AMANAT BULAN JUNI 2011

AMANAT PADA UPACARA BENDERA AWAL BULAN JUNI
2011
Tanggal : 6 Juni 2011
Makodiklat TNI AD.

Pukul

: 07.00 Tempat

: Lapangan Upacara

Para Perwira, Bintara, Tamtama dan segenap Pegawai Negeri
Sipil jajaran Kodiklat TNI AD yang saya cintai dan saya banggakan.
Sebagai insan yang beriman dan ber-takwa, marilah kita
memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Esa, karena hanya atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita
masih dapat mengikuti upacara bendera awal bulan Juni 2011,
dalam keadaan sehat wal'afiat. Upacara Bendera yang kita
laksanakan setiap hari senin adalah merupakan wahana bagi
penerapan disiplin dan tata tertib serta sebagai sarana komunikasi
dari Pimpinan dalam menyampaikan berbagai informasi, arahan
dan harapan yang berkenaan dengan tugas pokok Kodiklat TNI
Angkatan Darat, serta mengajak seluruh anggota Kodiklat TNI AD
dan jajarannya untuk selalu mencermati perkembangan situasi
dan kondisi yang terjadi di lingkungan satuan masing-masing.
Para peserta upacara sekalian,
Perlu saudara ketahui bahwa dalam kunjungan kerja pertama kali
saya selaku Komandan baru ke satuan-satuan jajaran Kodiklat TNI
AD baru-baru ini, para Komandan Satuan telah melaporkan
bahwa sampai dengan awal bulan Juni 2011 ini pelaksanaan
program kerja Kodiklat TNI AD TA. 2011 tidak terdapat penonjolan
yang berarti. Oleh karena itu, saya menaruh rasa bangga dan
penghargaan yang besar kepada para Komandan satuan beserta
warga jajaran Kodiklat TNI AD, sebab pada acara penyampaian
laporan satuan dan peninjauan langsung ke lapangan, saya
menangkap bahwa para Dansat telah melaksanakan program
dengan baik dan mengawasi secara langsung semua program
yang ditangani, sehingga tidak satupun laporan para Dansat
memuat hal-hal yang luar biasa yang dapat mengganggu
kelancaran pelaksanaan program kerja. Kondisi seperti itu harus
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dipertahankan dan ditingkatkan secara terus menerus, apa yang
diperoleh satuan jajaran Kodiklat TNI AD sudah sangat baik,
namun kita tidak boleh larut dalam kepuasan yang berlebihan dan
tidak boleh kendor untuk bekerja keras agar jangan terjadi
penyimpangan dan kelalaian terhadap pelaksanaan tugas
yang dapat berakibat terganggunya pelaksanaan pekerjaan
tersebut, atau pekerjaan itu menyimpang dan tidak sesuai dengan
ketentuan bahkan tidak terlaksana dengan benar.
Namun
demikian saya masih menyoroti tentang masih banyaknya diantara
satuan yang memiliki pelanggaran dan belum selesai prosesnya.
Saya minta kepada seluruh Komandan satuan jajaran
Kodiklat TNI AD agar berupaya menekan tingkat pelanggaran
serta melaksanakan percepatan proses penanganan, sehingga
tidak berlarut-larut.
Para peserta upacara yang berbahagia,
Perlu saya ingatkan bahwa pada saat ini, kita telah memasuki
bulan terakhir program kerja semester I. Untuk itu, saya minta
kepada satker jajaran Kodiklat TNI AD agar melak-sanakan
evaluasi terhadap pelaksanaan kerja dan kegiatan yang sudah
dilaksanakan, se-hingga kita dapat mengetahui kekurangan dan
kelemahan untuk dijadikan acuan bagi penca-paian keberhasilan
tugas yang akan datang. Seperti diketahui, laporan pelaksanaan
dan evaluasi program serta kegiatan per semester, merupakan
sarana kontrol pimpinan guna mengetahui dan memahami segala
kemajuan dan kendala bagi peningkatan kinerja, serta pencapaian
sasaran secara optimal pada program berikutnya. Segera susun
laporan pelaksanaan dan evaluasi triwulan II semester I secara
konsisten, jujur bertanggungjawab, transparan, akuntabel dan
tepat waktu. Perlu saudara ketahui bahwa pada bulan Juni ini
kita akan menghadapi kegiatan berskala besar yaitu pelaksanaan
Latihan Bersama Garuda Shield tahun 2011 dan persiapan Porad
ke VII tahun 2011.
Latihan bersama Garuda Shield direnca-nakan akan
diselenggarakan pada tanggal 10 Juni 2011 sampai dengan
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tanggal 22 Juni 2011 bertempat di Pusdikzi Kodiklat TNI AD dan
diikuti oleh 2 negara Indonesia dan Amerika bertujuan untuk
meningkatkan ke-mampuan dan profesionalisme peserta latihan
sesuai standar PBB serta untuk memberikan keseragaman dalam
pelaksanaan tugas operasi pemulihan keamanan PBB.
Selanjutnya penyiapan Kontingen Porad Mabesad. Kodiklat TNI
AD selaku koordinator telah menyelenggarakan kegiatan mulai
dari persiapan seleksi atlet, pelatihan-pelatihan sampai dengan
pelaksanaan pertandingan Porad yang akan dilaksanakan mulai
tanggal 9 Juni 2011 sampai dengan tanggal 20 Juni 2011. Saya
berharap para Atlet yang terpilih hendaknya dapat menunjukkan,
disiplin, loyalitas, dedikasi, semangat dan kemampuan serta
sportivitas bertanding dengan berpedoman kepada aturan
dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Para peserta upacara yang saya hormati,
Disamping berbagai kegiatan di atas, maka kita harus
mencermati perkembangan situasi yang terjadi dan melanda di
beberapa wilayah negara kita belakangan ini, seperti teror bom,
kasus pencucian otak dan bangkitnya kembali NII telah membuat
stabilitas keamanan di negara kita menjadi kurang kondusif.
Situasi politik dalam dan luar negeri yang carut marut, serta isu
pemberitaan politik luar negeri terkait tewasnya pimpinan Al
Qaeda dalam penyergapan di Pakistan, dikhawatirkan akan
berdampak ketidak senangan kepada kelompok Islam aliran keras
di seluruh dunia termasuk di Indonesia.
Untuk itu, saya
tekankan agar seluruh warga Kodiklat TNI AD terus meningkatkan
kepekaan dan respon cepat, guna meredam setiap kemungkinan
gangguan keamanan yang muncul tiba-tiba. Saya berpesan
agar seluruh anggota Kodiklat TNI AD selalu mengawasi dan
memperhatikan anggota keluarganya agar tidak terjerumus
kegiatan yang merugikan diri sendiri, keluarga, bangsa dan
negara. Setiap Prajurit adalah badan pengumpul keterangan.
Oleh karena itu, apa yang saudara lihat, dengar dan rasakan
apabila ada kejanggalan agar segera melapor kepada
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masing-masing atasan untuk ditindak lanjuti.
Selain itu, bagi
anggota yang memiliki anak sekolah harus siap menghadapi
datangnya tahun ajaran baru yang memerlukan perhatian
anggaran yang cukup besar guna kelanjutan pendidikan
anak-anak. Saya minta saudara membuat perencanaan yang baik
dan usahakan bisa mengarahkan anak-anak untuk masuk
pendidikan yang terbaik dan mencegah terjadinya anak putus
sekolah.
Selanjutnya terkait dengan apa yang telah saya sampaikan di
atas, maka saya perlu menekankan beberapa hal untuk
dipedomani, sebagai berikut :
Pertama,
Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa, karena kita masih diberikan kekuatan, keselamatan
serta mampu menjalankan tugas pokok- masing-masing.
Kedua,
Tingkatkan kinerja secara profesional melalui kerja
keras, sebagai bentuk pertanggung-jawaban remunerasi kepada
pemerintah.
Ketiga,
Jadilah contoh dan teladan dalam mematuhi hukum,
disiplin dan tata tertib yang berlaku, baik di satuan maupun di
lingkungan masyarakat, dengan selalu memegang teguh Sapta
Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI serta Panca
Prasetya Korpri.
Keempat, Jangan mudah terpancing dan terprovokasi oleh
pihak manapun juga yang dapat merugikan diri sendiri dan citra
TNI, serta yang akan memecah belah rasa persatuan dan kesatuan
bangsa. Laksanakan tugas sebagai badan pengumpul keterangan
yang selalu bisa memberikan informasi kepada pimpinan.
Kelima,
Pelihara dan tingkatkan terus kemanunggalan TNI
dengan Rakyat melalui peningkatan Binter terbatas di lingkungan
masing-masing.
Para Prajurit dan Pegawai Negeri Sipil Kodiklat TNI AD,
Demikian amanat saya pada upacara bendera awal bulan Juni
2011, agar dipahami, dijabarkan dan dijadikan pedoman dalam
pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawab
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masing-masing. Selamat bertugas, semoga Tuhan Yang Maha
Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan
lindungan-Nya kepada kita sekalian, dalam mengabdi kepada
negara dan bangsa.
Sekian dan terima kasih
Bandung, 6 Juni 2011 Komandan Kodiklat
cap/ttd
Marciano Norman Letnan Jenderal TNI Selesai
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