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Onderwerp: Reorganisatie en bezuinigingen bij Defensie

1. Inleiding ^

Ter gelegenheid van het kennismakingsbezoek dat Ambassadeur
Van Dongen, vergezeld door rapporteur, bracht aan de Indonesi-
sche Chef Staf van het Leger, Generaal Rudini (promotiejaar
1955 Koninklijke Militaire Academie te Breda), informeerde de
Generaal ons omtrent een aantal bezuinigingen die de nieuwe
"no nonsense" bevelhebber der strijdkrachten, Generaal Benny
Moerdani, van plan was te realiseren in de komende jaren.

De voorgenomen bezuinigingen bij de krijgsmacht zullen naar
verwachting grote besparingen met zich mede brengen, onder
meer omdat een aantal staven zullen worden opgeheven, hetgeen
onder andere het grote aantal opper- en vlagofficieren
(generaals, admiraals en luchtmaarschalken) zal verminderen.

Achtereenvolgens zullen de territoriale organisatie, de infan-
terie, de politie, het strategische commando van het leger, de
opleidingen en de functie van de krijgsmacht ter sprake --.worden
gebracht.

2. De territoriale organisatie

a. Huidige toestand
Zoals bekend uit vorige rapportages bestaat de territoriale
organisatie uit:
(1} een viertal regionale bevelhebbers (Pangkowilhans) die

met een geïntegreerde.leger/marine/luchtmacht staf het
bevel voeren over de in hun regio (Kowilhans) gestation-
eerde strijdkrachten; deze Kowilhans zijn:
KOV/ILHAN I : Sumatra en West-Kalimantan
KOïïILHAN II : Java, ï-Jadoera en de kleine Soenda eilanden
KOvYILHAN III: O o s" t-, Midden- en Zuid-Kal imantan en

Sulawesi
KOvYILHAN IV : Maluku en Irian Barat

(2) zestien leger territoriale commando's (ZODAMs)
(3) acht marine territoriale commando's (KODAERALs)
(4) vijf luchtmacht territoriale commando's (KODAUs)
(5) zeventien politie territoriale commando's (KODAKs)

b. Toestand na reorganisatie
(1) De Kowilhans worden cTpgeheven waarmede vier Pangkowilhans

(dat wil zeggen vier luitenant-generaals), hun plaatsver-
vangende commandanten (dat wil zeggen acht opper- of
vlagofficieren) en vier omvangrijke staven verd?djnen,
alsmede de door hen gebruikte infrastructuur;

(2) de zestien leger territoriale commando's worden terugge-
bracht tot acht en zullen derhalve grotere gebieden om-
vatten; op het eiland Sumatra bijvoorbeeld (13 x Neder-
land) worden de vier huidige KODAMs teruggebracht tot
twee, te weten Noord-Sumatra en Zuid-Sumatra; in deze
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acht XODAM staven zullen zo nodig marine en luchtmacht
officieren worden opgenomen;

(3) de acht marine territoriale comraando' s worden opgeheven
en hier voor in de plaats komen een aantal "stations;"

(4) de vijf luchtmacht territoriale commando's worden even-
eens opgeheven en hier voor in. de plaats komen een aan-
tal "bases;"

(5) de politie territoriale commando's blijven bestaan en hun
gezagsgebieden zullen worden gerelateerd aan de gezags-
gebieden (provincies) van de gouverneurs; laatstgenoemden
zullen een zekere zeggenschap over de politie' krijgen,
hetgeen evenwel niet betekent dat de politie geen krijgs-
machtsdeel meer is, zij blijft onder bevel van de bevel-
hebber der krijgsmacht, Generaal Benny Moerdani.

3. De infanterie

Onder de voormalige bevelhebber der strijdkrachten, toen
tevens Minister van Defensie, Generaal Jusuf, werden 100
infanterie bataljons gereorganiseerd, volledig uitgerust en
goed getraind tot 100 zo genaamde Hangers bataljons.

De huidige bevelhebber v/il deze ter\ig~brengen tot 82 die
zullen worden verdeeld over onder meer de acht nieuw te vormen
KODAMs.

4. De politie

Zoals hierboven gesteld blijft de politie, ruim 120.000 inan
sterk, het qua grootte tweede krijgsmachtsdeel* De politie zal
betere opleidingen krijgen alsmede moderner materieel*

De afzonderlijke leger-, marine-, luchtmacht— en "politie"pol-
itie te vergelijken met in sommige landen "militaire politie"
voor de krijgsmachtdelen, worden losgemaakt van de krijgsmacht-
delen en gebundeld orïder de bevelhebber der krijgsmacht als een
nieuw soort "militaire politie."

Het moge duidelijk zijn dat de bevelhebber, Generaal Benny
Moerdani, hiermede op een directe wijze meer controle krijgt
over de "militaire politie."

5. De strategische reserve van het leger (KOSTRAD)

Voor zover bekend zal hier minder ingrijpend worden gereor-
ganiseerd. Deze strategische reserve zal over een aantal
brigade staven beschikken, waaronder een aantal bataljons,
speciale troepen zoals parachutisten en mariniers eenheden
komen te ressorteren.

6. Opleidingen

De stafscholen (hogerekrijgsscholen) van het leger, de marine,
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de luchtmacht en de politie, die tot voor kort rechtstreeks
onder het Ministerie van Defensie ressorteerden, zijn nu
onder bevel geplaatst van de respectievelijke chefs van
staven en het Hoofd van de Politie.

7. De functie van de krijgsmacht

Deze wordt niet veranderd en blijft dus tweeledig, dat wil
zeggen naast de normale militaire functie blijft de krijgs-
macht zijn politiek-sociaal-economische functie vervullen.
Dit houdt, zoals bekend, onder meer in het in belangrijke
mate deelnemen aan het bestuur van het land, zowel op reger-
ingsniveau (departementen, parlement en volkscongres) als
het uitoefenen van bestuursfuncties vanaf desa tot en niet
provinciaal niveau door de zogenaamde "karyawans" dat wil
zeggen speciaal hiervoor aangewezen geschikte (oud-)mili-
tairen.

Ook de zogenaamde "Abri masuk desa" acties, dat wil zeggen
"de krijgsmacht helpt het volk" blijven elk jaar gedurende
enkele weken doorgang vinden. Dit past in de filosofie van
"total people's defence" waarbij in geval van een conflict
met een buitenlandse mogendheid het gehele volk aan de ver-
dediging van het grondgebied zal deelnemen. Hoezeer deze
tweeledige functie van de ABRI (krijgsmacht) ook de nieuwe
bevelhebber Generaal Benny Uoerdani te harte gaat moge
blijken uit een negental punten die hij onlangs ter gelegen-
heid van een grote militaire bijeenkomst onder de aandacht
van zijn officieren bracht:

a. ABRI is een defensie en veiligheidsapparaat en dient als
organisatie haar eigen identiteit als lichaam van strijders
hoog te worden gehouden en haar leden een actief rol in
de voorhoede te laten spelen om een dynamische geest in
de maatschappij te scheppen en om een stabiele invloed uit
te oefenen op de^situatie in het land.

b. ABRI dient de richtlijnen die door de President zijn ge-
geven volledig uit te voeren en in het bijzonder gevolg
geven aan zijn verzoek harder te werken doch daarbij
eenvoud, eerlijkheid en gedisciplineerdheid te betrachten.

c. ABRI-leden dienen groter waakzaamheid te tonen t.a.v. de
toestanden in hun eigen onmiddellijke omgeving.

d. A3HI moet meehelpen aan de vorming van een eerlijk en ge-
respecteerd staatsapparaat.

e. De eenheid onder de onderdelen van ABRI als wel tussen
ABRI-leden die nog actief als militair zijn en zij die
reeds elders werkzaam zijn en zij die behoren tot de
dragers van de nieuwe orde moet worden bestendigd.

f. ABRI-leden die niet meer actief als militair zijn dienen
in hun houding en handelingen .steeds rekening te houden
met hun nieuwe arbeidssfeer.
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g. ABRI—leden die niet meer actief als militair zijn dienen
in hxin "belangrijke "beslissingen steeds nauw contact te
houden met de ABSI-leiding.

h. Ciciele employés bij ABRI worden als ABRI-leden beschouwd
en dragen dezelfde rechten en plichten als zij die
militair zijn.

i. Civiele employés bij A3RI dienen steeds de ontwikkelingen
in AB3Ï te volgen en zich daarmee vereenzelvigen.


