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 Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat (Disbintalad) adalah badan 

pelaksanaan pusat di tingkat Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) yang 

berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). 

Disbintalad menjalankan fungsi khusus pembinaan mental angkatan darat dan 

mengalami perkembangan organisasi dengan masuknya Dinas Sejarah Angkatan 

Darat pada tahun 1984 yang membawa dampak Disbintalad mengemban dua 

fungsi khusus yaitu fungsi pembinaan mental dan pembinaan kesejarahan. Namun 

pada tahun 2008 fungsi kesejarahan keluar dari tubuh Disbintalad dan Disbintalad 

kembali mengemban fungsi pembinaan mental Angkatan Darat. Permasalahan 

yang akan dikaji yaitu: (1) bagaimanakah sejarah pembentukan Dinas Pembinaan 

Mental Angkatan Darat, (2) bagaimanakah kedudukan, peranan dan fungsi Dinas 

Pembinaan Angkatan Darat tahun 1985-2010. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 

historis. Langkah-langkah dalam penelitian tersebut meliputi empat tahap yaitu: 

heuristik, krtitik sumber, intrepetasi, dan historiografi. Ruang lingkup dalam 

penelitian ini adalah organisasi Disbintalad, sedangkan ruang lingkup 

temporalnya penulis mengambil tahun 1985-2010, karena pada tahun 1985 

Disbintalad mulai menjalankan organisasi dengan masuknya fungsi kesejarahan 

dan pada tahun 2010 Disbintalad mulai kembali mengemban hanya fungsi 

pembinaan mental. Tehnik pengumpulan data dengan mengguankan tehnik 

observasi, wawancara, dan studi pustaka. 

Hasil penelitian menunjukkan dengan masuknya fungsi kesejarahan ke 

dalam tubuh Disbintalad membuat pelaksanaannya kedua fungsi yang diemban 

Disbintalad mengalami ketimpangan antara fungsi pembinaan mental dengan 

fungsi kesejarahan dimana fungsi pembinaan mental dirasa lebih baik dan fungsi 

sejarah dirasa kurang optimal sehingga fungsi sejarah banyak mengalami evaluasi 

dan pada tahun 2008 fungsi kesejarahan dikeluarkan dan Disbintalad kembali 

menjalankan satu fungsi khusus pada tahun 2010.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dinas Pembinaan Mental Agkatan Darat (Disbintalad) adalah badan 

pelaksanaan pusat di tingkat Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) yang 

berkedudukan langsung di bawah Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad). 

Disbintalad merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan 

Darat (TNI-AD) yang dalam penyelenggaraannya diarahkan untuk pembinaan 

mental terhadap prajurit maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) TNI-AD beserta 

keluarganya dalam rangka mendukung tugas pokok TNI-AD. Pencapaiannya 

mempersiapkan personel yang memiliki keimanan dan ketaqwaan, nasionalis, 

tidak mengenal menyerah, dan sehat psikis, serta memiliki kemampuan 

intelektual dan kemampuan fisik yang handal. 

Sejarah terbentuknya Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat berlatar 

belakang dari sumpah Panglima Besar Jenderal Soedirman, yang saat itu 

beliau mengatakan bahwa: “pendidikan agama dalam Angkatan Perang 

Republik Indonesia merupakan hal yang tidak boleh ditingalkan”. Momentum 

ini, seruan Panglima Besar Jenderal Soedirman dan juga sumpah yang 

dilakukan saat pelantikan pimpinan tentara melahirkan sebuah bagian dalam 

kesatuan Tentara Nasional Angkatan Darat, yaitu pembentukan Bagian 

Pendidikan Keagamaan Tentara. Setelah terbentuk, Bagian Pendidikan 

Keagamaan Tentara ini selanjutnya berkembang dalam beberapa periode 
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dengan penyempurnaan terakhir menjadi Dinas Pembinaan Mental Angkatan 

Darat.  

Bertitik tolak dari peristiwa sumpah itu, unsur pembinaan mental secara 

terus menerus dipelihara dan berkiprah dalam perjalanan perjuangan TNI-AD 

mendukung tetap tegaknya kedaulatan dan kemerdekaan Bangsa Indonesia. Di 

dalam setiap peristiwa perjuangan TNI-AD, unsur pembinaan mental melekat, 

sehingga nilai-nilai kejuangan senantiasa terpatri dalam dada setiap prajurit. 

Sesuai dengan perkembangan abad informasi dewasa ini, dituntut adanya 

efektivitas dan efesiensi organisasi yang tinggi. Mengantisipasi perkembangan 

tersebut, organisasi TNI-AD memerlukan para prajurit professional dan 

memiliki sikap juang yang tinggi. Oleh karena itu mental kejuangan yang 

telah terpatri dalam dada setiap prajurit harus dibina secara 

berkesinambungan. Dalam hal ini pembinaan mental siap sedia untuk 

memelihara dan meningkatkan sikap juang prajurit guna menghadapi setiap 

perkembangan yang terjadi. 

Profesi militer merupakan keahlian dan sifatnya terbatas. Para prajurit 

harus memiliki kemampuan khusus di bidang mereka masing-masing dan 

bukan di luar bidang mereka. Hubungan  profesi tersebut dengan negara 

berdasarkan pada pembagian kerja yang alami. (Samuel P. Huntington, 

2003:76) Tentara yang khususnya sebagai alat pertahanan negara ini 

mempunyai jiwa dan semangat untuk memperkuat kemampuan khususnya 

tersebut, dalam hal ini Disbintalad menyelenggarakan kegiatan dan pekerjaan 

untuk membina mental spiritual prajurit guna pentingnya keseimbangan antara 
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kemampuan fisik, jiwa perjuangan, semangat tidak kenal menyerah dan 

kemampuan khusus sebagai tentara kebangsaan.  

Disbintalad mengalami perkembangan dalam beberapa periode 

penyempurnaan. Periode awal adalah periode pembentukan. Setelah terbentuk 

Bagian Pendidikan Agama, Panglima Besar Jendral Soedirman membentuk 

pejabat pendidikan keagamaan tentara untuk kesatuan-kesatuan yang ada di 

Sumatra. Pada tahap berikutnya tanggal 3 November 1949 ditetapkan oleh 

Menteri Pertahanan berdirinya Bagian Urusan Agama pada staf “A” 

Kementrian Pertahanan RI. Perkembangan selanjutnya memasuki tahun 1951 

Dinas Agama diganti namanya Jawatan Agama yang struktur organisasinya 

sama dengan pada masa Dinas Agama. Sementara itu instruksi KASAD 

tanggal 20 Maret 1952. Staf “A” Angkatan Darat namanya diganti menjadi 

Ajudan Jendral. Dengan adanya perubahan ini maka secara otomatis Jawatan 

Agama di bina Ajudan Jendral. Selanjutnya setelah dipegang oleh Ajudan 

Jendral, Jawatan Agama diganti namanya menjadi Corps Pemeliharaan 

Rohani Angkatan Darat (CPRAD) pada tanggal 18 April 1952. 

Periode selanjutnya adalah periode perkembangan. Seiring perkembangan 

zaman Disbintalad semakin disempurnakan. Pada tahun 1955 CPRAD diubah 

menjadi Pemeliharaan Rohani Angkatan Darat (PRAD). Pada perkembangan 

berikutnya tanggal 15 Oktober 1957 PRAD disempurnakan menjadi 

Inspektorat Pemeliharaan Rohani Angkatan Darat (Itrohat) melalui penetapan 

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD). Namun sesuai dengan perkembangan 

situasi yang terjadi pada waktu itu, dirasa perlu utuk semakin mengintefsifkan 
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pembinaan moril dan moral prajurit. Untuk itu melalui penetapan KSAD 

tanggal 5 Agustus 1958 Organisasi Itrohat diubah menjadi Pusat Rawatan 

Rohani (Pusroh).  

Selanjutnya mengikuti perkembangan organisasi, Angkatan Darat menjadi 

Menteri Panglima Angkatan Darat (Mengpangad). Maka dengan penetapan 

Mengpangad tanggal 17 Maret 1964 ditetapkan organisasi Pusroh Angkatan 

Darat yang didalamnya adalah “Suatu fungsi khusus dalam Angkatan Darat 

yang meliputi kegiatan-kegiatan untuk memelihara dan mempertinggi moril 

dan moral anggota Angkatan Darat berdasarkan Agama”. Pada tahun 1966 

dengan penetapan Mengpangad tanggal 15 September, Organisasi Pusroh AD 

diperluas dengan menambahkan Pusroh Hinbud. Untuk meningkatkan dan 

mengembangkan tugas-tugas pembinaan rohani, maka Pusroh AD diubah 

menjadi Dinas Rawatan Rohani Angkatan Darat (Disroh AD) melalui 

keputusan KSAD tanggal 24 Oktober 1970. 

Sesuai perkembangan zaman dan penugasan yang di hadapi, organisasi 

TNI-AD pun mengalami perkembangan dan kemajuan. Pada tahun 1970an 

TNI-AD mengalami perubahan dari dasar filosofinya, yaitu integrasi ABRI. 

Penyempurnaan organisasi TNI-AD didasari oleh refungsionalisasi organisasi 

yang semula mengemban fungsi pembinaan dan penggunaan kekuatan 

menjadi hanya melaksanakan fungsi pembinaan kekuatan. Pada susunan 

organisasi TNI-AD 1970 di tingkat Mabesad dirasakan terlalu besar, dan 

proses refungsionalisasi mengalami hambatan, sehingga pada tahun 1976 

diadakan restrukturisasi agar pelaksanaan tugas lebih efektif dan efesien 
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(Disbintalad, 2005:9). Reorganisasi TNI-AD tahun 1976 adalah 

penyempurnaan dari organisasi TNI-AD tahun 1970. 

Pada tahun 1976 setelah terjadi penyempurnaan organisasi di dalam tubuh 

TNI-AD tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur TNI-AD, kemudian di 

keluarkan keputusan oleh KSAD pada tanggal 20 September tentang 

pembentukan Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat (Disbintalad) sebagai 

penggabungan dan penyempurnaan Dinas Rawatan Rohani Angkatan Darat. 

Berdasarkan keputusan tersebutlah nama Disbintalad mulai dipakai dan dalam 

organisasi TNI-AD  Disbintalad menjadi salah satu badan pelaksana pusat 

(Balakpus) dengan tugas pokok menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan 

pekerjaan untuk membina mental spiritual personel TNI-AD khususnya dan 

keluarga pada umumnya sehingga dapat mempertinggi jiwa keprajuritan dan 

semangat juang. 

Awal tahun 1984 terjadi reorganisasi di lingkungan ABRI untuk 

mewujudkan ABRI yang kecil, efektif, efesien (KEE). Reorganisasi ABRI ini 

berpengaruh terhadap organisasi TNI-AD. Maka dari itu pada tanggal 31 

Maret 1984 keluarlah surat keputusan dari Panglima ABRI tentang pokok-

pokok organisasi dan prosedur TNI-AD yang dilatarbelakangi oleh ancaman 

yang dihadapi, rentang kendali organisasi, efesien biaya dan pembinaan 

personel serta performance satuan tempur. (Disbintalad, 2005:14) 

Dalam rangkaian penataan kembali struktur dan organisasi ABRI, 

Panglima Angkatan Bersenjata RI mengeluarkan surat keputusan pada tanggal 

3 Maret 1984 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur TNI-AD. Dalam 
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surat keputusan tersebut meliputi organisasi dalam jajaran TNI-AD secara 

keseluruhan termasuk dinas-dinasnya. Sebagai tindak lanjut maka Kepala Staf 

TNI-AD menjabarkan surat keputusan Pangab itu ke dalam suatu surat 

keputusan Kasad, tentang organisasi Dinas Pembinaan Mental TNI-AD dan 

Dinas Sejarah TNI-AD (yang semula berdiri sendiri) menjadi Dinas 

Pembinaan Mental TNI-AD (baru). Penggabungan/likuidasi tersebut didasari 

keputusan Kasad pada tanggal 18 September 1985 yang memuat ketentuan 

sebagai berikut:  

1. Fungsi pembinaan mental dan sejarah TNI-AD 

2. Likuidasi Organisasi Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad) 

3. Pendayagunaan personel, materil, fasilitas kerja, dan pembekalan eks 

Disjarahad, disalurkan/ditata dalam hubungan reorganisasi TNI Angkatan 

Darat, khususnya penataan organisasi Disbintalad. 

4. Disbintalad berfungsi administratif pada tanggal 19 Desember 1985 

Berdasarkan ketentuan-kententuan yang tercantum diatas Disjarahad 

dengan resmi dilikuidasi dan fungsi-fungsinya dialihkan kepada Disbintalad.  

Disbintalad yang pada awalnya hanya berfungsi untuk menyelenggarakan 

segala usaha, kegiatan dan pekerjaan untuk membina mental spiritual personel 

TNI-AD. Namun setelah adanya likuidasi Disjarahad, kini Disbintalad 

memiliki fungsi baru yaitu, Fungsi Rohani, Fungsi Pembinaan Mental, Fungsi 

Tradisi Kejuangan dan Penulisan Sejarah. Fungsi Pembinaan Dokjarah, 

Museum dan Perpustakaan. Dan Fungsi Organik. 
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Lahirnya sebuah bagian dalam Tentara Nasional Indonesia untuk membina 

mental prajurit yang bernama Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat 

mengalami perkembangan yang sangat panjang. Perkembangan dari awal 

terbentuknya sampai ditetapkan nama Dinas Pembinaan Mental Angkatan 

Darat terdapat banyak sekali perubahan dan pergantian nama, struktur 

organisasi dan penyesuaian tujuan bersama. Semua perubahan-perubahan itu 

terjadi dikarenakan hasrat dan cita-cita agar semakin sempurnanya bagian dari 

ketentaraan di Indonesia (Disjarahad, 1972:47). Disbintalad berkembang 

secara dinamis mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam tubuh TNI-AD.   

Dengan adanya penelitian ini, maka penulis mengharapkan dapat 

mengetahui perkembangan Disbintalad sejak terjadinya reorganisasi ABRI di 

tahun 1984 dengan penelitian yang berjudul “Kedudukan Dan Fungsi Dinas 

Pembinaan Mental Di Dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan 

Darat Tahun 1985 – 2010” Perkembangan Dinas Pembinaan Mental 

Angkatan Darat termasuk dalam kajian sejarah militer dan belum ada 

penelitian sebelumya. 

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas maka dapat ditarik 

beberapa permasalahan yang ada dari perkembangan Dinas Pembinaan Mental 

Angkatan Darat, antara lain: 

1. Dalam jurnal yang diterbitkan Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat 

disebutkan bahwa Disbintalad mengalami beberapa kali periode 
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penyempurnaan. Terhitung ada tiga periode yaitu periode pembentukan, 

periode perkembangan dan periode pemantapan. 

2. Disbintalad mengalami perkembangan secara dinamis mengikuti 

perkembangan yang terjadi di dalam tubuh TNI-AD dan juga mengikuti 

perkembangan situasi yang terjadi di Indonesia 

3. Pada tahun 1976 diadakan restrukturisasi pada susunan organisasi TNI-AD 

tahun 1970 di tingkat Mabesad yang dirasakan terlalu besar dan proses 

refungsionalisasi mengalami hambatan (Disbintalad, 2005:9). 

4. Pada tahun 1984 terjadi reorganisasi Angkatan Bersenjata Republik 

Indonesia (ABRI) untuk mewujudkan ABRI yang kecil, efektif, dan 

efesien (KEE). Reorganisasi tersebut didasari hakekat ancaman yang 

dihadapi, rentang kendali, organisasi, efesiensi biaya, dan pembinaan 

personel serta performance satuan-satuan tempur (Disbintalad, 2005:14). 

5. Likuidasi Dinas Sejarah Angkatan Darat dan pengalihan fungsi-fungsi 

Disjarahad kepada Disbintalad sebagai rangkaian dari reorganisasi TNI-

AD tahun 1984 

6. Disbintalad mempunyai fungsi baru yaitu, Fungsi Rohani, Fungsi 

Pembinaan Mental, Fungsi Tradisi Kejuangan dan Penulisan Sejarah. 

Fungsi Pembinaan Dokjarah, Museum dan Perpustakaan. Dan Fungsi 

Organik. 

C. Batasan Masalah 

1. Perkembangan Disbintalad dalam periode pembentukan, periode 

perkembangan dan periode pemantapan   
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2. Disbintalad setelah terjadinya reorganisasi ABRI tahun 1984 

3. Likuidasi Disjarahad ke dalam Disbintalad dan peranan serta fungsi-fungsi 

Disjarahad 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, dimaksudkan untuk membatasi fokus 

penelitian  maka rumusan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah sejarah pembentukan Dinas Pembinaan Mental Angkatan 

Darat?  

2. Bagaimanakah kedudukan, peranan dan fungsi Dinas Pembinaan Mental 

Angkatan Darat di dalam TNI Angkatan Darat tahun 1985 - 2010? 

E. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan masalah yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian 

yang hendak dicapai sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan dan menganalisis sejarah pembentukan Dinas Pembinaan 

Mental Angkatan Darat. 

2. Mendeskripsikan dan menganalisis kedudukan, peranan dan fungsi Dinas 

Pembinaan Mental Angkatan Darat di dalam kesatuan TNI Angkatan 

Darat dari tahun 1985 sampai 2010. 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang “Kedudukan Dan Fungsi Dinas Pembinaan Mental Di 

Dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Tahun 1985 – 2010”. ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 
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a. Secara teoritis penelitian  ini  diharapkan  mampu  menambah  

wawasan  tentang  perkembangan organisasi TNI Angkatan Darat 

khususnya Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat yang terdapat di 

dalamnya dan selain itu diharapakan hasil dari penulisan penelitian ini 

dapat menjadi bahan rujukan dalam pangembangan penelitian-

penelitian selanjutnya. 

b. Bahan studi numismatika dan diharapkan dapat membantu 

memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi  almamater, penelitian ini  dapat  menambah  referensi  yang ada 

dan  dapat digunakan  oleh  semua pihak  yang  membutuhkan. 

Penelitian  ini  juga  diharapkan  dapat  memberikan  kontribusi  

pemikiran  terutama  dalam  bidang  sejarah  Militer, khususnya  

perkembangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. 

b. Bagi  pembaca, penelitian  ini  diharapkan  mampu  memberikan  

kontribusi  kepustakaan  yang  mengandung  informasi  tambahan  

yang  berguna  bagi  pembaca  dan  memberikan  gambaran  awal  

yang  mampu  memberikan  kontribusi  pemikiran  bagi  pihak-pihak  

yang mempunyai  permasalahan  sejenis  atau  bagi  pembaca  yang  

ingin  mengembangkan  penelitian  lebih  lanjut. 

G. Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi pada pokok 

permasalahan saja. Ruang lingkup menentukan konsep utama dari 
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permasalahan, sehingga masalah- masalah dalam penelitian ini dapat 

dimengerti dengan mudah dan baik. Ruang lingkup penelitian sangat penting 

dalam mendekatkan pada pokok permasalahan yang akan dibahas, sehingga 

tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. 

Dalam penelitian sejarah memliki karakter yang berbeda dengan penulisan 

karya ilmiah dengan tema kajian ilmu sosial yang lain. Dalam penelitian 

sejarah, eksplanasi akan menjadi lebih mudah dan terarah jikadilengkapi 

dengan perangkat pembatas, baik temporal maupun spasial. Hal itu sangat 

diperlukan, karena dengan batasan tersebut.Sejarawan dapat terhindar dari hal-

hal yang tidak ada relevansinya dengan permasalahan yang ditulis. 

Ruang lingkup sejarah lokal menurut I Gede Wija adalah suatu bentuk 

tulisan dalam lingkup terbatas lokalitas tertentu. Batasan spasial dan batasan 

temporal dalam penelitian ini sebagai berikut. 

1. Batasan  spasial 

Ruang lingkup spasial adalah batasan mengenai tempat terjadinya 

suatu peristiwa sejarah. Ruang lingkup spasial dalam penelitian ini adalah 

Kantor Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat yang berada di 

Matraman, Jakarta Timur, disana merupakan komplek perkantoran TNI-

AD dan Kantor Dinas Sejarah Angkatan Darat yang berada di Sumur 

Bandung, Bandung, yang pernah menjadi bagian Disbintalad. 

2. Batasan  temporal 

Ruang lingkup temporal digunakan untuk membatasi waktu dalam 

penelitian penulisan, sehingga ada batasan waktu yang tegas akan masa 
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yang akan diteliti. Dalam penulisan ini dibatasi dari tahun 1985 sampai 

dengan 2010. Tahun 1985 adalah dimana Dinas Pembinaan Mental 

Angkatan Darat mengalami periode pemantapan dengan bergabungnya 

Dinas Sejarah Angkatan Darat. Hal ini terjadi karena adanya penataan 

kembali struktur dan organisasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia 

(ABRI) pada tahun 1984, yang pada saat itu Panglima Angkatan 

Bersenjata Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan untuk 

organisasi dalam jajaran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 

secara keseluruhan termasuk dinas-dinasnya. Sampai pada Tahun 2010 

Disbintalad melakukan uji coba organisasi yang baru setelah terjadi 

pemisahan kembali dengan Disjarahad di tahun 2007. 

H. Tinjauan Pustaka 

Dalam penelitian yang di lakukan ini, digunakan beberapa pustaka 

sebagai penunjang dan referensi untuk pembahasan yang akan diangkat yaitu 

“Kedudukan Dan Fungsi Dinas Pembinaan Mental Di Dalam Tentara 

Nasional Indonesia Angkatan Darat Tahun 1985 – 2010”. Oleh sebab itu, 

penulis memiliki beberapa referensi yang dapat digunakan sebagai pedoman 

dalam penulisan skripsi ini, Di dalam judul pembahasan yang diangkat 

terdapat tiga konsep utama yaitu pembinaan mental, perkembangan TNI-AD 

dan Pembinaan Mental Angkatan Darat. Maka dari itu tinjauan pustaka yang 

terdapat dalam penelitian ini akan menjelaskan dari kedua konsep tersebut 

melalui literatur yang di dapat oleh peneliti. 

1. Pembinaan Mental 
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Menurut  buku “Himpunan Materi Pembinaan Mental ABRI Bidang 

Pedoman Pelaksanaan Pembinaan” yang diterbitkan oleh Dinas 

Pembinaan Mental Angkatan Darat tahun 1982 dijelaskan bahwa 

pembinaan adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan yang berhubungan 

dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengarahan, 

penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan 

berhasil guna. Pembinaan ini meliputi kegiatan-kegiatan melaksanakan 

atau menyelenggarakan pengaturan sesuatu supaya dapat dan dikerjakan 

dengan baik, tertib, terartur rapih dan seksama menurut rencana program 

pelaksanaan (dengan ketentuan, petunjuk, norma, syarat, sistim, dan 

methoda) secara efektif dan efesien dalam mencapai tujuan dan 

memperoleh hasil yang di harapkan semaksimal mungkin. 

Sedangkan mental itu sendiri adalah kata istilah yang terdapat di 

dalam kalangan psikolog, psikoterapi dan ahli ilmu jiwa, yang digunakan 

untuk mendeskripsikan suatu unsure kejiwaan dalam kepribadian 

seseorang. Di dalam buku yang berjudul “Kesehatan Mental” karya 

Zakiah Daradjat  yang di terbitkan di Jakarta dapat diambil pengertian 

dari maksud mental yaitu, mental adalah semua unsure jiwa termasuk 

pikiran, emosi, sikap dan perasaan yang dalam keseluruhannya akan 

menentukan corak laku, cara menghadapi suatu hal yang menekankan 

perasaan, mengecewakan atau menggembirakan, menyenangkan dan 

sebagainya. Namun di buku karya Kartini Kartono yang berjudul 

“Mental Hygiene (Kesehatan Mental)” yang diterbitkan di Bandung 
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menjelaskan secara singkat bahwa mental adalah sebuah kata yang 

berasal dari bahasa latin mens, mentis, yang artinya jiwa, nyawa, roh atau 

semangat. Dengan ini penulis mendeskripsikan mental sebagai kondisi 

jiwa atau kepribadian seseorang yang terlihat atau tercemin dalam sikap 

dan perbuatannya. 

Untuk itu pengertian dari pembinaan mental sebagaimana disinggung 

sebelumnya tentang uraian kata pembinaan mental adalah semua usaha 

dan upaya yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur, dan 

bertujuan jelas untuk mengembangkan kepribadian dan kejiwaan 

seseorang 

2. Perkembangan TNI-AD 

 Di dalam dokumen yang berjudul “Reorganisasi TNI-AD Tahun 

1984” yang diterbitkan oleh Dinas Penerangan Angkatan Darat tahun 

1986 memuat pelaksanaan reorganisasi TNI-AD pada tahun 1984. 

Menurut dokumen ini TNI-AD lahir di tengah-tengah perjuangan bangsa 

Indoensia di dalam menegakan, mempertahankan Proklamasi 

Kemerdekaan 17 Agustus 1945. TNI lahir mula-mula sebagai Badan 

Keamanan Rakyat (BKR). BKR dibentuk pada tanggal 22 Agustus 1945. 

Dewasa itu BKR beperan selaku pelopor, dinamisator dan stabilator. 

Disamping sebagai unsur pelaksanaan di bidang militer, BKR merupakan 

pula unsur pelaksana pemerintah di bidang non militer. Dengan adanya 

ancaman terhadap Republik, maka BKR  ditingkatkan menjadi Tentara 

Keamanan Rakyat (TKR), TKR ini dibentuk pada tanggal 5 Oktober 
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1945. Nama Tentara Keamanan Rakyat ini pada tanggal 7 Januari 1946 

dirubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat (TKR) dan pada tanggal 

25 Januari 1946 menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pada masa 

itu dilakukan usaha penyempurnaan Tentara kebanggaan Indonesia 

seraya berjuang mempertahankan kemerdekaan. Pada tanggal 3 Juni 

1947, sebagai hasil kerja kepanitiaan yang dibentuk pada tanggal 5 Mei 

1947, disusunlah Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam wadah TNI 

ini dileburlah semua badan-badan kelaskaran/perjauangan dijadikan satu 

dengan TRI, menjadi satu Tentara Nasional Indonesia.  

Pada perkembangan organisasi TNI-AD tahun 1950 sampai 1984 

terdapat 3 tonggak perubahan yang mendasar, yaitu pertama adanya 

Penetapan Menteri Pertahanan No. 126/MP/1949 tanggal 10 Desember 

1949 tentang organisasi Kemeterian Pertahanan dan Angkatan Perang 

Republik Indonesia. Tahap yang kedua, adalah organisasi yang 

diputuskan dengan Ketetapan No. TAP. 05 Tahun 1958 yang cukup 

lengkap dengan ciri-ciri khusus sebagai Organisasi TNI-AD yang sampai 

dengan tahun 1970 mengalami beberapa kali revisi. Tahun 1970 dengan 

ciri integrasi dan bina tunggal yang sampai dengan tahun 1984 juga 

mengalami revisi. 

Pada tanggal 10 Desember 1949 TNI-AD memulai dengan langkah 

pertama suatu era baru perkembangan TNI-AD sebagai bagian dari 

perkembangan ABRI pada umumnya, yaitu bahwa TNI-AD harus 

membangun suatu kekuatan, yang mampu melindungi bangsa Indonesia 
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di daratan, seperti juga tentara dari negara yang berdaulat lainnya. 

Karena pada kenyataannya bahwa perjuangan Bangsa Indonesia hampir 

sepenuhnya dilaksanakan di daratan, maka sampai dengan tahun 1950 

organisasi TNI-AD hampir identik dengan organisasi ABRI.  

Perubahan penting dan mendasar serta secara lengkap adalah 

perubahan yang dikenal dengan Penetapan Kasad No. TAP 0-5 yang 

merupakan perubahan pertama yang dilakukan secara lengkap dengan 

ciri organisasi TNI-AD. Dengan demikian, maka pada tahun 1958 TNI-

AD sudah mempunyai suatu organisasi dengan ciri khusus TNI-AD 

secara lengkap dan merupakan penyempurnaan dari organsisasi-

organisasi sebelumnya. Organisasi tersebut merupakan revisi lagi tetapi 

merupakan rekayasa sendiri, baik untuk Staf maupun Komando-

Komando Pelaksana Pusat dan Komando Utama.  

Pada organisasi TNI-AD tahun 1970 terjadi perubahan yang sangat 

besar dan mendasar. Perubahan dari bentuk organisasi tahun 1970 

terletak pada perubahan dasar filosofinya. Sesuai dengan dasar 

pembinaan, maka pada organisasi tahun 1970 TNI-AD mulai menyusun 

organisasi hanya guna pembinaan kekuatan TNI-AD serta memasukan 

adanya dasar pemikiran bina tunggal dan guna memberikan akomodasi 

bagi integrasi ABRI. 

Reorganisasi TNI-AD tahun 1984 adalah merupakan organisasi 

pertama yang dibuat berdasarkan undang-undang, yaitu undang-undang 

No. 20 tahun 1982, tentang ketentuan pokok pertahanan keamanan 
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negara. Karena organisasi tersebut dibuat berdasarkan undang-undang, 

maka pola penyusunan tugas pokok sampai dengan penyusunan fungsi 

dan tugas masing-masing pelaksana adalah berpangkal tidak dari isi dan 

bunyi undang-undang No. 20 itu sendiri. Kalau dibandingkan dengan 

organisasi TNI-AD terdahulu, maka pengembangan dan penyempurnaan 

organisasi yang dilaksanakan mulai tahun 1950 sampai dengan 1984 

adalah bersifat membesar, baik dalam bentuk jumlah personil/jabatannya 

(kuantitasnya) maupun dalam kepangkatannya (kualitas). Sedangkan 

organisasi TNI-AD tahun 1984, adalah mengecil pada jabatan Pamen dan 

Pati. Pada organisasi sebelumnya, maka organisasi yang dihapuskan 

fungsinya dipindahkan ke tempat lain dengan jumlah dalam kepangkatan 

yang tidak berubah, sedangkan pada organisasi tahun 1984 sebaliknya, 

beberapa fungsi yang ada bahkan di satukan. 

Dari sejarah perjalanan organisasi TNI-AD yang telah ada, maka isi 

dan bunyi dari tugas pokok yang disimpulkan dari undang-undang No. 

20 tahun 1982, ternyata sangat mirip dengan isi tugas pokok, dan pola 

penyusunan organisasi yang ditetapkan oleh Kasad dengan ketetapan 

Nomor: TAP. 0-5 tahun 1958. Jauh-jauh sebelum penyusunan organisasi 

itu sendiri, Kasad didalam briefingnya pada awal pengangkatannya telah 

menyampaikan gagasan bahwa dari pengalaman TNI-AD selama ini, 

pola pembinaan dan pola penyusunan pertahanan seperti yang dilakukan 

oleh para senior TNI-AD, pada tahun 1950-an sebagai “basic-idea” 

adalah lebih baik/cocok untuk saaat ini, sehingga Kasad mengarahkan 
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untuk kembali ke pola pengorganisasian tahun 1950-an, yaitu TAP. 0-5. 

Dengan demikian, maka organisasi tahun 1984, yang pertama adalah 

berdasarkan Undang-undang Pokok Pertahanan No. 20 tahun 1982, 

sedangkan ciri yang kedua adalah menggunakan TAP. 0-5 tahun 1958 

sebagai “basic-idea” dan yang ketiga adalah bahwa pola pertahanan 

pulau demi pulau sesuai TAP. 0-1 tahun 1957, adalah juga sebagai 

“basic-idea” di bidang penataan Kotama-nya, dan ciri yang keempat 

adalah disesuaikan dengan kemampuan dukungan personil dan sumber 

daya lainnya. Dengan demikian, maka organisasi TNI-AD tahun 1984 

adalah tidak bersifat revisi, tapi bersifat perubahan yang mendasar dan 

menyeluruh apabila dibandingkan dengan organisasi sebelumnya. 

Di dalam Buku yang berjudul “Sejarah TNI Jilid V (1984-2000)” 

yang diterbitkan oleh Pusat Sejarah dan Tradisi TNI pada tahun 2000. 

Buku ini memuat perjalanan TNI/ABRI  dalam pengabdiannya kepada 

Negara dan Bangsa pada kurun waktu tahun 1984 sampai 2000. Pada 

masa itu ABRI mengalami perubahan mendasar di bidang organisasi 

termasuk organisasi angkatan darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, 

dan Kepolisian Negara, dalam rangka mendapatkan postur ABRI yang 

kecil, efektif, dan efesien. Di formulasikan dengan istilah ABRI yang 

professional, efektif, dan modern sesuai dengan tuntutan zaman tanpa 

menghilangkan jatidirinya sebagai pejuang prajurit dan prajurit pejuang 

Dalam pembahasan mengenai perkembangan TNI-AD di buku ini 

menginformasikan secara umum tentang reorganisasi TNI-AD pada 
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tahun 1984 hingga tahun 2000. Pada tanggal 31 Maret 1984 dikeluarkan 

surat keputusan Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) Nomor 

Kep/08/P/III/1984 tentang pokok-pokok Organisasi dan prosedur TNI-

AD. Dalam keputusan tersebut, organisasi TNI-AD disusun dalam dua 

tingkat yaitu tingkat Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) dan 

tingkat Komando Utama TNI-AD (Kotama TNI-AD).  Di tingkat 

Mabesad terdapat empat eselon, yaitu eselon pimpinan, eselon pembantu 

pimpinan/staf, eselon pelayanan dan pelaksana Staf TNI-AD, dan 

terakhir eselon Pelaksana Pusat TNI-AD. Pada tingkat Komando Utama 

TNI-AD (Kotama TNI-AD). Organisasi TNI-AD disusun dalam tiga 

Kotama yaitu Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat (Kostrad), 

Komando Pasukan Khusus (Kopassus), dan Komando Daerah Militer 

(Kodam).  Disini Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat terdapat pada 

tingkat Mabesad pada eselon Pelaksanaan Pusat TNI-AD. 

Pada perkembangan pembangunan nasional dan memperhatikan 

perkembangan global internasional, pemerintah memandang perlu 

melakukan penyempurnaan organisasi Angkatan Bersenjata, 

penyempurnaan itu dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

yang optimal guna mendukung keberhasilan tugas pokok masing masing 

angkatan. Penyempurnaan itu juga memperhatikan keberhasilan 

reorganisasi ABRI tahun 1984. Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1992 

keluar Keputusan Pangab Nomor Kep/08/X/1992 tentang 

penyempurnaan pokok-pokok organisasi TNI-AD disusun dalam dua 
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tingkat yaitu tingkat Mabesad dan tingkat Kotama TNI-AD. Pembagian 

eselon yang terdapat pada dua tingkat tersebut masih sama dengan tahun 

1984. 

Menurut buku “Sejarah TNI AD 1974 – 2004”. Yang di terbitkan 

oleh Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat pada tahun 2005 

menginformasikan yang hampir sama dengan buku sebelumnya namun 

di buku ini pembahasan tentang TNI-AD dirasa lebih lengkap dan 

memuat hampir setiap proses reorganisasi yang terjadi di dalam tubuh 

TNI-AD pada tahun 1984 sampai tahun 2004. di buku ini berisi 

pemahaman tentang perkembangan TNI Angkatan Darat periode 1974 

sampai 2004. Di kuatkan dengan peristiwa-peristiwa di masa lampau 

pada saat reorganisasi TNI-AD 1976 yang merupakan penyempurnaan 

dari organisasi TNI-AD tahun 1970an. Pada organisasi TNI-AD tahun 

1970 terdapat beberap organisasi yang “idle” (tidak dapat melaksanakan 

kegiatan secara penuh), sehingga diadakan reorganisasi kembali sesuai 

keputusan Kasad Nomor: Kep / 18 / IV / 1976 pada tanggal 28 April 

1976.  

Lalu di lanjutkan peristiwa reorganisasi di lingkungan ABRI dalam 

rangka mewujudkan organisasi yang kecil, efektif dan efesien (KEE), 

sehingga Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan perintah operasi No. 

1 yang berisi perintah melaksanakan reorganisasi di lingkungan TNI-AD. 

Dalam reorganisasi tersebut terjadi perubahan yang cukup besar pada 

organisasi Angkatan Darat. Komando Daerah Militer (Kodam) yang 
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semula berjumlah 16 ditata ulang menjadi 10 Kodam. Dimikian halnya 

dengan Komando Strategi Angkatan Darat (Kostrad), Komando Pasukan 

Sandi Yudha (Kopassandha), Komando Bagian Pendidikan dan Latihan 

(Kobangdiklat), Dinas dan Jawatan lainnya juga mengalami perubahan. 

Kemudian terdapat penggambaran tentang konsep umum 

pengorganisasian TNI-AD tahun 1984 dan pelaksanaan reorganisasi 

dalam jajaran TNI-AD. Penggambaran tersebut dijelaskan secara 

terperinci  yang disertai keputusan Kasad. 

Kemudian pada tahun 1992 kembali dilakukan penyempurnaan 

terhadap organisasi dan prosedur TNI-AD tingkat Mabesad dan Kotama. 

Sedang tahun 1994 dibentuk Kodiklatad yang merupakan gabungan 

Pusbangsisops dan Pusbindik TNI-AD. Di era reformasi TNI-AD 

melakukan reformasi internal, baik struktural maupun kultural dengan 

menghapus fungsi sospol. Dari penyempurnaan organisasi TNI-AD pada 

beberapa kurun waktu tersebut menunjukan bahwa organisasi TNI-AD 

bersifat kenyal, rasional dan realistis sesuai hakekat ancaman yang 

dihadapi. 

3. Pembinaan Mental Angkatan Darat 

Menurut buku “Himpunan Materi Pembinaan Mental ABRI Bidang 

Pedoman Pelaksanaan Pembinaan” yang diterbitkan oleh Dinas 

Pembinaan Mental Angkatan Darat tahun 1982 dijelaskan bahwa 

Pembinaan Mental ABRI adalah segala usaha, tindakan dan kegiatan 

dalam membentuk, memelihara serta meningkatkan kondisi/keadaan jiwa 
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seseorang terhadap hal-hal tertentu dalam hubungan waktu, tempat dan 

kondisi tertentu, berdasarkan Pancasila, Sumpah Prajurit, Sapta Marga, 

Doktrin Hamkamnas dan Doktrin perjuangan ABRI Catur Dharma Eka 

Karma serta yang meliputi Pembinaan Rohani (Binroh), Cantiaji dan 

Cantikarma (Aji Karma) dan Pembinaan Tradisi (BINTRA). 

Pembinaan Mental berintikan membentuk prajurit-prajurit yang 

berbudi pekerti luhur dan mampu melaksanakan setiap tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya. Untuk memudahkan dalam pengarahnya 

digunakan istilah “PINAKA BALADIKA”, suatu kata-kata sangsekerta 

yang mempunyai arti “menjadikan prajurit yang memiliki sifat-sifat 

keperwiraan/kesatrian. Ide ini timbul berdasarkan hal-hal pragmatis yang 

membuktikan bahwa segala sesuatu yang menyangkut fisik/jasmani 

tidaklah dapat dipisahkan dengan kejiwaan/rohaniah. Kedua-duanya 

merupakan satu panduan tunggal. Apabila jiwa merupakan sumber 

daripada daya, maka jasmaniah/fisik merupakan sarananya. Oleh karena 

itu, pembinaan kedua unsur mutlak prajurit ini harus selalu dikaitkan satu 

sama lainnya, seimbang dalam satu kesatuan yang utuh dan bulat. 

Keseimbangan atau keserasian antara jasmani dan rohani merupakan 

faktor penentu bagi daya kreasi seseorang baik hal ini dilihat dari segi 

individu maupun dalam hubungan masyarakat. Konsepsi Pinaka Baladika 

disatu pihak memperlengkapi jiwa/mental seseorang, dilain pihak 

mengarahkan atau membimbing potensi yang dimiliki itu ke arah 

produksivitas fisik/jasmaniah bagi pelaksanaan tugas, sehingga 
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pembinaan mental ABRI akan mengarah kepada sifat dan hakekat insan 

prajurit ABRI sebagai: 

a. Prajurit yang mengemban amanat penderitaan rakyat berasal dari 

rakyat, didukung oleh rakyat dan berjuang untuk kepentingan rakyat. 

b. Prajurit pejuang yang membela cita-cita dan ideologi Negara dan 

Bangsa Indonesia, baik yang bersifat nasional maupun internasional, 

tanpa mengutamakan balas jasa. 

c. Prajurit Nasional yang mempertahankan dan menegakan 

Kemerdekaan Nasional yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur 

Dalam pelaksanaan pembinaan mental maka konsep pembinaan 

hendaknya didasarkan kepada hal-hal yang pragmatis dan efektif. 

Pragmatis dalam arti mendasarkan kepada fakta-fakta sesuai kenyataan 

yang ada, sehingga bermamfaat karena dapat segera diterapkan dalam 

praktek. Efektif dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang 

dihadapi sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kepragmatisan dan ke-

efektifan tersebut akan memungkinkan tercapainya hasil yang setinggi-

tingginya dan dapat dipertanggung-jawabkan dari segi penggunaannya. 

Pembinaan mental merupakan kelanjutan dan pengembangan dari pada 

asas pemikiran yang tercantum dalam doktrin “Catur Dharma Eka Karma” 

khususnya dibidang kejiwaan dan berdasarkan hal tersebut, usaha-usaha 

dan langkah-langkah dalam hal pembinaan mental prajurit harus mengarah 

kepada terwujudnya satu kesatuan bahasa dan satu pengertian dibidang 

kejiawaan yang mantap. 
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Sebagai salah satu infrastruktur dari doktrin  Hankamnas dan doktrin 

perjuangan ABRI “Catur Dharma Eka Karma” khususnya di bidang 

kejiwaan, maka konsepsi Pinaka Baladika akan mencakup 3 komponen, 

yaitu: 

1. Pembinaan Rohani adalah pola dasar Pembinaan Mental ABRI 

“Pinaka Baladaika”, menggariskan pengertian manusia ABRI yang 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa adalah manusia Pancasila 

yang hendaknya diarifkan dengan yang beragama dan bagi prajurit 

ABRI khusunya meliputi juga yang ber-Sapta Marga dan ber-

Sumpah Prajurit serta yang bertekad untuk memulihkan serta 

mengembangkan kepribadian Bangsa Indonesia. Dalam pembinaan 

rohani harus selalu diusahakan terbentuknya dan terpeliharanya 

moral/budi pekerti luhur dengan memperkuat keyakinan beragama, 

baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, 

maupun dalam hubungan manusia dengan sesamanya ataupun dalam 

hubungan manusia dengan diri pribadinya. 

2. Santiaji dan Santikarma adalah komponen kedua dari pola dasar 

Pembinaan Mental ABRI “Pinaka Baladaika”, suatu bentuk kegiatan 

pembinaan yang mengarah kepada terciptanya prajurit-prajurit ABRI 

yang memiliki jiwa perjuangan yang berdasarkan Pancasila, Sapta 

Marga dan Sumpah Prajurit untuk selanjutnya mampu mewujudkan 

dalam amal perbuatan yang nyata dalam lingkup doktrin Hankamnas 

dan doktrin perjuangan ABRI “Catur Dharma Eka Karma”. 



25 

 

 

Santiaji/Santikarmamerupakan kegiatan-kegiatan pembinaan yang 

bertujuan untuk dapat dimiliki ketenangan batin oleh para prajurit 

ABRI melalui pemberian dan pengamalan suatu ilmu/pengertian. 

Dengan memiliki ilmu/pengertian dan dapat mengamalkannya 

dengan kesadaran seorang prajurit ABRI akan merasa dirinya tenang, 

sehingga mampu memecahkan segala persoalan maupun masalah 

yang dihadapi dengan penuh kesabaran dan keyakinan yang berarti 

pula dapat melaksanakan setiap tugas yang dibebankan kepadanya 

dengan sebaik-baiknya. 

3. Pembinaan Tradisi ABRI adalah komponen ketiga  dari pola dasar 

Pembinaan Mental ABRI “Pinaka Baladaika”, merupakan kegiatan 

dalam rangka pembinaan ABRI untuk mewujudkan serta memelihara 

moral, tata kehidupan serta semangat juang prajurit sebagai landasan, 

sarana dan senjata utama dalam pengabdian seorang prajurit ABRI 

pada tugasnya. Pembinaan Tradisi meliputi pembinaan pendapat-

pendapat, doktrin-doktrin, praktek-praktek, rite-rite dan kebiasaan 

kebiasaan lainnya yang sudah berlaku sejak lama dikalangan bangsa 

Indonesia, sepanjang hal-hal itu selaras dengan kehidupan dan tata 

kehidupan Pancasila. Bagi ABRI, pembinaan tradisi adalah kebiasaan 

kebiasaan yang dilakukan secara sadar terus menerus dan terartur pada 

saat/waktu tertentu yang selaras dengan jiwa Pancasila, Sumpah 

Prajurit, dan Sapta Marga dengan maksud untuk membangkitkan 
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semangat Perjuangan, semangat Pengorbanan, dan semangat 

Kepahlawanan. 

I. Metode Penelitian 

Pada dasarnya sejarah adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau. 

Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai cara 

untuk pendekatan pada obyek yang akan diteliti. Metode yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses 

menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan sejarah masa 

lampau (Gottschalk, 1975:32). Adapun langkah- langkah yang ditempuh 

peneliti sebagai berikut: 

1. Heuristik 

Heuristik merupakan tahap dimana peneliti mengumpulkan berbagai 

jejak-jejak masa lalu. Heuristik adalah suatu teknik, suatu seni dan bukan 

suatu ilmu. Heuristik seringkali dikatakan sebagai teknik mencari dan 

mengumpulkan sumber-sumber sejarah. Sumber sejarah seringkali disebut 

juga data sejarah, kata data menurut Kuntowijoyo (1995: 96) merupakan 

bentuk jamak dari kata “datum”bahasa latin yang berarti “pemberitaan”. 

Berdasarkan bentuknya sumber sejarah dibagi menjadi tiga,yaitu 

artefak,sumber tertulis, dan sumber lisan. Menurut Gottschalk (1969:35) 

berdasarkan sifatnya ada dua macam sumber sejarah yaitu sumber primer 

dan sumber sekunder. 

Untuk menghubungkan bukti-bukti sejarah, di perlukan tahapan awal 

guna memperoleh bukti atau data tersebut. Dalam tahapan heuristik ini, 
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peneliti akan memanfaatkan jenis sumber tekstual atau sumber tertulis 

serta sumber lisan dengan teknik wawancara. Jenis sumber ini adalah 

sumber yang lazim digunakan oleh para sejarawan dalam mengungkap 

kejadian pada masa lampau. Keistimewaan data verbal ialah dapat 

mengatasi ruang dan waktu untuk memperoleh informasi tentang berbagai 

hal yang berhubungan dengan perkembangan Disbintalad di tahun 1985 

sampai dengan 2010. Jenis sumber yang digunakan dalam pengumpulan 

data ini yaitu sumber primer dan sumber sekunder. 

a. Sumber primer 

Sumber primer adalah kesaksian dari pada seorang saksi dengan 

mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain, atau 

dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir 

pada peristiwa yang diceritakannya (Gosttchalk, 1975:35). Sumber 

primer yang diperoleh yaitu menggunakan : 

1) Studi dokumen 

Berupa arsip untuk memperoleh data berupa dokumen yang 

berkaitan dengan masalah yang diangkat seperti sejarah 

Disbintalad atau Sejarah TNI-AD. 

2) Wawancara  

Merupakan teknik yang digunakan untuk memperoleh 

informasi dengan cara mengadakan tanya jawab atau wawancara 

dengan informan pelaku sejarah atau orang lain yang mengetahui 

peristiwa sejarah tersebut. Informasi itu kemudian dialihmediakan 
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menjadi sumber tertulis (Wasino, 2007: 21). Sebagai pihak yang 

diwawancarai adalah anggota TNI-AD baik yang bertugas di 

Disbintalad maupun yang pernah menjabat didalam tubuh 

Disbintalad.  

Tujuan dari wawancara ini untuk mengetahui sejarah Dinas 

Pembinaan Mental Angkatan Darat dan untuk mendapatkan 

informasi tentang perkembangan Disbintalad pada tahun 1985 

sampai 2010. Langkah-langkah yang ditempuh penulis dalam 

mengadakan wawancara adalah sebagai berikut: 

1) Membuat instrument pertanyaan. 

2) Menentukan dan mengunjungi rumah informan. 

3) Melaksanakan wawancara dengan informan. 

3) Observasi  

Observasi lapangan dilakukan dengan cara mengunjungi 

langsung kantor Dinas Pembinaan Mental TNI-AD, sehingga dapat 

memperoleh gambaran jelas mengenai objek yang diteliti serta 

mencari data dan menemui informan untuk melakukan wawancara. 

b. Sumber sekunder 

Sumber sekunder merupakan kesaksian daripada siapapun yang 

bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang tidak 

hadir pada peristiwa yang dikisahkannya (Gosttchalk, 1975: 35). 

Sumber-sumber yang digunakan oleh penulis diantaranya buku-buku 

tentang sejarah TNI-AD dan sumber lain yang relevan dengan 
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permasalahan. Untuk mendapatkan sumber-sumber tersebut yang 

berupa buku-buku, dokumen, dan arsip, peneliti mendatangi tempat-

tempat sebagai berikut : 

1) Perpustakaan Jurusan sejarah  

2) Perpustakaan Museum Mandala Bhakti 

3) Perpustakaan Disbintalad 

4) Perpustakaan Disjarahad 

5) Perpustakaan Universitas Diponogoro 

2. Kritik Sumber 

Kritik sumber sejarah adalah upaya untuk mendapatkan otentisitas dan 

kredibilitas sumber. Adapun caranya, yaitu dengan melakukan kritik. 

Kritik merupakan produk proses ilmiah yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan agar terhindar dari fantasi dan manipulasi. 

Sumber harus diverifikasi atau diuji kebenarannya dan diuji ketepatannya. 

Kritik sumber akan menghasilkan sumber sejarah yang dapat dipercaya 

(credible), penguatan saksi mata (eyewitness), benar (truth), tidak 

dipalsukan (unfabricated), handal (reliable) (Pranoto, 2010: 36). Kritik 

sumber dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Kritik ekstern  

Kritik ekstern adalah usaha untuk mendapatkan otentisitas sumber 

dengan melakukan penelitian fisik terhadap suatu sumber. Dalam hal 

ini kritik ekstern digunakan untuk mengecek apakah dokumen itu asli 

atau tidak sudah benar-benar sesuai dengan yang ditulis atau tidak. 
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Untuk itu perlu adanya pertanyaan: kapan, dan siapa yang memuat 

sumber tersebut. Pada tahap ini peneliti membandingkan antara 

sumber-sumber yang diperoleh dari di Dinas Sejarah Angkatan Darat 

dengan sumber-sumber yang berasal dari tempat lain. Yaitu 

menganalisa sumber-sumber yang berasal dari buku-buku materi atau 

terbitan dari Disbintalad dengan dokumen yang ada di Disjarahad. 

Untuk kritik ekstern dalam wawancara diperoleh dengan pembuktian 

bahwa informan yang penulis wawancarai benar-benar orang yang 

pernah bekerja di Disbintalad pada tahun 1985-2010 sehingga dapat 

memberikan informasi mengenai perkembangan yang terjadi di dalam 

Disbintalad. 

b. Kritik intern 

Kritik intern adalah kritik yang mengacu pada kredibilitas sumber, 

artinya apakah isi dokumen ini terpercaya, tidak dimanipulasi, 

dikecohkan dan lain-lain. Kritik intern ditujukan untuk memahami isi 

teks. Adapun dalam melakukan kritik intern yaitu kritik yang menilai 

sumber dilihat dari isinya apakah relevan dengan permasalahan yang 

ada dan dapatkah dipercaya kebenaranya terutama pada sumber 

sekunder, karena sumber sekunder biasanya sudah mendapatkan unsur 

interpretasi (atau penafsiran yang merupakan proses komunikasi 

melalui lisan atau gerakan antara dua atau lebih pembicara yang tidak 

dapat menggunakan simbol-simbol yang sama, baik secara simultan 

maupun berurutan) penulis yang tidak menutup kemungkinan ada 



31 

 

 

unsur-unsur subyektifitas dari penulis meskipun dalam skala yang 

kecil. 

3. Interpretasi 

Interpretasi merupakan tahap mengumpulkan fakta yang sejenis dan 

sama untuk menghasilkan cerita sejarah. Interpretasi bersifat sangat 

subjektif yaitu tergantung siapa yang melakukannya. Perbedaan 

interpretasi terjadi karena perbedaan latar belakang, pengaruh, motivasi, 

pola pikir dan lain-lain (Pranoto, 2010: 55). Interpretasi merupakan proses 

mengkait-kaitkan fakta yang penulis peroleh untuk dikumpulkan menjadi 

satu untuk ditulis menjadi rangkaian cerita secara kronologis. Data-data 

yang penulis dapatkan dari lapangan tidak semuanya dimasukkan dalam 

pembahasan permasalahan. Penulis memilah-milah data mana yang 

penulis masukan dan data mana yang sekiranya tidak perlu penulis 

gunakan. 

4. Historiografi  

Dalam hal ini penulis berusaha menyajikan hasil penelitian dalam 

sebuah cerita sejarah. Historiografi atau penulisan sejarah merupakan 

tahap akhir dari metode sejarah. Apabila fakta-fakta sejarah selesai 

diinterpretasikan maka langkah selanjutnya yaitu menulis menjadi 

rangkaian cerita yang selaras. Proses penyajian hasil penelitian mengenai 

Kedudukan Dan Fungsi Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat tahun 

1985-2010 disusun secara sistematis dan kronologis menjadi kisah atau 

penyajian yang berarti. 
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J. Sistematika Penelitian 

Secara keseluruhan penulisan Kedudukan dan Fungsi Dinas Pembinaan 

Mental di dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tahun 1985-2010 

ini terdiri dari tiga bagian: 

Bagian awal berisi halaman judul, abstrak, lembar persetujuan, lembar 

pengesahan, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, 

dan daftar lampiran. Bagian isi terdiri dari lima bab, pembahasan tiap bab 

menitik beratkan pada penjelasan masalah tertentu tetapi hubungan antara satu 

bab dengan bab yang lain sangat berkaitan, sehingga menjadi sebuah hasil 

pemikiran yang utuh dan menyeluruh. Bab-bab tersebut yaitu : 

Bab I Pendahuluan yang membahas menegenai Latar Belakang, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup 

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika 

Penulisan. 

Bab II Membahas tentang gambaran umum Tentara Nasional Indonesia 

Angkatan 1985-2010. Bab ini berisikan perkembangan organisasi TNI-

AD dari terjadinya reorganisasi besar tahun 1984, dijelaskan pula 

penyempurnaan pokok-pokok organisasi dan prosedur TNI-AD tahun 

1992 dan di tahun 2000 terjadi validasi organisasi TNI AD.  

Bab III Membahas mengenai sejarah awal terbentuknya Dinas Pembinaan 

Mental Angkatan Darat yang dahulunya bagian Pendidikan Keagamaan 

di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Dalam bab ini akan 

dijelaskan periode pembentukan dan perkembangan Dinas Pembinaan 
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Mental Angkatan Darat di tahun 1946 hingga tahun 1984. Di bab ini juga 

akan menjelaskan proses likuidasi Dinas Sejarah Angkatan Darat ke 

dalam Dinas Pembinaan Angkatan Darat 

Bab IV Membahas kedudukan dan fungsi Dinas Pembinaan Mental di dalam 

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat tahun 1985 - 2010. Lalu akan 

menggambarkan bagaimana struktur organisasi yang terdapat di 

dalamnya dan perkembangannya sampai tahun 2010. 

Bab V Penutup yang berisikan mengenai simpulan dari pembahasan di atas. 

Bagian terakhir berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN 

DARAT 1985 - 2010 

 

A. Reorganisasi ABRI 1984 

Pembenahan Organisasi Hankam sebenarnya bukan sesuatu yang baru di 

Indonesia. Sejak tahun 1945 pembenahan organisasi Hankam sudah 

berlangsung dan tahun 1980-an merupakan tahun dimana perkembangan dan 

perubahan yang cukup besar terjadi, Pada tahun 1982, dengan diterapkannya 

Undang-Undang Nomor 20 tahun 1982 tentang ketentuan pokok-pokok 

penyelenggaraan pertahanan dan keamanan Negara.  

Reorganisasi dilakukan di lingkungan organisasi Departemem Hankam 

dan Mabes ABRI yang berdasarkan Keppres Nomer 46 tahun 1983 tanggal 16 

Agustus 1983 tentang pokok-pokok dan susunan Organisasi Departemen 

Pertahanan Keamanan dan Keppres Nomor 60 tahun 1983 tentang pokok-

pokok dan susunan organisasi Angkatan bersenjata Republik Indonesia 

(Dispenad, 1986:2).  

Kedua lembaga tersebut dipisahkan guna mendukung optimalisasi, 

efesiensi, dan efektivitas untuk dapat melaksanakan tugas pokok masing 

masing secara maksimal. Dengan terbentuknya Dephankam, yang secara 

struktural Organisatoris lepas dari Mabes ABRI yang dipimpin oleh Pangab, 

maka Mabes ABRI tidak dibebani lagi dengan tugas dan kegiatan yang lebih 

bersifat politis dan administratif (dalam pembinaan sumber daya untuk 

34 
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kepentingan pertahanan keamanan Negara) dan yang pada hakekatnya tidak 

bersifat murni militer dan operasional (Dispenad, 1986:2). 

Tahun 1984 merupakan awal terjadinya pelaksanaan reorganisasi di 

lingkungan ABRI, dalam reorganisasi ini ABRI diharapkan dapat 

melaksanakan tugas dalam satu perencanaan, secara komprehensif, 

melanjutkan upaya integrasi yang telah dimulai pada tahun 1970-an terus 

dikembangkan mencakup bidang pembinaan dan penggunaan kekuatan. 

Dalam perencanaan pembangunan kekuatan ABRI mencantumkan antara lain 

bahwa untuk dapat mengawal dan ikut serta dalam pembangunan jangka 

panjang tahap II yang menjangkau kurun waktu tahun 2000-an, diperlukan 

postur ABRI yang sesuai dengan tuntutan jaman. Usaha untuk lebih 

mengintegrasikan seluruh kekuatan dalam tubuh ABRI sudah dilakukan sejak 

pertengahan tahun 1960-an. Tujuannya adalah untuk membentuk TNI-ABRI 

yang semakin kuat dan kompak, serta siap menghadapi perkembangan 

lingkungan strategis dalam dan luar negeri yang semakin kompleks. 

Pembangunan dan penentuan fungsi serta pelaksanaan sistim kerja yang 

dinilai tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan peraturan jaman, serta sudah 

saatnya diadakan penyempurnaan kearah suatu sistim yang lebih efektif dan 

efesien (Mabesad, 2000:1). 

Reorganisasi dilaksanakan di semua tingkatan mencakup tingkat Markas 

Besar, tingkat Badan Pelaksana Pusat, tingkat Angkatan/Polri, dan tingkat 

Kotama operasional. Di tingkat Markas Besar ABRI, organisasi dibagi dalam 

tiga eselon terdiri atas Eselon Pembantu Pimpinan/Staf, Eselon Pelayanan dan 
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Eselon Pelaksana Pusat. Berdasarkan keputusan Panglima Angkatan 

Bersenjata Nomor: Kep/03/P/XII/1983, Eselon Pembantu Pimpinan/Staf 

terdiri atas Staf Umum ABRI (SUM ABRI) membawahi Staf Untelijen ABRI 

(Sintel ABRI), Staf Personil ABRI (Spers ABRI), Staf Logistik ABRI (Slog 

ABRI), Staf Teritorial ABRI (Ster ABRI), Staf Keamanan dan Ketertiban 

Masyarakat ABRI (Skamtibmas ABRI), Staf Komunikasi dan Elektronika 

ABRI (Skomlek ABRI), Staf Sosial Politik ABRI (Ssospol ABRI), dan Staf 

Karyawan ABRI (Syawan ABRI). Staf Umum ABRI terdiri atas, Inspektorat 

Jenderal dan Pembendaharaan ABRI (Itjen ABRI), Staf Kebijaksanaan 

Strategis dan Perencanaan Umum ABRI (Srenum ABRI), dan Staf Pribadi 

Panglima ABRI ( Spri Pangab) (Mabesad, 2000: 2). 

Sesuai dengan keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: 

Kep/08/P/XII/1983, Eselon Pelayanan Markas Besar ABRI (Setum ABRI), 

Satuan Komunikasi dan Elektronika ABRI (Satkomlek ABRI), Detasemen 

Markas Besar ABRI (Denma Mabes ABRI). Di tingkat Badan Pelaksana 

Pusat, sesuai dengan keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: 

Kep/01/P/1/1984, terdiri atas, Lembaga Pertahanan Nasioanal (Lemhanas), 

Sekolah Staf dan Komando ABRI (Sesko ABRI), Akademi ABRI (Akabri), 

Pusat Kesehatan ABRI (Puskes ABRI),  Pusat Survey dan Pemetaan ABRI 

(Pusurta ABRI), Pusat Penerangan ABRI (Puspen ABRI), Badan Pembinaan 

Hukum ABRI (Babinkum ABRI), Pusat Pemasyarakatan Militer (Pusmasmil), 

Makamah Militer Agung (Mahmilgung), Makamah Militer Tinggi (Mahmilti), 

Makamah Militer (Mahmil), Oditur Jenderal ABRI (Otjen ABRI), Oditurat 
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Militer Tinggi (Omilti), Oditurat Militer (Otmil), Badan Pembekalan ABRI 

(Babek ABRI), Badan Pembinaan Kekaryaan ABRI (Babinkar ABRI), Pusat 

Keuangan ABRI (Pasku ABRI), dan Badan Itelijen ABRI (BIA) (Mabesad, 

2000: 2-4). 

Pada tingkatan Angkatan/Polri terdiri atas Tentara Nasional Indonesia 

Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI 

AL), Tentara Nasional Angkatan Udara (TNI AU) dan kepolisian Republik 

Indonesia (Polri).Pada tingkat Komando Utama adalah Komando Pertahanan 

Udara Nasional (Kohanudnas) (Mabesad, 2000: 4). 

Semua upaya reorganisasi dan penyempurnaan organisasi di lingkungan 

TNI-ABRI itu dilakukan dengan tetap mengacu pada terbentuknya sasaran 

postur ABRI yang relatif kecil, tetap efektif, dan efesien. 

B. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat 1985-2010 

1. Reorganisasi TNI AD 1984 

Dalam reorganisasi besar di tubuh ABRI tahun 1984 sangat 

berpengaruh besar pula terhadap organisasi TNI-AD yang merupakan 

salah satu cabang satuan tempur dari bagian tubuh ABRI. Sesuai 

perkembangan jaman dan penugasan yang dihadapi, organisasi TNI-AD 

pun mengalami reorganisasi mengikuti keluarnya surat Keputusan Nomor: 

Kep/08/P/III/1984 pada tanggal 31 Maret 1984 tentang Pokok-Pokok 

Organisasi dan Prosedur TNI-AD. Latar belakang lahirnya keputusan 

tersebut didasari hakekat ancaman yang dihadapi, rentang kendali 

organisasi, efesien biaya, dan pembinaan personel serta performance 
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satuan-satuan tempur (Disbintalad, 2005: 14).Dalam keputusannya 

tersebut, organisasi TNI-AD disusun dalam dua tingkat yaitu tingkat 

Markas Besar TNI Angkatan Darat (Mabesad) dan tingkat Komando 

Utama TNI AD (Kotama TNI AD) (Mabesad, 2000: 6). 

Di tingkat Mabesad terdapat empat eselon, yaitu Eselon Pimpinan, 

Eselon Pembantu Pimpinan/Staf, Eselon Pelayanan dan Pelaksana Staf 

TNI AD, dan Eselon Pelaksana Pusat TNI AD. Eselon Pimpinan terdiri 

dari Kepala Staf TNI AD (Kasad) dan Wakil Kepala Staf TNI AD 

(Wakasad). Eselon Pembantu Pimpinan/Staf terdiri dari Inspektorat 

Jenderal TNI AD (Itjenad), Staf Umum TNI AD (SUAD), Staf 

Perencanaan dan Anggaran TNI AD (Srenad), Staf Khusus TNI AD 

(Ssusad), Staf Ahli TNI AD (Sahli Kasad), Staf Pribadi Kasad (Spri 

Kasad). Staf Umum Angkatan Darat membawahi bagian dari (Staf Umum 

Pengamanan TNI AD (Spamad), Staf Umum Operasi TNI AD (Sopsad), 

Staf Umum Personil TNI AD (Spersad), Staf Umum Logistik TNI AD 

(Slogad), dan Staf Umum Teritorial TNI AD (Sterad). Eselon Pelayanan 

dan Pelaksana Staf TNI AD terdiri dari Seketariat Umum Staf TNI AD 

(Setumad), Detasemen Markas Mabesad (Denmabesad), dan Dinas 

Pengamanan dan Persandian TNI AD (Dispamsanad). Eselon pelaksana 

Pusat TNI AD terdiri dari Dinas Penerangan TNI AD (Dispenad), Dinas 

Pembinaan Mental dan Sejarah TNI AD (Disbintalad), Dinas Psikologi 

TNI AD (Dispsiad), Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD 

(Dislitbangad), Dinas Pengumpulan dan Pengolahan Data TNI AD 
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(Dispullahtad), Dinas Penerbangan TNI AD (Dispenerbad), Direktorat 

Zeni TNI AD (Ditziad), Direktorat Perhubungan TNI AD (Dithubad), 

Direktorat Peralatan TNI AD (Ditpalad), Direktorat Pembekalan dan 

Angkutan TNI AD (Ditbekangad), Direktorat Kesehatan TNI AD 

(Ditkesad), Direktorat Ajudan Jenderal TNI AD (Ditajenad), Direktorat 

Topografi TNI AD (Dittopad), Direktorat Keuangan TNI AD (Ditkuad), 

Direktorat Hukum TNI AD (Ditkumad), Pusat Kesenjataan Infanteri TNI 

AD (Pussenif), Pusat Kesenjataan Kavaleri TNI AD (Pussenkav), Pusat 

Kesenjataan Altileri TNI AD (Pussenart), Pusat Kepolisian Militer 

(Puspom), Pusat Pengembangan Sistem dan Doktrin Tingkat Operasi 

(Pusbangsisops), Akademi Militer (Akmil), Sekolah Calon Perwira TNI 

AD (Secapa) dan Sekolah Staf dan Komando TNI AD (Seskoad). 

(Mabesad, 2000: 6) 

Pada tingkat Kotama TNI AD organisasi disusun dalam tiga Kotama, 

yaitu Komando Cadangan Strategi Angkatan Darat (Kostrad), Komando 

Pasukan Khusus (Kopassus) dan Komando Daerah Militer (Kodam) 

(Mabesad, 2000: 8).  

2. Penyempurnaan TNI AD 1992 

Sejalan dengan perkembangan pembangunan nasional dan 

memperhatikan perkembangan global, pemerintah memandang perlu 

melakukan penyempurnaan organisasi Angkatan Bersenjata. 

Penyempurnaan itu dalam upaya meningkatkan efesiensi dan efektivitas 

yang optimal guna mendukung keberhasilan tugas pokok yang 
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diemban.Penyempurnaan itu juga memperhatikam keberhasilan dari 

reorganisasi tahun 1984. 

Pada tanggal 5 Oktober 1992 keluar keputusan Pangab Nomor: 

Kep/08/X/1992 tentang Penyempurnaan Pokok-Pokok Organisasi dan 

Prosedur TNI AD. Dalam keputusan tersebut Organisasi TNI AD disusun 

dalam 2 (dua) tingkat, yaitu tingkat Mabesd dan tingkat Kotama TNI AD. 

Tingkat Mabesad terdiri dari Eselon Pimpinan, yaitu Kasad dan Wakasad. 

Eselon Pembantui Pimpinan/Staf yaitu Itjenad, SUAD, Srenad, Sahli 

Kasad, dan Spri Kasad. Eselon Pelayanan dan Pelaksana Staf TNI AD 

yaitu, Setumad, Denma Mabesad, dan Dispamsanad. Eselon Pelayanan 

Pusat TNI AD yaitu Dispenad, Disbintalad, Dispsiad, Dislitbangad, 

Disinfollahtad, Dispenerbad, Ditziad, Dithubad, Ditpalad, Ditbekangad, 

Ditajenad, Dittopad, Ditkuad, Ditkumad, Pussenif, Pussenkav, Pussenart, 

Puspom, Pusbangsisops, Pusbindik, Puster, Akmil, Secapa dan Seskoad 

(Disbintalad, 2005: 48). 

Dalam tingkat Kotama TNI AD, struktur organisasi masih sama seperti 

organisasi tahun 1984 yang terdiri dari Kostrad, Kopassus, dan Kodam. 

Pada tanggal 11 Nopember 1994 keluar surat Keputusan Kasad Nomor : 

Kep/3/XI/1994 tentang pembentukan Komando Pembinaan Doktrin, 

Pendidikan dna Latihan TNI AD (Kodiklat TNI AD) (Disbintalad, 2005: 

48). Surat keputusan ini keluar karena dilatar belakangi dari penggabungan 

antara Pusbangsisops dengan pusbindik yang dipandang akan lebih efektif 
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apabila dikoordinir menjadi satu dalam sebuah wadah organisasi sehingga 

di tingkat Kotama TNI AD bertambah satu bagian yaitu Kodiklat TNI AD 

3. Organisasi TNI AD Masa Reformasi 

Perkembangan Organisasi TNI AD pada masa reformasi dilandasi 

terjadinya penyempurnaan susunan organisasi ABRI yang khususnya 

terjadi pada Staf Umum ABRI dan Staf Sosial Politik ABRI serta likuidasi 

Dewan Sosial Politik ABRI. Selain itu terjadinya pemisahan fungsi 

Pertahanan Negara dengan Keamanan Negara yang melahirkan ketetapan 

MPR No.VI Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri (Disbintalad, 

2005: 49). 

Landasan tersebut mendasari perubahan dalam tugas pokok TNI AD 

yang dimana sebelum masa reformasi TNI AD mengemban tugas pokok 

sebagai penegak kedaulatan Negara di darat, memperthankan keutuhan 

wilayah daratan nasional bersama-sama dengan segenap komponen 

kekuatan pertahanan Negara lainnya, mengembangkan potensi nasional 

menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di daratan. Di samping itu 

TNI AD selaku kekuatan politik ABRI yang terbesar ikut aktif berperan 

serta di bidang sosial politik dalam rangka mengamankan dan 

menyukseskan perjuangan bangsa. Namun setelah reformasi dalam 

perkembangan organisasi dan tugas-tugas yang diemban TNI AD 

disesuaikan dengan tuntutan reformasi tersebut sehingga tugas pokok TNI 

AD sebagai bagian dari TNI yang baru adalah menegakan kedaulatan dan 

keutuhan wilayah darat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
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berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta melindungi segenap bangsa 

dan seluruh tumpah darah Indonesia di wilayah daratan dari ancaman dan 

gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara (Disbintalad, 2005: 51). 

Peran, Fungsi dan Tugas TNI juga mengalami perubahan sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor: 34 tahun 2004. TNI berperan sebagai alat 

Negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya 

berdasarkan kebijakan dan keputusan politik Negara. TNI sebagai alat 

pertahanan Negara, berfungsi sebagai: penangkal terhadap setiap bentuk 

ancaman militer dan ancaman bersenjata dari luar dan dalam negeri 

terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa, penindak 

terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimana dimaksud di atas dan 

pemulih terhadap kondisi keamanan Negara yang terganggu akibat 

kekacauan keamanan. 

Wujud reaktualisasi TNI AD pada tuntutan reformasi nasional adalah 

melaksanakan reformasi internal pada tubuh TNI sendiri. TNI tetap 

berkomitmen menjaga agar reformasi internal dapat mencapai sasaran 

yang diinginkan dalam mewujudkan Indonesia baru yang lebih baik 

dimasa yang akan datang dalam bingkai tetap tegaknya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. Sejak tahun 1998 TNI telah melakukan berbagai 

perubahan, antara lain:1) merumuskan paradigma baru peran ABRI; 2) 

merumuskan paradigm baru peran TNI yang lebih menjakau ke masa 

depan sebagai aktualisasi atas paradigm baru peran ABRI abad XXI; 3) 

sebagai transformasi awal terjadi pemisahan Polri dan ABRI yang menjadi 
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keputusan Pimpinan ABRI mulai tanggal 1 April 1999; 4) penghapusan 

kekaryaan ABRI melalui keputusan pension atau alih status (Kep: 

03/II/1999); 5) penghapusan Wansospolpus, Wansospolda dan 

Wansospolda Tk-1; 6) penyusutan anggota fraksi TNI/Polri di DPR RI dan 

DPRD I dan II dalam rangka penghapusan fungsi social politik; 7) TNI 

tidak lagi terlibat dalam politik praktis/day to day politics; 8) pemutusan 

hubungan organisatoris dengan partai Golkar dan mengambil jarak yang 

sama dengan semua parpol yang ada; 9) komitmen netralitas TNI dalam 

pemilu; 10) Penataan hubungan TNI dengan KBT (Keluarga Besar TNI); 

11) revisi doktrin TNI disesuaikan dengan Reformasi dan peran ABRI 

abad XXI; 12) perubahan Staf Sospol menjadi Staf Komsos; 13) 

perubahan Kepala Staf Sosial Politik (Kassospol) menjadi Kepala Staf 

Teritorial Kaster); 14) penghapusan Sospoldam, Babinkardam, Sospolrem 

dan Sospoldim; 15) likuidasi Staf Syawan ABRI, Staf Kamtibmas ABRI 

dan Babinkar ABRI; 16) penerapan akuntabilitas publik terhadap yayasan-

yayasan milik TNI/Badan Usaha Militer; 17) likuidasi Organisasi Wakil 

Panglima TNI; 18) penghapusan Bakorstanas dan Bakorstanasda; 19) 

penegasan calon KDH dan TNI sudah harus pensiun sejak tahap 

penayaringan; 20) penghapusan posko kewaspadaan; 21) pencabutan 

materi Sospol ABRI dari kurikulum pendidikan TNI; 22) likuidasi Kaster 

TNI; 23) likuidasi Staf Komunikasi Sosial (Skomsos) TNI sesuai SKEP 

Panglima TNI Nomor 21/VI/2005; 24) berlakunya doktrin Tri Dharma 

Eka Karma (Tridek) menggantikan Catur Dharma Eka Karma (Cadek) 
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sesuai keputusan Panglima TNI Nomor Kep/2/I/2007 tanggal 12 Januari 

2007. Sebagai alat pertahanan Negara, TNI berkomitmen untuk terus 

melanjutkan reformasi internal TNI seiring dengan tuntutan reformasi dan 

keputusan politik Negara. 
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BAB V 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, penelitian ini 

menyimpulkan bahwa Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat (Disbintalad) 

tidak lahir begitu saja dalam tubuh TNI AD. Berawal dari sumpah Panglima Besar 

Jenderal Sudirman tanggal 25 Mei 1946 pada saat pelantikan anggota pimpinan 

tentara, sumpah Panglima Besar Jenderal Sudirman tersebut menjadi titik tolak 

dalam membina mental prajurit. Setelah diikrarkan, Pangsar Jenderal Sudirman 

segera membentuk pejabat pendidikan agama untuk kesatuan-kesatuan yang ada 

di pulau Sumatra. Dari situlah awal mula sejarah pembentukan Disbintalad. 

Disbintalad mengalami beberapa periode penyempurnaan, pertama periode 

pembentukan, kedua periode perkembangan dan ketiga periode pemantapan. 

Periode pembentukan dimulai tahun 1949 yang saat itu Disbintalad masih dalam 

bentuk Bagian Urusan Agama yang berkedudukan di STAF A Kementrian 

Pertahanan RI, jadi belum ada nama Disbintalad. Tahun 1950 Bagian Urusan 

Agama diganti menjadi Dinas Agama dan pada tahun berikutnya Dinas Agama 

mengalami pergantian nama menjadi Jawatan Agama. Tahun 1952 menjadi tahun 

terakhir di periode pembentukan dimana Jawatan Agama berubah menjadi Corps 

Pemeliharaan Rohani Angkatan Darat (CPRAD) dan kedudukannya berada 

langsung di bawah Ajudan Jenderal Angkatan Darat. Periode selanjutnya adalah 

periode perkembangan dimulai tahun 1955 yang pada saat itu CPRAD mendapat 

peninjauan kembali yang kemudian diubah menjadi Pemeliharaan Rohani 

102 
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Angkatan Darat (Prad). Tahun 1957 Prad disempurnakan menjadi Inspektorad 

Pemeliharaan Rohani Angkatan Darat (Itrohad) dan tahun berikutnya Itrohad 

diubah menjadi Pusat Rawatan Rohani (Pusroh). Perkembangan berikutnya terjadi 

pada tahun 1970 dimana Pusroh diubah menjadi Dinas Rawatan Rohani Angkatan 

Darat dan pada tahun 1976 saat terjadi restrukturisasi dalam tubuh TNI AD, 

Disbintalad baru terbentuk dari penggabungan dan penyempurnaan Dinas 

Rawatan Rohani. Selain restrukturisasi organisasi TNI AD ada hal lain yang 

melatarbelakangi pembentukan Disbintalad, yaitu kurang terbinanya mental 

kejuangan yang mengakibatkan peristiwa G30S/PKI. Pembinaan mental 

kejuangan diemban oleh Disroh namun setelah pengkajian tentang peristiwa 

G30S/PKI dirasa Disroh kurang mengoptimalkan pembinaan mental kejuangan 

sehingga terjadi penggabungan Disroh yang membentuk Disbintalad. Periode 

selanjutnya adalah periode pemantapan dimana terjadi likuidasi Dinas Sejarah 

Angkatan Darat kedalam tubuh Disbintalad sehingga Disbintalad tidak hanya 

mengemban fungsi pembinaan mental tapi juga mengemban fungsi sejarah. 

Penggabungan ini terjadi saat reorganisasi besar TNI AD 1984 yang bertujuan 

membentuk TNI AD yang kecil,efektif dan efesien. 

Peranan dan fungsi Disbintalad dari tahun 1985 hingga 2010 mengalami 

beberapa kali perubahan, namun kedudukannya tidak pernah berubah semenjak 

Disbintalad terbentuk. Kedudukan Disbintalad yaitu sebagai badan pelaksana 

pusat yang mengemban fungsi khusus TNI AD dan berkedudukan langsung 

dibawah Kasad. Disbintalad menjalankan fungsi khusus pembinaan mental TNI 

AD yaitu menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan pembinaan 
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kemampuan serta menyelenggarakan pemeliharaan peningkatan mental prajurit 

berdasarkan Agama, Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Tradisi TNI 

AD. Fungsi pembinaan mental sendiri adalah bagian dari pembinaan personel 

yang harus dilaksanakan dilingkungan TNI pada umumnya dan TNI AD pada 

khususnya untuk membentuk prajurit Sapta Marga yang diharapkan. Setelah 

terjadi likuidasi Disjarahad, Disbintalad mengemban dua fungsi utama yaitu 

pembinaan mental dan pembinaan kesejarahaan dimana fungsi tersebut terbagi 

menjadi 7 sub fungsi yaitu pembinaan mental rohani, pembinaan mental ideologi, 

pembinaan tradisi kejuangan, pembinaan penulisan sejarah, pembinaan 

dokumentasi sejarah, pembinaan museum dan pembinaan perpustakaan, lalu 

dalam perkembangannya bertambah sub fungsi pembinaan monumen. Dalam 

pelaksanaannya dua fungsi yang diemban Disbintalad mengalami ketimpangan 

antara fungsi pembinaan mental dengan fungsi kesejarahan dimana fungsi 

pembinaan mental dirasa lebih baik dan fungsi sejarah dirasa kurang optimal 

sehingga fungsi sejarah banyak mengalami evaluasi. Pada tahun 2008 fungsi 

sejarah mengalami pengkajian untuk keluar dalam tubuh Disbintalad dan 

direncanakan berdiri sendiri dan pada tahun 2010 Disbintalad mengalami Validasi 

organisasi untuk menata kembali organisasi setelah keluarnya fungsi sejarah. 

Disbintalad yang waktu itu kembali mengemban fungsi sebelum fungsi sejarah 

masuk, yaitu Fungsi pembinaan mental dimana terdapat tiga sub fungsi yaitu 

pembinaan fungsi mental rohani, pembinaan fungsi mental ideologi dan 

pembinaan fungsi mental kejuangan. Peranan Disbintalad pun mengalami 

dinamika perubahan mengikuti fungsi yang diemban. Pada awalnya Disbintalad 
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mempunyai peranan dalam bidang mental rohani, bidang mental idielogi, dan 

bidang mental kejuangan ditambah peranan bidang pendidikan dan latihan. 

Setelah terjadi likuidasi dengan Disjarahad otomatis peranan kesejarahan masuk 

ke tubuh Disbintalad. Peranan tersebut mempunyai delapan aspek yaitu Penulisan 

Sejarah, Dokumentasi, Perpustakaan, Museum, Monumen, Komunikasi, 

Pendidikan, Foto Film. Sampai fungsi sejarah keluar dari Disbintalad peranan 

kesejarahan tidak ada perubahan. Setelah Disbintalad mengalami validasi 

organisasi, peranan Disbintalad kembali membina mental yang meliputi mental 

rohani, ideologi dan kejuangan prajurit dan PNS TNI AD agar memiliki sikap 

mental yang tangguh dalam pelaksanaan tugas. 
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