KOMANDAN KOREM 061/SIIRYAKANCANA DARIMASA KE MASA
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PANG DAM III/SILIWANGI
DIDAMPINGI PARA DANREM
GELAR APEL DANSAT J A JAR AN
KODAM III/SLW
Panglima Kodam Ill/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi Thamim
didampingi Para Komandan Korem J a j a r a n Kodam Ill/Siliwangi gelar
Apel D a n s a t J a j a r a n K o d a m Ill/Siliwangi, bertempat di Batalyon Yonif
3 1 5 / G a r u d a J a l a n Ishak J u a r s a Kota Bogor, Rabu (4/3).
Kunjungan kerja Panglima Kodam Ill/Siliwangi b e s e r t a Para
Komandan Korem , P a r a A s i s t e n , Para Dandim, Para Komandan
Batalyon Satpur d a n Banpur, Para K a B a l a k Korem jajaran K o d a m
Ill/Siliwangi di Batalyon Yonif 3 1 5 / G a r u d a diawali dengan menembak
senjata ringan.
Dalam a r a h a n n y a Pangdam Ill/Siliwangi menekankan tentang
target dan c a r a yang harus di capai dalam program ketahanan pangan
ini.
Untuk itu perlu dilakukan p e n g a w a s a n pupuk, i r i g a s i , obat-obatan,
mesin dan anggaran y a n g perlu di siapkan .
Program percontohan yang digalakan dalam ketahanan pangan
s a a t ini adalah padi, jagung dan kedelai.
Disisi lain Pangdam menyampaikan mengenat B e l a Diri Militer
(Young Moodo), dan menekankan kepada seluruh Komandan S a t u a n
dijajarannya untuk meraih target baik s e c a r a
kwalitas mauDun
kwantitas. (Penrem 061/Sk)
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Jam
KOMANDAN K O R E M
DILANJUTKAN MENYAKSIKAN
V I D E O LATIHAN K A S A D
217 Prajurit dan PNS Jajaran Korem
061/Sk
mengikuti
pengarahan
<omandan Korem 061/Suryakancarta
Kolonel Inf Fulad, S.Sos.,M.Si., di Aula
Balai Suryakancana Jalan Merdeka
no.64 Kota Bogor, Senin (9/3).
Acara diawali dengan menyaksikan
video latihan dan tradisi pembaretan
KASAD menjadi anggota KOPASSUS
sebagai gambaran dari
kegiatan
atihan prajurit Komando.
Banyak hal yang disampaikan
Danrem 061/Sk, diantaranya mengenai
suksesnya rangkaian pelaksanaan
agenda politik nasional
Pemilu
Legislate, Pemilu Presiden dan wakil
Presiden serta penetapan Presiden
dan wakil Presiden terpilih hingga
proses pelantikan.
Komandan
Korem
061/Sk
menegaskan bahwa Netralitas TNI AD
adalah sebagai komitmen TNI AD agar
tidak terlibat langsung dan tetap netral
dalam rangkaian pelaksanaan agenda
politik Nasional, dan dalam hal ini TNI
telah dibuktikannya dengan baik.

Lebih lanjut
Kolonel Inf Fulad,
S S o s . M S i . , menekankan
bahwa
pembinaan saluan perlu ditingkatkan,
tentorial.
merupakan
kompieks

dimana
wilayah

wilayah
yang luas

kita
dan

Dari hal diatas Danrem menitik
beratkan arahannya pada:
Pertama. Serbuan teritohal satkowil
melalui latihan bela negara dengan cara
menampilkan komsos kreatif,
Kedua. Bagaimana cara pemanfaatan
lahan
tidur,
sebagaimana
yang
dinyatakan Danrem bahwa akan ada
panen raya di daerah Cariu, Cianjur dan
Pelabuhan Ratu.
Ketiga. Intensifkan tatapmuka dengan
Tokoh Agama dan Tokoh Adat.
Hal lain yang perlu diperhatikan
yaitu meningkatkan profesionalisme
dan
kinerja
aparat
intelijen,
pelanggaran personel dapat climinir
seminimal mungkin.
Danrem
mengharapkan
agar
dengan menonton video latihan Kasad
tersebut dapat memben inspirasi dan
motivasi kepada prajurit. (Pen rem
061/Sk)
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osialisasi Netralitas TNI dalam Pemilu dan Pilkada bertuju;
memberikan pengetahuan dan pedoman kepada prajurit TNI khususnya
prajurit dan PNS Jajaran Korem 061/Suryakancana ten tang sikap,
implementasi netralitas TNI dalam Pemilu/Pemilukada.
Kegiatan pembinaan sosialisasi netralitas TNI dalam pemilu dan Pilkada di
selenggarakan di Aula Balai Suryakancana selain dihadiri oleh prajurit dan
PNS Jajaran Korem 061/Sk turut didalamnya Organisasi Pemuda (Forkam),
Kamis (12/3).
Komandan Korem 061/Sk Kolonel Inf Fulad, S.Sos., M.Si, dalam
sambutannya menyampaikan bahwa Pemilu adalah salah satu proses
memilih seorang pemimpin yang dilaksanakan dengan langsung, umum,
bebas dan rahasia.
Lebih lanjut Danrem 061/Sk menjelaskan dan menekankan untuk
berpegang teguh pada netralitas TNI untuk menjaga keutuhan NKRI yang
menjadi harga mutlak bagi prajurit TNI dan untuk tidak terlibat dalam
kegiatan politik.
Antusiasme timbul dari seluruh peserta yang hadir begitu Danrem
memberikan penjelasan dan informasi dengan gaya bahasa dan seni yang
memukau.
Materi sosialisasi Netralitas TNI secara khusus di sampaikan oleh Pasi Bin
Tahwil Staf Ter Korem 061/Sk Kapten Inf Tito M. Harahap sebagai
koordinator materi. (penrem 061/Sk)
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7 A N R E M 061/SK SAPA
^^tamy*
sebagai
W A R G A B O G O R M E L A L U I orang nom r satu 0, wilayah Bogor, Danrem
D I A L O G DI R R I
061/Suryakancana Kolonol Inf Fulad. S.Sos.
Si., rii.,-.i i mi-r iy< rn:>.ilk.ir din untuk
myapa warga
Bogor mclalui dialog
erakW d> RRI Bogor. Senln (16/3)
lalam dialognya Danrem mcnghimbau dan
•-iii.ii. ik
kepada
seluruh
lapisan
isyarakat yang borada di wilayah Bogor
D L T C N G A H

T C N G A H
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kondusif (ar

•rkendali)

program pembangunan khususnya di wilayah Bogor dap.il berpian sesuai dengan
rencana yang telah ditcntukan.
Terhadap situasi dan kondisi yang berkembang saat ini, dimana meningkatnya
angka kriminilalitas dan kejahatan begal di wilayah Ncgara Indonesia yang
akhir-akhir ini sangat meresahkan warga termasuk juga di wilayah Bogor, Danrem
berpesan kepada kita semua agar masing-masing individu menjaga diri. waspada
dan selalu berkoordinasi dengan aparat setempat manakala menemukan suatu
kejanggalan di sekitar wilayah kita.
Turutmendampingi Danrem 061/Suryakancana dalam acara dialog interaktif di
RRI Bogor ini adalah Pasiter Korem, Mayor Inf Suparno, Kepala Penerangan Korem
Mayor Inf Abdul Muksitdan Waka Ajenrem 061/Suryakancana Kapten Caj Purba.
Sementara materi dialog yang disampaikan oleh Pasi Ter Korem
061/Suryakancana Mayor Inf Suparno adalah meliputi tiga hal yaitu; Pertama,
masalah Bhakti TNI, Kedua masalah Bintahwil dan Ketiga masalah Netralitas TNI.
Terkait masalah bhakti TNI, banyak program yang telah direalisasikan oleh
Korem dalam hal ini bidang Tentorial seperti karya bhakti, penghijauan pada lahan
tidur, scrta program green house.
Untuk bintahwil, Korem melaksanakan program ketahanan pangan dan
rencananya tanggal 17 maret akan dilaksanakan Panen Raya Padi yang akan
dilaksanakan di wilayah Jonggol Cariu Kabupaten Bogor dengan luas area 2600
Hektar, dan rencana panen raya tersebut akan dihadiri oleh Presiden Jokowi, kata
Mayor Parno.
Adapun mengenai materi Netralitas TNI, Mayor Inf Parno menyampaikan bahwa
TNI sebagai pilar NKRI tetap memegang teguh untuk bersikap Netral dan tidak
terlibat dalam kegiatan poilitik praktis.
Mengakhiri dialog interaktif ini, Waka Ajenrem 061/Suryakancana Kapten Caj
Purba menyapaikan tentang pendaftaran TNI baik untuk Tamtama, Bintara maupun
Taruna.
Sementara untuk PNS belum ada informasi penerimaan dari Kementerian
Pertahanan, demikian kata Kapten Purba.
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Korem 061/Suryakancana merealisasikan program ketahan pangan melalui panen
raya padi di daerah Dcsa Babakan Radcn Kecamatan Cariu Jonggol Kabupaten Bogor,
Selasa (17/3).
Beberapa waktu yang lalu Danrem 061/Suryakancana Kolonel Irri Fulad. 5 SOB, M SI
instansi saja Dalam hal Ini, TNI telah menyatakan kcsiapannya tcrjun langsung kc
masyarakat dan membanlu upaya pemermlah mtngejar birget swasombada Program
mi dilaksanakan Korem 061. SK rlnnq^n mphhatkan Babmsa snbaq.li prnd-impinq pada
kelompok tani.
Pangan merupakan komoditas pentmg dan strategis bagi bangsa Indonesia
mongmgat pangan adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oloh negara
untuk keperiuan rakyat scnan • nan.
Kabupaten Bogor memiliki luas a real padi seluas + 298.838.304 ha sedangkan luas
lahan sawah 48.185 ha, lahan bukan sawah 111.581 ha dan lahan campuran seluas
85.202,5 ha
Program ketahanan pangan yang dicanangkan olph Korrm 061'Suryakanoana di
wilayah Kodim 0621/Kab Bogor yang bekerjo soma dengan Pcmcrintah
Kabupaten
Bogor dapat tereahsasi dengan melaksanakan Panen Raya Padi pada lahan panen
seluas 2 600 ha dari 12 kelompok tani dengan masa tanam 115 han dan perkiraan
produksi 18.720 ton
Diharapkan dengan jumlah produksi sebesar mi mampu memenuhl pasokan
produksi boras khususnya bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bogor.
Jumlah produklmlas yang sigmlikan irn diharapkan mampu monmgkatkan produktivilas
panen selanjutnya pada masa tanam berikutnya
Hadir dalam acara Panen raya padi Pangdam Ill/Siliwangi Mayjen TNI Dedi Kusnadi
Thamim, Aster Kasad Mayjen TNI Kustanto, para pejabat Kodam Ill/Siliwangi, Bupati
Kabupaten Bogor serta para unsur Forkopimda wilayah Kabupaten Bogor, Dandim dan
para Danramil Jajaran Kodim 0621/Kab. Bogor serta masyarakat kelompok tani di
wilayah kecamatan Cariu kab. Bogor.
(Penrem 061/Sk)
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ANREM 061/ SK
MENERIMA AUDENSI
KETUA PPM PROPINSI
JAWA BAR AT
Komandan Korem 0 6 1 / S k , Kolonel Inf Fulad, S.Sos., M.Si., menerima
audensi / tatap muka Ketua Pemuda Panca Marga Propinsi J a w a Barat di
Makorem 061/Sk J l . Merdeka no. 64 Bogor. Rabu (18/3 ).
Dengan penuh kehangatan dan keakraban Danrem 061/Sk menerima
Ketua PPM Propinsi J a w a Barat Drs. HM. Helmi Sutikno, MM, MBA., CQM
beserta jajarannya, s e r a y a mengucapkan Selamat Datang atas audensi
yang dilaksanakan PPM propinsi Jabar.
Dalam a c a r a pertemuan tersebut, Danrem menuturkan beberapa
agenda kegiatan yang akan dilaksanakan Korem 061/ Sk kedepan,
diantaranya ; Pertemuan dengan Keluarga B e s a r Tentara ( K B T ) yang
rencana akan dilaksanakan di Yonif 315/Garuda yang sangat relevan
dengan rencana Ketua PPM Propinsi J a b a r akan melaksanakan
Diklatder Madya XI pada tanggal 20 s.d 27 April 2015 di Yonif 315/Garuda.
Danrem 061/Sk sangat mendukung pelaksanaan kegiatan Pendidikan
Dan Latihan K a d e r ( Diklatder) Madya ke - XI Tahun 2015 yang menjadi
agenda PPM Propinsi J a b a r sebagai salah satu tujuan utama
mengadakan audensi dengan Danrem 061/Sk.
(Penrem 061/Sk)

DANREM 061 / SK MENGADAKAN OLAH RAGA BERSAMA DENGAN JAJARAN
TNI - POLRI DAN WARGA MASYARAKAT DI KEBUN RAYA BOGOR

