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UPACARA KENAIKAN PANGKAT TARAF II PASIS DIKTUKPA TNI AD TA 2018

Komandan Secapaad Brigjen TNI Urip Wahyudi, S.I.P., selaku Inspektur Upacara Kenaikan
Taraf II dan Pelantikan Pejabat Korp Perwira Siswa (Pasis) Diktukpa TNI AD TA 2018 di
lapangan Wiradhika Bumi Panorama Secapaad, Kamis (29/03/2018).

Dalam amanatnya Komandan Secapaad kepada Perwira Siswa yang berprestasi terbaik di
bidang kepribadian, akademik maupun jasmani, Komandan meminta agar mempertahankan
dan meningkatkan terus untuk meraih prestasi yang lebih baik. Sedangkan Pasis yang belum
dapat tampil yang terbaik, lakukan kerja keras dan berusahalah meraih prestasi yang terbaik
dengan cara positif dan terhormat. Bagi Pasis yang ditunda kenaikan tarafnya, segera
menyelesaikan materi pelajaran yang belum diujikan dengan memperhatikan kondisi
kesehatan. “Harapannya”.

Selanjutnya Komandan Secapaad menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang
tinggi atas kerja keras para Gumil, Pelatih dan Pembina, sehingga Pasis dapat berhasil naik ke
taraf II dengan hasil yang cukup membanggakan. “Ungkapnya”.

Memasuki taraf II agar Pasis mengadakan perubahan sikap dan perilaku yang lebih dewasa
dan bertanggung jawab dan loyal. Kembangkan pola pikir dan pola tindak sesuai dengan yang
diharapkan lembaga sebagai calon Perwira yang andal.
Mencurahkan segenap
tenaga dan pikiran untuk mempersiapkan diri menjadi seorang Perwira yang dapat
dibanggakan sehingga akan meraih hasil yang terbaik dalam pelaksanaan tugas disatuan
kelak. Untuk itu bulatkan tekad dan niat yang tulus serta kerja keras, agar dapat menyelesaikan
rangkaian operasional pendidikan guna memantapkan penguasaan pengetahuan dan
ketrampilan sehingga nantinya menjadi Perwira yang ber-Budi Bhakti Wira Utama.
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Pada taraf II harus lebih baik dari taraf I. tanamkan dalam Pasis agar semangat belajar dan
berlatih serta fokus menjalankan tugas proses belajar mengajar untuk menyongsong
pengabdian kedepan yang membentang luas. “Para Gumil agar melakukan evaluasi
pelaksanaan proses belajar mengajar taraf I, tingkatkan metoda mengajar yang lebih baik
sesuai dengan tujuan dan sasaran pendidikan. Ciptakan suasana belajar mengajar yang
kondusif. Para Pembina dan Pelatih, tingkatkan terus cara Bimbingan dan Pengasuhan, cari
terobosan-terobosan yang mampu meningkatkan motivasi belajar yang baik dan benar.”
tegasnya.

Bersamaan dengan upacara kenaikan taraf II, sekaligus dilaksanakan upacara pelantikan
pejabat korps Perwira Siswa. Organisasi korps Pasis merupakan salah satu metode
pembelajaran serta sebagai sarana dan wahana untuk melatih kepemimpinan, manajemen dan
berorganisasi sebagai bekal dalam penugasan nantinya. Manfaatkan organisasi korps Perwira
Siswa ini dengan sebaik – baiknya untuk menjembatani kepentingan antara Perwira Siswa dan
lembaga, maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan korps Perwira Siswa. Pejabat
korps Pasis yang baru saja dilantik, agar menjalankan tugas dengan penuh rasa
tanggungjawab tanpa meninggalkan tugas pokok yaitu belajar dan berlatih.

Mengakhiri amanat, Komandan Secapaad memberikan penekankan untuk dipedomani dan
dilaksanakan oleh Perwira Siswa Pertama, jangan pernah lupa untuk selalu memohon kepada
Tuhan Yang Maha Esa, agar kita selalu diberikan kekuatan dan kemampuan dalam
melaksanakan tugas pendidikan selanjutnya. Kedua, tingkatkan dan kembangkan terus cara
belajar dengan
kreatif, inovatif serta tekad yang kuat untuk
meraih
yang terbaik. Ketiga, jangan pernah
cepat puas dengan prestasi yang diperoleh sekarang, namun tingkatkan dedikasi dan
semangat
untuk
belajar
dan
berlatih
dengan
tulus
dan ikhlas serta dilandasi semangat pantang
menyerah.
Keempat, ikuti perkembangan situasi saat ini dihadapkan dengan majunya ilmu pengetahuan
dan teknologi modern yang berpengaruh terhadap perkembangan secara global. Tuntutlah ilmu
pengetahuan dan teknologi dimanapun berada, sehingga diharapkan nantinya menjadi prajurit
yang profesional dan Perwira yang dapat diandalkan. Perwira Siswa harus bijaksana dalam
penggunaan media sosial agar tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan TNI/TNI AD dan diri
para Pasis maupun keluarga. Kelima, manfaatkan kesempatan long week end yang diberikan
oleh lembaga untuk beristirahat dan berkumpul dengan keluarga serta sesuaikan dengan
ketentuan yang berlaku dan jaga kesehatan selama melaksanakan libur kenaikan taraf serta

2/3

UPACARA KENAIKAN PANGKAT TARAF II PASIS DIKTUKPA TNI AD TA 2018
Ditulis oleh penhumas
Kamis, 12 April 2018 06:31

hindari pelanggaran sekecil apapun yang dapat menggagalkan pendidikan menjadi Perwira.
Tepati waktu kembali ke lembaga ini, untuk melanjutkan proses belajar mengajar. Sampaikan
salam saya kepada keluarga dan Komandan satuan dimana Perwira Siswa bertugas.
(Penhumassecapaad).
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