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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

 

1.5 Profil Perusahaan 

Komando Armada RI Kawasan Timur selaku Kotama Pembina dan 

Operasional, membina kemampuan Sistem Senjata Armada Terpadu, membina 

potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di laut, 

melaksanakan operasi laut sehari-hari dan operasi tempur laut untuk pengendalian 

dan proyeksi kekuatan ke darat lewat laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan 

hukum di laut. 

Berdasarkan rumusan tugas-tugas TNI AL pada TA. 2003, maka tugas 

Koarmatim pada tahun 2003 difokuskan untuk dapat menunjang tugas-tugas TNI 

AL, dengan penjabaran sebagai berikut : 

1 Memelihara dan menyiapkan SSAT sesuai skala prioritas agar dapat 

digerakkan sewaktu-waktu dalam satuan-satuan operasional dengan urutan 

sebagai berikut : 

2 Tugas Pemukul Strategis. 

3 Tugas Kamla. 

4 Tugas khusus dan tugas-tugas sosial kemanusiaan. 

a. Memelihara dan memperkuat keamanan serta stabilitas yuridiksi perairan 

wilayah laut nasional untuk mendukung kelancaran Pembangunan Nasional 

dibidang Kelautan. 
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b. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan, penangkalan dan penanggulangan 

ancaman serta kontinjensi 

c. Menegakkan Kedaulatan Negara dan Hukum di laut perairan Nasional 

Indonesia serta menegakkan hukum di laut Yurisdiksi Nasional dan 

melindungi kepentingan nasional di dan atau lewat laut bersama-sama 

dengan segenap komponen kekuatan Hannas lainnya. 

d. Membantu penyelenggaraan potensi nasional dibidang maritim yang 

diarahkan sebagai kekuatan cadangan dan dukungan bagi operasi tempur 

laut. 

e. Menelenggarakan kegiatan diplomasi Angkatan Laut untuk mendukung 

kebijaksanaan pemerintah dalam mewujudkan kepentingan bangsa. 

f. Meningkatkan kehadiran dan intensitas unsur TNI AL/Koarmatim sebagai 

kekuatan penangkal yang handal sepanjang tahun. 

g. Memelihara kerja sama dengan Angkatan Laut negara sahabat khususnya 

negara ASEAN. 

h. Melaksanakan tugas-tugas SAR, bantuan terhadap korban bencana alam 

maupun akibat rawan pangan. 

i. Mengimplementasikan strategi pertisipasi sentuhan sosial dan bantuan 

kemanusiaan di daerah terpencil/pulau terpencil. 

j. Ikut berperan memelihara dan menciptakan situasi kondusif dalam rangka 

mengamankan serta menyukseskan agenda reformasi internal. 
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2.2  Misi 

1. Membina dan mengembangkan kekuatan serta kemampuan tempur SSAT. 

2. Meningkatkan gelar dan proyeksi kekuatan guna melaksanakan 

pengendalian laut dan menjaga stabilitas keamanan di kawasan timur 

Indonesia. 

3. Membina hubungan militer dengan negara-negara sahabat. 

4. Membina potensi Maritim menjadi kekuatan pertahanan negara di laut. 

2.3  Visi   

 Mewujudkan Koarmatim sebagai komponen kekuatan pertahanan dilaut 

yang handal. 
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2.4 Struktur Jabatan 

2.4.1 Struktur Jabatan Guskumla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Struktur Jabatan Guskumla 

2.4.2 Struktur Jabatan Guspurl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Struktur Jabatan Guspurla 
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2.4.3 Struktur Jabatan Lantamal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Struktur Jabatan Lantamal 

2.4.4 Struktur Jabatan Mako 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.4 Struktur Jawaban Mako 
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2.5 Tugas Pokok 

Komando Armada RI Kawasan Timur selaku Kotama Pembina dan 

Operasional, membina kemampuan Sistem Senjata Armada Terpadu, membina 

potensi maritim menjadi kekuatan pertahanan keamanan negara di laut, 

melaksanakan operasi laut sehari-hari dan operasi tempur laut untuk pengendalian 

dan proyeksi kekuatan ke darat lewat laut dalam rangka penegakan kedaulatan dan 

hukum di laut. 

Berdasarkan rumusan tugas-tugas TNI AL pada TA. 2003, maka tugas 

Koarmatim pada tahun 2003 difokuskan untuk dapat menunjang tugas-tugas TNI 

AL, dengan penjabaran sebagai berikut : 

1. Memelihara dan menyiapkan SSAT sesuai skala prioritas agar dapat 

digerakkan sewaktu-waktu dalam satuan-satuan operasional dengan urutan 

sebagai berikut : 

a. Tugas Pemukul Strategis. 

b. Tugas Kamla. 

c. Tugas khusus dan tugas-tugas sosial kemanusiaan. 

2. Memelihara dan memperkuat keamanan serta stabilitas yuridiksi perairan 

wilayah laut nasional untuk mendukung kelancaran Pembangunan Nasional 

dibidang Kelautan. 

a. Melaksanakan upaya-upaya pencegahan, penangkalan dan penanggulangan 

ancaman serta kontinjensi 

b. Menegakkan Kedaulatan Negara dan Hukum di laut perairan Nasional 

Indonesia serta menegakkan hukum di laut Yurisdiksi Nasional dan 

 



15 

 

melindungi kepentingan nasional di dan atau lewat laut bersama-sama 

dengan segenap komponen kekuatan Hannas lainnya. 

c. Membantu penyelenggaraan potensi nasional dibidang maritim yang 

diarahkan sebagai kekuatan cadangan dan dukungan bagi operasi tempur 

laut. 

d. Menelenggarakan kegiatan diplomasi Angkatan Laut untuk mendukung 

kebijaksanaan pemerintah dalam mewujudkan kepentingan bangsa. 

e. Meningkatkan kehadiran dan intensitas unsur TNI AL/Koarmatim sebagai 

kekuatan penangkal yang handal sepanjang tahun. 

f. Memelihara kerja sama dengan Angkatan Laut negara sahabat khususnya 

negara ASEAN. 

g. Melaksanakan tugas-tugas SAR, bantuan terhadap korban bencana alam 

maupun akibat rawan pangan. 

h. Mengimplementasikan strategi pertisipasi sentuhan sosial dan bantuan 

kemanusiaan di daerah terpencil/pulau terpencil. 

i. Ikut berperan memelihara dan menciptakan situasi kondusif dalam rangka 

mengamankan serta menyukseskan agenda reformasi internal. 

 

 

 

 

 


