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Penrem 043/Gatam.
Pastikan bebas dari segala pungutan biaya dalam penerimaan Calon Tamtama TNI-AD,
Dandim 0422/LB Letkol CZI Beni Setiawan ST, memberi pengarahan dan sosialisasi kepada
seluruh orang tua calon bertempat di Aula Sudirman Makodim 0422/Lampung Barat, Selasa
(10/3/2020).
Dalam ararahannya Dandim 0422/LB menyampaikan arahannya meliputi beberapa aspek dan
tahapan,kepada orang tua Calon Tamtama PK TNI AD Gel I TA. 2020, di awali dengan
memperkenalkan tugas-tugas pokok sebagai seorang prajurit dan pengenalan terhadap bagian
dari beberapa corp yang ada di angkatan Darat (TNI-AD), Tak kalah lebih pentingnya,
informasi ini sangat penting sebagai informasi tentang masalah aturan seputaran tes, agar
para calon tidak terjebak dan menjadi korban percaloan,
“ Sengaja saya hadirkan disini para Danramil dan para perwira staf saya, agar bapak / ibu dan
para adik adik peserta tes Calon Tamtama PK TNI AD Gel I TA 2020 dan dapat mengenal dan
berkomunikasi langsung dan mendapat informasi yang benar tentang hal pendaftaran dan
masalah test “,
“ Yakni pendaftaran yang dilaksanakan saat ini di laksanakan dengan sistem zonasi, artinya
sekarang ini wajib lulus sesuai jumlah kuota yang ditentukan di wilayah Kodim masing masing “
terang Dandim.
Lebih lanjut Dandim menyampaikan, “ Pada kesempatan ini Kodim 0422/Lampung Barat
mendapatkan alokasi sebanyak 22 orang yang siap dididik, jadi persaingannya yang ada
adalah hanya di wilayah Kodim kita saja dan tidak dengan Kodim lainnya. Validasi atau daftar
ulang sdh selesai, jadi gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya,”
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“ Sebagai pengecekan awal, dimana administrasi akan di periksa dan dicek kembali agar tidak
terjadi manipulasi data, aerta di lanjutkan dengan dilaks pengecekan Kesehatan dan Jasmani,
para peserta tes yang berasal dari wilayah nantinya akan di laksanakan tes terpusat atau tes
ulang, apabila sudah dinyatakan lulus dalam tes di wilayah. Sebagai materi materi test
ditambah dengan tes MI, Keswa dan Psikologi, dilanjutkan Pantohir dan pengumuman hasilnya
yang akan di laksakan pada tes pusat nantinya “, tegas Dandim.
Sebagai penutup Dandim menegaskan sekaligus menekankan kembali kepada orang tua
Calon, “ Selama tes tidak dipungut biaya apapun, kecuali keperluan pribadi saat melaksanakan
tes, seperti inisiatif mengecek kesehatan diri, transportasi, makan dan minum selama tes dan
lain - lain yang menyangkut kebutuhan pribadi memakai dana sendiri,” tutup Letkol CZI Beni
Setiawan ST.
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