memiliki
manfaat untuk seluruh manusia dan untuk semua alam semesta dengan
menggunakan semangat damai penuh kasih sayang. Hal ini membuat
tujuan Allah SWT menurunkan Islam sebagai agama yang rahmatan lil
alamin. “Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang
berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat
Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. AlBaqarah : 218)
Pengingat Pentingnya Berakhlak Mulia
Kita sering mendengar berilmu saja tidak berguna jika seseorang tidak
berakhlak. Akhlak mulia akan menjadi pendorong seseorang untuk terus
berbuat baik dan menebar kebaikan kepada banyak orang, yang
kemudian hasil kebaikan itu akan kita tuai kembali di kemudian hari.
(GD)
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Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bersama
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto melakukan pemantauan vaksinasi terhadap para buruh di PT PAN Brothers
Boyolali.

Sekretaris Bais Marsma TNI Jemi Trisonjaya bersama Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Widi Prasetijono melihat langsung
“Serbuan Vaksin” yang diselenggarakan Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI dengan menggandeng objek wisata Dusun Semilir di
Kabupaten Semarang.

Danrem 072/Pamungkas Kolonel Inf Afianto didampingi Dandim 0734/Kota Yogyakarta Letkol Inf Erwin Ekagita Yuana,
S.I.P.,M.Si. meninjau pelaksanaan Vaksinasi di XT Square Jogja, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta.

Anggota Kodim 0711/Pemalang bersama masyarakat
melakukan dropping material TMMD Sengkuyung Tahap III
Tahun 2021 di Desa Samong, Pemalang.

Anggota Koramil 23/Cilongok Kodim 0701/Banyumas
memberikan materi Wawasan Kebangsaan kepada siswa SMK
Maarif NU I Cilongok, Banyumas.

Babinsa Koramil 17/Karangdowo, Kodim 0723/Klaten
melaksanakan pendampingan pembagian BLT di Desa
Munggung, Klaten.

Dandim 0706/Temanggung Letkol Czi Kurniawan Hartanto, S.E,
M.Han meninjau langsung pelaksanaan serbuan vaksin bagi
masyarakat di Kampus Institut Islam Nahdatul Ulama
Temanggung.

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto meninjau daerah latihan Meteseh, Semarang

Anggota Pendam IV/Diponegoro melaksanakan Latbakjatri TW. III TA. 2021 materi pistol dan senapan di Lapangan Tembak Yonif
Raider 400/BR.

Danrem 074/Warastratama Kolonel Inf Deddy Suryadi mendampingi Menteri Pertanian Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, S.H., M.Si.
dalam rangka melaunching penyaluran bantuan beras untuk masyarakat terdampak Covid 19, melalui ATM beras Kementan di
wilayah Korem 074/ Warastratama.

Anggota Koramil 04/Jebres melaksanakan operasi gabungan
TNI, Polri dan Satpol PP dalam rangka PPKM level 4 di
wilayah Kec. Jebres Surakarta.

Anggota Kodim 0713 Brebes, kembali melanjutkan membangun
infrastruktur di Kecamatan Salem, Brebes, melalui TMMD
Sengkuyung Tahap III Tahun 2021.

Anggota Koramil 10/Guntur Kodim 0716/Demak
membagikan bantuan beras bagi warga terdampak Covid-19
di Desa Bogosari, Demak.

Kodim 0732/Sleman menyelenggarakan serbuan vaksin untuk
pelajar dan masyarakat yang di laksanakan di Gedung Sekolah
MAN 2 Depok, Sleman.

RAGAM

Panglima TNI

Ingatkan Peran 4 Pilar
Hadapi

Covid-19

Panglima TNI Marsekal TNI Dr. (H.C.) Hadi
Tjahjanto, S.I.P. dan Kapolri Jenderal Polisi
Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. beserta
Menteri Kesehatan RI Ir. Budi Gunadi
Sadikin, CHFC, CLU., yang didampingi
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI
Rudianto melaksanakan peninjauan Vaksinasi
dan pemberian Bantuan Sosial di Taman
Budaya Kabupaten Kulon Progo serta GOR
Siyono Gunungkidul, Sabtu (21/08/2021).
Panglima TNI dan rombongan sekaligus mengecek
kesigapan Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga dan
Bhabinkamtibmas menggunakan aplikasi Silacak, InaRISK.
Aplikasi Silacak digunakan untuk mendeteksi orang yang
terkonfirmasi Covid-19 dan inaRISK digunakan untuk
mendeteksi kadar gangguan Covid-19.
Tiba di Bandara Yogyakarta Internasional Airport (YIA)
Kulon Progo, Panglima TNI beserta rombongan disambut oleh
Gubenur AAU Marsekal Muda TNI Nanang Santoso, Kapolda
DIY Irjen Pol Drs Asep Suhendar M.Si., Danlanud Adisutjipto
Marsma TNI Muhammad Yani Amirullah, Ka RSPAU
Hardjolukito Marsma TNI dr. M Rowi, Sp. S., dan Wakil
gubenur DIY Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo (KGPAA)
Paku Alam X.
Agustus 2021
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Panglima TNI
menyebutkan kasus
konfirmasi positif untuk
wilayah Kulon Progo
masih diatas 150
hingga 200 dengan
level 4, oleh sebab itu
pelaksanaan Tracing
Kontak Erat sangat
diperlukan. Namun
dalam pelaksanaannya
jika
1
orang
terkonfirmasi kita
hanya
mampu
melacak 2 sampai 3
orang, dengan harapan
lebih dari 6 bahkan 8
orang.
Pe l a k s a n a a n
Isoter juga harus dilakukan, agar pemantauan terhadap pasien
dapat terus dilakukan. Peran 4 pilar yaitu TNI-Polri, Pemda
maupun Puskesmas sangat penting dalam pelaksanaannya,
guna mengingatkan kepada masyarakat agar mau
melaksanakan Isolasi terpusat. “Kecuali hasil tracing kontak
erat yang dinyatakan negatif boleh isoman dalam status
karantina selama 5 hari” Ungkap Panglima TNI.
Kapolri menambahkan pemerintah masih terus
melakukan evaluasi penanganan Covid-19 dan telah
memberikan kelonggaran aktifitas kepada masyarakat untuk
bisa melakukan kegiatan ekonomi, namun harus tetap
menjaga protokol kesehatan. Kegiatan vaksinasi juga menjadi
salah satu yang ditingkatkan dalam seminggu ini sampai akhir
tahun.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan
virus ini kemungkinan masih lama hidup berdampingan
dengan kita sehingga testing dan tracing perlu dilakukan guna
mengendalikan Covid-19.
Ditempat tersebut Panglima TNI, Kapolri dan Menkes
juga memberikan bantuan sosial kepada masyarakat secara
simbolis dan menyapa para warga yang sedang menjalani
isolasi terpusat. Mulai dari pelayanan serta fasilitas dan obatobatan ditanyakan oleh Panglima TNI terkait untuk
memberikan kenyamanan kepada para pasien isolasi terpusat.
“Pertanyaan terakhir, enak isolasi mandiri atau isoalasi
terpusat ?”, Tanya Panglima TNI.
Sontak para pasien menjawab bahwa enak isolasi

terpusat.
“Kita semua mendoakan agar lekas sembuh dan bisa
beraktivitas kembali, namun setelah sembuh nanti harus pakai
masker”, tutupnya.
Selesai di Kulon Progo, Panglima TNI beserta rombongan
melanjutkan kunjungan ke wilayah Gunung Kidul dan Klaten
guna meninjau pelaksanaan vaksinasi serta melakukan
Pengecekan aplikasi Silacak dan InaRISK di daerah tersebut.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Danrem 072/
Pmk Kolonel Inf Afianto, Kabinda DIY Brigjen Pol Dr. Andry
Wibowo, SIK, MH, M.Si., Danlanal DIY dan Forkopimda
DIY.
Kunjungi Klaten, Tekankan Tracing dan Tracking
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama
rombongan mengunjungi dan menyoroti situasi Covid - 19
khususnya di wilayah Kabupaten Klaten. Beragam upaya
ditekankan mulai dari tracing dan traking untuk menekan
laju perkembangan covid - 19. Hasil paparan, terdapat
beberapa hal yang harus dilakukan bersama secara spartan
untuk menekan angka penularan covid 19, ujarnya.
“Dengan melakukan tracing kontak erat secara baik
maka akan menurunkan positive rate yakni sesuai harapan
kita dibawah 5 dan dengan angka kematian akan semakin
menurun,” ujarnya, , Sabtu (21/8).
Yang harus dilakukan adalah menekan angka penularan
covid 19 masih diatas 150 pada level 4. Oleh sebab itu harus
dilakukan tracing kontak erat. Ada dua hal yang harus
dilakukan yakni melaksanakan tracing dan traking
secara masif. Setelah hasil dari tracing dan traking
dipisahkan.
“Mana yang harus melaksanakan isolasi terpusat
(isoter) dan melaksanakan isolasi mandiri (isoman).
Pemeriksaan harus melakukan standard entry test dan
easy test,” jelasnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
menuturkan pemerintah setiap pekan melaksanakan
evaluasi kebijakan PPKM bertujuan untuk menilai
wilayah-wilayah dalam penentuan level PPKM.
“Beberapa wilayah levelnya masih tetap dan ada
juga yang diturunkan. Kemudian ada juga yang terjadi
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peningkatan seperti di luar Jawa yang lebih tinggi (penularan)
dibandingkan di Jawa. Tentunya perlu langkah-langkah,” ujar
dia.
Di Boyolali, Hentikan Laju Covid-19, Semua Elemen
Harus Kerja Keras
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto S.I.P.,
bersama rombongan meninjauan serbuan vaksinasi,
mengecek kesigapan Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga
dan Bhabinkamtibmas menggunakan aplikasi Silacak dan
Inarisk serta memberikan bantuan sosial (Bansos) bagi
masyarakat Kabupaten Boyolali, Minggu (22/8/2021).
Rombongan meninjau pelaksanaan serbuan vaksinasi
dengan target 3.500 dosis dengan sasaran vaksinasi karyawan
Pabrik, masyarakat umum dan Ormas PC NU (Pengurus
Cabang Nahdlatul Ulama), dengan jumlah vaksinator 85
orang yang terdiri dari, 14 vaksinator TNI, 10 vaksinator Polri,
26 vaksinator Dinkes dan 35 Relawan Nakes.
“Bagaimana bapak, semangat untuk di vaksin hari ini
ya, ajak teman dan keluarga yang belum di vaksin untuk
segera melaksanakan vaksin,” ujar Panglima TNI kepada
masyarakat yang melaksanakan Vaksin.
Panglima TNI juga menyampaikan kepada masyarakat
yang sedang melaksanakan vaksin, walaupun sudah divaksin
bukan berarti kebal terhadap virus covid-19, harus tetap
menjaga disiplin protokol kesehatan. .
Dikatakan Panglima TNI Saat ini Positivity rate di
Kabupaten Boyolali sebesar 24,24 % dengan tingkat tracing
kontak erat sebesar 2,35. Tentunya untuk menghentikan laju
perkembangan Covid-19 saat ini diperlukan kerja keras dan
keseriusan dari setiap pihak terkait. Menyikapi hal tersebut,

Tracing kontak erat harus terus dilaksanakan. Dari kasus
konfirmasi akan dilaksanakan perawatan di Isoter (Isolasi
Terpusat), tidak di Isoman sehingga terpantau kondisi, dan
obat-obatannya,” tegas Panglima TNI.
Kapolri menambahkan target vaksinasi yang akan
dilakukan kepada Buruh di Solo Raya hingga akhir Agustus
diharapkan mencapai angka 100.000 sudah tervaksin.
“Tentunya secara bertahap sehingga kebutuhan vaksin
untuk masyarakat Industri khususnya Buruh yang merupakan
Pahlawan Devisa dapat dimaksimalkan dengan harapan akhir
September nanti angkanya sudah cukup bagus” ucapnya.
Menkes juga menyebutkan bahwa vaksinasi yang telah
dilakukan cukup banyak, proses Tracing maupun Testing yang
dilakukan di Boyolali juga baik.
Mengingat perkembangan virus yang mungkin akan masih
hidup berdampingan dengan kita kedepannya, Menkes
berpesan agar selalu menerapkan pola hidup sehat dalam
setiap aktivitas serta selalu menegakkan protokol kesehatan
dan pelaksanaan 3T hingga level terbawah.
Insya Allah jika kita disiplin menggunakan masker
kemudian Testing Tracingnya tidak takut, kalo terpapar
melakukan isolasi terpusat, jangan ditutup tutupi”, terangnya.
“Dandim dan Kapolres siapkan tim IT untuk input data
kasus konfirmasi, biarkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas
terus membantu petugas kesehatan dilapangan, karena saya
lihat data kasus konfirmasi positif naik terus,” ungkapnya.
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Danrem 074/
Warastratama Kolonel Inf Deddy Suryadi, S.I.P., Dandim
0724/Boyolali, Letkol Arm Ronald Siwabessy serta Bupati
Boyolali Mohammad Said Hidayat, SH dan Forkopimda
Jateng. (GD)

Agustus 2021

XXV

296

Gema DIPONEGORO

28

RAGAM

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar
Pranowo menyampaikan, stok vaksin
Covid-19 di Jateng bakal ditambah tiap
pekan. Hal itu untuk mendorong
cakupan vaksinasi kepada masyarakat.
“Antusiasme warga Jawa Tengah
terhadap vaksinasi Covid-19 cukup
tinggi, maka jatah vaksin untuk Jawa
Tengah bakal ditambah,” ujarnya,
disela mendampingi Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri
Jenderal Polisi Listyo Sigit saat
meninjau pelaksanaan Vaksinasi
Merdeka Candi di Gor Jatidiri
Semarang, Kamis (5/8).
Selain stok vaksin reguler, Jawa
Tengah juga telah menerima dan mulai
menyuntikkan vaksin Sinopharm untuk
para penyandang disabilitas. Tak hanya
itu, vaksin dosis ketiga untuk tenaga
kesehatan (vaksin Moderna) juga sudah
mulai diterima dari pemerintah pusat.
Sebagian juga sudah diberikan
kepada para tenaga kesehatan di RSUP
dr Kariadi dan yang lainnya segera

menyusul. “Sehingga nakes kita juga
bisa di-boosting dan makin siap dan
mantap untuk melayani para pasien
Covid-19,” tegasnya.
Di lain pihak, gubernur juga
mengapresiasi seluruh pihak yang telah
membantu dan mendorong percepatan
vaksinasi Covid-19 di daerahnya.
Misalnya terkait dengan pelaksanaan
‘Vaksinasi Merdeka Candi’, Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah
menyampaikan apresiasi kepada TNI/
Polri yang terus bahu membahu
membantu percepatan vaksinasi di
Jawa Tengah.
Sehingga makin banyak
masyarakat di Jawa tengah yang telah
memiliki perlindungan melalui vaksinasi
Covid-19 tersebut. Dalam vaksinasi
tersebut, target yang disasar juga sangat
luas. Tak hanya Lansia, masyarakat
umum seperti ojek online (ojol) hingga
mahasiswa.
Selain itu, Vaksinasi Merdeka
Candi juga digelar serentak di tingkat
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Polres dan Polresta di wilayah Jawa
Tengah. “Saya berharap dukungan TNI/
Polri tersebut menjadi bagian dari upaya
percepatan kita bisa melakukan
vaksinasi kepada masyarakat,”
tegasnya.
Sementara itu, saat meninjau
pelaksanaan Vaksinasi Merdeka Candi,
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit
menyampaikan, kegiatan ini
dilaksanakan untuk memperingati hari
Kemerdekaan RI. Targetnya sampai
dengan momentum HUT Kemerdekaan
RI ke-76 bisa mencapai 600.800 dosis
vaksin dengan target vaksinasi harian
mencapai 150 ribu dosis.
Akselerasi vaksinasi ini merupakan
langkah Pemerintah untuk
mengendalikan angka penyebaran
Covid-19. “Karena kita semua tahu,
angka Covid-19 sampai hari ini masih
sangat tinggi,” jelasnya.
Sementara itu, Panglima TNI
Marsekal Hadi Tjahjanto
menambahkan, target vaksinasi yang
harus dicapai untuk mencapai herd
immunity adalah 1 juta per hari, seperti
yang ditetapkan Presiden, Jokowi. Yang
kedua, adalah target positivity rate 5
persen. Untuk itu upaya-upaya terus
dilakukan untuk mencapai target
tersebut melalui pelaksanakan 3T.
Sedangkan target yang ketiga
adalah menekan kemampuan
reproduksi dari virus Covid-19 menjadi 1
dalam waktu 14 hari. “Apabila target
target tersebut bisa dicapai dan
bertahan selama 15 hari maka akan
bisa dicapai herd immunity,” jelasnya.
(GD)
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Dalam rangka membantu program
Pemerintah menuju Indonesia bebas
Covid-19, Pangdam IV/Diponegoro
Mayjen TNI Rudianto bersama
Forkopimda Jateng antara lain Kapolda
Jateng Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi,
S.H., S.St., M.K., Gubernur Jateng H.
Ganjar Pranowo, S.H., M.I.P. dan Kajati
Jateng Dr. Priyanto, S.H.,M.H.,
melaksanakan peninjauan pelaksanaan
Vaksinasi Merdeka Candi yang dilakukan
secara massal di GOR Kebundalem,
Senin (09/08/2021).
Pangdam mengucapkan terimakasih
kepada seluruh pihak yang terlibat dalam
pelaksanaannya metode pendaftaran
dilakukan secara online dengan jumlah
yang dibatasi sesuai dengan kuota
maksimal, sehingga pelaksanaannya lebih
tertib dan sesuai prokes.
Pangdam juga mengapresiasi sarana
yang disiapkan seperti tempat yang luas
serta pengadaan koridor yang maksimal
sehingga membuat masyarakat nyaman
melaksanakan kegiatan tersebut.
“Mudah mudahan bisa makin
memperlancar dan semakin banyak
warga divaksin agar membuat aktivitas
menjadi lebih nyaman karena sudah
merasa terproteksi”, terangnya.
Setelah melaksanakan peninjauan
vaksinasi, Pangdam beserta rombongan
mengunjungi Pasar Pagi Kaliwungu yang
akan dijadikan sebagai percontohan
model pasar sehat dengan One Gate
System, pelaksanaan prokes ketat dan
tersedianya vaksinasi ditempat.
One Gate System adalah sebuah
sistem yang dibuat dengan tingkat
keamanan yang lebih tinggi, karena akses
keluar masuk hanya satu jalan saja (in/
out menjadi satu). Hal ini akan lebih
memudahkan dalam memberikan

Pangdam dan Forkopimda
Jateng Cek Vaksinasi dan Pasar
Percontohan Kabupaten Kendal
kontrol serta pengawasan para
pengunjung.
Selain melakukan pengecekan posko
pasar sehat, Pangdam juga meninjau
kegiatan vaksin dengan sasaran 50 orang
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pedagang dan memberikan pengarahan
kepada mahasiswa Universitas Negeri
Semarang (UNNES) untuk membentuk
Dasawisma Pedagang, dengan metode
setiap 1 orang mahasiswa mengawasi 10
pedagang guna mengarahkan agar selalu
mematuhi prokes setiap transaksi.
Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo
mengatakan tujuan dilaksanakannya
kebijakan ini agar pasar tetap berjalan
dengan tetap mengutamakan protokol
kesehatan.
“Kalau kemudian contoh-contoh
baik ini bisa kita kembangkan di seluruh
Jateng sehingga lebih banyak lagi pasar
yang nantinya lebih nyaman dan
semuanya saling eling lan ngelingke (ingat
dan mengingatkan) dalam menjaga
prokes”, ungkapnya.
Turut hadir mendampingi kegiatan
tersebut antara lain Pejabat Utama
Kodam IV/Diponegoro dan Polda Jateng
serta Forkopimda Kab. Kendal. (GD)
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Pangdam IV/Diponegoro Mayjen
TNI Rudianto memimpin rapat evaluasi
penanganan Covid-19 dan vaksinasi
untuk seluruh wilayah Solo Raya guna
mempercepat pertumbuhan ekonomi di
masa pandemi maupun percepatan
Herd Immunity bertempat di Makorem
074/Warastratama. Kamis (12/08/2021).
Dalam kegiatan tersebut Pangdam
membahas beberapa hal yang harus
dilakukan pada masa pandemi guna
memulihkan kegiatan ekonomi yaitu
dengan melaksanakan percepatan
vaksinasi untuk dunia usaha serta
mengevaluasi pembagian obat bantuan
kepada masyarakat khususnya bagi
warga yang melaksanakan isolasi
mandiri.
Ada tiga jenis paket obat isolasi
mandiri yang dibagikan, masing-masing
untuk tujuh hari. Paket 1 berisi vitamin
untuk warga dengan hasil swab PCR
positif tanpa gejala atau orang tanpa
gejala (OTG). Paket 2 berisi vitamin dan
obat untuk warga dengan PCR positif
dengan keluhan panas demam dan
kehilangan penciuman. Adapun paket
3 berisi vitamin dan obat untuk warga
PCR positif disertai keluhan panas dan
batuk kering.

Rapat Evaluasi
Penanganan Covid-19
Se-Solo Raya
Berkaitan dengan hal tersebut
Pangdam menekankan kepada seluruh
jajaran sebagai pendistribusi agar segera
membagikan obat dengan berkoordinasi
Kapolsek,
Babinsa
maupun
Bhabinkamtibmas
“Hal itu salah satu edukasi kepada
masyarakat untuk belajar mandiri
minum obat dan hal ini harus bisa kita
terima bahwa Covid-19 adalah sebagian
dari hidup kita”, ucapnya.
Menurut Pangdam, pelaksanaan
singkronisasi aplikasi Silacak juga masih
menjadi
kendala
dalam
penggunaannya, sebab data akurat
kasus penyebaran Covid-19 input data
aplikasi Silacak untuk mentracing siapa
saja yang terpapar dan bersentuhan
Agustus 2021
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masih belum maksimal akibat kendala
di lapangan seperti masalah jaringan
internet serta aplikasi yang sering
bermasalah sehingga harus mengimput
data pada malam hari dan kurang
terdukungnya alat komukasi (HP) yang
support.
Pangdam menekankan kepada
Dandim, Kapolres serta tokoh tokoh
lainnya
agar
memantau
pelaksanaannya guna menjadikan
wilayah Solo Raya agar menjadi lebih
baik.
Turut hadir Danrem 074/WR
Kolonel Inf Deddy Suryadi beserta
jajarannya, Asisten Kasdam IV/
Diponegoro, Kabalak terkait, Dandim,
Kapolres serta Kadinkes se-Solo Raya.
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Tradisi dan Laporan Korps
Penyerahan Jabatan Kasrem 071/Wijayakusuma
Komandan
Korem
071/
Wijayakusuma, Kolonel Inf Dwi Lagan
Safrudin, S.I.P., memimpin acara
Tradisi dan Laporan Korps Penyerahan
Jabatan Kepala Staf Korem 071/
Wijayakusuma di Aula Jenderal
Sudirman Makorem 071/Wijayakusuma,
Rabu (18/8/2021). Letkol Kav
Kristiyanto, S.Sos., menyerahkan tugas
dan tanggung jawab jabatan sebagai
Kepala Staf Korem 071/Wijayakusuma
kepada Danrem 071/Wijayakusuma
Kolonel Inf Dwi Lagan Safrudin, S.I.P.
yang selanjutnya akan menjabat sebagai
Kasiintelrem 172/Praja Wira Yakthi
Kodam XVII/Cenderawasih.
“Mutasi dan pergantian pimpinan
dalam sebuah organisasi militer
merupakan hal yang biasa dilakukan,
sebagai bagian dari kebutuhan suatu
organisasi, yang bertujuan untuk
pembinaan satuan dan karier bagi
personel yang bersangkutan”, papar
Danrem mengawali sambutannya.
Dikatakan dalam konteks
pembinaan personel, alih tugas dan
jabatan merupakan bagian dari upaya
mengembangkan kemampuan personel
baik manajerial dan profesionalisme
keprajuritannya.
“Terima kasih dan penghargaan

yang setinggi-tingginya kepada Letkol
Kav Krustiyanto, S.Sos., beserta isteri
yang telah melaksanakan tugas,
tanggung jawab dan pengabdiannya
selama ini sebagai Kepala Staf Korem
071/Wijayakusuma dengan baik.
Semoga dengan bekal pengetahuan dan
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pengalaman tugas di Korem 071/
Wijayakusuma selama ini saya yakin
akan mampu, berhasil dan sukses
dalam mengemban tugas disatuan yang
baru”, pungkas Danrem 071/
Wijayakusuma.
(Korem
071/
Wijayakusuma)
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Dandim Kunjungi Koramil
Jaga keharmonisan Rumah Tangga
Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Roihan Hidayatullah,
S.Sos., M. Tr (Han) melaksanakan kunjungan kerja ke
koramil-koramil jajaran seperti kunjungan perdananya ke
Posramil Warungpring dan Koramil 10/Moga, Jumat (13/8/
2021). Turut mendampingi Ketua Persit KCK Cab. XXI Kodim
0711/Pemalang Ny. Debby Roihan, Ws. Pasipers Letda Inf
Gatot Margono dan Dan Unit Intel Letda Inf Munawir yang
disambut Forkopinca beserta anggota Koramil serta Persit
Ranting.
Dandim dalam pengarahan kepada anggota Posramil
Warungpring dan Koramil Moga serta Persit Ranting Moga di
Koramil Moga menyampaikan beberapa pesan diantaranya
sebagai umat Islam jangan pernah tinggalkan sholat dan
diharapkan juga dapat mengerjakan yang sunah. Jaga
keharmonisan dalam rumah tangga agar bahagia, bangun
komunikasi yang sehat dalam keluarga, kalau ada masalah
agar segera diselesaikan dengan baik.
“Melihat situasi pandemi seperti saat ini, mari kita
bersama-sama berusaha dan berjuang diiringi doa semoga
kita semua bisa melewatinya, jaga kesehatan, virus ini tidak
ada obatnya sehingga tetap jaga imunitas tubuh dengan
makan teratur yang bergizi, berolah raga dan gembira/happy,
kita tetap gaspol dalam pelaksanaan PPKM, himbau
masyarakat agar selalu melaksanakan 5M, vaksinasi tetap
dilaksanakan” ujarnya
Ditambahkan Dandim, Satuan yang bersih bukan

jaminan satuan itu hebat. Tapi dapat dipastikan bahwa satuan
yang bersih pasti dihuni oleh orang-orang yang disiplin. Dan
disiplin adalah kunci atau cikal bakal satuan itu menjadi
hebat.
Saat kunjungan di dua tempat tersebut, Dandim
mengecek kondisi bangunan kantor dan rumah dinas, tidak
hanya itu saja data dinding yang menerangkan situasi kondisi
wilayah dan Ipoleksosbudhan juga tidak luput dari
perhatiannya. Dandim juga cek langsung kepada Danramil
10/Moga Kapten Arm Irwan dan Danpos Ramil Warungpring
Pelda Hirsomudin mengenai data perkembangan kasus covid
19 di wilayahnya.
Pada kesempatan tersebut, Dandim beserta rombongan
juga memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang
terdampak Covid 19 di Dukuh Tumanggal Desa Banyumudal
Kec. Moga Kab. Pemalang. (Kodim 0711/Pemalang)

Bintara Otsus dari Papua Diajarkan
Mengolah Limbah Batok Kelapa

Sebanyak 7 Bintara abituren Pendidikan Kejuruan
Bintara Otonomi Khusus (Dikjurba Otsus) TNI AD Tahun
2021 Kodam IV/Diponegoro yang berasal dari Kodam XVIII/
Kasuari yang kini melaksanakan kegiatan latihan kerja (OJT)
aplikasi atau praktek pendalaman materi teritorial di Kodim
0702/Purbalingga, turut dikenalkan berbagai potensi ekonomi
dan sosial masyarakat di wilayah Kabupaten Purbalingga.
Salah satu adanya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)
yang berbasis kreatifitas masyarakat berupa pengolahan batok
kelapa dan limbah kayu maupun batang kulit kelapa menjadi

barang rumah tangga yang bernilai jual di kompleks UMKM
Irusan Purbalingga Wetan, Kecamatan Purbalingga,
Kabupaten Purbalingga.
Bati Puanter Kodim 0702/Purbalingga Pelda Yohanes
Bagus, selaku koordinator lapangan menuturkan melalui
materi yang dikenalkan diharapkan dapat menjadi bekal
nantinya melaksanakan tugas menjadi seorang Babinsa di
daerah asal mereka di Papua Barat.
“Di Papua Barat banyak pohon kelapa, tidak menutup
kemungkinan masyarakat di Purbalingga bisa bekerja sama
dengan mereka baik pasokan bahan baku maupun
pengembangan pemasarannya melalui Bintara Otsus ini,”
sambung Pelda Yohanes.
Serda Maykel Nauw salah satu Babinsa Otsus
menuturkan dirinya baru mengerti bila batok kelapa maupun
limbah kayunya dapat digunakan menjadi barang bernilai
jual untuk menambah pemasukan ekonomi. Selama ini di
tempatnya batok kelapa dipakai bakar ikan saja dan kayu
hanya kita pakai buat kayu bakar saja. “Pengalaman ini akan
kami tularkan kepada masyarakat Papua atau nanti bisa kita
kerjasama dengan masyarakat Purbalingga karena di Papua
banyak pohon kelapa,” ungkapnya. (Kodim0702/Purbalingga.
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Bulan Dana PMI
Ditarget Rp 2.1 M
Dandim Tegal Optimis Tercapai

Dandim 0712/Tegal Letkol Inf Sutan Pandapotan Siregar,
optimis Bulan Dana PMI Kabupaten Tegal yang ditarget Rp.
2.1 M akan tercapai saat pembukaan Bulan Dana PMI
Kabupaten Tegal di Lapangan Indoor Kodim 0712 Tegal,
Kamis (12/8). Dana itu nantinya akan dimanfaatkan untuk
membiayai kegiatan kemanusian, kegiatan sosial, dan

Sebanyak 3900 santriwan dan santriwati dari pondok
pesantren Al Fusha serta Mahasiswa dan pegawai dari IAIN
Kota Pekalongan mengikuti serbuan vaksinasi massal yang
digelar oleh Kodim 0710/Pekalongan,Kamis (5/8/21). Serbuan
vaksinasi massal digelar dalam rangka menindaklanjuti
perintah dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,
dimana target dalam sehari adalah 2 juta dosis vaksin diberikan
kepada masyarakat Indonesia.
Dandim H. Lumban Toruan berharap dengan adanya
kegiatan vaksinasi massal kepada para mahasiswa, pelajar
dan para santri ini nantinya akan memotivasi pelajar dan
mahasiswa khususnya para santri yang ada di wilayah Kota
dan Kabupaten Pekalongan untuk melakukan kegiatan yang
sama.
Serbuan vaksinasi massal di Kabupaten Pekalongan
dipantau oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahyanto
dan Kapolri Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit
Prabowo beserta rombongan meninjau langsung
kegiatan serbuan vaksinasi massal di GOR Jatidiri
Semarang, Kamis (5/8/2021). Kegiatan yang
berlangsung melalui Video Conference itu,
didampingi Pangdam IV/Diponegoro Mayor
Jenderal TNI Rudianto dan Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo.
Dalam kesempatan tersebut Panglima TNI
Marsekal TNI Hadi Tjahyanto menyampaikan
bahwa saat ini di wilayah Jawa Tengah dan
Kodam IV/Diponegoro melaksanakan akselerasi
vaksinasi dan diharapkan pada hari Kemerdekaan

sejumlah kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.
Tidak hanya di Kabupaten Tegal, tapi juga di luar wilayah
Kabupaten Tegal yang memerlukan bantuan.
“Saya mohon dukungan dari semua pihak, agar
pelaksanaan Bulan Dana PMI Kabupaten Tegal Tahun 2021
berjalan lancar, sukses seperti yang kita harapkan’, kata
Dandim.
Ketua Pengurus PMI Kabupaten Tegal Iman Sisworo
mengatakan, rincian target Rp 2,1 miliar itu yakni, dari seksi
usaha masyarakat Rp 1.172.320.000, dari seksi usaha
pelayanan dan anggota Rp 425.498.400, dan seksi usaha
pelajar Rp 547.767.360. Diharapkan, target itu dapat
terlampaui.
“Kupon bulan dana ini akan kita sebar ke sejumlah
sekolah. Selain itu juga ke instansi, dinas, lembaga, Korpri,
Samsat, anggota DPRD dan lainnya,” ujarnya.
Dia menambahkan, bulan dana itu nantinya digunakan
untuk kegiatan sosial di masyarakat, antara lain, membantu
korban kebakaran, bencana alam dan kegiatan sosial lainnya.
“Setiap ada korban bencana, kita selalu memberikan bantuan
sembako dan uang tunai,” tukasnya.
(Kodim 0712/Tegal)

Ribuan Santri Al Fusha
dan Mahasiswa IAIN
Ikuti Serbuan Vaksinasi Massal
Kodim Pekalongan
17 Agustus nanti target sudah tercapai dan herd immunity di
wilayah Jawa Tengah sudah terbentuk.
“Kuncinya adalah kebersamaan seluruh lapisan
masyarakat bersama – sama memiliki kesadaran kolektif untuk
melaksanakan perintah yaitu disiplin melaksanakan 3M
(Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak) dan 3T
(Testing, Tracing, Treatment).
Panglima TNI mengucapkan terima kasih kepada tenaga
kesehatan yang tidak mengenal waktu dalam melaksanakan
tugas pengabdian kepada Negara untuk melaksanakan operasi
kemanusiaan dengan melaksanakan vaksinasi. Panglima TNI
meyakini seluruh komponen bangsa dan seluruh lapisan
masyarakat mendukung program vaksinasi karena Covid-19
adalah ancaman global dan akan dapat diatasi secara
bersama-sama untuk menghadapi ancaman tersebut. (Kodim
0710/Pekalongan)
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09/ Blado pimpinan Serda Achmad Faodirin bersama
Babinsa Tertibkan Prokes
Masih Ditemukan Warga Tidak Patuh rekannya, dengan sasaran di jalan depan Koramil 09/ Blado,

pasar Blado Kecamatan Blado, Batang.
“Kami mendapati sebagian masyarakat yang masih tidak
patuh dalam menerapkan protokol kesehatan, seperi halnya
dua pemuda yang kedapatan tidak memakai masker. Untuk
itu, kami berikan himbauan dan arahan serta edukasi tentang
bahayanya virus Covid-19,” terang Serda Faodirin.
“ Rencana kami mau ke pasar Blado untuk keperluan
membeli cat dan kuas, tadi buru – buru berangkat jadi gak
bawa masker. Setelah mendapat edukasi dan penjelasan dari
bapak Babinsa Koramil 09/Blado kami menjadi paham, untuk
selanjutnya kami akan memakai masker apabila bepergian
serta menerapkan prokes,” ungkap Fahri, salah satu pemuda
tersebut.
Selain di dalam pasar imbauan untuk mematuhi prokes
pada masa PPKM Level 3 juga menyasar pada warung
makan, kafe, toko kelontong dan tempat lainnya. Kegiatan
ini diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran Covid19. (Kodim 0736/Batang).

Upaya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk
mematuhi Protokol Kesehatan (Prokes) selama pelaksanaan
PPKM terus dilaksanakan oleh Satuan Koramil di jajaran
Kodim 0736/Batang. Salah satunya, upaya edukasi serta
penertiban Prokes tersebut dilakukan oleh Babinsa Koramil

Satgas PPKM Patikraja
Setelah pemberlakukan PPKM Covid-19
diperpanjang sampai tanggal 16 Agustus 2021,
Koramil 03/Patikraja Kodim 0701/Banyumas beserta
Polsek Patikraja dan pemerintahan Kecamatan
Patikraja melaksanakan Apel bersama di halaman
Kantor Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas
dengan Mahasiswa Unsoed, UMP serta UIN
Purwokerto, Selasa (10/08/2021).
Komandan Kodim 0701/Banyumas Letkol Inf
Candra, S.E., M.I.Pol melalui Danramil 03/Patikraja
Kapten lnf Sentot Priyanto dalam apel tersebut
mengajak bersama-sama untuk menanggulangi
penyebaran Covid-19 di wilayah Banyumas khususnya
Kecamatan Patikraja. Diminta kepada mahasiswa yang
melaksanakan KKN di desa-desa agar memberikan
edukasi kepada masyarakat bahwa Covid-19 itu ada
dan tekankan untuk tetap melaksanakan protokol
kesehatan dalam setiap kegiatan.
Camat Patikraja Drs Lendra Yuspi MSi
menyampaikan dalam rangka mencegah penularan
dan penyebaran serta mengurangi tingkat kematian
yang di sebabkan oleh wabah penyakit Covid-19, adikadik mahasiswa yang melaksanakan KKN di wilayah
kecamatan Patikraja agar memperketat protokol
kesehatan dengan menerapkan 5 M dan 3 T.
Maksimalkan vaksinasi guna meningkatkan dan
menambah kekebalan tubuh masyarakat sehingga
mengurangi resiko tertularnya wabah Covid-19 serta

Ajak Mahasiswa
Sosialisasikan Penanganan Covid-19

memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk tetap menjaga
imun dengan membudayakan hidup sehat.
Kapolsek Patikraja AKP Sumpening SH berharap kepada
mahasiswa KKN di Kecamatan Patikraja dapat memberikan bantuan
dan peran kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi Covid19. Mahasiswa diharapkan dapat bekerja sama dengan
Bhabinkamtibmas, Babinsa dan Tenaga medis di desa untuk
bersama-sama melakukan kegiatan penanganan covid-19, selain
melakukan kegiatan sesuai dengan agenda dari kampus, dan
bersama-sama memberikan edukasi kepada masyarakat untuk tetap
berkarya di suasana pandemi covid-19. (Kodim 0701/Banyumas).
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XXV

296

Gema DIPONEGORO

35

berita korem 071/wk

Pemeriksaan Kendaraan Dinas
Kodim 0704/Banjarnegara

Dandim 0704/Banjarnegara Letkol Arh
Sujeidi Faisal ST M.Han didampingi Pasi
Intel Kodim, Lettu Inf Imam Haryitno dan
Pasilog Kodim Kapten Inf Bahrul Alam
melakukan pemeriksaan semua kendaraan
dinas yang ada di Lapangan Makodim
setempat, Kamis (12/8/2021)
Dandim menyampaikan pengecekan
meliputi, kelayakan kendaraan, surat
kendaraan dan surat - surat pemegang
kendaraan dinas meliputi, SIM, STNK serta
standarisasi helm dan kelayakan kendaraan
lain seperti ban, spion serta mesin. Hal ini
sangat penting dilakukan untuk mendukung
kegiatan tugas di wilayah.
Dandim menambahkan harus yakin
kondisi kendaraan dinas, dapat
beroperasional secara maksimal baik
kepada satuan maupun yang kepada
perorangan yang mendapat tanggung
jawab. (Kodim 0704/Banjarnegara)

Kopassus, Kodim dan
Pertamina Cilacap Gelar Baksos
Peduli terhadap kesulitan masyarakat yang terdampak
pandemi Covid-19, Kopassus, Kodim 0703 Cilacap dan
Pertamina RU IV Cilacap melaksanakan Bakti Sosial
pemberian sembako dan obat gratis kepada masyarakat
Cilacap yang terdampak Covid-19. Bakti Sosial dilaksanakan
di dua lokasi yaitu di Komplek Obyek Wisata Benteng Pendem
Cilacap dan Komplek Tritih Golf Club Cilacap (TGCC) Desa
Tritih Lor, Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, Minggu
(15/8/21).
Di Area Benteng Pendem Cilacap, Bakti Komsos
Pusdiklatpassus Kapten lnf. Zakaria didampingi Pasiter Kodim
0703/Cilacap membagikan 200 paket sembako, sedangkan
di Komplek Tritih Golf Club Cilacap (TGCC) Desa Triti2h
Lor, Kecamatan Jeruklegi, memberikan 500 paket sembako.
Paket sembako diserahkan secara simbolis oleh Komandan
Pusat Pendidikan dan L atihan Pasukan Khusus
(Danpusdiklatpassus) Kopassus Brigjen TNI Thevi A. Zebua,
S.E didampingi Dandim 0703 Cilacap Letkol Inf Andi Afandi,
S.I.P dan GM Pertamina RU IV Cilacap Eko Sunarno.
Danpusdiklatpassus mengatakan pihaknya menggandeng
semua pihak, bekerjasama untuk membangun daerah serta
saling tolong-menolong karena saat ini masih dalam pandemi
dimana banyak masyarakat yang mengalami kesulitan.
Ditambahkan, Kopassus sering melaksanakan latihan di
Cilacap ini, untuk itu ingin membantu kesulitan ataupun
permasalahan di tengah-tengah masyarakat Cilacap. Kegiatan
ini merupakan rangkaian kegiatan baksos beberapa waktu
yang lalu, apa yang diberikan adalah salah satu contoh
bergotong-royong dalam mengatasi kesulitan masyarakat,
sebagai wujud empati peduli kepada semua rekan dan
saudara-saudara yang mengalami kesulitan.
“Kita juga berdoa semoga kita mampu melewatinya dan

jangan lupa program dari pemerintah untuk tetap kita selalu
menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak,
tingkatkan juga imun agar kita semua bisa menghindari wabah
pandemi Covid-19 ini,” Pungkas Brigjen TNI Thevi A. Zebua.
Sementara GM Pertamina RU IV Cilacap Eko Sunarno
mengatakan RU IV Cilacap juga berperan serta dalam upaya
mengatasi pandemi Covid-19 sebagai wujud peran serta RU
IV Cilacap yang beroperasi mulai tahun 1976, berkontribusi
untuk membantu masyarakat di sekitar kilang dan Kabupaten
Cilacap pada umumnya sehingga memberikan dampak
positif kepada masyarakat. “Ini juga salah satu wujud
kolaborasi RU IV Cilacap dengan instansi terkait pengusaha,
Instansi pemerintah bersatu padu dalam mengatasi pandemi
Covid-19 ini,” tambahnya. (Kodim 0703/Cilacap).
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Danrem 072/Pmk
Menggenjot Percepatan Pelaksanaan Vaksinasi
Pastikan Tepat Sasaran, Danrem 072/Pmk
Tinjau Vaksinasi di Sentra Vaksinasi Kota Yogyakarta

Yogyakarta, Guna
meyakinkan percepatan
Vaksinasi berjalan aman dan
lancar Danrem 072/Pmk
Kolonel Inf Afianto
melaksanakan peninjauan ke
Wilayah Kodim 0734/
Yogyakarta dan Kodim 0732/
Sleman. Senin, (23/8/2021)
Danrem 072/Pmk beserta
rombongan disambut
langsung oleh Dandim 0734/
Yogyakarta Letkol Inf Erwin
Eka Yuana, S.I.P., M.Si., di
Sentra Vaksinasi yang digelar
di Square Jogja Jl. Veteran
No.150-151 Pandeyan,
Kemantren Umbulharjo, Kota
Yogyakarta.

Komandan
Kodim 0734/
K o t a
Yo g y a k a r t a
Letkol Inf
Erwin Ekagita
Y u a n a ,
S . I . P. , M . S i .
dampingi
Komandan
Korem 072/
Pa m u n g k a s
Kolonel Inf
A f i a n t o
meninjau pelaksanaan Vaksinasi di
Sentra Vaksinasi yang digelar di XT
Square Jogja Jl. Veteran No.150-151
Pandeyan, Kemantren Umbulharjo,
Kota Yogyakarta. Senin (23/8/2021).
Kedatangan Komandan Korem
072/Pamungkas
Kolonel
Inf
Afianto untuk memastikan program
vaksinasi massal kepada masyarakat
berjalan aman, lancar serta tepat
sasaran. Danrem mengimbau
kepada masyarakat untuk tidak ragu
Agustus 2021
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mengikuti vaksin Covid-19. Karena
vaksinasi ini adalah salah satu upaya
pemerintah untuk memutus mata rantai
penyebaran Covid-19.
“Jangan takut datang untuk
divaksin, kita jamin vaksin ini sudah
diuji secara klinis, kerena vaksin yang
disuntikan ini sudah aman dan halal
yang sudah dikeluarkan oleh Badan
Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)
Serta dari Majelis Ulama Indonesia
(MUI),” ujarnya. (Kodim 0734/Yka)
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GOTO Salurkan Bantuan Oxygen Concentrator,
Lewat Kodim 0731/Klp Untuk Kulon Progo
Komandan Kodim 0731/Kulon Progo Letkol
Inf Yefta Sangkakala, S.Sos., secara simbolis
menerima bantuan 20 buah Oxygen Concentrator
kapasitas 10 liter dari Gojek Tokopedia (GOTO)
Pusat, yang didistribusikan oleh GOTO
Yogyakarta, yang diserahkan oleh Saiful Bahtiar
Staf Hubungan Pemerintahan dan Kebijakan Publik
Yogja Jateng, Senin (23/08).
Dandim 0731/Kulon Progo mengucapkan
terima kasih kepada GOTO atas bantuan berupa
alat Oxygen Concentrator sebanyak 20 buah,
semoga bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten
Kulon Progo. Alat tersebut akan kami distribusikan
ke Koramil- Koramil dan Dinkes Kulon Progo, untuk
mengatasi atau menangani warga masyarakat yang
membutuhkan, dalam rangka penanganan wabah
Covid-19.
GOTO Yogyakarta, mewakili GOTO pusat
menyerahkan 20 buah alat Oxygen Concentrator
kepada Kodim 0731/Kulon Progo sebagai upaya
berkelanjutan terhadap kesiapan penanganan
Covid-19, melalui pendekatan sistematis, semoga
alat tersebut berguna bagi masyarakat yang
membutuhkan. Dengan bantuan alat tersebut

diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pasien Covid-19
yang membutuhkan, sehingga dapat menekan korban jiwa yang
diakibatkan kesulitan mendapatkan oksigen. (Pen 0731/Kulonprogo)

Serbuan Vaksin Kodim 0732/Sleman
Di Kunjungi Danrem 072/Pamungkas

Dandim 0732/Sleman Letkol Inf Arief Wicaksana
SH.,M.,Han bersama Muspika Kapanewon Depok Sleman
mendampingi Danrem 072/Pamungkas Kolonel Inf Afianto
meninjau pelaksanaan Serbuan Vaksinasi Covid-19 Kodim
0732/Sleman di GOR Pemuda Klebengan Jl.Agro Karang
Gayam, Caturtunggal Depok Sleman, Senin (23/8/2021).

Dalam serbuan vaksinasi kali ini
ditargetkan bisa menyasar Warga yang
belum menerima vaksin tahap pertama,
Rombongan Danrem 072/Pamungkas
langsung mengunjungi sejumlah lokasi
Vaksinasi, melihat pelaksanaan vaksinasi
dan memastikan prokes ketat diterapkan
oleh pemohon vaksin.
Danrem 072/Pmk Kolonel Inf Afianto
mengakui antusias masyarakat Depok
Sleman ini dalam pelaksanaan vaksinasi
Covid-19 luar biasa, Hal ini menunjukkan
kesadaran masyarakat yang tinggi akan
pentingnya vaksin bagi kesehatan tubuh di
masa pandemi.
Selain itu Danrem juga menyebut, serbuan
vaksin ini adalah salah satu cara
percepatan capaian vaksinasi di masyarakat dan secara
bertahab dari TNI, Polri serta Dinas kesehatan dan Dinas
dinas lain akan menggenjot suntikan vaksin supaya
pencapaian target bisa tercapai,”ungkapnya. (Kodim 0732/
Sleman)
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Dandim 0730/Gunungkidul sambut Kunker Panglima
TNI, Kapolri, dan Menkes RI di wilayah Gunungkidul

Anggota Koramil 22/Ayah Serma
Sriyanto, bersama Satgas BKO TNI AL
Lanal Cilacap terus melaksanaan patroli
malam dalam upaya Kamtibmas serta
Sosialisasikan covid-19 serta penerapan
5M kepada Masyarakat, Sabtu (21/08/
2021).
Patroli Babinsa Koramil 22/Ayah
dan Satgas BKO TNI AL Lanal Cilacap
terus dilakukan untuk mensosialisasikan
physical distancing dan penggunaan
masker serta selalu mencuci tangan
menggunakan sabun dengan air yang
mengalir,menjaga jarak dan mengurangi
mobilitas. Kegiatan tersebut di lakukan di
tempat keramaian serta mengaktifkan
kembali ronda malam agar masyarakat
merasa nyaman.
Danramil 22/Ayah Kapten Inf
Bambang Muldianto ditempat terpisah
Mengatakan, sosialisasi ini terus
dilaksanakan oleh personel yang
melakukan patroli di lingkungan
masyarakat sebagai salah satu cara
pencegahan penyebaran virus covid-9 dan
menjaga keamanan dan ketertiban
masyarakat. (Kodim 0709/Kebumen)

Dandim 0730/Gunungkidul,
Letkol Kav Anton Wahyudo
bersama Kapolres dan
forkopimda menyambut
kunjungan kerja Kerja Panglima
TNI Marsekal TNI Hadi
Tjahjanto,SIP Kapolri Jenderal
Polisi Drs.Listyo Sigit
Prabowo,M.Si, Menkes RI Ir Budi
Gunadi ke Gunungkidul. Sabtu,
(21/8/2021).
Kunjungan Kerja Panglima TNI
Marsekal TNI, Kapolri, Menkes RI
ke Gunungkidul, untuk meninjau
secara langsung pelaksanaan
Vaksinasi Kab.Gunungkidul.
(Kodim 0730/GK)

Babinsa Koramil 22/Ayah
Ajak Masyarakat Aktifkan kembali

Ronda Malam

Agustus 2021

XXV

296

Gema DIPONEGORO

39

berita korem 072/PMK

Babinsa Koramil 18 Pajangan Distribusikan Paket Obat Bagi
Warga yang Terpapar Covid 19
masyarakat yang terpapar Covid-19. Kamis (20/
8/21)
Sasaran penyaluran bantuan paket obat-obatan
tersebut adalah warga masyarakat yang terpapar
Covid-19 yang sedang melaksanakan Isolasi
mandiri khususnya yang Isolasi mandiri di rumah
sendiri.
Bantuan paket obat-obatan ini sangat
membantu warga masyarakat khususnya yang
sedang isolasi mandiri, karena selama isolasi
mandiri mereka tidak bisa kemana-mana hanya
berdiam diri di tempat sampai masa isolasi
selesai dan sudah dinyatakan sembuh oleh pihak
Puskesmas. (Kodim 0729/Bantul)
Koramil 18/Pajangan melalui para Babinsa yang meliputi
Babinsa Sendangsari, Babinsa Guwosari, Babinsa Triwidadi
bekerjasama dengan Polsek Pajangan dan Puskesmas Pajangan
mendistribusikan bantuan paket obat-obatan kepada warga

Kodim 0706/Temanggung
Terima Kunjungan Tim Wasev Sterad

D a l a m
menunjang tugas
pokok TNI-AD di
satuan teritorial
dalam
bidang
Perlawanan Wilayah
(Wanwil) Tim Wasev
(Pengawasan dan
Evaluasi) Sterad
dipimpin
oleh
Pa b a n d y a - 2 / B i n
Wanra Spaban VI/
Wanwil Sterad
Letkol Arm Iron
Prasetyo,
M.Tr
(Han),
M.I.Pol
m e l a k u k a n
kunjungan kerja ke
Kodim
0706/
Temanggung di Jalan
Diponegoro No 39
K a b u p a t e n
Temanggung, Rabu
(18/08/21)
Bertempat di Aula Santiloka, Komandan Kodim 0706/
Temanggung Letkol Czi Kurniawan Hartanto, S.E, M.Han
menyampaikan ucapan selamat datang kepada Ketua Tim
Wasev bidang Wanwil (Perlawanan Wilayah) Sterad beserta

Tim dalam rangka melaksanakan pengawasan dan evaluasi
kegiatan teritorial khususnya di bidang Perlawanan Wilayah
(Wanwil) di Makodim 0706/Temanggung. (Kodim 0706/Tmg)
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Babinsa Koramil 01/Wonosobo
Pantau Penegakan Disiplin Prokes Di Pasar Pagi

Dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran
Virus Corona (Covid-19) di wilayah pasar pagi Madusari
Wonosobo , dalam hal ini dilakukan oleh Personel Bintara

Pembina Desa (Babinsa) Koramil-01/Wonosobo Kodim 0707/
Wonosobo Sertu Supriyanto beserta 2 orang Anggota Koramil
turun ke Pasar pagi Madusari untuk melaksanakan kegiatan
Penegakkan Disiplin Protokoler Kesehatan guna memutuskan
mata rantai penyebaran Virus Covid-19 sebagai bentuk upaya
membantu Pemerintah dalam menegakkan disiplin bagi para
pedagang di pasar pagi , kegiatan tersebut yang dilaksanakan
bertempat di pasar pasi Madusari kecamatan Wonosobo ,
Kabupaten Wonosobo , Rabu (25/08/2021).
Danramil 01/Wonosobo Kapten Inf Sugeng Haryanto
menuturkan, kegiatan yang dilakukan anggota jajaran Koramil
01/Wonosobo dengan melakukan penegakan disiplin dan
himbauan penerapan tentang protokol kesehatan Covid-19
juga memberi himbauan kepada para pedagang pasar pagi
yang tidak memakai masker saat berjualan supaya memakai
masker dan mematuhi protokol kesehatan .
“Para pedagang pasar pagi kita himbau terus tentang
disiplih protokol kesehatan, khususnya memakai masker di
tempat umum, bagi mereka yang tidak memakai masker kita
berikan teguran. ” ujarnya. (Kodim 0707/Wsb)

Babinsa Turun Ke Pasar Tradisional
Cek Harga Sembako

Serbuan Vaksin Kodam IV/Diponegoro
Sasar 1500 Karyawan

Personel Babinsa Koramil 07 Grabag, Serma Ngadiyana
turun ke pasar tradisional Desa Munggangsari Kecamatan
Grabag. Untuk melaksnakan komsos sekaligus mengecek
harga bahan pokok serta mengingatkan protokol kesehatan
Covid-19 kepada warga Pasar Tradisional untuk mencegah
penularan covid 19, Sabtu,( 21/08).
Kegiatan pemantauan harga dan mengingatkan prokes
ini harus selalu di laksanakan untuk mengetahui situasi dan
kondisi di sekitar pasar serta memantau stabilitas harga
sembako yang ada di pasar tradisional yang ada di Desa
Munggangsari. (Kodimn 0708/Purworejo)

Program vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat terus
digalakkan. Kali ini serbuan vaksin TNI Kodam IV/Diponegoro
menyasar kepada 1500 karyawan di Kabupaten Magelang.
Hadir dalam kegiatan tersebut Danramil 22/Tempuran Kapten
Inf Ahmad Rohmad, Kapolsek Tempuran AKP Wasit Suwarto,
Babinsa Girirejo Serma M. Wachid dan 16 tenaga medis dari
Kesdam IV/Diponegoro.
Sebanyak 1300 karyawan PT. AAM (Anugerah Abadi
Magelang) dan 200 Karyawan dari PT. Woneel Glove
Mertoyudan menjalani Vaksin Sinovac dosis 2 di halaman
PT. AAM Desa Girirejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten
Magelang. Sabtu (21/08/2021). (Kodim 0705/Magelang)
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Danrem 073/Makutarama
Cek Pelaksanaan Vaksinasi
Danrem
073/
Makutarama Kolonel Arm
Putranto Gatot Sri Handoyo
S.Sos., M.M., bersama
Walikota Salatiga, Dandim
0714/Salatiga serta Kapolres
Salatiga
melakukan
pengecekan
Vaksinasi,
bertempat di Balai Rw IX
Sarirejo Kelurahan Sidorejo
Lor, Kecamatan Sidorejo
Salatiga. Selasa (10/08/2021).
Kolonel Arm Putranto
Gatot Sri Handoyo S.Sos.,
M.M., mengatakan, tujuan
kegiatan vaksinasi adalah
dalam rangka mempercepat
program vaksinasi pemerintah
sehingga tercipta Herd
Immunity bagi warga

Kodim Demak Bagikan Ratusan Sembako
Kepada Seniman dan Warga Terdampak Covid-19

Kodim 0716/Demak bersama
Forum Demak Kreatif (FDK) bagikan
ratusan sembako kepada warga
terdampak pandemi Covid-19.
Bantuan yang diserahkan oleh
Babinsa Koramil 01/Demak Serka
Haryono, bersama anggota FDK ini
dalam rangka meringankan beban
ekonomi warga ditengah adanya
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat level 4 di Kabupaten
Demak, Sabtu (07/08/2021 ).
Serka Haryono mengatakan,

ratusan paket sembako yang
diberikan merupakan salah satu
bentuk perhatian Kodim 0716/Demak
dan Forum Demak Kreatif kepada
para pekerja Seni dan warga
masyarakat terdampak pandemi
Covid-19,
Kami
bersama
FDK
membagikan paket sembako kepada
masyarakat kurang mampu. Kita
bagikan secara door to door sehingga
dapat tepat sasaran,” ujarnya.
(Kodim 0716/Demak).
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masyarakat. Dukungan Vaksin dari TNI
dan juga pemerintah daerah akan kita
distribusikan kepada masyarakat yang
belum di vaksin.
“Alokasi vaksin per bulan 600 ribu
seluruh indonesia, untuk dukungan paket
obat tiap-tiap wilayah berbeda-beda
sesuai jumlah pembagian dari pusat
sedangkan jumlah obat di Salatiga
sendiri mendapat 2.600 paket obat,
terdiri dari paket 1, 2 dan 3, paket 1
untuk orang OTG, paket 2 gejala sedang
ringan, paket 3 berat tidak bisa
mencium, Flu dan Batuk,”ujar Danrem.
Danrem
073/Makutarama
menyempatkan diri untuk menyapa dan
memberi semangat kepada para warga
yang akan di Vaksin. Kepada salah satu
warga, Danrem berpesan agar jangan
takut dan tetap semangat, karena
Vaksinasi ini adalah untuk kesehatan
kita.
Salah satu warga mengatakan,
alhamdulilah kami ucapkan terima
kasih kepada penyelenggara dalam hal
ini Pemkot kota Salatiga bekerja sama
dengan RST Dr. Asmir kota Salatga,
dimana hari ini dilaksanakan Vaksinasi,
tentunya kegiatan ini sangat bermanfaat
bagi masyarakat.
(Korem 073/Makutarama).
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Puluhan Pasukan BKO
Kembali ke Home Base
Masing-masing
Dandim 0717/Grobogan Letkol Inf Asman
Mokoginta memimpin apel pelepasan prajurit
Bawah Kendali Operasi ( BKO ), untuk kembali ke
home base masing-masing. Sebanyak satu pleton
prajurit terdiri dari 20 prajurit Yonif Raider 400/BR
dan 10 prajurit Yonkav 2/TC. Prajurit tersebut
selama ini ditugaskan untuk sosialisasi penanganan
protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Mereka
ikut turun langsung ke desa-desa.
Dandim menyampaikan terima kasih kepada para
personel BKO yang selama ini bergabung di Kodim
0717/Grobogan. “Tugas penegakan ini perintah
langsung Danrem 073/Makutarama untuk penanganan
prokes. Untuk itu, kami atas nama besar Kodim 0717/
Grobogan mengucapkan terima kasih dan
penghargaan yang tinggi selama bertugas sampai saat
ini,” terang Dandim.
Lebih lanjut Dandim berpesan agar dalam
perjalanan kembali ke home base diharapkan untuk
mengutamakan keamanan. Jangan ada pelanggaran
dalam perjalanan, sehingga tidak ada indikasi arogansi
di mata masyarakat.
“Tetap jaga kesehatan, jangan ugal-ugalan dalam
perjalanan menuju homebase. Ada keluarga yang
menunggu di asrama. Datang ke sini lengkap, kembali
pun harus lengkap. Dan juga sampaikan salam kepada
anak istri kalian bagi yang sudah berkeluarga,”
pungkas Dandim. ( Kodim 0717/Purwodadi).

Kodim Pati
Bersama RS Marga Husada
Layani Vaksinasi Masyarakat Umum

Kodim 0718/Pati bersama Rumkitban
04.08.06 RS Marga Husada Pati kembali
menggelar serbuan vaksinasi Covid-19 dosis
dua. Vaksinasi ini untuk masyarakat umum
dan keluarga besar TNI. Kegiatan vaksinasi
ini dimulai sejak Senin (2/8).
Koordinator vaksinasi Kodim 0718/Pati
Kapten Inf Tri Sucipto mengungkapkan
kegiatan itu merupakan lanjutan dari
vaksinasi Covid-19 Sinovac dosis kedua yang
diperuntukkan bagi masyarakat umum di
wilayah Kabupaten Pati.
Menurut Kapten Inf Tri Sucipto, kegiatan
vaksinasi dilaksanakan secara bertahap
dimulai tanggal 2 sampai tanggal 12 Agustus
2021, sesuai dengan jadwal yang telah diatur
oleh koordinator, hal ini dilakukan agar tidak
terjadi penumpukan serta kerumunan pada
saat pelaksanaan vaksinasi.
Kapten Inf Tri Sucipto menambahkan,
total ada sebanyak 110 orang masyarakat
yang berhasil disuntik vaksin pada
pelaksanaan hari pertama vaksinasi dan
akan dilanjutkan kembali hari ini di
Rumkitban Marga Husada Pati. Terlihat
masyarakat cukup antusias mengikuti
kegiatan vaksinasi sebagai upaya mencapai
kekebalan kelompok untuk penanggulangan
Covid-19. ( Kodim 0718/Pati ).
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Kodim Jepara
Bagikan Obat untuk
Warga yang Jalani
Isolasi Mandiri

Kodim 0722/Kudus
Bagikan Sembako
Kepada PKL dan UMKM

Kodim 0719/Jepara melalui para Babinsa
membagikan obat kepada warga yang jalani isolasi
mandiri. Seperti yang dilakukan oleh Babinsa
Koramil 1/Jepara Serka Muryono dibantu dengan
bantuan kendali operasi (BKO) dari Batalyon
Kavaleri 2/TC menyalurkan bantuan obat-obatan
kepada salah satu warga yang melaksanakan
isolasi di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Jepara.
Dandim 0719/Jepara Letkol Arh Tri Yudhi
Herlambang mengatakan, kegiatan ini merupakan
satu program Mabes TNI sebagai wujud nyata
tindakan dalam menghadapi pandemi.
Pihaknya memerintahkan jajarannya mulai
dari pejabat Danramil sampai dengan Babinsa
agar turun ke lapangan. Menyerahkan paket obat-

obatan tersebut kepada warga yang terkonfimasi Covid-19.
“Dalam memerangi wabah pandemi Covid-19 ini kami tak
main-main, kami terus berjuang semaksimal mungkin
menekan angka penyebaran covid-19,” ujarnya.
Selain itu, diingatkan agar masyarakat jangan pernah
putus asa dalam menghadapi situasi seperti ini. Yang
terpenting warga mengikuti dan mentaati peraturan dari
pemerintah dengan menerapkan protokol kesehatan selama
pandemi ini belum berakhir. ( Kodim 0719/Jepara).
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Sebagai bentuk kepedulian selama pandemi
Covid-19 dan penerapan PPKM, Kodim 0722/
Kudus melaksanakan bakti sosial dengan
memberikan paket sembako kepada Pedagang
Kaki Kima (PKL) dan pelaku Usaha Menengah
Kecil dan Mikro (UMKM), secara simbolis di
Makodim 0722/Kudus.
Dandim 0722/Kudus Letkol Kav Indarto
mengatakan, pemberian bantuan sosial itu
dilakukan secara serentak di wilayah Jateng-DIY
selama penerapan PPKM, demi membantu
pemenuhan kebutuhan logistik warga.
“Bantuan secara simbolik Setiap paket
bantuan berisi 5 kg beras. Diberikan kepada 500
PKL, 3.069 UMKM, dan 1.200 bagi warga
terdampak. Sehingga total 4.769 paket,”
jelasnya.
Sebanyak 500 PKL terbagi untuk PKL Balai
Jagong 136 paket, Taman Menara 21 paket, City
Walk 59 paket, Simpang Tujuh 51 paket,
Janggalan 50 paket, Pasar Kliwon pagi 105
paket, Pasar Kliwon malam 42 paket, dan PKL
Museum Kretek 36 paket.
“Sementara bansos yang ditujukkan kepada
3.069 pelaku UMKM disalurkan melalui Babinsa
ke penerima secara door to door di masingmasing wilayah,” terangnya.
Dengan rincian 1.000 paket di Koramil Kota,
150 paket untuk Koramil Jati, 87 paket Koramil
Undaan, 181 paket Koramil Jekulo, 711 paket
Koramil Mejobo, 360 paket Koramil Bae, 100
paket Koramil Dawe, 380 paket Koramil Gebog,
100 paket Koramil Kaliwungu.
Dandim berharap kepada masyarakat untuk
bersabar dan tetap disiplin menjaga protokol
kesehatan 5 M. Agar Pandemi Covid-19 segera
berakhir. Dan para PKL maupun UMKM kembali
bisa berdagang secara normal. (Kodim 0722/
Kudus ).
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Dengan Semangat Gotong Royong,

Kodim Kendal Gagas
Pasar Sehat Mandiri

Enam Bintara Abit Dikjurba
Otsus TNI AD Untuk Papua Barat
Melaksanakan OJT
di Kodim 0721/Blora

Kodim 0715/Kendal menggagas berdirinya
Pasar Sehat di Kabupaten Kendal Jawa Tengah.
Berdirinya Pasar Sehat nantinya akan melibatkan
seluruh elemen masyarakat yang berada di pasar.
Dandim Kendal Letkol Inf Iman Widhiarto
melalui Kasdim Kendal Mayor Inf Sukamto
mengatakan, yang namanya pasar adalah milik
semua masyarakat. “Masyarakat harus mempunyai
rasa memiliki dengan keberadaan pasar. Apalagi
pedagangnya yang setiap hari mencari penghasilan
di situ. Begitupun dengan pembelinya,” ungkapnya
usai rakor bersama paguyuban pasar dan Disdag
Kendal di aula Makodim Kendal, Jumat (6/8).
Dengan mempunyai rasa memiliki, maka harus
mau menciptakan lingkungan sehat di pasar.
Konsepbpasar sehat yang digagas ini bukan untuk siapasiapa tapi untuk semua masyarakat. “Kita di sini
mengajak, bukan hanya aparat saja, tapi kepada siapa
saja pengguna pasar untuk bisa bertanggung jawab
mewujudkan pasar sehat ini,” uja Dandim.
Sebagai pilot project pelaksanaan Pasar Sehat
Mandiri, Kodim Kendal memilih Pasar Sukodono. Pasar
sehat yang terwujud nantinya akan menjadi pasar sehat
mandiri yang berdiri atas kegotongroyongan masyarakat.
Kodim 0715/Kendal telah mengedukasi tentang
bagaimana konsep pelaksanaan berdirinya pasar sehat.
“Setelah edukasi diberikan, Kodim Kendal juga
akan mengontrol dan mengevaluasi. Nanti apa
kekurangannya kita perbaiki. Karena, harapannya
setelah pasar sehat terwujud akan menjadi mandiri dan
lebih dirasakan bahwa ini adalah pasar milik kita
bersama,” tandas Dandim. (Kodim 0715/Kendal)

Kodim 0721/Blora menggelar kegiatan
peningkatan kemampuan teritorial yang
diikuti oleh enam orang Bintara Abituren
Dikjurba Otonomi Khusus TNI AD Tahun
Anggaran 2021, Jumat, (6/8/2021).
Kegiatan berlangsung di ruang data Kodim
0721/Blora dihadiri oleh Dandim 0721/
Blora Letkol Inf Andy Soelistyo Kurniawan
Putro, S.Sos., M.Tr (Han), Perwira Seksi
teritorial Kodim Blora Kapten Cpl Sumanto,
para Danramil serta Babinsa (Keluarga)
asuh yang akan menerima enam personel
Bintara Abit Otsus TNI AD.
Dandim 0721/Blora menjelaskan, enam
personel Abit Otsus TNI AD putra-putra
terbaik Papua tersebut akan melaksanakan
On The Job Training (OJT) selama 2,5
bulan di Koramil 07/Sambong, Koramil 08/
Kedungtuban, Koramil 09/Randublatung,
Koramil 10/Kradenan, Koramil 13/Kunduran
dan Koramil 15/Japah dibawah bimbingan
Babinsa yang ditunjuk sebagai
pendamping.
Lebih lanjut dikatakan, kegiatan tersebut
bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan
dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas
teritorial, serta memahami tugas-tugas di
lapangan yang akan diterapkan kembali ke
daerah masing-masing.
Dandim menambahkan, keenam personel
itu, setelah melaksanakan OJT nantinya
akan kembali ke Rindam IV/Diponegoro
dan selanjutnya akan ditempatkan sebagai
Babinsa di wilayah Kodam XVIII/Kasuari.
(Kodim 0721/Blora ).
Agustus 2021
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Asah Kemampuan Prajurit,
Kodim 0716/Demak Gelar latihan Menembak

Guna mempertajam kemampuan
perorangan, Kodim 0716/Demak
melaksanakan kegiatan latihan rutin
menembak senapan Triwulan III Tahun
2021 di Lapangan Tembak Perhutani
Kabupaten Demak. Kamis ( 5/8/2021).
Kegiatan menembak dilaksanakan
selama 3 hari. Hari ini merupakan hari
kedua pelaksanaan menembak yang
diikuti langsung oleh Dandim 0716/Demak
Letkol Arh M.Ufiz S.I.P.M.I.Pol.
Dandim 0716/Demak mengatakan,
menembak merupakan kemampuan dasar
yang harus terus diasah oleh para prajurit
Kodim 0716/Demak meski telah berdinas
di Komando Kewilayahan. “Karena
sifatnya yang mendasar, kemampuan
menembak wajib dilatihkan dalam rangka
memenuhi tantangan tugas kedepan”,
ucap Dandim.
Dandim
menambahkan,
kemampuan menembak senjata ringan
jenis laras panjang atau pistol wajib
dikuasai oleh Prajurit TNI sehingga
profesionalisme dalam penguasaan alat
peralatan seperti persenjataan menjadi
hal yang sangat penting.
Dandim berharap agar para peserta
latihan menembak serius dan fokus pada
latihan, “Ikuti semua arahan dari masingmasing koordinator menembak serta tidak
kalah pentingnya yaitu utamakan faktor
keamanan selama kegiatan berlangsung”,
ujar Dandim. ( Kodim 0716/Demak ).

Vaksinasi Rendah,
Kodim Rembang Bersama Kejari
Turun Tangan ke Desa Sulang
Kodim 0720/Rembang bersama Kejaksaan Negeri Rembang menggelar
vaksinasi di dua desa kecamatan Sulang. ( 19/8 ). Lokasi ini dipilih sebab
capaian vaksinasi dinilai masih rendah sehingga, dengan pelaksanaan ini
diharapkan bisa memaksimalkan target vaksinasi.
Dandim 0720/Rembang Letkol Kav Donan Wahyu Sejati meninjau
pelaksanaan vaksinasi di Desa Kunir, Sulang. Total sasaran ada 600 warga.
Dalam kegiatan vaksinasi ini masih memprioritaskan warga lanjut usia dan
dewasa.
Dengan telah divaksin, diharapkan masyarakat ikut mensosialisasikan
manfaat vaksinasi untuk membentuk kekebalan komunal di lingkungan sekitar.
Sehingga bisa meminimalisir resiko apabila terpapar Covid-19. ( Kodim 0720/
Rembang ).
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Danrem 074/Warastratama Bersama Walikota
Surakarta Serahkan 16 Rumah Hasil Program RTLH

Sebanyak 16 rumah hasil program renovasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) diserahkan secara simbolis oleh Walikota
Surakarta Gibran Rakabuming Raka bersama Komandan
Korem 074/Warastratama Kolonel Inf Deddy Suryadi di Balai
Tawang Arum Komplek Balaikota Surakarta, Selasa (24/08/
2021).
Penyerahan ditandai dengan pemberian kunci oleh
Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka dan Komandan
Korem 074/Warastratama Kolonel Inf Deddy Suryadi dengan
didampingi Dandim 0735 Surakarta Letkol Inf Wiyata S Aji
kepada masing-masing pemilik rumah yang merupakan warga
dari 5 Kecamatan di Kota Surakarta.
Komandan Korem 074/Warastratama Kolonel Inf Deddy
Suryadi menyampaikan bahwa program renovasi RTLH ini
merupakan kerjasama Korem 074/Warastratama dengan
Pemerintah Kota Surakarta dan Kodim 0735/Ska serta PT
Shopee Indonesia untuk mewujudkan rumah yang layak huni
bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Kota Surakarta.
“Sekarang ini sudah tiga gelombang yang kita laksanakan,
pertama ada 3 rumah tidak layak huni yang dibenahi, di tahap
kedua ada 9 rumah, kemudian ditahap ketiga ini ada 16 rumah
di 5 Kecamatan di Surakarta yang jadi sasaran pembenahan,”
tegas Danrem.
“Saya berharap, dengan pembenahan rumah RTLH,
warga dapat tinggal dengan kondisi yang nyaman dan
menerapkan pola hidup sehat, sehingga berpengaruh kepada
semangat kerja hingga bisa merubah ekonomi keluarga,”
pungkas Kolonel Inf Deddy Suryadi.
Sementara itu Walikota Surakarta Gibran Rakabuming
Raka menyampaikan bahwa di Kota Solo sudah ada program RTLH, tetapi belum bisa mencakup keseluruhan warga
masyarakat yang kurang mampu di seluruh wilayah Kota
Surakarta.
“Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada
Bapak-bapak TNI yang pada masa Pandemi Covid-19 ini,

selain memastikan kota Solo tetap aman dan kondusif juga
membantu penanganan Covid-19 serta masih bisa meluangkan
waktu untuk membantu warga masyarakat merenovasi rumah
yang tidak layak huni menjadi rumah Melati (Menjadi Layak
Tinggal),” tuturnya.
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Kodim 0726/Sukoharjo
Serbuan Vaksin di Centra Niaga Solo Baru

Kodim 0726/Sukoharjo kembali
menggelar Serbuan Vaksinasi TNI-Polri
di Centra Niaga Solo Baru Ds.
Madegondo Kec. Grogol Kab.
Sukoharjo. Serbuan vaksinasi kali ini
merupakan vaksinasi dosis ke 2
sejumlah 1.035 dosis (Sinovac), Rabu
(18/08/21).

Kodim 0728 Wonogiri menggelar
vaksinasi kepada ratusan santri dari
Pondok Pesantren Al Barru Bulusulur
Kecamatan Wonogiri Kota dan para
lansianya warga sekitar pondok
Pesantren yang belum divaksin. Sabtu
(21/8),
Dari 500 dosis vaksin yang
ditargetkan habis bahkan banyak calon
peserta yang kecelik karena tidak
kebagian vaksin. Di tempat terpisah
Kodim juga melakukan vaksinasi secara
‘jemput bola’ bagi kaum difabel di Desa
Wonokerto
“Kami ditunjuk dari Kodim 0728/
Wonogiri untuk melakukan vaksinasi ini.
Petugas vaksinasinya dari Kodim dan
Puskesmas Sidoharjo,” kata Ketua
Pondok Pesantren Al Barru Agung
Susanto di sela-sela acara.
Dia menambahkan, sasaran
vaksinasi itu adalah para santri,
pengasuh pondok dan lansia warga
sekitar pondok yang belum divaksin.
Vaksin yang digunakan adalah
AstraZeneca. Jeda vaksinasi dosis satu

Dandim 0726/Sukoharjo Letkol
Inf Agus Adhy Darmawan, S.I.P,
M.I.Pol meninjau langsung kegiatan
vaksinasi dosis ke 2 tersebut. Vaksinasi
dosis ke 2 ini menyasar kepada warga
masyarakat Kabupaten Sukoharjo
yang telah melaksanakan vaksinasi di
Sentra Niaga pada tanggal 17 Juli

2021 yang lalu.
“Untuk kegiatan ini kami
maksimalkan untuk para
peserta vaksin dosis ke 2
kepada para warga yang telah
mendapatkan vaksinasi pada
tanggal 17 Juli yang lalu, kami
kerahkan seluruh sumber daya
yang ada untuk
memaksimalkan kegiatan ini,
para anggota Kodim 0276/
Sukoharjo yang telah ditunjuk
untuk membantu, Danramil,
serta para vaksinator dari
Faskes Kartika 26 Kodim
0726/Sukoharjo, juga dari
DKK Kabupaten Sukoharjo,
Puskesmas Nguter, Gatak dan
Baki,” Papar Dandim 0726/
Sukoharjo.
“ Diharapkan dengan adanya
faksin dosis kedua ini sedikit demi
sedikit segera kita dapatkan imunitas
komunal bagi seluruh warga
Kabupaten Sukoharjo, sehingga kita
segera terbebas dari pandemi virus
Covid 19 ini,” Harap Dandim.
(Kodim 0726/Sukoharjo )

Kodim 0728/Wonogiri
Vaksinasi Ratusan Santri dan Lansia

dan dua adalah tiga bulan.
“Sasarannya
sudah
terdata
sebelumnya. Ini tadi ada juga yang
kecele dikira datang bisa langsung
vaksin. Tapi ya kita beri pemahaman
dan bisa menerima,” ujar Agung.
Camat Wonogiri Kota Joko
Purwidyatmo mengatakan pihaknya
Agustus 2021
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melakukan vaksinasi jemput bola bagi
para difabel. Hal itu dilakukan karena
difabel memiliki keterbatasan dalam
mobilitas. “Di Wonogiri Kota, ada 701
difabel. Itu dari yang masih bayi sampai
yang sudah lansia,” kata dia di sela
jemput bola vaksinasi. ( Kodim 0728/
Wonogiri ).
296

Gema DIPONEGORO

48

berita korem 074/WRT

Babinsa Sambungmacan
Dampingi Vaksinasi Lansia

Serda Budi Susetyo Babinsa Koramil 09/
Sambungmacan Kodim 0725/Sragen melakukan
pendampingan dalam pelaksanaan penyuntikan
vaksinasi Covid-19 tahap I untuk para lansia yang
dilakukan oleh Petugas Kesehatan UPTD Puskesmas
Sambungmacan, Rabu (11/8/2021 ).
Danramil -09/Sambungmacan melalui Babinsa
Serda Budi Susetyo mengatakan, bahwa para
Babinsa bersama Bhabinkamtibmas memang sering
terlibat dalam pendampingan pelaksanaan vaksinasi
Covid -19.
Kegiatan pendampingan bertujuan untuk memberikan
rasa nyaman dan aman kepada masyarakat yang
akan mendapatkan suntikan vaksinasi.
“Selain melakukan pendampingan para Babinsa
juga memberikan pemahanaman kepada masyarakat
bahwa vaksinasi tersebut aman untuk digunakan,”
jelasnya.( Kodim 0725/Sragen ).

Babinsa Pedan Dampingi Penyandang Disabilitas
Dan ODGJ Melaksanakan Vaksiniasi Covid-19
Babinsa Koramil 04/Pedan Kodim
0723/Klaten bersama Anggota BKO Yonif
400/Raider melaksanakan monitoring dan
pengamanan pelaksanaan Vaksinasi Covid-

Kegiatan tersebut dalam rangka
percepatan vaksinasi Covid-19 dan
untuk memaksimalkan kegiatan
vaksinasi bagi warga masyarakat desa
19 untuk warga penyandang Disabilitas di wilayah kecamatan Pedan,
dan ODGJ bertempat di Puskesmas terutama Lansia, ODGJ, Disabilitas
Pedan, Kecamatan Pedan , Kabupaten dan lain-lain untuk bisa mendapatkan
Klaten. Kamis ( 19/08/2021 )
Vaksin Covid-19.
Serka Sunarto Babinsa Koramil
04/Pedan menyampaikan Vaksinasi
Covid-19 pada kali ini untuk warga
masyarakat penyandang Disabilitas
dan ODGJ , kegiatan vaksinasi
tersebut berjalan dengan lancar
dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan. Dengan dilakukannya
vaksinasi atau imunisasi kepada
masyarakat, diharapkan dapat
membuat sistem kekebalan tubuh dan
mampu melawan saat terinfeksi
wabah tersebut.
Dinilai penyuntikan vaksin ini
sangat perlu dilakukan, sebab infeksi
virus Corona memiliki risiko kematian
dan daya tular yang tinggi. Oleh
karena itu, diperlukan cara lain untuk
membentuk sistem kekebalan tubuh,
yaitu dengan vaksinasi. (Kodim 0723/
Klaten ).
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Babinsa Koramil Jebres
Distribusikan Bantuan Sembako
dari TNI AD

Babinsa Koramil 16/ Miri
Bagikan Sembako Untuk Warga
Terdampak Covid-19

Babinsa Kel.Kepatihan Wetan Koramil 04/Jebres Kodim
0735/Surakarta Serda Budiono bersama Serda Lucky Munua
anggota Ba Otsus membantu pelaksanaan pendistribusian
bantuan sosial sembako dari TNI AD untuk warga kurang
mampu dimasa PPKM Level 4 diwilayah Kelurahan Kepatihan
Wetan Kec.Jebres Kota Surakarta, Sabtu ( 7/8 ).
Distribusi sembako ini merupakan bagian dari Program
Sosial TNI AD yang dibagikan kepada warga tidak mampu karena
dampak dari Pandemi Covid-19 sehingga bisa meringankan
beban mereka, adapun sembako terdiri dari Beras 5 kg, Mie
Telur 1 bungkus dan Mie Hun 1 bungkus.
Disela-sela memberikan bantuan Babinsa menyampaikan
himbuan guna pencegahan dan memutus rantai penyebaran
virus Covid 19 di wilayah Surakarta dan khusus di wilayah
Kelurahan Kepatihan Wetan dengan mengikuti protap Protokol
Kesehatan diantaranya tetap jaga jarak, memakai masker,
mencuci tangan dengan sabun, menjauhi kerumunan,
mengurangi mobilitas. (Kodim 0735/Surakarta ).

Dalam rangka meringankan beban warga kurang mampu
selama pelaksanaan PPKM level 4, Babinsa Desa Sunggingan
Koramil-16/Miri Kodim 0725/Sragen Sertu Mukmin melaksanakan
Bakti TNI pemberian Sembako kepada Ibu Kaliyem warga yang
terdampak Pandemi Covid 19 Dk Kropak Rt 13 Ds Sunggingan,
Kec.Miri Kab Sragen, Jum’at (13/8/2021 ).
Sertu Mukmin mengatakan, paket sembako ini diberikan
kepada warga yang benar-benar membutuhkan dan kurang
mampu secara ekonomi, yang benar-benar membutuhkan uluran
tangan kita dan kepada warga jompo, atau lanjut usia, yang
terdampak langsung PPKM level 4.
“Mudah-mudahan bantuan ini bisa sedikit meringankan
beban warga, selama pelaksanaan PPKM level 4 dan diharapkan
juga masyarakat Desa Sunggingan tetap, senantiasa menegakkan
disiplin prokes dengan menerapankan 5M”, ujar Sertu Mukmin. (
Kodim 0725/Sragen ).

Kodim Karanganyar
Bagikan Paket Obat ke Isoman

Kodim 0727/Karanganyar melalui Babinsanya bersama
satgas Covid-19 Kabupaten Karanganyar menditribusikan
paket obat kepada warga terpapar Covid-19 yang menjalani
isolasi mandiri maupun terpusat. Jumat (6/8/2021).
Dandim 0727/Karanganyar Letkol Inf Ikhsan Agung
Widyo Wibowo mengatakan istansinya menerima paket obat-

obatan dan vitamin dari jajaran pusat dalam tiga peruntukan.
Ada kategori yang ditentukan untuk penerima obat-obatan.
Jadi tidak semuanya mendapatkan obat. Kriterianya itu untuk
warga yang dinilai tidak mampu dan menjalani isolasi mandiri,”
ujar Dandim.
Lebih lanjut dikatakan, masing-masing paket obat tersebut
berbeda fungsi berdasarkan tingkat gejala yang dialami pasien.
Untuk paket dua, ditujukan bagi pasien dengan gejala sedang.
Sedangkan, paket tiga diperuntukan bagi pasien Covid-19
dengan gejala lebih berat. Diharapkan, adanya bantuan paket
obat tersebut dapat menekan angka persebaran Covid-19 dan
BOR di sejumlah rumah sakit dapat dikendalikan.
Adapun kiriman pertama diterimanya untuk 171 sasaran,
paket selanjutnya untuk 923 sasaran dan paket tiga untuk 459
sasaran. Paket tersebut didistribusikan ke warga terpapar Covid19 yang sedang menjalani isolasi mandiri maupun terpusat.
Dandim menambahkan, pendistribusian akan dilakukan
oleh Bidan Desa dibantu oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas
di desa masing-masing. Terkait isi paket obat, Dandim
menjelaskan terdapat suplemen vitamin C 250 ml,
paracetamol, vitamin D3 1.000 IU dan sejumlah obat lainnya.
( Kodim 0727/Karanganyar ).
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Aster Kasad Kunjungi OJT Bintara Otsus Papua di
Wilayah Kodim 0727/Karanganyar

Asisten Teritorial Kepala Staf
Angkatan Darat (Aster Kasad) Mayor
Jenderal TNI Nurchahyanto, M.Sc.
meninjau personel Bintara Abituren
(lulusan) Pendidikan Kejuruan Bintara
Otonomi Khusus (Dikjurba Otsus) TNI
AD tahun 2021 asal Kodam XVIII
K asuari Papua yang sedang
melaksanakan On The Job Training
(OJT) di Kodim 0727/Karanganyar.
Jum’at (20/08/2021).
Kodim 0727/Karanganyar adalah
salah satu dari Satuan Teritorial di
jajaran Kodam IV/Diponegoro yang
menjadi lokasi untuk mengaplikasikan
materi pendidikan dasar yang telah
ditempuh dari Rindam IV/Diponegoro.
Ada 9 Bintara Otsus yang telah
dijadwalkan selama 10 Minggu mulai
dari tanggal 6 Agustus hingga 20

Oktober 2021.
Selain mematangkan prinsip dasar
Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8
Wajib TNI pendampingan secara
langsung oleh para Babinsa organik
sebagai mentor dan orang tua asuh,
diharapkan dapat menularkan ilmu dan
pengalamannya disamping juga
mengajarkan ilmu teritorial dan
lingkungan, cara bergaul dengan
masyarakat, perangkat desa dan cara
mencermati situasi keadaan, kemudian
menuangkannya dalam bentuk
laporan.
Adapun sasaran yang akan dicapai
adalah terwujudnya pemahaman
tentang wawasan kebangsaan dan bela
negara, terwujudnya kepribadian yang
memiliki semangat juang, rasa
nasionalisme dan mencintai NKRI dan
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yang terakhir adalah terwujudnya
pemahaman dan penguasaan dalam
mengaplikasikan
pengetahuan
teritorial.
Kegiatan yang dilaksanakan oleh
para peserta OJT antara lain
pengumpulan data Teritorial di Desa
Bululukan kec. Colomadu untuk
mendukung tugas pokok Babinsa di
wilayahnya, karya bhakti bersama
masyarakat membuat talud dan saluran
air di Desa Suruhkalang Kec. Jaten,
membina kesegaran jasmani dan
olahraga umum dengan para pemuda
setempat, melaksanakan pembina
generasi muda pelajar di MAN 2
Gondangrejo, Komunikasi sosial dengan
warga setempat, pembinaan Pramuka
di SMK Penda 3 Jatipuro, pembinaan
UMKM pembuatan kerupuk di
lingkungan Manggun, Musrenbang
tingkat Desa, mengajar sekolah Dasar,
penanggulangan bencana alam dan
lainnya.
Sebagai kegiatan tambahan yaitu
patroli PPKM di wilayah Colomadu
untuk mematuhi Protkes, serta
pembagian Bansos Sembako untuk
wara masyarakat tidak mampu serta
janda di lingkungan Manggung.
Kegiatan ini bertujuan untuk
meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan dalam pelaksanaan tugas
teritorial, serta memahami tugas-tugas
dilapangan yang akan diterapkan
kembali di daerah masing-masing. (
Kodim 0727/Karanganyar ).
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