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Pembaca Palagan yang budiman,

 Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas seizin-Nya, 

Majalah Palagan Volume 22 Nomor I Edisi Maret 2021 hadir Kembali 

menemani pembaca sekalian. Pembaca Palagan yang terhormat, pada 

edisi awal di tahun 2021 redaksi menyajikan beberapa informasi 

yang layak untuk disimak oleh pembaca sekalian. Pandemi Covid-19 

sampai saat ini masih terjadi, khususnya di negara kita Indonesia. 

Guna mencegah penyebaran virus Covid-19 serta untuk meningkatkan 

imunitas tubuh bagi seluruh prajurit TNI AD, Kasad Jenderal TNI Andika 

Perkasa memimpin kegiatan vaksinasi yang dilaksanakan secara 

serentak bagi seluruh prajurit TNI AD yang diulas dalam rubrik fokus.

	 Informasi	pen琀椀ng	lainnya	yang	tersaji	bagi	pembaca	sekalian	
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	 Wawancara	琀椀m	redaksi	Palagan	dengan	Pangdam	XVIII/Kasuari	Mayjen	TNI	I	Nyoman	Can琀椀asa	
tentang	peran	dan	tugas	Kodam	XVIII/Kasuari,	kami	ulas	dalam	rubrik	bincang-bincang.	Masih	dari	
tanah	Papua	Barat,	琀椀m	redaksi	juga	menampilkan	Batalyon	761/KA,	sebagai	satuan	pemukul	Kodam	
XVIII/Kasuari	yang	baru	berdiri	sekitar	dua	tahun.
	 Dengan	kerendahan	ha琀椀,	 semoga	 informasi	 yang	kami	 sajikan	dalam	Majalah	Palagan edisi 

Maret 2021 kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta manfaat bagi para pembaca 

se琀椀a,	khususnya	prajurit	TNI	Angkatan	Darat	di	mana	pun	berada	dan	bertugas.

Selamat membaca…!!!
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K
epala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa memimpin 

kegiatan vaksinasi serentak bagi seluruh Prajurit TNI Angkatan Darat 

di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, Selasa 

(2/3/2021). 

Kegiatan vaksinasi yang dilakukan ini 

merupakan kelanjutan dari Vaksinasi tahap 

I  yang dikhususkan bagi tenaga kesehatan 

TNI AD sejumlah 20.565 orang. Vaksinasi 

ini dilakukan dalam rangka mendukung 

program pemerintah guna mencegah 

penyebaran virus Covid-19 serta untuk 

meningkatkan imunitas  tubuh bagi seluruh 

prajurit TNI AD. 
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Selain di Mabesad, vaksinasi ini 

juga dilaksanakan secara serentak dan 

tersebar di seluruh Komando Utama 

(Kotama) dan Badan Pelaksana Pusat 

(Balakpus) jajaran TNI AD yang 

dibagi dalam beberapa gelombang 

atau sesi, dengan jumlah penerima 

vaksin yaitu 353.647 personel. 

Untuk gelombang pertama, dimulai 

tanggal 2 Maret 2021 sejumlah 61.054 

personel, diperuntukkan bagi penegak 

disiplin protokol kesehatan dan personel 

Kodam Jaya serta Balakpus. Selanjutnya 

Gelombang kedua dimulai tanggal 15 Maret 

2021 sejumlah 80.000 personel, diperuntukkan 

bagi personel Satuan Kostrad, Kopassus dan 

personel di 15 Kodam seluruh Indonesia. 

Kemudian untuk Gelombang ketiga akan 

dimulai 1 April 2021 sejumlah 100.000 

personel, diperuntukkan seluruh Kodam 

kecuali Kodam Jaya, dan yang terakhir 

Gelombang keempat dimulai tanggal 16 

April 2021 berjumlah 92.028 personel, 

diperuntukkan bagi seluruh personel yang 

belum mendapatkan vaksinasi. 

Adapun Fasilitas Kesehatan (Faskes)  yang 

akan menggelar kegiatan vaksinasi secara 

serentak berjumlah 500 Faskes, terdiri dari 

248 Faskes yang setingkat Rumah Sakit dan 

252 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama 

(FKTP) setingkat Poliklinik. 

Dalam kegiatan pemberian vaksinasi 

di Mabesad hari ini, tidak ketinggalan 

juga Ketua Umum Persit Kartika Chandra 

Kirana Ibu Hetty Andika Perkasa beserta 

jajaran pengurus Persit Pusat sebagai salah 

satu bagian dari populasi  yang kerap kali 

bersentuhan  dengan publik  yg memerlukan 

prioritas perlindungan immunitas . 

Diharapkan pada akhir bulan April 2021, 

seluruh personel TNI Angkatan Darat telah 

menerima vaksinasi Covid-19.  (Dispenad).
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T
NI AD mengerahkan tiga Kapal 

TNI AD (ADRI 50, ADRI 51, 

ADRI 52) yang mengangkut 

personel, bahan-bahan logistik, 

peralatan  RS Lapangan serta 

alat berat guna membantu korban bencana 

alam di Kalimantan Selatan maupun 

Sulawesi Barat. 

Total bantuan logistik maupun per-

lengkapan dan peralatan penunjang lainnya 

terdiri dari beras 74.654 kilogram (74,6 ton), 

mie instan 14.109 dus, minyak goreng 1214 

dus, Sarden/makanan kaleng 134 dus, biskuit 

801 dus, susu 654 dus, vitamin 25 dus, air 

mineral 967 dus, tenda 28 unit, terpal 61 

lembar, alas tidur/matras 251 lembar, masker 

medis 57 boks, perlengkapan ibadah 639 

dus, sanitizer 144 dus, alat mandi 52 dus, 

pampers dan pembalut 224 dus, selimut 696 

lembar, kopi 11 dus, gula 556 kg, kecap 50 

dus, obat 4 dus, botol susu 1 dus, makanan 

bayi 255 dus, handuk 2 koli, paket sembako 

1122 paket, APD 9 koli, tissue 1 dus, sandal 

1 dus, alat pertukangan dan genset 18 unit, 

sarung bantal 1 dus, jaket loreng 2 koli, aneka 

minuman 26 dus dan toren air kapasitas 1005 

liter 4 buah. 
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Selain itu, barang maupun kendaraan 

yang diangkut adalah alat kesehatan 111 koli, 

peralatan perhubungan 28 koli, peralatan  

dapur lapangan 56 koli, tenda serba guna 

2 koli, pemanas naraga 11 koli, naraga 312 

koli,  truk fuso 5 Ton 1 unit, truk NPS 2,5 ton 

3 unit, dump truk Hino 2 unit (berisi jembatan 

bailey),  crane cargo 2 unit,  truk trado 1 unit 

(berisi Jembatan  bailey).

Peralatan pendukung lain yang juga 

dikirim adalah HT Icom 100 buah, repeater 

link icom 2 set, radio SSB 2 set, accu 120 ah 

10 buah,  solar cell 1000 watt 6 buah, solar 

cell arjuna 25 buah, veldbed alumunium  dan 

selimut  1.000 set, meja lapangan 120 buah, 

kursi lapangan 60 buah, tenda serba guna 8 

set, kompor T-50 12 set, alat dapur lapangan  

34 Item 12 set, ompreng  1.500 buah,  1 truk 

tangki air, 1 hilux kendaraan dansatgas, 2 unit 

sepeda motor, jembatan acrow panel 1 set 

(13 petak), alat berat excavator PC 70 4 unit, 

backhoe loader  2 unit, truk cargo 2 unit, dump 

truk 2,5 ton 2 unit, truk tangki air 1 unit, mobil 

RO 1 unit, sepeda motor trail 6 unit dan mobil 

Mitsubishi Strada 1 unit.

Untuk Kapal ADRI 52 yang 

diberangkatkan pada hari Selasa (19/1/2021) 

dari tempat yang sama mengangkut 194 

personel termasuk 38 ABK Kapal terdiri dari 

142 personel dari Yonkes 2 Kostrad, personel 

Puskesad, personel perhubungan, personel 

pembekalan dan angkutan, personel Dispenad 

serta juga membawa bantuan logistik yang 

dibutuhkan para korban terdampak bencana. 

Rumah Sakit Lapangan yang diangkut 

Kapal ADRI 52 berkapasitas perawatan 100 

Tempat Tidur & terdiri dari 146 unit alat 

kesehatan, 45 unit perlengkapan kesehatan, 

22 set tenda type 54, 6 set tenda type 36, 1 set 

modul laboratorium, 1 set modul emergency, 1 

set modul CSSD, 1 set modul perawatan, 1 set 

modul farmasi, 1 set modul OK, 1 set modul 

ICU. Selain itu utuk mendukung operasional 

rumah sakit lapangan didukung dengan 1 

unit ambulans, 9 unit truk logistik, 2 unit truk 

boks, 1 unit kendaraan Danyon, 1 unit dapur, 

lapangan, 1 unit water treatment, 2 unit 

genset, 28 set rifid floor, 28 unit AC, 1 unit cool 

box, 1 unit forklift, 1 set panel listrik, 1 unit 

truck tanki BBM, 2 unit kendaraan sanitary, 

12 unit truk logistik, 1 unit truk fuso dan alat 

perhubungan berupa 1 set SSB dan 35 unit HT 

WLAN serta lighting tower 3.

Bantuan ini selain dari pengadaan 

TNI AD juga didapatkan dari sumbangan 

beberapa Filantropis diantaranya Bank BRI, 

Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BTN, PT Sritex, 

PT Cimory, PT Tribangun Semesta, Indofood, 

PT Mayora, Budha Tzu Chi, Artha Graha Peduli 

dan beberapa pihak donatur lainnya. 

Kapal ADRI 51 telah tiba di Pelabuhan 

Fery Simboro, Mamuju, (Kamis 21 Januari) 

pada jam 15.30 WITA, kemudian Kapal ADRI 

50 juga telah tiba di pelabuhan Trisakti, 

Banjarmasin pada jam 17.25. Sementara 

itu Kapal ADRI 52 tiba di Pelabuhan Fery 

Simboro, Mamuju, pada jam 16.00 WITA.
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A
sisten Operasi Kepala Staf 

Angkatan Darat (Asops 

Kasad) Mayjen TNI 

Surawahadi didamping 

Kasdam IX/Udayana 

Brigjen TNI Candra Wijaya dan Danrem 162/

WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, 

kunjungan kerja ke Yonif 742/SWY dalam 

rangka pemeriksaan kesiapan operasi 

(Riksiapops) Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 

742/SWY di lapangan Trisula Gebang 

Mataram, Senin (8/2/2021).

Usai mengambil apel Riksiapops, Asops 

Kasad memberikan pengarahan kepada 400 

personel Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 742/

SWY di lapangan Trisula Gebang Mataram.

Mayjen TNI Surawahadi menyampaikan, 

Yonif 742/SWY pernah menjadi juara 

pertama Peleton tangkas tingkat TNI AD 

pada tahun 2015, dan hal ini harus dijadikan 

sebagai kebanggaan dan motivasi dalam 

melaksanakan tugas yang dipercayakan TNI 

AD untuk menjaga wilayah perbatasan RI-

RDTL.

Para prajurit harus benar-benar 

memahami tugas dan tanggungjawab di 

medan operasi. Selain menjaga patok batas, 

juga harus mampu menjalin komunikasi 

sosial baik dengan masyarakat setempat, 

tokoh agama, tokoh masyarakat dan instansi 

terkait sehingga Kemanunggalan TNI Rakyat 

terwujud.
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“Kenali dan dekati masyarakat di sekitar 

pos, komunikasikan apabila ada hal-hal yang 

bisa dikerjakan bersama sehingga kalian 

diterima dengan baik,” ujarnya.

Pria kelahiran Indramayu Jawa Barat 

itu juga meminta kepada para Danpos untuk 

membuat posnya masing-masing menjadi 

tenang dan nyaman. Bangun Kebersamaan, 

kekompakan dan persaudaraan karena 

masing-masing pribadi menentukan sukses 

tidaknya Satgas.

Terakhir kata Surawahadi, jangan 

melakukan pelanggaran sekecil apapun, 

namun buatlah prestasi yang menjadi sejarah 

dan kebanggaan satuan sehingga menjadi 

satuan yang diperhitungkan khususnya di TNI 

AD.

Sementara itu, Kasdam IX/Udayana 

Brigjen TNI Candra Wijaya pada kesempatan 

sama mengucapkan terimakasih atas arahan 

yang diberikan kepada anggota Satgas Pamtas. 

Semua arahan yang diberikan merupakan 

pengalaman langsung di lapangan tugas 

operasi.

“Ini modal bagi seluruh anggota dalam 

melaksanakan tugas agar sukses dan gemilang, 

berangkat sehat dan utuh begitu juga kembali 

dalam keadaan selamat dan utuh semuanya,” 

tutup mantan Kadispenad tersebut.
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U
sai menunaikan tugas Misi 

Kemanusiaan Penanggulangan 

Bencana Banjir Kalimantan 

Selatan (Kalsel), Kapal ADRI-L 

(50) kembali ke home base 

dan bersandar di Pelabuhan Satangair 

Pusbekangad Jl. RE. Martadinata Tanjung 

Priok, Jakarta Utara, Rabu (10/2/2021).

Kapal yang berbobot 1.200 DWT 

(Deadweight Tonnage) mengangkut 64 

personel Satgas Penanggulangan Bencana 

(Gulben) Banjir Kalsel dengan 35 ABK 

disambut oleh Irjenad Letjen TNI Benny 

Susianto.

Dalam sambutan tertulis Kasad yang 

dibacakan oleh Irjenad, mengucapkan terima 

kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya 

atas dedikasi serta kerja keras dari seluruh 

awak ADRI 50 dan anggota Satgas Bantuan 

Kemanusiaan, yang telah menyelesaikan 

tugas ini dengan baik.

“Pemberian bantuan kemanusiaan 

ini merupakan komitmen dan salah satu 

bukti nyata dari pengabdian TNI AD, yaitu 

dengan senantiasa hadir dan siap membantu 

berbagai kesulitan yang dihadapi oleh rakyat 

Indonesia,” ujarnya.

“TNI AD akan selalu siap mengerahkan 

Alutsista serta sarana prasarana lainnya, 

untuk membantu mengatasi berbagai 

kesulitan masyarakat, pembangunan kembali 

fasilitas umum yang rusak akibat bencana 

alam, membuka akses jalan bagi daerah yang 

terisolir, distribusi bantuan logistik, serta 

berbagai manfaat lainnya,” tambahnya.
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Irjenad juga menambahkan agar para 

personel segera melakukan konsolidasi 

dengan baik sehingga siap kembali untuk 

melaksanakan tugas selanjutnya.

“Jangan pernah berhenti melakukan 

evaluasi agar tugas- tugas ke depan lebih baik 

lagi,” ucap Irjenad. “Jaga kesehatan dengan 

sebaik-baiknya termasuk keluarga di tengah 

pandemi Covid-19 dan setelah ini seluruh 

personel akan dilakukan swab sebelum 

kembali ke satuan asal,” jelas Irjenad.

Perlu diketahui bahwa Satgas Gulben 

TNI AD telah melaksanakan tugas bantuan 

kemanusiaan di wilayah Kalsel kurang lebih 

selama sebulan dengan membangun jembatan 

bailey sepanjang 18 meter dengan lebar 4 

meter di atas Sungai Pabahanan Kabupaten 

Tanah Laut dan mendirikan dapur lapangan 

di empat titik lokasi banjir.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut 

antara lain Asops Kasad Mayjen TNI 

Surawahadi, Kapusbekangad Mayjen TNI 

Isdarmawan Ganemoeljo, Kadispenad Brigjen 

TNI Nefra Firdaus, Wakapusbekangad Brigjen 

TNI Helly Guntoro dan Dircab Pusbekangad 

Brigjen TNI Agus Santoso.
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H
asil pelaksanaan penang-

gulangan dan pemulihan 

pasca bencana alam yang 

dilaporkan oleh Pangdam 

XIII/Merdeka Mayjen TNI 

Santos G. Matondang, M.M., M.Tr (Han) men-

dapatkan apresiasi dari Kepala Staf Angkatan 

Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa, 

dalam Video Conference (Vicon) yang digelar 

di Ruang Yudha Kodam XIII/Merdeka, Sabtu 

(23/1/2021).

Kepala Penerangan Kodam 

(Kapendam) XIII/Merdeka Kolonel Kav 

M. Jaelani membenarkan hal tersebut 

melalui keterangannya yang mengatakan 

bahwa pergerakan personel dalam rangka 

penanggulangan bencana alam di Kota Manado 

beserta hasilnya yang dilaporkan Pangdam XIII/

Merdeka mendapatkan apresiasi dari Kasad.

“Apresiasi diberikan Bapak Kasad atas 

pencapaian Kodam XIII/Merdeka dalam 

penanggulangan bencana alam di Kota 

Manado” ujar Kapendam. Selain itu dalam 

keterangannya, Kapendam juga menjelaskan 

bahwa Kasad mengapresiasi atas upaya Kodam 

XIII/Merdeka dalam menanggulangi bencana 

alam yaitu memulihkan situasi pasca bencana 

alam diantaranya pembersihan rumah 

warga, pembersihan jalan, pendataan warga, 

pengevakuasian warga dan pendistribusian 

logistik.

Dalam Video conference tersebut 

Pangdam XIII/Merdeka didampingi oleh 

beberapa pejabat Kodam XIII/Merdeka 

diantaranya Kasdam XIII/Merdeka Brigjen 

TNI Wirana Prasetya Budi, S.E., Danrem 131/

Stg Brigjen TNI Prince Meyer Putong, Para 

Asisten dan Kabalak Kodam XIII/Merdeka 

serta Dandim 1309/Mdo.
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M
antan atlet voli Indonesia 

Aprilia Santini Manganang 

akhirnya sah sebagai laki-

laki dan telah berganti nama 

menjadi Aprilio Perkasa 

Manganang. Keputusan itu datang setelah 

Pengadilan Negeri (PN) Tondano mengabulkan 

permohonan penggantian nama dan jenis 

kelamin Aprilia di mata hukum. 

Berjenis kelamin perempuan 

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) TNI 

Jenderal Andika Perkasa mengatakan, Aprilia 

menderita kelainan hipospadia kategori serius. 

Karena keterbatasan peralatan medis, Aprilia 

Manganang ditetapkan berjenis kelamin perempuan berdasarkan tampilan fisik. 
Menurut KSAD, mengutip Kompas.com, 10 

Maret 2021, Aprilia Manganang ketika lahir 

tidak mendapat perawatan dan pemeriksaan 

lanjutan meski menderita hipospadia. 

Keterbatasan ekonomi keluarga menjadi alasan 

utama tak ada pemeriksaan lebih lanjut. Aprilia 

Manganang pun pada akhirnya tercatat sebagai 

perempuan di akta kelahiran maupun di kartu 

tanda penduduk (KTP). 

Jadi atlet voli putri 

Ketertarikannya di dunia bola voli mulai 

muncul setelah melihat kakaknya menerima 

penghasilan dari cabang olahraga itu. Pada 

2011, Aprilia Manganang direkrut tim voli 

bernama Alko Bandung. Sejak saat itu, nama 

Aprilia Manganang terus dikenal publik karena 

kemampuannya hingga dilirik oleh sejumlah 

tim voli papan atas tanah air. Pada 2015, Aprilia 

Manganang direkrut oleh Jakarta Elektrik PLN 

dan sukses mempersembahkan juara Proliga 

di musim pertamanya. Di level timnas putri 

Indonesia, Aprilia Manganang juga sukses 

mempersembahkan medali perak SEA Games 

2017 dan dua perunggu SEA Games (2013 dan 

2015). Karena cedera 

panjang, Aprilia pun 

memutuskan untuk 

pensiun dini dari bola 

voli pada 2020. 

Bergabung TNI 

AD 

Pada 2016, 

anak dari 

pasangan Akip 

Zambrut Manganang 

dan Suryati Bori ini 

mengabdikan TNI AD melalui 

program prestasi. Saat itu, 

ia masih berstatus 

sebagai seorang 

perempuan. 
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“Itulah kenapa AD saat itu memutuskan 

merekrut Aprilia dalam program rekrutmen 

khusus Bintara yang berprestasi dan Aprilia 

termasuk salah satu yang direkrut jadi Bintara 

TNI AD,” kata Andika. Sebagai anggota Korps 

Wanita Angkatan Darat (Kowad), Aprilia 

Manganang bertugas di bagian jasmani 

karena memiliki prestasi di bidang olahraga. 

Di tempat ini, ia mengalami pengalaman 

unik. Sebab, ia terpaksa harus berdandan dan 

memakai sepatu high heels saat acara resmi. 

“Saya disuruh pakai rok, sepatu high heels 

yang tingginya lima senti, dan jalan harus 

feminim. Saya pun sebenarnya enggak mau 

ngaku kalau itu saya,” tutur Aprilia seraya 

tertawa. 

Pemeriksaan medis 

Pada 3 Februai 2021, Aprilia menjalani 

pemeriksaan medis pertama. Hal ini 

dilatarbelakangi oleh kejanggalan dalam kondisi fisik Aprilia Manganang yang 
ditemukan Andika Perkasa dan pejabat TNI 

lainnya. Andika Perkasa kemudian memanggil 

Aprilia Manganang ke Jakarta untuk menjalani 

pemeriksaan lanjutan di RSPAD Gatot Subroto. 

Dipastikan laki-laki 

Hasil pemeriksaan medis menunjukkan 

Aprilia Manganang lebih memiliki organ 

tubuh laki-laki. Tidak hanya itu, kadar 

hormon testosteron yang identik dengan 

laki-laki juga ditemukan lebih tinggi di tubuh 

Aprilia Manganang. Dengan hasil tersebut, 

maka Aprilia Manganang dipastikan berjenis 

kelamin laki-laki. 

Hasil pemeriksaan itu kemudian 

membuat Andika Perkasa menawarkan 

Aprilia Manganang naik meja operasi 

(correction surgery). “Aprilia Manganang 

bukan transgender. Bukan juga interseks. 

Tidak masuk dalam kategori itu semua. Saya tahu definisinya dan tim dokter pun tahu semua definisinya,” ujar Andika Perkasa. 
“Aprilia Manganang menderita kelainan 

hipospadia. Jadi, selalu kembalikan ke situ,” 

sambungnya. 

Mengajukan perubahan nama dan jenis 

kelamin 

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan 

Negeri Tondano secara virtual, Jumat 

(19/3/2021), salah satu tim kuasa hukum 

Aprilia Manganang, Kolonel CHK Anggiat 

Lumban Toruan membacakan berkas 

permohonan perubahan nama, jenis kelamin, 

dan data administrasi kepada majelis hakim. 

Dalam permohonannya, Anggiat mengajukan 

perubahan nama Aprilia Santini Manganang 

menjadi Aprilio Perkasa Manganang. 

“Mengganti identitas nama dari nama 

semula Aprilia Santini Manganang menjadi 

Aprilio Manganang,” kata Anggiat. Pengadilan 

pun mengabulkan permohonan tersebut. 

“Menetapkan pergantian nama pemohon 

yang semula bernama Aprilia Santini 

Manganang berubah menjadi nama Aprilio 

Perkasa Manganang,” ujar Majelis Hakim Nova 

Loura Sasube. “Menetapkan pemohon Aprilia 

Santini Manganang mengubah jenis kelamin 

dari semula jenis kelamin perempuan menjadi 

jenis kelamin laki-laki,” lanjutnya.
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B
ertempat di Markas Besar 

Angkatan Darat (Mabesad), 

Tentara Nasional Indonesia 

Angkatan Darat (TNI AD) 

menerima bantuan hibah  6 

(enam) unit kendaraan khusus ambulans jenis 

Toyota Hiace Premio  dari PT. Kebun Tebu  Mas 

dan PT. Sugar Labinta, Selasa (9/2/2021).

Direktur PT. Kebun Tebu Mas dan PT. 

Sugar Labinta, Ali Sandjaja Boedidarmo 

menyerahkan hibah kendaraan ambulans 

kepada TNI AD  yang diwakili  Kepala Pusat 

Peralatan Angkatan Darat  (Kapuspalad) 

Mayjen TNI Sigid Witjaksono, S.I.P, M.Si 

dengan disaksikan oleh Kepala Staf Angkatan 

Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa.

Selanjutnya 

kendaraan khusus 

ambulans tersebut 

segera didistribusikan 

kepada enam Rumah Sakit 

(Rumkit) di lingkungan TNI AD, yakni Rumkit 

Tk. III dr. Soetarto Yogyakarta, Rumkit Tk. III 

Slamet Riyadi Solo, Rumkit Tk. IV Salak Bogor, 

Rumkit Tk. IV Kencana Serang, Rumkit Tk. 

IV J.A. Dimara Manokwari dan Rumkit Tk. IV 

Merauke.

Enam unit kendaraan khusus ambulans 

ini juga disebut Mini ICU (Intensive Care 

Unit)  yang dilengkapi dengan sentral oksigen 

meliputi 2 buah tabung oksigen berkapasitas 

1 M3,   1 buah regulator standar, 1 set selang 



J MAJALAH PALAGAN J JEdisi Maret 2021 19

oksigen tekanan tinggi dengan sistem press, 

1 set pengatur oksigen dengan kran on/off, 1 set flowmeter dan humidifier, 1 buah nasal 
canulla, serta 1 buah masker oksigen. 

Selain itu, kelengkapan lainnya dalam 

ambulans ini terdiri dari ambulance automatic 

stretcher lengkap dengan matras dan strap, 

inverter, instalasi electrical, handscrub, 

handscoon, tissue, scoop stretcher, Long Spine 

Board (LSB), monitor pasien, saturasi oksigen, 

peralatan ventilator, peralatan Sunction, ring 

pump, 1 set intubasi, 1 set peralatan bedah, 

1 set peralatan tindakan Naso Gastric Tube 

(NGT), kateter dan infus. 

Acara penyerahan hibah kendaraan 

khusus ambulans tersebut berjalan tertib 

dan lancar dengan berpedoman pada 

protokol kesehatan. Acara tersebut diawali penayangan profil PT. Tebu Mas dilanjutkan 
penandatanganan berita acara kedua belah 

pihak antara PT. Kebun Tebu Mas dan PT. Sugar 

Labinta dengan TNI AD serta peninjauan 

kendaraan khusus ambulans yang dihibahkan.

Hadir dalam kegiatan tersebut Irjenad, 

Ka RSPAD Gatot Soebroto, Aster Kasad, 

Aslog Kasad, Kapuskesad dan para Karumkit 

penerima hibah. (Dispenad)
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K
epala Staf Angkatan Darat 

(Kasad) Jenderal TNI Andika 

Perkasa menyerahkan tugas 

dan tanggung jawab jabatan 

Wakil Kepala Staf Angkatan 

Darat (Wakasad) kepada Mayjen TNI Bakti 

Agus Fadjari, S.I.P.,bertempat di Tribun 

Gedung E, Markas Besar Angkatan Darat 

(Mabesad), Jakarta, Jumat (5/3/2021).

Selain penyerahan jabatan Wakasad, 

Jenderal TNI Andika Perkasa pada kesempatan 

yang sama juga memimpin serah terima 

jabatan (Sertijab) Pangdam IV/Diponegoro, 

Pangdam XVI/Pattimura dan Kepala Dinas 

Penelitian dan Pengembangan Angkatan 

Darat (Kadislitbangad).
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Jabatan Wakasad sempat mengalami 

kekosongan dan diserahkan kepada Kasad 

Jenderal TNI Andika Perkasa hingga 

ditunjuknya pejabat Wakasad yang baru 

setelah pejabat Wakasad sebelumnya, Letjen 

TNI Herman Asaribab meninggal dunia pada 

tanggal 14 Desember 2020 lalu.

Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari 

sebelumnya menjabat sebagai Pangdam IV/

Diponegoro dan juga pernah menjabat sebagai 

Asisten Teritorial (Aster) Kasad pada periode 

25 Januari 2019 – 18 Juni 2020. Pengangkatan 

Mayjen TNI Bakti Agus Fadjari berdasarkan 

Surat Keputusan Panglima TNI Nomor 

Kep/145/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 

tentang pemberhentian dari dan pengangkatan 

dalam jabatan di lingkungan TNI.

Pria lulusan Akademi Militer 1987 ini, 

memiliki berbagai pengalaman tugas dan 

jabatan strategis di lingkungan Angkatan 

Darat termasuk berbagai penugasan operasi 

militer juga telah banyak dilalui suami dari 

Kapten Ckm (K) Baiq Dewi Komalasari. Mayjen 

TNI Bakti Agus Fadjari lahir di Purwokerto, 

Jawa Tengah pada 1 Agustus 1964 dan telah 

dikaruniai dua orang putra, Alif Fadjari dan 

Kautsar Fadjari.

Dengan promosi Mayjen TNI Bakti 

Agus Fadjari menduduki jabatan Wakasad, 

maka jabatan Pangdam IV/Diponegoro 

juga beralih kepada Mayjen TNI Rudiyanto 

yang sebelumnya menjabat Deputi Bidang 

Koordinasi Pertahanan Negara Kementerian 

Polhukam RI.

Jabatan lain yang diserahterimakan 

adalah Pangdam XVI/Pattimura dari Mayjen 

TNI Agus Rohman S.I.P., M.I.P. kepada Mayjen 

TNI Jeffry Apoly Rahawarin yang sebelumnya 

menjabat Staf Ahli Bidang SDM dan Teknologi 

Kemenko Polhukam RI, selanjutnya Mayjen 

TNI Agus Rohman,S.I.P.,M.I.P. akan menempati 

pos jabatan baru sebagai Pangkogabwilhan III.

Terakhir jabatan Kadislitbangad 

diserahterimakan dari Brigjen TNI Marjani, 

S.I.P kepada Kolonel Inf Terry Tresna Purnama, 

S.I.Kom., M.M. Sedangkan Brigjen TNI Marjani, 

S.I.P. menduduki jabatan baru sebagai Bandep 

Urusan Informasi dan Pengolahan Data Setjen 

Wantanas RI. (Dispenad)
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K
epala Staf Angkatan Darat 

(Kasad) Jenderal TNI 

Andika Perkasa menggelar 

Rapim TNI AD TA  2021 

untuk menyampaikan 

berbagai kebijakan strategis TNI AD di tahun 

2021 dalam upaya membangun TNI AD yang 

adaptif. Acara diselenggarakan di lantai dasar 

Gedung E, Markas Besar Angkatan Darat 

(Mabesad), Selasa (23/2/2021).

Kagiatan Rapim TNI AD TA 2021 

merupakan tindak lanjut dari Rapim TNI-Polri 

yang dilaksanakan di Mabes Polri, baik secara fisik maupun secara daring pada tanggal 15 
Februari 2021 lalu. Tujuan Rapim TNI AD 

adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan 

Program dan Anggaran TA 2020, menyamakan 

persepsi, menyampaikan kebijakan dan garis 

besar petunjuk pelaksanaan Program dan 

Anggaran TA 2021.

Dalam Rapim yang mengusung tema 

“Membangun TNI Angkatan Darat yang 

Adaptif”, seluruh kebijakan strategis TNI AD 

dalam pelaksanaannya diselaraskan dengan 

situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang 

masih berlangsung, sehingga penyampaian 

evaluasi program kerja dan anggaran TA 2020 

maupun program kerja dan anggaran TA 2021 
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yang telah dilakukan refocusing dan realokasi 

belanja disusun dengan menyesuaikan 

kondisi tersebut.

Rapim TNI AD TA 2021 dihadiri 

sejumlah 264 pejabat di lingkungan TNI AD 

baik secara langsung di Mabesad maupun 

melalui Virtual dari wilayahnya masing-

masing. Adapun materi pembahasan pertama 

tentang evaluasi program kerja TNI AD TA  

2020 yang dibawakan oleh Irjenad, Letjen 

TNI Benny Susianto, S.I.P., dilanjutkan dengan 

paparan sesuai bidang masing-masing dari 

Irjenad dan para Asisten Kasad.

Sementara itu dalam sambutan 

sebelum menutup acara, Kasad menekankan 

kepada para pimpinan TNI AD yang hadir 

untuk menindaklanjuti semua kebijakan 

dan penekanan yang telah disampaikan. 

Menurutnya, itulah esensi dari tema Rapim 

TNI AD TA 2021.

“Itulah yang kami maksud dengan 

adaptif. Apa yang kurang, ya terus diperbaiki. 

Apa yang sudah bagus, pasti masih ada celah 

untuk ditingkatkan lagi,” terang Andika.

Selain itu, Kasad juga menyampaikan 

keprihatinannya atas meningkatnya jumlah 

kematian prajurit dan PNS TNI AD akibat 

sakit. Untuk itu, dirinya berharap para 

komandan satuan dapat terketuk hatinya 

dan berupaya mencari solusi mengatasi hal 

ini. Salah satunya dengan meningkatkan kepedulian atas kondisi fisik dan kesehatan 
anggotanya, serta menggalakkan olahraga di 

satuannya masing-masing.

“Tahun 2019 kemarin, kita kehilangan 

prajurit dan PNS TNI AD sebanyak 385 orang 

yang disebabkan oleh sakit. Tahun 2020 

yang meninggal karena sakit meningkat 

menjadi 714 orang, hampir dua kali lipat. 

Oleh karena itu, yang sudah kita lakukan dua 

tahun terakhir, budaya olahraga setiap hari, 

lakukan!,” tandasnya.

Hadir dalam kegiatan di Mabesad 

diantaranya Koorsahli Kasad, Dankodiklat, 

Danpuspomad, Danpusterad, Ka RSPAD GS 

serta Kaskostrad. (redaksi)
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S
ebanyak 50 Kodim (Satgas 

TMMD) di 15 Kodam jajaran 

TNI AD siap memberikan 

pengabdian terbaiknya 

untuk mewujudkan sinergi 

membangun negeri di awal tahun 2021 ini 

melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun 

Desa (TMMD) berupa Operasi Bakti TNI 

yang dilaksanakan secara terpadu dan lintas 

sektoral bersama Kementerian, Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah 

Daerah serta Komponen Masyarakat sebagai 

upaya untuk mendukung percepatan 

pembangunan di daerah.

Hal ini disampaikan Wakil Asisten 

Teritorial (Waaster) Kasad Bidang Tahwil, 

Komsos dan Bakti TNI Brigjen TNI Toto 

Nurwanto, S.I.P., M.Si. mewakili Aster Kasad 

selaku Pati Bidang Perencanaan Penanggung 

Jawab Operasional (PJO) TMMD, saat 

membuka dan memimpin Rakornis TMMD 

ke-110 melalui video conference di Gedung 

E, Puskodalad Mabesad, Jakarta Pusat, Kamis 

(18/2/2021).

Dengan menerapkan protokol kesehatan 

Covid-19, Rakornis TMMD yang diikuti secara 

tersebar di Puskodal masing-masing Kotama 

dan Kodim itu, Brigjen TNI Toto Nurwanto 

menyampaikan bahwa TMMD ke-110 akan 

dilaksanakan selama 30 hari (2 – 31 Maret 

2021) dan dilaksanakan secara serentak di 

50 Kabupaten/Kota, dengan mengerahkan 

7500 prajurit yang tergabung pada 50 Satgas 

TMMD.

Dengan mengusung tema “TMMD Wujud 

Sinergi Membangun Negeri”, disampaikan 

lebih lanjut oleh Waaster Kasad bahwa TMMD 

ke-110 ini merupakan TMMD yang pertama 

dilaksanakan di awal tahun 2021, dengan 

sasaran prioritas terutama kepada daerah 

miskin tertinggal, terisolir dan terpencil, 
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daerah kumuh perkotaan, daerah perbatasan 

dan pulau terluar, serta daerah yang terkena 

dampak bencana alam.

“Untuk itu saya tekankan agar 

dalam pelaksanaannya dilakukan secara 

terkoordinasi dengan semua pihak, sehingga 

terjalin sinergitas untuk mengoptimalkan hasil 

TMMD yang tepat sasaran dalam mewujudkan 

Desa TMMD sebagai percontohan desa yang 

berwawasan kebangsaan,” ucapnya.

Lebih lanjut Waaster Kasad 

menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan 

TMMD ke-110 TA 2021 juga dilaksanakan 

Lomba Karya Jurnalistik yang diikuti oleh 

para Kapendam, para Kapenrem, Dansatgas 

TMMD, wartawan media cetak/online 

dan elektronik nasional serta daerah, dan 

diharapkan penyelenggaraan TMMD ke-110 

ini dapat dipublikasikan lebih masif lagi.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Dirjen 

Kesmas Kemenkes RI drg. Kartini Rustandi, 

M.Kes. secara virtual juga memaparkan 

tentang “Intervensi Kesehatan Lingkungan 

tahun 2021 dalam kegiatan TMMD”. 

Diungkapkan Kartini bahwa tahun 2021 

merupakan tahun kedua intervensi kesehatan 

lingkungan pada daerah sulit melalui 

peningkatan kualitas sanitasi lingkungan 

kerja sama dengan TNI AD dengan target 150 

desa. Manfaat yang dirasakan masyarakat baik 

peningkatan kualitas lingkungan maupun 

peningkatan kualitas ekonomi masyarakat 

sangat berdampak positif.

Rakornis TMMD ke-110 tersebut, 

dihadiri langsung oleh Waaster Panglima 

TNI, para Pejabat TNI dan Polri, perwakilan 

Dirjen Kementerian RI, serta diikuti secara 

virtual oleh para Kasdam, Aster Kasdam, 

Kapendam, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, 

Kepala Bappeda, serta para Dansatgas TMMD 

ke- 110.
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K
odiklatad bersama dengan 

Kodam III/Siliwangi 

bersinergi dalam menggelar 

bakti sosial (baksos) kepada 

masyarakat yang terdampak 

Covid-19 di sepanjang wilayah Tasikmalaya 

hingga Pangandaran, Jawa Barat.

Dalam keterangan tertulis Penerangan 

Kodiklatad, Senin (8/2/2021), baksos ini 

merupakan rangkaian dari kegiatan yang 

dilakukan Komandan Kodiklatad Letjen TNI 

A.M Putranto bersama dengan komunitas 

Ganesha Cycling Club (GCC), Ganesha Ladies 

Cycling Club (GLCC) dan New Concept Cyclery 

(NCC).

Kegiatan baksos ini dilaksanakan dengan 

bersepeda sejauh 102 kilometer yang diselingi 

pembagian 350 paket sembako kepada 

masyarakat di lima titik wilayah Tasikmalaya 

menuju Pangandaran. Pelaksanaan baksos 

bertempat di Kodim 0612/Tasikmalaya, 

Kantor BKPPD Banjar, SDN 1 Cibadak, SMPN 1 

Kali Pucang, dan Koramil 1320/Pangandaran.

Dalam sambutannya, Dankodiklat TNI 

AD menyampaikan bahwa kegiatan gowes 

ini memiliki tujuan untuk meningkatkan 

immunitas tubuh yang sangat penting di 

tengah situasi pandemi Covid-19.

“Namun bukan hanya itu, ini juga sebagai 

cara untuk mempererat hubungan silaturahmi 

antara Kodiklat TNI AD dengan para warga di 

sini,“ ucapnya. Lebih lanjut dikatakan, pada 

masa pandemi Covid-19 ini, kegiatan olaraga 

seperti bersepeda di samping bertujuan 

untuk kesehatan juga menjadikan jiwa kita 

menjadi gembira.

“Hal inilah yang membuat imunitas kita 

semakin meningkat dan kuat, di samping 

harus mengkonsumsi makanan yang bergizi,“ 

imbuhnya. Pada kesempatan yang sama, 

Komandan Kodim 0612/Tasikmalaya, Letkol 

Inf Ary Sutrisno, S.I.P. mengucapkan terima 

kasih kepada Dankodiklat TNI AD karena 

telah membantu para warga sekitar yang 

mengalami kesulitan di tengah pandemi 

Covid-19.

“Kami sangat mengapresiasi kepedulian 

keluarga besar Kodiklatad dalam kegiatan 

ini, semoga dapat membantu warga yang 

mengalami kesulitan ekonomi dampak dari 

pandemi Covid-19, “ tuturnya. Kegiatan yang 

dilaksanakan dengan tetap memedomani 

protokol kesehatan ini berjalan lancar penuh 

keakraban dan kekeluargaan antara keluarga 

besar Kodiklatad dengan masyarakat sekitar, 

serta aparat dari Kodim Tasikmalaya dan 

Ciamis.
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K
omandan Sekolah Staf dan 

Komando Angkatan Darat 

(Dansekoad), Mayjen TNI 

Dr. Anton Nugroho, MMDS., 

M.A. membuka Pendidikan 

Reguler Seskoad (Dikreg) Angkatan LX TA 

2021 secara virtual bertempat di Gedung 

Jenderal Gatot Subroto Seskoad Bandung.

Dalam keterangan tertulis Penerangan 

Seskoad, Kamis (14/1/2021), pembukaan 

pendidikan secara virtual ini diikuti 451 

Perwira Siswa (Pasis) terdiri dari 437 Pasis 

TNI AD, 9 Pasis dari Polri dan 5 Pasis negara 

sahabat yaitu dari Korea Selatan, Malaysia, 

Pakistan , Thailand dan Singapura.

Hadir dalam upacara tersebut Aspers 

Kasad yang diwakili oleh Waaspers Kasad 

bidang Binpers, Dansesko TNI diwakili oleh 

Dosen Madya Sesko TNI, Wadansekoal, 

Danseskoau, Kasespimti Polri, Kasespimmen 

Polri, Paban Opsdik Sdirdik Kodidklatad, 

Paban IV/Bindik Spersad serta pejabat Rektor 

Universitas Unhan, ITB, Unpad dan Unjani 

secara virtual dari tempat masing masing 

satuan.

Pada pembukaan Dikreg LX Seskoad, 

Rabu (13/1/2021) tersebut, Komandan 

Seskoad menyampaikan bahwa Dikreg 

XL Seskoad telah menggunakan sistem 

pembelajaran baru yaitu Adult Learning 

System yang mengimplementasikan 

melalui metode belajar Student Center yang 

mendukung budaya membaca dan menulis 

sehingga Pasis fokus pada olah pikir untuk 

menghasilkan ide dan gagasan yang inovatif 

dan kreatif.
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Lebih lanjut dikatakan, Sebagai Center 

Of Excellence, Seskoad adalah lembaga 

pendidikan umum tertinggi di lingkungan 

TNI AD sekaligus melaksanakan pengkajian 

strategis dalam rangka mendukung tugas 

pokok TNI AD.

“Salah satu implementasi transformasi 

TNI AD adalah melalui pembangunan dan 

peningkatan kualitas sumber daya prajurit. 

Pendidikan Reguler Seskoad dilakukan secara 

terus menerus sebagai upaya peningkatan 

kualitas keluaran perwira dihadapkan dengan 

perkembangan lingkungan strategis yang 

semakin kompetitif, “ ujar Danseskoad dalam 

amanatnya.

Danseskoad juga menyampaikan 

beberapa penekanan kepada para Pasis untuk 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 

sebagai landasan dalam kehidupan sehari-

hari, mengutamakan kedewasaan dalam 

bersikap, berpikir dan bertindak selama 

proses belajar mengajar di Seskoad, 

memelihara semangat kejuangan, memotivasi 

dan kreativitas belajar selama mengikuti 

pendidikan di Seskoad, memanfaatkan 

sarana teknologi yang ada untuk menunjang 

proses belajar serta menjaga kesehatan dan 

tingkatkan kewaspadaan diri serta lingkungan 

di tengah masih mewabahnya Covid-19 

dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar ini, para Pasis Dikreg LX Seskoad 

akan menjalani program belajar Out Campus 

dan In Campus yang dilaksanakan selama 

enam bulan. (Dispenad)
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M
omentum  kembali 

bergulir,  setelah  sukses  

melaksanakan  Kejuaraan  

Beladiri Militer Piala 

Kasad Tahun 2020. Kini 

Dinas Jasmani TNI AD mendapat kepercayaan 

dari Komando  Strategis  Angkatan  Darat  

(Kostrad)  untuk  melatih  para  Prajuritnya  

menimba ilmu tentang Beladiri Militer, 

program latihan ini dilaksanakan dalam 

jangka waktu 1 bulan terhitung  mulai tanggal 

20 Februari  sampai  dengan 20 Maret  2021  

dengan  3  lokasi berbeda  yaitu  di  Divisi  1  

Kostrad  Cilodong  sebanyak  590  Prajurit  

dilatih  oleh  Serka Muldiansyah  dan  Serda  

Edo  Morsen,  Divisi  2  Kostrad  Sidodadi  

sebanyak  760  Prajurit dilatih  oleh  Serka  

Usman  Sihombing  dan  Serda  Imam  Prayoga  

serta  Divisi  3  Kostrad Kariango sebanyak 

300 Prajurit dilatih oleh Serka Rusdi Alam 

dan Sertu Hernius.

Latihan   Beladiri   Militer   ini   

diproyeksikan   menjadi   salah   satu   upaya   

untuk meningkatkan Profesionalisme Prajurit 

di Bidang Jasmani, menumbuh kembangkan 

jiwa dan semangat juang serta kemajuan 

Beladiri Militer sebagai Beladiri WAJIB bagi 

Prajurit TNI Angkatan Darat menurut Kepala 

Dinas Jasmani TNI AD Brigjen TNI Khairul 

Anwar M, S.H., M.Tr.(Han).

Tak disangkal lagi, menguasai ilmu 

Beladiri Militer bisa membuat kepercayaan 

diri Prajurit naik,  karena  proses  untuk  

meraihnya  membutuhkan  

waktu  serta  ketekunan. 

Tidak  mudah  memang  

bisa  melewati  proses  

itu  semua,  namun  

selalu  ada  kepuasan 

tersendiri ketika mampu 

melakukan hal-hal 

yang tidak semua orang 

bisa capai. Manfaat dari  

perjuangan  selama  latihan  

serta  waktu  yang  dikorbankan  

untuk  berlatih  Beladiri Militer akan terasa 

ketika mengetahui apa saja yang bisa 

dilakukan untuk melindungi diri saat berada 

dalam situasi bahaya. Rasa aman tersebut 

bisa membuat Prajurit fokus pada berbagai 

hal penting lainnya. Beladiri Militer juga 

akan membuat Prajurit memiliki mental yang 

tangguh serta selalu berpikir positif, tentu 

saja bekal ini bisa menjadi senjata penting 

dalam membangun jaringan dan karier.

Dilihat dari berbagai Divisi Kostrad yang 

telah berlatih, menunjukkan antusiasme dan  

pola  pembinaan  satuan  untuk  memberikan  

yang  terbaik.  Semoga  terobosan terbarukan  

dibawah  kepemimpinan Kepala  Dinas  

Jasmani  TNI  AD  ini  memberikan dampak 

positif untuk kemajuan Beladiri Militer. 

Semoga  Satuan  Satuan  lain  di  Jajaran  

TNI  AD  bisa  mengimplementasikan Beladiri  

Militer  seperti  halnya  Komando  Strategis  

Angkatan  Darat  (Kostrad)  yang berjuang  

dengan  kokoh  mendatangkan  pelatih  dari  

Dinas  Jasmani  TNI  AD  “Ksatria Trengginas 

Handal” agar mempunyai Prajurit yang 

mampu melenyapkan nafsu angkara murka 

seluruh  musuh,  baik  dari  dalam  maupun  

luar  negeri  serta  mewujudkan  cita-cita 

rakyat,  bangsa  dan  Negara  yang  adil  dan  

makmur  berdasarkan  Pancasila  “Yudha 

Nirbaya Bhakti”.
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K
epala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat 

(Kadispenad) Brigjen TNI Nefra Firdaus, S.E.,M.M. 

memimpin Rapat Kerja Teknis Penerangan 

(Rakernispen) TNI AD TA. 2021 bertempat di 

Hotel Pullman Podomoro City Jakarta Barat, 

Senin (1/3/2021).

Dalam pengarahannya  Kadispenad menyampaikan beberapa 

program kerja yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Penerangan 

di lingkungan TNI AD, serta mengevaluasi kegiatan yang telah 

dilaksanakan sebelumnya pada TA. 2020, dalam rangka 

memperbaiki kinerja Penerangan TNI AD yang lebih 

baik ke depan khususnya pada TA. 2021.

Sementara itu,  Komandan Pusat Sandi dan Siber 

TNI AD (Danpussansiad) Brigjen TNI Iroth Sonny 

Edhie  pada paparannya tentang Strategi Pengamanan 

Website dan Media Sosial mengatakan bahwa harus 

ada koordinasi yang terintegrasi antara unsur Sandi, 

Intelijen dan Penerangan terkait penangkalan dan 

penindakan terhadap serangan Siber berupa virus 

dan malware yang berulang kali terjadi terhadap 

Website dan Sosial Media jajaran TNI AD.

“Saya menghendaki agar 
Kinerja Penerangan TNI AD 
khususnya pejabat satuan 

Penerangan semakin lama, 
semakin membaik dan 
Profesional serta dapat 

menjawab tantangan tugas 
ke depan dalam rangka 

mendukung tugas pokok TNI 
AD,” ujar Nefra.

Menurut Iroth ancaman Siber ada 

berbagai macam sehingga perlu memperkuat 

komunitas guna melindungi infrastruktur 

kritis di lingkungan Angkatan Darat, termasuk 

juga mengantisipasi potensi ancaman non fisik lainnya.
Dalam acara Rakernispen juga disajikan 

pembekalan tentang PPID (Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi) yang dipaparkan 

oleh Kabidpenum  Puspen TNI Kolonel Laut 

(KH) Dr. Drs. Edies Riyanto, M.Si. Dalam 

paparannya Edies mengatakan bahwa PPID 

sebagai tindak lanjut dari UU No. 14 Tahun 

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

harus dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh 
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PPID di lingkungan TNI AD beserta jajarannya 

sebagai PPID pelaksana sesuai Keputusan 

Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 692 tanggal 

8 September 2020 tentang Pengangkatan 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi 

(PPID) di lingkungan TNI AD.

Selanjutnya Rektor Universitas Sahid 

Prof. Dr. Ir. H. Kholil, M.Kom. dalam paparannya 

tentang “Meningkatkan Literasi Media 

Untuk Membangun Strategi Komunikasi 

Publik Dalam Rangka Meningkatkan Citra 

TNI AD” mengungkapkan bahwa pentingnya 

merekonstruksi kembali suatu berita menjadi 

suatu informasi yang baru.

 “ Hal ini penting dilakukan dalam rangka 

memberikan pengaruh pembentukan opini 

yang luar biasa bagi publik atas suatu berita 

atau informasi yang dikemas secara baik 

melalui literasi media,” ungkapnya.

Kegiatan Rakernispen diikuti oleh 

114  pejabat Penerangan TNI AD dari unsur 

Kotama (Komando Utama) dan Balakpus 

(Badan Pelaksana Pusat) TNI AD serta unsur 

Penerangan tingkat Korem.

Berpedoman pada protokol kesehatan, 

Rakernispen yang diselenggarakan dengan 

salah satu agenda mengunjungi Komplek 

MNC Media Group dalam rangka silaturahmi 

media dan study banding.

Hadir pula pada kegiatan Rakernispen 

TNI AD antara lain Kapussansiad, Kabidpenum 

Puspen TNI, Sesdispenad dan perwakilan 

Puscabfung jajaran TNI AD. (Dispenad)
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J
alin kebersamaan untuk 

memperkuat sinergitas dengan 

instansi pemerintah, Direktorat 

Keuangan TNI Angkatan Darat 

(Ditkuad) menggelar gowes 

bareng bersama jajaran pejabat PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk, Jakarta, 

Jumat (8/1/2021).

Kegiatan gowes bareng tersebut diikuti 

sekitar 50 orang peserta terdiri dari Perwira 

Tinggi (Pati) Mabesad, personel Maditkuad 

serta pejabat BTN. Adapun jarak yang harus 

ditempuh oleh rombongan gowes sejauh 32 

Km, dengan mengambil start dari Maditkuad 

(Jl. Wahidin) – Monas – Kota Tua – Tubagus Angke sampai titik finish di Pantai Indah 
Kapuk (PIK) 2.

Selain untuk mempererat jalinan 

silaturahmi, kegiatan gowes bareng ini untuk 

meningkatkan kebugaran dan imunitas tubuh 

di masa pandemi Covid-19 saat ini, sehingga 

tubuh akan selalu sehat dan bugar.

Kegiatan gowes bareng bersama BTN 

digelar untuk menyampaikan pesan hidup 

sehat dengan olahraga sepeda serta dalam 

rangka silaturahmi guna memantapkan 

sinergitas yang sudah terjalin dengan baik. 

Apalagi olahraga sepeda merupakan salah 

satu olahraga yang ramah lingkungan, dapat 

keringat juga sehatnya.

Selama pelaksanaan kegiatan para peserta 

gowes tetap menerapkan protokol kesehatan 

yang ketat, seperti memakai masker, menjaga 

jarak, dan juga pemeriksaan suhu sebelum 

melakukan kegiatan.

Turut berpartisipasi dalam kegiatan 

gowes tersebut antara lain Irjenad Letjen 

TNI Benny Susianto S.I.P , Pa Ahli Tk. III 

Kasad Bid. Ekkudag Mayjen TNI Irwan Zaini, 

S.I.P., M.Hum, Dirkuad Brigjen TNI Temas,S.

Sos.,M.M, Kadispenad Brigjen TNI Nefra 

Firdaus, S.E.,M.M dan Direktur Remedial and 

Wholesale Risk BTN Ibu Elisabeth Novie 

Riswanti. (Dispenad)
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D
alam rangka menyambut 

HUT Korps Hukum TNI AD 

ke-69, Direktorat Hukum 

Angkatan Darat (Ditkumad) 

menyelenggarakan webinar 

yang diikuti oleh seluruh satuan hukum TNI 

AD di seluruh Indonesia dan berbagai element 

masyarakat baik dari akademisi maupun 

intelektual yang dilaksanakan di aula Sekolah 

Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM Jakarta 

Timur.

Dengan mengangkat tema “Peran Korps 

Hukum TNI AD Dalam Menyikapi Kondisi 

Darurat Negara”, kegiatan tersebut diawali 

dengan sambutan Direktur Hukum TNI AD 

Brigadir Jenderal TNI Dr. Tetty Melina S.H., 

M.H., yang menjelaskan bahwa pemilihan 

tema kali ini dengan melihat pada situasi dan 

kondisi negara Indonesia saat ini.

Rangkaian acara webinar yang dipimpin 

langsung oleh Direktur Hukum TNI AD 

Brigjen TNI Dr. Tetty Melina, S.H., M.H, pada 

hari Selasa (23/02/21), dan dipandu oleh 

moderator Mayor Chk Leonardo Kurnia, 

S.H., LL.M. ini menghadirkan narasumber 

tunggal yaitu Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. AM 

Hendropriyono S.T., S.H., M.H sebagai Ketua 

Senat Dewan Guru Besar STHM.

Dalam sambutannya, Dirkumad Brigjen 

TNI Dr. Tetty Melina S.H., M.H, mengungkapkan 

bahwa pemilihan tema webinar mengacu pada 

situasi negara saat ini, yaitu adanya potensi 
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berkembangnya sejumlah ancaman seperti 

terorisme, radikalisme, dan separatisme 

serta semakin meningkatnya ancaman 

wabah penyakit seperti Covid -19 yang dapat 

mengguncang stabilitas keamanan nasional.

“Sejumlah ancaman yang masih kita 

hadapi yaitu terorisme, radikalisme, dan 

separatisme serta pandemi Covid-19 yang 

masih perlu penanganan lebih lanjut, “ terang 

Jenderal bintang satu ini.

Sementara bertindak sebagai pemateri 

yaitu Ketua Senat Dewan Guru Besar STHM 

Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. AM Hendropriyono 

menyampaikan bahwa Doktrin TNI AD sebagai 

salah satu peraturan perundang-undangan 

bagi prajurit dalam melaksanakan operasi 

tidak boleh terhambat dalam melindungi gerak 

maju Angkatan Darat.

“Disinilah diperlukan peran Koprs Hukum 

TNI AD untuk selalu mengembangkan dan 

update aturan-aturan tersebut,”pungkasnya.

Dijalaskan lebih lanjut oleh Jenderal 

lulusan Akademi Militer Nasional tahun 1967 

ini, bahwa kapitalis digital supranasional, 

masyarakat 4.0, separatisme, radikalisme, 

pandemi, dan bencana alam yang menjadi kata 

kunci persoalan yang berkembang saat ini.

“Kapitalis digital supranasional yaitu 

seorang prajurit harus dapat menguasai dunia 

melalui teknologi digital, dengan teknologi 

dunia dapat menjadi tanpa batas dan yang 

terpenting Korps Hukum TNI AD harus 

segera menetapkan strategi yang baik guna 

menghadapinya guna menyambut revolusi 

industri 4.0 yang saat ini sudah tidak dapat 

dihindari, ” terangnya.

Diterangkan selanjutnya bahwa dalam 

menghadapi berkembangnya separatisme 

dan radikalisme, Korps Hukum TNI AD 

harus menjadi bagian yang terpenting 

dalam menyusun strategi pembuatan 

aturan hukum, sehingga dapat mendorong 

terciptanya regulasi bagi prajurit dalam upaya 

menanggulangi hal tersebut.

Terkait dengan hal ini, Prof Hendropriyono 

mendorong agar Korps Hukum TNI AD tampil 

ke depan untuk menyusun regulasi yang dapat 

memberikan perlindungan (hukum) atas 

temuan-temuan baru semacam demikian, 

dan secara aplikatif di lapangan warga Korps 

HukumTNI AD harus ikut berperan sebagai influencer untuk mengajak masyarakat dalam 
mendukung keberhasilan dari pengembangan 

temuan-temuan baru semacam itu.

Webinar tersebut juga dihadiri oleh 

pejabat-pejabat di lingkungan Direktorat 

Hukum Angkatan Darat, Kepala Hukum 

Kotama, pejabat di lingkungan Sekolah 

Tinggi Hukum Militer AHM-PTHM, Dosen dan 

mahasiswa STHM serta sekitar 658 partisipan 

dengan peserta nyata 790 orang lainnya. 

(Dispenad)



J MAJALAH PALAGAN J JEdisi Maret 2021 35

S
ebanyak 55 orang calon jamaah 
umrah penghargaan Kepala 
Staf Angkatan Darat (Kasad) 
terdiri dari 51 pria dan 4 wanita 
secara resmi dilepas oleh Kepala 

Dinas Pembinaan Mental Angkatan Darat 
(Kadisbintalad) Brigjen TNI Edison, S.E., M.M 
di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, 
Senin (1/2/2021).

Dalam sambutannya, Kadisbintalad 
menyampaikan, umrah penghargaan Kasad 
merupakan suatu bentuk penghargaan 
dari pimpinan Angkatan Darat kepada 
prajurit dan PNS TNI AD yang berprestasi 
sekaligus memiliki kinerja baik dan aktif 
dalam kegiatan agama, sehingga diharapkan 
mampu memberikan contoh kepada anggota 
di satuan masing-masing agar ikut terpacu 
untuk bekerja lebih baik dan profesional.

“Merupakan suatu kerinduan dan cita-
cita besar bagi setiap umat Islam yang ingin 
menjawab panggilan Allah SWT untuk 
beribadah, bersujud di depan Ka’bah, sehingga 
kesempatan bagi prajurit maupun PNS TNI 
AD, untuk memanfaatkan secara optimal guna 
meningkatkan kadar spiritual umumnya dan 
peningkatan iman pada khususnya”, ujarnya.

Lebih lanjut diungkapkan Kadisbintalad, 
rangkaian kegiatan seperti berziarah kemakam 
Rasulullah SAW di Masjid Nabawi dan wisata 
sejarah diharapkan dapat menambah kualitas 
keimanan para peserta umrah.

“Namun demikian perlu kesungguhan 
hati, agar ibadah umrah ini bisa dilaksanakan 
dengan baik, “ harapnya.

Guna pelaksanaan ibadah yang maksimal, 
penyelenggara telah menyampaikan manasik 
atau tata cara ibadah, namun manasik ini harus 
menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah 
Arab Saudi terkait dengan protokol kesehatan 
yang diterapkan, baik di hotel, di masjid 
maupun tempat ziarah.

“Saya berharap ikuti aturan yang ada, 
jaga terus kesehatan diri dan kelompok, 
sehingga ibadah dapat berjalan dengan 
lancar serta menjadi ibadah yang diterima 
Allah SWT, “ pintanya. Untuk diketahui, para 
calon jamaah umrah penghargaan Kasad 
ini tertunda keberangkatannya disebabkan 
kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang 
meniadakan ibadah Umrah untuk sementara 
waktu dikarenakan pandemi Covid-19 serta 
pembatasan usia yang hanya memperbolehkan 
usia 18-51 tahun untuk melaksanakan umrah. 
Kadisbintalad berpesan kepada seluruh 
calon jamaah umrah berdoa untuk Bangsa 
dan Negara Republik Indonesia, satuan dan 
prajurit TNI AD yang sedang melaksanakan 
tugas operasi di dalam maupun luar negeri, 
agar selalu diberikan kemudahan dan 
keberhasilan.

“Juga berdoa agar cobaan berupa 
pandemi Covid-19 segera berakhir, karena 
sangat berpengaruh terhadap tatanan dan 
kehidupan umat manusia secara keseluruhan,“ 
pungkasnya. 
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S
alah satu upaya yang dilakukan 

dalam meningkatkan pembinaan 

satuan jajaran Kodam IX/

Udayana dan kesadaran untuk 

disiplin menerapkan protokol 

kesehatan pencegahan Covid-19 serta 

meningkatkan tali silaturahmi dengan insan 

media yaitu melalui penyelenggaraan lomba 

foto kreatif tentang Binsat/Binter Satuan 

Jajaran Kodam IX/udayana dan penanganan 

Covid-19 di wilayah Kodam IX/Udayana. 

Lomba foto kreatif ini merupakan bentuk 

Komunikasi Sosial insan penerangan untuk 

memberikan edukasi bagi prjurit Kodam IX/

Udayana dalam pelaksanaan tugas sebagai 

Satgas penanggulangan Covid-19 membantu 

pemerintah daerah., Kegiatan Lomba Foto 

Kreatif Kodam IX/Udayana dan Silaturahmi 

Pangdam IX/Udayana Dengan Insan Media 

dilaksanakan dipengujung tahun 2020 Selasa 

(29/12) di Aula Makodam IX/Udayana, 

Lomba foto yang dilaksanakan dengan 2 

(dua) Kategori yaitu 

1. Kategori Prajurit yang diikuti oleh 

110 fotografer dari perwakilan 55 

satuan jajaran Kodam IX/Udayana yang 

bertemakan “Binasat dan Binter Satuan”.

2. Kategori Wartawan diikuti 50 wartawan 

perwakilan media cetak, elektronik 

dan online yang berada di Wilayah Bali, 

yang bertemakan “Sinergitas Kodam 

IX/Udayana dan Jajarannya dalam 

Penanganan Covid-19”.

Dalam pelaksanaan lomba foto Kreatif 

Kodam IX/Udayana mendatangan 2 (dua) 

orang juri dari  Institut Seni Indonesia (ISI) 

Bali, diantaranya I Made Saryana, S.Sn., M.Sn. 

dan I Made Adi Dharmawan, S.Sn., M.Sn. Pada 

saat penjurian dan penyerahan hadiah acara 

dilaksanakan di Aula Makodam IX/Udayana 

dengan mengundang seluruh Pimred dan 

wartawan media cetak, elektronik dan online 

se-Bali. Sebelum acara dimulai Pangdam IX/

Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, 

M.Sc., langsung berkeliling untuk melihat 

pameran foto-foto kreatif para peserta lomba 

dari seluruh Satuan Jajaran Kodam IX/Udayana 

dan para wartawan media massa se-Bali.

Pangdam IX/Udayana dalam 

sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan 
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ini digelar sebagai wujud silaturahmi antara 

Kodam IX/Udayana dan para rekan wartawan 

yang dibungkus sedemikian rupa, sehingga 

tercipta keselarasan antara TNI-AD dan 

Media. “Saya berharap kedepan acara seperti 

ini harus tetap berlanjut, jangan hanya putus 

sampai disini saja,” ucap Pangdam.

Dihadapkan pada Pandemi Covid-19, 

Pangdam mengungkapkan bahwa Kodam IX/

Udayana selalu hadir dalam rapat koordinasi 

dengan Pemerintah Pusat dalam bentuk video 

conference yang diadakan rutin setiap minggu 

tergantung pada situasi dan perkembangan 

Covid-19 di Indonesia. “Kepada para rekan-

rekan Media, kami juga berharap agar 

lebih mengoptimalkan dalam mengedukasi 

masyarakat tentang Covid-19, sehingga 

masyarakat mengerti dan memahami kondisi 

sekarang khususnya di wilayah Provinsi Bali, 

sehingga kedepanya kasus yang terinfeksi 

Virus Covid-19 dapat ditekan,” tegas Pangdam.

Sebelum membacakan pemenang Lomba 

Foto Kreatif pada masing-masing kategori, 

Dewan Juri I Made Adi Dharmawan, S.Sn., yang berprofesi sebagai Dosen Fotografi 
di Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar, 

menyebutkan bahwa foto yang diikutsertakan 

dalam lomba telah dinilai dari segi teknik dan 

momen serta kualitas foto yang dihasilkan. 

Dari beberapa kriteria tersebut, maka 

diperolehlah pemenang Lomba Foto Kreatif 

di masing-masing kategori. Adapun keluar 

sebagai juara lomba foto kreatif Kodam IX/

Udayana diantaranya :

1. Kategori wartawan, Juara 1 diraih oleh 

Nyoman Hendra Adhi Wibowo dari Media 

LKBN Antara Biro Bali, Juara 2 diraih oleh 

Adrian Amurwonegoro dari Media Tribun 

Bali, dan Juara 3 diraih oleh Naufal Fikri 

Yusuf dari Media Antaranews.com.

2. Kategori Prajurit, Juara 1 Serma Heri 

Prastawan Babinsa Koramil 1611-05/

Abiansemal Kodim 1611/Badung, Juara 

2 Sertu Ocran Mediarman Apulanggi 

Basus Unit Inteldim 1605/Belu, Juara 

3 Sertu Ikbal Bati Komsos Kodim 1614/

Dompu.

Para pemenang lomba  mendapatkan 

uang pembinaan dan piagam dari Pangdam 

IX/Udayana, untuk yang Kategori Wartawan 

mendapat uang pembinaan sebesar, Juara 1 

Rp 5.000.000, Juara 2 Rp 4.000.000 dan Juara 

3 Rp 3.000.000 sedangkan yang Kategori 

Prajurit mendapat uang pembinaan sebesar, 

Juara 1 Rp. 3.000.000, Juara 2 Rp. 2.000.000 

dan Juara 3 Rp, 1.000.000

Acara yang diinisiasi oleh Pendam 

IX/Udayana dan digelar dengan tetap 

menerapkan protokol kesehatan tersebut 

dipengujung acara juga diselingi sosialisasi 

dari Wakil Komandan Satgas Rumkit Tk. II 

Udayana Letkol (K) dr. Ni Gusti Puthu Marianti, 

M.A.R.S., yang menerangkan Covid-19 tentang 

manfaatnya Vaksinasi Covid-19. Hadir pada 

kegiatan tersebut Kasdam IX/Udayana Brigjen 

TNI Candra Wijaya, Danrem 163/WSA Brigjen 

TNI Husein Sagaf, Para Asisten Kasdam IX/

Udayana, Para Pimred dan wartawan media 

cetak, elektronik dan online se-Bali.
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P
anglima Kodam XII/

Tanjungpura, Mayjen TNI 

Muhammad Nur Rahmad 

melepas secara resmi Satgas 

Batalyon Gerak Cepat (BGC) 

TNI Kontingen Garuda XXXIX-C MONUSCO 

Kongo Yonif Raider Khusus 644/Walet Sakti 

di Lapangan Apel Makodam XII/Tpr yang 

akan melaksanakan tugas misi perdamaian 

PBB di Republik Demokratik Kongo selama 

satu tahun.

Dalam keterangan tertulis Pendam XII/

Tpr, Senin (4/1/2021), dalam kesempatan 

tersebut Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad 

memberangkatkan sebanyak 488 personel 

Satgas yang dipimpin oleh Letkol Inf Arisunu 

untuk melaksanakan misi perdamaian dunia 

di bawah naungan PBB. Pangdam XII/Tpr 

beserta para pejabat utama Kodam XII/Tpr 

memberikan selamat kepada Satgas BGC TNI 

Kontingen Garuda XXXIX-C MONUSCO Kongo 

Yonif Raider Khusus 644/Walet Sakti.

Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI 

Muhammad Nur Rahmad saat memberikan 

keterangan menjelaskan, keberangkatan 

Yonif RK 644/Wls dilatarbelakangi oleh 

prestasi yang sudah ditorehkan oleh satuan 

pada penugasan sebelumnya.

Pada tahun 2018 Batalyon ini ditugaskan 

di daerah Kodam XVII/Cenderawasih 

Provinsi Papua di Kabupaten Keerom. Selama 

penugasan satuan berhasil melaksanakan 

pembinaan terhadap masyarakat, tidak ada 

pelanggaran dan semuanya kembali dalam 

keadaan selamat.

“Sebagai bentuk apresiasi dari pimpinan 

TNI maka Batalyon ini berkesempatan untuk 

melaksanakan tugas operasi dalam misi 

pemeliharaan perdamaian dunia di bawah 

PBB di negara Kongo,” jelas Pangdam.

Selanjutnya Jenderal Bintang Dua ini 

juga menjelaskan, personel Satgas nantinya 

akan melaksanakan tugas operasi selama 

satu tahun. Dari Indonesia seluruhnya akan 

diberangkatkan sebanyak 850 personel, 

gabungan dari TNI AD, AL dan AU.

“Tentunya kita mengharapkan Batalyon 

ini nantinya diberikan keberhasilan 

dalam mengemban misi sebagai pasukan 

pemelihara perdamaian dunia di bawah PBB,” 

harap mantan Aspam Kasad ini. Mayjen TNI 

Muhammad Nur Rahmad berharap, berkaitan 

dengan masih dalam masa pandemi Covid-19, 

agar prajurit selalu melaksanakan disiplin di 

dalam penerapan protokol kesehatan.

“Salah satu upaya juga tadi kita bekali dengan buku petunjuk, pamflet dan brosur 
tentang pedoman perubahan perilaku. Selain 

untuk melindungi prajurit ini juga bisa 

menjadi sarana dalam rangka penugasan 

di dalam menegakan protokol kesehatan 

di daerah operasi,” pungkas Mayjen TNI 

Muhammad Nur Rahmad
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K
odam XIII/Merdeka 

menggelar karya bakti 

dalam rangka pemulihan 

pasca bencana alam banjir 

yang menimpa Kota Manado 

beberapa hari terakhir. Sejumlah personel 

prajurit dikerahkan untuk melakukan 

pembersihan sisa-sisa lumpur dan puing-

puing sampah akibat banjir.

Pangdam XIII/Merdeka Mayjen TNI 

Santos G. Matondang, M.M., M.Tr (Han) 

memerintahkan Danrem 131/Santiago untuk 

segera mengerahkan pasukannya khususnya 

dari Kodim 1309/Kota Manado serta dibantu 

instansi terkait dan masyarakat setempat 

melaksanakan karya bakti yang bertempat di 

Pasar Unyil Kelurahan Perkamil Kecamatan 

Pall 2 Kota Manado.

Hal tersebut ditegaskan oleh Kepala 

Penerangan Kodam (Kapendam) XIII/

Merdeka Kolonel Kav M. Jaelani dalam 

keterangan tertulisnya, Senin (26/1/2021) 

mengatakan bahwa ini adalah bentuk 

kepedulian Kodam XIII/Merdeka kepada 

masyarakat khususnya kepada para korban 

bencana alam, karena TNI merupakan bagian 

dari rakyat.

“Karya bakti ini merupakan bentuk 

kepedulian Kodam XIII/Merdeka kepada 

warga yang mengalami musibah bencana 

alam,” ucap Kapendam. Kapendam juga 

menyampaikan bahwa karya bakti tersebut 

mendapat sambutan dan dukungan yang 

besar instansi terkait di wilayah Manado serta 

dari warga karena dengan adanya bantuan ini 

dapat meringankan beban masyarakat yang 

juga sedang membersihkan daerah sekitar 

tempat tinggal mereka. “Kegiatan tersebut 

mendapatkan sambutan dan apresiasi 

dari warga setempat mengingat dampak 

dari bencana banjir cukup parah di daerah 

tersebut,” ujar Kapendam

Lebih lanjut dijelaskan Kapendam, kegiatan 

tersebut melibatkan satu peleton pasukan dari 

Kodim 1309/Mdo yang dipimpin oleh Danramil 

1309-02/WTPM Kapten Inf Jacob D. Wenas 

dan dibantu oleh Mitra Adisatya Koramil 1309-

02/WTPM beserta Bhabinkamtibmas Polsek 

Perkamil dan warga sekitar.

Diharapkan, dengan digelarnya karya 

bakti ini, dapat mempercepat pemulihan 

sarana dan prasarana umum bagi masyarakat 

maupun perbaikan rumah tinggal warga 

yang terdampak banjir serta warga dapat 

beraktivitas kembali dengan normal. 

(Dispenad)



J MAJALAH PALAGAN J J Edisi Maret 202140

S
ebagai sarana untuk mempererat 

silaturahmi dengan pemuka 

agama di Papua, Pangdam 

XVII/Cenderawasih Mayjen 

TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A 

berkunjung ke para tokoh agama yang berada 

di wilayah Kota Jayapura dan Kabupaten 

Jayapura.

Dalam keterangan tertulis Pendam XVII/

Cenderawasih, Jumat (22/1/2021), Pangdam 

XVII/Cenderawasih memulai kunjungan 

pertamanya kepada Pendeta Lipius Biniluk, 

Ketua FKUB Provinsi Papua yang berada di 

Daerah Sentani.

“Kunjungan saya ke kediaman Pendeta 

ini adalah untuk menjalin silaturahmi dan 

komunikasi untuk bersama sama menjaga 

keamanan dan kedamaian di tanah Papua 

agar menjadi lebih baik lagi sekaligus 

memperkenalkan diri sebagai Pangdam XVII/

Cenderawasih yang baru,”ucap Pangdam.

Ditambahkan Pangdam, bahwa Kodam 

XVII/Cenderawasih akan senantiasa 

membantu para tokoh agama untuk 

melakukan pelayanan terbaik kepada para 

Jemaatnya.

“Diharapkan dengan terjalinnya 

komunikasi yang baik, kita dapat selalu 

menjaga keamanan dan kedamaian di 

tanah Papua dan saling membantu dalam menjaga kondusifitas di tanah Papua di mana 
kerukunan umat beragama dapat menjadi 

contoh di daerah lainnya,” harap Pangdam.

Pdt Lipius Biniluk mengucapkan terima 

kasih kepada Pangdam atas kunjungannya 
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untuk membangun komunikasi dengan para 

tokoh agama.

“Semoga dengan adanya niat baik 

Bapak Pangdam Cenderawasih yang baru 

untuk menjalin komunikasi dan silaturahmi 

dengan para Tokoh Agama di Papua ini dapat 

menciptakan tanah Papua yang kondusif dan 

kami akan senantiasa membantu Kodam 

XVII/Cenderawasih dalam mewujudkan 

tanah Papua aman dan damai,” jelas Ketua 

FKUB Prov. Papua

Dalam kunjungan tersebut Panglima 

Cenderawasih juga mengajak para Tokoh 

Agama untuk mendukung program Vaksinasi 

Covid-19 di Prov Papua.

Selanjutnya Pangdam XVII Cenderawasih 

melaksanakan kunjungan ke Keuskupan 

Jayapura. Kunjungan tersebut diterima 

langsung oleh Uskup Keuskupan Jayapura, 

MGR Leo Laba Ladjar, OFM. MGR Leo Laba 

Ladjar, OFM menyampaikan ucapan terima 

kasih atas kunjungan Pangdam XVII/

Cenderawasih beserta rombongan. Lebih 

lanjut MGR Leo berharap pemerintah daerah 

dapat bekerja sama dalam menciptakan 

kedamaian di tanah Papua.

“Pemerintah daerah harus bahu 

membahu dengan TNI dan Polri dalam 

menciptakan kedamaian di Papua. Kemudian 

dalam melaksanakan tugasnya aparat TNI 

diharapkan mengedepankan pendekatan 

teritorial dan melaksanakan pendekatan 

dengan hati kepada masyarakat Papua,” harap 

MGR Leo.

Pangdam XVI/Cenderawasih juga 

mengatakan hal senada bahwa pendekatan 

teritorial, pendekatan dengan hati dan 

kesejahteraan diharapkan dapat menjadi 

solusi dalam menyelesaikan permasalahan-

permasalahan di Papua.

“Bila komunikasi telah terjalin dengan 

baik, maka semua permasalahan dapat 

diselesaikan dengan baik, pendekatan 

teritorial, pendekatan dengan hati dan 

pendekatan kesejahteraan diharapkan dapat 

memberikan kedamaian di Papua,”pungkas 

Pangdam.

Setelah selesai melaksanakan kunjungan 

ke Uskup Keuskupan Jayapura, Pangdam 

XVII/Cenderawasih melanjutkan kunjungan 

ke kediaman Ketua MUI Provinsi Papua KH 

Saiful Islam Al Fayage.

Ketua MUI mengucapkan terima kasih 

atas kunjungan Pangdam XVII Cenderawasih 

beserta rombongan dalam rangka menjalin 

komunikasi dengan para tokoh agama di 

Papua.

“Terimakasih atas kunjungan Bapak 

Pangdam kepada para tokoh agama untuk 

membangun silaturahmi dalam mewujudkan 

Papua yang damai,” pungkas KH Saiful Islam 

Al Fayage.

Selanjutnya Ketua MUI menambahkan 

bahwa kerukunan umat beragama di Papua 

sangat baik dan selanjutnya disampaikan 

bahwa perlunya peningkatan pembangunan 

SDM bagi masyarakat Papua.

Menanggapi pernyataan tersebut, 

Pangdam XVII/Cenderawasih menyampaikan 

bahwa saat ini perekrutan prajurit TNI AD 

di Papua lebih mengutamakan Putra Daerah 

Papua.

“Saat ini sudah ada kebijakan bahwa 

perekrutan prajurit TNI AD di Papua memiliki 

prosentase 80 persen  berasal dari Putra 

Daerah Papua dan 20 persen pendatang. Hal 

ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan 

SDM Masyarakat Papua,” pungkas Pangdam. 

(Dispenad)
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P
ada Desember 2016 lalu, bertempat di Lapangan Upacara Makodam XVIII/KSR, 
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Mulyono meresmikan Kodam 
XVIII/KSR. Dalam kesempatan tersebut Kasad menyampaikan bahwa pembentukan 
Kodam XVIII/KSR ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan daya tangkal dan 
tindakan preventif dalam mencegah ancaman yang datang dari luar maupun dari 

dalam negeri. Kodam XVIII/KSR ini merupakan pemekaran dari Kodam XVII/Cenderawasih. 
Yang mempunyai tugas pokok menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah Papua Barat dan 
juga bertugas untuk melaksanakan pembinaan teritorial serta mewujudkan kemanunggalan 
TNI dengan rakyat.

Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa

Pangdam XVIII/Kasuari 

 Saat ini empat tahun telah berjalan, kondisi 
Kodam XVIII/KSR sudah mengalami peningkatan yang signifikan baik personel maupun sarana 
prasarana dalam rangka menjaga keamanan di 
wilayah Manokwari. Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa 
selaku Pangdam XVIII/KSR terus menerus berupaya 
untuk melakukan peningkatan bagi profesionalisme 
prajurit dalam rangka mengemban tugas pokok TNI. 

Tim redaksi Majalah Palagan, berkesempatan 
bincang-bincang dengan orang nomor satu di Kodam 
XVIII/KSR di sela-sela kegiatan Apel Komandan 
Satuan (Dansat) yang digelar mulai tanggal 21 hingga 
23 Maret 2021, di Makodam XVIII/KSR.
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KOLABORASI DAN SINERGI 
KUNCI KEMAJUAN PAPUA BARAT
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Kegiatan apel Dansat ini diikuti 
seluruh Komandan/Kepala satuan jajaran 
(Satjar), pejabat Staf Operasi dan Teritorial 
Satjar Kodam XVIII/KSR, yang seluruhnya 
berjumlah 114 orang. Apel Dansat Kodam 
XVIII/KSR ini mengambil tema “Reaktualisasi 
Peran Komandan Satuan Dalam Membangun 
Satuan yang Profesional, Adaptif, dan 
Dicintai Rakyat”. Apel Dansat ini bertujuan 
agar diperoleh kesamaan pemahaman 
tentang kebijakan pimpinan Kodam XVIII/
KSR untuk mewujudkan satuan yang siap 
operasional, membangun inovasi, dan inisiatif 
komandan satuan, mengetahui kualitas 
komandan satuan serta meningkatkan 
soliditas dan kepemimpinan.

Kebijakan yang telah dilakukan oleh 
Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa dalam rangka 
pelaksanaaan tugas secara profesional, 
mempunyai visi menjadikan Kodam XVIII/
KSR memiliki  prajurit profesional dan dicintai 
rakyat. Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa, telah 

memerintahkan  para komandan satuan 
melakukan pembinaan satuan. Para Dansat 
ini agar mengetahui bagaimana pembinaan 
satuannya, bagaimana menata personelnya, 
bagaimana Piranti lunaknya, dan bagaimana 
pangkalannya.  

Pria lulusan Akademi Militer tahun 1990 
ini  yakin dan percaya bahwa referensi Para 
Dansat yang telah didapatkan selama ini 
sebagai tentara dapat menjadi bekal yang 
cukup untuk menjawab semua persoalan-
persoalan yang ada di lapangan, sehingga 
semua kejadian atau permasalahan yang 
terjadi di wilayah Papua Barat dapat 
terselesaikan dengan baik. Reaktualisasi 
peran para Dansat untuk membangun satuan 
yang profesional, adaptif, dan dicintai rakyat 
ini sangat penting. 

Perwira lulusan Lemhannas tahun 
2016 ini dalam setiap kesempatan juga 
menyampaikan kepada para Dansat bahwa, 
pemimpin bisa hancur karena anak buah, 
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dan sebaliknya pemimpin bisa bagus juga 
karena anak buah, sehingga setiap prajurit 
harus dijadikan prajurit yang profesional. 
Prajurit selaku anak buah harus setia kepada 
pimpinan dan pimpinan harus setia kepada 
anak buah, sehingga menimbulkan  adanya 
take and give antara pimpinan dan anak buah.

Hal ini diaplikasikan oleh Mayjen TNI 
I Nyoman Cantiasa saat melaksanakan 
kunjungan ke Yonif Raider Khusus 762/Vira 
Yudha Sakti. Pada kunjungan ini, Pangdam 
diperlihatkan hasil pembinaan satuan 
yang dilakukan Yonif Raider Khusus 762/
VYS, baik dari segi taktik, menembak, dan 
kondisi pangkalan yang hasilnya sangat 
membanggakan. Tak hanya dengan prajurit 
di Batalyon, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa  
juga selalu dekat dengan anak buah. 
Pangdam yang memiliki hobby olahraga lari 
ini, sering mengajak prajurit di jajarannya 
untuk berolahraga bersama  seperti jogging, menembak, fitness dan lain sebagainya. Dilain 
kesempatan, terkadang dilakukan diskusi 
dengan prajuritnya sehingga lebih terbuka 
terhadap permasalahan yang ada dan bisa 
dicarikan solusi terhadap masalah tersebut. 

Dikaitkan dengan kekuatan personel, 
disadari oleh Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa 
bahwa Kodam XVIII/KSR masih kekurangan 
personel. Dari DSPP (Daftar susunan personel 
dan perlengkapan) yang terpenuhi baru 
sekitar baru 54%, jadi masih sangat kurang. 
Menurut Panglima, ada tiga kunci membangun 
suatu organisasi yaitu pertama, membangun 
sumber daya manusia,  kedua infrastruktur 
dan ketiga regulasi atau peranti lunak untuk 
sebagai pedoman bekerja. 

Sumber daya manusia prajurit saat 
ini kekuatannya masih kurang sehingga 
dalam rangka mengisi kekurangan personel,  
Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa telah 
memerintahkan adanya  Satgas BKO. Hal 
ini dikaitkan dengan adanya pemekaran 
wilayah,  salah satu contoh adalah pemekaran 
Kabupaten yang secara otomatis didalamnya 
diperlukan  Korem,  Kodim, dan Koramil  
namun personel tidak  ada. Prajurit Satgas 
BKO ini akan mengisi satuan-satuan tesebut, 
sebelum para prajurit tersebut menduduki 
Korem,  Kodim, dan Koramil, para prajurit 
tersebut dibekali berbagai pengetahuan 
mengenai budaya, sosial, karakteristik 
masyarakat, pembuatan ketahanan pangan 
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dan lain sebagainya. Selain Satgas BKO 
teritorial, Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa 
juga telah memerintahkan adanya Satgas 
BKO tenaga pendidik yang memiliki tugas 
untuk mendidik personel prajurit yang ada di 
Rindam XVIII/KSR.

Selain itu, dalam rangka pemenuhan 
personel di Kodam XVIII/KSR, Kasad 
Jenderal TNI Andika Perkasa memerintahkan 
penerimaan 1.000 bintara Otsus. Mereka 
dididik tersebar di Rindam yang berada 
di Pulau Jawa, dan setelah menjalankan 
pendidikan pertama mereka akan 
ditempatkan di  Koramil dan Kodim Papua 
Barat.

Program 1.000 Bintara Otsus tahun 2020 
ini merupakan pilot project, saat ini Mayjen 
TNI I Nyoman Cantiasa masih mengamati 
bagaimana proses pendidikannya kemudian 
akan memantau perkembangannya saat 
mereka berdinas nanti, hal ini juga akan terus 
dilaporkan kepada Kasad. Apabila dalam 
perkembangannya terlihat bagus, maka akan 

diajukan kembali untuk mengisi kekurangan 
personel di Kodam ini. Papua Barat cukup unik 
sehingga prajurit TNI harus bisa terkoneksi 
secara hati dengan masyarakat dalam rangka 
melaksanakan tugas, apabila karakteristik 
manusia itu tidak masuk, maka akan terjadi 
resisten dan akan terjadi penolakan, sehingga 
mudah-mudahan Papua ini semakin baik.

Tak hanya meningkatkan hubungan 
secara emosional dengan para anggota, 
penyandang Satya Lencana Kesetiaan XXIV 
tahun ini juga telah berinisiatif membuat 
ruang publik yang ditujukan untuk para 
anggota sehingga merasa nyaman berdinas 
di Kodam XVIII/KSR. Ada strategi dalam 
mengelola Kodam ini, sehingga para prajurit 
itu selalu memiliki semangat, moril tinggi, 
dan profesional serta tenang berdinas 
meskipun dalam kondisi terbatas. Mayjen 
TNI I Nyoman Cantiasa membuat beberapa 
ruang public yang telah dibangun yaitu 4 in 
One yang terdiri dari ruang fitness, lapangan 
tennis, lapangan basket dan lapangan volley, 
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kemudian terdapat lahan ketahanan pangan 
yang dapat dijadikan sarana rekreasi dan 
tempat ketahanan pangan bagi anggota. 

Lahan ketahanan pangan ini dibangun 
di lahan karang yang disulap menjadi lahan 
yang dapat ditanami berbagai jenis sayuran 
diantaranya seperti padi, sawi, kangkung, 
lobak. Di lahan ini juga terdapat kolam ikan 
lele dan ikan nila serta ada juga peternakan 
kambing dan budidaya anggrek. Lahan ini bisa 
juga dijadikan tempat wisata,  tempat sendau 
gurau keluarga dengan mengajak keluarga 
makan bersama  serta para anggota dapat 
memetik sayur secukupnya dan membayar 
seikhlasnya, jadi kebersamaanlah yang ingin 
dibangun. 

Lahan ketahanan pangan ini telah 
memperoleh penghargaan dari Bank 
Indonesia, dinas pertanian Provinsi Papua, 
dan Universitas Pertanian dan Peternakan. 
Bahkan, Rektor Universitas Pertanian dan 
Peternakan meminta kepada Mayjen TNI 
I Nyoman Cantiasa agar prajuritnya yang 
mengelola lahan tersebut untuk dapat 
mengajar di Universitas Pertanian dan 
Peternakan. Hal ini dikarenakan antusias 
para mahasiswa terhadap lahan tersebut 
sebagai pembelajaran para mahasiswa. Lahan 
Ketahanan pangan ini merupakan pilot project 
dari Kodam XVIII/KSR, sehingga apabila 

berhasil secara optimal, maka Kodam XVIII/
KSR akan menyebarkan ilmu pembuatan 
lahan ini ke seluruh Papua Barat.

Melihat tantangan tugas yang diemban 
oleh Kodam XVIII/KSR dalam menjaga wilayah 
Papua Barat agar tetap kondusif, mantan 
Danjen Kopassus ini merasakan banyaknya 
dinamika perkembangan situasi dan kondisi, 
hal ini dikarenakan pertama Papua Barat merupakan daerah rawan konflik, maka 
penanganannya harus secara khusus. Untuk 
itu, Pangdam XVIII/KSR memiliki empat 
jabatan yaitu pertama  sebagai panglima 
kewilayahan di Papua Barat, kedua sebagai 
Komandan Garnisun yang bertanggung jawab 
terhadap kesatuan organik,  ketiga sebagai 
komandan VVIP, keempat sebagai Pangkoops. 
Inilah yang menjadi tugas tantangan yang 
harus bisa dimanage, sehingga wilayah Papua 
Barat harus aman kondusif.

Untuk  menjaga keamanan di wilayah 
Papua Barat yang luas agar tetap aman dan 
kondusif, Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa 
telah memerintahkan Danrem 181/ Praja 
Vira Tama, Sorong  dan Danrem 182/Jazira 
Onim, Fak Fak agar selalu update dan cepat 
melaporkan situasi wilayahnya dan menjaga 
agar tetap kondusif. Para Danrem beserta 
seluruh prajurit harus tetap melaksanakan 
pembinaan potensi kewilayahan, hal ini 
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memang karena  wilayah Papua Barat ini 
memiliki karakteristik tersendiri, Papua Barat 
ini merupakan wilayah yang sudah maju, 
sehingga kelompok bersenjata sudah tidak 
ada dan yang banyak itu adalah kegiatan-
kegiatan yang berbau politik. Berbeda dengan 
wilayah Papua lainnya masih banyak kegiatan 
kontak tembak namun saat ini sudah semakin 
berkurang.

Masyarakat di Papua Barat sudah 
mulai membangun, dan sudah mulai cerdas 
dalam menghadapi dan memilah berita-
berita Hoax di media sosial. secara fakta di 
lapangan pada saat kunjungan dan melihat 
para Dansat sudah mengelola wilayah masing 
masing, kemudian dilakukan pendekatan 

terhadap tokoh masyarakat,  tokoh agama, 
tokoh pemuda sudah berkomitmen bersama-
sama Pemerintah Daerah ingin melanjutkan 
otonomi khusus ini, hal ini merupakan  jaminan 
untuk masyarakat melakukan pembangunan 
sehingga tidak tertinggal dengan wilayah lain. 
Gubernur Papua Barat juga mendorong untuk 
meningkatkan sumber daya manusianya bagi 
masyarakat Papua Barat.

Saat Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa 
menjabat sebagai Kasdam XVII/Cendrawasih 
beberapa waktu lalu, di sana, kelompok-
kelompok yang berseberangan,  KKSB dan 
sebagainya itu tadinya menguasai hampir 
11 Kabupaten sehingga sejak dilaksanakan 
operasi sudah berkurang menjadi empat 
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kabupaten yaitu Timika, Nduga, Puncak Jaya, 
dan Intan Jaya. Saat ini kelompok-kelompok 
bersenjata yang berseberangan ini dapat 
kembali ke NKRI.

Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa 
menyampaikan bahwa membangun tanah 
Papua tidak hanya dialog dengan masayarakat 
saja, yang terpenting harus bersinergi dan 
berkolaborasi dengan berbagai institusi baik 
Polri, Pemda, Stakeholder dan tokoh- tokoh 
masyarakat pun harus bergabung untuk 
membentuk sinergitas. Sinergitas TNI-Polri 
dan pemerintah daerah, serta para stakeholder 
dalam rangka pemulihan ekonomi nasional 
dan mendukung penanggulangan Covid-19, 
dengan menggunakan strategi komunikasi, 
koordinasi, dan kolaborasi. 

Komunikasi sosial para prajurit tidak 
boleh lemah untuk terus berbicara, untuk bisa 
bernegoisasi dan berdebat menjelaskan apa 
akar permasalahannya kepada masyarakat. 
Jadi berkomunikasi itu penting. Kedua, 
berkoordinasi. Itu juga penting, yaitu tentang 
bagaimana koordinasi di lapangan dengan 
satuan tetangga dan masyarakat dengan ketat. 

Strategi kolaborasi serta sinergi tersebut 
harus langsung dieksekusi. Hal ini adalah 
salah satu strategi transformasi Kodam XVIII/
KSR, yakni tentang bagaimana menyelesaikan 
berbagai permasalahan yang ada di tanah 
Papua Barat ini.

Nilai-nilai sinergitas ada kerja sama, saling 
membantu, dan bahu membahu.  Papua Barat 
adalah wilayah baru, Kodam baru sehingga 
butuh sinergitas dalam mengeksekusi setiap 
kegiatan, bersinergi itu hasilnya akan lebih 
maksimal. Strategi bersinergi ini hingga 
saat ini telah berjalan maksimal, karena 
masyarakat yang sumber daya manusianya 
kurang maka masyarakat membutuhkan 
pertama pembinaan, kedua pendampingan, 
ketiga pengawasan. Ketiga point tersebut 
dilaksanakan secara terus menerus, maka 
hasilnya akan tercipta kemanunggalan TNI 
Rakyat dan prajurit dicintai rakyat, hal ini 
sesuai slogan Kodam XVIII/KSR yaitu Patriot 
Pembela Rakyat.

Dalam membangun tanah Papua, 
menurut Pria kelahiran Buleleng tahun 
1967 ini, tidak harus dengan terus menerus 
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menggelar pasukan, tetapi yang paling 
penting adalah bagaimana Prajurit TNI 
melakukan pendekatan soft approach. 
Meskipun personel hanya dua atau tiga orang, 
tetapi dilaksanakan pendekatan soft approach 
maka bisa merebut hati masyarakat Papua itu, 
sehingga keberadaan prajurit di sana betul-
betul bermanfaat buat masyarakat Papua.

Dalam rangka percepatan pembangunan 
Papua Barat, sinergitas antara TNI, Polri 
dan Pemerintah Daerah telah dilaksanakan 
dengan baik diantaranya Gubernur Papua 
Barat mendukung program 1.000 Bintara 
Otsus yang akan ditempatkan di Papua, selain 
itu penerimaan Polisi Noken dan penerimaan 
CPNS. Hal ini merupakan kolaborasi 
bersinergi untuk membangun tanah Papua.  
Selain itu terdapat program-program antara 
Pemerintah Daerah dengan TNI sering 
dijadikan satu kesempatan sehingga kegiatan 
tersebut lebih massif di masyarakat. Kegiatan 
nyata yang telah dilaksanakan diantaranya 
yaitu Tentara Manunggal Membangun Desa 
(TMMD), masyarakat antusias membantu 
bersama-sama dengan prajurit. 

Diakhir bincang-bincang dengan redaksi 
majalah Palagan, Pangdam XVIII/KSR, Mayjen 

TNI I Nyoman Cantiasa menaruh harapan 

besar terhadap prajuritnya agar pertama TNI 

selalu dicintai oleh rakyat, apabila rakyat tidak 

senang, tidak cinta, dan, tidak bangga, maka 

tidak akan ada kemanunggalan TNI Rakyat. 

Kedua, hulunya adalah dicintai rakyat maka 

hilirnya adalah kemanunggalan TNI rakyat, 

apabila sudah manunggal, semua permasalahan 

bisa diselesaikan, ancaman saat ini bukan dari 

luar negeri tetapi dari wilayah masing- masing  

di lingkungan masyarakat, kalau masyarakat 

sudah manunggal dengan TNI, maka akan aman 

di Papua ini, tambah Pangdam.

Sementara itu, pesan yang ingin 

disampaikan Pangdam XVIII/KSR kepada 

Prajurit Kodam XVIII/KSR adalah berdinas 

di lingkungan yang baru maka kita bisa 

berbuat sesuatu untuk lingkungan tersebut, maka berfikirlah imposibble make possible 

buatlah sesuatu yang tidak mungkin menjadi 

mungkin, selain itu jangan pernah menyerah, 

jangan pernah mengeluh, jangan merasa 

ini tempat yang baru terus tidak ada apa-

apa, tetap semangat berkarya dan optimis 

melakukan tugas-tugas di Kodam XVIII/KSR.

(redaksi)
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K
omandan Korem 042/Garuda Putih Brigjen TNI M. Zulkifli, 
S.I.P, M.M bersama Kepala 

Dinas Kehutanan Prov Jambi 

Ir. Ahmad Bestari dan Kepala 

BPBD Prov Jambi  Bachyuni Deliansyah, SH, 

MH, menyusuri sungai Kumpeh yang melintasi 

Kec. Kumpe Ulu dan Kec. Kumpe Ilir Kab. 

Muaro Jambi, Dandenbekang II-44-02/Jambi 

Mayor Cba  Nandoko Basuki, S.I.P. selaku 

koordinator Landing Craft Rubber (LCR)

Kegiatan menyusuri sungai Kumpeh 

menggunakan 2 unit LCR (Landing Craft 

Rubber)  milik Denbekang II-44-02/Jambi, 

mengambil titik start dari jembatan Desa 

Muaro Kumpeh Kec. Kumpeh Ulu sampai 

dengan Desa Betung Kec. Kumpeh Ilir 

melewati Desa Pudak, Desa Lopak Alai, Desa 

Kota Karang, Desa Sakean, Desa Tarikan, 

Desa Arang Arang, Desa Sipin Teluk Duren, 

Desa Ramin, Desa Solok, Desa Sungai Terap, 

Desa Teluk Raya, Desa Pemunduran dan Desa 

Puding Kec. Kumpeh Ilir Kab. Muaro Jambi. 

kegiatan menyusuri sungai ini guna 

mengantisipasi bencana banjir dan ilegal 

loging, seperti kita ketahui bersama saat 

ini curah hujan tinggi berdampak terhadap 

pemukiman warga sepanjang daerah aliran 

sungai.

Terkait ilegal loging dan pembalakan liar 

menimbulkan dampak yang sangat besar, 

apabila musim penghujan mengakibatkan 

banjir karena resapan air berkurang dan 

apabila musim kemarau akan menimbulkan 

bahaya kebakaran hutan karena para pelaku 

ilegal loging sengaja membakar hutan untuk 

mempermudah penebangan pohon dan 

pengambilan kayu. Apabila aparat ditingkat 

desa dengan sengaja melakukan pembiaran 

tindak ilegal loging maka akan diproses 

hukum, tegas Danrem.
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D
anrem 045/Garuda Jaya 

Brigjen TNI M Jangkung 

Widyanto, S.I.P., M.Tr.(Han) 

bersama dengan Kapolda 

Babel Irjen Pol Drs Anang 

Syarif Hidayat Kamis 04/02/2021 turun 

langsung ke pusat Pasar Kota Pangkalpinang untuk mengecek aktifitas masyarakat 
sekaligus untuk membagikan Masker.

Tidak hanya Danrem dan Kapolda, turut 

serta Danlanal Babel Kolonel Laut (P) Didik 

Kusyowo, Kajati I Made Suarnawan, Dandim 

0413/Bangka Kolonel Inf Pujud Sudarmanto 

beserta puluhan anggota dari masing-masing 

instansi tersebut termasuk Satpol PP Pemprov 

Babel dan BPBD Babel.

Selain bagi-bagi masker dalam kegiatan ini 

dilakukan himbauan dan peringatan kepada 

masyarakat untuk tetap mengedepankan Protokol Kesehatan dalam aktifitas karena 
Kota Pangkalpinang sudah masuk zona merah.

Dalam kegiatan tersebut di sampaikan 

bahwa setelah di umumkan himbauan dan 

peringatan, kedepan akan di berlakukan 

aturan serta tindakan tegas dan ketat 

bagi masyarakat yang melanggar Protokol 

Kesehatan.

Danrem menyampaikan bahwa kegiatan 

tersebut dilaksanakan untuk mengingatkan 

masyarakat agar tidak lengah bahkan abai dalam menerapkan Prokes di setiap aktifitas 
karena Covid-19 memang benar-benar ada.

Brigjen M Jangkung mengungkapkan 

bahwa sekarang ini adalah klaster keluarga, 

sebelumnya klaster pendatang atau yang 

baru kembali dari dinas keluar daerah/pulau 

sehingga perlu kesadaran masyarakat akan 

pentingnya penerapan Protokol Kesehatan ini 

terlebih di tempat umum.

Sementara Kapolda menyampaikan 

setelah dilakukan himbauan tersebut kedepan 

akan di berlakukan operasi yustisi dengan 

memberlakukan denda bagi yang melanggar 

Prokes sesuai Perda yang sudah di keluarkan.

Kapolda menegaskan bahwa kesadaran 

masyarakat masih jauh akan Prokes sehingga 

diingatkan jangan sampai takabur, sombong 

dan tidak mau tau akan pentingnya protokol 

Kesehatan guna memutus penyebaran 

Covid-19
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B
ertempat di Lapangan depan 

Pos Mosso Satgas Pamtas 

Yonif Mekanis Raider 413/

Bremoro Kostrad, Komandan 

Korem 172/PWY Brigjen TNI 

Izak Pangemanan, M.Han. resmikan Pondok 

Baca dan Taman Bermain di Kampung Mosso 

Distrik Muara Tami.

Dalam keterangan tertulis Penerangan 

Korem 172/PWY, Senin (22/2/2021) 

kegiatan peresmian Pondok Baca dan Taman 

Bermain diikuti Wakil Walikota Jayapura, Ir. 

H. Rustan Saru, M.M, para Kasi Korem 172/

PWY, Dandim 1701/Jayapura, Dansatgas 413/ 

Bremoro, serta pejabat setempat. Dalam acara 

peresmian Pondok Baca dan Taman Bermain, 

Danrem 172/PWY menyampaikan, dengan 

adanya Pondok Baca dan Taman Bermain 

Anak ini diharapkan dapat menumbuhkan 

minat baca untuk mendidik karakter anak, 

meningkatkan kreativitas serta dapat 

membantu meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia khususnya masyarakat di 

perbatasan RI-PNG.

Dalam sambutannya, Danrem 172/PWY 

mengucapkan terima kasih kepada Satgas 

Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro Kostrad 

yang telah kosisten untuk selalu dekat 

dengan masyarakat, menjaga keamanan di 

wilayah perbatasan RI-PNG serta membantu 

kesulitan masyarakat yang berada di wilayah 

perbatasan.

“Saya mengapresiasi yang dilakukan 

Satgas Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro 

Kostrad dengan membuat Pondok Baca dan 

Taman Bermain, memberikan pelatihan 

dalam membuat pot untuk tanaman dan 
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Kampung Mosso dapat meningkatkan sumber 

daya manusia dan hidup mandiri dengan kerajinan serta kreatifitas membuat pot dan 
getuk goreng dengan memanfaatkan potensi 

di daerahnya. (Dispenad)

mengajari cara mengolah ubi menjadi 

getuk goreng,” ujar Danrem. Tidak hanya 

itu, Danrem 172/PWY juga mengatakan 

bahwa kegiatan yang dilakukan Satgas Yonif 

Mekanis Raider 413/Bremoro Kostrad dalam 

memberikan pelatihan maupun pembelajaran 

dalam membuat pot bunga dan getuk goreng 

bertujuan untuk memberikan alternatif 

terbaik untuk masyarakat Kampung Mosso 

dalam meningkatkan perekonomian warga.

 “Oleh karena itu, kami dari TNI melalui 

Satgas Yonif Mekanis Raider 413/Bremoro 

Kostrad memberikan pelatihan cara membuat 

pot bunga dan cara mengolah ubi menjadi 

getuk goreng untuk dijadikan sumber 

penghasilan masyarakat Mosso tanpa harus 

melakukan hal melanggar hukum,” terang 

Brigjen TNI Izak Pangemanan, M.Han.

Diakhir sambutan, Danrem 172/PWY 

berharap dengan diresmikannya Pondok Baca 

dan taman bermain serta pelatihan dalam 

membuat pot dan getuk goreng, masyarakat 
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P
embekalan kepada Satgas 

Pamtas RI-PNG Yonif 122/

TS dan Yonmek 611/AWL 

Kolakopsrem 174/ATW 

Sektor Selatan oleh Danrem 

174 Merauke selaku Komandan Komando 

pelaksana  Operasi  Korem 174 Merauke 

bersama tokoh sentral Kabupaten Merauke 

Drs. Johanes Gluba Gebze, bertempat di Aula 

LB Moerdani Korem 174/ATW  Jl. Poros 

Tanah Miring, Kelurahan Yasamulya, Distrik 

Tanah Miring Kabupaten Merauke.

Dalam pembekalan tersebut Danrem 

Merauke Brigjen TNI Bangun Nawoko selaku 

Komandan Kolaksops Korem 174/ATW 

mengucapkan selamat datang kepada Drs. 

Johanes Gluba Gebze yang telah berkenan 

hadir untuk memberikan pembekalan kepada 

personel satgas yang akan melaksanakan tugas 

di wilayah Kab. Merauke dan Boven Digoel 

sehingga diharapkan menjadi pedoman prajurit 

dalam melaksanakan tugas di daerah operasi.
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Dalam pengarahanya Drs. 

Jhon gluba gebze menyampaikan 

terima kasih kepada seluruh 

anggota Satgas bahwa  sebagai 

perwakilan saudara-saudara 

kita di nusantara guna 

memperkokoh persaudaraan 

dari ujung Barat ke ujung Timur 

negeri ini dengan menerapkan 

3B yaitu Bermasyarakat, 

Berbangsa, dan Bernegara.

Drs. Jhon Gluba Gebze 

mengatakan bahwa “guna 

mendukung kelancaran tugas 

kalian segeralah beradaptasi 

menyesuaikan diri terhadap 

masyarakat dan lingkungan 

seperti pepatah tua  dimana 

bumi di pijak di situ langit di 

junjung.” Ungkapnya.
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A
kademi Militer menggelar 

kegiatan yang bertajuk 

“Parents Meeting Taruna 

Tingkat I/Kopral Taruna 

TP. 2020/2021” di Gedung 

Much. Lily Rochli secara virtual dihadiri oleh 

Gubernur Akademi Militer Mayjen TNI Totok 

Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr. (Han) dan 

Danmentar Brigjen TNI Windiyatno serta 

para pejabat Distribusi, Sabtu (6/02/2021).

Gubernur Akademi Militer dalam 

kegiatan tersebut menyapa setiap orang tua/

wali Taruna Tingkat I/Koptar Akademi Militer 

satu persatu ditampilkan pada layar video 

tron(virtual), kegiatan ini sebagai upaya 

lembaga Akademi Militer untuk menjalin 

kerja sama dengan para Orang Tua Taruna 

dalam upaya mempersiapkan calon-calon 

pemimpin masa depan. Acara berlangsung 

mulai pukul 13.00 sampai dengan 16.00 Wib 

yang di awali dengan disampaikan sambutan 

dari beberapa orang tua Kopral Taruna yang 

mewakili dari wilayah Papua, dari Sulawesi, 

dari Jakarta dari Jawa Timur selanjutnya 

hiburan kolaborasi dan band oleh Taruna.

Sebelum mengawali amanatnya, Gubernur 

Akademi Militer mengawali dengan perkenalan 

pejabat Distribusi Akmil. Selanjutnya Gubenur 

Akmil memberikan informasi tentang visi misi 

dan tujuan pendidikan di Akmil sebagai berikut: 

Visi Akademi Militer yaitu : “Menjadikan 

Akademi Militer Sebagai Center  Of Excellence  

menuju World Class Academy serta Dapat 

Mewujudkan Hasil Didik yang Profesional dan 

Dicintai Rakyat”.

“Selanjutnya meningkatkan peran 10 

komponen pendidikan. Yaitu meningkatkan 

kualitas hasil didik (Taruna) agar menjadi 

Perwira Profesional sebagai pemimpin masa 

depan dan dicintai rakyat. Meningkatkan peran 

dan fungsi pengkajian pengembangan”, lanjut 

beliau. Adapun tujuan pendidikan Akademi 

Militer: Membentuk Taruna Akmil menjadi 

Perwira TNI AD yang memiliki sikap dan perilaku 

sebagai prajurit Sapta Marga dan Sumpah 

Prajurit, Pengetahuan dan keterampilan dasar 

keprajuritan serta dasar golongan perwira 

dengan kecabangan masing masing.

Gubernur Akmil juga mengajak kepada 

para orang tua taruna untuk bersyukur 

kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa 

sekaligus bangga memiliki putra/putri terbaik 

calon Perwira Remaja TNI AD yang terpilih 

dari ribuan pendaftar, melalui seleksi dengan 

persyaratan dan tahapan yang sangat ketat.

Pada bagian akhir sambutannya 

menyampaikan, ”terima kasih kepada 

para orang tua Kopral taruna yang telah 

mempercayakan putranya untuk dididik 

di Akademi Militer. Namun demikian 

Akademi Militer juga menerapkan sistem 

Reward dan Punishment kepada para 

peserta didik. Artinya, secara obyektif dan 

tidak diskriminatif, Akademi Militer akan 

memberikan penghargaan kepada para 

Taruna yang telah menunjukkan prestasi 

yang membanggakan dan tidak akan ragu-

ragu untuk memberikan sanksi tegas kepada 

Taruna yang melanggar dan menyimpang dari 

norma dan aturan yang berlaku”. Tegasnya.
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G
empa Bumi dahsyat yang 

melanda wilayah Sulawesi 

Barat, khususnya di wilayah 

Mamuju dan Majene serta 

sekitar wilayah Sulawesi Barat 

pada tanggal 15 Januari 2021 lalu dengan 

kekuatan 6,2 Magnitudo mengakibatkan 

ribuan bangunan hancur dan rusak 

parah, serta mengakibatkan ribuan warga 

mengalami luka-luka serta lebih dari seratus 

orang dilaporkan meninggal dunia.

Sejumlah fasilitas dan sarana umum serta 

layanan publik tidak dapat dilakukan karena 

kantor-kantor pemerintahan serta kantor 

layanan publik juga mengalami kerusakan 

dampak dari gempa gumi yang mengguncang 

di wilayah tersebut, tidak terkecuali fasilitas 

Kesehatan dan rumah sakit yang mengalami 

kerusakan parah dan dipastikan tidak dapat 

dioperasionalkan secara normal.

Dengan kondisi tersebut, beberapa rumah 

sakit mengalami beban pelayanan yang 

sangat berat dikarenakan harus merawat 

pasien yang sakit ditambah dengan menolong 

dan memberikan pengobatan bagi para 

korban luka-luka akibat tertimpa runtuhan 

bangunan.

Mendasari pelayanan darurat yang 

dibutuhkan para korban gempa di Mamuju, 

TNI Angkatan Darat bergerak cepat dengan 

mengirimkan Rumah Sakit Lapangan 

(Rumkitlap) secara lengkap dengan berbagai 

fasilitas dan peralatan medis yang dibutuhkan.

Instruksi untuk mengirimkan Rumkitlap 

ini langsung atas perintah Kepala Staf 

Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa 

yang menginginkan Rumkitlap yang lengkap 

agar dapat memberikan perawatan dan 

pengobatan bagi korban gempa di Mamuju, 

termasuk dengan dikirimkannya Batalyon 
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Kesehatan 2/Yudha Bhakti Husada Divisi 

Infanteri 2 Kostrad yang berkedudukan di 

Malang.

Dijelaskan Komandan Batalyon Kesehatan 

2/ Yudha Bhakti Husada Divif 2 Kostrad Letkol 

Ckm dr. Ayiq Mahmud, Sp OT (K) Spine, dalam 

keterangan tertulisnya, Rabu (27/1/2021), 

sejak tanggal 24 Januari 2021, Rumkitlap yang 

dikomandoinya telah dapat dioperasionalkan 

secara penuh.

Lebih lanjut dikatakan, untuk mendirikan 

Rumkitlap, Yonkes 2 Kostrad mendapat 

dukungan dari Mabes Angkatan Darat dengan 

dilengkapi berbagai fasilitas kesehatan yang 

mendukung untuk penanganan kedaruratan 

korban gempa.

“Kami menyiapkan 144 personel 

dan 13 personel dari Puskesad terdiri 

dari dokter spesial ortopedi bedah serta 

perawat mahir. Untuk menggelar sekaligus 

mengoperasionalkan Rumkitlap ini yang 

meliputi 28 unit tenda, alkes seluruh tenda, 

dan mobilisasi serta perlengkapan pendukung 

seperti Genset, Water Tratment, Kitchen dan 

Sanitary Mobile, “ jelasnya.

Diungkapkan, Rumkitlap ini juga 

dilengkapi dengan fasilitas Unit Gawat 

Darurat (UGD), ruang bedah/operasi, 

ruang kebidanan, serta fasilitas lainnya 

yang mendukung perawatan pasien dengan 

kapasitas 100 tempat tempat tidur dibagi 

menjadi dua bagian, perawatan laki-laki 

dan perempuan kemudian dilengkapi juga 
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pemeriksaan penunjang seperti laboratorium, 

radiologi, farmasi, dan Central Sterile Supply 

Department (CSSD) serta didukung dengan 

unit mobil ambulans.

“Lokasi penempatan Rumkitlap kami 

dirikan di Lapangan Makorem 142 Tatag, 

yang merupakan lokasi strategis dalam 

memberikan bantuan kemanusiaan berupa 

pelayanan kesehatan terhadap korban 

gempa,” imbuhnya.

Dukungan Rumkitlap yang dididirikan 

Yonkes 2/Kostrad ini meliputi obat-

obatan serta perlengkapan dan peralatan 

penunjangnya dari Mabes Angkatan Darat, 

Puskesad, Kesdam XIV/Hasanuddin serta dari 

Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar.

“Selain pelayanan kesehatan yang 

dilakukan personel Yonkes 2 meliputi evakuasi 

korban dari titik pengungsian ke Rumkitlap, 

layanan dapur lapangan kepada awak rumah 

sakit lapangan dan pasien, memberikan 

layanan mobile water treatment atau alat 

penjernih air yang siap diminum dan dapat 

dimanfaatkan masyarakat Mamuju Sulawesi 

Barat, “ jelas Letkol Ckm Ayiq Mahmud yang 

juga dokter spesialis Ortopedi.

Semenjak berdirinya Rumkitlap Yonkes 

2/Kostrad ini, setiap hari puluhan warga 

berobat maupun memeriksakan kondisi 

kesehatannya.

“Penyediaan obat untuk poliklinik, 

perawatan dan operasi seperti antibiotik 

sistemik, obat-obatan injeksi untuk 

operasional di ruang perawatan, kamar 

operasi dan ICU masih kami butuhkan, karena 

warga yang berobat dan membutuhkan 

perawatan bukan hanya yang mengalami 

luka akibat gempa, namun juga warga yang 

ingin memeriksakan kondisi kesehatannya, “ 

tukas Ayiq.

“Inilah bentuk komitmen Angkatan 

Darat serta komitmen kami sebagai tenaga 

medis dalam memberikan bantuan serta 

layanan kesehatan kepada sesama yang 

membutuhkan, “ pungkasnya.
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Latar Belakang Pembentukan Yonif 761/

KA Kodam XVIII/KSR

P
erkembangan situasi 

keamanan yang cukup dinamis 

di wilayah Provinsi Papua 

Barat khususnya Kabupaten 

Manokwari menyebabkan 

pimpinan TNI Angkatan Darat perlu mengkaji 

kebijakan strategi pertahanan dan keamanan 

di Provinsi Papua Barat yang merupakan 

wilayah Kodam XVIII/Kasuari. Untuk dapat 

membantu pemerintah daerah dalam 

menghadapi situasi keamanan yang dinamis 

di wilayah Kabupaten Manokwari Provinsi 

Papua Barat, maka Kepala Staf Angkatan 

Darat merasa perlu menambah satuan baru 

sebagai satuan pemukul di jajaran Kodam 

XVIII/Kasuari. Menyikapi hal tersebut, pada 

tanggal 2 Juli 2019, Kasad mengeluarkan Surat 

Keputusan tentang pembentukkan Batalyon 

Infanteri 761/Kibibor Akinting yang berada 

di bawah kendali Kodam XVIII/Kasuari Pada 

tanggal 27 Agutus 2019.

Pada tanggal 27 Agustus 2019 Batalyon 

Infanteri 761/Kibibor Akinting diresmikan 

langsung oleh Pangdam XVIII/Kasuari 

yang pertama, Mayor Jenderal TNI Yopie 

Onesimus Wayangkau dengan pejabat 

Komandan Batalyon pertama dijabat oleh 

Mayor Infanteri Misael Marthen Jenry Polii. 

Adapun makna dari Kibibor Akinting berasal 

dari bahasa Warmare yaitu bahasa Atam, 

suku Arfak, yang artinya adalah burung yang 

pintar, cerdik, dan disiplin, sehingga batalyon 

Infanteri 761/Kibibor Akinting merupakan 

tempat bagi prajurit-prajurit yang memiliki 

kecerdasan dan keterampilan dalam 

membangun kemampuan dalam menghadapi 

setiap ancaman, baik yang datang dari luar 

maupun dari dalam. Tugas pokok Yonif 761/
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Kibibor Akinting berdasarkan Peraturan 

Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 53 Tahun 

2016 tentang Organisasi dan Tugas Batalyon 

Infanteri adalah Mencari, Mendekati, dan 

Menghancurkan Musuh dalam rangka 

Mendukung tugas pokok Kodam XVIII/

Kasuari.

Batalyon Infanteri 761/Kibibor Akinting 

berdiri di atas tanah seluas 60 hektar berlokasi 

di distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, 

Papua Barat. Pada awal peresmiannya, 

Batalyon Infanteri 761/Kibibor Akinting 

terdiri dari 1 Kompi Markas, 2 Kompi Senapan 

dengan jumlah 378 orang.

Lambang Satuan dan Maknanya

Mayor Inf Misael Marthen Jenry Polii, 

menjelaskan juga tentang Pita Sloka dengan 

Tulisan Kibibor Akinting, yaitu berasal dari 

bahasa Warmare yaitu bahasa hatam yang 

mengandung arti Kibibor berarti burung 

pintar atau lincah, Akinting berarti cerdas dan 

disiplin.

Peran dan tugas Pokok

Batalyon Infanteri 761/KA bertugas pokok 

mencari, mendekati, dan menghancurkan 

musuh dalam rangka mendukung tugas 

pokok Kodam XVIII/Kasuari. Selain itu 

Batalyon Infanteri 761/KA yang merupakan 

satuan tempur dibawah Kodam XVIII/

Kasuari memiliki tugas-tugas lain pertama, 

memelihara dan meningkatkan kemampuan 

Intelijen Yonif 761/KA untuk deteksi dini dan 

peringatan dini terhadap setiap kerawanan 

dan ancaman agar tidak berkembang 

menjadi ancaman nyata; kedua, memelihara 

dan meningkatkan kemampuan tehnik dan 

taktik tempur serta operasional Yonif 761/

KA dengan cara meningkatkan pemantapan 

satuan, menata organisasi, dan budaya 

serta berlatih;ketiga, menyiapkan prajurit 

secara profesional dengan mematuhi hukum 

dan HAM dalam pelakaksanaan tugas; 

menyiapkan satuan sehingga sewaktu-waktu 

siap digerakkan untuk mengatasi setiap 

trouble spot yang terjadi di wilayah Papua 

Barat.Menurut Danyonif 761/KA Mayor Inf 

Misael Marthen Jenry Polii, lambang satuan 

Yonif 761/KA disimbolkan dengan bintang 

bersudut lima, yang melambangkan dasar 

keutuhan Yang   Maha Esa. Senjata panah 

silang, diartikan senjata yang dijadikan 

sebagai suatu kekuatan untuk menangkal 

setiap ancaman dari berbagai arah terhadap 

negara dan bangsa baik dari dalam maupun 

dari luar, tambah Danyon. Sarang Burung 

pintar Kibibor, diartikan kecerdasan dan 

kemampuan yang tinggi dalam menyusun 

kekuatan sendiri dalam menghadapi 

ancaman, gangguan, dan hambatan yang 

akan dihadapi. Sedangkan, Burung Pintar 

Kibibor, melambangkan prajurit-prajurit yang 

pintar, cerdik, dan disiplin dalam menghadapi 

dinamika setiap tugas.

Tidak hanya itu, Yonif 761/KA juga 

bertugas menyiapkan satuan dalam rangka 

membantu Polri dan Pemda dalam rangka 

mengantisipasi perkembangan situasi; 

menyiapkan kekuatan Yonif  761/KA yang 
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profesional, efektif, efesien, dan modern 

serta memiliki kualitas dan mobilitas tinggi 

untuk menangkal segala bentuk ancaman; 

memelihara dan meningkatkan kemampuan 

pembinaan teritorial satuan Non Kowil agar 

dapat memperkokoh kemanunggalan TNI, 

menimbulkan kepekaan, dan daya tanggap 

terhadap perkembangan situasi yang terjadi di 

wilayah Papua Barat; dan menyelenggarakan 

pengamanan instansi objek vital TNI dan non TNI, kegiatan kenegaraan, keamanan fisik 
pejabat penting Negara (VIP), dan tamu Negara 

serta pejabat perwakilan Negara sahabat 

yang berada di wilayah Kodam XVIII/Kasuari, 

berdasarkan perintah Komando Atas; serta 

membantu pelaksanaan fungsi pemerintah 

dalam kondisi dan situasi yang memerlukan 

sarana, alat, dan kemampuan TNI untuk 

menyesuaikan permasalahan yang sedang 

dihadapi, antara lain membantu mengawasi 

akibat bencana alam dan merehabilitasi 

infrastruktur.

Tugas Operasi

Sebagai satuan yang baru terbentuk pada 

akhir tahun 2019, Batalyon Infanteri 761/

KA ini, baru memiliki dua kali pengalaman 

tugas operasi satuan, yaitu sebagai Satgas 

Pamrahwan Papua Barat dan  Satgas Luar 

Negeri oleh perwakilan satuan. Bahkan 

personel Yonif 761/KA berdasarkan TOP yaitu 

747 belum sepenuhnya menduduki jabatan 

sesuai TOP dikarenakan Prajurit Yonif 761 

rata-rata merupakan prajurit baru lulusan 

abit BA/TA PK 2019, dimana jabatan yang 

seharusnya diduduki oleh pangkat Pratu dan 

Praka akan tetapi masih dijabat oleh Prajurit 

berpangkat Prada. Begitu juga dengan jabatan 

perwira staf dan Danki masih dijabat Perwira 

berpangkat Letnan Dua sebagai PLH.

Prestasi dan Harapan

Karena Batalyon 761/KA adalah batalyon 

yang baru berdiri sehingga belum ada prestasi 
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yang ditorehkan mengingat selama usia 

batalyon sedang dilanda Pandemi Covid-19, 

namun demikian satuan berupaya untuk 

mencapai prestasi-prestasi dengan cara 

membentuk tim-tim seperti tim menembak 

dan tim lari  agar selalu siap dalam mengikuti 

perlombaan-perlombaan di jajaran TNI AD.

Menurut Danyonif 761/KA Mayor Inf 

Misael Marthen Jenry Polii, sarana dan 

prasarana di Yonif 761/KA yang ada saat ini 

belum memenuhi kriteria sebagai Yonif PMK 

dibawah Kodam. Hal ini disebabkan belum 

adanya tempat latihan seperti lapangan HR, 

Lapangan Tembak, Kolam renang, tower 

monteneering, dan juga kurangnya sarana 

olahraga lainnya seperti lapangan Voli, 

Lapangan Bola, Ruang Fitness, Aula Serba 

guna, Tempat Ibadah, serta Prasarana seperti 

kantor Kompi, KSA, Dapur, Barak Bujangan, 

dan pagar keliling batalyon.

Untuk menekan terjadinya pelanggaran 

dalam rangka meningkatkan kinerja satuan, 

Danyon Mayor Inf Misael Marthen Jenry Polii 

melaksanakan pola pembinaan personel 

dengan melaksanakan rutinitas ibadah 

subuh dan malam untuk mendekatkan 

prajurit kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

menumbuhkan jiwa kerohanian sehingga 

terciptanya rasa tanggungjawab terhadap 

tugas yang dilaksanakan dengan baik. Selain itu melaksanakan kegiatan fisik dan mental 
melalui kegiatan latihan proglatsi, sehingga 

prajurit yang berprestasi memliki kemampuan 

sesuai tugas pokok satuan serta memberikan 

kesejahteraan berupa reward dan punhisment 

bagi prajurit yang berprestasi dan prajurit 

yang melakukan pelanggaran.

Sedangkan untuk meningkatkan moril 

prajuritnya di Yonif 761/KA, Mayor inf Misael 

Marthen Jenry Polii memberikan kesejahteraan 

berupa IB (Izin Bermalam) dan juga 

membangun sarana berupa kantin batalyon 

dan koperasi. Sedangkan dalam meningkatkan 

kesejahteraan materiil dengan mengajukan 

ke komando atas untuk pemenuhan materiil 

berupa senjata, perumahan, dan kendaraan. 

Disisi lain, dalam upaya meningkatkan citra 

TNI AD di masyarakat, Batalyon 761/KA 

melaksanakan kegiatan Komsos, Baksos, dan 

Bansos di wilayah binaan Yonif 761/KA guna 

memberikan kepercayaan kepada masyarakat 

terhadap hadirnya TNI.

Diakhir perbincangan dengan tim redaksi 

Majalah Palagan, Komandan Yonif 761/KA 

berharap agar Yonif 761/KA sebagai batalyon 

pemukul Kodam yang berada langsung 

dibawah kendali Pangdam XVIII/Kasuari 

menjadi prioritas utama untuk diperhatikan 

dan ditingkatkan lagi baik dari segi personel 

maupun materiil serta sarana dan prasarana 

utama Batalyon agar tugas pokok dapat 

terlaksana dengan baik. 
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 Bersepeda saat ini kembali menjadi trend 

dikalangan masyarakat Indonesia ditengah pandemi 

Covid-19. Sejumlah brand sepeda mulai diburu para 

penggemar kegiatan gowes salah satunya sebut 

saja brand sepeda lipat asal London, Inggris. 

Disamping memiliki desain yang menarik dengan 

detail yang sederhana namun tetap terlihat stylist, 

sebab itulah yang membuat sepeda ini banyak 

digandrungi para pesepeda yang membuatnya 

cocok untuk dikendarai di perkotaan Tanah Air.

Namun, seiring dengan permintaan pasar 

yang semakin meningkat dan jumlahnya yang terbatas 

membuat nilai jual dari sepeda pabrikan asal Negeri Ratu 

Elizabeth ini menjadi sangat mahal yang ditaksir mencapai 

puluhan juta rupiah bahkan hingga ratusan juta rupiah, 

sehingga hanya kalangan tertentu  yang dapat memilikinya. 

Ditengah banyaknya permintaan sepeda pabrikan London ini membuat salah 

satu bengkel sepeda di Kota Bandung membuat sepeda serupa yang desainnya tidak 

jauh berbeda dengan brand asal Negara Inggris tersebut yang menjadi brand Lokal Kota 

Bandung. Menyikapi hal tersebut saya 

sebagai Kabengpuspal Puspalad memiliki 

gagasan dengan memanfaatkan sarana 

dan prasarana yang ada di Bengpuspal 

Puspalad dan dengan material yang ada di 

Bengkel untuk berinovasi dengan membuat 

sepeda lipat. 

Bengpuspal puspalad sebagai 

Balakpus dari Puspalad yang memilki tugas 

yaitu Penelitian dan Pengembangan Materiil 

TNI AD maka Dibuatnya sepeda lipat ini 

bertuan untuk dijadikanya karya Litbang 

agar dapat digunakan personel Bengpuspal, 

selain sebagai sarana penunjang mobilisasi 

dalam beraktivitas di satuan, di sisi lain 

sepeda ini menjadi sarana untuk berolahraga 

baik di dalam satuan Bengpuspal maupun 

di luar satuan yang pada hari libur dapat 

dimanfaatkan di kediaman masing–masing.  

 Proses pembuatan sepeda lipat 

ini diakukan di luar tugas pokok sebagai 
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seorang prajurit, sehingga aktivitas dan 

produktivitas personel saat jam dinas 

tidak terganggu dan kegiatan tugas utama 

berjalan normal,

Pada bulan September tepatnya pada 

tanggal 22 September 2020 menjadi titik 

mula proses pembuatan prototype sepeda 

lipat ini. Dengan modal dasar keahlian pada 

bidang teknik dan perbengkelan dibentuklah 

Mal sebagai acuan dasar dalam pembuatan 

rangka sepeda lipat ini, dengan motto yang 

disampaikan Kabengpuspal agar personel 

Bengpuspal bisa mengaplikasikan ATM yaitu 

“Amati, Tiru dan Modi昀椀kasi” maka proses 

pembuatan Mal sepeda lipat ini melihat dari 

produk asli di pasaran.   “Tujuan kami bukan 

untuk meniru, tetapi menciptakan inovasi 

yang dapat memberikan manfaat dan nilai 

guna  bagi kebutuhan personel Bengpuspal 

Puspalad dalam mendukung tugas pokok, “. 

Setelah pembuatan Mal yang menjadi 

acuan dasar rangka sepeda kemudian 

ditentukanlah material yang akan digunakan. Material yang digunakan berbahan dasar besi 

Seamless (pipa tanpa kelim), penggunaan besi seamless tersebut didasari karena meterial 

tersebut kuat dan tanpa sambungan. Seluruh proses pembuatan sepeda lipat ini dikerjakan 

secara handmade dengan material yang mudah didapatkan di pasaran dengan harga yang 

relatif terjangkau terutama untuk pembuatan  frame (rangka) sepeda. 

“Untuk suku cadang, komponen dan aksesoris sepeda lainnya dapat disesuaikan 

dengan dana anggaran dan kemampuan, “ jelasnya. 

Spesi昀椀kasi Sepeda Lipat OSCAR:
1. Frame          : Besi seamless;

2. Fork             : Besi seamless rigid 16;

3. Free Hub      : Shimano Nexuz 3 Speed;

4. Crank set     : XLR8 53T Aloy;

5.	 Saddle									 :	Ta昀昀sport;
6. Chain           : Shimano 7 Speed;

7. Tires            :  Swallow 16 x 1 3/8; 

8. Tensioner     : RD Shimano Turney 7 Speed;

9. Seat Clamp  : Aloy 40 mm;

10. Hand grip     : Long shot Dahon; 

11. Rims            : Araya Aloy 16 x 1 3/8;

12. Brake set     : U Brake Shimano;

13. Handlebar    : United Middrise 10mm;

14. Color : Army Green;

15. Bahan tas    : Taslan Balon;
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S
atgas Pamtas RI-Malaysia 

Yonarhanud 16/SBC/3 Kostrad, 

membantu pengawalan 

dan pengamanan dalam 

penjemputan 8 WNI di dermaga 

PLBL Nunukan, yang sebelumnya ditangkap 

Batalion 14 PGA (Polis Gerak Alam) Malaysia.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas 

Pamtas RI-Malaysia Yonarhanud 16/SBC/3 

Kostrad Mayor Arh Drian Priyambodo, 

S.E, setelah dirinya bersama Forkopimda 

Kabupaten Nunukan menjemput dan 

menerima penyerahan 8 WNI tersebut di 

perbatasan laut Indonesia menggunakan 

speedboat TNI AL. Rabu (17/02/2021).

Dikatakannya, setelah proses penyerahan 

itu, selanjutnya dibawa menuju dermaga PLBL 

Nunukan, yang telah banyak didatangi pihak 

keluarga dan warga Dayak Agabag untuk 

menyambut kedatangan 8 WNI tersebut.

“Untuk mencegah hal yang tidak 

inginkan dan lancarnya proses kedatangan di 

dermaga PLBL, kita (Satgas Yonarhanud 16/

SBC/3 Kostrad) bersama pihak dari TNI AL, 

Kepolisian dan Satpol PP Pemda Kabupaten 

Nunukan, melakukan pengamanan dan 

pengawalan di sana,” ucapnya.

Sebelumnya, 8 WNI yang merupakan 

warga Kecamatan Sebuku, ditangkap PGA 

Malaysia saat dalam perjalanan dari wilayah 

Sei Ular menuju ke Nunukan menggunakan 

speedboat, sepekan yang lalu (Rabu, 

10/02/2021). Penangkapan dilakukan karena 

mereka diduga melanggar melewati garis 

batas negara oleh pihak PGA Malaysia.

“Alhamdulillah, proses mulai dari 

penyerahan dan penjemputan berjalan dengan 

aman dan lancar. Selanjutnya, mereka sudah 

dijemput dan berkumpul kembali dengan 

keluarganya dalam keadaan sehat,” ujarnya.Di tempat terpisah, Serfianus S.IP., 
M.Si, selaku Sekda Kabupaten Nunukan, 

mengucapkan terima kasih kepada 

Pemerintah Pusat, Pihak ILO RI Tawau, TNI 

dan Polri yang sudah membantu kepulangan 

warganya, sehingga berjalan dengan lancar.

“Kami mewakili Pemerintah Daerah 

dan masyarakat Kabupaten Nunukan, 

mengucapkan terima kasih atas kerja sama 

dan bantuan dari semua pihak, sehingga 

proses perencanaan sampai dengan dilakukan 

penjemputan warga kami ini berjalan dengan 

lancar dan aman,” katanya.

Sementara itu, Bajib Misak salah satu 

dari 8 WNI yang ditangkap PGA Malaysia, 

selain menyampaikan rasa terima kasihnya 

kepada semua pihak, juga menyarankan 

agar dibangun Pos Gabungan Keamanan di 

lokasi penangkapan dirinya bersama warga 

yang lain, untuk mencegah dan menghindari 

penangkapan terhadap WNI oleh pihak 

kepolisian Malaysia di kemudian hari.
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U
ntuk meningkatkan 

minat belajar anak-anak 

di perbatasan, Pos Yuruf 

Satgas Pamtas Yonif 312/

Kala Hitam membagikan 

alat tulis gratis kepada anak-anak di Kampung Yuruf, Distrik Yaffi, Kabupaten Keerom, Papua.
Hal tersebut disampaikan Dansatgas 

Pamtas Yonif 312/KH Letkol Inf Dedi Ariyanto 

dalam rilis tertulisnya di Kabupaten Keerom, 

Papua, Senin (11/1/2021).

Diungkapkan Dansatgas, tujuan 

diberikannya bantuan alat tulis ini untuk 

memberikan motivasi dan semangat kepada 

anak-anak untuk lebih rajin dan giat belajar 

menuntut ilmu demi meraih cita-cita.

“Semoga dengan yang kami lakukan ini 

dapat membantu mengatasi keterbatasan 

buku dan alat tulis untuk belajar yang menjadi 

salah satu kendala bagi anak-anak di wilayah 

perbatasan,” ujar Dansatgas.

Sementara itu Sertu Nurohman yang 

mendistribusikan langsung pembagian alat 

tulis ini mengatakan, dengan kegiatan ini 

diharapkan anak-anak yang berada di daerah 

perbatasan Papua tetap semangat dalam menjalani aktifitas pendidikan baik di rumah 
maupun di sekolahnya.

“Pendidikan merupakan suatu 

kepentingan yang sangat utama bagi setiap 

anak dan dibutuhkan kepedulian semua 

komponen masyarakat untuk memajukan 

pendidikan anak-anak, karena merekalah 

nantinya yang menjadi pemimpin bangsa di 

masa depan,” terang Nurohman.

“Kami akan terus berbuat semaksimal 

mungkin agar anak-anak di sini tetap 

semangat dalam menuntut ilmu dan kelak 

kami berharap mereka sebagai tunas bangsa 

yang dapat berguna bagi negara, khususnya 

untuk tanah Papua,” tutup Nurohman. 

(Dispenad)



J MAJALAH PALAGAN J J Edisi Maret 202170

S
atgas Pamtas RI-PNG Yonif 

Mekanis Raider 413/

BRM Kostrad berhasil 

mengamankan dua puluh 

paket Ganja seberat 800 gram 

dari hasil kegiatan sweeping yang dilakukan 

di sepanjang jalan poros Keerom-Jayapura 

Distik Arso Kabupaten Keerom.

Hal tersebut disampaikan Dansatgas 

Pamtas RI-PNG Yonif MR 413 Kostrad Mayor 

Inf Anggun Wuriyanto S.H., M.Han dalam konfirmasinya saat ditemui di Pos Kotis 
Skouw Distrik Muara Tami Kota Jayapura, 

Kamis (18/2/2021).

Dalam upaya menjaga stabilitas 

keamanan dan mencegah kegiatan ilegal 

di wilayah perbatasan, Satgas Pamtas RI-

PNG Yonif MR 413 Kostrad Pos Kout KM 31 

pimpinan Kapten Inf Hervin Rahadian Jannat 

(Wadansatgas) menggelar kegiatan sweeping 

pemeriksaan (sweeping) dengan sasaran 

pengendara roda dua dan roda empat yang 

melintas di poros jalan Keerom-Jayapura.

“Berdasarkan laporan yang saya terima 

dari Kapten Inf Hervin Rahadian Jannat, 

bahwa saat melakukan penyisiran di luar area 

pemeriksaan kendaraan roda dua maupun 

roda empat, salah satu anggota yang bernama 



J MAJALAH PALAGAN J JEdisi Maret 2021 71

Kopda Chundori menemukan dua puluh paket 

Ganja tersebut ,” ungkap Dansatgas.

Pada kesempatan terpisah, 

Wadansatgas Kapten Inf Hervin Rahadian 

menjelaskan bahwa sebelumnya telah 

dilakukan pemeriksaan terhadap mobil pick 

up berwarna hitam Nopol PA 8128 AP dengan 

membawa delapan orang penumpang di 

belakangnya

“Curiga dengan gerak-gerik orang 

orang tersebut seolah seperti kebingungan, 

maka kita periksa secara detail namun tidak 

ditemukan adanya barang ilegal dalam mobil 

tersebut, bahkan kita cek satu persatu di 

kantung-kantung celana dan baju mereka 

juga tidak ada apa-apa,” ucap Hervin.

“Dengan menggunakan naluri, Kopda 

Chundori menyisir tempat sebelum mobil pick 

up itu masuk, dan akhirnya ia menemukan 

plastik hitam berisi dua puluh paket ganja 

kering siap edar seberat 800 gram, untungnya 

kita masih ingat Nopol mobil tersebut 

kemudian kami berkoordinasi ke Polresta 

Jayapura dan Polres Keerom untuk ditelusuri 

lebih lanjut,” tambah Hervin.

“Awalnya saya tidak begitu curiga saat 

salah satu dari mereka membuang plastik 

hitam ke arah belakang, namun setelah 

melihat gerak-gerik mereka pada saat masuk 

area pemeriksaan seolah seperti ketakutan 

dan kebingungan. Setelah tidak didapati apa-

apa dalam mobilnya mereka tancap gas begitu 

cepat. Kecurigaan saya semakin besar untuk 

membuka plastik itu dan ternyata benar, 

puluhan paket ganja ada di dalamnya,” tutur 

Kopda Chundori.

Barang bukti berupa ganja kering siap 

edar tersebut sementara ini diamankan 

oleh personel Pos Kout KM 31 dan sudah 

dilaporkan kepada pihak kepolisian untuk 

dilakukan pendalaman lebih lanjut.
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J
elang pemberangkatan ke wilayah 

perbatasan RI-RDTL, seluruh 

personel Yonif 742/SWY menerima 

pembekalan hukum dari Badan 

Pembinaan Hukum (Babinkum) TNI 

di Lapangan Trisula Yonif 742/SWY, Gebang, 

Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Dalam keterangan tertulis Penerangan 

Korem 162/WB, Rabu (17/2/2021), Kepala 

Bidang Dukung Hukum Babinkum TNI 

Kolonel Chk Aloysius Agung Widi W, SH., 

didampingi Wadan Yonif 742/SWY Mayor 

Inf Aditya Nugraha dan Kakum Korem 162/

WB Mayor Chk Sugito menyampaikan materi 

berkaitan dengan permasalahan hukum di 

wilayah perbatasan.

Dalam paparannya, Kolonel Chk Aloysius 

Agung Widi W. menyampaikan permasalahan 

yang sering muncul di wilayah perbatasan 

khususnya tindakan pelanggaran batas 

wilayah yang dilalukan oleh pelintas batas, 

tindak pidana ilegal seperti penyelundupan, 

illegal logging dan lainnya.

Mantan Kakum Kostrad itu juga 

mengingatkan untuk membuat buku 

prosedur tetap (Protap) satuan terkait 

dengan pelaksanaan Satgas Pamtas untuk 

mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang 

tidak diinginkan, personel bertindak sesuai 

dengan ketentuan dalam Protap itu sendiri.
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“Ingat, jangan buat pelanggaran maupun 

tindakan yang dapat merugikan satuan, 

namun lakukan pendekatan kepada tokoh 

agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat 

setempat dengan harapan terciptanya 

keharmonisan dan kebanggaan menjadi WNI 

di daerah perbatasan,” tutupnya.

Di tempat terpisah, Komandan Yonif 

742/SWY Mayor Inf Bayu Sigit Dwi Untoro 

yang akan menjadi Dansatgas Pamtas RI-

RDTL,  mengucapkan terima kasih atas 

pembekalan yang diberikan Babinkum 

TNI kepada seluruh anggotanya  yang akan 

dipimpinnya ke daerah perbatasan.

“Ini wujud perhatian pimpinan kepada 

kami dan apa yang disampaikan akan menjadi 

pedoman bagi anggota Satgas Pamtas dalam 

melaksanakan tugas menjaga wilayah 

perbatasan,” paparnya.

Selain itu Alumnus Akmil 2003 itu juga 

menekankan ulang agar seluruh personel 

yang akan melaksanakan Satgas Pamtas tidak 

melakukan pelanggaran maupun tindakan-

tindakan yang dapat merugikan diri sendiri, 

satuan dan citra TNI di masyarakat.

Usai memberikan pembekalan kepada 400 

personel Satgas Pamtas, Kolonel Chk Aloysius 

Agung Widi memberikan pembekalan khusus 

kepada para Danpos, Danki dan staf di ruang 

Aula Mayonif 742/SWY.
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S
atgas Pamtas RI-PNG Yonif Me-

kanis 516/CY melaksanakan 

pembinaan teritorial menga-

jarkan warga perbatasan ilmu 

pertanian untuk menyokong 

ketahanan pangan daerah di Kampung Ump-

kim Distrik Waropko.

Demikian disampaikan Dansatgas Pam-

tas RI-PNG Yonif Mekanis 516/CY Letkol Inf 

Muhammad Radhi Rusin, S.I.P., dalam keteran-

gan tertulisnya di Asiki Kabupaten Boven Di-

goel, Papua, Kamis (14/01/2021).

Dansatgas mengatakan, di samping 

melaksanakan tugas pokoknya menjaga 

kedaulatan negara di perbatasan, Satgas juga 

mempunyai tanggung jawab moral kepada 

masyarakat perbatasan untuk melakukan 

pembinaan teritorial secara terbatas terhadap 

warga di sekitar perbatasan untuk membantu 

pemerintah daerah.

“Satgas melakukan pembinaan kepada 

masyarakat sekitar mengenai pertanian dan 

berternak yang baik sehingga hasil yang di-

peroleh bisa mendukung program pemerin-

tah pusat dan pemerintahan daerah menge-

nai ketahanan pangan yang semakin kuat dan 

mandiri agar kedepannya diharapkan mas-

yarakat bisa secara individu maupun dalam 

kelompok tani mampu mengolah ketahanan 

pangan secara mandiri, “ ujar Dansatgas.

Sementara itu, Komandan Pos Upkim 

Letda Inf Aribat mengatakan, tidak hanya 

fokus menjaga keamanan dan pelintas batas 

negara saja namun satgas mempunyai tugas 

dan tanggung jawab yakni membina warga di 

sekitar perbatasan. Personel pos juga melaku-

kan pembinaan teritorial mengajarkan cara 

bercocok tanam yang baik sehingga hasil yang 

diharapkan sangat memuaskan.

“Dari hasil pertanian tersebut bisa di-

komsumsi sendiri dan sebagian untuk di-

jual sebagai pendapatan keluarga sehing-

ga menunjang pemerintah daerah dalam 

menaikan taraf perekonomian penduduk dan 

meningkatkan ketahanan pangan daerah, “ 

pungkas Danpos.

Salah satu petani, Samuel (30) mengung-

kapkan terima kasihnya atas pelatihan berco-

cok tanam yang diberikan oleh Satgas.

“Kami sangat senang dan antusias sekali 

diberikan ilmu pertanian dari Bapak TNI men-

genai cara bercocok tanam yang baik. Selama 

ini saya tidak mengerti dan kurang paham 

mengenai pertanian, kami diajarkan hingga 

semua paham bercocok tanam secara benar 

sehingga harapannya hasil pertanian ini bisa 

memuaskan, “ tukas Samuel.
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K
ejuaraan Karate Nasional 

Terbuka JACKO CUP IV 2021 

Nasional dan Internasional 

yang digelar secara virtual 

oleh Inkai Sekoci tanggal 

23 dan 24 Januari 2021, karateka-karateka 

Komando Daerah Militer (Kodam) XIV/

Hasanuddin berhasil memperoleh empat 

medali emas, dua medali perak dan empat 

medali perunggu.

Hal tersebut diungkapkan Komandan 

Batalyon Infanteri (Yonif) 725/Woroagi 

Mayor Inf Muhammad Amin, S.IP., dalam 

keterangan tertulisnya di Mako Yonif 725/

Woroagi Desa Rambu-rambu Jaya, Kecamatan 

Ranomeeto, Kabupaten Konsel, Sulawesi 

Tenggara, Minggu (7/2/2021).

“Hal yang sangat membanggakan 

kini kembali diberikan oleh ketiga orang 

prajurit Yonif 725/Woroagi dari cabang 

olahraga Karate, ketiga prajuirt kami 

berhasil mempersembahkan 3 medali emas 

dan 1 medali perunggu untuk Kodam XIV/

Hasanuddin umumnya, dan satuan Yonif 

725/Woroagi khususnya, pada Kejuaraan 

Karate Nasional Terbuka JACKO CUP IV 2021 

Nasional dan Internasional,” jelas Muhammad 

Amin.

Dijelaskannya, ketiga orang prajurit yang 

merupakan atlet Karate Yonif 725/Woroagi 

yang saat ini masih pembinaan di Makodam 

XIV/Hasanuddin, di antaranya Serda Khairil 

Anwar, Prada Alfa Widyarto Prong dan Prada 

Rein Damapoli. Sebelumnya mereka juga 

pernah mempersembahkan medali emas 

pada beberapa event daerah maupun event 

nasional,” lanjutnya.

Muhammad Amin sangat bangga dan 

bersyukur atas prestasi yang telah dicapai oleh 

karateka-karateka Kodam XIV/Hasanuddin, 

khususnya kepada ketiga orang prajuritnya.
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“Atas nama pribadi dan Komando Yonif 

725/Woroagi, kami ucapkan selamat kepada 

seluruh atlet cabang olaharaga bela diri 

karate Kodam XIV/Hasanuddin, khususnya 

kepada prajurit Yonif 725/Woroagi yang telah 

berhasil menorehkan prestasi pada ajang 

Kejuaraan Karate Nasional Terbuka JACKO 

CUP IV 2021 Nasional dan Internasional,” ujar 

Muhammad Amin.

“Jangan pernah merasa puas dengan 

apa yang telah kalian capai hari ini, teruslah 

berusaha dan berlatih, tingkatkan tehnik 

maupun kualitas kalian untuk event atau 

kejuaraan-kejuaraan yang akan datang, 

baik itu di forum Daerah, Nasional maupun 

Internasional,” lanjutnya.

Berikut karateka-karateka yang berhasil mengharumkan nama Dojo Karate Kodam XIV/

Hasanuddin :

1.  KATA BEREGU SENIOR PUTRA , Serda Khairil Anwar, Prada Alfa Widyarto Prong, dan Prada 

Rein Damapoli (Emas).

2.  KATA PERORANGAN SENIOR PUTRA, Serda Khairil Anwar (Perunggu).

3.  KATA PERORANGAN SENIOR PUTRI, Serda (K) Nadya Baharuddin ( Emas).

4.  SENIOR SHADOW KUMITE PUTRA, Kopda Ismail (Perak).

5.  SENIOR SHADOW KUMITE PUTRA, Serka Abdul Kadir dan Pratu Ruslin (Perunggu).

6.  JUNIOR SHADOW KUMITE PUTRA, Prada M. Nur Fitrani (Perak).

7.  JUNIOR SHADOW KUMITE PUTRA, Prada Hamdir (Perunggu).

Dengan ini juga Muhammad Amin sangat 

berharap atas pencapaian ketiga orang 

prajuritnya dapat dijadikan contoh serta 

motivasi bagi prajurit-prajuritnya yang lain 

sehingga dapat terus mengharumkan nama 

baik Satuan Yonif 725/Woroagi maupun 

Kodam XIV/Hasanuddin umumnya.

“Selalu berbuat yang terbaik demi 

kejayaan Woroagi, tiada prestasi yang 

gemilang tanpa pengorbanan dan yakini tiada 

pengorbanan yang sia-sia. Tetap semangat 

prajurit Woroagi, tunjukkan talentamu, raih 

prestasimu dan buktikan Woroagi selalu 

berhasil,” tutup Muhammad Amin Danyonif 

725/Woroagi.
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P
rajurit Kepala (Praka) 

Andrian Yusianto menjadi 

juara pertama lomba seni lukis grafiti yang digelar 
oleh Pemkab Tanah Laut, 

Kalimantan Selatan. Praka Andrian merupakan 

prajurit dari kesatuan Yonif 611/Awang 

Long (Awl), Kutai Kartanegara, Kalimantan 

Timur. “Prajurit yang berhasil menjadi juara I 

adalah Praka Andrian Yusianto. Lomba yang 

digelar ini merupakan kegiatan dari Dinas 

Tata Kota dan Kebersihan Kabupaten Tanah 

Laut,” kata Kepala Penerangan Korem 091/Aji 

Surya Natakusuma, Kapten Arh Asrul Aziz di 

Samarinda, Senin (7/10). 

Dia menjelaskan, Andrian saat ini 

sedang melaksanakan pendidikan di Akademi 

Perawat (Akper) Kesdam VI/Mulawarman 

(Mlw). Pendidikan Akper yang diikuti 

Andrian merupakan lembaga pendidikan 

tinggi keperawatan yang menghasilkan 

lulusan D3 perawat terampil dan siap bekerja 

pada institusi kesehatan seperti rumah sakit, 

puskesmas, poliklinik umum, dan fasilitas 

kesehatan lainnya. 

Meski Praka Andrian Yusianto sedang 

tidak berada di kesatuan, lanjut Asrul, tetapi 

tidak melemahkan semangatnya untuk 

berkarya dan membawa nama baik Yonif 611/

Awl sebagai satuan yang mencetuskan prajurit 

andal dan mempunyai semangat sebagai 

petarung. Sebelum menjadi anggota TNI, 

Andrian merupakan seorang seniman yang 

kerap melukis di berbagai media, sehingga 

untuk hal melukis seperti dalam lomba itu 

merupakan hal yang tidak asing baginya. 

“Andrian bahkan berharap melalui kegiatan 

ini selain bisa menambah pengalaman 

juga bisa dijadikan ajang untuk menjalin 

persaudaraan, termasuk untuk meningkatkan 

kemanunggalan TNI dengan masyarakat. Saya 

pesan kepada semuanya, jangan pernah lelah 

untuk belajar, amati, pelajari, dan kembangkan 

bakat yang anda miliki,” katanya. 

Sementara itu, Komandan Yonif 611/Awl 

Letkol Inf Arfan Affandi, mengaku bangga atas 

prestasi yang ditorehkan Andrian, sehingga 

ia mengatakan bahwa prajurit tidak hanya 

mampu bertempur dalam setiap peperangan 

atau di medan tugas, tetapi juga harus mampu 

berkarya baik dalam bidang kesenian, bela 

diri atau pun olahraga. “Salah satunya seperti 

yang ditunjukan Praka Andrian yang mampu 

berkarya melalui kesenian dan mendapatkan 

Tropi Juara I. Saya berharap prestasi dari 

Andrian ini bisa menjadi motivasi bagi 

prajurit lainnya agar mampu berprestasi dan 

mengharumkan nama baik kesatuan,” ucap 

Arfan Affandi.
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K
ondisi Bahagia (50), 

penderita cacat akibat 

jatuh dari kamar mandi 

membuatnya selama 5 tahun 

tidak bisa berjalan terlebih 

untuk bepergian yang cukup jauh. Melihat 

kondisi tersebut, Danramil 01/Sungai Mas 

Kodim 0105/Abar Korem 012/TU Kodam IM, 

Lettu lnf Rais S.A.P tergerak membantunya 

dengan memberikan sebuah kursi roda.

Dalam keterangan tertulisnya, Danramil 

0105-01/ Sungai Mas Lettu Inf lnf Rais S.A.P, 

Jumat (26/2/2021), ia bersama anggotanya 

(Babinsa) berkomitmen dengan ikhlas dan 

sukarela untuk menyisihkan sebagian dari 

gajinya untuk membelikan kursi roda. .

Penantian panjang dan kerinduan 

Bahagia, laki-laki paruh baya untuk 

mendapatkan kursi roda akhirnya terwujud. 

Kini, Bahagia sudah memiliki kursi roda yang 

telah diidam-idamkannya sejak lama. Kursi 

roda tersebut didapatkannya berkat bantuan 

dan perhatian dari Koramil 01/Sungai Mas, 

yang diantar dan diberikan langsung oleh 

Lettu lnf Rais S.A.P di kediamannya yang 

terletak di Desa Gunong Buloh Kecamatan 

Sungai Mas Kabupaten Aceh Barat.

“Dari laporan Babinsa kami bahwa di Desa 

Gunong Buloh ini ada seorang warga yang 

mengalami cacat kaki akibat terjatuh dari kamar 

mandi dan mengakibatkan Bapak Bahagia 

mengalami kelumpuhan selama lima tahun, “ 

terang Rais. Lebih lanjut diungkapkan bahwa 

pihaknya akan terus berupaya dan mendata 

warga yang mengalami kesulitan terutama kondisi fisik yang mengalami kecacatan maupun 
kondisi kesehatan dan berkomitmen untuk 

terus membantu bagi kemanusiaan.

“Apa yang kami lakukan ini adalah 

kepedulian dan kepekaan terhadap kesulitan 

masyarakat. Saat ini terhitung masih ada 10 

orang lagi di wilayah Kecamatan Sungai Mas 

yang membutuhkan kursi roda. Dengan niat 

tulus, kami dari Koramil 01/Sungai Mas telah 

membangun komitmen untuk menyisihkan 

sebagian gaji tiap bulannya guna membeli 

kursi roda yang akan kami berikan kepada 10 

orang tersebut, “ tegas Lettu Rais.

Sementara itu, raut wajah Bahagia 

terlihat sangat sumringah ketika menerima 

kursi roda dari Danramil. Kursi roda yang 

di damba – dambakannya kini tepat berada 

dihadapannya. Seraya meneteskan air mata, 

Bapak Bahagia, demikian ia biasa disapa, 

langsung mencoba kursi roda tersebut sambil 

dibantu (dipapah) oleh Danramil.

Ia menuturkan sangat terbantu dengan 

adanya kursi roda ini. Sebab sejak lima tahun 

belakangan ini, ia sangat rindu dan ingin bisa 

beranjak ke Masjid untuk menunaikan Ibadah 

Sholat Jum’at.

“Alhamdulillah, kursi roda ini sangat 

membantu saya untuk beraktivitas sehari-

hari di rumah. Terlebih, kursi roda ini sangat 

bermanfaat bisa mengantarkan saya ke Masjid 

untuk melaksanakan ibadah. Saya bersyukur 

dan berterima kasih kepada Bapak Danramil 

yang begitu peduli dengan kondisi saya”, ujar 

Bahagia berkaca – kaca tidak kuasa menahan 

haru. (Dispenad)
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