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Pembaca Palagan yang budiman,

 Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas seizin-Nya 
Majalah Palagan Volume 22 No. III Edisi September 2021 hadir kembali 
menemani pembaca sekalian. Pembaca majalah yang terhormat, pada edisi 
September tahun 2021 kali ini redaksi menyajikan beberapa informasi yang 
layak untuk disimak oleh pembaca sekalian. Dari beberapa sajian menarik, 

ulasan tentang La琀椀han Bersama antara Prajurit TNI AD dengan tentara 
Amerika Serikat dalam “Garuda Shield”, kami angkat dalam rubrik fokus.

 Untuk mencapai keberhasilan dalam membina kewilayahan 
di Kodam XVII/Cenderawasih adalah membangun Papua dengan 
Ha琀椀. Dimana pada dasarnya konsep operasi  membangun Papua 
dengan Ha琀椀 ini yaitu pola operasi yang dilakukan dengan 
mengedepankan kegiatan Operasi Teritorial (Pendekatan 
Kesejahteraan) di atas Pola Operasi Tempur (Pendekatan 

Keamanan) guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam 
rangka untuk memenangkan ha琀椀 dan pikiran rakyat Papua. Hal 
tersebut disampaikan Pangdam XVII/Cen Mayor Jenderal TNI 
Igna琀椀us Yogo Triyono, yang diulas dalam rubrik bincang-bincang.

 Pada rubrik Prajurit Berprestasi 琀椀m redaksi tampilkan Sertu 
(K) Marcellina, yang memiliki segudang prestasi dalam bidang olahraga bela diri. Prajurit Kowad dari Tanah 
Papua ini jago dalam bidang olahraga Yudo, Yongmodo, dan Kurash. Informasi pen琀椀ng lainnya yang kami 
himpun merupakan kegiatan pimpinan dalam rubrik Info Komando dan kegiatan satuan di jajaran TNI 
Angkatan Darat yang dikemas dalam rubrik Lintas Satuan, Serba-Serbi, dan rubrik Prajurit Perbatasan.
 Akhirnya dengan kerendahan ha琀椀, semoga informasi yang kami sajikan dalam Majalah Palagan Vol.22 
No. III Edisi September 2021 kali ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta manfaat bagi para 
pembaca se琀椀a, khususnya prajurit TNI Angkatan Darat dimanapun berada dan bertugas. Tak lupa, kami 
segenap redaksi mengingatkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan..

Selamat membaca…!!!
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NI Angkatan Darat (AD) dan 

militer Amerika Serikat (AS) 

menggelar latihan perang 

bersama bertajuk “Garuda Shield 

XV” sepanjang 1 s.d. 14 Agustus 

2021. Ini merupakan latihan perang TNI AD 

dan Tentara AS terbesar sepanjang sejarah. 

Latihan perang digelar di Baturaja, Sumatra 

Selatan; Amborawang, Kalimantan Timur; dan 

Makalisung, Sulawesi Utara. Personel yang 

terlibat dalam Latma Garuda Shield ini adalah 

2.161 prajurit TNI AD dan 1.547 tentara 

Amerika Serikat. Latihan bersama ini disebut 

sebagai yang terbesar sepanjang sejarah kerja 

sama militer RI dan AS selama ini.

Upacara pembukaan Latma Garuda 

Shield ke-15 itu digelar di Baturaja, Rabu 

(4/8), dipimpin Kasad Jenderal TNI Andika 

Perkasa dan Commanding General US Army 

Pasific (USARPAC), General Charles A. Flynn 

selaku inspektur.

Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa 

mengatakan, latihan ini merupakan 

pengalaman pertama terjun lintas negara yang 

tidak pernah dialami generasi sebelumnya. 

“Bagi generasi muda yang tergabung dalam 

latihan ini, semoga melalui Garuda Shield akan 

membentuk prajurit-prajurit calon pemimpin 

TNI AD di masa depan yang profesional dan 

bertaraf internasional,” tutur Andika.
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Dalam latihan bersama tersebut, ada 

beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah 

bagaimana menyamakan materi terkait 

dengan penggunaan senjata, mulai dari senjata 

ringan, senjata mortir dan senja mesin ringan 

yang dilanjutkan dengan melaksanakan 

latihan taktik di lapangan.

Sport Day and Culture Day

Sport Day and Culture Day Garuda Shiled 

ke-15 tahun 2021 merupakan salah satu 

bagian dari rangkaian Latihan Bersama TNI 

Angkatan Darat dengan US Army yang dimulai 

sejak 4 Agustus 2021. Sport Day and Culture 

menjadi sangat menarik perhatian peserta 

latihan bersama tersebut. Karena setelah 

sekitar sepekan mereka melatih kapasitas diri  

dalam taktik perang dan penggunaan senjata 

ringan, kali ini ratusan tentara dari TNI AD 

dan US Army mengikuti lomba olahraga 

tradisional Indonesia, berupa balap bakiak 

dan tarik tambang, serta penampilan tari-

tarian tradisional Indonesia. 

Sementara itu, Flynn menuturkan bahwa 

latihan ini merupakan simbol dari tujuan 

yang lebih besar dalam kerja sama militer 

antara Indonesia dan Amerika Serikat di masa 

mendatang.

Jenderal TNI Andika Perkasa dan 

Jenderal Charles A. Flynn berharap, latihan 

yang melibatkan 2.161 prajurit TNI AD dan 

1.547 US Army ini, tidak hanya meningkatkan 

hubungan bilateral kedua negara, namun juga 

meningkatkan kemampuan prajurit TNI AD 

dan US Army. 

Untuk dua tempat lokasi Latma seperti 

Amborawang Tanah Merah Samboja Kutai 

Kartanegara (Kukar) Kaltim dan Makalisung 

Sulawesi Utara (Sulut). Kasad Jenderal TNI 

Andika Perkasa mengucapkan selamat 

mengikuti Latma, tegasnya dalam sambutan 

pembukaan.

Sementara itu, pembukaan Latma Garuda 

Shield ke-15 Tahun 2021 yang digelar di 

Makodam VI/Mulawarman juga berlangsung 

sukses. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur 

Kaltim Isran Noor, Kapolda Kaltim Irjen 

Pol Herry Rudolf Nahak, Wakil Ketua DPRD 

Balikpapan Subari, perwakilan Pemkot dan 

DPRD Balikpapan. Kegiatan pembukaan 

dipimpin oleh inspektur upacara (Irup) 

Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Heri 

Wiranto.

Sedangkan Pangdam XIII/Merdeka 

Mayjen TNI Wanti WF Mamahit dan Atase 

Pertahanan Kedutaan Besar Amerika Serikat 

(AS) di Indonesia Major Brian Vega memimpin 

pembukaan Latihan Bersama (Latma) Garuda 

Shield ke-15 tahun 2021 di Depo Pendidikan 

(Dodik) Sekolah Calon Tamtama (Secata) 

Rindam XIII/Merdeka di Kota Bitung, Sulawesi 

Utara.

Ada sejumlah materi dalam latihan 

ini, beberapa di antaranya;  Staff Exercise, 

Field Training Exercise (FTX), Live Fire 

Exercise (LFX), Aviation dan Medical Exercise 

(Medex) serta dua program latihan yang akan 

digabungkan yaitu Joint Combined Exchange 
Training (JCET) dan Garuda Airborne.
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Kegiatan Sport Day and 

Culture Day di Kodam VI/

Mulawarman dihadiri Kepala 

Staf Angkatan Darat (KSAD) 

Jenderal TNI Andika Perkasa 

beserta istri Nyonya Hetty 

Andika Perkasa, Irjenad 

Letjen TNI Benny Susianto, 

Pangdam VI/Mulawarman 

Mayjen TNI Heri Wiranto, Wakil 

Ketua DPRD Kaltim Muhammad 

Samsun dan Wali Kota Balikpapan 

Rachmad Mas’ud, serta US Army Charlie 

Company Commander BN 1-21 Capt David 

Moets.

Gubernur Isran Noor mengaku bangga 

dan bahagia karena Kaltim terpilih menjadi 

salah satu lokasi tempat latihan bersama antara 

TNI AD dan US Army, tepatnya di Amborawang 

Kabupaten Kutai Kartanegara. “Kegiatan 

latihan di sini adalah sebuah penghargaan 

yang didapat oleh masyarakat Kaltim. Mungkin 

tahun depan kami akan mengundang kalian 

kembali, dengan kegiatan latihan yang mungkin 

lebih besar dengan melibatkan kendaraan tempur, seperti tank amfibi Arisgator M113 
APC yang sama-sama dimiliki oleh TNI AD dan 

US Army,” ucap Isran Noor. 

Sementara Kasad Jenderal TNI Andika 

Perkasa mengaku senang atas kegiatan Latma 

Garuda Shield 15/2021 di Kaltim yang telah 

berjalan baik dan lancar sehingga tercipta 

ikatan, kerja sama dan networking. Dapat 

dilihat dari pertandingan bakiak dan tarik 

tambang, yang terbentuk chemistry atau 

hubungan emosional antara prajurit Yonif 

Raider 600 Modang dan US Army. 

 “Saya sangat senang atas apa yang rekan-

rekan semua telah capai, karena dimulai dari 

persahabatan yang tidak berhenti sampai di 

sini. Teruslah berkomunikasi dengan bertukar 

nomor telepon. Tidak hanya untuk saat ini, 

tetapi lima sampai 10 tahun ke depan. Saya 

yakin kita pasti akan bertemu kembali,” pesan 

Jenderal TNI Andika. 
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Penutupan Garuda Shiled

Terbentangnya bendera Indonesia dan 

Amerika Serikat (AS) secara berdampingan 

menandai usainya Latihan Bersama (Latma) 

Garuda Shield ke-15 tahun 2021 antara TNI 

Angkatan Darat (AD) dan US Army. Latihan 

tersebut diharapkan dapat mempererat sinergi 

mulai dari level strategis sampai dengan tingkat 

operasional.

“(Sinergi) akan semakin mudah terbentuk 

melalui komunikasi secara langsung di 

lapangan sehingga membawa kontribusi nyata 

bagi terwujudnya perdamaian dan stabilitas 

keamanan di kawasan,” ujar Kepala Staf AD 

(KSAD), Jenderal Andika Perkasa, dalam 

keterangan tertulis, Ahad (15/8).

Hal tersebut dia sampaikan dalam amanat 

yang dibacakan oleh Wakil Kepala Staf AD 

(Wakasad), Letjen Bakti Agus Fadjari. Andika 

menyampaikan, Latma Garuda Shield-15 

berbeda dengan yang sebelumnya karena 

dilaksanakan di tiga daerah latihan secara 

paralel.

Menurut Andika, latihan tersebut 

dirasakan manfaatnya bagi kedua Angkatan 

Darat dalam meningkatkan kapasitas, 

kapabilitas, dan profesionalisme kemampuan 

militer masing-masing prajurit. Di samping 

itu, latihan tersebut juga membuat terjalinnya 

hubungan antarpersonel yang lebih kuat.

“Saling berinteraksi, berbagi ilmu dan 

pengalaman, ide maupun pendapat dalam 

memecahkan berbagai persoalan taktis yang 

dihadapi sekaligus menumbuhkan sikap 

saling percaya, saling mengerti, dan saling 

menghargai,” kata Andika.

Latihan yang berlangsung selama dua 

pekan di tiga daerah latihan, yakni Baturaja, 

Amborawang, dan bersama Commander of 

25th Inf Div US Army, Major General Joseph A 

Ryan, selaku inspektur upacara yang dipusatkan 

di lapangan upacara Puslatpur Kodiklatad, 

Baturaja, Sumatera Selatan, Sabtu (15/8).

Major General Joseph A Ryan dalam 

sambutannya mengucapkan terima kasih 

kepada Kasad beserta para pejabat TNI AD. 

Menurut dia, TNI AD telah menyelenggarakan 

latihan itu dengan luar biasa dari mulai tahap 

perencanaan, persiapan, dan pelaksanaan, 

sehingga dapat berjalan dengan baik, lancar 

dan aman. Dia menyebut Latma Garuda 

Shield yang telah dimulai sejak tahun 2007 

itu telah memberikan pelajaran luar biasa 

dan merupakan pondasi bagi kemitraan TNI 

AD dan US Army yang berkelanjutan melalui 

latihan-latihan lainnya di masa akan datang.

Di akhir upacara penutupan itu, para 

peserta upacara, pejabat TNI AD serta US 

Army membentangkan bendera Indonesia 

dan AS, sebagai wujud rasa hormat dan bakti 

terhadap negara serta simbol kerja sama yang 

baik antara TNI AD dan US Army melalui moto 

“Together We Can”.
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K
asad didampingi Ibu Hetty Andika Perkasa mengunjungi Rumah Sakit Tingkat 

II Wolter Monginsidi, Manado, Sulawesi Utara sekaligus bertatap muka dengan 

prajurit TNI AD untuk area Manado.Pada kesempatan itu ibu Hetty juga memberikan 253 Paket yang dibawa 
khusus dari Jakarta berisi multivitamin dan makanan yang diperuntukkan kepada 

seluruh tenaga kesehatan di Kesdam XIII/Mdk dan Denkes serta RS. Tk. II Wolter Monginsidi.
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Melalui video conference tenaga 

medis dapat berdialog langsung 

dengan Kasad, dalam dialog dengan 

dr. Giselle Tambayong tenaga medis 

yang bertugas di RS. Tk. II Wolter 

Monginsidi, Kasad mengatakan: 

“Wah Mbak Giselle tidak 
pernah kena Covid ya, kasih 

tahu rahasianya keteman-teman 
ya mbak Giselle. Semoga selalu 

sehat dan selamat bertugas,” 
tegas Kasad.

Segala bentuk dukungan 

diberikan oleh Kasad beserta ibu, 

baik berupa Moril maupun Materiil 

sebagai bentuk perhatian dan tanda 

sayang terhadap seluruh tenaga 

kesehatan yang sudah berjuang 

memberikan penanganan terbaik 

untuk memberantas Covid-19.
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100 personel dari Kostrad dan seluruh Kodam yang berkualifikasi Para atau Lintas 
Udara. Mereka akan berlatih bersama Prajurit 

dari 82nd Airborne Division, US Army. Latihan 

Bersama “Garuda Airborne” yang baru 

pertama kalinya dilaksanakan ini bertujuan 

menyiapkan Prajurit TNI AD & Prajurit Divisi 

82 Airborne US Army lakukan penerjunan 

pada 4 Agustus 2021 di Baturaja, Sumatera 

Selatan, sebagai bagian dari Latihan Bersama 

“Garuda Shield 2021”.

K
epala Staf Angkatan Darat (Kasad) 

Jenderal TNI Andika Perkasa 

melepas keberangkatan prajurit 

TNI AD untuk mengikuti Latihan 

Bersama “Garuda Airborne” di 

Fort Bragg, North Carolina, Amerika Serikat, 

pada Rabu (16/7) di Lantai Dasar Gedung E 

Mabesad, yang dihadiri sejumlah undangan, 

antara lain Atase Pertahanan AS dan Office of 
Deffence Kedubes AS serta para pejabat utama 

TNI AD. Latihan Bersama Garuda Airbone 

dilaksanakan mulai 16 Juli s.d. 6 Agustus 

2021. Kasad menekankan kepada prajurit TNI 

AD yang mengikuti “Garuda Airborne”, agar 

memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-

baiknya karena belum tentu semua prajurit 

mendapatkan kesempatan tersebut.

“Dengan rasa bangga, kami melepas 

rekan-rekan semua, jaga kehormatan dan 

kepercayaan ini,” tegas Kasad. Dalam Latihan 

Bersama “Garuda Airborne” antara TNI AD 

dengan US Army, TNI AD memberangkatkan 
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 Protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dilakukan secara ketat terhadap 330 Tentara 
Amerika (US Army) saat tiba di Bandara 

Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Sabtu (24/7/2021). Kedatangan 330 
Tentara Amerika gelombang pertama ini, 

untuk mengikuti Latihan Bersama Garuda 

Shield ke-15/2021, dan merupakan latihan 

terbesar dalam sejarah kerja sama antara TNI 

AD dengan AD Amerika Serikat. Demikian 

disampaikan Kepala Dinas Penerangan, 

Brigjen TNI Tatang Subarna, Sabtu (24/7), di 

Palembang.

Selanjutnya, Brigjen TNI Tatang Subarna 

mengatakan latihan bersama ini akan digelar 

dari tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 

2021, dan digelar di tiga daerah latihan tempur 

Baturaja, Amborawang, dan Makalisung.

“Tujuan dari latihan bersama ini 

adalah untuk meningkatkan kerja sama dan 

kemampuan prajurit TNI AD dengan AD 

Amerika Serikat dalam pelaksanaan tugas 

operasi,” jelas Brigjen TNI Tatang Subarna, 

330 Tentara Amerika Tiba di Palembang

saat ikut menjemput di Bandara Sultan 

Mahmud Badaruddin II Palembang.

Dalam pelaksanaannya, latihan ini 

akan melibatkan penyelenggara dan pelaku 

sebanyak 2.246 personel TNI AD dan 2.282 

personel AD Amerika Serikat dengan materi 

latihan Staff Exercise, Field Training Exercise, 

Live Fire Exercise, Medical Exercise, dan 

Aviation.
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“Untuk Bandara di Palembang ini, 

kedatangan US Army akan beturut-turut 

sampai dengan tanggal 26 nanti, menggunakan 

lima pesawat. Sedangkan di Amborawang dan 

Makalisung, hanya pada tanggal 25 besok, 

masing-masing menggunakan satu pesawat,” 

ujar Tatang.

Selain prokes yang ketat dari Satgas 

Covid-19, ketentuan-ketentuan yang berlaku 

juga diterapkan terhadap para Tentara Amerika 

tersebut, seperti pemeriksaan dari pihak 

Bea Cukai dan Imigrasi untuk mewujudkan 

pelaksanaan latihan aman dan tertib.

Kasad dan Komandan USARPAC Sematkan 

Wing Terjun Garuda Airborne

 Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) 

Jenderal TNI Andika Perkasa dan Commanding 

General USARPAC USA General Charles A. 

Flynn menyematkan wing terjun kepada       
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569 penerjun usai melaksanakan penerjunan 

bersama dalam latihan “Garuda Airborne”, di 

titik tinjau penerjunan, daerah Talang Sipin 

Puslatpur Baturaja, Sumatera Selatan, Latihan 

penerjunan Garuda Airborne yang merupakan 

bagian dari latihan Garuda Shield ini diikuti 

oleh penerjun dari kedua negara, terdiri dari 

91 penerjun TNI AD dan 478 penerjun US 

Army. 

 Berangkat dari AS dengan 

menggunakan 9 Pesawat C-17 Globe Master 

dengan rincian manifest pesawat pertama 

dengan 42 peterjun, pesawat kedua 70 

peterjun, pesawat ketiga 71 peterjun, pesawat 

ke empat 68 peterjun, pesawat kelima 68, 

pesawat ke enam 72, pesawat ketujuh 50, 

pesawat kedelapan 68 dan pesawat terakhir 

60 peterjun dengan titik pendaratan di Area 

Puslapur Martapura Sumatera Selatan.

 Sebelum melakukan penerjunan, para 

penerjun yang terpilih dari satuan TNI AD yang berkualifikasi Para atau Lintas Udara 
ini, berlatih bersama dengan prajurit Divisi 

82 Airborne US Army di Fort Bragg, North 

Carolina, Amerika Serikat sejak 16 Juli 

2021. Latihan Bersama Garuda Airborne ini 

merupakan penerjunan lintas negara yang 

baru pertama kali dilakukan antar militer 

kedua negara dan merupakan bagian dari 

Latihan Bersama Garuda Shield-15 tahun 

2021 yang dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 

dengan 15 Agustus 2021.
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K
asad Jenderal TNI Andika Perkasa 

kunjungi Rumah Sakit Tingkat 

II Dr. R. Hardjanto Balikpapan, 

Kalimantan Timur, Rabu (11/08). 

Kasad yang didampingi Ibu Hetty 

Andika Perkasa pada kunjungan kerja kali ini 

bertatap muka langsung melalui vidcon dengan 

tenaga kesehatan untuk memberikan semangat 

dalam menangani pasien, khususnya pasien 

Covid-19 dan pasien-pasien penyakit lainnya.

Pada kunjungan tersebut, Ibu Hetty 

Andika Perkasa memberikan paket bingkisan 

berupa sembako dan multivitamin sebanyak 

478 paket yang diperuntukkan bagi tenaga 

kesehatan RS. TK. II Dr. R. Hardjanto. Sembako 

dan multivitamin tersebut didatangkan 

khusus dari Jakarta.

Dalam dialog melalui vidcon, Ibu Hetty 

Andika Perkasa meminta kepada tenaga 

kesehatan yang terpapar Covid-19 dan masuk 

di ruang ICU agar tetap semangat dan selalu 

berdoa agar cepat pulih. “Mbak Syahrani saya 

mendoakan ya dan tetap harus semangat 

untuk melalui masa sulit ini”. “Saya bawakan 

semua untuk tenaga kesehatan vitamin dan 

herbal yang sudah lolos BPOM jadi aman 

untuk dikonsumsi dan saya bawakan juga 

daging untuk tambahan protein tapi sudah 

saya masakkan sendiri ya,” tambah Ibu Hetty 

Andika Perkasa.

Sementara itu Kasad Jenderal TNI 

Andika Perkasa meminta kepada pasien 

yang sudah sembuh dari virus Covid-19 dan 

istrinya meninggal karena terpapar Covid-19 

agar senantiasa menjaga keluarganya. “Kami 

turut berduka cita atas meninggalnya istri Mas 

Dedi, saya yakin Mas Dedi sudah berusaha 

yang terbaik untuk menjaga keluarga tapi 

memang ya Tuhan berkehendak lain,” ungkap 

Kasad.
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K
epala Staf Angkatan Darat (Kasad) 

Jenderal TNI Andika Perkasa 

memimpin Serah Terima Jabatan 

(Sertijab) Empat Pejabat di 

Lingkungan TNI AD dan Laporan 

Koprs Kenaikan Pangkat 18 Perwira Tinggi 

(Pati) TNI AD, di Lobby Gedung E Markas 

Besar Angkatan Darat (Mabesad), Jakarta, 

Empat jabatan Pati yang 

diserahterimakan antara lain, Pangdam III/

Siliwangi dari Mayjen TNI Nugroho Budi 

Wiryanto kepada Mayjen TNI Agus Subiyanto, 

Pangdam XVI/Pattimura dari Mayjen TNI 

Jeffry Apoly Rahawarin kepada Mayjen 

TNI Bambang Ismawan, Asintel Kasad dari 

Mayjen TNI Bambang Ismawan kepada 

Mayjen TNI Suko Pranoto dan Direktur Topografi Angkatan Darat (Dirtoppad) dari 
Brigjen TNI Asep Edi Rosidin kepada Kolonel 

Ctp Adik Sugiyanto. Mayjen TNI Jeffry Apoly 

Rahawarin menduduki jabatan baru sebagai 

Pangkogabwilhan III, Mayjen TNI Nugroho 

Budi Wiryanto menduduki jabatan baru 

sebagai Irjenad, Mayjen TNI Agus Subiyanto 

sebelumnya menjabat Danpampres, 
sedangkan Mayjen TNI Suko Pranoto 
sebelumnya menjabat Wakil Irjenad.

Pada kesempatan yang sama, Kasad 
Jenderal TNI Andika Perkasa juga menerima 
Laporan Korps Kenaikan Pangkat 18 Pati TNI 
AD yaitu, Mayjen TNI Ferry Supriyanto, S.Sos., 
Mayjen TNI Sammy Ferrijana, S.Sos., M.Si., 
Mayjen TNI Hendi Hendra Bayu P, S.H., M.H., 
Mayjen TNI Marrahmat, S.I.P., M.Tr. (Han)., 
Brigjen TNI Alfatoni, Brigjen TNI Purwadi, 
Brigjen TNI Echsan Sutadji, S.Sos., M.M., 
Brigjen TNI Werdi Widodo, S.Psi., Brigjen 
TNI Sukabi, S.E., M.M., CFrA., Brigjen TNI 
Jimmy Alexander Adirman, S.E.., Brigjen TNI 
Suteikno Suleman, Brigjen TNI Bambang Eko 
Pratolo, S.E., M.Tr. (Han)., Brigjen TNI drg. 
Moch. Zaelani, Sp. Pros., M.A.R.S., Brigjen TNI 
Dr Drs Luhut Simbolon, M.Si. M.M CIQnR, 
CIQaR., Brigjen TNI Tri Haryono, S.Sos., M.M., 
Brigjen TNI Putut Witjaksono Hadi, S.I.P., 
Brigjen TNI Heri Purwanto, S.E., dan Brigjen 
TNI Heru Langlang Buana, S.I.P., M.Si.Pada acara tersebut ditampilkan profil 
masing-masing pejabat dalam tayangan 
Videotron serta Serah Terima Pengurus Persit 
Kartika Chandra Kirana (KCK) dari masing-
masing istri pejabat yang melaksanakan 
Sertijab dipimpin Ketua Umum Persit KCK Ibu 
Hetty Andika Perkasa. Sebagai acara penutup 
dilaksanakan foto bersama Kasad dan Ketua 
Umum Persit KCK dengan pejabat yang 
melaksanakan serah terima jabatan maupun 
pejabat yang melaksanakan laporan korps 
kenaikan pangkat beserta istri.
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T
entara Nasional Indonesia 

Angkatan Darat (TNI AD) 

bertempat di Gedung Tribun E 

Mabesad, menerima penyerahan 380 tabung oksigen dari Satuan 
Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha 

Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Jumat (30/7/2021).
Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) 

Jenderal TNI Andika Perkasa bersama 

Kepala SKK Migas Dwi Sucipto dan Ketua 

Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid 

menyaksikan penandatanganan Berita Acara Serah Terima penyerahan 380 tabung 
oksigen oleh Deputi Dukungan Bisnis SSK 

Migas Rudi Satwiko mewakili SKK Migas dan 

Kepala Pusat Kesehatan TNI Angkatan Darat 

(Kapuskesad) Mayjen TNI dr. Budiman, Sp.BP.

RE(K).,M.A.R.S.,M.H. mewakili TNI AD.

Dalam sambutannya Kasad memberikan 

apresiasi dan ucapan terima kasih yang 

sebesar-besarnya baik kepada pihak SKK 

Migas maupun Kadin. Tabung oksigen akan 

segera didistribusikan secepatnya ke seluruh 

rumah sakit Angkatan Darat yang tergelar 

di seluruh wilayah Indonesia sebagai upaya 

penanganan Covid-19. “Kami akan kawal 

terus rumah sakit TNI AD untuk memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada 

masyarakat dalam penanganan pandemi 

Covid-19,” ujar Kasad.

Sementara itu Kepala SKK Migas Dwi 

Sucipto menyampaikan bahwa bantuan 

tabung oksigen kepada rumah sakit TNI AD 

merupakan realisasi komitmen SKK Migas 

membantu pemerintah dalam menangani 

pandemi Covid-19 melalui Program Peduli 

Covid-19. Senada dengan pernyataan Kepala 

SKK Migas, Ketua Umum Kadin Indonesia 

Arsjad Rasjid menyatakan bahwa Kadin 

siap membantu pemerintah termasuk TNI 

AD dalam penanganan Covid-19 melalui 

Program Perang Melawan Pandemi dengan 

memperhatikan tiga aspek yang menjadi 

titik berat yaitu kesehatan, ekonomi dan 

sosial.



J MAJALAH PALAGAN J J Edisi September 202120

T
MMD ke 112 TA 2021 dengan 

tema “TMMD Wujud Sinergi 

Membangun Negeri”, bermakna 

kebersamaan semua instansi baik 

di tingkat pusat maupun di daerah 

untuk bahu-membahu dalam membantu 

percepatan pembangunan di daerah. Demikian 

disampaikan Asisten Teritorial Kasad Mayjen 

TNI Nurchahyanto selaku Pati Bidang 

Perencanaan Penanggung Jawab Operasional 

(PJO) TMMD, saat memimpin Rakornis TMMD 

ke 112 melalui video conference di Ruang 

Rapat Puskodalad Lt. VII Gedung E Mabesad, 

Jakarta Pusat. Kamis (26/8/2021).

Nurchahyanto mengungkapkan, 

bahwa program TMMD ke 112 meliputi pembangunan fisik dan program non fisik, yang akan dilaksanakan selama 30 hari (15 
September s.d. 14 Oktober 2021) secara 

serentak di 50 Kabupaten/Kota. Hal tersebut, 

sekaligus menjadi sarana untuk membangun 

semangat dan percaya diri masyarakat agar 

mampu mengelola potensi yang dimiliki serta 

kesiapsiagaan menghadapi setiap ancaman 

dan tantangan yang sedang dan akan dihadapi.

Sementara itu, Dirjen Kesehatan 

Masyarakat Kemenkes RI drg. Kartini 

Rustandi, M.Kes. dalam paparannya secara 

virtual, menyampaikan tentang “Intervensi 

Kesehatan Lingkungan Tahun 2021 dalam 

kegiatan TMMD ke 112”. Diungkapkan 

Kartini, dalam dua tahun terakhir kerja sama 

Kemenkes RI dan TNI AD melalui TMMD telah 

berjalan dengan baik, yang mana pada tahun 

2020 telah merealisasikan akses jamban sehat 

dan sarana cuci tangan pakai sabun kepada 

5.500 KK, serta terserapnya 21.700 tenaga 

kerja masyarakat.
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“Terima kasih atas kerja samanya, 

selanjutnya pada tahun 2021 melalui kegiatan 

TMMD ke-112 ini, kita berharap target dapat 

tercapai dengan baik, meliputi akses jamban untuk 1.330 KK, 1.350 TKMD, akses TTG sanitasi lokus spesifik untuk 2.400 KK, dan 60 
sarana air komunal, ” jelasnya.

Dalam rakornis ini, juga diacarakan 

penyerahan hadiah kepada para pemenang 

Lomba Karya Jurnalistik (LKJ) TMMD ke-111 

yang dilaksanakan di masing-masing Kodam 

untuk kategori Satgas, Kapendam, Kapenrem 

dan Wartawan, sebagai berikut:

A.  Kategori Satgas.

 Juara I : Kodim 1207/Pontianak

 Juara II : Kodim 0212/Tapanuli Selatan

 Juara III : Kodim 1202/Singkawang

B.  Kategori Kapendam.

 Juara I : Pendam V/Brawijaya

 Juara II : Pendam XII/Tanjungpura

 Juara III : Pendam I/Bukit Barisan

C.  Kategori Kapenrem.

 Juara I : Penrem 091/Aji Surya 

Natakusuma

 Juara II : Penrem 121/Alambhana 

Wanawwai

 Juara III : Penrem 081/Dhirotsaha Jaya

D.  Kategori Wartawan Media Elektronik.

 1. Juara I : Reza Fachrozie (TVRI Riau)

 2. Juara II :Syamsul Alam Suriazdin 

(Kompas TV Banjarmasin) 3.  Juara III :Parthomy Oktora (Kompas 
TV Sukabumi)

E.  Kategori Wartawan Media Cetak/Online.

 Juara I : Zulfadhli (Riau Pos)

 Juara II : Sucipto (Koran Sindo)

 Juara III : Muh. Amri Makkaruba (Radar 

Sulbar)

Selain diikuti oleh para Perwira Tinggi 

dan Staf PJO TMMD, Tim Asistensi dari 

Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian serta Polri, rakornis ini juga 

diikuti secara virtual oleh para Kasdam dan 

Aster Kotama, Kapendam dan Dandim, serta 

Bupati/Walikota, Ketua DPRD dan Kepala 

Bappeda.
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P
anglima Kodam I/Bukit Barisan, 

Mayjen TNI Hassanudin, S.I.P, M.M, 

didampingi Kasdam I/BB, Brigjen 

TNI Didied Pramudito dan para 

PJU melakukan video conference 

(Vicon) dengan Panglima TNI, Marsekal TNI 

Hadi Tjahjanto, S.I.P dari Puskodalops Lt II 

Makodam I/BB, Jln Gatot Subroto Km 7,5 Medan, Jumat (23/7/2021).
Dalam keterangan tertulis Penerangan 

Kodam I/BB, Sabtu (24/7/2021), dalam 

rapat yang juga diikuti seluruh Pangkotama 

TNI itu, Panglima TNI memberikan arahan 

terkait penanganan pendemi Covid-19 

melalui strategi pembentukan Isoter (Isolasi 

Terpusat), Vaksinasi, Tracing dan Distribusi 

Paket Obat Gratis.

Menurut Panglima TNI, Isoter sangat 

dibutuhkan karena merebaknya varian delta 

yang lebih menular dan terbatasnya fasilitas 

isoman masyarakat terutama di daerah 

kumuh atau slum area.

Terkait isoter ini para Dandim menjadi 

koordinator dengan wakil Kapolres 

dan Kadinkes Kab/Kota. Para Dandim 

melaksanakan manajemen lapangan dibantu 

Kapolres, sedangkan para Kadinkes Kab/Kota 

melaksanakan manajemen kesehatan.

Panglima TNI meminta isoter harus 

dilengkapi dengan nakes dan obat-obatan 

yang memadai agar masyarakat mau dan 

nyaman melaksanakan isoman di isoter. 

Karena di beberapa tempat isoter kosong 

karena kekurangan nakes dan obat-obatan.
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Terkait vaksinasi 10 juta dosis, Panglima 

TNI minta difokuskan pada wilayah yang 

masyarakatnya memiliki tingkat mobilitas 

antarwilayah yang tinggi dan rentan 

penularan, serta membangun kerja sama 

TNI dengan Polri, Dinkes dan relawan untuk 

mengantar vaksin ke titik-titik prioritas 

zona merah yang padat penduduk dan 

perkampungan kumuh.

Begitu pula menyangkut pembagian 

paket obat gratis bagi isoman. Panglima 

TNI meminta agar para Babinsa yang 

mendistribusikan paket obat harus 

didampingi oleh petugas puskesmas atau 

bidan desa, karena merekalah yang tahu 

mengenai penggunaan obat disesuaikan 

dengan gejala pasien.

Kemudian seluruh Posko PPKM 

harus melengkapi data detil siapa saja 

yang melakukan isoman di wilayahnya dan 

memastikan isoman disiplin, sehingga tidak 

berinteraksi langsung dengan lingkungannya 

agar tidak terjadi penularan.

Terakhir, Panglima TNI meminta seluruh 

Pangkotama untuk menurunkan Prajurit 

dalam membantu optimalisasi tracing 

kontak erat, sehingga bisa mengantisipasi 

keterlambatan penemuan kasus positif 

dan mencegah penularan yang lebih luas di 

masyarakat.

“Laksanakan juga penyegaran ataupun 

pelatihan bagi Babinsa sebagai tracer di 

setiap wilayah, sehingga alur tracing kontak 

erat semakin maksimal dilakukan,” pungkas 

Panglima TNI.

Kegiatan vicon berlangsung aman dan 

lancar dengan penerapan protokol kesehatan 

secara ketat.



J MAJALAH PALAGAN J J Edisi September 202124

PANGDAM II/SRIWIJAYA 
PIMPIN SIDANG PARADE CABA PK TNI AD 

PRIA SUMBER KEAHLIAN DAN WANITA 

REGULER TNI AD T.A 2021

P
angdam II/Sriwijaya Meyjen TNI 

Agus Suhardi selaku Ketua Sidang, 

memimpin langsung Sidang Parade 

Calon Bintara (Caba) Prajurit 

Karier (PK) TNI-AD Pria Sumber 

Keahlian dan Wanita Reguler TA 2021 Panda 

Kodam II/Swj yang digelar di Aula Vijaya 

Kusuma Markas Ajendam II/Swj Sekojo, 

Palembang, Senin (9/8/2021).

Dalam keterangan tertulis Penerangan 

Kodam II/Swj, pelaksanaan sidang Parade 

Caba PK TNI-AD Pria Sumber Keahlian dan 

Wanita Reguler yang dipimpin Pangdam II/

Swj ini tetap menerapkan Protokol Kesehatan 

(Prokes) guna mencegah penyebaran 

Covid-19. Pada kesempatan tersebut, 

Pangdam II/Swj Mayjen TNI Agus Suhardi 

membuka secara resmi Sidang Parade Calon 

Bintara PK TNI AD Pria Sumber Keahlian dan 

Wanita Reguler TA 2021 Panda Kodam II/Swj, 

dilanjutkan dengan menghadirkan para Calon 



J MAJALAH PALAGAN J JEdisi September 2021 25

Bintara PK TNI AD Wanita Sumber Reguler TA 

2021 di ruangan sidang.

Pangdam II/Swj dan para Tim Penilai 

antara lain ; Aspers Kasdam II/Swj, Asintel 

Kasdam II/Swj, Kajasdam II/Swj, Kakesdam 

II/Swj, Kaajendam II/Swj dan Irutben Itdam 

II/Swj terlihat beberapa kali mengecek para 

Calon Bintara PK baik Wanita maupun Pria 

dan sebelum menentukan lulus atau tidaknya 

para calon untuk mengikuti seleksi berikutnya 

di Tingkat Panpus.

Sebanyak 105 peserta yang terdiri dari 42 putra dan 63 putri mengikuti seleksi 
Sidang Parade CABA PK TNI AD Pria Sumber 
Keahlian dan Wanita Reguler TA 2021 tingkat 
Panda Kodam II/Sriwijaya ini.

Kapendam II/Swj Kolonel Caj Drs. Jono 
Marjono menjelaskan bahwa, Sidang Parade 
yang dilaksanakan ini merupakan salah satu 
tahapan dalam kegiatan Werving Penerimaan 
Calon Bintara PK TNI AD Pria Sumber Keahlian 
dan Wanita Sumber Reguler TA 2021. Dimana 
pelaksanaan pengecekan awal penerimaan 

Calon Bintara PK TNI AD Pria Sumber Keahlian 
dan Wanita Sumber Reguler TA 2021 Tingkat 
Panda Kodam II/Swj telah dilaksanakan mulai tanggal 27 Juli s.d 3 Agustus 2021 dengan 
menggunakan sistem gugur. Pada Sidang 
Parade hari ini, kata Kapendam, kita akan 
memilih dan menentukan 47 orang Calon 
Bintara PK TNI AD Pria Sumber Keahlian 
yang memenuhi syarat untuk diajukan ke 
Pansus sebagai bahan Rakorset penentuan 
calon yang akan mengikuti pemeriksaan dan 
pengujian Tingkat Pusat dan 14 orang Calon 
Bintara PK TNI AD Wanita Sumber Reguler 
yang memenuhi syarat untuk mengikuti 
pemeriksaan dan pengujian Tingkat Pusat.

“Para peserta Sidang Parade yang 
diajukan merupakan calon-calon terbaik, 
karena mereka telah mampu melewati 
seluruh tahapan pemeriksaan dan pengujian 
yang sangat ketat dan teliti yang meliputi 
aspek Administrasi, Kesehatan dan Jasmani 
yang dilaksanakan secara Objektif dan 
Transparan sesuai ketentuan yang berlaku”, 
terang Kolonel Caj Jono Marjono.
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U
ntuk melaksanakan percepatan 

vaksinasi dalam penanganan 

dan mencegah laju penyebaran 

Covid-19, Panglima Komando 

Daerah Militer (Pangdam) III/

Siliwangi Mayjen TNI Agus Subiyanto 

meninjau pelaksanaan Serbuan Vaksinasi 

untuk pelajar SMP/SMA sederajat dengan 

usia 12 hingga 17 tahun yang dilaksanakan di 

Kebun Raya Bogor, Sabtu (28/8/2021).

Dalam keterangan tertulis Penerangan 

Korem 061/SK, kehadiran Pangdam lll/

Siliwangi bersama rombongan disambut 

oleh Danrem 061/Suryakancana Brigjen TNI 

Ahmad Fauzi S.I.P., M.M., Dandim 0606 Kota 

Bogor Kolonel Inf Roby Bulan, Walikota Bogor 

Bima Arya, Ketua Kadin Kota Bogor Almer 

Faiq Rusydi, Kapolresta Bogor Kota, dan 

jajaran TNI/Polri wilayah Kota Bogor.

Dan di tempat yang sama, hadir juga 

Presiden RI Ir. H.Joko Widodo. Dengan 

didampingi oleh Pangdam III/Siliwangi, 

Kapolda Jabar dan Ketua Kadin Pusat, 

Presiden memantau langsung pelaksanaan 

kegiatan tersebut, dan juga melaksanakan 

Vicon kepada para penyelenggara Serbuan 

Vaksinasi Covid-19 di beberapa wilayah, yang 

ada di wilayah jajaran Kodam III/Siliwangi 

(Jawa Barat dan Banten).

Pangdam yang juga memantau kegiatan 

tersebut, berkesempatan menyampaikan 

keterangan bahwa pelaksanaan vaksinasi 

tersebut yaitu vaksinasi kolaborasi TNI Jajaran 

Kodam III/Slw dengan Kadin dan Permerintah 

Kota Bogor. Jumlah peserta vaksinasi untuk 

para pelajar SMP SMA dan sederajat di wilayah 

Kodam III/Siliwangi yaitu sebanyak 16.200 

peserta yang ada di 25 titik dengan Vaksinator 

sebanyak 742 orang. Sedangkan untuk di Kota 

Bogor yaitu sebanyak 2000 pelajar.

“Serbuan Vaksinasi untuk para pelajar 

ini tentunya untuk mendukung pembelajaran 

tatap muka, dan ini sudah ada arahan 

dari pemerintah bahwa kita akan segera 

melaksanakan PTM. Oleh karena itu, setiap 

harinya kita akan laksanakan Serbuan 

Vaksinasi khusus para pelajar, dan tenaga 

pendidik. PTM dapat dilakukan sesuai 

peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah 

Pusat dalam hal ini Kemendikbud. Dan untuk 

di Jabar sebanyak 2 juta 400 pelajar hanya 10 

persen yang sudah divaksin.
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“Untuk menghadapi pandemi Covid-19 

Ini, setiap hari kita punya gerai pos untuk 

melakukan vaksinasi, kalau di Kodam kita menyiapkan 39 titik, dan di 39 titik ini setiap 
hari kita melaksanakan vaksinasi kepada 

masyarakat. Untuk jumlah vaksinatornya itu 

ada 1429 orang yang terdiri dari TNI Polri 

kemudian relawan dari mahasiswa diberbagai 

Universitas. Dan untuk mendukung 

Pemerintah dalam menanggulangi wabah 

pandemi ini, maka kita akan terus kolaborasi 

antara TNI Polri dengan instansi elemen 

lainnya supaya kita lebih cepat untuk menuju 

herd immunity.

Semoga di bulan September ini kita 

bisa mencapai herd immunity. Dan terkait 

gerai pos yang dimiliki oleh Kodam, teknisnya 

yaitu dilaksanakan oleh para Babinsa, 

mereka mendata masyarakat di wilayahnya 

yang belum melaksanakan vaksinasi, dan 

kemudian dibawa ke suatu tempat vaksinasi 

yang ada di zonasi wilayah terdekat. Babinsa 

akan mengkoordinir dengan pihak terkait, 

misalnya lurah dan Camat, ” jelas Pangdam.

Dan terkait pendistribusian vaksin, 

Pangdam menjelaskan bahwa ia telah 

menyampaikan kepada Presiden, bahwa 

pendistribusian vaksin tentunya tidak bisa 

disamakan, karena di setiap provinsi tentu 

kebutuhan akan jumlah penduduknya 

berbeda. Misalnya untuk di Provinsi Jakarta 

dan di Jawa Barat tentu jumlahnya berbeda.

“Jadi dapat disimpulkan pemberian 

vaksin harus berbeda jumlahnya, sehingga 

masyarakat yang divaksin ini akan sama, 

kecuali Jakarta. Karena Jakarta sebagai 

Ibukota Negara tentunya harus lebih cepat 

melaksanakan vaksinasi, ” imbuhnya. Selain 

memantau kegiatan tersebut, Pangdam juga 

menyerahkan santunan tali asih untuk para 

disabilitas. Kegiatan serbuan vaksinasi pelajar 

tersebut dilaksanakan dengan prosedur 

protokol kesehatan yang ketat.
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D
engan menerapkan protokol 

kesehatan yang ketat, Pangdam 

IM, Mayjen TNI Achmad Marzuki 

memimpin Upacara Tradisi 

Pemberangkatan Satgas Pamtas 

Penyangga (Mobile) Batalyon Infanteri (Yonif) 

Raider Khusus (RK) 114/Satria Musara 

(SM) ke wilayah Papua di Bandara Rembele, 

Kabupaten Bener Meriah Provinsi Aceh, Senin 

(26/7/2021).

Sebagai informasi, sebelum pelaksanaan 

upacara tradisi pemberangkatan, prajurit 

yang akan berangkat melaksanakan tugas 

operasi pengamanan perbatasan sudah 

menjalani tes swab.

Dalam sambutannya, Pangdam IM 

mengatakan bahwa tugas operasi merupakan 

suatu amanah, kehormatan, sekaligus 

kepercayaan yang harus dijawab dengan 

karya, penuh semangat, dedikasi dan disiplin.

“Penugasan operasi merupakan suatu 

kebanggaan, karena negara mempercayakan 

tugas kemiliteran kepada kalian. Saya yakin, 

dengan dilandasi niat, kesungguhan, serta 

kemampuan sebagai seorang prajurit yang 

profesional, tugas ini akan dapat diselesaikan 

dengan hasil yang gemilang,” ujar Pangdam IM.

“Segera lakukan adaptasi begitu sampai 

di tempat penugasan. Pahami dan hormati 

kultur, budaya, serta adat istiadat masyarakat 
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di sana. Rebut simpati dan hati rakyat agar 

terjalin kemanunggalan TNI-Rakyat,” sambung 

Panglima. Pangdam IM juga berpesan kepada 

para prajurit yang hendak bertugas menjalani 

operasi untuk membuktikan hasil latihan 

yang selama ini telah dilakukan.

“Kalian adalah pemain utama. Kalian 

sudah dilatih dan disiapkan selama di sini, 

buktikan kalau kalian prajurit Sanggamara 

yang hebat,” tegas Pangdam IM.

Pangdam juga mengingatkan kepada 

prajurit Satgas Pamtas Penyangga (Mobile) 

Yonif RK 114/SM untuk selalu menjaga 

kedaulatan Bangsa dan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.

“Pegangan kalian adalah Sapta Marga, 

Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI. Kalian 

harus dekat dengan rakyat di sana, tugas 

kalian adalah menjaga kedaulatan Bangsa dan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia” ucap 

jenderal bintang dua ini.

Panglima juga meminta setiap prajurit 

untuk tetap menunaikan ibadah di mana pun 

berada.

“Jadikanlah penugasan ini sebagai bagian 

dari hidupmu untuk beribadah. Sertakan 

Tuhan di keseharianmu, setiap kegiatan baca 

doa, ibadah jangan ditinggalkan, sehingga 

seluruh kegiatan kalian jadi ibadah dan ada 

pahala buat kalian,” pinta Pangdam IM.

Pangdam IM mengaku sangat bangga 

kepada Satgas Pamtas Penyangga (Mobile) 

Yonif RK 114/SM.

“Tidak ada tugas yang berat selama kalian 

bersama-sama. Saya yakin kalian bisa, karena 

kalian sudah dilatih. Saya sangat bangga 

melepas kalian. Kita semua bangga kepada 

kalian, kita tunggu keberhasilan kalian di 

sana untuk menjaga kedaulatan Negara kita, 

terima kasih,” tutup Panglima.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Danrem 

011/Lilawangsa, para Asisten Kasdam IM, 

Danlanud SIM, Danlanal Lhokseumawe, unsur 

Forkopimda Bener Meriah dan Aceh Tengah, 

serta tokoh masyarakat setempat.
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P
anglima Kodam XII/Tanjungpura 

Mayjen TNI Muhammad Nur 

Rahmad dan Danpuslatpur 

Kodiklatad Brigjen TNI 

Judi Paragina Firdaus, M.Sc 

mengikuti kegiatan diskusi informal tentang 

pengembangan Puslatpur Kodiklatad di ruang 

Koridor Puslatpur Kodiklatad, Martapura, Oku 

Timur, Sumatera Selatan, Rabu (1/9/2021).

Diskusi informal brainstorming ini 

diikuti oleh Pati Sahli Kasad, Brigjen TNI 

Syafrial, Danpuslatpur Kodiklatad, Brigjen TNI 

Judi Paragina Firdaus, M.Sc., serta Tim dari 

SFAB US Army yang dipimpin Capt Folgert.

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali 

ide dan gagasan guna pengembangan 

Puslatpur Kodiklatad agar ke depannya 

semakin efektif, modern, dan optimal.

Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI 

Muhammad Nur Rahmad dalam diskusi 

menyampaikan, bahwa latihan merupakan 

kesejahteraan bagi prajurit. Oleh karena 

itu daerah untuk latihan harus dibangun 

dan dikembangkan sesuai realisme latihan 

serta dukungan logistik untuk prajurit harus 

disiapkan oleh Puslatpur dengan baik dan 

maksimal. “Seperti contoh makanan yang 

disajikan untuk prajurit harus bergizi hangat 

dan sehat sekaligus cepat,” kata Mayjen TNI 

Muhammad Nur Rahmad. Danpuslatpur, 

Brigjen TNI Judi Paragina Firdaus, M.Sc., 

menyampaikan bahwa pengembangan daerah 

latihan Puslatpur Kodiklatad sangat mendapat 

atensi dari Pimpinan TNI AD.

“Selain untuk meningkatkan 

profesionalisme prajurit, Bapak Kasad 

mengharapkan Puslatpur dapat menjadi 
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contoh sebagai Pusat Latihan Tempur terbaik 

di wilayah Asia Tenggara,” katanya.

Sedangkan Tim SFAB US Army, Capt 

Folgert menyampaikan bahwa Topik Diskusi 

kali ini membahas dan menindaklanjuti 

kunjungan Brigjen TNI Syafrial baru-baru ini 

ke Fort Irwin, California untuk mengamati 

Pusat Pelatihan Nasional Angkatan Darat 

AS dan aspek-aspek yang dapat diterapkan 

pada upaya pengembangan saat ini di CTC 

Puslatpur

Menurut Capt Folgert, sarana dan 

prasarana latihan di Puslatpur saat ini 

sudah memadai untuk mendukung Latihan 

Serangan Tingkat Brigade. Modernisasi 

dan pengembangan Puslatpur seperti NTC 

(National Training Center) maupun JRTC 

(Join Readiness Training Center) di Amerika 

Serikat sangat mungkin dilakukan, sehingga 

latihan TNI AD maupun Latma antar negara 

secara bilateral maupun multilateral bisa 

dilaksanakan lebih efektif dan optimal di 

Puslatpur Kodiklatad. Selain itu juga, realisme 

medan di Puslatpur Kodiklatad sudah seperti 

kondisi medan sebenarnya dengan variasi 

hutan – hutan dan perbukitan.

“Tingkat koordinasi antara Staf latihan, 

pelatih dan pelaku sudah baik sehingga 

pengendalian latihan terkoordinir dan 

terkendali,” ujar Capt Folgert.
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RESMIKAN LAPANGAN TEMBAK 

PISTOL DAN RUANG PUSKODALOPS 

KODAM XVII/CENDERAWASIH
PANGDAM JUGA INGATKAN 

AGAR BIJAK BERMEDIA SOSIAL

P
anglima Kodam XVII/

Cenderawasih Mayjen TNI Ignatius 

Yogo Triyono, M.A meresmikan 

Lapangan Tembak Pistol dan 

Ruang Puskodalops Kodam 

XVII/Cenderawasih, di Makodam XVII/

Cenderawasih, Jayapura, Rabu (18/8/2021).

 “Dengan selesainya renovasi, Lapangan 

Tembak Pistol Kodam XVII/Cenderawasih ini 

menjadi lebih indah, bagus dan rapi. Lapangan 

Tembak Pistol ini juga lebih nyaman untuk 

digunakan sehingga dapat meningkatkan 

profesionalisme kita dalam hal menembak 

terutama di level perwira,” tambah Pangdam 

XVII/Cenderawasih.

 Dalam keterangan tertulis Penerangan 

Kodam XVII/Cenderawasih, Kamis 

(19/8/2021) terkait pembangunan ruang 

Puskodalops Makodam XVII/Cenderawasih, 

Pangdam mengatakan bahwa pembangunan 

ruang Puskodalops Makodam XVII/

Cenderawasih merupakan hal yang penting, 

sebab ruangan tersebut menjadi pusat 

pengendalian operasi.

 “Pembangunan Ruang Puskodalops 

Makodam XVII/Cenderawasih ini untuk 

menjawab tantangan serta sebagai sarana 

untuk mendukung dan menyukseskan tugas-

tugas pokok Kodam XVII/Cenderawasih 

yang semakin kompleks. Karena Kodam 

XVII/Cenderawasih juga ditunjuk sebagai 

Komando Operasi Gabungan TNI Papua dan 

juga sebentar lagi akan diselenggarakan PON 

XX di Papua. Maka dari itu, ruangan ini sangat 

penting dan seharusnya semua Kotama 

juga memiliki ruangan Puskodalops,” jelas 

Pangdam XVII/Cenderawasih. Selanjutnya 

Pangdam XVII/Cenderawasih menyampaikan 
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ucapan terima kasih kepada semua pihak yang 

telah berpartisipasi merenovasi Lapangan 

Tembak Pistol dan Ruang Puskodalops 

Makodam XVII/Cenderawasih.

 “Saya selaku Pangdam XVII/

Cenderawasih mengucapkan terima kasih 

yang sebesar-besarnya atas kegigihan dan 

partisipasi seluruh pihak atas terwujudnya 

pembangunan Lapangan Tembak Pistol 

dan Ruang Puskodalops Kodam XVII/

Cenderawasih, sehingga mulai hari ini sudah 

dapat digunakan,” terang Pangdam XVII/

Cenderawasih.

 Di akhir amanatnya, Pangdam XVII/

Cenderawasih berharap dengan selesainya 

renovasi Lapangan Tembak Pistol dan Ruang 

Puskodalops Makodam XVII/Cenderawasih 

dapat dimanfaatkan dengan baik dan 

meningkatkan profesionalisme dalam 

mendukung serta menyukseskan tugas 

pokok Kodam XVII/Cenderawasih.  “Semoga 

Lapangan Tembak Pistol Ksatria dan Ruang 

Puskodalops Makodam XVII/Cenderawasih 

dapat bermanfaat dan meningkatkan 

profesionalisme kita dalam mendukung serta 

menyukseskan tugas pokok Kodam XVII/

Cenderawasih,” harap Pangdam.

Usai melaksanakan peresmian Lapangan 

Tembak Pistol dan Ruang Puskodalops Kodam 

XVII/Cenderawasih, Pangdam bersama 

para pejabat Kodam XVII/Cenderawasih 

melaksanakan latihan menembak 

sesuai program.  Di akhir kegiatan 

latihan menembak pistol, Pangdam XVII/

Cenderawasih menyampaikan beberapa 

arahan khususnya tentang penggunaan 

Lapangan Tembak Pistol untuk dioptimalkan 

dalam rangka meningkatkan kemampuan 

dan juga tetap dijaga kebersihan serta 

kerapihannya.

 Selain itu Pangdam juga memberikan 

arahan terkait adanya petunjuk dari Komando 

Atas tentang penggunaan media sosial di 

lingkungan TNI AD. “Dalam penggunaan 

media sosial harus hati-hati, kita juga tidak 

bisa melarangnya karena semua mempunyai 

HP. Bilamana mau men-share kegiatan, harus 

yang bernilai positif. Jangan mengunggah 

kegiatan yang bersifat negatif. Kita menjadi 

objek saja dapat terkena sanksi, apalagi 

jika menjadi subjek. Saya harapkan para 

perwira untuk dapat menyampaikan kepada 

anggotanya,” jelas Pangdam.

Dalam arahannya Mayjen TNI Ignatius 

Yogo Triyono, M.A menyampaikan agar 

setiap prajurit lebih bijak saat menggunakan 

media sosial, karena ada beberapa prajurit 

dan keluarga yang menyalahgunakan media 

sosial dengan mengunggah foto atau video 

yang dapat merusak citra TNI di akun medsos 

pribadi. “Sudah banyak contoh, baik prajurit 

ataupun keluarga yang menggunakan media 

sosial tidak sesuai dengan ketentuan dan 

berakhir dengan proses hukum,” tambah 

Pangdam. Lebih lanjut Pangdam XVII/

Cenderawasih menyampaikan bahwa 

kegiatan yang bersifat positif seperti bhakti 

sosial, pengobatan massal dan vaksinasi 

massal serta kegiatan positif lainnya dapat 

diunggah di akun media sosial yang resmi 

karena hal tersebut bernilai positif.

“Kegiatan satuan yang bernilai positif 

seperti peresmian lapangan tembak yang 

baru saja dilaksanakan ini dapat di-share oleh 

Penerangan Kodam melalui YouTube, Twitter, 

Facebook dan Instagram dan tidak di-share di 

akun pribadi,” jelas Mayjen TNI Ignatius Yogo 

Triono, M.A. “Intinya adalah kembali pada 

kesadaran diri pribadi masing-masing untuk 

menjaga diri kita dan satuan kita, karena 

jika melanggar, maka kita sendiri yang akan 

diberikan sanksi, untuk itu kendalikan diri 

dalam menggunakan media sosial dengan 

baik dan benar, hal yang tidak baik jangan 

disebarkan,” tutup Pangdam.
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P
angdam XVIII/Kasuari Mayjen 
TNI I Nyoman Cantiasa, S.E., M.Tr.
(Han)., mengikuti rapat secara 
virtual dengan Mabes TNI bahas 
penanganan pandemi Covid-19 

dipimpin langsung oleh Panglima TNI 
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P., dari ruang 
Puskodal Opsdam, Arfai 1, Manokwari, Papua Barat, Jumat (23/7/2021).

Panglima TNI memerintahkan 
jajarannya agar benar-benar waspada pada 
dua minggu paska hari raya Idul Adha yang 
berpotensi terjadinya lonjakan baru kasus 
Covid-19. “Upaya kita tidak boleh berhenti 
dan momentum serangan tidak boleh berhenti 
utamanya adalah penegakan disiplin protokol kesehatan, vaksinasi dan 3T (testing, tracing, 
dan treatment),” ungkapnya.

Ia juga mengapresiasi kerja keras dari 
seluruh Kepala Staf Angkatan, Pangkotama 
dan jajarannya sampai pada level prajurit 
yang ditugaskan di lapangan, para tenaga 
kesehatan serta para Babinsa dengan segala 
kondisi dan kerawanan penularan tetap 
berupaya untuk melaksanakan tugas secara 
optimal. “Tentunya upaya seluruh prajurit TNI 
tersebut tidak hanya mendapatkan apresiasi 
dari seluruh rakyat Indonesia tetapi juga 
ganjaran pahala yang besar dari Tuhan Yang 

Maha Kuasa,”kata Panglima.

Lebih lanjut disampaikan bahwa saat 
ini Indonesia sedang menghadapi varian 
baru yaitu varian Delta yang penularannya 
begitu cepat, oleh sebab itu Pemerintah 
meminta kepada TNI untuk meningkatkan 
tracing, mempercepat vaksinasi, membantu 
distribusi paket obat gratis untuk isolasi 
mandiri (isoman) dan mengelola isolasi 
terpusat (isoter). “Langkah dan program 
tersebut bukan hanya tugas TNI tetapi juga 
melibatkan Kementerian dan lembaga akan 
tetapi Pemerintah meminta TNI untuk 
berperan lebih dalam, dengan demikian para 
Pangkotama harus melaksanakan komunikasi 
yang baik, koordinasi dan laksanakan 
kolaborasi dengan semua elemen,”tegasnya.

Koordinasi tersebut dilakukan dengan 
Polri, Pemda, Dinkes daerah dan juga para 
relawan untuk mengoptimalkan tugas-tugas 
penanganan Covid-19.
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P
anglima Komando Cadangan 

Strategis Angkatan Darat 

(Pangkostrad) Letjen TNI 

Dudung Abdurachman, S.E., M.M. 

melakukan kunjungan kerja 

ke Markas Divif 2 Kostrad yang berada di 

Singosari, Malang. Rabu (25/8/2021).

Dalam rilis tertulis Penerangan Divif 

2 Kostrad, Kamis (26/8/2021) disebutkan 

kunjungan kerja tersebut merupakan 

kunjungan kerja pertamanya ke Markas Divif 2 

Kostrad sejak menjabat sebagai Pangkostrad, 

dan kedatangannya disambut langsung oleh 

Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Mayjen 

TNI Andi Muhammad, S.H.

“Tujuan dari kunjungan kerja ini 

adalah dalam rangka untuk mengecek 

secara langsung kondisi nyata satuan jajaran 

yang berada di bawah Kostrad, serta untuk 

mengetahui berbagai kendala yang dihadapi 

oleh satuan, baik dari segi fasilitas, pangkalan, 

Alutsista serta personel dan materiel,” ucap 

Pangkostrad saat memberikan pengarahan 

kepada prajurit di Madivif 2 Kostrad.

Dalam kunjungan tersebut, Pangkostrad 

berkesempatan melakukan penanaman 

pohon kenangan di depan Madivif 2 Kostrad, 

serta meninjau secara langsung Hallway of 

History, Museum Vira Cakti Yudha, gedung 

Virtual Reality Parachute Simulator (VRPS), 

gedung Wind Tunnel Sky Diving Centre serta 

meninjau kegiatan serbuan vaksin Covid 

19 dan penyerahan sembako di Madivif 2 

Kostrad.
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Pangdam XVII/Cenderawasih
Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono, M.A

“BANGUN PAPUA DENGAN HATI”
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S
ebagai bagian integral dari TNI 
Angkatan Darat, Kodam XVII/
Cen merupakan satuan Komando 
Kewilayahan yang wilayahnya 
meliputi Provinsi Papua. Provinsi 

Papua merupakan salah satu provinsi di 
Indonesia yang terletak di Pulau Papua yang 
merupakan satu dari lima pulau terluas 
di Indonesia dengan luas +315.091,62 
Km². Untuk batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik, sebelah 
selatan dengan Samudera Hindia dan Laut 
Arafuru, sebelah barat dengan Papua Barat, 
dan sebelah timur berbatasan dengan Negara 
Papua Nugini.

Secara umum Provinsi Papua adalah 
dataran rendah berada di wilayah Kab. Paniai 
dan Kab. Jayapura untuk bagian utara, serta 
Kab. Merauke, Kab. Mappi, dan Kab. Asmat 
untuk bagian selatan. Umumnya seluruh 
daratan merupakan tanah pegunungan yang 
membentang dari Barat ke Timur dan dari 
Utara ke Selatan dengan puncak tertinggi yaitu 
puncak Cartenz (puncak Sukarno) dengan ketinggian 5.030 M. Selain itu, Provinsi Papua 
juga merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki kekayaan flora dan fauna yang 
sangat beragam dengan nilai keunikannya 
yang khas. Sungai yang ada di wilayah Prov. 
Papua sangat banyak dan beragam terdapat 
beberapa sungai yang dapat dilalui dengan 
Kapal, yang berukuran dari kecil hingga 
sedang, seperti Sungai Membramo dan Sungai 
Digul. Selain itu terdapat beberapa Danau 
besar dan kecil yang luas dan bentuknya 
mempunyai ciri khas tersendiri.  Berbicara tentang Demografi, Provinsi 
Papua memiliki jumlah penduduk lebih kurang 3.379.302 jiwa tersebar di 28 Kabupaten dan 1 
Kota. Komposisi penduduk terdiri dari 1.774.690 
laki-laki dan 1.604.612 perempuan. Sebagian 
besar (67%) penduduk Papua berpendidikan 
SD/MI/sederajat. Untuk SD berjumlah : 454.265 orang, SLTP berjumlah :135.973 orang, SLTA 
berjumlah : 105.705 orang, Perguruan Tinggi 
berjumlah : 51.541 orang.  

Terkait dengan Kondisi Sosial di 
Provinsi Papua, terdapat beberapa hal yang 

Pangdam XVII/Cen sampaikan yaitu pertama, 
Ideologi.   Pemahaman dan penghayatan 
Pancasila sebagai dasar NKRI masih sangat 
terbatas dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara oleh sebagian besar masyarakat 
wilayah Papua, khususnya di pedalaman; 
kedua Kondisi Politik.  Kesadaran berpolitik 
masyarakat mulai meningkat, hal ini terlihat 
dengan peran serta dalam Pemilu terlihat 
banyak calon legislatif (Caleg) yang berasal 
dari putra daerah dan para kontestan politik 
(Parpol) dari unsur-unsur organisasi partai 
yang dijabat oleh putra daerah maupun 
independen; ketiga Kondisi Ekonomi. 
Mata pencaharian penduduk Papua pada 
umumnya terdiri dari Petani, Nelayan, PNS, 
TNI/POLRI, dan Swasta; keempat Kondisi 
Sosial Budaya. Provinsi Papua terdiri dari 252 
suku pribumi namun menyebar tidak merata, 
sedangkan penduduk pada sentral-sentral 
pemerintahan sudah terjadi pembauran suku 
yang heterogen dimana didominasi oleh 
suku Jawa, Makasar/Bugis, Ambon, Batak, 
dan Toraja; dan kelima Kondisi Pertahanan 
dan Keamanan. Papua secara umum 
menunjukkan kondisi yang kondusif kecuali 
aktivitas kelompok separatis bersenjata di 
daerah basis-basis pertahanannya terutama 
di sepanjang perbatasan daratan RI-PNG 
dan pedalaman yang sulit dijangkau. Papua 
dijadikan perhatian, maka setiap kerawanan 
yang terjadi di tengah-tengah masyarakat 
selalu menjadi isu adanya pelibatan TNI yang 
merekayasa keadaan dan tuduhan praktek-
praktek kekerasan yang menimbulkan 
pelanggaran HAM.
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Berkaitan dengan tantangan tugas yang 
dihadapi Kodam XVII/Cen, Mayor Jenderal 
TNI Ignatius Yogo Triyono menyampaikan 
tantangan tugas yang ada dapat dibagi 
menjadi dua bagian yang terdiri dari 
tantangan internal dan tantangan eksternal. 
Tantangan internal, merupakan tantangan 
dari dalam yang dapat memengaruhi 
pelaksanaan operasi di wilayah Kodam XVII/
Cen. Beberapa tantangan internal yang sering 
dihadapi oleh Kodam XVII/Cen adalah kondisi 
prajurit Satgas itu sendiri. Kondisi yang paling 
sering ditemui di lapangan adalah rendahnya 
disiplin tempur serta masih ditemukannya 
prajurit yang menderita sakit bawaan. Oleh 
karena itu, tantangan terhadap kondisi 
prajurit tersebut menuntut kerja keras Kodam 
XVII/Cen untuk membina serta mengarahkan 
agar seluruh prajurit yang melaksanakan 
tugas dapat menjalankan tugas yang 
dibebankan dengan maksimal. Disamping 
kondisi prajurit di lapangan, tantangan 
yang tidak kalah berpengaruh adalah alat 
perlengkapan serta Alutsista yang masih 
terbatas karena belum adanya dukungan dari 
komando atas. Sebagai contoh keberadaan 
helikopter yang mempunyai peranan penting 
dalam pergeseran pasukan, pendorongan 
logistik serta pelaksanaan evakuasi sampai 
dengan saat ini masih sangat terbatas yang 
berpengaruh pada keterlambatan personel 
memasuki pos Satgas saat melaksanakan 
rotasi serta terlambatnya pengiriman logistik 
rutin kepada jajaran Satgas di kodam XVII/
Cen.

Sedangkan tantangan eksternal yang 
dominan terhadap pelaksanaan operasi di 
Kodam XVII/Cen adalah pertama tantangan alam. Kondisi geografis Papua yang sangat 
sulit untuk ditempuh serta sukar ditaklukkan 
dengan perlengkapan biasa menjadi salah 
satu tantangan yang harus dengan segera 
ditemukan jalan keluarnya. Pegunungan yang 
berada di wilayah Papua menjadi rintangan 
terhadap mobilitas serta penguasaan wilayah 
satuan jajaran kodam XVII/Cen maupun 
Satgas jajaran; Kedua semakin gencarnya 
gangguan keamanan yang dilakukan oleh KST 

terhadap pos Satgas TNI secara tidak langsung 
menghambat tugas pokok Kodam XVII/
Cen dalam membantu Pemda mewujudkan 
Papua yang aman dan kondusif; Ketiga masih 
banyaknya pelintas batas ilegal di wilayah 
perbatasan RI-PNG yang berpotensi pada 
maraknya penyelundupan senpi, miras serta 
barang illegal lainnya yang dapat merugikan 
negara Indonesia.  Sebanyak 52 Pos Pamtas 
sudah digelar di sepanjang garis batas RI-
PNG yang memiliki Panjang + 770 Km, namun 
dengan banyaknya jalan tikus dan belum 
idealnya jumlah pos di perbatasan menjadi 
kelemahan sendiri dalam mengamankan 
wilayah perbatasan. Hal ini menjadi tantangan 
bagi Kodam XVII/Cen dalam mengamankan 
perbatasan dari kegiatan illegal guna menjaga 
kedaulatan NKRI.

Untuk mencapai keberhasilan dalam 
membina kewilayahan di Kodam XVII/
Cen, Perwira lulusan Akmil 
tahun 1988 ini adalah 
membangun Papua 
dengan Hati. Dimana 
pada dasarnya konsep 
operasi  membangun 
Papua dengan Hati ini 
yaitu pola operasi yang 
dilakukan dengan 
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mengedepankan kegiatan Operasi Teritorial 
(Pendekatan Kesejahteraan) di atas Pola 
Operasi Tempur (Pendekatan Keamanan) 
guna meningkatkan taraf hidup masyarakat 
dalam rangka untuk memenangkan hati dan 
pikiran rakyat Papua.

Lebih lanjut Mayjen TNI Yogo 
menyampaikan bahwa saat ini Kodam XVII/
Cen menjalankan tugas sebagai Komando 
Operasi Gabungan Pengamanan Daerah 
Rawan TNI Papua (Koopsgab Pamrahwan 
TNI Papua) yang salah satu tugasnya adalah 
menjaga kedaulatan Perbatasan NKRI dengan 
PNG. Berkaitan dengan tugas pengamanan 
perbatasan, terdapat dua Komando Pelaksana 
Operasi Pengamanan Perbatasan yang 
bertugas untuk menjaga sektor utara  dan 
sektor selatan.

Selain itu dalam mengatasi pengaruh/
ancaman dari Negara PNG, Kodam XVII/
Cen melaksanakan pengawasan wilayah 
perbatasan RI-PNG dan melakukan 
penggalangan terhadap tokoh agama, tokoh 
adat, dan tokoh masyarakat di wilayah 

perbatasan untuk menciptakan situasi aman 
dan kondusif dan memberi pengertian, 
pemahaman serta wawasan perihal tentang 
batas kewilayahan. Langkah-langkah yang 
dilakukan adalah pertama melaksanakan 
kerja sama antara instansi terkait TNI/
Polri dengan instansi Pemerintah, dalam 
hal ini Imigrasi dan instansi Pemerintah 
lainnya yang terkait dalam pelaksanaan 
pengawasan orang maupun barang di pintu-
pintu perbatasan antara RI–PNG; Kedua, 

melaksanakan pengawasan secara terjadwal 
dengan melakukan patroli dan pengecekan 
patok-patok perbatasan antara RI-PNG untuk 
menghindari terjadinya pergeseran patok 
dan  pengawasan terhadap masyarakat 
pelintas batas ilegal yang menggunakan jalur 
pelolosan melalui jalan pendekat yang ada 
di wilayah perbatasan; Ketiga, melakukan 
koordinasi dengan aparat penegak hukum 
PNG dalam keamanan perbatasan bila ada 
masyarakat melakukan pelanggaran di 
perbatasan, dalam hal ini penyelundupan 
barang ilegal seperti Narkoba, pelintas batas 
ilegal, dan pergerakan KST maupun KSPol; 
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Keempat, melaksanakan pengawasan secara 
rutin dan terjadwal dengan menempatkan 
pos di pulau-pulau terluar di mana saat ini 
telah tergelar personel dari TNI AD dan 
Marinir di pulau-pulau tersebut; Kelima, 
melaksanakan koordinasi dengan pemerintah 
daerah dan juga mengoptimalkan peran 
Babinsa di wilayah serta lapor cepat apabila 
ada hal menonjol atau perkembangan 
situasi terutama pulau terluar yang mana 
merupakan wilayah tanggungjawabnya; 
dan Dalam pengimplementasiannya Kodam 
XVII/Cen menggelar Pos Pamtas di sepanjang 
garis batas RI-PNG. Satgas Pamtas disamping 
melaksanakan tugasnya sebagai penjaga 
patok batas juga melaksanakan tindakan 
sesuai SOP seperti penangkapan pelaku 
terhadap kegiatan ilegal maupun kegiatan 
yang mengarah pada separatisme dan 
sejenisnya yang terkadang merupakan koalisi 
antara KST dengan sebagian penduduk 
negara PNG. 

Jenderal bintang dua kelahiran 
Cimahi ini menjelaskan, Kodam XVII/
Cen memiliki peran dalam membantu 
mensejahterakan masyarakat di wilayahnya, 

yaitu melaksanakan Bakti TNI yang meliputi 
kegiatan TMMD, Karya Bakti, Baksos, dan 
Penanggulangn Bencana. Kegiatan ini 
dilaksanakan untuk membantu pemerintah 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fisik maupun non fisik dan bermanfaat bagi 
kepentingan pertahanan negara di darat. 
Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa kegiatan fisik, yaitu kegiatan 
yang berkaitan dengan pembangunan sarana 
dan prasarana yang menyentuh kepada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat 
dan untuk kepentingan pertahanan dengan 
obyek seperti pembangunan fasilitas umum 
meliputi pembukaan/perbaikan jalan desa, 
jembatan, saluran air/irigasi, rehab Rumah 
Tidak Layak Huni (RTLH) dan perehaban 
lain yang dibutuhkan oleh masyarakat; dan 
pembangunan fasilitas sosial yang meliputi 
perbaikan/pembuatan tempat ibadah, 
sekolah, puskesmas, pasar, ruang serbaguna, 
tempat olahraga dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan non fisik, yaitu 
kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan 
mental spiritual atau kejuangan guna 
menumbuhkan kesadaran masyarakat dengan 
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obyek antara lain penyuluhan pertanian, 
perikanan, peternakan, pendidikan, dan 
kesehatan, penyuluahan keagamaan, bela 
negara, wawasan kebangsaan, hukum, dan 
Kamtibmas.

Ketika ditanya tentang upaya  mengatasi 
ancaman dan kerawanan yang masih sering 
muncul di wilayah Papua, Jenderal lulusan 
Lemhannas U.S.A ini mengatakan bahwa di 
Kodam XVII/Cen digelar operasi, dengan titik 
berat operasi teritorial didukung oleh operasi 
intelijen, operasi informasi, dan operasi 
tempur. Titik berat pada operasi teritorial 
dengan pertimbangan bahwa pendekatan 
yang paling tepat dalam penyelesaian masalah 
Papua adalah peningkatan kesejahteraan yang 
diperoleh dari penerapan operasi teritorial.

Adanya beberapa aksi atau 
permasalahan yang dilakukan oleh OPM atau 
yang sekarang disebut KST Papua terhadap 
aparat keamanan di wilayah Kodam XVII/Cen, sehingga timbulnya beberapa gejolak/konflik 
serta kerugian dari aparat keamanan, oleh 
karenanya Kodam XVII/Cen dalam mengatasi 
ancaman dan kerawanan yang terjadi yaitu di 
antaranya; Pertama, melakukan kerja sama 
antara TNI/Polri dengan pemerintah setempat 
serta seluruh tokoh adat, tokoh agama dan 
tokoh pemuda serta tokoh masyarakat 
dalam menangani setiap permasalahan  yang terjadi di setiap wilayah di mana konflik 
tersebut terjadi dengan cara pendekatan 
secara humanis dan merakyat; Kedua, 
melakukan penanganan penegakan hukum 
oleh aparat keamanan TNI/Polri terhadap 
OPM/KST, di mana kelompok OPM/KST 
masih terus melakukan aksi-aksi gangguan 
keamanan dengan menyasar aparat keamanan 
TNI/Polri maupun masyarakat sipil; Ketiga, 
dalam melaksanakan operasi Kodam XVII/
Cen terus meningkatkan kapasitas operasi 
intelijen di lapangan, khususnya dalam hal kualifikasi intelijen. Hal ini diperlukan 
sebagai dasar melaksanakan operasi intelijen 
yang mayoritas dilaksanakan dalam bentuk 
klandestin dan terus memanfaatkan organisasi 
Babinsa bersinergi dengan Bhabinkamtibmas 
untuk melaksanakan penggalangan secara 

terbatas kepada masyarakat untuk menarik 
simpati sekaligus cipta kondisi agar menolak 
segala bentuk pergerakan OPM di wilayahnya; 
Keempat, Korem dan Kodim sebagai 
wilayah terdepan di jajaran Kodam XVII/Cen 
merupakan pelaksana teknis di lapangan 
yang memanfaatkan operasi teritorial 
untuk mengimbangi operasi intelijen yang 
dilaksanakan oleh unit-unit intelijen di 
wilayah dan operasi tempur  sebagai back up 
untuk penindakan terhadap OPM/KST kepada 
Polri yang menjadi leading sector penanganan 
OPM/KST dalam kerangka penegakan hukum 
di wilayah Papua; Kelima, Kodam XVII/Cen 
dalam mengatasi ancaman dan kerawanan 
di wilayah Papua dengan menggelar Operasi 
Pamtas, Operasi Pamrahwan, Operasi Pamtas 
Mobile, dan Operasi Pamputer.

Selain itu dilaksanakan juga operasi 
pengamanan perbatasan. Operasi ini 
mengerahkan Satgas Pamtas di wilayahnya 
guna mengatasi dan meniadakan ancaman, 
diantaranya berupa pelintas batas ilegal, 
penyelundupan maupun kegiatan militer 
negara tetangga yang dianggap dapat 
mengganggu keamanan wilayah Indonesia. 
Sedangkan operasi Pamrahwan, dilakukan 
untuk meminimalisir serta meniadakan 
berbagai bentuk ancaman yang dilakukan oleh 
KST terhadap masyarakat, TNI/Polri maupun 
terhadap petugas/pekerja yang berada di 
Papua. Mengingat masih adanya ancaman 
KST, maka gelar Satgas Pamtas ditempatkan di 
wilayah-wilayah yang mempunyai kerawanan 
terhadap gangguan dan ancaman dari KST. 
Operasi Pamtas Mobile, operasi ini dilakukan 
guna menutup dan mempersempit ruang gerak 
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dari KST yang dalam melakukan gangguannya 
sering berpindah tempat (mobile). Dalam 
mengatasi dan mencegah kerugian yang lebih 
besar dari pergerakan KST dari suatu tempat 
ke tempat yang lain maka dibentuklah Pamtas 
mobile ini untuk memberikan keunggulan 
dalam mobilitas dengan mengedepankan 
operasi tempur yang didukung oleh operasi 
intelijen, teritorial dan informasi, dan operasi 
Pamputer, yang mempunyai tugas untuk 
melaksanakan Operasi Pengamanan Pulau-
pulau kecil terluar di Pulau Brass dan Pulau 
Fanildo.

Menurut penyandang Bintang 
Yudha Dharma Pratama ini, persoalan 
SARA merupakan persoalan yang sangat 
sensitif dan harus memerlukan suatu 
penanganan yang komprehensif di lapangan 
mengingat keberadaan suku agama, ras dan 
golongan yang berbeda  merupakan bagian 
kebhinnekaan yang harus dijalin dalam suatu 
ikatan yang kokoh dan kuat dalam rangka 
menjadikan perbedaan yang ada menjadi 
suatu kekuatan. Adapun langkah  yang  
ditempuh  oleh  Pangdam XVII/Cen  dalam  
mengatasi permasalahan terkait isu SARA 

di wilayahnya adalah dengan melaksanakan 
komunikasi sosial dengan para Tokoh Agama, 
Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita 
dan Tokoh Masyarakat. Komunikasi dengan 
para tokoh tidak hanya dilakukan pada 
saat ada permasalahan, namun komunikasi 
sosial dengan para tokoh dilaksanakan 
secara terencana dan berkelanjutan. 
Langkah selanjutnya adalah melakukan 
pemetaan potensi permasalahan SARA yang 
dilaksanakan secara terus menerus, sehingga 
jika muncul permasalahan SARA dapat cepat 
diselesaikan, kemudian mendorong Pemda 
dan Kepolisian untuk antisipasi penyebaran 
berita provokatif, mendorong pihak kepolisian 
untuk menerapkan UU ITE terhadap oknum 
penyebar hoax di Papua, dan mendorong 
Pemda untuk memfasilitasi mahasiswa untuk 
kembali ke kota tempat mereka studi.

Menyinggung pelaksanaan PON 
XX di Papua,  Pangdam menyampaikan 
bahwa Kodam XVII/Cen beserta jajarannya 
turut berpartisipasi dalam memberikan 
dukungan pada pelaksanaan PON XX di Papua 
sebagai implementasi dalam tugas OMSP 
yaitu membantu tugas pemerintah daerah, 
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menyelenggarakan pembinaan kesiapan 
satuan untuk membantu pelaksanaan 
fungsi pemerintah daerah dalam kondisi 
dan situasi yang memerlukan sarana, alat 
dan kemampuan, dalam hal ini adalah 
penyelenggaraan PON XX di Papua. Adapun 
waktu pelaksanaan PON XX di Papua mulai 
dari tanggal 2 s.d. 15 Oktober 2021 di wilayah 
Kota dan Kabupaten Jayapura, Kabupaten 
Mimika, dan Kabupaten Merauke.

Menurut ayah dua putera ini, keterlibatan 
dan dukungan yang telah dan akan dilakukan 
Kodam XVII/Cen pada kegiatan PON antara 
lain akomodasi, pengamanan PON, dan 
pengamanan VVIP. Bentuk akomodasi yang 
dibantu oleh Kodam XVII/Cen berupa tempat 
istirahat (barak), mess untuk pendukung 
PON, tempat parkir serta kendaraan 
pengantaran untuk tim dan pendukung PON 
XX. Adapun kebutuhan tempat tidur/orang 
yang dibutuhkan adalah 22.800 tempat 
tidur/orang dan yang disiapkan Kodam sejumlah 1.384 tempat tidur/orang dengan fasilitas kelas setara bintang 3. Sedangkan 
untuk kendaraan sendiri yang didukung oleh 
Kodam adalah Ranmor 115 unit dan Alang air 
9 unit. Hal tersebut di atas berdasarkan MoU 
antara Panitia Besar Pekan Olahraga Nasional 
(PB PON) XX Provinsi Papua dan Kodam 
XVII/Cenderawasih tanggal 11 Mei 2020 
tentang Penggunaan mess/wisma/asrama/
rumah dinas/barak milik Kodam XVII/
Cenderawasih pada PON XX Provinsi Papua, Telegram Panglima TNI No TR/392/2021 tanggal 30 April 2021, dan ST Kasad No ST/1149/2021 tanggal 3 Mei 2021 tentang 
Perintah menyiapkan satuan, alat peralatan, 
dan alutsista dalam rangka mendukung 
kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan 
PON XX dan Perpanas XVI tahun 2021 di 
Papua.

Pada bidang pengamanan PON XX, Kodam 
XVII/Cenderawasih bersama dengan Polri 
menyiapkan personel pengamanan di tempat/
venue pertandingan serta pengamanan di 
penginapan dan rute yang akan dilewati oleh atlet maupun official. Sampai dengan saat ini 
personel pengamanan yang disiapkan oleh 
Kodam XVII/Cenderawasih berjumlah 2.765 
orang yang terbagi di 4 wilayah/kluster yaitu  

Wilayah/kluster Kota Jayapura, Wilayah/
kluster Kab. Jayapura, Wilayah/kluster Kab. 
Merauke, dan Wilayah/kluster Kab. Mimika. 
Sedangkan untuk pengamanan VVIP, pada 
kegiatan pembukaan PON XX di Papua 
direncanakan akan dibuka oleh Presiden RI, 
sehingga Kodam XVII/Cenderawasih sudah 
menyiapkan konsep pengamanan VVIP 
terhadap rencana kedatangan Presiden RI. 
Adapun personel yang disiapkan oleh Kodam 
XVII/Cenderawasih berjumlah 1.875 orang 
dengan dibantu oleh Polri dan stake holders 
terkait khususnya di wilayah Jayapura.

Lebih lanjut dikatakan, dalam rangka 
meningkatkan kualitas dan profesionalisme 
prajurit agar senantiasa siap operasional 
dalam melaksanakan tugas pokok, 
dilaksanakan pola pembinaan kemampuan 
prajurit yaitu pertama, bidang operasi. Pola 
pembinaan yang dilakukan sesuai dengan 
Proglatsi, Non Proglatsi dan Proglatsiops. 
Bagi satuan yang akan melaksanakan tugas 
operasi maka sesuai ketentuan satuan 
tersebut melaksanakan latihan dengan 
berpedoman pada Proglatsiops yang nantinya 
akan melaksanakan latihan puncaknya berupa 
latihan Pratugas Mabes TNI. Sedangkan 
satuan yang tidak melaksanakan tugas operasi 
maka melaksanakan latihan Proglatsi dan 
non Proglatsi sesuai kecabangannya. Adapun 
Dukungan peralatan dalam penyiapan satuan 
yang akan melaksanakan tugas diawali 
dengan pendataan sesuai TOP dan DSPP guna 
pemenuhan bekal awal satuan yang akan 
melaksanakan tugas. Setelah pemenuhan bekal 
awal maka sebelum berangkat melaksanakan 
tugas operasi akan dilaksanakan pemeriksaan 
kesiapan operasi secara berjenjang dimulai 
dari tingkat Kodam, Mabesad dan Mabes 
TNI. Dengan demikian diharapkan apa yang 
menjadi kendala serta kekurangan dukungan 
untuk pelaksanaan satgas dapat dipenuhi 
sebelum Satgas melaksanakan tugas operasi.

Kedua, di bidang personel. Kodam XVII/
Cenderawasih yang merupakan komando 
kewilayahan pertahanan meliputi seluruh 
Provinsi Papua memiliki tugas pokok sebagai 
Komando Utama Pembinaan (Kotama 
Bin) TNI AD dengan menyelenggarakan 
pembinaan kemampuan dan kekuatan 
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seluruh satuan di jajarannya, melaksanakan 
deteksi dini terhadap segala macam gangguan 
dan ancaman yang akan muncul di wilayahnya 
dan menyelenggarakan pembinaan teritorial 
dalam rangka mewujudkan kemanunggalaan 
TNI dan Rakyat. Selain itu Kodam XVII/
Cenderawasih juga sebagai Komando Utama 
Operasi (Kotama Ops) yang memiliki tugas 
menyelenggarakan Operasi Militer untuk 
Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain 
Perang (OMSP) untuk menghadapi serta 
mengatasi segala bentuk ancaman sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Sehingga harus dilaksanakan 
pembinaan personel di jajaran Kodam XVII/
Cenderawasih diantaranya; pembinaan 
mental, rohani, dan kejuangan; pembinaan 
tradisi korps; pembinaan moril; pembinaan 
tata tertib dan disiplin; pembinaan hukum; 
pembinaan jasmani; dan pembinaan 
kesejahteraan.

Ketiga bidang logistik. Kodam XVII/
Cenderawasih beserta jajaran satuan badan 
pelaksana menjamin tersedianya materiil/
Alutsista yang memiliki kehandalan, siap 

operasional dan mampu mendukung 
pelaksanaan tugas/operasi melalui kegiatan 
pengadaan, pemeliharaan dan meningkatkan 
kemampuan materiil/Alutsista dalam rangka 
melengkapi kebutuhan, antara lain: Ranpur; 
senjata ringan; Aloptik; Munisi kaliber 
kecil, besar, dan munisi khusus; kendaraan 
bermotor berupa Rantis, Ranmin, Ransus, 
dan Ranjab; Alat angkutan air; Material Zeni, 
seperti alat berat, alat konstruksi, alat khusus 
jihandak, mesin stasioner, dan alat perbekalan 
air dan listrik; Matsus intel dan Siber; Alat 
perhubungan; Alsintor; Kapsatlap; Alsatri; Alkes; Alat penerangan; Alat Topografi; dan 
materiil sisfodatalog dan SIMAK BMN seperti perangkat komputer/laptop, jaringan fiber 
optic, dan sarana presentasi guna kelancaran 
kegiatan Sisfodatalog dan SIMAK BMN. 

 Untuk mengoptimalkan tugas-tugas 
dalam membangun kemanunggalan TNI-
Rakyat, selaku Pangdam XVII/Cen terdapat 
beberapa atensi yang dijadikan sebagi 
pedoman bagi seluruh prajurit Ksatria 
Pelindung Rakyat, yaitu agar seluruh prajurit 
yang bertugas maupun yang berada di home 
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base tetap menjaga nama baik TNI dengan 
cara menjadi prajurit yang profesional 
dalam menjalankan tugas, memiliki disiplin 
yang tinggi, memegang teguh Sapta Marga, 
Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI serta 
mengedepankan sikap baik-baik dengan 
rakyat. Dengan demikian diharapkan 
prajurit TNI menjadi panutan dan pelindung 
masyarakat di wilayah Kodam XVII/Cen. 
Selain itu juga dalam pelaksanaan operasi 
agar tidak arogan tetapi tetap santun dengan 
mengedepankan hati untuk menyelesaikan 
setiap permasalahan yang timbul agar tidak 
menimbulkan efek domino yang kurang baik 
bagi lingkungan dan masyarakat sekitar; dan 
Seluruh prajurit mampu melaksanakan tugas 
dengan baik dalam setiap kegiatan dengan 
selalu bersama-sama, bahu membahu dalam 
mengatasi kesulitan masyarakat diwilayah 
binaan masing-masing prajurit dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga 
tercipta hubungan yang harmonis antara TNI 
dengan Rakyat.

Menurut orang nomor satu di Kodam 
XVII/Cen, pada masa pandemi Covid-19 
hingga saat ini, cukup sulit membangunan 
kedekatan hubungan emosional dengan 
prajurit, dibandingkan dengan kondisi normal 
saat sebelum pandemi Covid-19 melanda. 
Pemerintah pusat juga telah mengeluarkan 
aturan untuk menerapkan protokol kesehatan, 
yaitu berupa memakai masker, mencuci 
tangan, menjaga jarak serta menghindari 
kerumunan. Meski mengalami kesulitan, 
namun membangunan kedekatan hubungan 
emosional dengan prajurit harus tetap dijaga. 
Upaya membangun kedekatan hubungan 
emosional dengan prajurit Kodam XVII/
Cen antara lain: pertama memaksimalkan 
komunikasi di jajaran Kodam XVII/Cen secara 
virtual. Memaksimalkan komunikasi sangatlah 
penting. Komunikasi kepada jajaran Kodam 
XVII/Cen bertujuan untuk menyampaikan 
pesan maupun informasi berkaitan kebijakan 
yang terbaru di lingkungan TNI AD khususnya 
Kodam XVII/Cen. Komunikasi merupakan 
bentuk interaksi dua arah antara Pangdam 
sebagai informan maupun Jajaran Kodam 

XVII/Cen sebagai komunikan sehingga 
dapat saling mengenali dan memahami satu 
sama lain. Memaksimalkan komunikasi di 
jajaran Kodam XVII/Cen juga diharapkan 
pesan maupun informasi dapat diterima dan 
dimengerti oleh jajaran Kodam XVII/Cen.

Kedua, memanfaatkan media sosial & 
elektronik untuk memberikan ucapan kepada 
personel maupun satuan jajaran Kodam 
XVII/Cen. Segala bentuk ucapan melalui 
media sosial & elektronik merupakan upaya 
pendekatan psikologis kepada jajaran Kodam 
XVII/Cen. Sehingga antara Pangdam dan 
jajaran Kodam XVII/Cen memiliki hubungan 
emosional yang lebih baik.  Ucapan melalui 
media sosial & elektronik juga merupakan 
wujud penghargaan dari Pangdam kepada 
personel maupun satuan di jajaran 
Kodam XVII/Cen; dan Ketiga melakukan 
kegiatan kunjungan kerja ke satuan-satuan 
Kodam XVII/Cen tetap dilakukan dengan 
menerapkan protokol kesehatan yang ketat. 
Kunjungan kerja merupakan salah satu 
bentuk komunikasi dengan bertatapan maupun kontak fisik secara langsung. Dampak 
psikologis pertemuan langsung diharapkan 
pesan maupun informasi dapat lebih diterima 
dan dimengerti oleh jajaran Kodam XVII/Cen.

Sukses Jenderal “Ksatria 

Pelindung Rakyat”
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A
kademi Militer menggelar acara 
Kesiapan Latihan Berganda Kadet 
Mahasiswa S-1 Unhan TA 2021, 
sebagai Irup (Inspektur Upacara) 
Wakil Gubernur Akademi Militer 

Brigjen TNI I Gde Agit Thomas, bertempat 
di Lapangan Apel Depjas Akmil. Rabu 
(11/08/2021).

Dalam amanatnya Gubernur Akademi 
Militer yang dibacakan Wakil Gubernur 
Akademi Militer Brigjen TNI I Gde Agit Thomas 
menjelaskan bahwa, “Latihan Berganda 
merupakan Puncak dari seluruh rangkaian 
kegiatan latihan yang telah diberikan 
kepada Kadet Mahasiswa S-1 Unhan selama 
mengikuti Diksarmil Chandradimuka, yang 
bertujuan untuk memberikan pengenalan 
dan pembekalan keterampilan kepada Kadet 

Mahasiswa melalui materi praktek lapangan 
yang telah ditentukan. Latihan Berganda kali ini akan dilaksanakan selama 3 hari, 
mulai tanggal 12 sampai dengan 14 Agustus  
2021 di Lereng Gunung Tidar dan Lapangan 
Gembung”.
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Wakil Gubernur Akademi Militer 
berpesan secara khusus kepada para Kadet 
Mahasiswa Unhan peserta Latihan Berganda, ”agar mempersiapkan diri secara fisik, 
mental, maupun bekal ilmu dasar kemiliteran 
yang telah diterima selama ini secara optimal, 
karena Latihan Berganda ini merupakan 
latihan puncak dan terakhir sebelum kalian 
mengakhiri Diksarmil Chandradimuka”.

Demi keberhasilan Latihan Berganda 
kali ini, Wakil Gubernur Akademi Militer 
memberikan atensinya kepada para Kadet 
Mahasiswa S-1 Unhan untuk dipedomani 
dan dilaksanakan. ”Setiap kegiatan selalu 
berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

laksanakan latihan dengan penuh semangat, 
jaga dan perhatikan faktor keamanan diri 
dan perlengkapan serta utamakan kesehatan 
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan  
dimanapun kalian beraktivitas”.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa 
senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan 
dan perlindungan-Nya kepada kita semua 
dalam melanjutkan pengabdian terbaik 
kepada bangsa dan negara.

Hadir dalam kegiatan ini para Pejabat 
Distribusi Akademi Militer, Para Perwira, 
Pengasuh dan Pelatih serta, Para Kadet Mahasiswa S-1 Unhan 305 orang.
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KOMANDAN KOREM 152/BAABULLAH
BRIGJEN TNI IMAM SAMPURNO SETIAWAN

MERESMIKAN DUA JEMBATAN 
GANTUNG DI DS. AKEDIRI DAN 

DS. CAMPAKA KABUPATEN HALMAHERA BARAT

A
cara peresmian jembatan gantung 
yang dilangsungkan dengan 
penerapan disiplin Protokol 
Kesehatan Covid-19 ini diawali 
dengan sambutan dan dilanjutkan 

dengan pemotongan pita oleh Danrem 152/
Baabullah dengan didampingi Wakil Bupati 
Halmahera Barat.

Danrem 152/Baabullah menyampaikan, 
“Jembatan ini dibangun oleh anggota TNI 
dan masyarakat yang bekerja sama dengan 
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dan 
PT. Teduh Rindang Abadi. Hal ini menunjukkan 
kerja sama yang baik antara semua pihak,” ujar 
Danrem. Danrem berharap, dengan selesainya 
jembatan ini agar memberikan manfaat bagi 
masyarakat untuk beraktivitas, dan juga dapat 
meningkatkan roda perekonomian warga.

“Dan saya juga berharap kepada semua 
pihak, untuk saling merawat jembatan ini agar 
masa pakainya bisa bertahan lebih lama,” ucap 
Danrem. Di tempat yang sama, Kepala Desa 
Akediri dan Campaka yang mewakili seluruh 
warganya menyampaikan ucapan terima 
kasih kepada TNI-AD khususnya Korem 152/
Baabullah, Pemerintah Kabupaten Halmahera 
Barat, dan PT Teduh Rindang Abadi atas 
pembangunan jembatan gantung ini.

Turut hadir dalam acara, antara lain 
Wakil Bupati Halmahera Barat  Djufri 
Muhammad, Para PJU Korem 152/Baabullah, 
Unsur Forkopimda Halmahera Barat, tokoh 
masyarakat dan tokoh adat setempat.
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TINGKATKAN KUALITAS INSAN PENERANGAN 
DI SATUAN, KOREM 162/WB GELAR PELATIHAN 

JURNALISTIK

D
alam rangka mendukung tugas 
pokok satuan pada bidang 
penerangan dan publikasi satuan. 
Korem 162/WB menggelar 
pelatihan dasar-dasar jurnalistik 

yang diikuti personel Penerangan Korem dan 
perwakilan masing-masing Kodim jajaran 
Korem 162/WB di Aula Sudirman Makorem 
162/WB jalan Lingkar Selatan Kota Mataram, 
Selasa (24/8/2021).

Dalam keterangan tertulis Penerangan 
Korem 162/WB, Rabu (25/8/2021), 
pembekalan dan pelatihan dasar-dasar 
jurnalistik yang diselenggarakan selama dua 
hari tersebut dihadiri Komandan Korem 162/
WB Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos. 
SH. M.Han., dengan pemateri disampaikan 
oleh Kaajenrem 162/WB Mayor Caj Luther 
Bangun, S.S., dan Pimpinan Umum Media Duta 
Selaparang Riyanto Rabbah.

Menurut Komandan Korem 162/WB, 
pelatihan dasar-dasar jurnalistik ini perlu 
dilaksanakan bertujuan untuk memberikan 
pembekalan kepada masing-masing personel 
perwakilan Kodim sehingga ke depan para 
peserta minimal bisa mengambil foto dan 
video kegiatan satuan dengan benar serta 
membuat rilis berita satuan sesuai kaidah-
kaidah jurnalistik

“Hal ini adalah salah satu upaya Korem 
162/WB untuk memberikan pengenalan 
dan pengetahuan kepada personel yang 

membidangi penerangan satuan khususnya 
Penrem dan Kodim agar memiliki kemampuan 
menulis sebuah berita yang memenuhi standar 
penulisan. Jadi mereka harus mengetahui tata 
cara penulisan berita yang memenuhi kaidah 
jurnalistik dalam penulisan berita maupun 
artikel (feature),” terangnya.

Seperti diketahui, kata Pati Bintang 
Satu itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh 
satuan teritorial banyak yang bagus sehingga 
layak untuk dipublikasikan. Namun karena 
keterbatasan kemampuan, penulisan berita 
tidak memenuhi standar. Untuk itu, melalui 
kegiatan pembekalan dan pelatihan ini 
diharapkan masing-masing perwakilan dapat 
menyerap semua materi dan latihan meskipun 
dalam waktu sangat terbatas dengan harapan 
kegiatan-kegiatan satuan yang bersifat positif 
dapat dipublikasikan melalui media satuan 
yang ada ataupun dengan mengandeng media 
lain dalam memuat berita satuan.

Orang nomor satu di jajaran Korem 162/
WB itu juga berharap agar masing-masing 
perwakilan dapat mengajarkan ilmu yang 
diperoleh dari kegiatan ini kepada rekan-
rekannya di satuannya termasuk personel 
yang bertugas di Koramil sehingga seluruh 
kegiatan satuan dapat dipublikasikan dengan 
maksimal. Pada pelatihan jurnalistik tersebut, 
para peserta juga diberikan kesempatan 
untuk melaksanaken Job Training di kantor 
Media Suara NTB dan RRI Mataram guna 
meningkatkan kemampuan dan kualitas 
pelatihan jurnalistk sehingga memahami 
tugas-tugas peliputan maupun dalam 
pembuatan berita.
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R
encana pembangunan poros jalan 
yang menghubungkan wilayah 
Banti dengan Arwanop akan 
dilanjutkan di tahun 2021.

Hal tersebut disampaikan 
Danrem 174 Merauke Brigjen TNI Bangun 
Nawoko saat melaporkan perkembangan 
pembangunan jalan tersebut kepada Kepala 
Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI 
Andika, di Markas Besar Angkatan Darat, 
Jakarta, Rabu (25/8/2021)

Dalam keterangan tertulis Penerangan 
Korem 174/ATW, Jumat (27/8/2021), Brigjen 
TNI Bangun Nawoko didampingi Kepala Seksi 
Teritorial Korem 174 Merauke Kolonel Inf 
Ganiahardi menjelaskan, pembanguan poros 

DANREM 174 ATW: 
PEMBANGUNAN POROS JALAN BANTI-

ARWANOP AKAN DILANJUTKAN

jalan Banti-Arwanop merupakan proyek 
pemerintah Kabupaten Mimika yang selama 
ini terhenti akibat adanya gangguan keamanan 
yaitu penyanderaan 2000 warga kampung 
Banti di tahun 2017.
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Rencana melanjutkan pembangunan 
Poros jalan tersebut berdasarkan surat Bupati 
Kabupaten Mimika Kepada Pangdam XVII/
Cenderawasih tentang permohonan bantuan 
melanjutkan pembangunan jalan Banti-
Arwanop.

“Sehingga di tahun 2021 ini akan 
kembali dilanjutkan. Sesuai perencanaan 
Pemkab Mimika, akses jalan Banti-Arwanop 
itu nantinya juga akan tersambung hingga ke 
Jalan Trans Timika-Nabire sehingga ruas jalan 
tersebut nantinya akan menjadi akses utama 
bagi warga Banti hingga Arwanop untuk bisa 
bepergian ke Timika dan sebaliknya sehingga 
tidak lagi harus melintasi ruas jalan tambang 
PT Freeport Indonesia, ” jelas Danrem.

Terkait keamanan dalam proses 
pengerjaan pembangunan, personel TNI 
akan menjaga serta mengawal selama proses 
pengerjaan hingga selesai.

“Untuk itu perlunya dukungan 
masyarakat setempat untuk menjaga 
ketertiban lingkungannya, ” pungkas Danrem.
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DISLITBANGAD GELAR UJI COBA 
(SERTIFIKASI) PISTOL 
CZ-P10SC 9X19 MM

D
inas Penelitian dan Pengembangan 
TNI AD (Dislitbangad) menggelar uji coba (sertifikasi) Pistol CZ-
P10SC 9×19 mm buatan Ceska 
Zbrojovka Uhersky Brod (CZ) 

Czech Republik, bertempat di Batujajar, Jawa 
Barat.

Demikian disampaikan Pgs Sekertaris 
Dislitbangad Kolonel Cpl M. Apandi Soeharto, 
S.H., M.M., selaku Dalwasgiat mewakili 
Kadislitbangad Brigjen TNI Terry Tresna 
Purnama, S.I.Kom., M.M., dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/7/2021).

Dikatakan Apandi bahwa kegiatan uji coba (sertifikasi) Pistol CZ-P10SC 9×19 mm 
buatan Ceska Zbrojovka Uhersky Brod (CZ) 
Czech Republik ini adalah untuk mengecek 
karakteristik dan materiel sesuai dengan 
persyaratan yang telah ditentukan.

“Pistol kaliber 9 mm ini berukuran hanya 
0,9 kg, dan digunakan untuk perorangan 
sebagai senjata pada tugas-tugas tertentu. 
Sudah barang tentu untuk mendapatkan 
materiel yang berkualitas maka senjata pistol 
CZ-P10SC 9×19 mm kaliber 9 mm ini harus 
memenuhi persyaratan umum,” katanya.
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Adapun persyaratan umum tersebut, 
lanjutnya meliputi syarat (kaidah) Ilpengtek 
yang harus dipertimbangkan dalam 
persyaratan taktis terhadap senjata pistol 
kaliber 9 mm, yaitu dari aspek intelijen, 
terkait unsur keamanan dan kerahasiaan. 
Aspek operasional, terkait unsur penggunaan, 
mobilisasi, dan pemeliharaan.

Selain itu, tambahnya unsur 
kenyamanan dan keamanan bagi personel 
pengguna juga harus diutamakan termasuk 
dari aspek logistik, unsur pembekalan dan 
pendistribusiannya.

Selanjutnya Apandi menuturkan, 
secara taktis Pistol CZ-P10SC 9×19 mm 
harus memiliki ketelitian tembak tinggi yaitu 
akurasi penembakan yang tepat dan tahan 
terhadap pengaruh lingkungan. Harus dapat 
menyesuaikan dengan kondisi lingkungan 
di sekitarnya, mudah dalam pembawaan, 
pemeliharaan dan pelayanan.

“Senjata Pistol kaliber 9 mm dapat 
dengan mudah digunakan oleh prajurit baik 
dalam pembawaan, pemeliharaan dan saat 
dioperasionalkan, tahan terhadap goncangan,” 
imbuhnya.

Kemudian senjata Pistol kaliber 9 mm 
ini juga harus dapat menahan goncangan 
terbatas saat bergerak dan akibat adanya 
benturan ringan saat pembawaan dan mudah 
dibongkar pasang.

“Senjata Pistol kaliber 9 mm dapat 
dengan mudah dibongkar pasang dengan 
peralatan yang telah tersedia/dibawa dan 
tidak memerlukan peralatan khusus, aman 
dalam penggunaan. Senjata Pistol kaliber 9 
mm dapat memberikan keamanan pada saat 
dioperasionalkan oleh prajurit, jarak efektif. 
Senjata Pistol kaliber 9 mm masih dapat 
menembak sasaran dengan tepat dengan 
memakai alat bidik yang melekat padanya 
pada jarak 50 m,” pungkasnya.

Sementara itu dalam kegiatan uji coba 
ini Kepala Sub Tim (Katim) Uji Letkol Chb 
Sukamto menjelaskan bahwa pelaksanaan 
pengujian dilakukan mulai dari materi uji 
aspek konstruksi dan perlengkapan, materi 
uji aspek kemampuan, materi uji aspek 
kelancaran kerja hingga materi uji aspek 
insani.Kegiatan uji coba (sertifikasi) ini dihadiri 
oleh perwakilan dari Mabes TNI, Mabesad, 
Puspalad, Pusintelad, Kepala laboratorium 
dan mitra kerja.
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JELANG HUT KE-74 

KOREM 043/GATAM 
GELAR SERBUAN VAKSINASI DAN 
PEMBAGIAN SEMBAKO KEPADA 

MASYARAKAT

K
orem 043 /Garuda Hitam bekerja 
sama Pemerintah Kabupaten 
Pringsewu, melaksanakan 
serbuan vaksin Covid-19 dan 
pembagian paket sembako kepada 

masyarakat, bertempat di Kantor Pemkab 
Pringsewu, Lampung.Disampaikan Penerangan Korem 043/
Gatam dalam keterangan tertulisnya pada Senin (30/8/2021), serbuan vaksin Covid-19 
dan pembagian paket sembako kepada 
masyarakat tersebut merupakan bagian dari 
rangkaian kegiatan bakti sosial yang digelar dalam rangka HUT Korem 043/Gatam yang 
ke-74.

Dalam kesempatan tersebut, Danrem 043/Gatam Brigjen TNI Drajad B. Yoga 
mengucapkan terima kasih kepada Pemkab 
Pringsewu yang telah membantu dan 
memfasilitasi kegiatan serbuan vaksin 
Covid-19 dan pembagian paket sembako 
kepada masyarakat, sekaligus dirinya 
berharap kegiatan ini dapat bermanfaat bagi 
masyarakat Pringsewu.

“Semoga apa yang dilakukan dapat 
bermanfaat bagi masyarakat Pringsewu. 
Membantu pemerintah Daerah dan 
masyarakat merupakan salah satu bagian dari 
tugas TNI,” ujar Danrem.
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Lebih lanjut Danrem 043/Gatam 
mengingatkan semua pihak untuk 
meningkatkan rasa Nasionalisme ditengah-
tengah masyarakat. “Di era saat ini sudah 
mulai berkembang paham-paham yang tidak 
sesuai dengan ideologi bangsa. Hal ini perlu 
disikapi bersama, serta diperlukan upaya 
masif dan rutin untuk menanamkan dan 
lebih meningkatkan rasa Nasionalisme di 
masyarakat,” tegas Danrem.

Sementara itu, Bupati Pringsewu H. 
Sujadi Saddat pada kegiatan tersebut juga 
mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Korem 043/Gatam yang telah memilih 
Kabupaten Pringsewu sebagai lokasi kegiatan 
bakti sosial kali ini.

“Kegiatan vaksinasi dan pembagian 
paket sembako ini tentunya sangat 
bermanfaat dalam membantu masyarakat 
yang membutuhkan ,” ungkap Bupati.

Perlu diketahui bahwa kegiatan bakti sosial dalam rangkat HUT Korem 043/
Gatam yang ke-74, dihadiri Wakil Bupati 
Pringsewu Fauzi, Ketua DPRD Pringsewu 
Suherman, Kapolres Pringsewu AKBP Hamid A. Soemantri, Kasrem 043/Gatam Kolonel 
Czi Budi Hariswanto, S.Sos, Para Kasi Korem 043/Gatam, Para Dandim jajaran Korem 043/Gatam dan Dandenpom II/3 Lampung.
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PENGUKUHAN DPK SUB UNIT KORPRI 
JAJARAN TNI AD 2021 DAN 

SOSIALISASI KORPRI

K
orps Pegawai Republik 
Indonesia (Korpri) Unit TNI 
AD melaksanakan pengukuhan 
Dewan Pengurus Korpri (DPK) 
Sub Unit Korpri jajaran TNI AD 

meliputi DPK Kodam II/Sriwijaya, Sub Unit 
Kodam XII/Tpr, Pusziad dan Ditkumad yang 
digelar di Auditorium Rspad Gatot Soebroto, 
Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Asisten Personel (Aspers) Kasad Mayjen 
TNI Wawan Ruswandi, S.I.P., M.Si selaku 
Pembina Korpri Unit TNI AD yang diwakili 
Paban VI/BIN PNS Spersad Kolonel Caj Anang 
Cahyono, S.E., M.M. dalam sambutan tertulisnya 
menyampaikan, kegiatan pengukuhan Dewan 
Pengurus ini merupakan salah satu bagian 
dari Program Kerja dan Anggaran Korpri Unit 
TNI AD TA 2021 dalam rangka melaksanakan 
pembinaan SDM Aparatur Sipil Negara di 
seluruh jajaran TNI AD.

Dengan mengangkat tema, ”Melalui 
Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Sub Unit 
Jajaran TNI AD, Kita Tingkatkan Semangat 
Pengabdian, Jiwa Korsa, Soliditas, Solidaritas 
dan Legalitas Korpri Guna Mendukung 
Tugas Pokok TNI AD”, kegiatan ini dapat 
dimanfaatkan sebagai sarana untuk saling 
berinteraksi dan memberikan informasi 
tentang pokok-pokok organisasi Korpri, 
sehingga para pengurus dan jajarannya 
mempunyai visi dan misi yang sama demi 
terwujudnya organisasi Korpri yang solid.

Aspers Kasad dalam sambutan 
tertulisnya menekankan beberapa hal 
meliputi, jadikan kegiatan ini sebagai sarana 
komunikasi sesama pengurus Korpri serta 
melaksanakan kegiatan Pengukuhan DPK Sub 
Unit TNI dengan baik dan benar dengan tetap 
menerapkan protokol kesehatan.

Sementara itu, Ketua Korpri Unit TNI 
AD drg. Nora Tristyana, M.A.R.S dalam 
sambutan pengukuhan DPK Sub Unit TNI AD 
mengatakan, keberadaan Dewan Pengurus 
Korpri TNI Sub Unit jajaran TNI AD merupakan 
bagian integral pembinaan organisasi dan 
personel dalam rangka mendukung tugas 
pokok TNI AD, sehingga dituntut kinerja 
secara profesional, baik perorangan maupun 
antar satuan. Dengan demikian harapan 
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat 
dapat terwujud.

“Kepada para Ketua dan Pengurus 
Korpri baru yang hari ini telah dikukuhkan, 
saya mengucapkan selamat dan semoga dapat 
melaksanakan tugas dan tanggung jawab 
dengan sebaik-baiknya, “ harapnya.

Pada akhir sambutannya, Ketua Korpri 
Unit TNI AD menekankan kepada seluruh 
anggota Korpri TNI AD untuk menjaga soliditas 
kepengurusan, menjalankan organisasi secara 
profesional, serta dapat mengelola organisasi 
agar berhasil dan berdaya guna, menumbuhkan 
kecintaan kepada NKRI, serta memegang 
teguh, mengamalkan Panca Prasetya Korpri 
sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.



J MAJALAH PALAGAN J JEdisi September 2021 57

TNI AD DISTRIBUSIKAN 
TABUNG OKSIGEN KE BEBERAPA RSAD

T
entara Nasional Indonesia 
Angkatan Darat (TNI AD) 
mendistribusikan Tabung 
Oksigen beserta Regulator 
Oksigen menggunakan KM 

ADRI 49 melalui dermaga Satangair (Satuan 
Angkutan Air) Pusbengkad Tanjung Priok, 
Senin (9/8/2021) ke sejumlah rumah sakit 
jajaran TNI AD yang menjadi prioritas, yakni 
di wilayah Kodam IX/Udayana, Kodam XVI/
Pattimura dan Kodam XVII/Cenderawasih, 
dalam rangka mengakselerasi penanganan 
Covid-19.

Tabung Oksigen beserta regulator 
tersebut merupakan bantuan dari SKK Migas 
(Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan 
Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi) yang 
diserahkan kepada TNI AD beberapa waktu 
yang lalu di Mabesad.

Adapun rincian 90 unit Tabung Oksigen 
dengan kapasitas 50 liter beserta regulator 

oksigen, akan dikirimkan kepada RST TK. 
IV Kupang Kodam IX/ Udayana (20 tabung 
oksigen dan regulator oksigen), RST TK. II 
Latumenten, Ambon Kodam XVI/Pattimura 
(50 tabung oksigen dan regulator oksigen), 
serta RST TK. II Marthen Indey Kodam XVII/
Cenderawasih (20 tabung oksigen dan 
regulator oksigen).
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B
atalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama merupakan salah satu satuan tempur 
dibawah Korem 101/Antasari Kodam VI/Mulawarman, yang mempunyai peran 
penting dalam mendukung tugas pokok Korem 101/Antasari, khususnya dalam menciptakan stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Selatan. Satuan Yonif 623/BWU ini membawahi 5 Kompi yang terdiri dari 3 kompi senapan, 1 kompi bantuan 

dan 1 kompi markas. Kompi Senapan A berkedudukan di Liang Anggang Banjarbaru, Kompi 
Senapan B di Batulicin dan Kompi Senapan C berkedudukan di Pelaihari Kab. Tanah Laut. Sedangkan untuk Kompi Markas dan Kompi Bantuan berkedudukan di Makoyonif 623/BWU di 
Sungai Ulin Banjarbaru.

Terbentuknya Batalyon Infanteri 623/Bhakti Wira Utama

Batalyon ini dulunya bernama Yon 600/Raiders yang terbentuk atas dasar pemikiran 
sistem pertahanan kewilayahan di Kalimantan. Berdasarkan Radiogram Men/Pangad nomor TR-517/1961 dan Skep Dejah Koanda Kal. nomor KPTS. 14/3/1961 tanggal 17 Maret 1961 
dibentuklah Yon 600/Raiders yang diresmikan pada tanggal 22 Maret 1961 oleh Dejah 
Koanda Kal. Brigjen. H. Hasan Basri. Dalam perjalanannya Yon 600 Raiders banyak mengalami 
perubahan-perubahan. Pada tahun 1969 dengan dasar Skep Pangad Kal nomor Kep-1/1/1961 tanggal 3 Januari 1969 namanya diubah menjadi Yon 600 Linud dan pada tanggal 17 Juli 1969 menerima tunggul “Bhakti Wira Utama”. Pada tanggal 30 Januari 1970 berdasarkan Skep Pangad Kal nomor Skep/3/I/1970 namanya diubah menjadi Yon Linud DAM X/Lambung Mangkurat. 
Kemudian pada tahun 1971 diubah lagi menjadi Yonif Linud 600 DAM X/Lambung Mangkurat dasar Skep Pangdam X/Lambung Mangkurat nomor Skep/034-2/IV/1971 tgl 1 April 1971. Pada tanggal 31 Maret 1976 diadakan reorganisasi dari Yonif Linud DAM X/Lambung Mangkurat menjadi Yonif 623/BS dengan Skep Pangdam X/Lambung Mangkurat nomor 
Skep/081/2/III/1976. Kemudian berdasarkan Sprin Pangdam X/Lambung Mangkurat nomor Sprin/1384/XII/1985 tanggal 16 Desember menjadi Yonif 623/BS PPRC. Dan terakhir 
berdasarkan Sprin Pangdam VI/Tanjungpura No. Sprin/498/III/1986 tanggal 21 Maret 1986 menjadi Yonif Teritorium dengan sebutan Yonif 623/BWU Korem 101/Ant sampai dengan 
sekarang. 

Lambang SatuanTunggul Yonif 623 adalah “Bhakti Wira 
Utama”. Bhakti memiliki arti pengabdian; Wira 
berarti satria, dan Utama berarti mendahulukan. 
Bhakti Wira Utama secara lengkap adalah Setiap anggota Yonif 623 mengutamakan bakti 
diatas segala-galanya.

Bentuk gambar:

Sayap Garuda kanan/kiri dengan 
bentuk bulu-bulu setengah melipat kebawah 
menunjukan posisi siap siaga. Masing-masing 
sayap Garuda terdiri 7 (tujuh) lembar bulu 
induk, 5 (lima) lembar bulu anak    di  bagian  tengah,  dan  3  (tiga)   lembar   lagi  dibagian  atas  melambangkan  mental  Yonif 623 atas dasar 
pedoman hidup ABRI  Sapta     Marga,     Sumpah     
Prajurit,     dan    Tri  Ubaya Cakti,  Sayap   Garuda melambangkan juga kemampuan Yonif 623 
dalam gerak cepat.



J MAJALAH PALAGAN J J Edisi September 202160

Bunga Padi dan Kapas, melambangkan 
keadilan dan kemakmuran untuk kesejahteraan anggota Yonif 623/BWU. Terdiri 
dari 45 (empat puluh lima) biji buah padi,   17   
(tujuh   belas)   lembar   daun   kapas dengan 8 
(delapan) tangkai bunganya menggambarkan 
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yaitu 
tanggal 17 Agustus 1945 yang berdasarkan 
Pancasila senantiasa dipertahankan dan diamankan oleh Yonif 623. Mandau, terhunus 
berdiri tegak  dengan matanya mengarah ke 
kanan berarti selalu dalam keadaan siap siaga 
bersifat kepentingan, dan melambangkan 
sifat andalan. Tiga  riak   air  melambangkan   
Tri Ubaja Cakti. Air bagi  Kalimantan  
merupakan  ciri-ciri  medan  Kalimantan  
yang   mempunyai pengaruh baik dalam 
kehidupan maupun dalam pertempuran   
yang   harus   diatasi.    Oleh    karena   itu   
kesatuan   harus   mempunyai    kemampuan  
untuk  bisa  hidup  di  medan  tersebut.   Sifat-
sifat airnya sendiri mempunyai arti yang 
didalamnya mengandung kekuatan yang luar 
biasa sebagai salah satu unsur kehidupan.

Trisula. 4 buah Trisula yang 
dirangkumkan menjadi 1 menunjukkan 
kedudukan Kesatuan  yang bisa memperkuat 
4 Propinsi wilayah Pulau Kalimantan. Garis 
Putih, menunjukkan segala tindakan dan 
perbuatan dilandasi kesucian.

Arti Warna. Hijau Jambrut, berarti 
Respati, Sejuk; Kuning Emas artinya 
Kebenaran,  melambangkan keagungan dan 
kejayaan ; Merah berarti Berani; Putih berarti 
Suci; Hitam artinya Mantap, Kokoh, Teguh 
dan Ampuh; Hijau artinya Subur.

Penugasan

Sejak berdirinya Batalyon Infanteri 623/WBA hingga saat ini telah melaksanakan 
penugasan, diantaranya Operasi penumpasan 
DI/TII Karto Suwiryo Tahun 1961 di Jawa 
Barat; Operasi penumpasan Ibnu Hajar Tahun 
1962 di Kalimantan Timur; Operasi Dwikora 
Tahun 1965 di Kalimantan Utara; Operasi penumpasan G 30 S/PKI Tahun 1966 di 
Daerah Kaltim, Kalteng, Kalbar dan Jakarta; 
Operasi penumpasan PGRS/ Parako Tahun 
1967 di Kalimantan Barat; Operasi Seroja 
Timor-Timur Tahun 1976 s.d 1977; 1 Kompi BP Yonif 631/Atg Operasi Timor-Timur Tahun 
1978 s.d 1979; Operasi Timor-Timur Tahun 
1980 s.d 1981; Operasi Timor-Timur Tahun 1983 s.d 1984; Operasi Irian Jaya Tahun 1988 
s.d 1989; Operasi Timor-Timur Tahun 1992 s.d 1993; Operasi Timor-Timur Tahun 1996 
s.d 1997; 1 Kompi BP Yonif 621/Mtg Operasi 
Timor-Timur Tahun 1998 s.d 1999; Operasi Pemulihan keamanan Konflik Horizontal 
Maluku Tahun 2000 s.d 2001; Operasi Papua 
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Tahun 2002 s.d 2003; Operasi Pemulihan 
Keamanan NAD Tahun 2004 s.d 2005; Operasi 
Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia Tahun 
2007 s.d 2008; dan Operasi Pengamanan 
Perbatasan RI-PNG Tahun 2014.

Kesuksesan dan Kegagalan dalam Operasi 

Penugasan

Pada operasi terhadap gerombolan 
Ibnu Hajar di daerah Tanah Grogot Kaltim, 
kesuksesan yang diraih adalah memukul 
mundur gerombolan dari daerah kehutanan 
yang lebih dalam dan menghancurkan kubu-
kubu serta rumah-rumah darurat gerombolan. 
Ketika operasi Dwi Kora, Batalyon ini berhasil 
menghancurkan pos depan Inggris yang 
berada di daerah Long Djawi serta merampas 
alat-alat perang termasuk senjata, alat 
perhubungan, bahan makanan, dan kendaraan 
air. Keberhasilan lainnya adalah memukul 
mundur musuh ketika melaksanakan 
perintah operasi Dejah pada September 1965. Ketika peristiwa G30 S/PKI, Batalyon 600/R berhasil menghancurkan sisa-sisa G30 S/PKI 
di daerah Kalimantan Timur serta berhasil menawan gembong G30 S/PKI di Buntok dan 
selanjutnya diserahkan kepada yang berwajib. 

Pada operasi penumpasan PGRS/Parako di 
Kalimantan Barat, hasil yang dicapai adalah 
berhasil menghancurkan pertahanan musuh 
sehingga musuh tercerai berai dan 48 orang 
terbunuh serta 14 orang di tawan, berhasil 
merampas alat-alat perang termasuk senjata 
51 pucuk  serta menawan pimpinan PGRS/
Parako yaitu Lay Pa Kah.

Penugasan operasi lainnya yang 
sukses adalah ketika melaksanakan operasi 
Seroja Timor-Timur yang bertugas menyisir 
dan menemukan kelompok Fretilin serta penugasan ke daerah konflik Aceh pada tahun 
2004. Pada penugsan ini, keberhasilan yang 
diperoleh antara lain merampas 27 pucuk 
senjata milik GAM, menemukan 5.896 butir munisi dan 2 buah granat, menangkap 13 
orang GAM dan 82 orang menyerah serta 
membunuh 24 anggota GAM.

Disamping berbagai keberhasilan, 
terdapat juga kegagalan dalam melaksanakan 
tugas operasi, diantaranya gugurnya seorang 
bintara akibat kontak tembak di daerah 
Long Aput dan dua orang anggota hilang; 
Dua orang anggota gugur pada penugasan 
PGRS/Parako dan beberapa pucuk senjata 
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hilang karena tenggelam; tiga orang anggota gugur pada penugasan konflik di Aceh. Pada 
operasi Seroja Timor-Timur, seorang anggota 
terkena tembak di dada sebelah kiri saat akan 
menurunkan SMB, selain itu satu anggota juga 
gugur dalam tugas di Timor. Pada penugasan di daerah konflik Aceh, terdapat tiga personel Yonif 623/BWU yang gugur, yaitu Praka 
Pasaribu dan Pratu Andik Widodo yang 
meninggal akibat Tsunami dan Pratu Muslih 
meninggal akibat kontak tembak.

Upaya Satuan 

Untuk menekan terjadinya pelanggaran 
yang dilakukan prajurit, pembinaan personel yang dilakukan oleh Komandan Batalyon 623/
BWU Letkol Inf Dhuwi Hendrajaya adalah 
dengan memberikan reward and punishment.  
Reward diberikan kepada prajurit yang 
berprestasi dengan melaksanakan upacara 
penghormatan kepada prajurit yang 
berprestasi mulai tingkat Kabupaten ke 
atas. Sedangkan kepada prajuritnya yang 
melanggar, diberikan tindakan berupa lari 
keliling satuan di siang hari, sehingga merasa 
malu karena tindakan tersebut dilihat oleh 
prajurit lainnya. Selain itu, dikarenakan Batalayon 623 memiliki 4 tempat yang 
berbeda dikarenakan kompi-kompinya 
terpisah, sehingga apabila ada prajurit yang 
mengajukan pindah ke daerah yang diinginkan 
untuk disetujui selama alasan yang diberikan 
jelas. Hal ini agar mereka bertanggung jawab 
dengan pilihannya dan dapat bekerja secara 
maksimal.

Lebih lanjut Danyon menyampaikan, 
dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok 
Batalyon melaksanakan binter terbatas untuk 

membangun kedekatan dengan masyarakat. 
Adapun kegiatan yang dilaksanakan meliputi 
bakti sosial, Komsos, dan anjangsana. 
Kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap 
minggu adalah anjangsana yang dilaksanakan 
setiap hari sabtu. Kegiatan ini dilaksanakan 
sebagai upaya agar prajurit batalyon lebih 
mengenal masyarakat yang tinggal di sekitar 
batalyon. Anjangsana ini sendiri di setiap 
minggunya sebisa mungkin dilaksanakan 
di rumah yang berbeda. Kegiatan lainnya 
adalah membantu masyarakat ketika terjadi 
bencana alam, seperti yang baru-baru ini 
terjadi yaitu membantu penanganan bencana 
banjir yang ada disekitar Batalyon. Batalyon 
turut terjun ke lapangan dalam membantu 
mengevakuasi warga serta membantu dalam 
pendorongan logistik untuk para pengungsi. 
Dalam pelaksanaan terdapat hambatan 
seperti terbatasnya jumlah LCR yang dapat 
digunakan untuk mendukung pelaksanaan 
evakuasi, namun hal tersebut dapat segera 
diatasi dengan adanya kerjasama dengan 
pemerintah daerah setempat.

Dalam masa pandemi Covid-19, Batalyon 
juga ikut aktif dalam pelaksanaan penerapan 
protokol kesehatan. Adapun kegiatan 
protokol kesehatan yang telah dilakukan 
adalah prajurit, keluarga ataupun tamu yang 
datang ke Ksatrian wajib melakukan cuci 
tangan menggunakan sabun serta melakukan 
pengecekan suhu yang dilaksanakan oleh 
personel jaga ksatrian; pembatasan keluar 
masuk Kesatrian bagi prajurit dan keluarga 
untuk menurunkan intensitas keluarga besar 
batalyon melakukan kontak dengan orang 
luar; penekanan berulang yang disampaikan 
oleh Komandan Satuan Bawah tentang 
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uang pembinaan dan kesejahteraan untuk 
meningkatkan moril seperti pemberian dinas 
cuti.

Selain itu, dalam meningkatkan 
kesejahteraan anggota, dalam bentuk moril 
Danyon sebisa mungkin memberikan hak-hak 
yang seharusnya diterima oleh prajurit seperti 
izin bermalam, cuti dan perizinan lainnya yang 
disesuaikan dengan ketentuan dan kebutuhan 
dari prajurit itu sendiri. Kesejahteraan material 
juga diberikan, seperti memberikan fasilitas 
tempat untuk berolahraga dan menyediakan 
tempat pemancingan bagi prajurit yang hobi 
memancing. Untuk membangun kedekatan 
dengan anggota, Danyon sering berada 
ditengah-tengah anggota tanpa ada rasa 
canggung antara pimpinan dengan anggota. 
Selain hal tersebut Danyon juga sering 
melaksanakan komunikasi secara langsung 
kepada anggota untuk mengetahui keadaan 
prajurit di Batalyon. Dalam sebulan sekali, 
Batalyon melaksanakan Jam Komandan agar 
para prajurit mengetahui tentang informasi 
yang sedang berkembang dan tugas-tugas 
satuan yang harus dilaksanakan sesuai 
jadwal yang berlaku. Jam Komandan ini juga 
dilakukan agar anggota yang mempunyai 
saran dapat disampaikan di akhir acara 
kepada Komandan.

penerapan disiplin protokol kesehatan 
kepada anggota dalam kehidupan sehari-
hari; dan bagi anggota ataupun keluarga yang 
dinyatakan positif, maka akan dilaksanakan 
isolasi mandiri di rumah dinas maupun 
tempat yang telah ditentukan dengan tetap 
diberikan pendampingan oleh Tim Kes Yon.Batalyon 623/BWU juga memiliki 
prestasi baik perorangan maupun satuan. 
Untuk prestasi perorangan yang telah diperoleh 
berasal dari bidang olahraga khususnya 
atletik dan bela diri. Dalam penyiapannya 
atlet yang mempunyai kemampuan diikutkan 
dalam Training Camp (TC) untuk menghadapi 
lomba yang akan dilaksanakan. Adapun untuk 
pelaksanaan TC dapat diselenggarakan oleh 
Batalyon, Kodam ataupun Persatuan Olahraga 
pada tingkat daerah. Sedangkan prestasi yang 
didapatkan oleh satuan berasal dari acara 
yang diselenggarakan oleh Komando Atas 
seperti Peleton Beranting pada Peringatan 
Hari Juang Kartika ataupun lomba-lomba lain 
yang diselenggarakan oleh Komando Atas. 
Untuk prestasi dalam penugasan berasal dari 
keberhasilan anggota dalam melaksanakan 
tugas pokok seperti penggagalan 
penyelundupan narkoba dan mencegah 
terjadinya kegiatan illegal. Sedangkan kepada 
prajurit yang berhasil mengharumkan nama 
satuan diberikan reward sebagai bentuk 
penghargaan satuan kepada prajurit yang 
berprestasi seperti pelaksanaan upacara 
penghormatan yang diikuti seluruh anggota 
batalyon, pemberian piagam penghargaan, 
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AUSTRALIAN DEFENCE FORCE 
COMMENDATION FOR ENGINEER 
GROUP TNI AD AT OPERATION 

BUSHFIRE ASSIST 19-20

“GOODNESS AND HARDWORK ARE REWARDED WITH RESPECT – LUTHER CAMPBELL”

B
ertepatan dengan kegiatan High Level Committee (HLC) ke – 9 Kerja sama Strategis 
Bilateral Militer Indonesia dan Australia Rabu, 4 Agustus 2021 di Jakarta, Satuan Purna Tugas Misi Garuda Kebakaran Hutan (KArhutla) Australia – Bushfire Assist 
Operation mendapatkan kehormatan berupa Penghargaan Tertinggi bagi Militer 
Australia yang secara resmi diberikan oleh GENERAL ANGUS J CAMPBELL, AO, 

DSC (CHIEF OF DEFENCE FORCE) melalui Atase Pertahanan Australia untuk Indonesia, dan di 
saksikan langsung oleh Panglima TNI, Bapak Marsekal Hadi Tjahjanto.

Mewakili satuan Purna tugas pada penerimaan penghargaan tersebut adalah Mayor 
Czi Wanda Indra Dhanu Abidin (Mantan Dansatgas), Berdasarkan surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/263/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 tentang pelaksanaan tugas sebagai 
Satgas Garuda Operasi Bantuan Penanggulangan Karhutla di Australia, Satuan tugas tersebut 
diawaki dari berbagai satuan TNI dengan Main Body adalah Satuan Menzikon Pusziad 29 orang, 
dilengkapi oleh Zeni Marinir 6 orang, Satfaskon TNI AU 4 orang , 2 Personel Kesehatan Kodam Jaya, 3 Perwira LO TNI dan 2 Personel BNPB serta perwakilan Kementrian Luar Negeri di 
Kedutaan Indonesia di Australia.
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Misi tersebut berjalan lancar, tertib 
dan aman serta turut membawa nama harum 
Negara Indonesia sebagai Mitra strategis 
Negara Tetangga, mulai 2 Februari 2020 
sampai 4 Maret 2020 selama kurang lebih 1 
bulan, Satgas Karhutla berkolaborasi efektif 
dengan satuan tentara cadangan Australia, 
pihak swasta lokal dan pemerintah Negara 
Bagian New South Wales. Dan tidak lupa 
respon positif dari warga lokal daerah tugas 
yaitu sekitar kota Lithgow dan Blue Mountains 
serta komunitas warga asli Aborigin di daerah 
Blackfellows Hand Cave, NSW. Adapun tugas 
lapangan antara lain ; Pembersihan sisa 
kebakaran berupa batang-batang pohon, 
sterilisasi jalur kereta api, penebangan pohon 
yang berpotensi merusak properti warga 
lokal serta turut aktif membantu komunitas 
aborigin lokal berupa pembersihan 
lingkungan menggunakan alat berat Zeni. 
Semoga Kontribusi Satuan Zeni TNI AD pada 

tugas operasi selanjutnya dapat menjaga dan 
meningkatkan nama baik TNI, Negara dan 
Bangsa Indonesia.
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100 PUCUK SENJATA API BERHASIL DIAMANKAN 

YONARMED 6/3 KOSTRAD 
SELAMA 6 BULAN PENUGASAN 
DI PERBATASAN RI-TIMOR LESTE

D
alam kurun waktu 6 bulan 
penugasan di wilayah perbatasan 
RI-RDTL Sektor Barat, Satgas Pamtas Yonarmed 6/3 Kostrad 
berhasil mengamankan 100 pucuk senjata api rakitan, 1378 butir Amunisi dan 5 

buah bahan peledak.

Demikian disampaikan Komandan Satgas Pamtas Yonarmed 6/3 Kostrad Letkol Arm 
Andang Radianto, S.A.P., dalam keterangan tertulisnya di NTT, Senin (31/8/2021).

Dijelaskan Andang, keberhasilan 
tersebut merupakan prestasi yang sangat gemilang, mengingat Batalyon Armed 6/3 
Kostrad baru pertama kali melaksanakan 
penugasan operasi.

“Sejauh ini kami telah berhasil 
mengamankan 100 pucuk senjata rakitan, 1378 butir munisi, 5 bahan peledak, dan 6 
kali penggagalan penyelundupan selama 6 
bulan. Ini kami dedikasikan untuk Batalyon kami tercinta, Batalyon Armed 6/3 Kostrad. 
Kami akan terus berusaha memberikan yang 
terbaik dalam penugasan pertama kami,” ujar 
Andang.

Hal ini juga, papar Andang, sebagai kado 
termanis bagi ulang tahun Batalyon Armed 

6/3 Kostrad ke-65 yang jatuh pada tanggal 1 
September 2021.

Andang pun mengungkapkan bahwa 
kerja keras dari anggota Satgas serta 
terjalinnya komunikasi dan hubungan yang baik antara anggota Satgas Yonarmed 6/3 
Kostrad dengan Masyarakat di perbatasan RI-
RDTL menjadi kunci keberhasilan Satgas.

Belum lagi, tuturnya di sisa waktu tiga 
bulan penugasan, besar kemungkinan senjata 
yang diamankan masih bisa bertambah.

“Suatu kebanggaan bisa membawa Batalyon Armed 6/3 Kostrad dalam penugasan 
Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Barat, semoga 
sisa waktu yang tersisa bisa kami manfaatkan dengan sebaik mungkin sehingga grafik 
prestasi tetap meningkat sampai purna 
tugas, selain itu saya ucapkan terima kasih 
kepada seluruh anggota Satgas yang telah 
bertugas sebaik mungkin dalam penugasan 
dan saya berpesan agar tetap semangat untuk 
memberikan yang terbaik bagi satuan,” tutup 
Letkol Arm Andang Radianto, S.A.P.
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PERINGATI HARI ANAK NASIONAL
TNI BAGIKAN SERAGAM SEKOLAH 
DAN SARANA BELAJAR KEPADA 

SISWA SD INPRES DI PAPUA

D
alam rangka memperingati hari Anak Nasional pada tanggal 23 Juli 2021, Satgas Pamtas Yonif 131/
Brs Pos Kali Asin membagikan 
seragam sekolah dan sarana 

belajar kepada siswa SD Inpres di Kampung 
Kibay Distrik Arso Timur Kabupaten Keerom, 
Papua (24/7/2021).Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 131/
Brs Letkol Inf Muhammad Erfani S.H. M. Tr 
(Han) mengatakan bahwa seragam sekolah 
dan sarana belajar tersebut diberikan kepada 
siswa-siswi kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD 
Inpres Kibay.

 “Hal ini merupakan salah satu tujuan 
dari program penguatan pendidikan karakter 
yang dilaksanakan di sekolah yang berada di 
wilayah perbatasan,” ungkapnya.

“Selain itu juga sebagai kado dari TNI 
dalam rangka memperingati Hari Anak 
Nasional,” tambah Dansatgas.

Danpos Kibay Letda Inf Daniel saat 
membagikan seragam dan sarana sekolah 
mengatakan, masih banyak anak-anak kita 
khususnya mereka yang ada di daerah 

perbatasan bersekolah hanya dengan 
perlengkapan seadanya.

“Melihat hal ini, kami (Satgas) ingin 
sedikit membantu anak-anak supaya mereka 
semakin semangat dalam belajar demi meraih 
cita-citanya,” ucapnya.

“Di momen bahagia dalam rangka 
peringatan Hari Anak Nasional, kita 
ingin berbagi kebahagiaan yakni dengan 
memberikan baju seragam dan sarana belajar 
sekolah kepada siswa-siswi di SD Inpres Kibay 
ini. Harapan kita semua melalui pemberian 
bantuan baju seragam dan perlengkapan 
sekolah ini dapat mendorong semangat 
anak-anak rajin belajar dan bersekolah, guna 
membangun bangsa dan tanah air Indonesia 
ini kelak,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD 
Inpres Kibay Bapak Petrus Kanasius, 
mengucapkan terima kasih kepada personel TNI Satgas Pamtas RI-PNG Yonif 131/Brs atas 
kepeduliannya kepada anak-anak didiknya.

“Semoga dengan bantuan ini 
membuat anak-anak semakin semangat 
belajar,”harapnya.
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PRADA ARIANTO PERSONEL 
SATGAS YONIF 144/JY JADI GADIK 

DI PAUD PERBATASAN
“Kehadiran anggota Satgas kami, Prada 

Arianto mendapatkan sambutan yang hangat 
dari anak-anak PAUD, ia mengajarkan cara 
membaca dan berhitung, harapannya bisa 
menjadi generasi penerus bangsa Indonesia 
yang berprestasi di kemudian hari”, ujar 
Dansatgas.

Sementara itu guru PAUD Sugiono S.pd, 
sangat mengapresiasi kepada Satgas Pamtas 
Yonif 144/JY khususnya Pos Sei Beruang yang 
telah memberikan sumbangsihnya menjadi 
tenaga pendidik di PAUD di sekolahnya.

 “Kami, sangat senang dengan kehadiran 
Bapak Satgas bisa menjadi semangat bagi 
anak-anak dalam belajar dan meraih cita-
citanya, ” pungkasnya.

Prada Arianto dan rekannya sebelum 
kegiatan mengajarkan kepada anak-anak 
PAUD mencuci tangan sebelum kegiatan, 
menggunakan hand sanitizer serta menjaga 
jarak dalam ruangan. “Kegiatan belajar di PAUD 
ini dilaksanakan seminggu tiga kali dikarenakan 
masih musim pandemi Covid-19, “tukasnya.

P
ersonel Satgas Yonif 144/JY Prada 
Arianto menjadi tenaga pendidik 
bagi anak-anak PAUD di Dusun 
Sei Beruang, Desa Sei Tekam, 
Kecamatan Sekayam, Kabupaten 

Sanggau Kalbar.

Hal ini disampaikan Dansatgas Pamtas 
RI-Malaysia Letkol Inf Andri Suratman dalam 
keterangan tertulisnya di Pos Kotis Badau 
Sabtu (28/8/2021).

Kegiatan ini merupakan bentuk wujud 
kepedulian dan partisipasi untuk mencerdas-
kan anak-anak daerah terpencil di wilayah 
perbatasan RI-Malaysia , karena minimnya 
tenaga pendidik.
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PERSONEL SATGAS YONIF 512/DY 
BERIKAN LAYANAN KESEHATAN 

WARGA PUNCAK JAYA

D
alam rangka menjaga 
kemanunggalan antara TNI-
Rakyat dan mempererat 
silaturahmi dan selalu dekat 
dengan masyarakatnya, Satgas 

Yonif Mekanis 521/DY memberikan layanan 
kesehatan kepada masyarakat Kampung 
Wuyuneri Kabupaten Puncak Jaya.

Dansatgas Pamrahwan Yonif Mekanis 
521/DY Letkol Inf Bayu Anjas Amsoro, 
S.E. dalam keterangan tertulisnya, Kamis 
(22/7/2021) menjelaskan bahwa kegiatan 
yang dilakukan oleh Pos Wuyuneri ini 
dipimpin langsung oleh Danpos Wuyuneri 
Lettu Inf Jatmiko.

Kampung Wuyuneri merupakan 
kampung yang dihuni 100 persen Orang Asli 
Papua (OAP).

“Dalam rangka mendekatkan diri dengan 
masyarakat kampung, personel Satgas perlu 
melakukan silaturahmi menyapa masyarakat 
Kampung Wuyuneri Kabupaten Puncak Jaya 
sekaligus memberikan layanan kesehatan, ” 
ujar Dansatgas Letkol Inf Bayu Anjas.

Lebih lanjut dikatakan, kegiatan ini juga 
dimaksudkan untuk mempererat hubungan 
TNI dan masyarakat serta sebagai wujud nyata 
kehadiran TNI dan perhatian TNI terutama 

kepada masyarakat di daerah penugasannya 
serta bersilaturahmi mendekatkan diri 
untuk saling mengenal antara personel 
Pos Wuyuneri Satgas Yonif Mekanis 521/
DY dengan masyarakat Kampung Wuyuneri 
Kabupaten Puncak Jaya sehingga terjalin 
komunikasi yang baik antara pos Satgas 
dengan masyarakat kampung.

Pada kesempatan ini juga Pos Satgas 
Yonif Mekanis 521/DY memberikan pelayanan 
kesehatan yang dirasakan langsung oleh 
Penius Talenggeng.

 “Saya sangat mendukung kegiatan-
kegiatan yang dilakukan oleh satgas ini 
terutama dalam hal pelayanan kesehatan dan 
pengobatan yg diberikan secara gratis tanpa 
meminta bayaran,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Danpos 
Wuyuneri mengatakan apa yang dilakukan 
ini merupakan bentuk kepedulian Satgas 
Pamrahwan Yonif Mekanis 521/DY kepada 
masyarakat di Kampung Wuyuneri yang 
masih kesulitan mendapatkan pelayanan 
kesehatan dan fasilitas kesehatan.

“Kami akan kenali dan mendatangi serta 
melayani saudara-saudara kami di Kampung 
Wuyuneri Kabupaten Puncak Jaya,” ucap 
Jatmiko.
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SATGAS PAMTAS YONIF 742/SWY 
GELAR BAKSOS DAN PENYULUHAN 

COVID-19

D
i tengah pandemi Covid-19, TNI, 
Polri bersama Pemerintah Daerah 
dan masyarakat terus berupaya 
menekan laju kasus Covid-19 
dengan menerapkan protokol 

kesehatan dan vaksinasi Covid-19.

Untuk mendukung program tersebut, 
Satgas Pamtas RI-RDTL Sektor Timur di bawah 
pimpinan Komandan Yonif 742/SWY Letnan 
Kolonel Inf Bayu Sigit Dwi Untoro didampingi 
Wadandatgas Mayor Inf Aditya Nugraha 
menggelar bakti sosial berupa pelayanan 
kesehatan gratis, penyuluhan bahaya 
Covid-19 dan pencegahannya serta berbagi 
Sembako dan masker kepada masyarakat 
di Kantor Desa Takirin Kecamatan Tasifeto 
Timur Kabupaten Belu, Sabtu (24/7/2021).

Pada kesempatan tersebut, Komandan 
Satgas Pamtas Sektor Timur menyampaikan 
kegiatan Baksos ini sebagai salah satu upaya 
untuk membantu masyarakat dalam menjaga 
kesehatan terutama dalam melindungi diri 
dari Covid-19.

” Kita ketahui bersama, kasus Covid-19 
sampai saat ini menjadi fokus perhatian semua 
pihak baik Pemerintah, TNI, Polri dan kita 

semua untuk bersama-sama menekan angka 
terpapar virus Corona dengan menerapkan 
protokol kesehatan dan siap untuk divaksinasi 
Covid-19, “kata Bayu Sigit.

“Mari kita jaga kesehatan kita dengan 
mengikuti semua petunjuk dari pemerintah 
baik protokol kesehatan maupun vaksinasi 
Covid-19 agar dapat mencegah terjangkit 
virus Corona, dan jangan lupa berdoa,” 
ajaknya.Alumnus Akmil 2003 itu juga 
menjelaskan bantuan Sembako yang tidak 
seberapa tersebut dapat dimanfaatkan untuk 
masak dan dinikmati bersama keluarga.
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Sebelumnya, Kades Takirin Angel 
Albertusua mengucapkan terima kasih kepada 
Satgas Pamtas Sektor Timur atas perhatian 
dan kepeduliannya kepada masyarakat Desa 
Takirin sehingga hari ini dilaksanakan Baksos.

Menurutnya, kehadiran Pos Fatubesi 
jajaran Satgas Pamtas Sektor Timur sangat 
dirasakan oleh masyarakat karena personel 
Pos aktif membantu masyarakat dalam setiap 
kegiatan.

“Semoga ke depan kegiatan yang telah 
dilaksanakan dapat kita tingkatkan dengan 
harapan terjalin hubungan emosional yang 
baik antara Satgas dengan masyarakat,” 
tutupnya.

Usai memberikan sambutan, acara 
dilanjutkan dengan penyuluhan Covid-19, 
penyerahan sembako dan masker secara 
simbolis kepada perwakilan masyarakat.
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PASTIKAN SELALU AMAN
SATGAS YONMEK 403 CEK PATOK 

PERBATASAN MM 5

P
astikan patok batas antara negara 
selalu dalam keadaan aman, 
Personel Pos Tatakra Satgas 
Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 403/Wirasada Pratista menggelar 

patroli patok perbatasan di Distrik Tatakra, 
Kabupaten Keerom, Papua.

 Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 403/Wirasada 
Pratista Letkol Inf Ade Pribadi Siregar, S.E., 
M.Si., dalam rilis tertulisnya di Kabupaten 
Keerom, Papua. Rabu, (1/9/2021).
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 Dansatgas mengungkapkan bahwa 
salah satu tugas pokok dari Satgas Pamtas RI-PNG Yonif Mekanis 403/Wirasada Pratista 
yaitu melaksanakan patroli menuju ke patok 
perbatasan antara Indonesia dengan Papua 
New Guinea.

 “Salah patok perbatasan yang kita 
cek dalam patroli oleh Pos Tatakra ini adalah 
Patok Perbatasan MM 5,” jelasnya.

 Dansatgas juga menyampaikan 
melalui kegiatan patroli tersebut diharapkan 
juga dapat meminimalisasi atau mencegah 
dan mengatasi apabila terdapat ancaman 
dari pihak asing maupun kegiatan illegal dan 
kriminal lintas batas di wilayah perbatasan 
antar kedua negara.
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N
ama Sersan Kepala (Serka) 
Hananto, ramai diperbincangkan. 
Tak sedikit pula, warga yang 
memuji aksi heroik Anggota 
Korem 045/Garuda Jaya tersebut.

Pujian bahkan penghargaan dia peroleh, 
usai menyelamatkan upacara HUT ke-76 
Republik Indonesia di Kantor Gubernur 
Bangka Belitung, Selasa (17/8/2021) lalu.

PROFIL SERKA HANANTO, 
P E N YE LAM AT UPACARA HUT RI  

BABE L, P E RNAH LATI HAN  DE N GAN  

TE N TARA LUAR N E GE RI
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Seperti diketahui, upacara yang 
dihadiri Forkopimda Bangka Belitung itu 
sempat terhenti setelah terjadi  insiden 
patahnya besi pengait bendera.

Insiden itu terjadi saat bendera akan 
dinaikkan oleh tiga petugas Paskibraka, 
Muhammad Naufal Abyzar, Rian Anarki, 
dan Daffa Izza Muhammad. Melihat kondisi 
ini, anggota TNI yang juga seorang pelatih 
Paskibra Babel dari Korem 045/Garuda Jaya 
sontak berlari menuju tiang bendera. Bendera 
kembali dinaikkan. Sosok penyelamat itu 
adalah Serka Hananto. Ia memiliki nama 
lengkap Hananto Pratikno.

Dirinya lahir di Lampung, 4 Juni 1976 
silam. Saat ini Hananto di karunia dua orang 
anak Erly Veratiningsih dan Dicky Annas 
Firdaus, buah dari pernikahannya dengan 
sang istri Wiwik Ratna Ningsih.

S
ebelum di Korem 045/Gaya, Serka 
Hananto berdinas di Yonif para 
Raider Kujang 1 Kostrad Cicalengka 
Bandung. Tahun 1999 sampai 
2000, Anggota Jasmani Militer 

Korem 045 Gaya itu sempat mengenyam 
tugas di tanah Papua, tepatnya di Kabupaten 
Fak Fak.

Tahun 2001 dirinya, kembali berpindah 
tugas ke Kabupaten Wamena. Dipertengahan 
tahun 2001, dirinya kembali berpindah ke 
Aceh,  tepatnya di daerah Kabupaten Pidie.

“Setelah saya pulang tugas dari  Aceh 
pada tahun 2004 sampai dengan 2005 saya 
berangkat tugas lagi di daerah Aceh Timur,” 
kata Hananto.

Usai penugasan dari Aceh, Serka 
Hananto, mengenyam latihan dengan tentara 
luar negeri Ausindo atau Indonesia Australia 
dan Garuda Sield bersama Tentara Amerika 
dan Tentara Asia.
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“Baru setelah itu saya  pindah ke 
Korem 045/Gaya. Tanggal 7  Desember 2010 
saya tiba di Bangka Belitung, yang saat itu 
saya belum  pernah ke Bangka, karena saya 
seorang prajurit dan siap di tugaskan dimana 
saja berada,” bebernya.

Sebelum melatih Paskibraka di Provinsi 
Babel, Serka Hananto juga  perna menjadi 
pasukan pengawal pembawa baki pengibar 
bendera Paskibraka Babel. Di mulai dari  tahun 2011 sampai dengan 2013.“Selama 3 tahun dan selanjutnya saya 
ditunjuk menjadi pelatih Paskibraka pada 
tahun 2019 sampai  sekarang di samping  
kegiatan dalam satuan saya di Korem 045/
Gaya sebagai Anggota Jasmani Militer 
Korem,” pungkasnya. Menurut Hananto, sikap refleksnya menaiki tiang bendera tersebut 
adalah sebagai bentuk tanggung jawabnya 
selaku pelatih Pasukan Pengibar Bendera 
Pusaka.

Sebelumnya, kata Hananto, insiden 
semacam tersebut belum pernah terjadi. 
Namun, terkadang terjadinya insiden 
pengibaran dan penurunan bendera di luar 
perkiraan.

“Semua tidak kami pikirkan sampai 
terjadi insiden itu, apalagi sebelumnya belum 
pernah terjadi. Namun segala kemungkinan 
sudah diantisipasi, apalagi sebagi pelatih  ada 
rasa tanggung jawab terhadap bendera itu,” 
pungkasnya.

Terima Penghargaan

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung 
(Babel), Erzaldi Rosman memberikan 
piagam penghargaan kepada lima orang 

pelatih Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 
(Paskibraka) Provinsi Kepulauan Bangka 
Belitung atas tindakannya yang cepat dan 
tanggap melakukan aksi penyelamatan 
sehingga Bendera Merah Putih tetap naik 
dan berkibar dalam Upacara Peringatan Hari 
Ulang Tahun (HUT) RI ke-76 Tahun 2021, 
Selasa pagi (17/8/2021) di Halaman Kantor 
Gubernur. 

Piagam penghargaan oleh Gubernur 
Erzaldi langsung diserahkan kepada para 
Pelatih dan Pembina Paskibraka di Ruang 
Kerjanya, Selasa (17/8/2021). 

Kelima penerima penghargaan tersebut 
adalah Serka Hananto Pratikno, Bripka Rici 
Rikardo, dan Bripka Juri, yang diketahui 
langsung menuju tiang bendera saat kejadian 
berlangsung, serta pelatih dan pembina 
lainnya Aipda Wahyu Nugraha dan Serda 
Rayid Apriansyah. 

“Saya memberikan penghargaan 
kepada mereka, yang sigap, cepat, dan 
cekatan mengambil tindakan. Sikap ini adalah 
sikap terpuji, sehingga mendorong saya 
memberikan penghargaan,” jelas Gubernur 
Erzaldi. 

Gubernur berpesan kepada para pelatih 
dan pembina ini agar para anggota Paskibraka 
yang merupakan orang-orang pilihan itu 
untuk jangan dimarahi, tetapi berikan 
motivasi mereka dengan hal-hal yang baik. 

Karena menurut gubernur tidak ada 
orang yang sukses tanpa salah, hal ini tinggal 
dievaluasi agar ke depan persiapannya 
menjadi lebih baik.
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SERTU (K) MARCELLINA 

ATLET KURASH DARI PAPUA 

KEBANGGAN INDONESIA

K
urash merupakan salah satu 
cabang olahraga yang berasal 
dari Uzbekistan, diperkirakan sudah ada sejak 3.500 tahun 
yang lalu. Kurash mempunyai 

makna berkelahi atau mencapai sesuatu 
dengan adil. Sama seperti pencak silat, 
masyarakat Uzbekistan menganggap kurash 
bukan sekadar olah raga melainkan seni dan 
kekayaan budaya yang harus dilestarikan.

Kurash diresmikan menjadi cabang olah 
raga Asian Games berdasarkan keputusan 
rapat Koordinasi Komite Asian Games yang 
telah dilaksanakan pada 18 Agustus 2017. 
Keputusan memasukkan kurash sebagai salah 
satu cabang olah raga diambil karena kurash 
adalah salah satu olah raga bela diri tertua 
yang ada di Asia. 

 Indonesia boleh berbangga karena 
telah memiliki banyak atlet yang telah 
menorehkan piala pada pertandingan Kurash 
di berbagai ajang internasional. Salah satu 
atlet Kurash yang juga merupakan Prajurit 
TNI AD yaitu Sertu (K) Marcellina Papara 

yang biasa disapa dengan Marcell ini telah 
menorehkan beberapa prestasinya di 
berbagai ajang internasional pada  olahraga 
Judo, Yongmodo, dan Kurash.

Beberapa waktu lalu, tim redaksi Majalah 
Palagan berkesempatan mewawancarai 
prajurit Kowad Sertu Marcellina, yang saat 
ini berdinas di Hubdam XVII/Cendrawasih 
yang menjabat sebagai Baminproggar 
Urrenproggar Situud Hubdam.

Kepada redaksi Majalah Palagan, Sertu 
Marcellina menceritakan bahwa awalnya 
sejak di bangku Sekolah Dasar sudah 
ditawarkan oleh ayahnya yang bernama 
Adrianus Papara (Alm) untuk berlatih judo, 
dari situ timbullah keinginan untuk berlatih. 
Namun, usai berkali-kali latihan Judo, Sertu 
Marcellina mengeluhkan rasa sakit setelah 
berolahraga, hal ini disampaikan kepada ibu 
(Yanuari Samip) dan sang ibu pun mengatakan 
apabila sakit maka harus berlatih lagi sampai 
tidak sakit. Mendengarkan nasehat Ibunya 
sehingga Sertu Marcellina rutin berlatih 
sehingga akhirnya menyukai olahraga Judo.
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Sejak usia 10 tahun, Sertu marcellina 
tekun berlatih Judo dan akhirnya mengikuti 
Kejuaraan Nasional pada usia 12 Tahun, 
namun sayang belum berhasil meraih juara 
dan mendapat medali. Sertu marcellina 
kecil pun mengalami kekecewaan dan sedih, 
karena sudah latihan hampir lebih dua tahun, 
namun belum berhasil juara dan dapat 
medali. Setelah dari kejuaraan pertama, 
orang tua nya pun meminta agar tinggal sama 
pelatih untuk bisa dilatih secara rutin hingga 
berhasil dan bisa mendapat medali. Setelah 
mendapat kepercayaan sejak SD untuk tinggal 
bersama pelatih sensei Hanna Wawan, Sertu 
Marcellina berlatih dengan tekun hingga 
berhasil memenangkan berbagai kejuaraan. 

Sertu Marcellina berlatih Judo hingga 
sang pelatih meninggal dunia, dan akhirnya 
berlatih bersama  pelatih Berth Leonard 
Sibi. Memiliki pelatih yang berkompeten 
maka pembinaan akan semakin berjalan 
dengan baik, karena pelatih akan melatih 
dengan keterampilan serta menerapkan 
ilmu yang sudah mereka dapatkan selama 
ini didalam pelatihan.  Ada beberapa faktor 
yang mempengaruhi keberhasilan dalam 

pencapaian prestasi Sertu Marcellina, 
salah satunya adalah penyusunan program 
latihan. Penyusunan program latihan sangat 
berpengaruh terhadap pembinaan, program 
tersebut   menyesuaikan berat badan dan  
kelas yang dipertandingkan. 

Dalam pembinaan latihan, wanita kelahiran tahun 1993 silam, melakukan  kegiatan fisik seperti Jogging di pantai 
dan latihan beban di Fitness center, serta 
memperbanyak latihan tekhnik karena masuk 
dalam kategori kelas besar. Latihan tersebut 
rutin dilaksanakan karena pada pertadingan 
Kurash membutuhkan power yang besar 
dalam menghadapi lawan. Latihan ini untuk 
mengasah kemampuan dan maintance 
kekuatan diri, sehingga saat dalam ajang 
perlombaan baik nasional dan internasional 
bisa memberikan hasil yang terbaik.

Ada banyak faktor yang dapat 
mempengaruhi pembinaan atlet Kurash. 
Faktor-faktor tersebut mungkin saja berasal 
dari dalam maupun dari luar klub, ada faktor 
yang mendukung ada pula yang faktor yang 
menghambat pembinaan tersebut. Klub 
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harus memperhatikan faktor pendukung agar 
semakin meningkat dan faktor penghambat 
digunakan sebagai evaluasi pencapaian 
prestasi, karena faktor penghambat ini 
adalah salah satu penyebab tidak tercapainya 
prestasi yang maksimal. Faktor penghambat 
ini diantaranya adalah kurangnya fasilitas 
dan sarana tempat latihan, hingga saat ini 
sertu Marcellina masih menggunakan sarana 
latihan di gedung orang lain.

Dalam suatu pertandingan, atlet 
kurash diperbolehkan membanting lawan 
dan menyerang bagian kaki. Atlet dilarang 
mencekik atau mematahkan bagian tubuh 
lawan, mengunci lengan, menendang, dan 
mencengkeram bawah sabuk. Adapun 
berbagai kejuaraan yang pernah diraih Sertu 
Marcellina yaitu Kejurnas Judo Wismoyo Cup 

2011 (Juara I kelas 70-78 KG Puteri), PON XIX 
Eksibisi Cabang Olahraga Yong Modo (Kelas 
57 Kg Puiteri), Popnas XI Riau tahun 2011, 
Jakarta Open Judo Championship tahun 2019, 
Pattaya Championship 2018, Federasi Kurash 
Indonesia 2014 Bali Open International Judo 

Championship.

Kemudian Popnas X Yogyakarta 2009, 
Bali Open International Judo Championship 
tahun 2016, PON XVIII tahun 2012, Kejurnas 
Judo Senior & Junior tahun 2008,  Judo 
Trisakti (Juara II Kelas 70 Kg Puteri), Kartika 
Cup III tahun 2010 (Juara II Kelas 52 Kg Puteri 
(Juara II Kelas 70 KG Puteri), Kasad Cup 
ke-6 tahun 2006, Kartika Cup XI tahun 2008 
(Juara I Kelas 70 Kg Puteri), Kasad Cup tahun 
2018, Kartika Cup VII (Juara III Kelas 70-78 
Kg Puteri), Kejurnas Bandar Lampung tahun 
2021 ( Pemain terbaik Kurash Putri).

Salah satu kejuaraan Internasional 
yang berkesan bagi Sertu Marcellina, pada saat babak semifinal menghadapi Vietnam, 
para penonton bersorak sorai menyerukan 
teriakan Indonesia saat pertandingan 
berlangsung, hal tersebut menaikkan moril 
dan menambah semangat untuk meraih juara. 
Sorak-Sorak Indonesia tersebut memberikan 
semangat tersendiri dan menjadi kebanggaan 
sehingga berhasil  menjadi pemain terbaik.

Selain perasaan bahagia dalam suatu 
pertandingan, perasaan grogi dan cemas 
kerap kali dirasakan oleh Sertu Marcellina. 
Dalam setiap ajang kejuaraan, untuk 
mengatasi rasa grogi menjelang pertandingan 
Sertu Marcellina selalu memperbanyak 
doa sehingga Tuhan Yang Maha Esa dapat 
melindungi selama pertandingan berlangsung 
dan dapat meraih hasil yang terbaik.

Menurut Bintara PK Reguler tahun 
2015,  Sertu Marcellina berpendapat bahwa 
pola pembinaan atlet di Angkatan Darat, saat 
ini sudah baik sekali namun perlu adanya 
peningkatan, sehingga  para prajurit yang 
memiliki prestasi bisa memiliki sarana dan 
fasilitas yang lengkap, dapat  meningkatkan 
kualitas pertandingan baik di Kejuaraan dalam 
negeri maupun di luar negeri. Selain itu wanita 
kelahiran Jayapura ini juga berharap agar para 
pimpinan memberikan semangat kepada para 
Atlet Angkatan Darat, baik fasilitas dan sarana 
sehingga dapat meningkatkan moril dalam 
mengikuti pertandingan.

Dikaitkan olahraga Kurash yang saat 
ini masih belum dikenal di Indonesia, Sertu 
Marcellina memiliki keyakinan bahwa 
dengan adanya eksibisi pada PON XX di 
Papua, olahraga Kurash ini dapat dikenal bagi 
masyarakat Papua dan masyarakat Indonesia 
pada umumnya. Semakin dikenalnya olahraga 
Kurash ini dan semakin banyaknya Atlet 
kurash, pada masa mendatangnya, Kowad 
kecabangan Hub ini berkeinginan menjadi 
pelatih dan tidak selamanya akan menjadi 
atlet. 
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