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Onderwerp: D ef ens i eb el_eid

1 o Algemeen

Van 9 tot 12 maart j„l0 werd in Bandung onder leiding van de
Minister van Defensie, Generaal Jusuf, de jaarlijkse beleids-
vergadering van de stri|dkrachten gehouden waaraan deelnamen
158 deelnemers bestaande uit hoge commandanten en stafofficie-
ren van het leger, marine, luchtmacht en politie, de gouverneurs
van de27 provincies en vertegenwoordigers van de oudstrijders-
organisatie en de vereniging van gepensioneerde leden van de
krijgsmacht»

Daarnaast vond plaats, eveneens in Bandung tezelfder tijd,
een vergadering van de vrouwenorganisaties van leger, marine,
luchtmacht en politie onder leiding van de echtgenote van de
Minister van Defensie, Mevrouw Elly Jusuf, waaraan ruim 900
dames deelnamen»

Zulk een jaarlijkse "beleidsvergadering die hier RAP3M (Rapat
Pimpinan =» vergadering van de leiding) of in h et Engels
"Commander's Call" wordt genoemd zou kunnen worden vergeleken
met de mij voor mijn vertrek in 1968 bekende jaarlijkse bij-
eenkomst "Informatie" op het Hoofdkwartier van de Generale
Staf welke wenwel alleen voor de landmachtleiding was»

De besluiten die op de b el eids verg ad er ing 1982 zijn genomen
worden van kracht met ingang van het nieuwe fiskale jaar op
1 april a<,s»o Hierna zullen de belangrijkste zaken welke op
de b el eids vergadering ter sprake kwamen achtereenvolgens wor-
den behandeld»

2» Dwi fungsi dan Eekaryaan (Dual function. and Oivil Mission )

Aangezien bepaalde bevolkingsgroepen de tweeledige functie
van de krijgsmacht en de "civiï. mis si on..." nog steeds met
wantrouwen bezien, zal de krijgsmachtleiding de bedoeling
en formulering daarvan in boekvorm uitgeven zodat het juiste
begrip hiervoor en het vertrouwen daarin zal mogen ontstaan»
De dag volgend op het einde van de beleidsvergadering is het
boekwerk de President voor commentaar aangeboden zodat zo
nodig verbeteringen kunnen worden aangebracht0

3o Het welzijn, personeelsbeleid en behuizing van de leden van
de krijgsmacht,

Hieraan zal, evenals in het afgelopen jaar, de hoogste prio-
riteit worden gegeven» Volgens de leiding is de menselijke
factor van het grootste belang voor de opbouw van een sterke

/2



- 2 -

krijgsmacht o Hieronder vallen ook de gezinnen,, Reeds in eer-
dere rapportages werd gewezen op de constructie van bases
voor bataljons waarin moderne behuizing, scholen en zieken-
verblijven,

4o Veiligheid en orde

Voor de opbouw en ontwikkeling van het land bestaat een groei-
ende behoefte aan veiligheid en. orde en beteugeling van de in
de laatste jaren toegenomen criminaliteit,,
De politie, die als vierde krijgsmachtdeel hiervoor verant-
woordelijk is, zal hier in het komende jaar grote aandacht
aan schenken,,

5o Opvoering van de____niia,ti_Qnal_resj.lienQ.e"

Dit houdt meer in dan wat wij verstaan onder nationale weer-
baarheid „

60 Opbouw van gevechtseenheden,, djj^cipline etc»

Alhoewel de consolidatie van de 100 bataljons waarmede in
1979 een begin werd gemaakt bevredigend verliep zal het pro-
gramma worden voortgezet en verbeterd vooral op het gebied
van de technische bekwaamheid en de uitrusting,

7o Organisatie van de operationele en territoriale eenheden

De organisatie van de operationele eenheden zal worden aange-
past aan de omstandigheden van het terrein alsmede de nood-
zakelijkheid van snelle verplaatsbaarheid,, Het infanterie-
bataljon dat momenteel 699 man sterk is zal worden uitgebreid»
Ook de sterkte van de territoriale eenheden zal meer worden ^
aangepast aan het gebied waarin zij opereren»

8» Hankamrata (totale volks verdediging)

In het verleden waren de doelstellingen hiervan te vaagc Deze
doctrine dient beter te worden omschreven en verantwoordelijk-
heden vastgesteld,

9= Opleidingen

De kwaliteit van de opleidingen laat nog te wensen over*, Hier-
aan zal meer aandacht worden besteed onder meer aan moderne
methoden0 In dit kader mag onder meer worden gewezen op bij-
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voorbeeld "belangrijke verbeteringen in het Naval Training
Oenter te Soerabaya waar met behulp van Holland Signaal
moderne apparatuur zijn intrede zal doen, hetwelk noodza-
kelijk werd in verband met onder meer de aanschaf van mo-
derne korvetten en onderzeeboten.

10<> Het logistieke^ administratieve en ond erhouds sys teem

Het moge duidelijk zijn dat met de aanschaf van modern en
nieuw materieel, zij het nog op zeer bescheiden schaal, het
logistieke en onderhoudssysteem moet worden aangepast en
verbeterde Vooral het onderhoud laat nog veel te wensen over„
Ook het administratieve systeem moet worden verbeterde, De
Minister van Defensie sprak van een korporaal die twaalf
jaar lang op dezelfde plaats in dezelfde functie had gewerkt
en van een soldaat in Biak die gedurende 20 jaar geen verlof
had genoten0

11» Het cultiveren en gebruik van de gehele krijgsmachtfamilie

Hier onder wordt ook begrepen de oudstrijders, de gepensio-
neerden en htm organisaties die uiteraard wat het aantal be-
treft de strijdkrachten overtreffen.,
Ook deze bronnen dienen bij de opbouw en de ontwikkeling van
het land te worden gebruikte

12. Een van de details die op de beleidsvergadering werd bespro-
ken was de uitbreiding van de marine met mijnenjagers waar-
toe in 1982 een eerste bestelling zal worden geplaatst voor
twee mijnen jager s o Zoals bekend is de keuze bepaald op de
Tripartite Mijnenjager en mag worden verwacht dat in de zeer
nabije toekomst onderhandelingen zullen beginnen en een con-
tract zal worden gesloten met van der Giessen - de Noord
Marinebouw B.V.

-Na afloop van de beleidsvergaderingen werden de resultaten
en beslissingen aan de President gerapporteerd waarbij de
voltallige leiding door de President in het presidentiële
paleis te Jakarta werd ontvangen.

De President droeg de leiding van de strijdkrachten op de
genomen besluiten tot op het laagste niveau in de provincies
bekend te maken0

In de 80-er jaren wacht het Indonesische volk de belangrijke
taak om zowel de economische als de politieke democratie ver-
der te ontwikkelen, zo zeide de President, en in dit kader
hebben de strijdkrachten de rol van stabilisator en dynami-
sator waarbij zij steeds in gedachten moeten houden dat zij
hierbij niet hun eigen belangen moeten dienen doch steeds
het belang van het volk en het land als doel moeten stellen»
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De President vraagt voorts "begrip voor het feit dat de taak
van de krijgsmacht op het gebied van de nationale opbouw en
ontwikkeling hetwelk tot uiting komt in haar "dual function"
niet gezien moet worden door de bril van buitenlandse poli-
tieke systemen,, Hij benadrukte opnieuw dat Indonesi$ is ge-
groeid en zich verder wenst te ontwikkelen met gebruik van
haar eigen identiteit en hierbij spelen de strijdkrachten de
rol die haar door de geschiedenis is gegeven*

De President besloot zijn toespraak met het verzoek om aan-
dacht voor de komende verkiezingen die geheim, vrij en veilig
moeten zijn<> Hiervoor zijn de strijdkrachten mede verantwoor-
delijk,,


