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Pembaca yang terhormat
Pada tanggal 5 Oktober 2021, Tentara Nasional Indonesia
memperingati HUT ke-76. Upacara HUT ke-76 TNI berlangsung di
Istana Merdeka dengan Inspektur Upacara Presiden RI. Ir. Joko
Widodo dan disiarkan secara virtual ke seluruh Indonesia.
Dalam pidatonya, Presiden mengatakan menghadapi spektrum
ancaman yang semakin luas, transformasi pertahanan harus terus
dilanjutkan untuk meletakkan fondasi bagi pembentukan kapabilitas
pertahanan modern yang relevan dengan perkembangan teknologi
militer terkini. Sehingga TNI dapat bertransformasi menjadi kekuatan
pertahanan Indonesia yang mampu berperan di lingkungan strategis
regional maupun global. Liputan rangkaian kegatan HUT ke-76 TNI
dapat disimak pada Rubrik Fokus
Selanjutnya pada Rubrik Binter, redaksi tampilkan kegiatan
penutupan TMMD Reguler ke-112 di wilayah Kodam IV/Diponegoro.
Program sinergi TNI bersama Polri dan Pemda berlangsung sukses
dan mendapat apresiasi yang sangat bagus dari masyarakat.
Informasi lain yang redaksi sajikan diantaranya Upacara
Kenaikan Pangkat periode 1 Oktober 2021, peringatan Hari Kesaktian
Pancasila secara virtual dan acara Coffe Morning Kapendam dengan
rekan-rekan wartawan, pemberangkatan Satgas Yonif 410/Alugoro
keperbatasan PNG.Latihan Bersama Yonif Raider 400/BR dengan
US Army.
Pada rubrik Ragam Presiden Joko Widodo meresmikan
peluncuran Program Penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima
dan Warung (BT-PKLW) di kawasan Malioboro, peresmian Gatot
Soebroto Private Museum, peringatan Pertempuran Lima Hari Di
Semarang dan launching program Polda Jateng Mageri Segoro.
Berbagai kegiatan satuan juga ditampilkan dalam Lensa dan
Peristiwa, Rubrik Berita Batalyon, Berita Korem dan Ruang Persit.
Tetap semangat dan terus berkreatifitas. (Redaksi)

Sekapur Sirih
Redaksi menerima tulisan berupa :
Artikel umum (Opini, kesehatan, pengetahuan, hukum,
teknologi, motivasi, prestasi satuan/individu),
berita atau foto, kartun dan karikatur
terutama yang berkaitan dengan kemanunggalan TNI dan
rakyat. Untuk kebutuhan alokasi, redaksi berhak untuk
menyunting naskah.
Ketentuan umum :
1. Artikel menyangkut tema yang sedang berkembang.
2. Untuk Opini disampaikan dalam bentuk essay bebas,
maksimal 1000 karakter.
3. Sertakan foto terbaik untuk mendukung artikel.
4. Pengiriman naskah paling lambat tanggal 15 setiap
bulannya.
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Sampai hari ini masih berada dalam
bayang-bayang pandemi Covid-19. Bila
diibaratkan sebagai perang, melawan
virus Covid-19 seperti dalam perang
yang berlarut-larut, perang yang sangat
menguras tenaga, menguras pikiran,
mental, dan semangat juang. Perang
yang membutuhkan kewaspadaan,
kecepatan, sinergi, dan pemanfaatan
ilmu pengetahuan dan teknologi.
Demikian pidato Presiden RI, Ir Joko
Widodo pada Upacara Peringatan HUT
Ke-76 TNI tanggal 5 Oktober 2021 di
Istana Merdeka, Selasa (5/10/2021).
Upacara dengan protokol kesehatan
ketat dihadiri Wakil Presiden, Ibu Iriana
Joko Widodo, Ibu Wury Ma’ruf Amin,
Petinggi TNI dan para pejabat negara
dan disiarkan virtual di seluruh
Indonesia.
Menurut Presiden keberhasilan kita
dalam menangani pandemi Covid-19 ini
tidak terlepas dari peran besar TNI yang
selalu menunjukkan profesionalisme
dalam setiap penugasan. Kemampuan
perorangan, kemampuan satuan,
pemanfaatan ilmu pengetahuan dan
teknologi termasuk alutsista telah
digunakan dan dikerahkan dalam
menunaikan setiap tugas yang
diberikan.

Lebih lanjut Presiden mengatakan
menghadapi spektrum ancaman yang
semakin luas, transformasi pertahanan
harus terus dilanjutkan untuk meletakkan
fondasi bagi pembentukan kapabilitas
pertahanan modern yang relevan
dengan perkembangan teknologi militer
terkini. Sehingga TNI dapat
bertransformasi menjadi kekuatan
pertahanan Indonesia yang mampu
berperan di lingkungan strategis regional
maupun global.
Presiden minta, kesigapan TNI ini
untuk selalu diaktifkan dalam
menghadapi spektrum ancaman yang
lebih luas, seperti pelanggaran
kedaulatan, pencurian kekayaan alam
di laut, radikalisme, terorisme, ancaman
siber, dan ancaman biologi, termasuk
juga ancaman bencana alam.
Presiden menambahkan penguatan
budaya strategis prajurit dan perwira TNI
harus tetap menjadi fondasi utama
transformasi pertahanan, yaitu TNI yang
manunggal dengan rakyat, dengan
sistem pertahanan keamanan rakyat
semesta yang defensif aktif dengan
pertahanan berlapis dan memanfaatkan
lompatan teknologi militer dan investasi
pertahanan yang terencana.
Presiden menegaskan perlunya
Oktober 2021
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bergeser dari kebijakan belanja
pertahanan menjadi kebijakan investasi
pertahanan yang berpikir jangka
panjang, yang dirancang sistematis, dan
yang dijalankan secara konsisten dan
berkelanjutan. Untuk itu, Presiden
memerintahkan agar terus melakukan
adopsi dan inovasi teknologi mutakhir
di negara kita, bergerak aktif dalam
konsorsium industri pertahanan global,
memegang teguh semangat kemandirian
dan penguatan industri pertahanan
dalam negeri untuk mewujudkan
kekuatan pertahanan Indonesia yang
lebih mumpuni.
Presiden mengucapkan “Selamat
Hari Ulang Tahun ke-76 Tentara
Nasional Indonesia”.
“Rakyat, bangsa, dan negara juga
menyampaikan penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada jajaran TNI
yang selalu menjadi penjaga utama
kedaulatan bangsa, menjaga keutuhan
wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia berdasarkan Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945, serta
melindungi bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia dari
segala ancaman dan gangguan”,
tambah Presiden. (GD)
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Sinergitas
TNI-Polri, Pemda dan Stakeholder

Bersatu Hadapi Covid-19

Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto beserta pejabat utama
Kodam IV/Diponegoro dan Forkopimda Jateng mengikuti Upacara HUT ke-76
TNI, bertempat di Lapangan Makodam IV/Diponegoro yang diselenggarakan
secara virtual langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (05/10/2021).
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke76 Tahun 2021 dengan tema “Bersatu, Berjuang, Kita Pasti Menang” dengan
bertindak sebagai Inspektur Upacara Presiden RI. Ir. Joko Widodo.
Upacara diawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya
dan dilanjutkan dengan mengheningkan cipta yang dipimpin oleh Inspektur
Upacara. Selanjutnya, pembacaan Sapta Marga, pembukaan tanda kebesaran,
pemberian penghargaan tanda kehormatan kepada prajurit TNI berprestasi.
Jokowi dalam pidato menyampaikan terima kasih kepada seluruh prajurit
TNI yang tidak hanya sekadar menjadi penjaga utama kedaulatan negara dan
keutuhan wilayah NKRI, namun juga melindungi segenap bangsa dan seluruh
tumpah darah Indonesia.
“TNI juga bisa diandalkan untuk membantu masyarakat menghadapi
tantangan lain, dari bencana alam sampai pandemi Covid-19,” kata Presiden.
Oktober 2021
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Terima Kasih Pangdam
Usai upacara, Pangdam IV/
Diponegoro mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah
membantu tugas-tugas TNI khususnya
kesatuan Kodam IV/Diponegoro.
“Dalam situasi dan kondisi saat ini,
saya atas nama pribadi mengucapkan
terima kasih kepada seluruh pihak, TNIPOLRI, pemerintah daerah dan
stakeholder yang lain yang tidak dapat
disebutkan yang selalu membantu dan
support dalam setiap tugas TNI agar
bisa berjalan dengan lancar,” papar
Mayjen TNI Rudianto.
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen
TNI Rudianto mengatakan tema HUT ke76 tahun 2021 “Bersatu Berjuang, Kita
Pasti Menang” ini selaras dengan situasi
pandemi saat ini.
Prajurit TNI bersama pemerintah
daerah dan stakeholder terkait ikut
terlibat aktif dalam penanganan
pandemi. Selama hampir 2 tahun
berjalan, sinergitas antara TNI-Polri,

Pemda maupun Stakeholder yang lain
bersatu padu dalam menghadapi Covid19.
Kodam
IV/Diponegoro
mengerahkan seluruh prajurit TNI, ikut
membantu penanganan pandemi Covid19 di daerah masing-masing. Mulai dari
penanganan kasus Covid-19, hingga
pelaksanaan vaksinasi massal.
Pangdam menjelaskan, dalam
menghadapi spektrum ancaman yang
tidak hanya serangan lawan terlihat juga
ancaman pandemi global saat ini,
mohon doa restu kepada seluruh
masyarakat, mohon bantuan dan
support serta kerja samanya sehingga
apapun yang kita lakukan tanpa bantuan
dari masyarakat kami tidak bisa
melakukan apapun. Saya pribadi dan
seluruh prajurit Kodam IV/Diponegoro
memohon maaf jika dalam penanganan
kami belum maksimal dan terdapat
kekurangan.
Pangdam juga menjelaskan, dalam
situasi pandemi di seluruh wilayah Jateng
Oktober 2021
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jajarannya telah berupaya tetap
menjalankan program-program yang
sudah berjalan. Termasuk, penyelesaian
program vaksinasi masal yang
dicanangkan pemerintah.
“Kami juga mengerahkan rumah
sakit yang ada dan tenaga kesehatan
untuk melakukan vaksinasi kepada
masyarakat. Ini semua dilakukan, untuk
mempercepat herd immunity atau
kekebalan kelompok kepada masyarakat.
Tujuannya, agar 70 persen warga Jateng
sudah mendapatkan vaksin dosis
lengkap,” tandasnya.
Pangdam juga mengucapkan
selamat ulang tahun ke-76 kepada
seluruh prajurit TNI dimanapun bertugas,
khususnya kepada prajurit Kodam IV/
Diponegoro karena bertepatan hari ini
berulang tahun ke-71.
“Mari bekerja-sama dan saling
support sehingga semuanya dapat
berjalan dengan lancar sebab bersatu,
berjuang, kita pasti menang” pungkasnya.
(GD)
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Semarak Kegiatan HUT TNI
Dalam rangka HUT ke-76 TNI dan HUT
ke-71 Kodam IV/Diponegoro, berbagai kegiatan
telah dilaksanakan diantaranya donor darah,
vaksinasi, bantuan sosial, tablig akbar dan Doa
Bersama, Ziarah kepada para sesepuh.
Kegiatan donor darah dilaksanakan di Balai
Diponegoro, Jumat (24/9) dan diikuti prajurit,
PNS dan Persit Kartika Chandra Kirana.
Tablig Akbar dan Doa Bersama
Tablig akbar dan doa bersama dilaksanakan
secara virtual di Balai Diponegoro, Watugong,
Semarang (04/10/2021).
Kegiatan dihadiri Pangdam IV/Diponegoro
Mayjen TNI Rudianto, Wagub Jateng H Taj
Yasin Maimoen, Kapolda Jawa Tengah Irjen.
Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H, S.St, M.K., serta
pemuka agama Islam yaitu Habib Muhammad
Luthfi Bin Yahya, yang diwakilkan oleh K.H.
Dr. Sam’ani Sya’roni. M.A., dan K.H Munif
Muhammad Zuhri.
“Melalui kegiatan ini, mari kita bersamasama memanjatkan doa untuk para Pahlawan
maupun prajurit yang telah gugur demi
menjalankan tugas menjaga keutuhan dan
kesatuan NKRI, agar mereka mendapatkan
tempat terbaik di sisi Tuhan YME,” kata
Pangdam.
Pangdam juga mengajak mendoakan rekan-

rekan prajurit yang sedang menjalankan tugas supaya dapat berjalan
dengan baik dan lancar serta mendoakan yang sedang sakit agar diberi
kesembuhan.
Dalam situasi pandemi covid-19 untuk wilayah Jateng,
jajaran TNI telah berupaya untuk tetap menjalankan program-program
yang telah berjalan di wilayah Kodam IV/Diponegoro, khususnya dalam
rangka menyambut perayaan HUT TNI ke-76.
Disampaikan Panglima, wabah pandemi covid-1 tidak hanya terjadi
di Indonesia, namun juga beberapa negara di dunia juga mengalami
kendala akibat covid-19. Yang membedakan, ada nilai nilai yang
memberikan kelebihan untuk Bangsa Indonesia, yaitu semangat gotong
royong yang tinggi, kebersamaan, bahu membahu sehingga penurunan
angka Covid-19 dapat terlihat dengan nyata.
“Kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa menangani pandemi
ini sendiri, kita harus bekerja sama bahu-membahu. Together We Can
(Bersama-sama kita bisa), Bersatu berjuang kita pasti menang,” tandas
Pangdam.
Oktober 2021
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Beberapa kegiatan yang telah dilakukan, imbuh
Pangdam, seperti donor darah, vaksinasi, bantuan sosial
dan sebagainya diharapkan dapat menjadi amal ibadah
bagi kita semua. Pelaksanaan kegiatan ini juga ditujukan
untuk mengevaluasi diri khususnya untuk jajaran Kodam
IV/Diponegoro, termasuk kepada unsur-unsur pimpinan
maupun prajurit dan PNS Kodam IV/Diponegoro.
“Lanjutkan dan tingkatkan dengan harapan di masa
yang akan datang kita akan mendapatkan sesuatu
yang lebih baik,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Kapolda Jateng juga
mengungkapkan rasa bangganya, sebab dalam
perayaan HUT TNI dan HUT Kodam IV/Diponegoro,
tidak hanya diperingati oleh kesatuan keluarga
besar TNI, tetapi diperingati juga oleh seluruh rakyat
Indonesia.

Ziarah
Ziarah dalam rangka menyambut HUT ke-76 TNI serta HUT
ke-71 Kodam IV/Diponegoro dilaksanakan Pangdam IV/
Diponegoro Mayjen TNI Rudianto bersama Kapolda Jateng Irjen
Pol Ahmad Luthfi ke Makam Jenderal Besar H.M. Soeharto di
Astana Giri Bangun Matesih Kabupaten Karanganyar, Senin
(4/10/2021). Turut mendampingi Wagub Jateng, Taj Yasin
Maimoen dan sejumlah pejabat utama dari unsur TNI, pejabat
utama Polda serta Forkompinda setempat.
Pangdam IV/Diponegoro mengatakan tujuan dari ziarah
ialah memberikan penghormatan
kepada founding father (bapak pendiri)
di Indonesia. Jasa Jenderal Besar
H.M. Soeharto untuk Indonesia sangat
besar, almarhum banyak memberikan
kontribusi demi kemakmuran serta
kemajuan Bangsa Indonesia. Hal ini
diharapkan generasi penerus dapat
meniru
pengabdiannya serta
melanjutkan perjuangan-perjuangan
yang telah dilakukan.
“Semoga dari kegiatan ini dapat
memacu dan menjadi penyemangat
dalam rangka memajukan Indonesia
menjadi lebih maju, lebih tangguh dan
bisa keluar dari situasi pandemi Covid19,” jelas Pangdam.
Oktober 2021
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Sementara itu, ziarah nasional
dalam rangka HUT ke-76 TNI ke
Makam Panglima Besar Jenderal
Soedirman di Taman Makam Pahlawan
(TMP) Kusumanegara Yogyakarta,
dipimpin Gubernur Akademi Angkatan
Udara (AAU) Marsda TNI Nanang
Santoso Senin (4/10/2021).
Ziarah diikuti Danrem 072/
Pamungkas Brigjen TNI Afianto, Waka
Polda DIY Brigjen Pol Raden Slamet
Santoso, Danlanud Adisucipto Marsma
TNI M Yani Amirullah, Kasipers Kasrem
072/Pmk Kolonel Caj Yohanes Yudy
Catur, Palakhar Lanal Yogyakarta Letkol
Laut Agus Slamet serta putra pangsar
Jenderal Soedirman, Teguh Soedirman.
Danrem 072/Pamungkas Brigjen
TNI Afianto mengatakan, kegiatan
ziarah nasional ini menjadi agenda rutin
menjelang HUT TNI. Selain itu juga
sebagai bentuk rasa penghormatan dan
menghargai jasa-jasa para Pahlawan
yang telah gugur. Apalagi berdirinya
NKRI tidak terlepas dari pengorbanan
para pahlawan.
“Kami berharap para prajurit TNI
bisa meneladani jiwa dan semangat
patriotik para pahlawan dan selanjutnya
dapat menjadi penerus perjuangan demi
tetap tegaknya NKRI,” katanya.

Kejutan Kue Ulang Tahun
Momentum HUT ke-76 TNI juga
dirayakan Polda Jawa Tengah. Kapolda
Jateng Irjen Ahmad Luthfi memberikan
kejutan kue ulang tahun untuk Pangdam
IV/Diponegoro Mayjen Rudianto di
kediamannya di Puri Wedari, Semarang,
Selasa (5/10).
Ada momen menarik saat
pemberian kejutan kue ulang tahun TNI
tersebut, dimana Pangdam memberikan
potongan kue bertuliskan Dirgahayu TNI
ke-76, Bersatu, Berjuang, Kita Pasti
Menang itu kepada Kapolda Jateng.
Rombongan dari Polda Jateng

Oktober 2021
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langsung menyanyikan lagu ulang tahun
saat Mayjen TNI Rudianto membukakan
pintu. Kejutan itu pun disambut baik
oleh mayjen TNI Rudianto.
“Ini murni dari hati, antara kita (TNIPolri) tidak ada persaingan, yang ada
adalah saling membantu,” kata Mayjen
TNI Rudianto.
Kue ulang tahun yang dibawa Irjen
Pol Luthfi itu pun langsung dipotong.
Potongan kue pertama pun langsung
disuapkan mayjen TNI Rudianto untuk
Irjen Pol Luthfi.
“Ini spesial untuk sahabat saya,”
kata Mayjen TNI Rudianto.
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Kunjungi Radio Suara Diponegoro
Usai melaksanakan upacara HUT ke76 TNI di Makodam
dan bertemu insan pers, para pejabat didaulat mengunjungi
Radio Suara Diponegoro. Di radio yang bermarkas di Pendam
IV/Diponegoro, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto
Pangdam IV/Diponegoro :
Pertama, terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang
selama ini telah memberika support yang luar biasa kepada Kodam
IV/Diponegoro, khususnya Polri, pemerintah daerah , Forkopimda
dalam hal ini ada DPRD, Kajati dan semua stekeholder bersatu
padu membantu kami dalam melaksanakan tugas.
Seiring dengan thema HUT “ Bersatu, Berjuang dan Kita Pasti
Menang”, artinya mengandung maksud bahwa semua harus
gotong royong, semua harus sinergi, semua harus bersama-sama
“Together We Can” , tanpa kebersamaan kita tidak bisa melakukan
apapun.
Pangdam juga mengucapkan terima kasih kepada stakeholder
sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Harapannya
kepada seluruh masyarakat di Jawa Tengah untuk selalu memberi
masukan, selalu dapat bekerja sama dan selalu berkolaborasi
dengan kami.
Pangdam juga mohon maaf jika selama ini dalam penugasan
ada kekurangan, dan apabila selama berinteraksi semua prajurit2
kami ataupun saya sendiri juga ada kekurangan dan
kesalahfahaman, ada selisih pendapat dan sebagainya. Jawa
Tengah Pasti Oke.
Dalam HUT TNI agendanya yang sudah berlangsung ada
donor darah, serbuan vaksinasi, pembagian sembako, membantu
masyarakat2 yang terdampak, membantu jambanisasi, RTLH ,
banyak yang telah kita lakukan dan itu semua kolaborasi. TNI
tidak sendiri dibantu oleh semua fihak, dan program ke depan
kita membantu mensukseskan pemerintah daerah. Program bapak
gubernur bahwa herd imunity, Jawa Tengah dua bulan ke depan
harus mencapai 70 persen.
Wagub Jateng :
Pertama saya ucapkan kepada TNI “Selamat Ulang Tahun
yang ke 76” dan “HUT Kodam IV/Diponegoro yang ke 71”.
Kita melihat sejarah yang panjang bahwa kita tanpa TNI
tidak bisa merdeka seperti ini. Kita tanpa TNI dan juga seluruh
stakeholder termasuk Polri maka kami tidak belum tentu
bisa menurunkan penularan covid 19 di Jawa Tengah. Maka
kami atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan
seluruh rakyat Jawa Tengah mengucapkan terima kasih atas
dedikasi yang telah menjaga harmonisasi, dan menjaga
stabilitas di lingkungan masyarakat.
Semangatlah untuk TNI.

bersama Kapolda Jateng Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, Wakil
Gubernur Taj Yasin Maimoen, Ketua DPRD Jateng H. Bambang
Kusriyanto, B.Sc dan Kepala Kajati diberikan kesempatan untuk
menyampaikan sepatah dua patah kata.
Kapolda :
Pertama, saya ucapkan kepada TNI “Selamat Ulang Tahun
yang ke 76 dan HUT Kodam IV/Diponegoro ke 70.
Harapan saya TNI-Polri yang merupakan garda terdepan
terkait menciptakan situasi yang harmonis merupakan
panggilan tugas sehingga sinergitas TNI Polri khususnya di
Jawa Tengah perlu terus ditingkatkan. Selama ini memang
sudah bagus tapi akan kita tingkatkan kembali dari satuan
terkecil , Babinsa, Babinkamtibmas kemudian Koramil,
Polsek, Polres ke Kodim bahkan Kodam. Dengan demikian
ini akan memberikan suatu kenyamanan baik itu
harkamtibmasnya maupun keamanan wilayah untuk TNI
dan Polri.
Sebagai Kapolda, saya senang sekali kalau pola ini terus
dilaksanakan sehingga tidak ada gangguan dan ancaman
selama kita mampu. Saya memerintahkan di seluruh
jajaran agar kita merapatkan barisan bahwa kita
merupakan suatu keluarga yang tidak bisa terpisahkan.

Ketua DPRD Jateng :
Setiap tanggal 5 Oktober ini kita akan ingat jengle lagu yang
sangat menginspirasi pada saat itu, “ Angkatan bersenjata
Republik Indonesia “. Lagu tersebut sangat menginspirasi
tentang rasa nasionalisme.
Kita berharap bahwa tahun ini semangat kebangsaan dan
semangat berjuangan pada diri prajurit juga ditanamkan
tidak hanya para prajurit-prajurit TNI tapi juga bisa mengalir
kepada setiap insan yang ada di tanah air kita.

Kejati :
Kami mewakili Pimpinan dan Jajaran Kejaksaan Tinggi
Jawa Tengah dan Kejaksaan Negri seluruh Jawa Tengah
menyampaikan, “Selamat Ulang Tahun ke 76 dan HUT
Kodam IV/Diponegoro ke 71, kami berharap semoga TNI
semakin profesional, menjadi benteng dalam
mempertahankan NKRI dan makin manunggal dengan
Rakyat.
“Bersama Rakyat TNI Kuat “.
Oktober 2021
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Usai dari radio Suara Diponegoro,
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI
Rudianto bersama Forkopimda Jateng
melaksanakan kunjungan ke Grup 2
Kopassus yang bermarkas di Kec.
Kartasura, Kab.Sukoharjo.
Sesampai di asrama, Pangdam
beserta rombongan disambut meriah
oleh seluruh prajurit Grup 2 Kopassus
dipimpin oleh Dangrup Kolonel Inf
Sabdono Budi Wiryanto, S.E.
dilanjutkan foto bersama serta
berkeliling asrama menggunakan
kendaraan tempur, dilanjutkan dengan
melakukan Ziarah di Makam Mbah Suro
yang letaknya di dalam asrama.
Pangdam mengucapkan selamat
HUT TNI ke-76 kepada seluruh prajurit
Grup 2 Kopassus, baik yang hadir dalam
kegiatan tersebut maupun yang sedang
melaksanakan tugas, semoga TNI tetap
jaya dan selalu kompak.
Pangdam juga berterimakasih
kepada Grup 2 Kopassus atas
kontribusinya dalam membantu
penanganan Covid-19, sehingga
penangannya dapat lebih cepat teratasi.
Ditempat yang sama Kapolda Jateng
Irjen. Pol. Drs. Ahmad Luthfi, S.H.,
S.St., M.K., menambahkan selama ini
sinergitas TNI-Polri sudah berjalan
dengan sangat baik sehingga semua
tantangan maupun rintangan dapat
dengan cepat diatasi.

Wagub Jateng, Taj Yasin Maimoen
juga
mengungkapkan
rasa
terimakasihnya kepada Grup 2
Kopassus, khususnya kepada TNI sebab
sudah banyak membantu Pemda dalam
penanganan Covid-19 maupun yang
lainnya.
“Sejarah Kartasura adalah garda
terdepan dalam membela negara, saya
berharap kita bersama sama untuk
membangun keutuhan NKRI”
Diakhir kunjungannya Pangdam
juga turut memberikan bantuan yang
diterima langsung oleh Dangrup yang
disaksikan oleh seluruh anggota Grup 2
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Kopassus.
Turut hadir dalam kunjungan
tersebut Asrendam IV/Diponegoro
Kolonel Inf Hery Setiyanto, Aslog
Kasdam IV/Diponegoro Kolonel Inf
Amin Taufiq, S.Sos., Danrem 074/Wrt
Kolonel Inf Rudy Saladin M.A.,
Danlanal Semarang Kolonel Laut (P)
Nazarudin, CHRMP., Kapendam IV/Dip
Kolonel Inf Enjang S.I.P., Dandenkesyah
04.04.04-Ska Letkol Ckm dr. Ujang
Setijawan, Sp. B, Msi, Med., Para
Dandim jajaran Korem 074/Wrt, Para
Kapolres Se-Solo Raya dan Forkopimda
Kab. Sukoharjo. (GD)
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Silaturahmi
Ulama, Umara dan FKUB se-Jateng

Dalam rangka penyatuan visi dan misi
penanganan Covid-19 di wilayah Jateng,
Kodam IV/Diponegoro menyelenggarakan
silaturahmi dengan Forkopimda Jateng,
para Ulama, Umara dan FKUB se-Jateng,
di Balai Diponegoro, Rabu (6/10/2021).
Kegiatan mengambil tema “Membangun
kesadaran bersama guna menghadapi
pandemi Covid-19 dalam rangka
menciptakan ketahanan nasional yang
tangguh”.
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI
Rudianto mengatakan tujuan kegiatan
guna bersinergi dalam menangani Covid19 secara serempak, sebab tidak ada
institusi yang dapat menangani Covid-19
dengan cara sendiri.
Pangdam mengungkapkan TNI akan
selalu berkontribusi positif untuk seluruh
masyarakat khususnya Jateng termasuk

selalu menjaga sinergitas semua lapisan,
baik dalam memberikan masukan, bantuan
maupun support.
Mengutip amanat Presiden RI pada
perayaan HUT TNI ke-76 yang
mengatakan saat ini Indonesia masih
menghadapi situasi pandemi Covid-19
termasuk diantaranya 215 negara di dunia,
maka ancaman yang dihadapi bisa militer
maupun non-militer.
Untuk itu dalam memutus rantai
penyebaran Covid-19 di Indonesia
khususnya Jateng, sesuai tema HUT ke76 TNI “Bersatu, Berjuang, Kita Pasti
Menang”, sinergitas menjadi faktor utama
dalam menekan angka penyebarannya.
Berkat sinergitas dan gotong royong,
Indonesia dapat menurunkan angka
Covid-19 dan dapat mengatasinya dengan
baik.
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Disamping
itu,
membangun
kesadaran di tiap diri juga menjadi hal yang
utama.Tanpa kesadaran diri, kita tidak
dapat membangun Indonesia yang
tangguh dan maju.
Mewakili Gubernur Jateng H. Ganjar
Pranowo, S.H, M.IP, Kepala Biro Kesra
Jateng Drs. Imam Maskur, M.Si.,
mengucapkan Dirgahayu TNI ke-76
semoga semakin maju, solid dan jaya.
Kiprah TNI dalam menjaga kedaulatan
negara maupun masyarakat sudah tidak
diragukan lagi, termasuk menjaga
ancaman dari luar maupun dalam negeri.
“TNI tidak sendirian, masih ada Polri,
Pemda serta tokoh agama, sehingga
permasalahan bangsa dapat terselesaikan
dengan baik. Gotong royong menjadi
senjata utama Indonesia dalam menjawab
tantangan yang ada”, tambahnya.
Kapolda Jateng Irjen. Pol. Drs. Ahmad
Luthfi, S.H., S.St., M.K., Sinergitas TNI
dengan Polri serta masyarakat tidak dapat
ditawar lagi, karena pada hakekatnya TNI
merupakan alat negara dalam berdirinya
NKRI.
Bentuk kerja keras Forkompinda dan
masyarakat di Jateng, terlihat saat
menangani krisis membludaknya warga
yang tertular covid-19 di Kudus. “Berkat
kerja keras Forkompinda Jateng dan
Pemda setempat, model penanganan
covid-19 di Kudus dijadikan percontohan
nasional,” papar Kapolda
Dr. (H.C). Habib Muhammad Luthfi
bin Yahya mengajak seluruh Ulama dan
Umara untuk mengajak masyarakat agar
tidak takut serta memberikan pemahaman
di masing masing wilayahnya tentang
Covid-19 dengan menegakkan protokol
kesehatan di tiap diri masyarakat.
“Insyaalah jika tokoh agama yang
berbicara masyarakat akan lebih taat”.
Pada kesempatan tersebut, dilakukan
pembacaan Ikrar dan penandatanganan
ikrar sebagai bentuk solidaritas dan
sinergitas yang hadir dalam kegiatan. (GD)
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Pangdam IV/Diponegoro Mayjen
TNI Rudianto memimpin Upacara
Kenaikan Pangkat Perwira Menengah
(Pamen) bertempat di Balai Diponegoro,
Watugong, Semarang, Jumat (01/10/
2021). Laporan Korps diikuti tujuh
Pamen terdiri dari 5 Kolonel dari jajaran
Kodam IV/Diponegoro dan 2 Letnan
Kolonel dari Staf umum Kodam IV/
Diponegoro. Sedangkan untuk Pamen
lainnya melaksanakan laporan korps
kenaikan pangkat kepada Komandan
satuan masing-masing.
Pangdam
dalam
amanat
mengatakan kenaikan pangkat ini
diharapkan mampu memberikan
motivasi dan inspirasi dalam

meningkatkan kinerja. Reward ini
diberikan kepada prajurit yang telah
teruji kualitas serta kemampuannya
dalam mengemban tugas dan
kewajibannya, sesuai jabatan masingmasing.
Kenaikan pangkat juga mengandung
maksud tersendiri dalam kerangka sistem
dan kebijaksanaan personel TNI-AD,
dengan harapan agar kepercayaan dan
kehormatan yang diberikan oleh
pimpinan ini hendaknya diterima dengan
rasa syukur disertai tekad yang kuat
untuk melaksanakan tugas dengan baik
kedepannya guna memajukan satuan
serta dapat mempersembahkan karya
terbaik untuk kepentingan Kodam IV/
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Diponegoro.
“Tingkatkan kemampuan dan
teruslah belajar, Ingat semakin tinggi
pangkat yang kamu sandang, maka
semakin besar tanggung jawab yang
diemban”
Pangdam juga turut mengucapkan
terima kasih kepada para isteri para
Perwira yang naik pangkat, sebab
berkat ketulusan serta dorongan
semangat yang terus dilakukan, para
Perwira dapat menyelesaikan tugas serta
tanggung jawabnya dengan baik sesuai
dengan jabatannya masing masing,
yang membuahkan kepercayaan dari
pimpinan dengan dinaikkan pangkat
satu tingkat lebih tinggi dari pangkat
semula.
Tidak lupa, Pangdam juga
menekankan kepada para Perwira agar
selalu mengajak anggotanya untuk
menjaga kesehatan, dengan berpola
hidup sehat dan rajin berolah raga
terlebih dimasa Pandemi Covid-19.
Hadir dalam kegiatan tersebut
Irdam IV/Dipoegoro Brigjen TNI Aby
Ismawan, Kapok Sahli Pangdam IV/
Diponegoro Brigjen TNI Rimbo Karyono,
S.I.P., M.M., Asrendam Kolonel Inf Hery
Setiyanto, para Asisten Kasdam, Pa
Liaison, Kabalakdam IV/Diponegoro
serta Ketua beserta pengurus Persit
Kartika Chandra Kirana PD IV/
Diponegoro. (GD)
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Peringati Hari Kesaktian Pancasila,
Pangdam Bersama Forkopimda
Ikuti Upacara Secara Virtual
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI
Rudianto bersama segenap unsur Forkopimda
Jawa Tengah mengikuti upacara peringatan
Hari Kesaktian Pancasila secara virtual
bertempat di Gedung Gradika Bakti Praja,
Jumat (1/10/2021).
Upacara yang digelar dengan protokol
kesehatan ketat, tekait masih dalam kondisi
pandemi Covid-19, berlangsung khidmat
dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Ir.
Joko Widodo langsung dari Monumen
Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta
Timur, sebagai tempat bersejarah peristiwa
kekejian penghianatan G30S/PKI.
Hari Kesaktian Pancasila diperingati
setiap tanggal 1 Oktober setelah gerakan 30
September (G30S/PKI) yang gagal merubah
Ideologi Pancasila menjadi paham komunis.
Pada Peringatan Hari Kesaktian Pancasila
Tahun 2021 mengambil tema “Indonesia
Tangguh Berlandaskan Pancasila”.
Sebelum pelaksanaan upacara ditandai
Oktober 2021

dengan telah berkibarnya Sang Merah Putih
secara penuh, dalam kegiatan tersebut turut
dilakukan pembacaan Teks Pancasila oleh
Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI La
Nyalla Mattalitti, Pembukaan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 yang dibacakan oleh Ketua
Majelis Permusyawaratan Rakyat H.
Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A., serta
Pembacaan dan Penandatangan Ikrar yang
dilakukan oleh Ketua Dewan Perwakilan
Rakyat RI Dr. (H.C.) Puan Maharani
Nakshatra Kusyala Devi, S.Sos., sebagai
bentuk apresiasi setinggi-tingginya kepada
Pahlawan Revolusi yang gugur dalam
peristiwa tersebut.
Pelaksanaan upacara virtual peringatan
hari Kesaktian Pancasila tahun 2021 yang
dipimpin oleh Presiden RI tersebut juga diikuti
oleh seluruh Prajurit TNI/PNS jajaran Kodam
IV/Diponegoro yang dilaksanakan di
satuannya masing-masing. (GD)
XXV
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Taklimat Akhir Pengawasan Current Audit Itjenad
Hindari Segala Penyimpangan

Irdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Aby Ismawan
memimpin acara Taklimat Akhir Pengawasan Current
Audit Itjenad TA. 2021 jajaran Kodam IV/
Diponegoro, di Ruang Bina Yudha Makodam IV/
Diponegoro, Senin (04/10/2021).
Dalam amanat Pangdam IV/Diponegoro
Mayjen TNI Rudianto yang disampaikan oleh Irdam
disampaikan melalui acara Taklimat Akhir
pengawasan Current Audit Itjenad di jajaran Kodam
IV/Diponegoro ini, dapat menjadi masukan dalam
memperbaiki serta memacu semangat maupun tekad
dalam meningkatkan kualitas kinerja melalui upaya
perbaikan, penyempurnaan dan pembenahan sistem
administrasi pertanggung jawaban maupun prosedur
peraturan yang berlaku.
“Kodam IV/Diponegoro akan terbuka, dalam
menerima segala bentuk masukan dan saran dari
Tim Pengawas Itjenad, guna menata sistem kinerja
dan pertanggung jawaban di jajaran Kodam IV/
Diponegoro. Agar kedepannya segala penyimpangan
pengelolaan dapat dihindari serta meningkatnya
Oktober 2021

kemauan serta kesadaran untuk melakukan tugas
dan tanggung jawab secara jujur,” tegasnya
Diharapkan dengan demikian, sasaran
pengawasan yang mengarah kepada
penyelenggaraan manajemen dalam lingkup satuan
khususnya tentang pengelolaan anggaran, materiil
dan pelaksanaan operasional satuan, akan benarbenar dapat terealisasi dengan baik guna mencegah
terjadinya pelanggaran atau penyimpangan.
Pangdam juga mengucapkan terimakasih
kepada tim Current Audit Itjenad, yang dipimpin
oleh Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto, S.I.P.,
M.M., selaku Wairjenad dan Irter Itum Itjenad
Brigjen Sudi Prihatin, S.Sos, karena telah
memberikan arahan selama melaksanakan tugas
pengawasan di wilayah Kodam IV/Diponegoro.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kapok Sahli
Pangdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Rimbo
Karyono, S.I.P., M.M., pejabat terkait, serta
Komandan Satuan jajaran Kodam IV/Diponegoro.
(GD)
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Ngopi Bareng Wartawan Unit Kodam
Kapendam Siap Dihubungi Kapan Saja
Dalam rangka meningkatkan sinergi
dengan rekan-rekan wartawan, Pendam
IV/Diponegoro menggelar acara Coffe
Morning di Waroeng Tjandi Jln
Borobudur Candirejo Ungaran Barat
Kab.Semarang, Jumat (08/10/21).
Acara berlangsung dengan protokol
kesehatan yang ketat dan berlangsung
cukup singkat.
Kapendam IV/Diponegoro, Kolonel
Inf Enjang menyampaikan pentingnya
duduk bersama menyamakan
pandangan dengan teman-teman media
yang bertugas di unit Kodam IV/
Diponegoro.
“Karena kondisi Pandemi dan
banyaknya kegiatan acara ini sempat
tertunda beberapa kali sejak saya
ditugaskan disini. Bahkan tadi sempat
batal karena di hari yang sama saya
harus mendampingi Panglima karena
ada kunjungan RI 1 di Yogyakarta,
makanya kita ajukan pagi- pagi sekali
ini,” ungkap Kapendam.
Perwira yang banyak bertugas di
Kostrad ini menyampaikan apresiasi
kepada teman-teman media yang sudah
hadir sepagi ini. Enjang mengaku siap
kapan saja awak media menghubungi
dirinya terkait sebuah informasi yang
diperlukan untuk disampaikan kepada
masyarakat.
Dalam kesempatan itu dijelaskan,
jika Kodam IV/Diponegoro terus
berupaya membantu program vaksinasi
pemerintah, guna mewujudkan herd
immunity di tengah masyarakat. Salah
satunya, melalui kegiatan vaksinasi door
to door ke rumah warga.

Kolonel Inf Enjang mengatakan
pihaknya bersama jajaran kepolisian,
terus berupaya membantu pemerintah
dalam percepatan program vaksinasi.
Untuk itu jajarannya mengerahkan
tenaga vaksinator yang ada di Kesdam
IV/Diponegoro maupun Denkes di
masing-masing kodim di jajaran Kodam
IV/Diponegoro untuk melakukan
vaksinasi kepada masyarakat.
Tujuannya, agar masyarakat seluruhnya
mendapatkan suntikan vaksin Covid-19.
Selain itu, Kodam IV/Diponegoro
juga menggandeng tokoh masyarakat
maupun tokoh agama untuk
mendukung program vaksinasi dari
pemerintah.
“Acara silaturahmi dengan para
ulama, umaro dan FKUB, salah satu
upaya untuk meningkatkan percepatan
vaksin di wilayah-wilayah yang masih
kurang. Acara di Kodam antara ulama
dan umaro serta FKUB akan
ditindaklanjuti di masing-masing
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Kabupaten untuk segera mempercepat
vaksinasi, sehingga, dengan adanya
vaksinasi itu terbentuk herd immunity
yang bagus. Dari TNI/Polri kita turun ke
desa-desa, untuk melaksanakan
vaksinasi door to door,” tambahnya.
Pihaknya berharap hingga akhir
tahun ini di Jateng sudah lebih dari 70
persen
masyarakatnya
telah
mendapatkan suntikan vaksin lengkap.
Sehingga, herd immunity yang
mengharuskan minimal 70 persen
masyarakat sudah mendapatkan
vaksinasi tercapai.
“Saya minta masyarakat yang
belum melaksanakan vaksinasi, segera
menghubungi markas-markas TNI di
Koramil atau Kodim setempat untuk
difasilitasi. Silakan saja datang. Temanteman
media
juga
bisa
menginformasikan kepada masyarakat
yang belum divaksin, untuk bisa
menghubungi kantor TNI di daerahnya,”
pungkas Kapendam. (GD)
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TMMD Bukti Nyata Kiprah Kodam IV/Diponegoro
Untuk Masyarakat di Masa Pandemi
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI
Rudianto didampingi Kapolda Jateng Irjen. Pol.
Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K.,
mengunjungi lokasi TMMD Reguler ke-112
Kodim 0705/Magelangi di Desa Ketep,
Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang,
guna melakukan pengawasan sehari sebelum
ditutup, Rabu (13/10/2021).
Sejak dibuka, tanggal 15 September 2021,
program kerjasama dengan Pemda dan
masyarakat ini telah melaksanakan sasaran fisik
berupa pengecoran blok jalan, panjang 1.400
m berfungsi sebagai jalur distribusi pertanian
dan jalur tembus yang menghubungkan ke jalan
provinsi serta jalur evakuasi terhadap bencana
apabila terjadi longsor maupun erupsi Gunung
Merapi. Selain itu sebagai akses jalan
pariwisata, pembangunan saluran air sepanjang
585 M, pembuatan senderan lahan pertanian
serta perbaikan RTLH yang diharapkan dapat
meningkatkan pendapatan maupun
kesejahteraan masyarakat.
Sasaran non-fisik diantaranya penyuluhan
wawasan kebangsaan, bela negara, narkoba,
disiplin hukum, penggunaan medsos,
penggunaan listrik dan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT), penyuluhan kesehatan
stunting bagi ibu hamil, Posyandu, Posbindu
Oktober 2021
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maupun Covid-19, serta kegiatan bhakti
sosial seperti donor darah, khitanan
massal dan pembinaan usaha kecil.
Saat menuju lokasi, Pangdam IV/
Diponegoro bersama rombongan
menumpang kendaraan mobil jeep
karena medan yang dilalui cukup terjal,
banyak tikungan dan sulit dilewati mobil
biasa. Tiba di lokasi sekitar pukul 11.50
WIB langsung disambut tarian
tradisional kampung sebagai ucapan
selamat datang di Desa Ketep yang
ditampilkan oleh warga desa tersebut.
“Saya
meninjau
lokasi
pembangunan infrastruktur yang
dikerjakan Satgas TMMD tersebut,
namun tak menyangka kedatangan
bersama Pak Kapolda disambut antusias
oleh warga setempat dengan tarian yang
sangat bagus dan menakjubkan ini,” ujar
Mayjen TNI Rudianto di hadapan warga
Ketep.
Jenderal bintang dua inipun
menyampaikan terima kasih kepada
warga masyarakat Ketep yang telah
mendukung TMMD ini sehingga bisa
kelar dengan baik dan sesuai kalender
yang ditetapkan.
“Saya juga menyampaikan
permohonan maaf kepada masyarakat
jika selama pelaksanaan TMMD
berlangsung dari TNI ada kekurangan,”
timpal Mayjen TNI Rudianto.
Asisten Bidang Pemerintahan
Pemkab Magelang, Labbaika Nugroho,
mewakili Bupati menyampaikan terima
kasih kepada TNI yang telah hadir
membantu pemerintah daerah dalam
membangun infrastruktur di Desa Ketep
melalui program TMMD.

“Kehadiran TNI dan Polri disini bukti
sinergitas kita bersama pemerintah
daerah dalam memberikan yang terbaik
kepada masyarakat. TMMD ini
membawa banyak manfaat dalam
menyejahterakan masyarakat melalui
pembangunan infrastruktur jalan,
drainase, RTLH dan sebagainya,”
ujarnya.
Kapolda Jateng Irjen Pol Drs Ahmad
Luthfi, mengapresiasi Pangdam IV/
Diponegoro dan Satgas TMMD Kodim.
0705/Magelang
yang
telah
melaksanakan program TMMD, khusus
di wilayah Kodam IV/Diponegoro
berhasil membuka daerah terisolir.
TMMD ini membawa banyak manfaat
dalam memajukan perekonomian
masyarakat khususnya di wilayah Desa
Ketep ini.
Hadir dalam kunjungan tersebut
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Danrem 072/Pamungkas, Brigjen TNI
Afianto, Gubernur Akmil Mayjen Candra
Wijaya, Dansatgas TMMD Reguler 112
Kodim Magelang, Letkol Arm Rohmadi,
Kapolres Magelang dan para pejabat
Kodam IV/Diponegoro, pejabat Korem
072/Pmk dan PJU Polda serda PJU
Polres Magelang.
Pada kesempatan yang sama,
Pangdam IV/Diponegoro beserta
rombongan menghadiri acara
Pengabdian 33 tahun TNI – POLRI
Akabri 89, dimana selama masa
pandemi kegiatan bakti sosial telah
banyak dilakukan untuk membantu
masyarakat yang terdampak, termasuk
pelaksanaan vaksinasi serta pemberian
sembako. 4.000 paket didistribusikan ke
wilayah pelaksanaan TMMD yang
tersebar di Jateng, diantaranya
pembagian 1.000 paket sembako untuk
warga Dusun Gondangsari, Desa Ketep.
Kodim 0736/Batang
Dandim 0736/Batang Letkol Arh
Yan Eka Putra menutup dan
menyerahkan hasil TMMD Reguler ke112 kepada Bupati Batang, di Aula
Bupati, Kamis (14/10/2021). TMMD
yang berlangsung di Desa Gerlang
Kecamatan Blado ini melibatkan Satgas
TMMD 110 orang, masyarakat Desa
Gerlang 50 orang, organisasi
masyarakat sebanyak 20 orang dan
pramuka 10 orang.
Sasaran fisik TMMD Reguler
tercapai 100%, berupa rabat beton
panjang 1.004M, lebar 3M, dan tinggi
0,15M, pembangunan gorong-gorong,
pembangunan 7 Rumah Tidak Layak
Huni (RTLH) dan Rehab Poskamling 1
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unit. Pengerasan jalan tersebut
diharapkan bisa mempermudah akses
perekonomian petani di Desa Gerlang
dan sekitarnya. Selain itu mendukung
sektor pariwisata, yakni objek wisata
telaga Dringo. Karena, di saat objek
wisata yang berada di perbatasan
Kabupaten Banjarnegara dan
Kabupaten Batang tersebut ramai
pengunjung, bisa dijadikan jalur
alternatif.
Sementara sasaran non fisiknya,
berbagai penyuluhan seperti wawasan
kebangsaan dan bela Negara,
kamtibnas, vaksinasi Covid-19, UU
Perkawinan, KB dan kesehatan,
budidaya kentang, budidaya ikan,
penggulangan bencal, narkoba, wajar
dikda 9 tahun, dan stunting, posyandu

serta posbindu PTM. Semoga dengan
adanya TMMD Reguler Ke-112 hasilnya
dapat bermanfaat untuk masyarakat
Desa Gerlang dan memudahkan
aktivitas semua kegiatan perekonomian
dua dukuh yang tadinya tidak ada akses
jalan sekarang ada akses jalan.
Wakil Bupati Batang Suyono
mengatakan, atas nama Pemerintah
Kabupaten Batang dan seluruh
masyarakat Desa Gerlang memberikan
apresiasi setinggi-tingginya pada Kodim
0736/Batang dengan program TMMD
Regulernya.
Kodim 0715/Magelang
Komandan Korem 072/Pamungkas
Brigjen TNI Afianto menghadiri
penutupan TMMD Reguler ke 112 dan
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Sengkuyung Tahap III TA. 2021 Kodim
0705/Magelang dengan tema “ TMMD
Wujud Sinergi Membangun Negeri”
bertempat di Gedung Prajurit Kodim
0705/Magelang. Kamis, (14/10/2021).
Acara
ditandai
dengan
penandatanganan dan penyerahan
berita acara serah terima program
TMMD Reguler ke 112 dan Sengkuyung
Tahap III TA. 2021 dari Dandim 0705/
Magelang Letkol Arm Rohmadi, S.Sos.,
M.Tr. (Han) selaku Dansatgas TMMD
kepada Bupati Magelang dan Walikota
Magelang.
Dandim
0705/Magelang,
menjelaskan pelaksanaan TMMD berupa
sasaran fisik dan non fisik secara
keseluruhan selesai 100%. Dandim
mengucapkan terima kasih kepada
semua pihak yang sudah membatu
mensukseskan TMMD sehingga berjalan
lancar dan selesai tepat waktu.
Diharapkan hasil TMMD bisa
bermanfaat untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat Desa Ketep,
Kecamatan Sawangan, Kabupaten
Magelang terutama untuk meningkatkan
wisatawan di Ketep Pass.
Danrem 072/Pamungkas Brigjen
TNI Afianto menyampaikan, selama
pelaksanaan TMMD anggota TNI belajar
budaya di masyarakat Ketep seperti
Wayang Kulit dan Kesenian Soreng bagi
anggota yang berasal dari luar Jawa
seperti Bintara Otonomi Khusus
(Baotsus) dari Papua mereka belajar
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budaya Jawa yang nantinya dapat
dikembangkan di Satuannya masingmasing sehingga bisa mencintai budaya
dari daerah lain.
Danrem juga senang dan bangga
selama pelaksanaan TMMD Bintara
Otonomi Khusus (Baotsus) dari Papua
bisa belajar tari Soreng yang terbukti
bisa tampil dalam acara ini dengan
semangat dan meriah. Kesenian ini
jangan pernah dilupakan karena budaya
itulah yang bisa mengakrabkan menjadi
bersama untuk mencintai negara ini,
para prajurit Papua belajar tari soreng
agar mereka tahu bahwa negara
Indonesia kaya akan kebudayaan,
sehingga apabila ada orang yang datang
ke wilayah Magelang bisa diperkenalkan
budaya ini.
“Walaupun kita berbeda-beda suku,
bangsa, agama dan ras dengan budaya
kita bisa menjadi tetap satu jua di dalam
cengkeram burung Garuda Bhineka
Tunggal Ika” tegas Brigjen TNI Afianto.
Dalam acara penutupan TMMD
tersebut Danrem 072/Pamungkas
menyerahkan secara simbolis Launching
Penyaluran Bantuan Tunai untuk
Pedagang Kaki Lima dan Warung
(BTPKLW) kepada perwakilan warga di
wilayah Magelang.

Wahyu Sejati, S.Sos., kepada Bupati
Rembang Abdul Hafidz, S. Pd. I.
Kegiatan juga dihadiri Wakil Bupati
Mohammad Hanis Cholil Barro, Jajaran
Forkopimda Rembang, Perwira Kodim,
Forkopincam Gunem dan Kades Gunem
Edy Susyanto serta Ketua Persit KCK
Cab XLI Ny. Asih Donan Wahyu dan
pengurus Persit.
TMMD Reguler 112 Tahun 2021
berhasil menyelesaikan pembangunan
fisik berupa pembuatan infrastruktur
meliputi jalan makadam panjang 1222
meter lebar 2,5 meter, Jembatan
panjang 6 meter lebar 4 meter, Plat
beton panjang 4 meter lebar 2 meter
tinggi 1 meter, dengan panjang 650
meter dan lebar 2,75 meter, Jembatan
dengan panjang 5 meter dan lebar 2
meter, Talut panjang 68 meter lebar 0,2
meter tinggi 3,39 meter dan saluran air
panjang 150 meter lebar 0,6 meter dan
tinggi 0,6 meter serta sasaran tambahan

RTLH, rehap Masjid Al Furqon dan
rehap Madrasah Diniyah desa Trembes
kecamatan Gunem.
Dandim mengatakan, TMMD Reg
merupakan upaya untuk memperkokoh
kemanunggalan TNI dengan rakyat
untuk mendukung terwujudnya
ketahanan wilayah dalam sistem
ketahanan semesta. TMMD juga
memotivasi dan menumbuhkan
semangat gotong royong untuk
pemberdayaan masyarakat agar
berpartisipasi aktif dan peduli dalam
pembangunan di desa, ditengah masa
pandemi seperti ini.
TMMD perlu dilaksanakan dan
dikembangkan terus – menerus, selain
untuk membantu kesulitan rakyat juga
sebagai wadah efektif bagi TNI untuk
menjaga dan memelihara silaturahmi
serta komunikasi dengan rakyat. Dengan
dibangunnya jalan dan jembatan didesa
Trembes ini bisa mempermudah warga
Trembes untuk menuju ke Kulutan lebih
cepat dan efektif.
“Saya menghimbau kepada Kades
Trembes dan warga untuk selalu
menjaga infrastruktur yang telah
dibangun agar bermanfaat dengan baik
“ kata Dandim.
Bupati mengatakan kegiatan
TMMD Kodim 0720/Rembang sangat
membantu pemerintah daerah untuk
memaksimalkan sarana dan prasarana
infrastruktur yang ada. “Program ini
sangat bagus dan sudah berjalan lama
yang melibatkan TNI serta masyarakat
ditengah masa pandemi seperti ini,”
ucapnya.
“Dari kegiatan TMMD ini akan
timbul kegotong royongan dan
kebersamaan sehingga TNI bersama
masyarakat dan komponen

Kodim 0720/Rembang
Kegiatan
TNI
Manunggal
Membangun Desa Reguler 112 Tahun
2021 ditutup di Balaidesa Trembes
Kecamatan Gunem Kabupaten
Rembang, Kamis (14/10/2021).
Penutupan TMMD ditandai dengan
penyerahan hasil kerja dari Dandim
0720/Rembang Letkol Kav Donan
Oktober 2021
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pemerintahan lainnya membangun
sinergitas kekuatan keamanan di wilayah
tersebut,” lanjut Bupati.
Bupati
mengatakan
jalan
Makadam hasil TMMD akan
ditindaklanjuti dengan mengaspal jalan
Desa Trembes sampai dengan Desa
Kulutan dan membuat selokan air agar
jalan lebih bagus. (0720/Rembang).
Kodim 0726/Sukoharjo
Proyek TMMD regular 112 Kodim
0726/Sukoharjo di Desa Majasto
ditutup, seluruh proyek fisik dan non fisik
selesai 100 persen. Dandim Sukoharjo
Letkol Inf Agus Adhy Darmawan, selaku
Dansatgas TMMD Reg 112 tahun 2021
berharap hasil TMMD ini mampu
meningkatkan pengetahuan dan
memperlancar
perekonomian
masyarakat desa Majasto.
Hal tersebut diungkap Dansatgas,
saat penandatanganan dan penyerahan
hasil TMMD kepada Bupati di Lobby
Ruang Dinas Bupati Sukoharjo, Kamis
(14/10/2021), yang dihadiri oleh Kasrem
074/Warastratama Letkol Inf. Ali
Ahwan, Bupati Sukoharjo diwakili
Asisten 1 H. Sukito dan pihak yang
terlibat dalam program TMMD reg 112/
2021.
“Alhamdulillah TMMD telah
dilaksanakan dengan lancar, hasil yang
dicapai dari TMMD ini dapat dipelihara
sehingga dapat meningkatkan
perekonomian warga masyarakat,” kata
Kasrem Letkol Inf Ali Ahwan.
Kasrem berpesan agar semangat
TMMD sebagai Wujud Sinergi
membangun Negeri, tidak hanya ada
saat TMMD saja, namun sinergitas TNI

Polri, pemerintah dan masyarakat terus
terjalin.
Kegiatan fisik TMMD Desa Majasto
antara lain Pembuatan talud jalan
dukuh Majasto hingga dukuh Boto
sepanjang 1.280 m, Pembuatan talud
jalan dukuh Sigobang hingga Siblarak
sepanjang 800 m, Pembangunan rabat
beton jalan dukuh Sigobang hingga
Siblarak sepanjang 1000 m, Rehab
RTLH 3 unit, Rehab MCK 3 unit,
Perawatan lapangan bola 1 unit, Rehabrehab Gedung TPA Al-Amin Dukuh
Boto, Rehab Masjid Khulafaar Rasyidin
Desa Majasto, serta Talud Jalan Dk.
Majasto – Boto.
Sedangkan sasaran non fisik
diantaranya Penyuluhan Wasbang,
Penyuluhan Narkoba, Hukum dan
Kamtibmas, Penyuluhan Stunting dan
Penyuluhan Virus Covid 19, Penyuluhan
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Per tanian ser ta Vaksinasi untuk
masyarakat Desa Majasto dengan
sasaran 1.000 orang.
“Akhirnya warga punya akses jalan,
selama ini kami harus memutar jauh
untuk membawa hasil panen atau saat
menuju ke kota. Kalaupun ada jalan
waktu itu jalannya tanah, licin dan
sempit. Kini jalan halus jadi warga
tenang saat melintas,” ungkap Rudi
Hartono Kepala Desa Majasto.
Yang menarik, dalam TMMD reg
112 tahun 2021, Kodim Sukoharjo juga
menggelar lomba menyanyikan lagu
TMMD yang diikuti masyarakat umum.
Hasilnya, juara pertama Rake
Sadhyajaya mendapat hadiah Rp 2 juta,
juara dua Akbar Satria Wisik Buana
mendapat hadiah Rp 1,5 juta dan juara
tiga Janur Rizki Almahdi mendapat
hadiah Rp 1 juta. (GD)
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Presiden Jokowi Resmikan
Peluncuran BT-PKLW Pertama di Kawasan Malioboro

Presiden Joko Widodo meresmikan
peluncuran Program Penyaluran Bantuan
Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) di kawasan Malioboro, Kota
Yogyakarta, Sabtu (9/10). BT-PKLW
nantinya akan diserahkan kepada 1 juta PKL
dan warung di seluruh Indonesia dengan
masing-masing diberikan sebesar Rp1,2 juta.
“Rp1,2 juta cukup menurut hitungan
kita dan dimulai pertama kali di kawasan
Malioboro Yogyakarta,” ujar Presiden.
Perwakilan komunitas PKL, andong, dan
becak di Kawasan Malioboro, Rudi, mengaku
bersyukur dan senang atas bantuan yang
diberikan oleh pemerintah. Rudi berharap
kunjungan Presiden hari ini di Malioboro
dapat meyakinkan para wisatawan bahwa
Malioboro aman untuk dikunjungi.
“Kami atas nama segenap komunitas PKL,
andong, becak yang ada di kawasan
Malioboro sangat bersyukur, dan sangat,
sangat berterima kasih dengan harapan
kunjungan Bapak Presiden di kawasan
Malioboro ini kemudian membuka ruang
bahwa Malioboro masih aman tetap
dikunjungi, insyaallah tetap aman, dan
segera level (PPKM) diturunkan,” ucap Rudi.
Selain itu, salah satu perwakilan lainnya dari
PKL juga mengutarakan harapannya agar
pariwisata di Yogyakarta dapat segera dibuka
Oktober 2021

kembali sehingga para PKL, khususnya
di kawasan Malioboro dapat menikmati
kunjungan para wisatawan.
“Mudah-mudahan mulai awal ini kami
PKL di kawasan Malioboro bisa
beraktivitas kembali dan sektor pariwisata
bisa dibuka kembali sehingga kami PKL
bisa menikmati kunjungan wisatawan
yang nantinya belanja di kawasan
Malioboro,” tutur perwakilan dari PKL.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian,
Airlangga Hartarto, menyampaikan
bahwa di Yogyakarta masih diberlakukan
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat (PPKM) level 3. Meski
demikian, Airlangga menyebut angka
pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta
sangat tinggi.
“Pertumbuhan ekonomi Yogya Pak
Presiden, sebagai laporan 11 persen, Pak.
Jadi tinggi sekali,” ujar Airlangga.
Turut mendampingi Presiden dalam
kegiatan tersebut yaitu Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris
Negara Pratikno, Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakar ta Sri Sultan
Hamengkubuwono X, dan Wali Kota
Yogyarakarta Haryadi Suyuti. (GD)
XXV
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Peresmian Museum Gatot Soebroto
Bentuk Apresiasi Kodam IV/Diponegoro
Kepada Pahlawan
Sebagai bentuk apresiasi yang
sangat tinggi kepada Pahlawan Bangsa
khususnya Jenderal Gatot Soebroto,
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI
Rudianto yang diwakili Kapoksahli
Pangdam IV/Diponegoro Brigjen TNI
Rimbo Kar yono, S.I.P., M.M.
meresmikan Gatot Soebroto Private
Museum yang berlokasi di Ungaran
Barat, Kabupaten Semarang, Minggu
(10/10/2021).
Pangdam dalam amanat yang
dibacakan Kapoksahli mengatakan
tujuan dari peresmian Museum adalah
sebagai wujud penghormatan kepada
bapak Jenderal Gatot Soebroto yang
telah berkorban jiwa dan raganya demi
kepentingan bangsa dan negara yang
kita cintai, sSebab sebagai bangsa yang
besar kita tidak boleh melupakan jasa
para Pahlawan.
Selain riwayat hidup serta tanda
jasa, di dalam museum juga diletakkan
benda-benda bersejarah peninggalan
bapak Jenderal Gatot Soebroto sejak
awal sampai akhir perjuangannya,
dengan maksud untuk mengenang serta
sebagai pemicu semangat generasi

penerus bangsa untuk melanjutkan citacita perjuangan para pendahulu.
Sekaligus sebagai sarana edukasi dan
rekreasi bagi masyarakat.
Pada kesempatan tersebut
Kapoksahli juga mengucapkan terimakasih serta memberikan penghargaan
yang tinggi kepada keluarga besar Gatot
Subroto dan semua pihak yang telah
mempersembahkan Museum tersebut
kepada rakyat Indonesia. Namun dalam
pelaksanaan operasional Museum harus
tetap menerapkan protokol kesehatan.
Dengan
mengucapkan
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“Bismillaahirrahmaanirrahiim, pada hari
Minggu, tanggal 10 Oktober 2021, Gatot
Soebroto Private Museum, saya
nyatakan diresmikan”.
Turut hadir dalam peresmian
tersebut Bapak Nanang (Putra Alm
Jenderal Gatot Subroto), Danrem 073/
Makutarama Kolonel Arm Putranto
Gatot Sri Handoyo, S.Sos., M.M., Ketua
DPRD Kab.Semarang Bondan
Marutohenig, Wakil Bupati Kab.
Semarang H. Basari, S.T. , M.Si., dan
Dandim 0714/Salatiga Letkol Inf Loka
Jaya Sembada, S.I.P. (GD)
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Peringatan
Pertempuran Lima Hari di Semarang
Gotong Royong Menguatkan Satu dengan yang Lain

Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI
Widi Prasetijono menghadiri peringatan
Pertempuran Lima Hari Di Semarang,
bertempat di halaman Museum
Mandala Bhakti, Jl. Soegijapranata, No.
1, Kota Semarang. Kamis (14/10/2021).
Kegiatan dilaksanakan dalam
rangka memperingati Hari Bersejarah
Perjuangan Bangsa Indonesia
khususnya rakyat Jawa Tengah dalam
mengusir penjajah dengan Irup Walikota
Semarang H. Hendrar Prihadi, S.E, MM.
Per tempuran Lima Hari di
Semarang berlangsung pada 15-19
Oktober 1945, dipicu akibat
pemberontakan 400 orang Veteran
Angkatan Laut Jepang yang melarikan
diri dengan menyerang Polisi Indonesia
pada saat melakukan pengawalan
proses pemindahan tawanan ke
Semarang dan bergabung dengan
Kidobutai di Jatingaleh di bawah
pimpinan Mayor Kido.
“Tepat 68 tahun lalu, Founding
Father Indonesia, Dr. Honoris Causa
Insinyur Soekarno telah meresmikan
Monumen Tugu Muda sebagai bentuk
penghargaan kepada Pahlawan yang
telah gugur dalam peristiwa tersebut
serta untuk mengenang perjuangan para
pemuda dalam mempertahankan Kota
Semarang dari tangan penjajah”, kata
Walikota Semarang dalam amanatnya.

N a m u n ,
meskipun telah
berlalu 76 tahun
lamanya, namun
s e m a n g a t
perjuangan tidaklah
boleh
padam
dalam diri kita
sebagai warga Kota
Semarang.
Sebagai generasi penerus bangsa
harus dapat meneladani dan memaknai
nilai-nilai perjuangan para Pahlawan
yang telah gugur didalamnya sebagai
landasan untuk diterapkan dalam
kehidupan sehari-hari dan untuk
kemajuan Kota Semarang, sebab di
masa yang akan datang kita akan
dihadapkan kepada tantangantantangan yang baru.
“Walaupun kita tidak selantang
Pahlawan Bangsa dan lari kita tidak
sekencang para pemuda di masa lalu,
tapi nyali kita semangat kita, komitmen
kita tidak boleh kalah dengan para
pendahulu”, tambahnya.
Walikota Semarang juga mengajak
kepada seluruh masyarakat Kota
Semarang untuk selalu bergotong-royong
dan menguatkan satu dengan yang lain
agar tercipta Kariadi-Kariadi serta
Wonosegoro-Wonosegoro muda yang
baru.
Oktober 2021
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“Lahirlah pemuda-pemuda pejuang
sebagai harapan baru menyongsong
Semarang semakin hebat, Jateng
semakin Gayeng dan Indonesia semakin
maju”
Pada kesempatan tersebut Walikota
Semarang juga mengucapkan banyak
terima kasih serta memberikan apresiasi
setinggi-tingginya kepada TNI-Polri,
Forkopimda Kota Semarang dan seluruh
warga Kota Semarang yang telah bahumembahu dalam melawan Covid-19.
Turut hadir dalam peringatan
tersebut Wakil Wali Kota Semarang Ir.
Hj. Hevearita G. Rahayu, M.Sos.,
Kabintaldam IV/Diponegoro Letkol Caj
Drs. Tauhid, M.M., Dandim 0733/
Semarang Kolonel Inf Yudhi Diliyanto,
Danyon Arhanud-15 Letkol Arh Muda
Setyawan,S.IP.,
K apolrestabes
Semarang Kombes Pol Irwan Anwar,
S.I.K. serta Forkopimda Kota Semarang.
(GD)
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Kapok Sahli Dampingi Menkopolhukam RI
Silaturahmi Ke Universitas Diponegoro
Kapok Sahli Pangdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Rimbo
Karyono, S.IP, M.M., mendampingi Menkopolhukam RI Prof. Dr.
Mohammad Mahfud Mahmodin, SH, SU, M.I.P., dalam rangka
menghadiri acara silaturahmi dengan senat akademik dan dewan
guru besar Universitas Diponegoro (UNDIP) serta Forkopimda Jateng
bertempat di Gedung Prof. Sudarto, SH Kampus UNDIP Jl. Prof.
Sudarto, SH., Tembalang. Kamis (21/10/2021).
Kegiatan dengan tema “Penguatan Ideologi Pancasila dalam
Menjaga Kesatuan Bangsa”, bertujuan untuk memberikan
pemahaman tentang fungsi maupun arti dari nilai-nilai yang
terkandung di dalam Pancasila.
Menkopolhukam RI menyampaikan bahwa Pancasila
merupakan Dasar Ideologi Bangsa Indonesia yang sudah mutlak
dan berfungsi sebagai pemersatu dengan berisi kebijakan-kebijakan
yang bersifat lentur/prismatik, sesuai dengan geografi, demografi
maupun geopolitik yang ada di Indonesia.
Implementasi Pancasila juga diharapkan mampu menjawab
semua tantangan yang dihadapi di masa sekarang maupun di masa
yang akan datang.
“Banyak masalah yang harus diselesaikan sebenarnya tetapi
yang penting Pancasila itu adalah fungsi integrasinya”.Pungkasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Koorspri Menkopolhukam
RI Brigjend TNI M. Hasan, Kakesbangpol Jateng Haerudin, SH,
M.H., Karo Ops Polda Jateng Kombes Pol. Drs. Firly Ruspang
Samosir, M.Si., Kajati Jateng Priyanto, SH, MH., serta seluruh
pengurus yayasan Universitas Diponegoro. (GD)
Oktober 2021
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Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI
Rudianto turut serta kegiatan launching
program Polda Jateng Mageri Segoro di
Desa Bendono, Kecamatan Sayung,
Kabupaten Demak, Selasa (12/10/2021).
Selain stakeholder terkait, kegiatan
penanaman 1 juta bibit mangrove juga
menggandeng akademisi, aktivis
lingkungan dan komunitas masyarakat
bahari.
Pangdam mengucapkan selamat
kepada Kapolda Jateng dan jajarannya
yang telah memecahkan rekor MURI
dalam kegiatan tersebut. Rekor sebelumnya
diraih Polda Sumatera Utara dengan
program penanaman 280 ribu bibit
Mangrove.
“Saya ucapkan selamat kepada
seluruh jajaran Polda Jawa Tengah dan
seluruh masyarakat yang sudah membantu
secara keseluruhan dan secara terpadu”,
ungkap Pangdam.
Ditambahkan oleh Pangdam bahwa
kunci keberhasilan suatu program
dibutuhkan bantuan dan dukungan semua
pihak dalam wujud sinergitas dan kerja
sama seluruh stakeholder.
“Sinergitas ini sudah buktikan dalam
penanganan Covid-19 sinergitas ini
memegang peranan penting” tegasnya.
Program yang mendapat respon positif
dari berbagai pihak ini mempunyai manfaat
luas baik untuk lingkungan maupun
masyarakat. Hutan mangrove mampu
membantu menahan abrasi pantai dan
menghidupkan ekosistem di sekitar pantai.
Selain itu, mangrove mampu menyerap

karbon akibat dampak transportasi dan
industrialisasi di kawasan pantura.
Di sisi ekonomi, kawasan mangrove
dapat dijadikan ekowisata dan wisata
edukasi. Hutan mangrove juga menjadi
sasaran nelayan mencari ikan karena
banyak ikan kecil yang berlindung di area
mangrove untuk menghindari serangan
predator. Bahkan program ini mampu
meminimalisir sejumlah krisis ekologi di
Jawa Tengah, di antaranya penurunan
tanah yang terjadi di Kota Semarang dan
Pekalongan serta krisis mundurnya garis
pantai di pesisir Demak.
Sementara Kapolda Jateng, Irjen Pol
Ahmad Luthfi menyampaikan kegiatan
Mageri Segoro bertujuan untuk mencegah
wilayah dari abrasi, menjaga ekosistem laut
serta menekan dan menyerap emisi.
Kegiatan dilakukan di 16 Polres yang
mempunyai garis pantai, masing-masing
Polres minimal menanam 50 ribu hingga
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70 ribu ditanam secara serentak.
Irjen
Pol
Ahmad
Luthfi
menyampaikan apresiasi kepada seluruh
pihak yang telah berpartisipasi dan
mendukung kegiatan Polda Jateng Mengeri
Segoro.
“Ini merupakan trigger untuk membuat
rasa memiliki masyarakat terhadap wilayah
yang memiliki garis pantai dan sungai,”
tegasnya.
Hadir dalam kegiatan tersebut
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, S.H,
M.IP., Kapolda Jateng Irjen. Pol. Drs.
Ahmad Luthfi, S.H., S.St., M.K., Danrem
073/MKT Kolonel Arm Putranto Gatot Sri
Handoyo, S.Sos, M.M,Para Asisten
Kasdam IV/Diponegoro, Kapendam IV/
Diponegoro Kolonel Inf Enjang S.I.P.,
Danlanal Semarang Kolonel Laut (P)
Nazarudin, CHRMP., Dandim 0716/Demak
Letkol Czi Pribadi Setya Pratomo dan
Forkopimda Demak. (GD)
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Baksos Pengabdian 33 Tahun
TNI-Polri Altar 89 Untuk Indonesia
Sebagai bentuk pengabdian kepada
masyarakat, bangsa dan negara pada
masa pandemi Covid-19, Akabri 1989
menggelar bakti sosial (Baksos) yang
dihadiri oleh Pangdam IV/Diponegoro
Mayjen TNI Rudianto bertempat di
Balai Kota Surakarta, Jl. Jend.
Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps.
Kliwon. Kamis (21/10/2021).
Alumni Taruna (Altar) Akademi
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
(Akabri) Tahun 1989, merupakan ikatan
alumni dari empat matra, yaitu TNI
Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut,
TNI Angkatan Udara maupun Polri,
termasuk di dalamnya Pangdam IV/
Diponegoro.
Selain Pangdam, beberapa pejabat
merupakan alumni Akabri 1989 seperti
Irjen Pol Drs. Achmad Luthfi, S.H, S.ST,
M.K., (Kapolda Jateng), Mayor
Jendral TNI Nur Alamsyah , S.E, M.M,
M.Tr., (Gubernur AAL), Laksamana
Pertama TNI Yoos Suryono Hadi, M.Tr
(Han), M. Tr Opsla, CHRMP.,
(Danlantamal Sby), Marsma TNI Budi
Sutriarso (Dir D Bais TNI),
Laksma TNI P.Rahmad Wahyudi S.E.,
M.Tr(Han)., (Ir Kodiklat TNI) dan
Brigjen TNI (Mar) Suaf Yanu Hardani
(Dansatsiber) hadir dalam kegiatan .
Pangdam
menyebutkan
pelaksanaan bakti sosial yang

dilaksanakan oleh Altar 89 tidak hanya
saat ini saja, tetapi telah berjalan sejak
pandemi Covid-19 melanda Indonesia.
Beberapa kegiatan bakti sosial yang
telah dilakukan, dari awal hingga sampai
saat ini, yaitu mulaiapembagian masker
gratis, membagikan sembako, membuka
lahan tidur untuk pertanian, perkebunan
serta perikanan yang ditujukan kepada
seluruh masyarakat Indonesia, dengan
tujuan membantu meringankan beban
masyarakat akibat dampak pandemi
Covid-19.
“Pada HUT TNI ke-76 lalu, Altar
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89 juga turut memberikan kontribusinya
melalui kegiatan yang sama, yaitu
menggelar vaksinasi massal dan
membagikan sembako secara gratis
kepada masyarakat,” jelas Pangdam IV/
Diponegoro
Kegiatan yang sedang berlangsung
di Kota Surakarta tersebut, merupakan
agenda yang dilaksanakan di seluruh
Jateng.
“Untuk Daerah Jateng, sudah
melakukan di 4 (empat) titik dengan
digabungkan melalui kegiatan TMMD
kemarin dan hari ini yang kelima,”
ungkap Panglima
Pangdam
mengucapkan
terimakasihnya kepada seluruh
masyarakat Jateng atas partisipasinya,
khususnya kepada Kapolda Jateng dan
rekan rekan Altar 89, karena hingga usia
ke-33 tahun masa pengabdian, selalu
kompak dan solid.
“Semoga ini menjadi pengabdian
kita semua kepada masyarakat, Bangsa
dan Negara,” pungkasnya.
Walikota Surakar ta Gibran
Rakabuming Raka yang hadir dalam
kegiatan tersebut, memberikan apresiasi
atas andil yang luar biasa kepada Altar
Akabri 89, sebab selalu membantu
masyarakat Indonesia dari awal
pandemi hingga sampai saat ini melalui
kegiatan bakti sosial yang tersebar di
seluruh Nusantara. (GD)
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Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto bersama Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dan Kapolda Jateng Irjen. Pol. Drs.
Ahmad Luthfi, S.H, S.St, M.K menanam mangrove program Mageri Segoro di Desa Bendono Kecamatan Sayung, Demak.

Kasdam IV Diponegoro Brigjen TNI Widi Prasetijono memimpin sidang parade penerimaan Calon Tamtama PK TNI-AD
Gelombang II TA 2021 Panda IV/Diponegoro di Balai Diponegoro, Watugong, Semarang.

Kodim 0705/Magelang salurkan Program Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) kepada 7500
penerima di wilayah Kota dan Kabupaten Magelang.

Anggota Koramil 07/Sambong bersama masyarakat
melaksanakan pengerjaan jembatan di Dukuh Mejurang,
Desa Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Blora.

Babinsa Banjaranyar Koramil 01 Brebes Kodim 0713/Brebes
menggendong seorang nenek agar cepat mendapatkan
vaksinasi covid-19 lansia di kantor desa setempat.

Anggota Kodim 0732/Sleman melaksanakan Garjas periodik
II Tahun 2021 di Lapangan Yonif Mekanis 403/WP.

Anggota Koramil 07/Umbulharjo bersama tim Satgas Covid 19
Kelurahan Tahunan melaksanakan penyemprotan disinfektan di
wilayah Tahunan Kemantren, Umbulharjo, Yogyakarta.

Pangdam IV Diponegoro Mayjen TNI Rudianto mengunjungi Satgas Pengamanan Perbatasan (Pamtas) RI-PNG Sektor Utara Yonif
Mekanis 403/WP TA 202 di Pos Kout, Distrik Arso, Kabupaten Keerom, Papua.

Kapok Sahli Pangdam IV/Dip Brigjen TNI Rimbo Karyono, S.I.P., M.M. bertindak sebagai Irup pada Pembukaan Latihan Pratugas
Satuan BKO Apter Gelombang III di Wilayah Kodam XVII/Cen dan Kodam XVIII/Ksr TA 2021 di Aula Ahmad Yani Rindam IV/Dip.

Latihan bersama (Latma) gelombang 3 SFAB US Army dengan TNI-AD yang diwakili oleh Yonif R 400/BR.

Perwira Yonarmed 3/105 Tarik/NP menjadi dalang dalam
pagelaran wayang kulit di lokasi TMMD Reguler 112 Kodim
0705/Magelang.

Kodim 0715/Kendal menyalurkan Bantuan Tunai kepada
Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) dalam rangka
percepatan pemulihan Ekonomi Nasional di Aula Makodim.

Babinsa Koramil 23/Ceper Kodim 0723/Klaten memberikan
sosialisasi wawasan kebangsaan kepada Ibu-ibu Ketua PKK
dan Ibu-ibu Kades Desa Dlimas.

Vaksinasi Siswa-siswi SMK Muhammadiyah dan SMK Widya
Wisata guna persiapan PTM terbatas di Koramil 01/Sragen.

BERITA BATALYON

Guna meningkatkan hubungan kerjasama di bidang
pertahanan, TNI-AD dan US Army melakukan latihan
bersama. TNI-AD diwakili Yonif Raider 400/Banteng Raider
menerima para prajurit US Army Courtesy Call Mobile Training
Team (MTT) SFAB US Army gelombang 3, di bawah pimpinan
Captain Eric Lee Cannon dengan enam orang anggotanya di
Mayonif R 400/BR, Srondol Semarang, Senin (4/10/2021)
Danyonif R 400/BR Letkol Inf Suratman yang menerima
tamu beserta para Perwira Staf, para Danki, Danton dan anggota
menjelaskan, Latma akan berlangsung selama 14 hari dari
tanggal 4 – 17 Oktober 2021 dengan materi Latihan bersama
diantaranya latihan taktik dan teknik militer. Diharapkan, latihan
gabungan ini bisa meningkatkan skill dan kemampuan
prajurit TNI, dalam menghadapi ancaman musuh baik dari
dalam maupun luar yang bisa mengganggu stabilitas negara.
“Kami bangga bisa mewakili TNI-AD melaksanakan
latihan bersama dengan tentara US ARMY, semoga dapat
menjadi ajang pertukaran ilmu serta dapat mengembangkan
kemampuan, khususnya di bidang taktik dan teknik militer,”
ungkap Danyonif R 400/BR

US Army Takjub
Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Rudianto menerima
Courtesy Call prajurit SFAB US Army saat penutupan kegiatan
latihan bersama gelombang ketiga bersama SFAB US
Army dengan TNI AD yang diwakili Yonif R 400 Banteng Raider.
di Cafe Wiratama Kodam IV/Diponegoro, Watugong,
Semarang, Jumat (15/10)
Pangdam mengucapkan terima-kasih kepada Staf Atase
Pertahanan AS Mayor Bryan Vega, pimpinan tim SFAB US
Army Mayor Eric Lee Cannon beserta 6 orang anggotanya yang
telah melakukan latihan bersama di Mayonif R 400/BR.
“Latihan bersama ini diharapkan mampu mempererat
hubungan TNI-AD dengan US Army. Diharapkan kerja sama
ini dapat berlanjut di waktu yang akan datang serta bermanfaat
bagi kedua negara,” imbuhnya.
Pimpinan tim SFAB US Army, Mayor Eric Lee Cannon
merasa terpesona dengan kemampuan prajurit Yonif R
400 Banteng Raider. Eric juga terkesima dengan sikap ramahtamah para prajurit TNI beserta masyarakatnya.
Materi latihan bersama MTT SFAB Gel-3 US ArmyIndonesia Army meliputi teknik pertempuran gedung, teknik
penggunaan senjata, teknik turun dari ketinggian dan lainnya.
Selain materi teknik, tentara Amerika Serikat itu juga
diperkenalkan beragam kesenian tradisional Jawa Tengah.
Mereka sangat terkesan berada di Yonif Raider 400/BR, karena
diperkenalkan seluruh kesenian dan kuliner yang ada di Jawa
Tengah.
Wisata
Usai penutupan latihan, mareka melakukan wisata di Candi
Prambanan, Sabtu (16/10). Kunjungan di Candi di Kabupaten
Klaten ini dimaksudkan untuk mengenalkan beragam objek
wisata di wilayah Jateng-DIY. Sebelumnya, US Army juga diajak
mengunjungi Candi Borobudur di Kabupaten Magelang. (GD)
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Waasops Panglima TNI Marsma
TNI Kustono, S.Sos., didampingi
Kasdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Widi
Prasetijono memimpin Tim Riksiapops
Mabes TNI dalam rangka memeriksa
kesiapan Satgas Pamtas Yonif 410/
Alugoro, bertempat di Mako Yonif Jl.
Jenderal Sudirman Km. 02, Dusun
Bangkle, Kabupaten Blora, Kamis (7/10/
2021).
Danyonif 410/Alg Letkol Inf
Suhendro Alim Prayogo, S.Sos, M.H.,
selaku Dansatgas Pamtas RI – PNG
Sektor Selatan, terlebih dahulu
memberikan paparan terkait kesiapan
Yonif 410/Alg yang akan melaksanakan
tugas perbatasan di wilayah Papua.
Dilanjutkan pemeriksaan oleh Waasops
Panglima TNI beser ta Tim guna
mengecek langsung penguasaan materi
yang telah diperoleh prajurit Satgas
selama pelaksanaan Latihan Penyiapan
Pratugas maupun Latihan Pratugas.
Waasops dalam pengarahan
mengatakan terkait dengan paparan
yang telah disampaikan oleh Dansatgas
bahwa Satgas Pamtas untuk wilayah
Papua memiliki beberapa tugas yang
harus dikerjakan dan diselesaikan,
termasuk memahami keadaan situasi
maupun kondisi di medan operasi.
“Untuk Danpos yang telah
dipercaya gunakan kesempatan ini
untuk bekerja sebaik-baiknya”, ucap
Waasops Panglima TNI.

Waasops juga menekankan untuk
selalu melakukan kegiatan positif saat
pelaksanaan tugas, dengan tujuan guna
mendekatkan diri dengan masyarakat
serta menghindari kondisi jenuh agar
semua tetap semangat dan kompak.
Selain melakukan kegiatan
teritorial, melakukan koordinasi serta
menjalin komunikasi yang baik dan
memahami betul apa yang menjadi
tugas pokok dalam pelaksanaan Satgas
juga menjadi tanggung jawab semua.
“Buat Satgas disenangi oleh
masyarakat setempat.Membaca situasi
serta meningkatkan kewaspadaan juga
menjadi kunci utama guna mencegah
hal hal yang tidak diinginkan demi
mendukung keberhasilan tugas”,
lanjutnya.
“Ciptakan kondisi yang membuat

Oktober 2021

XXV

semuanya semangat, tumbuhkan rasa
saling mengingatkan serta jiwa korsa
ditiap diri. Berangkat 450 orang pulang
450 orang, jangan menganggap remeh”
tutupnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut
Danrem 073/Makutarama, Kolonel Arm
Putranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos,
M.M., Aslog Kasdam IV/Diponegoro
Kolonel Inf Amin Taufiq, S.Sos.,
Katopdam, Kahubdam, Kakumdam,
K abekangdam, Wakapendam IV/
Diponegoro Letkol Inf Muchlis Gasim,
S.H., M.Si., Kabaglat Rindam IV/
Diponegoro Kolonel Inf Marwan
Supriyanto S.Sos, Waasops Kasdam IV/
Diponegoro Letkol lnf. Muchtar M.,
Wasintel Kasdam IV/Diponegoro,
Dandim 0721/Blora Letkol Inf Andy
Soelistyo KP, S.Sos., M. Tr. (Han). (GD)
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Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI
Rudianto
memimpin
upacara
pemberangkatan 450 personel Satgas
Pamtas RI-PNG Yonif 410/Alugoro Sektor
Selatan Wilayah Papua TA 2021,
bertempat di Pelabuhan Tanjung Mas,
Semarang, Rabu (20/10/2021).
Pangdam mengatakan Alugoro
merupakan identitas Yonif 410 memiliki arti
senjata Baladewa, nama peninggalan
generasi pendahulu melalui perjuangan
maupun tirakat diharapkan dapat melekat
di tiap diri personel Satgas Pamtas RI-PNG
Yonif 410/Alugoro Sektor Selatan Wilayah
Papua TA 2021. Sebab bagi prajurit
mendapat perintah dan kepercayaan untuk
melaksanakan penugasan adalah suatu
kehormatan dan kebanggaan. Karena tidak
semua prajurit memperoleh kesempatan
dan kehormatan seperti itu, sehingga
keberhasilan adalah hal mutlak yang harus
diraih dalam setiap misi.
Pangdam juga menekankan kepada
para perwira untuk menyiapkan
anggotanya dengan matang dan selalu
berkonsentrasi serta menerapkan kerjasama
tim dalam setiap kegiatan guna
menghindari hal tidak diinginkan.
“Kamu dilepas oleh istrimu dan
keluargamu dari Batalyon dengan doa
selamat bertugas semoga kembali dalam
keadaan selamat,” tutur Pangdam.
Seluruh prajurit juga harus
menghormati dan mengerti budaya Papua,
sebab masyarakat Papua sangat

menjunjung tinggi adat-istiadat, terbukti
dengan keberagaman suku disana,
termasuk menghormati para wanita
(mama) Papua, ketua suku maupun Pastor
atau Pendeta.
“Sebab kita adalah tentara pejuang,
tentara rakyat, kita berjuang bersama
masyarakat” paparnya.
Selain itu, bersinergi dengan seluruh
lapisan masyarakat maupun instansi lain
juga menjadi hal utama dalam mendukung
kesuksesan tugas. Salah satunya
mengambil simpati anak-anak, pelajar
serta mahasiswa Papua, mereka salah satu
generasi penerus Bangsa Indonesia
khususnya di tanah Papua.
“Kamu adalah tentara Diponegoro,
dengan masyarakat menjadi tentara Solo
yang lemah lembut dan menjaga sopan
santun, tetapi saat operasi harus garang
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seperti Alugoro,” ucap Pangdam.
Pangdam menegaskan tujuan Satgas
Pamtas RI-PNG Sektor Selatan Wilayah
Papua bukan untuk berperang melainkan
menjaga kedaulatan dan keamanan
wilayah Papua. Masyarakat Papua adalah
saudaramu, bawa pasukanmu dengan
baik, 450 kamu berangkat dan 450 kamu
kembali serta bendera Diponegoro berkibar
dengan membawa nama harum.
Kegiatan dihadiri Kasdam IV/
Diponegoro Brigjen TNI Widi Prasetijono,
Irdam Brigjen TNI Aby Ismawan, S.E.,
M.Si., Kapok Sahli Brigjen TNI Rimbo
Karyono, S.I.P., M.M., Danrem 073/Mkt,
para Asisten Kasdam IV/Diponegoro, Para
Kabalakdam IV/Diponegoro, Pa Liasion,
Walikota Semarang, Forkopimda Kab.
Blora serta Komandan Satuan jajaran
Kodam IV/Diponegoro. (GD)
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Yonarmed 3/105 Tarik/NP adakan
pertandingan sepak bola persahabatan untuk
mempererat sinergitas TNI-Polri bersama
Yonarmed 11/GG, Kodim 0705 Magelang dan
Polresta Magelang. Jum’at 15/10/2021.
Pertandingan sepak bola persahabatan

antara TNI-Polri ini dilaksanakan
di lapangan Tri Setya Yonarmed
3/105 Tarik/NP. Pada Kesempatan
tersebut kedua kesebelasan yang
bercampur antara TNI – Polri,
saling menunjukan keahliannya
dalam memainkan bola.
Danyonarmed 3/105 Tarik/NP
Letkol Arm Laode Irwan Halim,
S.I.P., M.Tr.(Han)., mengatakan
bahwa dalam kesempatan yang
baik ini, kami mengadakan
kegiatan seperti ini untuk
mempererat Sinergitas antara
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TNI-Polri sekaligus berolahraga
untuk meningkatkan kebugaran
tubuh.
”Semuanya sangat
antusias dalam mengikuti
pertandingan ini, terlihat dari
para pemain yang sangat
bergembira tanpa rasa lelah
saat dilapangan, semoga
dengan olahraga sepak bola ini
dapat mempererat hubungan
antara TNI-Polri,” imbuhnya.
(Yonarmed 3/105 Tarik/NP ).
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Persit Brebes Serahkan Bantuan Sembako
kepada Warga Ganggawang Salem
masker ke dalam setiap paket bantuan
dengan harapan masyarakat lebih disiplin
memakai masker saat mau keluar
rumah,” ujarnya.
Ny. Rosa Haikal Sofyan berharap
keterlibatan Persit dapat memberikan
warna pada kegiatan TMMD, dengan
sedikit bantuan sosial itu dapat
bermanfaat untuk meringankan beban
warga selama pandemi covid. Ny. Rosa
juga berpesan ibu-ibu penerima bantuan
agar mengingatkan keluarga dan putraputrinya patuh prokes.
Castini (52), salah satu penerima
manfaat mengucapkan terima kasih,
dengan pembangunan jalan tembus ke
wilayah Desa Gunung Sugih maupun
bantuan sembako itu. Pembukaan jalan
dari Desa Ganggawang ke Gunung Sugih
dengan makadam 1,2 kilometer lebar 4
meter dan juga rabat beton 83 meter lebar
2,5 meter telah mendekatkan kedua desa
tersebut dapat mendongkrak kesejahteraan
warga ke dua desa yang mayoritas
berprofesi sebagai petani dan perajin
anyaman bambu. (Kodim 0713/Brebes)

Persit Kartika Chandra Kirana
Cabang XXIII Kodim 0713 Brebes,
memberikan bantuan sosial kepada warga
Desa Ganggawang, Kecamatan Salem,
Kabupaten Brebes pada penutupan
TMMD Sengkuyung Tahap III TA. 2021
di Balai Kampung Beber Desa
Ganggawang, Kamis (14/10/2021).
Ketua Persit KCK Kodim Cabang

XXIII Ny. Rosa Haikal Sofyan
mengatakan bantuan sosial diperuntukkan
bagi 30 warga kurang mampu termasuk
yang terdampak Covid-19. Setiap paket
terdiri dari beras 5 kg, 20 bungkus mie
instan, 1 kantong susu, 1 liter minyak
goreng, 1 kg gula pasir, 1 bungkus kopi, 1
dus teh, dan 1 botol kecap.
“Kita juga menambahkan 1 box

Dalam rangka menyambut Hari Ulang
Tahun ke-76 Tentara Nasional Indonesia,
Kodim 0701/Banyumas beserta Persit
Kartika Chandra Kirana Cabang XVI Dim
Banyumas melaksanakan kegiatan Bhakti
Sosial dengan membawa tumpeng dan
menyalurkan bantuan sembako kepada
Yatim & Dhu’afa yayasan Amizan Amanah
Jl. Jenderal Sudirman Gang H. Asyfia RT
05/03 Desa Sokaraja Tengah Kecamatan
Sokaraja Kabupaten Banyumas, Sabtu (02/
10/2021).
Kegiatan diikuti Dandim 0701/
Banyumas Letkol Inf. Candra SE.,M.I.Pol,
didampingi Ketua Persit KCK Cabang XVI
Dim Banyumas Ny. Wiwin Candra beserta
pengurus Persit dan Danramil 04/Sokaraja
Kapten Arh Sumarsono yang diterima
Pengasuh anak Yatim & Dhu’afa yayasan
Amizan Amanah Sokaraja bapak Sukarno
dan ibu Mala.
Letkol Candra SE.,M.I.Pol mengatakan,
menjelang HUT ke 76 TNI, kami keluarga
besar Kodim 0701/Banyumas dan Persit
KCK Cab. XVI Dim Banyumas ingin berbagi
meringankan beban hidup kepada
masyarakat, walaupun nilainya tidak
seberapa, semoga bisa berguna dan
bermanfaat. Bantuan berupa bahan
kebutuhan pokok seperti Beras, Telur, Mie
Instan, Minyak goreng, Gula dan Teh serta

Kodim dan Persit Kartika Chandra Kirana
Banyumas Peduli Anak Yatim
uang tunai ini, insya allah akan
berkelanjutan.
Ditambahkan, kegiatan Bakti Sosial ini
untuk mewujudkan rasa cinta kasih, rasa
saling menolong atau rasa saling peduli
kepada rakyat karena TNI berasal dari rakyat
dan nantinya juga akan kembali lagi
menjadi rakyat. Momen menjelang hari
Ulang Tahun ke-76 Tentara Nasional
Indonesia ini, kita akan berbuat yang terbaik
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untuk rakyat, semoga TNI semakin
mencintai rakyat dan dicintai oleh rakyat.
Dandim juga berpesan, tetap
laksanakan protokol kesehatan dalam
setiap kegiatan, walaupun kasus Covid-19
sudah turun khususnya di Kabupaten
Banyumas, namun jangan sampai kendor
dalam upaya memutus rantai penyebaran
virus corona. (Kodim 0701/Banyumas).
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Vaksinansi Door to Door Korem 071
Untuk Percepat Capaian Vaksinasi
Korem
071/Wijayakusuma
melaksanakan Serbuan Vaksinasi
kepada masyarakat khususnya para
lansia dan disabilitas secara door to
door di wilayah Kecamatan Kalibagor,
Kabupaten Banyumas, Sabtu (2/10/
2021).
Acara dalam rangka HUT ke-76
TNI, bekerjasama dengan Rumkit TKIII 04.06.01 Wijayakusuma Purwokerto,
dihadiri Danrem 071/Wijayakusuma
Kolonel Inf Dwi Lagan Safrudin,
Dandim 0701/Bms Letkol Inf Candra,
Dandenkesyah Pwk Letkol Ckm Dr.
Markus Wibowo, serta Danramil dan
Kapolsek Kalibagor. Vaksinasi door to
door sebagai wujud kepedulian TNI
dalam hal ini Korem 071/Wijayakusuma
mendukung program pemerintah yaitu
percepatan vaksinasi kepada
masyarakat.
Kolonel Dwi Lagan berharap
kepada seluruh warga masyarakat,
meskipun sebagian masyarakat sudah
mendapatkan pelayanan vaksinasi, dan
pandemi Covid-19 mulai menurun agar
selalu waspada.
“Jangan kendor serta mengikuti
aturan disiplin protokol kesehatan
utamanya menjaga jarak, memakai
masker dan selalu mencuci tangan pakai
sabun sebelum dan sesudah
beraktifitas,” ujarnya
Salah seorang lansia dan penderita
disabilitas, ibu Warsinah warga Desa
Kalibagor, mengucapkan terima kasih
sudah divaksin dan diberi sembako dan
mengucapkan selamat ulang TNI.

Dikatakan Kolonel Dwi Lagan,
pihaknya telah menginstruksikan kepada
segenap jajaran Korem 071/
Wijayakusuma agar senantiasa hadir
Dandim 0704/
Banjarnegara Letkol
Arh Sujeidi Faisal,
S.T.,
M.Han
menerima
13
personel anggota
K o m p o n e n
Cadangan (Komcad)
yang telah selesai
melaksanakan
pendidikan di ruang
yudha Makodim
Banjarnegara, Rabu
(13/10/21).
Dandim
Banjarnegara
menyampaikan bangga karena sudah
melaksanakan latihan dan selamat
menempuh latihan di Rindam IV/
Diponegoro selama 3 bulan serta
pendidikan di Pusdiklatpassus,
Batujajar, Bandung Barat, Jawa Barat
selama 17 hari. “Kalian harus bangga
karena merupakan pembelajaran
berharga buat kalian semua”, tegasnya.
Ditambahkan Dandim, negara
kita dengan sistem pertahanan
semesta, dimana ada 3 komponen
yakni komponen utama, komponen
cadangan dan komponen pendukung.
TNI adalah komponen utama
pertahanan negara. Komcad adalah
warga negara yang terpilih, nantinya
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ditengah masyarakatnya. Terutama
memberikan bantuan kepada
masyarakat khususnya dalam
penanganan dan pencegahan
penyebaran Covid-19 ini dengan
melakukan sosialisasi, bhakti sosial
maupun karya bakti mandiri. (Korem
071/Wijayakusuma)

Dandim Banjarnegara
Terima 13 Personil
Komponen Cadangan
setiap Kodim mempunyai 1 batalyon
komponen cadangan. Oleh karena itu
kalian sebagai komponen cadangan di
wilayah Kabupaten Banjarnegara.
Dandim juga mengingatkan
bahaya Covid yang masih menghantui
dan belum mengerti kapan berakhir
pandemi di muka bumi. Kita bahu
membahu bekerja sama untuk
mengatasi pandemi covid 19 sehingga
tidak bisa berjalan sendiri sendiri yang
mengatasi masalah ini. (Kodim 0704/
Banjarnegara)
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“Door to Door”,
Upaya Babinsa Bersama Nakes
Memudahkan Warga Dapatkan
Akses Vaksin Covid-19
Babinsa Koramil 21/Tegal Selatan Kodim 0712/Tegal
Serda Wardoyo bersama Bhabinkamtibmas dan Nakes
Puskesmas Bandung menggelar vaksinasi Covid-19
secara jemput bola atau door to door kepada warga,
Rabu (13/10/2021). Metode ini dilakukan oleh
Pemerintahan Kota Tegal karena telah mampu
meningkatkan partisipasi vaksinasi karena dapat
menjangkau keluarga yang belum mempunyai akses
vaksin.
“Semoga segala upaya dan ikhtiar yang dilakukan
hari ini akan membentuk target herd immunity untuk
Indonesia sehat, Indonesia hebat untuk mengatasi wabah
pandemi Covid-19 ini,” tutur Serda Wardoyo saat
kegiatan vaksinasi dor to dor di Rw 05 Kelurahan Debong
Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal.
Vaksinasi door to door ini untuk mendeteksi
masyarakat yang memiliki keinginan untuk disuntik vaksin
Covid-19. Tim kesehatan pun turut mendata kondisi
masyarakat.
“Agar menjangkau yang punya keinginan untuk
vaksin dan terhambat dengan jarak maupun kesibukan

lain. Kita juga memberikan vitamin secara lengkap kepada masyarakat,”
ungkapnya.
“Selain itu, juga mendata warga yang memiliki penyakit bawaan
atau komorbid. program ini bagus karena mendatangi secara langsung
ke rumah-rumah warga.
“Door to door ini bagus. Kita mendatangi dari rumah ke rumah,
yang ingin vaksin segera disuntik.. Program ini bagus sekali dan
mengetahui warganya yang belum melaksanakan vaksinasi,” ujarnya.
(Kodim 0712/Tegal)

Prajurit Kodim Cilacap Ikuti
Bersih Bersih Pantai Kemiren

Wujud mendukung Pemerintah
Kabupaten Cilacap dalam mewujudkan
lingkungan yang aman, bersih dan hijau
di kawasan Pantai Kemiren, prajurit
Kodim 0703 Cilacap mengikuti kerja
bakti bersih-bersih Pantai Kemiren,
Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan
Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap,
Jumat (15/10).

Kegiatan dihadiri Bupati Cilacap H.
Tatto Suwarto Pamuji, Kasdim 0703/
Cilacap Mayor lnf Drs. Abdul Asis Lallo,
Asisten 2 Sekda Drs. Wasi Ariyadi, M.M
beserta para Kepala Dinas, Kepala
Pelaksana BPBD Cilacap Drs.
Wijonardi, MM, Direktur RSUD Cilacap
dr. Moch Ichlas Riyanto, M.M, para
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Camat wilayah Kota Cilacap, dan
anggota Kodim 0703 Cilacap, Polres
Cilacap.
Bupati Cilacap mengatakan
kegiatan kerja bakti sangat bermanfaat
untuk menjaga dan memelihara
kelestarian, keindahan dan kebersihan
lingkungan Pantai Kemiren di Kelurahan
Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap
Selatan. Mudah-mudahan kegiatan ini
dapat
dilaksanakan
secara
berkesinambungan, karena benar-benar
dapat dirasakan manfaatnya untuk
menjaga kelestarian lingkungan
khususnya di Area Pantai Kemiren.
Kasdim 0703/Cilacap Mayor Inf Drs
A. Asis Lallo menuturkan seluruh
prajurit siap mendukung gerakan bersih
bersih lingkungan yang saat ini
difokuskan ke kawasan Pantai Kemiren.
“Tujuan dari kegiatan kerja bakti
Bersih Pantai ini sangat baik disamping
menjaga lingkungan Pantai dan Laut
juga meningkatkan kepedulian/
kesadaran dan partisipasi masyarakat
dalam membantu menciptakan
lingkungan yang aman, bersih dan lestari
utamanya meningkatkan kerjasama
lintas sektor dalam pengelolaan sampah
dari muara dan pesisir,” tutur Kasdim.
(Kodim 0703/Cilacap)
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Dandim Pemalang Bersama Forkopimda
Tanam Pohon Mangrove

Dandim 0711/Pemalang Letkol Inf Roihan
Hidayatullah,S.Sos.,M.Tr (Han) bersama Forkopimda
melaksanakan penghijauan dengan penanaman 65.000
pohon mangrove di Pantai Muara Indah Desa Asemdoyong
Kecamatan Taman Kab. Pemalang, Selasa (12/10/2021).
Kegiatan Polres Pemalang ini merupakan program Polda
Jateng dengan mengangkat tema “Polda Jateng Mageri
Segoro”, sebagai upaya mendukung Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) di tengah Pandemi Covid-19.

Sebanyak 11 orang anggota Komponen
cadangan yang berasal dari wilayah Kabupaten
Purbalingga selesai melaksanakan pendidikan
pembentukan di Rindam IV/Diponegoro selama 3
bulan serta pendidikan pembulatan materi/
penetapan di Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung
Barat, selama 2 pekan diterima oleh Dandim 0702/
Purbalingga Letkol Inf Decky Zulhas, S.H., M.Han
di Aula Makodim 0702/Purbalingga, Senin (11/10/
2021).
Dandim dalam pengarahannya mengatakan
komponen Cadangan ini akan dikerahkan bila
negara dalam keadaan darurat militer atau keadaan
perang serta ancaman hibrida dimana
keberadaannya akan makin memperkokoh sistem
pertahanan dan keamanan rakyat semesta dimana
pelibatan mereka nantinya bila dibutuhkan di
bawah komando Panglima TNI, hanya bisa
dinyatakan oleh presiden dengan persetujuan DPR.
“Sebagai komponen cadangan bila negara
membutuhkan, karenanya harus tetap siap siaga
bila bangsa dan negara membutuhkan,” tegas
Dandim.
Selain mempertegas keberadaan mereka,
Dandim juga berpesan agar anggota TNI-KC dapat
menjaga kehormatan diri serta dapat berpartisipasi
dalam mendukung pembangunan di wilayah.

Bupati Pemalang Mukti Agung
Wibowo, ST. Msi., mengapresiasi
kegiatan Penanaman Mangrove di
Kabupaten Pemalang ini. Menurut

Bupati, saat ini upaya penyelamatan
lingkungan, rehabilitasi hutan dan lahan melalui
konservasi tanah dan air serta reboisasi dan
penghijauan sudah tidak dapat ditunda lagi.
Bumi saat ini tengah menghadapi beberapa
ancaman global yang serius, salah satunya
abrasi yang dapat menyebabkan penyempitan
garis pantai.
“Demi menyelamatkan lingkungan di pesisir
pantai, Pemerintah Kabupaten Pemalang siap
mendukung program rehabilitasi hutan
mangrove yang saat ini sedang gencar
dilaksanakan oleh Kepolisian Republik
Indonesia khususnya di Wilayah Hukum Polda
Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Pemalang
akan ikut serta memberikan bantuan berupa
bibit mangrove”, tambah Bupati.
Bupati minta kepada masyarakat Kab.
Pemalang, di masa Pandemi covid-19 ini sangat berdampak
pada sektor perekonomian nasional agar bersama-sama
bersinergi untuk melestarikan tanaman mangrove dan
memelihara sebaik mungkin sebagai bentuk rasa peduli
kepada lingkungan. Pemerintah Kabupaten Pemalang akan
membuka peluang investasi wisata hutan mangrove dan terus
menggali potensi-potensi yang ada di pesisir pantai,
diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional
khususnya ke wilayah Kabupaten Pemalang. (Kodim 0711/
Pemalang)

Usai Jalani Pendidikan, Komcad
Melanjutkan Profesi Sebelumnya
“Selalu jaga nama baik, gunakan ilmu yang telah didapat untuk
turut serta berperan aktif mendukung pembangunan di wilayah,”
pesannya.
Dandim menambahkan selesai menjalani pendidikan, mereka
dapat melanjutkan kembali ke profesi sebelumnya dan bila ada yang
belum bekerja untuk dapat lebih menyiapkan diri agar dapat diterima
di lapangan pekerjaan yang ada atau justru kreatif membuka lapangan
pekerjaan secara mandiri. (Kodim 0702/Purbalingga)
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Tanam Puluhan Ribu Bibit Mangrove
Sebagai Sabuk Hijau Pantai Brebes

60 ribu bibit mangrove (bakau)
ditanam secara bersamaan oleh
berbagai kalangan di Pantai
Randusanga Indah (Parin), Desa
Randusanga Kulon, Kecamatan/
Kabupaten Brebes, Selasa (12/10/2021).
Kegiatan Polres Brebes ini bertemakan
Jawa Tengah Mageri Segoro yang
digagas oleh Kapolda Jateng, Irjen Pol.

Bupati Batang Wihaji didampingi
Dandim 0736/Batang Letkol Arh Yan
Eka Putra dan Kapolres Batang AKBP
M.Irawan Susanto monitoring
pelaksanaan vaksinasi di balai
Desa Kemiri Barat Kecamatan
Subah, Kabupaten Batang,
Rabu(27/10/21).
Bupati
Batang
Wihaji mengatakan
prioritaskan vaksinasi Covid-19
di beberapa kecamatan yang
capaiannya
masih
tergolong rendah. Berdasarkan
data, vaksinasi di Batang baru
mencapai 37 persen, sehingga
harus ada pengawalan dan
monitoring khusus proses
pelaksanannya.
“Hasil rakor Forkompinda
kemarin, kami sepakat
m e l a k u k a n
percepatan vaksinasi Covid-19
untuk tujuh kecamatan prioritas
yang vaksinasinya masih di
bawah 30 persen, yaitu
Kecamatan Bawang, Kecamatan
Tersono, Kecamatan Subah, Kecamatan
Bandar, kecamatan Warungasem,
kecamatan Kandeman, dan kecamatan
Wonotunggal.

Ahmad Luthfi, untuk melindungi alam
khususnya di pesisir pantai di Jawa
Tengah.
Bupati Brebes Hj. Idza Priyanti,
SE.MH dan Dandim 0713/Brebes Letkol
Armed Mohamad Haikal Sofyan, sangat
mengapresiasi adanya penanaman
mangrove di garis pantai Brebes.
Menurut
Bupati,
dengan

penanaman mangrove diharapkan
dapat mempercepat adanya hutan
mangrove, dimana Brebes sudah
mempunyai beberapa destinasi wisata
seperti Hutan Dewi Mangrove Sari di
Desa Kaliwlingi Kecamatan Brebes dan
Pulau Cemara di Desa Sawojajar
Kecamatan Wanasari.
Bupati berharap upaya untuk
menahan abrasi di daerah pantai di
wilayah Kecamatan Bulakamba dan
Losari, nantinya juga akan menjadi
destinasi wisata baru di Brebes sehingga
akan bermanfaat bagi generasi yang
akan datang. Pihaknya sudah
berkoordinasi dengan pemerintah pusat
untuk pemasangan tanggul penahan rob
yang terbentang dari wilayah Losari
sampai Brebes, di 5 kecamatan atau 17
desa.
Pada kesempatan tersebut, juga
dilakukan kegiatan vaksinasi covid-19 di
Balai Desa Randusanga Kulon, serta
pemberian sembako kepada masyarakat
setempat, sebagai langkah percepatan
vaksinasi dan pemberdayaan ekonomi
masyarakat pesisir. (Kodim 0713/Brebes)

Capaian Vaksinasi Masih Rendah
Kabupaten Batang Percepatan Vaksinasi

Bupati
Wihaji
meminta
tim vaksinasi langsung turun ke
lapangan untuk tidak lagi hanya
menunggu di Puskesmas. “Kalau dalam
pengecekan kita nanti masih banyak
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terdapat stok vaksin, kami pastikan agar
tidak ada klaster baru gara-gara
Vaksinasi, kalau vaksin habis cepat
ajukan ke pusat” jelas Wihaji. (Kodim
0736/Batang)
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Dandim 0710/Pekalongan melalui Kasdim,
Mayor Inf Raji mengungkapkan untuk mencapai
cakupan vaksinasi lansia, di wilayah Kota
Pekalongan cukup kesulitan, sehingga dari jajaran
Kodim 0710/Pekalongan berupaya untuk
mendorong para lansia untuk tidak takut divaksin.
Dengan adanya penyaluran program BTPKLW ini,
penerima bantuan dengan kategori lansia dan belum
pernah divaksin bisa sekalian mendapatkan
vaksinasi gratis agar tercipta herd immunity atau
kekebalan kelompok.
Dituturkan Kasdim, pelaksanaan vaksinasi
dilayani selama 5 hari. Pihaknya meyakinkan
vaksinasi ini sudah terbukti aman dan mampu
meningkatkan kekebalan tubuh sehingga seseorang
yang sudah divaksin akan lebih tangguh dalam
pencegahan maupun saat terpapar virus Covid-19.
Salah satu lansia bernama Aslori (70 tahun),

Kodim dan Pemkot Pekalongan
Genjot Vaksinasi Lansia

Kodim 0710/Pekalongan bersama Pemkot Pekalongan terus
menggenjot target vaksinasi Covid-19, salah satunya menyasar
kalangan lanjut usia (lansia) yang cakupannya masih rendah.
Vaksinasi terus dipacu, sehingga penyebaran Covid-19 bisa segera
teratasi secara signifikan dan status PPKM Kota Pekalongan, bisa
kembali turun ke Level 2.
Kodim 0710/Pekalongan bekerjasama dengan Dinas
Kesehatan Kota Pekalongan kembali menyelenggarakan vaksinasi
lansia yang digelar bersamaan dengan kegiatan Program Bantuan
Tunai untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) di ruang
Serbaguna Makodim 0710/Pekalongan, Selasa(12/10/2021).

Wakil Bupati Banyumas Drs. Sadewo Tri Lastiyono
menyerahkan secara simbolis bantuan uang tunai kepada
pedagang kaki lima dan warung dari pemerintah pusat di
wilayah Kabupaten Banyumas di Aula Jenderal Soedirman
Kodim 0701/Banyumas, disaksikan Dandim 0701/Banyumas
Letkol Inf Candra, S.E., M.I.Pol, Kapolresta Banyumas
Kombes Pol M. Firman L. Hakim, SH. SIK. M.Si, Kajari
Purwokerto Sunarwan, S.H., M. Hum., Kasi Intel Kajari
Banyumas Nizar Fibriansyah S.H., Senin (18/10)
Wakil Bupati menyampaikan terimakasih kepada Kodim
0701/Banyumas atas terselenggaranya kegiatan pembagian
bantuan tunai kepada pedagang kaki lima dan warung yang
terdampak PPKM Covid-19. Bantuan tunai sebesar Rp
1.200.000,- diberikan kepada 6.500 pedagang kaki lima dan
warung di wilayah Kabupaten Banyumas.
“Pemerintah pusat bersinergi dengan TNI-Polri untuk
menyalurkan bantuan kepada masyarakat dengan harapan
bantuan tepat sasaran dan bantuan digunakan sebagaimana
mestinya, jangan untuk DP motor”, katan Wakil Bupati.
Komandan Kodim 0701/Banyumas Letkol Inf Candra
S.E., M.I.Pol., menyampaikan pembagian bantuan tunai
sebesar Rp 1.200.000,- kepada pedagang kaki lima dan
warung di wilayah territorial Kodim 0701/Banyumas, dengan
jumlah penerima sebanyak 6500 orang akan diserahkan
selama empat hari di Kodim dan Koramil jajaran guna
menghindari kerumunan masyarakat.
Bantuan dari pemerintah pusat melalui pimpinan TNI
yang diberikan kepada mereka yang terdampak PPKM Covid-

warga Kelurahan Kuripan Yosorejo, Kecamatan Pekalongan Selatan
mengaku pertama menerima suntikan vaksinasi Covid-19. Aslori
mengaku datang ke Makodim 0710/Pekalongan selain menerima
bantuan tunai sekaligus mantap mengikuti vaksinasi lansia.
“Alhamdulillah setelah divaksin rasanya biasa saja dan tidak
ada keluhan apa-apa, aman semuanya. Harapan Saya semoga
setelah divaksin ini bisa sehat selalu dan bagi masyarakat maupun
lansia jangan ragu dan bisa ramai-ramai ikut vaksinasi, karena
vaksin ini halal dan aman untuk kekebalan tubuh dalam
menghadapi virus Covid-19,”pungkasnya. (Kodim 0710/
Pekalongan)

Kodim 0701/Banyumas
Salurkan Bantuan Tunai
Dampak Covid-19 Kepada 6500 Orang

19 untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pada khususnya
di wilayah Kodim 0701/Banyumas, semoga bantuan ini
bermanfaat bagi penerima dan tepat sasaran serta jangan
kendor untuk menjaga protokol kesehatan dalam setiap
kegiatan.
Salah satu penerima bantuan Bapak Suparyo,
mengucapkan terima kasih atas bantuannya, karena merasa
terbantu sekali, bangga dan terharu atas kegiatan ini, semoga
pandemi covid-19 segera berakhir untuk menuju Indonesia
yang sehat dan Indonesia yang sejahtera. (Kodim 0701/
Banyumas).
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Danrem 072/Pamungkas
Ikuti Upacara Peringatan
HUT ke 76 TNI Secara Virtual

Komandan Korem 072/
Pamungkas (Danrem 072/Pmk)
Brigjen TNI Afianto mengikuti
upacara peringatan HUT ke 76
Tentara Nasional Indonesia (TNI)
diwilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) secara virtual
bertempat di Akademi Angkatan
Udara (AAU). Selasa (5/10/201)
Kegiatan tersebut dihadiri oleh
Wakil Gubernur DIY (KGPAA)
Paku Alam X, Gubernur AAU
Marsekal Muda TNI Nanang
Santoso, Kapolda DIY Irjen Pol
Drs. Asep Suhendar, M.Si., Ketua
DPRD DIY Nuryadi, dan
Forkopimda DIY.
Upacara HUT ke 76 TNI yang
mengusung tema Bersatu,
Berjuang, Kita Pasti Menang
tersebut tersambung secara
langsung dengan pelaksanaan
Upacara HUT ke 76 TNI di
Istana Merdeka Jakarta dipimpin
langsung oleh Presiden Republik
Indonesia Ir. Joko Widodo.
(Korem 072/Pamungkas)

Babinsa Koramil 15/Klirong Melatih Anggota Pramuka
Saka Wira Kartika
Babinsa Koramil 15/Klirong Kodim 0708/Purworejo melatih anggota
Pramuka Saka Wira Kartika yang berasal dari siswa siswi SMK Maarif 9
Kebumen yang bertempat di Makoramil 15/ Klirong.
Dalam kegiatan Kepramukaan melalui Sakawira Kartika kali ini Serma
Diliyanto Atsabe dan Serda Jaka S memberikan materi berupa Pertolongan
Pertama Lapangan(Long Malap) dan Pertolongan Darurat Lapangan (Long
Darlap), diantaranya tentang Penangan membantu menolong dalam
kecelakaan seperti terkena sejata tajam,patah tulang dll. (Kodim 0708/Pwj)
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Ribuan BTPKLW Untuk Warga Kulonprogo
Disalurkan Secara Bertahap

Dandim 0731/Kulon Progo, Letkol
Inf Yefta Sangkakala, S.Sos., bersama
unsur Forkopimda dan dinas instansi
terkait lainnya.melakukan launching
penyaluran Bantuan Tunai Untuk
Pedagang Kaki Lima dan Warung
(BTPKLW-TNI) bertempat di halaman
Bupati Wonosobo, Afif Nurhidayat
menyebut TNI sebagai mitra strategis
Pemerintah Kabupaten dalam berbagai
agenda pembangunan Daerah. Karena
itu, ke depan Bupati menegaskan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo akan
terus menguatkan jalinan sinergi
tersebut, untuk meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran
masyarakat. Pernyataan tersebut
disampaikan Bupati kepada Dandim
0707 Wonosobo, Letkol Inf Rahmatusai
mengikuti upacara HUT Ke-76 TNI
secara virtual di Pendopo Kabupaten,
Selasa (5/10/2021).
Sejalan dengan momentum
Peringatan Hari Ulang Tahun TNI Ke76, TNI selama ini telah turut
berkontribusi secara aktif dalam
berbagai sektor pembangunan Daerah.
Sejumlah program yang berjalan dengan
diiringi TNI, disebut Bupati senantiasa
sukses dan mampu mengakselerasi
partisipasi masyarakat. TNI Manunggal
Masuk Desa (TMMD) yang rutin digelar
untuk memudahkan akses dan fasilitas
umum di banyak desa terpencil, sangat
membantu warga untuk lebih leluasa
beraktifitas dan menguatkan perputaran
ekonomi desa. Ada pula TMKK, atau
TNI Manunggal KB Kesehatan, yang

Makodim, Sabtu (16/10).
Dandim
0731/Klp
dalam
sambutannya menegaskan, sesuai
undang-undang nomor 34 tahun 2004
tentang TNI, bahwa tugas pokok TNI
salah satunya adalah melaksanakan
operasi militer selain perang, yakni

dengan membantu tugas pemerintah di
daerah dalam menanggulangi dampak
akibat bencana alam, pengungsian dan
pemberian bantuan kemanusiaan.
Implementasi dari tugas tersebut,
TNI melalui program pemerintah
menyalurkan bantuan tunai kepada
pedagang kaki lima dan warung
terdampak Covid-19, dalam rangka
percepatan
pemulihan
ekonomi. Pemerintah mengambil
langkah ini dengan pertimbangan
bahwa keberadaan TNI melalui satkowil
di seluruh wilayah Indonesia sangat
efektif, terutama wilayah yang
ditetapkan sebagai PPKM Level 3,
dengan harapan bantuan tersebut tepat
sasaran.
Penyaluran bantuan akan
dilaksanakan secara terpusat di
Makodim
0731/Klp.
Dalam
pendistribusiannya dilaksanakan
screening data untuk dicocokkan
dengan data yang telah di input para
Babinsa melalui aplikasi Path Daily,
apabila sudah sesuai maka dapat
langsung menerima bantuan. (Kodim
0731/Kulonprogo)

Bupati Ajak TNI Makin Sinergis Bangun Wonosobo

mampu mempercepat pencapaian
target sasaran program keluarga
berencana dan peningkatan derajat
kesehatan ibu dan anak di Kabupaten
Wonosobo.
Kemudian, di sektor penguatan
produksi pertanian, peran TNI juga
sangat besar karena para personel
Kodim terjun langsung ke sawah demi
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meningkatnya hasil panen petani.
“Paling aktual, dalam masa
penanganan Pandemi Covid-19, diakui
komitmen jajaran TNI dalam upaya
penuntasan penyebaran mata rantai
virus, mulai dari awal pandemi seperti
sosialisasi gerakan 3 M, 5 M sampai
pada tahap vaksinasi kepada warga
masyarakat. (Kodim 0707/Wonosobo)
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Babinsa Koramil 22/Ayah
Minta Warga Waspada Bencana

Babinsa Koramil 22/Ayah Sertu Sumarno mengingatkan
warga agar berhati hati ketika terjadi hujan yang disertai angin
kencang, Hal itu disampaikan usai mengecek kondisi rumah

Kodim 0730/GK Salurkan Uang Tunai Rp 3
Miliar Untuk Ribuan Pedagang Kaki Lima
dan Warung

salah seorang warga yang tertimpa pohon tumbang di Desa
Srati, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Sabtu (23/
10/21). Sertu Sumarno juga meminta warga agar pohon yang
besar sekiranya membahayakan rumah warga lebih baik
dipotong demi mencegah kerugian yang lebih besar.
Pohon kelapa setinggi lebih dari 10 meter itu tumbang
menimpa teras rumah Ahmad Mudakir (41) warga di Desa
Srati saat hujan deras melanda lingkungan tersebut yang
disertai angin kencang. Warga Dusun Kemroncong RT 01 RW
04, Desa Srati Kec.Ayah. Kab Kebumen yang keseharian
sebagai nelayan mengaku sedih dan trauma setelah
menyaksikan teras rumahnya rusak diterjang pohon tumbang
sekitar pukul 20.00 WIB.
Menurut Sertu Sumarno,”pada hari Jum’at sekitar pukul
17.00 WlB terjadi hujan lebat disertai angin kencang sehingga
mengakibatkan pohon kelapa yang berada didepan rumah
tumbang mengenai teras rumah, beruntung tidak terjadi
korban jiwa. Babinsa segera berkoordinasi dengan pihak desa
mulai RT, RW dan Kades bersama masyarakat dan
pemerintah desa melaksanakan kerja bakti dan menghimbau
masyarakat untuk tetap waspada terhadap perkembangan
lingkungan yang sewaktu waktu timbul. (Kodim 0709/
Kebumen).

Babinsa Koramil 01 Bantul Monitoring
Vaksinasi Dosis Kedua Bagi Pelajar dan Warga

Kodim 0730/ Gunungkidul melaksanakan Launching
Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BTPKLW) untuk
wilayah Gunungkidul, di Makodim 0730/Gunungkidul, Senin
(11/10/2021). Total uang tunai yang disalurkan sebesar Rp 3
miliar untuk 2.500 pedagang dan warung, dan diberikan secara
langsung kepada penerima. Hal ini sebagai wujud perhatian
pemerintah kepada masyarakat dan untuk mempercepat
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat dampak Covid-19.
Dandim 0730/GK, Letkol Kav Anton Wahyudo, mengatakan
untuk gelombang pertama khusus Koramil 01/ Wonosari dengan
jumlah 100 orang, dengan jumlah nominal Rp. 1.200.000 per
orang.
Dandim menjelaskan, untuk mendapatkan bantuan tunai
tersebut, warga pedagang kaki lima dan warung yang terkena
dampak Covid-19, syaratnya harus membawa bukti surat
panggilan dari Kodim 0730/Gunungkidul dengan disertai KTP
asli dan Kartu Keluarga,” jelasnya.
Dengan adanya bantuan uang tunai ini dapat membantu
dan meringankan beban usaha para pedagang kaki lima dan
warung khususnya di wilayah Kodim 0730/ Gunungkidul. (Kodim
0730/Gunungkidul)

Babinsa Sabdodadi Koramil 01 Bantul Sertu M. Sobari
melaksanakan monitoring dan pengamanan vaksinasi Covid
19 Dosis Kedua yang digelar di MAN 2 Bantul, Kamis (7/10/
21). Vaksinasi Dosis Kedua ini kerjasama Kodim 0729/Bantul
dengan Kemenag dan MAN 2 Bantul.
Sertu M. Sobari menyampaikan bahwa selain siswa dan
siswi MAN 2 Bantul, vaksinasi juga diikuti oleh warga
masyarakat sekitar. Sebanyak 602 dosis vaksin disiapkan pada
serbuan vaksin kali ini. Sedangkan tenaga kesehatan
dikerahkan dari Siswa Dikmapa PK TNI 2021, Dinas
Kesehatan dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bantul.
Babinsa Sabdodai berharap dengan adanya monitoring
dan pendampingan oleh Babinsa, vaksinasi dapat berjalan
dengan baik dan lancar. Pungkasnya. (Kodim 0729/Bantul)
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Dandim 0732/Sleman Lepas Nakes BKO TNI

Komandan Kodim 0732/Sleman
Letkol Inf Arief Wicaksana S.H.,M.,Han
melepas Personel Tenaga Kesehatan
BKO TNI yang telah membantu
pelaksanaan percepatan Vaksinasi di
Wilayah Kabupaten Sleman bertempat
di BBPPM Yogyakarta Jl. Parsamya,
Dsn.Beran, Kalurahan Tridadi,
Kapanewon Sleman Kabupaten
Sleman. Jumat (15/10/2021)
Dandim mengucapkan terima kasih
kepada Pendamping Nakes BKO TNI
Letda (K) Ckm Choiriyah dan kepada
adik-adik Nakes yang hampir kurang

Babinsa Purwokinanti Koramil 05/
Pakualaman Pelda Sriwidodo bersama
elemen masyarakat mengikuti pelatihan
penanggulangan bencana alam di Balai RW.
05 Purwokinanti Kemantren Pakualaman.
Minggu (24/10/2021).
Dalam kesempatan ini Mantri Pamong
Praja
Cahya
Wijayanto,
S.Sos
menyampaikan
bahwa
pelatihan
penanggulangan bencana dilaksanakan
bersama KTB Purwokinanti dimaksudkan
untuk menyinkronkan langkah dan tindakan
antara tim dari Koramil (TNI) dengan (tim)
Pemkot, sehingga terdapat kesamaan visi,
misi, persepsi dan interpretasi tentang
prosedur tindakan teknis. ujarnya.
“Latihan ini untuk mendapatkan
gambaran tentang kemampuan dan
kesiapsiagaan tim penanggulangan bencana,
pelatihan yang diakomodasi oleh BPBD
Kota Yogyakarta tersebut dalam rangka
kesiapsiagaan warga dan Aparat
pemerintahan daerah apabila sewaktuwaktu terjadi Bencana Alam seperti
kebakaran dan banjir serta bencana lainya
di wilayah, diharapkan relawan dapat
mengatasi Bencana yang akan timbul.” Jelas
Mantri Pamong Praja.

lebih 2 bulan bersama-sama Kodim
0732/Sleman melaksanakan tugas
percepatan Vaksinasi di wilayah
Kabupaten Sleman dan kami juga
mewakili Forkopimda Kabupaten
Sleman mengucapkan terima kasih
berkat sumbangan tenaga dan pikiran
dari para Nakes pelaksanaan
percepatan Vaksinasi selesai tepat
waktu.
“Kami mengucapkan selamat
bertugas kepada para Nakes BKO TNI
yang akan melanjutkan tugas ke Solo,
pengalaman tugas di Sleman bisa

menjadi tolak ukur dan dedikasi dalam
melaksanakan tugas yang baru,
Alhamdullilah berkat Anda, Pandemi
Covid 19 yang sempat meningkat di
Kabupaten Sleman dulu hampir 1.000
sd 7000 orang/hari sekarang sudah
menurun 3 orang/hari dan pelaksanaan
percepatan vaksinasi dosis pertama
sudah mencapai target 85% sedang
dosis 2 baru tercapai 50% sehingga
penyebaran Covid menurun hingga
mencapai 15%, masa-masa sulit sudah
kita lalui sehingga perekonomian,
pariwisata sudah mulai bangkit.”Jelas
Dandim
Lebih lanjut Dandim mengatakan
kepada para Nakes untuk tetap
semangat dalam menempuh sisa
pendidikan karena pada tanggal 10
Nopember 2021 kalian akan dilantik dan
dalam menempuh karier masih panjang
dan kelak menjadi pemimpin yang akan
datang sehingga beban berat akan
kalian hadapi ditempat tugas yang baru
sehingga butuh kekompakan sesama
angkatan dan yang paling terakhir kami
atas nama Pangdam IV/Diponegoro dan
Danrem 072/Pamungkas mengucapkan
terima kasih atas kerja sama dan
bantuan dari para Nakes BKO TNI
sehingga pelaksanaan percepatan Vaksin
dapat berjalan lancar dan sesuai target
yang kita harapkan.”Tutup Dandim.
(Kodim 0732/Sleman)

Antisipasi Bencana KTB Pakualaman
Gelar Simulasi Penanganan Bencana

Danramil 05/Pakualaman Mayor Inf
Djoko Susanto mengatakan bencana alam
merupakan peristiwa luar biasa yang
berpotensi menimbulkan kerugian harta
benda maupun jiwa, untuk itu Koramil
Pakualaman bersama warga menggelar
latihan tersebut, dengan harapan dapat
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memotifasi kesiapsiagaan menghadapi
bencana alam.
“Dengan latihan yang kami berikan,
diharapkan timbul kesadaran dan
kewaspadaan dari masyarakat untuk
mengantisipasi terhadap bencana alam,”
katanya. (Kodim 0734/Yogyakarta)
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Lancarkan Vaksin,
Babinsa Kebonrejo Gendong Peserta

Serda Aris Suryadi Babinsa
Kebonrejo anggota Koramil 10/
Candimulyo membantu Dimas Aditia
(15) siswa SMP Negeri 2 Candimulyo
salah satu peserta vaksin penyandang
disabilitas fisik menuju meja vaksin,

Selasa (26/10)
Aris mengatakan, Babinsa dituntut
peka terhadap situasi disekitarnya,
tanggap dan peduli. Disaat dirinya
melihat salah satu siswa peserta vaksin
yang ternyata penyandang disabilitas

fisik (lumpuh) dirinya merasa terpanggil
dan reflek membantu dengan cara
menggendong siswa tersebut kemudian
diantar ke meja vaksin.
“Ini sudah menjadi tugas kita, untuk
melindungi dan membantu yang lemah,
TNI berasal dari rakyat dan untuk
rakyat” tutur Aris
Danramil 10 Candimulyo Kapten
Inf Sunarto mengatakan dalam
pelaksanaan serbuan vaksinasi di Desa
Kebonrejo Candimulyo ada salah satu
peserta vaksin penyandang disabilitas
fisik, disabilitas fisik lumpuh kaki, namun
sudah di dampingi oleh Babinsa sejak
dari pendaftaran, vaksin hingga
observasi Alhamdulilla semua berjalan
lancar dan baik-baik saja.
Sementara Dimas Aditia warga
Kretek RT 15, RW 6,Tampir Kulon
mengaku sedikit malu tapi juga senang
saat di gendong Babisa mengikuti
prosedur vaksin.
“Saya senang dan bersyukur di
tengah keterbatasan fisik saya banyak
orang yang peduli, terimakasih pak
Babinsa” ucapnya haru.(Kodim 0705/
Magelang)


Dalam rangka mengantisipasi
berkembangnya Balatkom dan Paham
Radikal di lingkungan TNI AD, Kodim
0706/Temanggung menyelenggarakan
kegiatan pembinaan antisipasi Bahaya
Laten Komunis (Balatkom) dan Paham
Radikal TA 2021 bertempat di Aula Balai
Desa Caruban Kecamatan Kandangan
Kabupaten Temanggung, Jumat (22/10/
2021). Acara ini dibuka oleh Kepala Staf
Kodim 0706/Temanggung Mayor Inf
Husain Samaun dengan mengambil tema
“Waspada Komunisme dan Paham
Radikal Demi Keselamatan NKRI”.
Dalam sambutannya Kasdim
menyampaikan bahwa komunisme bukan
paham baru di Indonesia. Paham ini telah
tumbuh dan berkembang sebelum
Indonesia merdeka. Sejarah gerakan
komunis di Indonesia menunjukkan
bahwa dalam melancarkan gerakannya
terutama infiltrasi dan insurgensi kaum
komunis memanfaatkan anak-anak muda
dan wanita serta mendekati tokoh-tokoh
agama.
Untuk itu Mayor Inf Husain Samaun
berpesan kepada anggotanya untuk
meningkatkan pengetahuan dan
kewaspadaan akan bahaya laten

Kodim Temanggung Gelar Pembinaan
Antisipasi Balatkom dan Paham Radikalisme

komunisme dan paham radikal dengan
melakukan strategi pencegahan dan
penanggulangan bahaya laten
komunisme.
“Upaya pro aktif dari Apkowil dan
unsur intelijen sangat diperlukan dalam
membantu pengawasan dan upaya
pencegahan sebagai Langkah antisipasi
agar paham atau ajaran Komunis dan
Oktober 2021

XXV

radikal tidak berkembang dan
membahayakan kedaulatan negara,
“Tegas Kasdim.
Adapun materi yang disampaikan
diantaranya perkembangan sejarah dan
Tindakan terhadap Partai Komunis di
Indonesia dan Perkembangan Paham
Radikal di Indonesia. (Kodim 0706/
Temanggung)
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Sambut HUT TNI Ke-76,
Korem 073/Mkt Gelar Bakti Sosial

Kegiatan dipimpin oleh Danrem 073/
Makutarama Kolonel Arm Putranto
Gatot Sri Handoyo S.Sos., M.M.,
dengan dihadiri Kasrem Letkol Czi
Hendro Edi Busono, para Kasi, Pasi,
Ketua Persit dan Wakil Ketua Persit
Kartika Chandra Kirana Koorcab Rem
073 PD IV/Diponegoro beserta pengurus.
Danrem 073/Makutarama Kolonel
Arm Putranto Gatot Sri Handoyo
S.Sos., M.M., mengungkapkan
kedatangannya beserta rombongan di
Panti Asuhan ini merupakan bentuk
amanah untuk saling membantu.
Maksud dan tujuan kami yaitu
bersilaturahmi kepada anak-anak Panti
Asuhan dari beberapa macam suku,
ada dari Papua dan lain-lain, saya juga
pernah tugas di Papua tepatnya di
Manokwari, “Disini saya alhamdulillah
bisa bernostalgia dengan anak-anak
Panti Asuhan Pondok Kasih
Anugerah”,ucap Danrem.
“Kalian sebagai generasi penerus
bangsa dan negara nanti akan
mengemban, menjaga negara Indonesia
ini, maka raihlah cita-cita kalian dengan
belajar yang rajin”, pesan Danrem.
(Korem 073/Makutarama)

Korem 073/Makutarama menggelar
kegiatan Bakti Sosial pemberian paket
sembako kepada Panti Asuhan Islam
Sudirman dan Panti Asuhan Pondok
Kasih Anugerah di wilayah kota

Salatiga, Jumat (01/10/2021).
Kegiatan bakti sosial ini dalam
rangka menyambut HUT ke-76 Tentara
Nasional Indonesia (TNI) yang
diperingati tanggal 5 Oktober 2021.

Korem 073/Makutarama menggelar
kegiatan pencegahan, pemberantasan,
penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba (P4GN) program kerja semester
II tahun 2021 kepada prajurit dan PNS
dengan melaksanakan pengecekan urine
serta sosialisasi, bertempat di Aula
Korem, Kamis (07/10/2021).
Danrem 073/Makutarama Kolonel
Arm Putranto Gatot Sri Handoyo,
S.Sos, M.M., dalam sambutan yang
disampaikan Kasi Intel Letkol Inf Denver
Micha Hariyadi Napu mengatakan,
Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif
lainnya (NAPZA) yang biasa disebut
Narkoba sebenarnya adalah obat atau
zat yang diperlukan di dalam dunia
kesehatan maupun pengobatan, namun
apabila disalah gunakan, dipakai secara
bebas tanpa takaran dan pengawasan
serta petunjuk ahli medis secara ketat
akan menimbulkan ketergantungan dan
membahayakan kesehatan bagi
pemakainya.
Lebih lanjut dikatakan, jika kita
cermati perkembangan peredaran gelap
dan penyalahgunaan (Narkotika) di
Indonesia, terutama pada saat adanya
Pandemi Covid-19 yang sudah

Prajurit dan PNS Korem 073/Makutarama
Laksanakan Pengecekan Urine

berlangsung hampir dua tahun ini, pada
kenyataannya belum adanya penurunan
walaupun adanya pembatasan mobilitas
masyarakat. Sosialisasi ini bertujuan
untuk membangun kesepakatan dan
peran serta satuan jajaran Korem 073/
Makutarama untuk peduli terhadap
bahaya narkoba dikalangan prajurit dan
PNS.
Dr. Herman dari RST Dr Asmir Kota
Salatiga saat sosialisasi menyampaikan,
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narkoba memiliki tiga sifat yakni,
Habitual (Kangen kepada Narkoba),
Adiktif (Ketergantungan) dan Toleran
(Semakin enak dosis bertambah) dan
bahan dosis Narkoba terbuat dari
candu, Heroin dan Kokein.
Untuk itu dalam penanggulangnya
melalui tiga pilar, antara lain
Pencegahan, Rehabilitasi dan
Pemberantasan.
(Korem 073/
Makutarama)
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Kodim 0716/Demak Menyalurkan Bantuan
Tunai Pedagang Kali Lima dan Warung

Kodim 0716/Demak menyalurkan
Bantuan Tunai Pedagang Kali Lima dan
Warung (BTPKLW) dari pemerintah,
Rabu (13/10/2021). Bantuan tunai ini
dalam upaya percepatan pemulihan
ekonomi nasional yang kali ini
diperuntukkan bagi pedagang kaki lima
(PKL) dan warung yang terdampak

TNI jajaran Kodim 0720/Rembang
secara penuh mendukung upaya-upaya
pemerintah untuk percepatan
penanganan Covid-19, baik melalui
percepatan vaksinasi maupun
penegakan protokol kesehatan. Hal
tersebut disampaikan Dandim 0720/
Rembang Letkol Kav Donan Wahyu
Sejati usai berziarah dalam rangkaian
HUT TNI ke 76 ke Taman Makam
Pahlawan (TMP) Giri Bhakti yang
terletak di Desa Kabongan Kidul
Kecamatan Rembang, Senin (4/10/
2021).
Lebih lanjut dikatakan, terkait
upaya membantu penegakan disiplin
protokol kesehatan (prokes), Dandim
menyebut jajarannya saat ini lebih
mengutamakan edukasi kepada
masyarakat. Hal itu dilakukan supaya
masyarakat sadar betapa pentingnya
prokes dalam menghadapi pandemi
Covid-19. “Kita edukasi masyarakat
hingga mereka sadar akan pentingnya
disiplin menjalankan prokes untuk
mengahadapi pandemi,” imbuhnya.
Diakuinya, selama ini sinergitas
antara TNI dengan pemerintah daerah
terjalin dengan baik dalam upaya

pandemi Covid-19.
Penyaluran bantuan tunai sebesar
Rp 1,2 juta tersebut diberikan dengan
terlebih dahulu melakukan pendataan
oleh Babinsa di masing-masing desa
atau kelurahan. Tercatat, bantuan yang
disalurkan oleh Kodim 0716/Demak
sebanyak 5.500 penerima.

Dandim 0716/Demak melalui
Pasiter Kodim 0716/Demak Lettu Chb
Ajit Anggono menyampaikan, bahwa
setelah didata dan terdafta, para calon
penerima bantuan akan mendapatkan
undangan untuk mengambil bantuan
secara tunai di Aula Makodim 0716/
Demak. Tentunya dengan membawa
persyaratan seperti KTP dan surat
undangan pengambilan.
“Kita lakukan beberapa kali
tahapan verifikasi, karena untuk
memastikan apakah dari mereka
sebelumnya ada yang sudah mendapat
bantuan BPUM dari pemerintah atau
tidak. Jadi kita laksanakan verifikasi ini
dengan ketat. Baru setelah dinyatakan
berhak, kita berikan kepada mereka,”
ujar Pasiter Lettu Chb Ajit Anggono.
Menurutnya, sejumlah langkah
verifikasi perlu dilakukan agar
penyaluran bantuan dari pemerintah
pusat tepat sasaran. Ia berharap
bantuan pemerintah yang disalurkannya
bisa membantu pemulihan ekonomi bagi
pedagang kaki lima dan warung yang
terdampak pandemi Covid-19.
( Kodim 0716/Demak)

TNI Sepenuhnya Bantu Penanganan Covid-19
dan Percepatan Pemulihan Ekonomi

penanganan Covid-19 di Kabupaten
Rembang.
Bupati Rembang, Abdul Hafidz yang
turut dalam kegiatan tersebut bersama
jajaran Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah (Forkopimda) mengatakan , di
era pandemi saat ini, TNI sangat
membantu pemerintah daerah untuk
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mewujudkan situasi yang aman dan
kondusif agar pembangunan bisa
berjalan lancar. TNI juga luar biasa.
Mereka bersama Polri, Satpol PP
memang tak lelah pagi sampai malam
dalam mengedukasi dan menegakkan
kedisiplinan dalam penerapan protokol
kesehatan. (Kodim 0720/Rembang)
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HUT ke-76 TNI,
Kodim Kendal Gelar Lomba Film Pendek

Dalam memeriahkan HUT TNI-ke
76 di tengah pandemi covid-19,
Kodim 0715/Kendal menggelar lomba
film pendek secara virtual dengan tema
“Berjuang Bersatu Kita Menang”
dimulai sejak 10 September hingga 1

Dalam rangka memeriahkan HUT ke76 TNI sekaligus hari jadi Club Sepeda
Ontoseno ke 5, serta HUT ke 472 Kota
Kudus, Kodim 0722/Kudus bersama Club
Sepeda Ontoseno melkasnakan Bersepeda
bareng, (10/10).
Kegiatan dibuka Dandim 0722/Kudus
Letkol Kav Indarto, diikuti ratusan peserta
yang tergabung dalam beberapa club
sepeda dari Kota Kudus.
Sejak pukul 07.00, peserta sudah
berkumpul dan memadati halaman Kodim
0722/Kudus sebagai tempat start kegiatan
tersebut. Sementara untuk rute
mengelilingi sekitar wilayah Makodim
0722/Kudus.
Dandim 0722/Kudus Letkol Kav
Indarto menyebut gowes bersama tersebut
bertujuan mempererat silaturahmi antara
tentara dan masyarakat umum. “Melalui
momen ini kami ingin menyampaikan
kepada masyarakat soliditas TNI bersama
rakyat di Kodim 0722/Kudus sangat luar
biasa,” jelasnya.
Dandim juga mengucapkan terima
kasih kepada masyarakat dan terkhusus
kepada club sepeda Ontoseno yang telah
membantu dan menyukseskan acara HUT
ke 76 TNI, terkhusus dalam agenda gowes
bareng masyarakat itu.
Gowes berakhir di Makodim 0722/
Kudus yang dilanjutkan dengan

Oktober 2021, diikuti 23 peserta
dengan kategori umum, pelajar dan
kelompok.
Tiga film pendek terbaik diraih oleh
Karangtaruna Desa Truko berjudul
“Kembali di Sini”, Santri Ponpes

Sabilurrasyad berjudul “Abdi Negara”,
dan kelompok angkringan PS dengan
judul “Aku Babinsa”. Ketiga film
terbaik diputar saat memperingati
HUT ke-76 TNI di Pendopo
Tumenggung Bahurekso Kabupaten
Kendal, Selasa. (5/10 ).
Koordinator kegiatan, Kapten Inf
Cahyono Suyatno mengatakan, dari
23 peserta yang mengikuti lomba
terdiri dari 16 peserta kategori umum
dan 7 peserta dari kategori
pelajar. ” Pengumuman lomba
diumumkan 5 Oktober sekaligus
peringatan HUT TNI,” ujarnya.
Dandim 0715/Kendal, Letkol Inf
Iman Widhiarto mengatakan, lomba
film pendek ini bertujuan untuk
memberdayakan potensi masyarakat
Kendal. khususnya seniman di bidang
dokumenter
agar
bisa
mengembangkan potensi yang dimiliki.
“Ke
depan,
kami
akan
berkolaborasi dengan Polres Kendal
dan Pemkab Kendal dalam satu tim
untuk mengangkat ikon Kendal dan
potensi Kendal, sehingga Kabupaten
Kendal bisa go internasional,” harap
Dandim. (Kodim 0715/Kendal)

Meriahkan HUT ke-76 TNI,
Kodim Kudus 0722/Kudus Ngontel
Bareng Ontoseno
pembagian door prize untuk seluruh
peserta Gowes.
Seluruh rangkaian acara tersebut

Oktober 2021

XXV

digelar dengan tetap menerapkan protokol
kesehatan yang ketat. (Kodim 0722/
Kudus)
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Dandim 0714/Salatiga Bersama Ketua
Persit Kunjungi Anggota yang Sakit

Peringati HUT TNI ke-76,
Akabri “89 Gelar Bakti sosial

Dandim 0714/Salatiga beserta Ketua Persit Cabang
XXXV Kodim Salatiga membesuk anggota Persit Kodim
0714/Salatiga yang sedang sakit, Ny Sukarli, iIstri Sertu
Sukarli anggota Koramil 09/Ambarawa dan Ny Didik
Purwanto, Istri Sertu Didik Purwanto anggota Koramil 09/
Ambarawa, Jumat ( 15/10 ).
Dalam kunjungan yang didampingi Pasipers, Kapten
Inf Agung Budiyono serta Danramil 09/Ambarawa Kapten
Inf Sofyan Amiruddin, Dandim memberikan semangat
dan motivasi kepada Ny Sukarli dan Ny Didik Purwanto
yang sedang menderita sakit, agar mempunyai semangat
untuk segera sembuh.
“Hal ini kami lakukan untuk mengetahui secara
langsung terkait kondisi anggota yang sedang sakit serta
memberikan motivasi supaya mempunyai semangat untuk
bisa segera sembuh,” ungkap Dandim.
“Selain itu, memberikan motivasi dan semangat agar
tetap tegar menghadapi cobaan Yang Maha Kuasa, tetap
tegar dan semangat mendidik anak-anaknya walaupun
dengan kondisi tidak memungkinkan tersebut,” paparnya.
Sertu Sukarli dan Sertu Didik Purwanto sangat terharu
dan berterimakasih karena Dandim beserta Ny Endang
Loka Jaya sudah meluangkan waktu untuk menengok istri
mereka yang sedang sakit. (Kodim 0714/Salatiga)

Babinsa Koramil 01/Blora Serka Srinadi melatih
anggota Pramuka Saka Wira Kartika binaan Kodim
0721/Blora bertempat di Makoramil 01/ Blora, Minggu
(17/10/2020).
Serka Srinadi memberikan materi berupa Peraturan
Baris Berbaris (PBB) dan Ilmu Medan materi latihan
Ilmu Medan yang diantaranya tentang pengenalan
tanda – tanda peta, membaca Peta serta Koordinat
Peta dan Materi Kompas Siang/Malam.
“Latihan yang rutin dilaksanakan setiap Minggu
ini sebagai bagian dari wujud nyata kepedulian Koramil
01/Blora Kodim 0721/Blora dalam pembinaan generasi
muda,” ujar Serka Srinadi.
Dikatakannya melalui latihan ini sebagai generasi
muda, para Pramuka Saka Wira Kartika, dapat
memiliki disiplin dan sikap mental yang baik, sehingga
menjadi generasi berkualitas baik dari segi pengetahuan
maupun sikap dan perilaku. (Kodim 0720/Blora)

Pada HUT TNI ke 76, bertepatan dengan acara 33
tahun puncak pengabdiannya, Alumni Taruna (Altar)
AKABRI angkatan 89 menggelar kegiatan bakti sosial,
dengan menyerahkan sembako diberikan langsung oleh
Kordinator AKABRI 89 dari Kodam IV/Diponegoro
Kolonel Inf Era Hernanto Pa.Sahli Sosbud Pangdam
IV/Diponegoro kepada masyarakat yang terdampak
Covid-19 dan abang becak di sekitar Kodim 0717/
Grobogan, Kamis (14/10/2021).
Hadir dalam acara Bupati Grobogan Hj. Sri
Sumarni, SH ,MM, Dandim 0717/Grobogan Letkol Inf
Asman Mokoginta, Ketua DPRD Grobogan
Siswanto,S.Sos, FKPD Kabupaten Grobogan serta
perwakilan masyarakat penerima bantuan.
Kolonel Era Hernanto mengatakan, bantuan yang
diberikan merupakan amanah pengabdian dari Altar
33 Tahun dalam rangka HUT TNI ke 76. Altar AKABRI
89 terdiri dari empat angkatan, yakni Angkatan Darat
(AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), dan
Kepolisian RI (POLRI). Bakti sosial kepada masyarakat
ini telah dimulai sejak Sabtu (2/10/2021).
“Semoga bantuan yang diberikan ini nantinya dapat
meringankan sedikit beban dari masyarakat,”
ungkapnya. (Kodim 0717/Grobogan)

Babinsa Koramil 01/Blora Melatih
Anggota Pramuka Saka Wira Kartika
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HUT ke-76 TNI, Kodim 0718/Pati
Sambangi Purnawirawan dan Veteran

Dalam rangka Menyambut HUT ke76 TNI, Dandim 0718/Pati Letkol Czi Adi
Ilham Zamani,SE, M.I.Pol bersama Ketua
Persit Kartika Candra Kirana (KCK)
Cabang XXXIX Dim 0718/Pati Ny.I ing
Adi Ilham Zamani didampingi Pasiter
Kodim 0718/Pati Kapten Inf Kusmiyanto

Babinsa Koramil 05/Mayong Kopda
Oktavianto memberikan pendampingan
kegiatan Desa Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) yang digelar di Balai
Desa Karangnongko, Kecamatan
Nalumsari, Rabu (27/10/2021). Kegiatan
dihadiri oleh Ibu Anni Rakhmawati, A.Md,
Ibu Murti Mahendro, S.Kep dari
Puskesmas Nalumsari II, Ketua BPD Desa
Karangnongko Sutrimo, Carik Kismanto,
S.H dan Perwakilan Kader dari RW Desa
Karangnongko.
Ibu
Anni
Rakhmawati
mengatakan Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat (STBM) merupakan upaya
pendekatan perilaku higiene dan sanitasi
melalui pemberdayaan masyarakat
dengan metode pemicuan. Kegiatan ini
sebagai upaya pemerintah untuk
memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang perilaku hidup bersih
dan sehat dalam kehidupan sehari
hari. Salah satunya dengan memberikan
pemahaman kepada masyarakat tentang
perilaku hidup sehat dalam kehidupan
bermasyarakat dengan kadernya sebagai
penggerak utamanya.
Babinsa Kopda Oktavianto
menyampaikan kegiatan ini dalam rangka
meningkatkan pengetahuan tentang

melaksanakan kegiatan Anjangsana di
kediaman para Purnawirawan TNI,
Warakawuri dan Veteran, Sabtu,(02/10/
2021).
Dandim 0718/Pati mengatakan
anjangsana yang dilakukan nya bersama
rombongan merupakan salah satu wujud

kepedulian Kodim Pati kepada para
sesepuh TNI, Warakawuri serta para
Purnawirawan.
“Kegiatan anjangsana ini untuk
mempererat kembali silahturahmi dengan
para sesepuh sehingga silahturahmi terjalin
dengan baik, dan kami mohon doa restu
agar TNI semakin Profesional dan tetap
jaya,”Ujar Dandim, saat bersilaturahmi .
Senada dengan ungkapan Dandim
Pati, Sukarno salah satu anggota Veteran
RI menyampaikan kegembiraannya
karena mendapatkan kunjungan dari orang
nomor satu di Kodim Pati.
“Kami merasa bangga sekali, pak
Dandim berkenan datang kerumah saya
semoga TNI kedepan semakin
sukses,”ungkap Sukarno.
Pada kegiatan anjangsana tersebut
Dandim Pati bersama rombongan
melaksanakan kunjungan ke enam (6)
rumah Warakawuri, Purnawirawan serta
Veteran RI yang ada di Kabupaten Pati.
Selain melaksanakan anjangsana
Dandim bersama Ketua Persit KCK
Cabang XXXIX Dim 0718 juga
menyerahkan sejumlah bantuan serta
santunan. (Kodim 0718/Pati )

Babinsa Pendampingan Kegiatan Desa
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat
(STBM) dan meningkatkan akses
kebersihan serta kesehatan lingkungan,
sarana jamban dan menurunkan angka
buang air besar sembarangan.
“Pentingnya menjaga kesehatan
dimulai dari diri sendiri, keluarga dan
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lingkungan sekitar serta program
pemerintah dari dinas Kesehatan ini tentu
didukung dari semua Elemen baik dari
tingkat pemerintah desa maupun TNI
untuk ikut menuntaskan Program
STBM,” ungkap Babinsa. (Kodim 0719/
Jepara)
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Danrem 074/Warastratama Kerjasama PT BPD Jateng
Louncing Pelatihan UMKM Digital Kepada Babinsa

Korem 074/Warastratama
Gelar Pelatihan Jurnalistik dan Fotografi

Danrem 074/Warastratama Kolonel Inf Rudy
Saladin, M.A. menandatangani perjanjian
kerjasama antara PT. BPD Jateng Cabang
Koordinator Surakarta dengan Korem 074/
Warastratama dan Launching Pelatihan Kepada
Babinsa untuk pendampingan UMKM GO digital
Se-Eks Karisidenan Surakarta, bertempat di ruang
Coworking Space Lantai 3 Kantor Bank Jateng Jl.
Slamet Riyadi No. 3. ( 11/10 ).
Dalam kegiatan tersebut, Danrem beserta
Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka,
meninjau pelaksanaan pelatihan kepada Babinsa
untuk pendampingan UMKM GO digital Se-Eks
Karisidenan Surakarta, dengan didampingi oleh
Kepala Bank Jateng Cabang Kota Surakarta dan
Pimpinan Cab. Bank Jateng Soloraya, turut hadir
dalam acara tersebut Komandan Kodim 0727/
Karanganyar Letkol Inf Ikhsan Agung Widyo
Wibowo, S.I.P.
Pelatihan kepada Babinsa untuk
pendampingan UMKM Go Digital bertujuan untuk
membantu peningkatan percepatan ekonomi
masyarakat di wilayah binaan Babinsa khususnya
wilayah Soloraya,”ungkap Danrem. (Korem 074/
Warastratama ).

Korem 074/Warastratama melaksanakan pelatihan Jurnalistik dan
fotografer yang digelar di Penrem 074/Warastratama ( 23/1 ). Kegiatan
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan jajaran
penerangan dibidangnya serta menambah wawasan dalam hal
menyampaikan pemberitaan, fotografi dan pengambilan gambar
dalam rangka mempertajam fungsi dan tugas penerangan khususnya
di jajaran Korem 074/Warastratama.
Pembekalan dan pelatihan ini menghadirkan 3 narasumber yaitu
Muchus dari detikcom, Lutfi Ketua PFI (Pewarta Foto Indonesia)
dan Yos (Studio Yos) dan diikuti 28 personil dari Kodim Jajaran Rem
074/Warastratama.
Pada kesempatan ini personel diberikan pembekalan dibidang
penulisan produk jurnalis serta etika berkomunikasi di media sosial,
dasar-dasar fotografi, PR dan penggunaan IT kehumasan.
Pemanfaatan media sosial menjadi titik penting yang dibahas dalam
pembekalan tersebut. Hal ini karena sosial media sudah menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan. Perkembangan teknologi
informasi yang pesat merupakan salah satu penyebab boomingnya
sosial media. (Korem 074/Warastratama)
Oktober 2021
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Anggota DPR RI Apresiasi Babinsa
dan Bhabinkamtibmas Sukoharjo

Anggota DPR-RI dapil V Jateng, Muchamad Nabil Haroen
memberikan apresiasi atas kinerja Babinsa dan
Bhabinkamtibmas, atas dedikasinya mendukung upaya
percepatan penanganan pandemi covid19, di Sukoharjo,
Yakinkan Sesuai Prokes,
Babinsa Kelurahan Sriwedari Cek
Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah

bertempat di halaman Sentra Niaga Solo Baru, Sukoharjo (18/
10/21). Selain Babinsa dan Bhabinkamtibmas, Gus Nabil juga
memberi penghargaan pada Dandim 0726/Sukoharjo Letkol Inf
Agus Adhy Darmawan dan Kapolres Sukoharjo AKBP Wahyu
Nugroho, juga dalam dedikasinya percepatan pemulihan
pandemi di wulayah Kabupaten Sukoharjo.
Menurut Gus Nabil kinerja Babinsa dan Bhabinkamtibmas
sangat luar biasa dan patut mendapatkan apresiasi. Dalam hal
ini Babinsa dan Bhabinkamtibmas selalu bergerak didepan, baik
saat melakukan pendataan, sosialisasi prokes bahkan membujuk
warga untuk vaksin.
“Saat program vaksinasi mereka bisa berperan sebagai
pendata peserta, antar jemput peserta bagi yang jompo, lalu
mencatat, apapun itu dilakukan oleh Babinsa dan
bhabinkamtibmas,” tukas Gus Nabil.
Menurut Gus Nabil, sejak Juli dia sudah bergerak melakukan
vaksinasi, sejak itu pula dia mengamati kinerja Babinsa dan
Bhabinkamtibmas. “Ini hanya bentuk perhatian kecil kami pada
jasa mereka mendukung percepatan pemulihan dimasa
pandemi,” tandas Gus Nabil.
“Sinergitas Kapolres, Dandim, pemerintah dan seluruh pihak
untuk mendukung pemulihan pandemi covid harus terus dijaga.
Kami mengapresiasi,” tegas Gus Nabil. (Kodim 0726/Sukoharjo)

Danramil 17/Karangdowo
Bagikan Bansos Ke Warga Kurang Mampu

Babinsa Kelurahan Sriwedari Koramil 01/Laweyan Kodim
0735/Surakarta Sertu Widodo dan Kopka Subianto
melaksanakan pengawasan pelaksanaan Protokol Kesehatan
(Prokes) dalam rangka pembelajaran tatap muka siswa,
bertempat SMK Al Islam Sriwedari Jln Honggowongso No
28 A Kelurahan Sriwedari Kecamatan Laweyan, Jum’at (22/
10/2021).
Sertu Widodo mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk
mengecek kesiapan sekolah yang akan melaksanakan kegiatan
belajar mengajar menuju new normal guna mendukung proses
belajar-mengajar di tengah pandemi covid-19.
“Monitoring dan Peninjauan yang dilakukan bersama
yakni untuk pengecekan perlengkapan pengukur suhu badan,
alat penyemprotan disinfektan, tempat cuci tangan, hand
sanitizer, pake masker, dan juga dalam proses belajar mengajar
tetap menjaga jarak 1 hingga 2 meter saat murid dan guru
berinteraksi dan buka tutup sekolah dilakukan oleh guru
pembimbing. Sehingga harapan dari pemerintah new normal
dapat membuahkan hasil lebih baik,” pungkasnya.(Kodim
0735/Surakarta).

Dalam menyemarakkan HUT TNI ke-76 yang
bertemakan,” Bersatu Berjuang Kita Pasti Menang”, Koramil
17/Karangdowo Kodim 0723/Klaten membsgikan paket
sembako kepada warga kurang mampu yang diserahkan oleh
Danramil 17/Karangdowo Kapten Inf Ghofar Afrozi di Desa
Tulas Kec. Karangdowo Kb. Klaten. Kamis ( 7/10 ).
Danramil mengungkapkan dalam rangka HUT TNI yang
ke 76 Th 2021 Koramil 17/Karangdowo membagikan paket
sembako diberikan kepada warga yang kurang mampu di
salurkan langsung ke rumahnya masing-masing.
Dengan harapan, semoga bisa membantu meringankan
beban warga yang kurang mampu. (Kodim 0723/Klaten)
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Kodim 0727 Karanganyar Gelar Do’a Bersama
Dalam Rangka HUT Ke - 76 TNI

Dalam rangka menyambut HUT TNI
ke 76 tahun 2021, Pasilog Kodim
Karanganyar Letda Inf Suparjo mewakili
Komandan Kodim 0727/Karanganyar
Letkol Inf Ikhsan Agung Widyo Wibowo,

Kodim 0725/Sragen Launching
pendistribusian dana Bantuan Tunai
Pedagang Kaki Lima dan Warung Jalur
TNI tahun 2021 di Aula Guyub Rukun
Makodim Sragen. Besaran yang
didapat oleh Para pedagang kaki lima
dan Warung per orang sebesar Rp
1.200.000 dan data penerima bantuan
BTPKLW sebanyak 5100 (Lima Ribu
Seratus) Pedagang dan Warung tersebar
di 20 kecamatan se Kabupaten Sragen.
Karena banyaknya penerima
bantuan dan besarnya dana yang
disalurkan maka Kodim Sragen
membagi menjadi 7 gelombang, yang
akan dibagikan selama 7 hari mulai
tanggal 14 sd 25 Oktober 2021.
Dandim 0725/Sragen Letkol Inf
Anggoro Heri Pratikno mengatakan
bantuan BTPKLW tersebut ditujukan
untuk para pedagang kaki lima dan
Warung di Kabupaten Sragen guna
mempercepat pertumbuhan ekonomi.
“Total Dana yang didistribusikan
sebesar 6,120.000.000 (Enam milyar
seratus dua puluh juta rupiah), dan
guna menghindari kerumunan kami
membagi menjadi 7 tahap. Kami juga
mengkombinasikan dengan vaksin, bagi
penerima bantuan yang belum vaksin
kita vaksin ditempat,” kata Dandim.
“Data tersebut berasal dari Babinsa
yang terjun langsung ke wilayah untuk

S.I.P., melaksanakan do’a bersama
dalam rangka mengenang jasa-jasa para
Pahlawan Revolusi di Mushola Al Iklas
Kodim Karanganyar.
Acara do’a bersama tersebut

dilaksanakan setelah ba’da sholat dzuhur
Senin (04/10), yang diikuti para jamaah
baik perwakilan Prajurit maupun PNS
Kodim 0727/Karanganyar, do’a bersama
ini dipimpin oleh ustad Pelda Sunardin
(Batiops Kodim Karanganyar).
Do’a bersama ditujukan untuk
mendoakan arwah para Pahlawan
Revolusi yang gugur akibat peristiwa
G30S PKI di Lubang Buaya. Perwira
Tinggi TNI AD menjadi korban dalam
peristiwa kelam Bangsa Indonesia.
Kegiatan doa bersama yang di pandu
dalam ajaran agama Islam adalah
membacakan surat Yasin, Tahlil dan doa.
Karena masih pandemi Covid 19, do’a
bersama ini tetap mematuhi protokol
kesehatan.
Letda Inf Suparjo mengatakan,
“do’a bersama ini bertujuan untuk
mendoakan para Pahlawan Revolusi, jadi
kita akan selalu mengenang jasa-jasa
yang telah diberikan untuk bangsa
ini,”Jelasnya.
(Kodim 0727/Karanganyar)

Kodim Sragen Distribusikan Dana
BTPKLW TNI Tahun 2021
mendata pedagang kaki lima dan
warung yang berada di wilayah binaan
masing masing. Untuk penerima
menggunakan aplikasi btpklw.id dan
calon penerima harus di input datanya
terlebih dahulu, sehingga apabila calon
penerima sudah pernah mendapatkan
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bantuan tidak akan dapat menerima
bantuan lagi. Hal ini bertujuan agar
tidak ada duplikasi pemberian bantuan
dan betul betul orang yang belum pernah
mendapatkan bantuan sama sekali,”
papar Letkol Inf Anggoro Heri Pratikno.
( Kodim 0725/Sragen ).
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Kodim
0728/Wonogiri
merampungkan distribusi bantuan tunai
pedagang kakli lima dan warung dengan
ribuan sasaran. Ditandai dengan
launching penyerahan bantuan oleh
Dandim 0728/Wonogiri Letkol Inf Rivan
Rembodito. ( 19/10 ).
Dandim mengatakan, tidak semua
pedagang mendapatkan bantuan
BTPKLW, hanya mereka yang
menjadikan dagang sebagai usaha satusatunya. “Sudah kami cek validitas
datanya melalui Babinsa yang turun
langsung ke lapangan. Ini bisa
dipertanggungjawabkan,” tegas Dandim.
Bantuan tunai bersumber dari APBN
kemudian disalurkan melalui institusi
TNI-Polri. Launching penyaluran
BTPKLW di Makodim Wonogiri
menyasar pedagang wilayah Kecamatan
Wonogiri Kota. Selanjutnya, distribusi
bantuan dilakukan di koramil masingmasing untuk memudahkan warga.
Pasiter Kodim 0728/Wonogiri
Kapten Inf Moch. Sambudi
menambahkan, pihaknya menyasar
5.500 pedagang dengan nominal

Kodim Wonogiri Rampungkan Distribusi
Bantuan Tunai PKL dan Warung

bantuan tunai Rp 1,2 juta.
“Sebelum pendistribusian, dilakukan
pendataan melibatkan Babinsa di
masing-masing wilayah. Ada sejumlah

Menyemarakkan HUT ke-76 TNI,
Kodim 0726/Sukoharjo Gelar Pameran UMKM

Kodim 0726/Sukoharjo bekerja
sama dengan Dinas Koperasi dan Usaha
Mikro Kab. Sukoharjo,berupaya ikut
memulihkan perekonomian di tengah
masa pandemi dengan menggelar
pameran UMKM, dengan mengusung
tema “UMKM Bangkit 2021”.
Pameran yang digelar di The Park
Solo Baru ini dibuka oleh Komandan

Korem 074/Warastratama Kolonel Inf
Rudy Saladin, M.A., dan ditandai
dengan pemotongan pita, Rabu (13/10/
2021).
Danrem menyampaikan, selama
masa Pandemi hampir semua sektor
kehidupan terdampak secara signifikan,
termasuk bidang ekonomi khususnya
pelaku UMKM.
Untuk
itu,
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syarat yang harus dipenuhi. Salah
satunya, calon penerima belum pernah
menerima bantuan dari manapun,”
jelasnya. (Kodim 0728/Wonogiri)

event pameran ini diharapkan dapat
membawa nilai dan strategi untuk
melangkah ke depan membangkitkan
ekonomi masyarakat.
“UMKM merupakan garda
terdepan, ujung tombak perekonomian
berbasis kerakyatan. Kontraksi ekonomi
di masa pandemi salah satunya bisa
diatasi
dengan
mengaktifkan
kembali UMKM karena perputaran
uang ada di pelaku UMKM,” jelas
Danrem.
Pameran yang berlangsung dari
tanggal 13 s.d 18 Oktober 2021,
melibatkan sekitar 40 pelaku UMKM dari
berbagai sektor usaha, ini merupakan
salah satu upayanya untuk
mendukung UMKM agar terus berkarya
dan berupaya. Dan ini menjadi
tanggungjawab bersama, bersinergi bahu
membahu menanggulangi corona dan
pemulihan ekonomi.
“Event ini permulaan yang bagus
di masa pandemi, ke depan bisa
direncanakan secara kontinyu dan
memikirkan kelanjutannya. Disisi lain,
meski kasus corona turun, kita tidak
boleh lengah dan tetap prokes,” pesan
Danrem. (Kodim 0726/Sukoharjo)
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berita korem 074/WRT
Kodim Klaten Bangkitkan Rasa Cinta Tanah Air
Melalui aplikasi ILMCI

Dalam rangka mendukung kegiatan
non fisik TMMD Sengkuyung Tahap III
Tahun 2021 Kodim 0723 Klaten
menggelar sosialisasi penggunaan
aplikasi ILMCI (I Love My Country
Indonesia) oleh Pabanda Bakti TNI
Sterdam IV/Diponegoro di Pendopo
Pemkab Klaten, Kamis (7/10/2021).
Memperingati HUT ke-76 TNI,
Dandim 0724/Boyolali Letkol Arm.
Ronald Siwabessy mengajak anggotanya
untuk tetap semangat mengabdi, meski
di tengah pandemi Covid-19. Bagi
Dandim, pandemi menjadi anugerah
untuk mengabdikan diri pada masyarakat
dan Bangsa Indonesia. Hal itu
diucapkannya saat menerima (surprize )
ucapan selamat HUT Ke-76 TNI dari Polres
Boyolali yang diterima Dandim 0726/
Boyolali Letkol Arm. Ronald Siwabessy,
di Makodim, Selasa ( 5/10 ).
“Labuh
utama
marang
kamulyan, sebagai prajurit TNI harus
memberikan pengabdian terbaik demi
kemuliaan. Hal itu memiliki makna
mendalam karena pengabdian tanpa
semangat itu tidak akan tercapai atau
sesuatu yang sia-sia. Motto tersebut saya
terapkan di Kodim 0724/Boyolali,”
ungkap Dandim.
Dandim mengaku, HUT TNI menjadi
kesempatan untuk berbuat dan berperan
aktif bagi masyarakat., utamanya dalam
pengendalian Covid-19, termasuk
berperan aktif membantu kesulitan
masyarakat.
“Kesempatan ini sebuah rezeki
terbesar dari Gusti Allah. Kemudian

Upaya TNI dalam hal ini Kodam IV/
Diponegoro untuk mengedukasi
masyarakat melalui aplikasi ILMCI
tersebut mendapat apresiasi dan
disambut dengan baik oleh Pemerintah
Kabupaten (Pemkab) Klaten.
Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya
mengatakan sosialisasi ILMCI ini

menjadi komitmen bersama untuk
mendorong dan membangun dunia
pendidikan di Indonesia.
Lebih lanjt dikatakan, Tenaga
pendidik dalam hal ini guru, perlu
menguasai Teknologi Informasi untuk
bisa memperluas ilmu dan pengetahuan,
serta menambah wawasan pendidikan
bagi anak didiknya.
Wakil Bupati juga berharap kepada
seluruh peserta yang mengikuti
sosialisasi agar disampaikan kepada
anak didik dan masyarakat, pentingnya
penggunaaan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) ini sebagai media
pembelajaran edukatif untuk kehidupan
sehari-hari terutama dalam hal
pendidikan.
Pabanda Bakti TNI Sterdam IV/
Diponegoro, Mayor Inf Akhmad Alwi
menjelaskan, ILMCI merupakan sarana
pembelajaran siswa secara online dan
offline, yang didalamnya juga mencakup
pembelajaran Wawasan Kebangsaan
dan Bela Negara. Penggunaan aplikasi
ini bisa mencerdaskan kehidupan bangsa
dan menumbuhkan rasa cinta tanah air
kepada
anak-anak
peserta
didik. (Kodim 0723/Klaten)

Pandemi
Jadi Anugerah untuk Mengabdi
termanifestasi dalam perbuatan dan
tindakan dengan mengerahkan seluruh
kemampuan, sumberdaya untuk
membantu masyarakat. Ini menjadi
amalan yang besar. Bagi saya HUT TNI
sangat istimewa,” bebernya.
Peran nyata TNI dan instansi, baik
vertikal maupun horisontal harus dimaknai
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dengan positif. Sinergitas untuk mengatasi
pandemi terbangun atas pengorbanan.
Ketika Indonesia awalnya dinilai tak
mampu tangani pandemi Covid-19,
nyatanya berhasil mengatasinya dengan
peran aktif dan sinergitas masyarakat,
pemerintah dan TNI/Polri. (Kodim 0724/
Boyolali)
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