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Kodam IM : 11 September 2017

Aceh Besar - Komandan Resimen Induk Koda Iskandar
Muda (Danrindam IM) Kolonel Infantri Niko Fahrizal membuka kursus pembinaan Mental
Manajemen Trainee Program (MTP) dan ACCOUNT EXECUTIVE (AE) Karyawan PT. Pupuk
Iskandar Muda (PIM) Tahun 2017 di Dodik Bela Negara Rindam IM, Mata Ie-Aceh Besar, Senin
(11/09).
Pendidikan khursus Bintal MTPAE tersebut di ikuti oleh 72 orang karyawan dan karyawati PT.
PIM, ereka akan diberi pelatihan Bintal MTPAE maupun tentang Bela Begara, wawasan
kebangsaan, ilmu kepemimpinan, kedisipilinan, proxi war, karakter building, out bond dan Team
Work oleh para pelatih-pelatih Dodik Bela Negara maupun pelatih dari Rindam IM selama 14
hari mulai tanggal tanggal 11 hingga 24 September 2017.
Danrindam IM Kolonel Inf Niko Fahrizal selaku Irup membacakan amanat Pangdam IM bahwa
pendidikan dan latihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para
siswa agar dapat melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dengan
dilandasi sikap disiplin, kepribadian yang baik dan etika yang berwawasan kebangsaan, inilah
hal yang sangat mendasar yang kini menimpa bangsa kita adanya kecenderungan lunturnya
mental ideologi dan rasa kebangsaan disebagian kalangan dan elemen masyarakat, padahal
wawasan kebangsaan adalah salah satu kunci utama kemampuan kita dalam menjaga
persatuan dan kesatuan serta keutuhan NKRI.
Lebih lanjut, Faktor yang berpengaruh lunturnya wawasan kebangsaan dikalangan generasi
muda adalah adanya krisis Dimensi dan perkembangan lingkungan strategis, indikator dari
kondisi tersebut adalah lunturnya cinta tanah air, pudarnya semangat bela Negara dan semakin
kaburnya nilai-nilai budaya yang merupakan ciri khas Bangsa Indonesia yaitu Gotong Royong,
saling harga menghargai, saling hormat dan menghormati, rasa kebersamaan serta
kesetiakawanan sosial, ujar Pangdam Iskandar Muda.
Danrindam , manfaatkan waktu dengan cermat, ikuti petunjuk-petunjuk pelatih, sekecil apapun
yang diberikan pelatih itu akan ada manfaatnya suatu saat nanti, dan ini akan menjadi bekal
untuk bekerja di PT. Pupuk Iskandar Muda, hilangkan ego sektoral baik yang bersifat
kedaerahan maupun latar belakang perguruan tinggi, hannya ada satu visi dan persepsi yakni
belajar dan berlatih dengan baik dan benar.
Sementara itu GM SDM PT PIM, Bapak Masnidar juga berpesan kepada para peserta untuk
ambil ilmu yang didapat di Dodik Bela Negara Rindam IM dan terapkan nantinya saat bekerja di
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PT. PIM. kalian terpilih dan terbaik untuk menjadi pelopor kinerja yang lainnya.
Upacara pembukaan turut serta dihadiri Kabaglat Rindam IM kolonel Inf Bram Abilowo,
Kabagum Letkol Inf Zulkifli, Dandodik Bela Negara Letkol Inf Slaet Riyanto, para Dansatdik, staf
dan perwira Rindam IM, Staf Diklat PT. PIM Bapak Dedi dan pihak PT. PIM.
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