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BAB IV 

 

OBJEK PENELITIAN 

 

4.1 Sejarah Singkat Pembentukan Yonzipur 10/2 Kostrad 

4.1.1 Latar Belakang 

 Yon zipur 10/2 Kostrad merupakan markas komando (mako) dengan 

kesatuan zeni tempur yang dipimpin dalam naungan Panglima Infanteri 2 Kostrad. 

Tugas pokok Yon Zipur 10/2 Kostrad adalah melaksanakan konstruksi, distruksi 

dan nubika dalam bangunan juga menjaga pertahaan dalam kelangsungan hidup 

serta mempertinggi kemampuan operasi pada kesatuan Divif 2 Kostrad. Yon 

Zipur 10/2 terletak di Kota Pasuruan Jl. Soekarno Hatta No. 23 Gadingrejo, 

Pasuruan. 

Batalyon Zeni Tempur dibentuk berdasakan pemikiran awal karena 

tentang pembentukan Cadangan Umum Angkata Darat (Caduad) yang memiliki 

tugas untuk pemulihan keamanan dalam negeri dan berkembangnya kekuatan 

militer Angkatan Darat dirasa penting untuk memiliki kesatuan dengan 

kemampuan dapat beroperasi di wilayah pantai dengan kendaran Amfibi. 

Pencetus adanya pemikiran tersebut adalah Jenderal TNI Abdul Haris yang 

merupakan kepala staff  Angkatan Darat. Dari pemikiran tersebut maka didirikan 

sebuah kesatuan dengan nama Batalyon Zeni Tempur 10 Amfibi Korra 1/Caduad 

yang merupakan cikal bakal dari Batalyon Zeni Tempur 10 Divisi Infantri 2 

Kostrad. 
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4.1.2 Proses Pembentukan Yon Zipur 10/2 Kostrad 

 Pada tanggal 10 Maret 1962 secara resmi terbentuk organisasi Yon Zipur 

10/Amfibi dengan berdasarkan Surat Keputusan Kasad Nomor KPTS-28/1/962. 

Organisasi Yon Zipur terbentuk karena perlunya keamanan Indonesia dan 

mengembangkan kekuatan TNI AD untuk mendukung operasi Trikora. 

Komandan Yon Zipur 5 Dam VIII/Brawijaya yang pada waktu bernama Mayor 

Czi Santoso Kasran bertanggung jawab dalam formatur pembentukan Batalyon 

Zeni Tempur Amfibi. 

 Latihan keamfibian dengan tema Widya Satya Qakti dilakukan dengan 

sejumlah personel dan peralatan yang ada. Berakhirnya kegiatan pada rangkaian 

keseluruhan latihan tersebut diadakan Long March, dari Lawang hingga melintasi 

Gunung Bromo dan berakhir di Probolinggo yange terletak di Jawa Timur. 

 Pada 15 Mei 1962 latihan amfibi dengan tema Widya Satya Qakti ditutup 

yang diadakan di Probolinggo-Jawa Timur, secara resmi ditutup. Sehingga 

terbentuklah Batalyon Zeni Tempur 10/Amfibi yang diwakili oleh Letnan Kolonel 

Inf Kartidjo yang merupakan Pangdam VIII/Brawijaya. Saat itu pula maka 

dilantik Kapten Czi Soedibjo dengan NRP 17371 sebagai Komandan Yon Zipur 

10/Amfibi yang pertama. 

 Secara resmi Batalyon Zeni Tempur 10/Amfibi yang pertama berdiri pada 

tanggal 15 Mei 1962. Simbol yand dimiliki yaitu adanya lambang binatang 

“Biver” yang berada didalam kotak berbentuk segi lima dan terdapat moto 

“Jaladri Palaka” yang berdasarkan:  

1) Tentang pembentukan organisasi Yon Zipur Pada Surat Keputusan Kasad 

Nomor KPTS/28/1/1962 tanggal 13 Januari 1962  
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2) Pada tanggal 15 Mei 1985 dikeluarkannya Surat telegram Pangkostrad 

Nomor ST/206/1985 mengenai alih status Yonzipur 10/Amfibi yang 

berawal dari Resimen Zeni 1 Tempur Kostrad menjadi 

organik/administrasi Divisi Infantri 2 Kostrad 

3) Tentang alih status Yonzipur 10/Amfibi menjadi Yonzipur 10 Divif 2 

Kostrad yang ditulis pada Surat Perintah Pangdivif 2 Kostrad Nomor 

Sprin/105/VIII/1985 

 Pada saat itu personel telah dapat diisi dengan komposisi 22 Perwira, 134 

Bintara dan 617 Tamtama (773) personel). Pengisian personel Perwira dan 

Bontara diambil dari Kesatuan Induk Yonzipur 5/BRW sebagai tenaga inti dan 

ditambah dari Depo Pendidikan Infanteri Magetan, Kediri, dan Kepanjen. 

a. Tugas Pokok 

 Tugas Pokok Yon Zipur 10/Amfibi adalah memberikan bantuan tempur 

Zeni kepada satuan-satuan Korra I/Caduad melalui operasi amfibi atau operasi 

pantai. 

b. Fungsi Utama 

1. Mengumpulkan, mengelolah. Dan membagikan bahan-bahan keterangan 

yang bersangkutan dengan pelaksanaan tugas Zeni Amfibi 

2. Merencanakan segala kegiatan dalam penyelenggaraan operasi Amfibi 

3. Mengorganisasi Kegiatan dalam bangunan Militer  

4. Memberikan saran kepada Pangkorra 1/Caduad dalam memecahkan 

persoalan khusus 

c. Kedudukan Yon Zipur 10 Amfibi berkedudukan langsung dibawah Komando 

Panglima Korps Tentara 1/Caduad Umum Angkatan Darat 
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d. Sejak diresmikannya Yon Zipur 10/Amfibi pada tanggal 15 Mei 1962 

kedudukan satuan berada di Kepanjen-Malang yaitu menempati bangunan-

bangunan bekas penampungan/rehabilitasi tawanan permesta. 

4.2 Struktur Organisasi Batalyon Zeni Tempur 10/2 Kostrad 

 

Tabel 4.1 Struktur Organisasi Batalyon Zeni Tempur 10/2 Kostrad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Data Penelitian (2018) 

Keterangan: 

1. Komandan    :  

a. Memimpin pasukan satu batalyon yang dibantu Wakil Komandan (Wadan) 

b. Menyelenggarakan latihan yang bersifat antar cabang kesatuan jajaran TNI 

AD yang bertugas dalam menyelenggarakan latihan pada tingkat Batalyon 

Tim Pertempuran, sebagai upaya untuk penyiapan kekuatan TNI AD, 

pemeliharaan, serta perawatan sarana dan prasarana latihan agar dalam 

kondisi siap operasional. 

STAFF 4 

(LOGISTIK) 

STAFF 5 

(PEMBINAAN 

JASMANI) 

STAFF 1 

(INTEL) 

STAFF 2 

(OPERASI 

PENUGASAN)  

KOMANDAN 

WAKIL 

KOMANDAN 

DANKI 

MARKAS 

STAFF 3 

(PERSONALIA) 

DANKI BAN DANKI C DANKI B DANKI A 
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2. Wakil Komandan   :  

Penasehat utama sekaligus membantu tugas komandan dalam penugasan 

mengkoordinir staff dalam hal perencaan dan melaksanakan serta pengawasan dan 

pengendalian program dan anggaran jajaran. Memberikan saran tentang fungsi 

pembinaan dalam pelaksanaan tugas. 

3. Staff 1 Intel    :  

a. Penyelidikan, pengamanan, penggalangan, pengawasan pelaksanaan 

kegiatan intelijen untuk kepentingan teritorial 

b. Merencanakan dan mengkoordinir pengumpulan keterangan dibididang 

geografis, kondisi sosial, ancaman serta gangguan yang terjadi didaerah 

sekitarnya 

c. Membuat analisa daerah operasi 

d. Menyiapkan laporan untuk kesatuan atas 

4. Staff 2 Operasi Penugasan  :  

a. Menyelenggarakan operasi meliputi organisasi, oprasi dan latihan 

b. Menyusun kegiatan penugasan dalam kota,  provinsi, dan luar negeri 

c. Mengawasi staff dengan berdasarkan pada bidang masing-masing 

d. Menyiapkan laporan untuk kesatuan atas 

5. Staff 3 Personalia   : 

a. Melaporkan data-data personel kepada atasan dengan jangka waktu setiap 

bulan. 
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b. Melakukan pembekalan kepada anggota tentang prosedur administrasi 

oleh Pasimin. 

c. Mengadakan pertemuan dengan pengurus pada tiap bulan 

d. Mengusulkan kenaikkan pangkat bagi anggota yang telah memenuhi 

persyaratan. 

e. Meningkatkan peran koperasi untuk menciptakan kesejahteraan prajurit 

pada seluruh angggota 

6. Staff 4 Logistik  : 

Mengurus dan bertanggung jawab pada semua pada bagian perlengkapan meliputi 

alat dan bahan anggota militer 

7. Staff 5 Pembinaan Jasmani : 

Mengurus seluruh kegiatan dalam pembinaan dan kursus pada fisik meliputi 

kegiatan olahraga, kesegaran jasmanai pada seluruh anggota militer 

8. Danki Markas  : Mengurus personil yang tergabung didalam Kompi 

      Markas sebanyak 130 orang 

9. Danki Ban   : Mengurus personil yang tergabung didalam Kompi 

      Ban sebanyak 135 orang 

10. Danki A   : Mengurus personil yang tergabung didalam Kompi 

      A sebanyak 135 orang 

11. Danki B   : Mengurus personil yang tergabung didalam Kompi 

      B sebanyak 135 orang 

12. Danki C   : Mengurus personil yang tergabung didalam Kompi 

      C sebanyak 135orang   
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4.3 Makna Tunggul dan Lambang Batalyon Zeni Tempur 10/2 Kostrad 

4.3.1 Tunggul Batalyon Zeni Tempur 10/2 Kostrad 

 

Gambar 4.1 Tunggul Batalyon Zeni Tempur 10/2 Kostrad 

 

Sumber: 

https://www.google.com/search?q=tunggul+yon+zipur+10&safe=strict&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjH1c2Rx-XdAhXBqY8KHc-

CAccQ_AUICygC&biw=1339&bih=640#imgrc=xNTBoPac4HMSmM: 

 Tunggul Batalyon merupakan lambang yang berbentuk segi empat yang 

memiliki ukuran 58x42cm dengan warna hijau militer dan terdapat jumbai 

berwarna kuning keemasan dengan ukuran 5cm. 

 Tunggul memiliki bentuk segilima sama sisi dan berwarna hitam, didalam 

segilima tersebut terdapat gambar binatang biver berwarna hitam dan memiliki 

bintik-bintik putih. Warna dasar tanggul berwarna kuning dengan pita yang 

bertuliskan motto Batalyon Zeni Tempur 10 yaitu “Jaladri Palaka”. 

 Dasar tunggul yang berwarna kuning keemasan dengan berisikan binatang 

biver yang berwarna hitam  memiliki arti bahwa warna kuning dan hitam 

merupakan ciri dari Corps Zeni TNI AD, warna ini juga melambangkan bahwa 

Prajurit Zeni selalu teguh, kuat, kokoh serta memiliki pemikiran yang cerah dan 

segar sesuai dngan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin canggih. 

4.3.2 Biver Warna Hitam 

 Biver merupakan salah satu binatang yang berasal dari Skandinavia, Eropa 

Utara. Binatang tersebut memiliki sifat sifat diantaranya yaitu: 
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a. Mampu membangun dan merusak dengan cara sendiri 

b. Mampu hidup didarat dan dilaut 

c. Bersifat tidak pernah mengangu pihak lain dan apabila binatang tersebut 

merasa terganggu maka akan langsung menyerang pengganggunya. 

 Sifat yang dimilki oleh binatang biver ini dapat melambangkan Prajurit 

Yon Zipur 10/2 Kostrad, bahwa: 

a. Senantiasa memelihara identitasnya sebagai Prajurit Zeni yang berkemampuan 

melaksanakan tugasnya dalam bidang Konstruksi, Distruksi, dan Nubika. 

b. Senantiasa selalu menjadi prajurit yang disiplin, jujur, kuat, waspada dalam 

setiap tindak tanduknya dan selalu berpedoman pada Sapta Marga dan Sumpah 

Prajurit. 

4.3.4 Lambang Batalyon Zeni Tempur 10/2 Kostrad 

Gambar 4.2 Lambang Batalyon Zeni Tempur 10/2 Kostrad 

 

 

Sumber: 

https://www.google.com/search?q=lambang+yon+zipur+10&safe=strict&source

=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwigtaK3x-

XdAhUFS48KHcRVCtoQ_AUICigB&biw=1339&bih=640#imgrc=O18XwTLPYq

99_M: 
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 Lambang Yon Zipur 10/2 Kostrad dilukiskan dengan menggunakan segi 

lima sama sisi, masing-masing sisinya berwarna hitam. Didalam segi lima sama 

sisi tersebut terdapat biver atau binatang yang berasal dari Eropa Utara yang 

melambangkan sifat Prajurit Yon Zipur 10/2 Kostrad. Dasar lambang pada segi 

lima sama sisi tersebut berwarna kuning. Pada Pita terdapat tulisan “JALADRI 

PALAKA”. 

 Dasar pada lambang Zipur 10/2 Kostrad yang berwarna kuning dan hitam 

pada sisi segi lima memiliki arti bahwa ciri dari warna Corps Zeni TNI AD. 

Warna kuning dan hitam melambangkan bahwa Prajurit Zeni yang kuat, tangguh, 

kokoh serta pemikiran yang selalu cerah segar sesuai dengan perkembangan ilmu 

pengetauan yang semakin canggih. 

4.4 Motto Batalyon Zeni Tempur 10/2 Kostrad 

 “JALADRI PALAKA” merupakan motto dari Yon Zipur 10/2 Kostrad. 

Motto Jaladri Palaka diambil dari bahasa sansekerta yang berarti Jaladri adalah 

Samudra dan Palaka berarti Kesatria. Jaladri Palaka mengandung makna bahwa 

“Prajurit Yon Zipur 10/2 Kostrad adalah Prajurit Kesatria yang mampu 

Beroperasi/Bertugas baik didarat maupun dilaut”. 

4.5 Asrama Batalyon Zeni Tempur 10/2 Kostrad 

 Asrama Yon Zipur 10/2 Kostrad merupakan tempat tinggal keluarga 

prajurit yang  bertugas di Zipur 10/2 Kostrad Kota Pasuruan. Asrama yang 

dijadikan tempat tinggal oleh keluarga prajurit tersebut istilah lainnya adalah 

rumah dinas bagi prajurit dan keluarganya. Lokasinya berada didepan Mako 
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(Markas Komando) besar Yon Zipur 10/2 Kostrad Kota Pasuruan yaitu di Jl. 

Soekarno Hatta. 

Asrama yon Zipur 10/2 Kostrad ini terdiri dari 2 RT (Rukun Tetangga) 

dan 1 RW (Rukun Warga). Namun, didalam perumahan tersebut terdapat 

penanggung jawab yang memegang Asrama Yon Zipur. Penanggung jawabnya 

bernama Kapten Nurjaya. Asrama ini memiliki luas kurang lebih mencapai 7 

hektar dengan rumah dinas yang dihuni sebanyak 150 KK dan beberapa fasilitas 

lainnya yakni masjid, taman bermain, lapangan tenis, lapangan basket, taman 

kanak-kanak (TK), posyandu, serta lapangan yang luas sebagai tempat untuk 

kendaraan kendaraan besar yang dimiliki Zipur 10/2 Kostrad. 

Keluarga yang tinggal di Yon Zipur 10/2 Kostrad ini berasal dari berbagai 

daerah di seluruh Indonesia dan bersal dari berbagai etnis dengan masyarakat 

yang berasal dari etnis Jawa yang mendominasi. Akan tetapi yang dibahas dalam 

penelitian ini adalah Keluarga yang berasal dari Etnis Jawa-Etnis Makassar. 

Alasan peneliti meneliti keluarga dari Etnis Jawa-Makassar adalah ingin 

megetahui bagaimana komunikasi antarbudaya dalam membina keluarga dengan 

latarbelakang kebudayaan yang berbeda antara Etnis Jawa dengan Etnis Makassar. 

Keluarga dari Etnis Jawa-Makassar  di Asrama Yon Zipur 10/2 Kostrad Kota 

Pasuruan ini sebanyak 14 pasangan. Pasangan yang ditelitipun tidak sebanyak itu 

tetapi ada beberapa kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti. Pasangan yang 

menjadi subjek hanya beberapa saja yang sudah memenuhi kriteria subjek dari 

kriteria dari peneliti. 


