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Onderwerp: reorganisatie in de defensie tojo

1. Inleiding

Zoals reeds eerder gemeld in mijn IR/5/83 Conf betreffende

de reorganisatie in de defensie top alsmede punt 6 van

mijn IR/4/83 Conf omtrent hetzelfde onderwerp, is deze re-

organisatie, waarbij het Ministerie van Defensie werd

gescheiden van het hoofdkwartier van de bevelhebber van de

krijgsmacht, thans ook wat betreft de aangewezen topfunc-

tionarissen, in grote lijnen bekend zoals uit het navol-
gende moge blijken.

2. Ministerie van Defensie
a. de Minister is Generaal b.d. Poniman, voordien chef

staf van het leger;

b. hij wordt bijgestaan door:
(1) een secretaris-generaal, Luitenant-generaal Yogi

Supardi;

(2) een inspecteur-generaal van het ministerie, Luite-

nant-generaal Widyo Sarworio;

c. hij beschikt voorts over drie directeuren—generaal, te
weten

(1) een directeur-generaal personeel, Luitenant-generaal

b.d. S. Sumantri;

(2) een directeur-gene^raal^algemene plannen en

budgetering, Schout-bij-nacht P.M. Parapat;

(3) een directeur-generaal materieel en diensten,

Luchtmaarschalk B. Parwoto;
d. in de organisatie van het ministerie is voorts opgenomen:

(1) een hoofd onderzoek en_jjntwikkeling, Brigade-

generaal Hardijono;

(2) het hoofd van de militaire topografie, Brigade-
generaal Utaryo Surodirono;

(3) het hoofd van het onderwijs en opleidingscentra,
Generaal—majoor Moehartono.
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Hoofdkwartier van de bevelhebber der krijgsmacht

a. ds Bevelhebber van_de krijgsmacht (strijdkrachten) is

Generaal L.B, (Benny) Moerdani, voordien hoofd inlicht-

ingen tevens hoofd van de strategische inlichtingen-

dienst tevens plaatsvervangend hoofd van het coördi-

nerend inlichtingen orgaan van de regering (BAEIN);

b. de Bevelhebber beschikt over een aĵ ein&ne chef staf, een

chef staf voor politiek—sociale zaken en een inspecteur

generaal van de strijdkrachten, te weten:

(1) Luitenant-generaal Himawan Sutanto, algemeen__&hef

_staf;

(2) Luitenant-generaal Goenawan Wibisono, chef staf

polsoc;

(3) Luchtmaarschalk Iskander, Inspecteur generaal ABRI;

c. de Algemene Chef Staf beschikt over

(1) een assistent algemene plannen, Schout—bij-nacht

F.H. Parapat (zie ook 2 c (2));

(2) een assistent inlichtingen, Generaal-majoor

M.I. Soetarjo;

(3) een assistent operatieën, Luchtmaarschalk Ibnoe

Soebroto;

(4) een assistent personeel, Generaal—majoor Soeharto;

(5) een assistent logi s ti ek, Generaal-majoor Dading

Kalbuadi;

(6) een assistent territoriale zaken, Brigade-generaal

Sarwono;

(7) een assistent veiligheids aangelegenheden, Brigade-

generaal drs. Koh. Sanusi;

(8) een assistent verbindingen, Luchtmaarschalk

Subagyo.

d. de Chef Staf Sociaal-Politieke Zaken beschikt over:

(1) een assistent sociaal-politieke zaken, Generaal-

majoor S.P. Goenarso;

(2) een assistent "karyawan" (civil function), Generaal-

majoor C.J. Santoso.

e. de Inspecteur-generaal van de strijdkrachten beschikt over:

(1) e en in sp e c t eur _o pieidingen, Brigade-generaal Sakuntung;
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(2) een inspecteur operatieen, Brigade-generaal Sudigdo,

(3) een inspecteur speciale zaken» Kolonel Sahala Nababan;

f. onder de Bevelhebber ressorteert voorts:

(1) de commandant van het, nationaal strategische reserve

cgmmando, Luchtmaarschalk Hoesman;

(2) de commandant van het nationale luchtverdedigings

commando, Luchtmaarschalk Iskandar;

g. tenslotte ressorteren rechtstreeks onder de Bevelhebber:

(1) de commanderend Generaal van de militaire academies,

Luitenant-generaal Moergito;

(2) de commanderend G-eneraal van de staf scholen, Lucht-

maarschalk Aried Riyadi;

(3) de Gouverneur van het nationaal defensie instrument,

Generaal-majoor Soebijakto;

(4) en een dertiental hoofden van diensten onder meer

onderzoek en ontwikkeling, geneeskundigedienst,

krijgsgeschiedenis, topografie, voorlichting,

financieën, politie, godsdienst etc.

De Krijgsmacht (A3RI = Angkatanbersenjata Rl) bestaat uit

de strijdkrachten (angkatans) en de politie van de RI, te

weten:

- het leger (ADRI = Angkatan Darat RI)

- de marine (ALSI = Angkatan Laut Rl)

- de luchtmacht (AURir= Angkatan Udara Rl)

- de politie (POLRI = Kepolisian Rl)

met de opbouw waarmede zijn belast, inclusief het geven van

administratieve (o.a. op personeels-, materieel-, en oplei-

dingsgebied) en technische aanwijzingen, respectievelijk:

- de chef staf van het leger (KASAD = Kepala Staf AD)

- de chef staf van de marine (KASAL = Kepala Staf AL)

- de chef staf van de luchtmacht (KASAU = Kepala Staf AU)

- het hoofd van de politie (KAPOLRI = Kepala POLRI)


