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Sekapur Sirih
Segala puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan ridho-
nya, buku “POTRET TMMD ke-111, TMMD Wujud Sinergi membangun 
Negeri” dapat disusun tepat waktu. Melalui terbitnya buku ini, teriring doa 
dan harapan agar TNI semakin dicintai oleh rakyat, dan buku ini mampu 
memberikan gambaran yang utuh tentang kemanunggalan TNI dengan 
masyarakat Indonesia dari Aceh hingga Papua dalam membangun NKRI 
melalui wadah TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD).

Program TMMD merupakan pengejawantahan jati diri TNI sebagai tentara 
rakyat yang telah dilaksanakan semenjak tahun 1980-an, yang dulu lebih 
dikenal dengan nama ABRI Masuk Desa (AMD). Tidak semata-mata untuk 
membantu mengatasi kesulitan masyarakat desa dalam pembangunan 
secara fisik, namun bantuan yang bersifat non fisik juga diberikan dalam 
kegiatan yang merangkul seluruh komponen masyarakat ini. Kegiatan fisik 
berupa pembangunan/renovasi sarana dan prasarana umum yang vital bagi 
kemaslahatan hidup masyarakat. Sementara itu, kegiatan non fisik berupa 
penyuluhan dari instansi Lembaga Pemerintah Kementrian dan Non-
Kementrian melalui dinas di Kabupaten/Kota, serta tokoh masyarakat sesuai 
bidang masing-masing dalam rangka menggugah kembali kesadaran warga 
masyarakat tentang nasionalisme, bela negara, rasa cinta tanah air, serta 
ketaatan pada hukum/perundang-undangan.

Selain memberikan gambaran tentang pelaksanaan TMMD ke-111 yang 
telah berjalan dengan baik dan tepat sasaran secara kualitas dan kuantitas, 
Buku Potret TMMD ke-111 juga menyoroti antusiasme warga masyarakat 
pedesaan. Sikap antusias tersebut terindikasi dari banyaknya warga yang 

menginginkan desanya ikut disertakan dalam program TMMD dan 
tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam bergotong-royong 
membangun desanya bersama TNI. Tidak jarang ditemui masyarakat 
yang tidak hanya menyumbangkan tenaga, namun juga harta dengan 
menghibahkan tanah/lahannya untuk digunakan sebagai sarana umum. 
Nampak jelas nilai-nilai Pancasila tercerminkan dari kegiatan tahunan 
ini dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan 
meningkatkan persatuan dan kesatuan demi Indonesia yang lebih maju.

Akhirnya, ucapkan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang 
telah mendukung tersusunnya buku ini. Semoga buku Potret TMMD 
2021 ini mampu menjadi alat pemersatu TNI dan rakyat Indonesia, serta 
menambah wawasan tentang program TMMD. Kiranya Tuhan Maha 
Pengasih dan Penyayang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita 
untuk memberikan karya terbaik bagi bangd]sa dan negara.

Jakarta, September 2021
Dinas Penerangan TNI AD
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Testimoni TMMD KE-111

Tidak terasa program TMMD ke -111 yang dilaksanakan di wilayah 
Kodam I/Bukit Barisan sudah tiba hampir tiba pada masa penutupan yang 
direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2021 secara serentak 
diseluruh Indonesia. Seluruh sasaran yang berikan kepada Satgas TMMD 
nyaris selesai dengan sempurna, beberapa pekerjaan hanya menyisakan 
finishing atau sentuhan akhir sebelum dinyatakan selesai. Program TMMD 
ke-111 TA 2021 di Kodam I/BB sudah dilaksanakan sejak tanggal 15 Juni 2021 
dengan pelaksanaan secara serentak di 6 wilayah Kodim meliputi Kodim 0204/
Deli Serdang, Kodim 0212/Tapanuli Selatan, Kodim 0321/Rokan Hilir, Kodim 
0315/Bintan, Kodim 0306/Limapuluh Kota dan Kodim 0314/Indragiri Hilir. 
Pembukaan TMMD ke -111 ditandai dengan pembukaan secara resmi oleh 
Kepala Daerah Tingkat II masing- masing wilayah Kodim tersebut. TMMD 

TMMD DELI SERDANG

ke-111 ini direncanakan akan di 
tutup pada tanggal 14 Juli 2021 atau 
kurang lebih pelaksanaan pekerjaan 
selama 1 bulan. Untuk mengejar 
hasil pekerjaan dan agar selesai tepat 
pada waktunya maka Satgas TMMD 
sudah memulai pekerjaan masing-
masing pada masa pra TMMD 
dengan jangka waktu 2 minggu 
sebelum pembukaan TMMD ke-
111.

Kegiatan TMMD ke-111 yang 
dilaksanakan tersebut tentunya akan 
memberikan kenangan dan kesan 
tersendiri bagi masyarakat yang 
berada di daerah sasaran TMMD 

termasuk yang paling berkesan ialah warga masyarakat di Desa Mabar 
Kecamatan Bangun Purba Deli Serdang. Masyarakat yang semula terisolir 
terlebih pada masa penghujan kini sudah mulai menikmati hasil dari 
program TMMD di Desa mereka yang dapat menghubungkan satu daerah 
dengan daerah lain termasuk berbagai pembangunan serta rehab berbagai 
infrastruktur umum masyarakat. Salah satu yang sangat menyentuh hati 
masyarakat berkat TMMD ke-111 selain pembangunan infrastruktur 
ialah kegiatan rehabilitasi rumah warga yang sebenarnya bila kita melihat 
pekerjaan yang dilaksanakan lebih mengarah kepada pembangunan ulang 
rumah warga tidak layak huni atau lebih dikenal dengan RTLH.

Belasan tahun lamanya Mustar Nasution terus berupaya 
membangun rumah tinggal keluarganya agar lebih layak huni.Namun 
apa daya, ketiadaan biaya memaksa ayah tiga orang anak itu untuk 
memendam dalam-dalam keinginannya tersebut. Mustar pun hanya 
bisa pasrah mengelus dada melihat anak dan istrinya tinggal berdesak-

desakan di gubuk reot berdinding tepas 
beratapkan seng yang bocor di sana-
sini. Meski sangat tidak nyaman, namun 
di gubuk derita itulah keluarga Mustar 
Nasution berlindung dari panas, hujan 
dan dinginnya malam. Tapi sejak awal 
Juni 2021 lalu, terjadi perubahan drastis 
dalam kehidupan keluarga sederhana 
ini.

Gubuk reot mereka berganti 
menjadi bangunan permanen yang 
dindingnya dicat warna hijau.Atap 
sengnya juga baru, begitu juga pintu, 
jendela dan kamar mandi. Semuanya 
serba baru dan tampak kokoh.”Nyaris 
saya kehilangan harapan untuk bisa 
membangun rumah ini. Tapi semuanya 
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berubah seketika saat bapak-bapak tentara itu datang ke dusun kami sebulan 
yang lalu,” ucap Mustar Nasution dengan nada gembira. Kediamaan Mustar 
Nasution merupakan satu dari enam rumah di wilayah Desa Mabar yang 
menjadi sasaran rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) pada program 
TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-111 TA 2021 Kodim 0204/
Deliserdang. Kegiatan pembangunan rehabilitasi RTLH ini bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan 
tersedianya pelayanan perumahan yang layak huni 
bagi penduduk miskin agar hidup lebih sejahtera.

Selain rehabilitasi RTLH, Satgas TMMD 
Kodim 0204/DS juga melakukan pembukaan dua 
jalur jalan desa menuju Dusun VII dan Dusun 
VIII Pagar Gunung, Desa Mabar. Masing-masing 
sepanjang 3.839 meter yang dipadatkan dengan 
sirtu (pasir dan batu), dan diperkeras dengan cor 
rigid beton sepanjang 2.545 meter. Pembangunan 
jalan desa yang dilengkapi dengan empat unit 
jembatan bertonase 8 ton itu juga bertujuan untuk 
memudahkan akses orang dan barang menuju 

sentra perekonomian di Kecamatan Bangun Purba. Dengan dibukanya 
jalan desa ini, maka pergerakan roda ekonomi warga yang selama ini 
terseok-seok menjadi kian lancar dan tambah bergeliat. Distribusi hasil 
perkebunan maupun pertanian tidak lagi hanya mengandalkan sepeda 
motor yang dimodifikasi dengan keranjang di kiri-kanan. Tapi sudah bisa 
menggunakan truk yang daya angkutnya lebih banyak. Jalan desa yang 
awalnya hanya berupa jalur tanah setapak dengan rindang pepohonan di 
kiri-kanan, kini menjelma menjadi urat nadi kehidupan warga di wilayah 
Desa Mabar. Warga pun tak lagi dihantui rasa was-was berkepanjangan bila 
melewati jalan desa yang berubah ekstrim usai diguyur hujan.Warga tak 
akan menemukan lagi permukaan badan jalan yang licin dan berlumpur 
tebal. Atau warga tak akan risau bila kendaraannya mogok akibat terjebak 
kubangan lumpur tebal.

“Bertahun-tahun warga di sini harus menanggung beban kalau 
hendak menuju ke pasar di kecamatan. Kalaupun ada jalan alternatif, 
rutenya memutar sehingga menambah waktu tempuh dan biaya bensin 
yang lebih mahal. Makanya, saat TNI membangun akses jalan ke dusun 
ini, kami sangat senang sekali. Karena pembangunan jalan ini merupakan 
mimpi bersama warga di sini,” ungkap Rezeki Tarigan, pemilik warung 
kopi di Dusun VII Desa Mabar. Memang, sejak Satgas Kodim 0204/Deli 
Serdang menggelar kegiatan TMMD ke-111 TA 2021, wajah Dusun VII 

dan Dusun VIII Pagar Gunung, Desa Mabar, 
Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli 
Serdang yang nyaris terisolir itu langsung berubah.
Aktivitas warga terlihat semakin bergeliat. Tidak 
hanya untuk berbelanja kebutuhan harian, tetapi 
juga dalam mengangkut hasil perkebunan menuju 
sentra pemasaran di kecamatan. “Sarana jalan 
desa yang dibuka Satgas TMMD Kodim 0204/DS, 
telah memunculkan asa baru bagi warga dalam 
upaya meningkatkan perekonomian maupun 
kesejahteraannya,” ucap Kapendam I/BB, Letkol 
Inf Donald Erickson Silitonga usai meninjau ke 
lokasi sasaran fisik TMMD Desa Mabar.
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Dijelaskan Letkol Silitonga, sejak TMMD ke-111 TA 2021 Kodim 0204/
DS berlangsung, telah banyak perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial 
warga masyarakat di wilayah sasaran fisik.”TMMD Wujud Sinergi Membangun 
Negeri” telah memberi bukti nyata akan eksistensi hadirnya TNI yang membawa 
banyak sekali manfaat dalam kehidupan di pelosok negeri.TMMD 111 Kodim 
0204/Deliserdang merupakan program lintas sektoral antara TNI dengan 
pemerintah dan stakeholder terkait lainnya.Pelaksanaan program TMMD 111 
Kodim 0204/Deli Serdang ini bertujuan untuk membantu pemerintah daerah 
mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pelosok, termasuk untuk 
membuka peluang PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari wisata arung jeram Sei 
Buaya maupun Pemandian Alam 
Pagar Gunung yang ada di wilayah 
Kecamatan Bangun Purba. Pamen 
TNI AD lulusan Akmil 1997 
ini menguraikan, pelaksanaan 
TMMD 111 Kodim 0204/Deli 
Serdang secara umum mendapat 
sambutan positif dari masyarakat 
khususnya di Desa Mabar.” 
Masyarakat menyadari bahwa 
kegiatan TMMD ini langsung 
dapat dirasakan manfaatnya, 
terutama untuk menunjang dan 

meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri,” jelas Letkol Silitonga.
Hal lain yang tak kalah penting yang diharapkan sebagai output 

dari pelaksanaan TMMD ini,  lanjut Letkol Silitonga,  adalah masyarakat 
semakin sadar bahwa pembangunan merupakan tanggung jawab bersama 
antara pemerintah, TNI dan masyarakat. Kemudian, kegiatan TMMD ini 
juga diproyeksikan untuk membantu pemerintah daerah dalam melakukan 
percepatan pembangunan infrastruktur di daerah tertinggal, serta 
meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat pedesaan.” Melalui 
TMMD ke-111 TA 2021 Kodim 0204/DS  ini, TNI berupaya maksimal membantu 
Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat melalui pembangunan fisik dan non fisik, serta memantapkan 
Kemanunggalan TNI-
Rakyat dalam rangka 
menyiapkan ruang juang, 
alat juang dan kondisi 
juang yang tangguh,” 
papar anak Medan itu.

Di samping itu, 
tambahnya, pemilihan 
lokasi TMMD ke-111 TA 
2021 Kodim 0204/DS ini 
juga berkaitan dengan 
kepentingan Pertahanan 

Negara (Hanneg), yakni sebagai daerah penyangga dari pangkal 
perlawanan yang dapat dijadikan sebagai rute jalan pendekat 
untuk jalur logistik, jalur komunikasi dan pertempuran ataupun 
sebaliknya.

Sementara dalam sebuah kesempatan terpisah, Bupati 
Deli Serdang, H Ashari Tambunan menyampaikan apresiasi 
pihaknya atas pelaksanaan TMMD 111 Kodim 0204/Deli 
Serdang di wilayah Kecamatan Bangun Purba. Menurut Bupati 
Ashari, selain membuka keterisoliran daerah dan pemerataan 
pembangunan, program TMMD juga merupakan wujud kokohnya 
Kemanunggalan TNI-Rakyat bersama Pemda dan instansi terkait.

“Saya sangat berterima kasih kepada TNI AD melalui 
Kodim 0204/DS, Korem 022/PT, Kodam I/BB yang telah memilih 
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salah satu desa terpencil di wilayah kami sebagai lokasi pelaksanaan 
TMMD,” ucap Bupati Ashari.

Dikatakannya, pelaksanaan TMMD ini merupakan wadah yang 
akan mengeratkan Kemanunggalan TNI-Rakyat bersama Pemda dan 
instansi terkait lainnya, sehingga dari kegiatan ini diharapkan akan 
tercipta keharmonisan, kerja sama dan kebersamaan guna mencapai 
sasaran yang diharapkan, yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat di 
pelosok desa.Tak berlebihan kiranya untuk dikatakan bahwa salah satu 
terobosan TMMD ke-111 Kodim 0204/DS, yakni membuka jalan, telah 
memunculkan asa bagi warga untuk kehidupan yang lebih baik di masa 
depan. Karena jalan yang dibuka itu telah memangkas jarak tempuh 
menuju destinasi wisata baru yang ada di Kabupaten Deli Serdang, 
serta memudahkan mobilitas orang dan hasil pertanian warga menuju 
sentra pemasaran di kecamatan.

“Karya bakti Prajurit TNI dari Satgas TMMD 111 Kodim 0204/
DS ini telah membangkitkan asa serta impian warga untuk sebuah 
kehidupan lebih baik di masa depan,” pungkas Bupati Ashari Tambunan.

Sampai kini, seluruh progres sasaran fisik dan non fisik TMMD 
ke-111 Kodim 0204/DS telah rampung 100 persen.Yakni pembukaan 
badan jalan dengan pemadatan menggunakan sirtu sepanjang 3.839 
meter dengan lebar 4 meter, serta pembangunan jalan cor rigid beton 
sepanjang 2.545 meter dengan lebar 4 meter.Kemudian pembuatan 
jembatan 4 unit yang bertonase 8 ton, masing-masing STA 2+200 
ukuran 6 x 5 meter, jembatan STA 2+421 ukuran 2,5 x 4 meter, jembatan 
STA 3+830 ukuran 2,5 x 4 meter, dan STA 4+250 ukuran 6 x 5 meter.

Selanjutnya pemasangan box culvert ukuran panjang 5 meter 
sebanyak 8 unit, pembuatan TPT (Tanggul Penahanan Tanah) STA 
4+115 ukuran 10 x 1 meter, serta pemasangan pipa besi 10” ukuran 
panjang 6 meter di 6 titik.Lalu rehab Masjid Al Mutaqin di Dusun VII, 
rehab Mushollah Al Kahfi di Dusun VIII, serta pelaksanan sasaran non 
fisik berupa penyuluhan dan sosialisasi sebanyak 18 kegiatan meliputi 
penyuluhan dengan tema wawasan kebangsaan, pelayanan kesehatan, 
pertanian, pendidikan, hukum dan Kamtibmas, Narkoba, Keagamaan, 
KB kesehatan, perikanan dan perternakan serta penyuluhan lainnya 
yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Suatu kehormatan bagi Kabupaten Deli Serdang terpilih kembali menjadi 
sasaran TMMD.

Yang diinginkan dalam program TMMD ini merupakan bentuk kepedulian TNI 
AD terhadap masyarakat pada umumnya, terhadap masyarakat terpencil, terisolir. 
Melalui kegiatan ini, masyarakat akan sangat terbantu. Yang terisolasi menjadi terbuka 
dengan adanya pengembangan wilayah baru. Dengan kegiatan TMMD ini sangat 
membantu kesejahteraan dan merupakan pemerataan pembangunan bagi masyarakat 
di Kab. Deli Serdang.

Selain kegiatan-kegiatan ini, ada juga manfaat-manfaat lainnya bagi kami. 
Kegiatan ini sangat baik dan perlu didukung. TMMD ini ada kegiatan non fisik yang 
pasti sangat bermanfaat. Masyarakat di wilayah itu akan sangat merasa diperhatikan. 
Masyarakat akan bertambah rasa cinta tanah airnya, karena merasa diperhatikan tidak 
saja oleh pemerintah kabupaten tapi juga oleh kehadiaran Bapak2, kawan2 dari TNI 
AD yang selama pelaksanaan berada di sana. Hal-hal positif lainnya adalah semangat 
gotong royong sebagai nilai-nilai warisan dari orang-orang tua terdahulu tertampilkan 
di kegiatan ini. Bapak-bapak yang ikut kegiatan ini bersama-sama dengan masyarakat 
tidak saja mengajak, mengingatkan masyarakat untuk bergotong royong tetapi malah 
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ikut serta dalam bergotong royong 
tersebut.

Dengan banyaknya hal-hal 
positif yang ada pada kegiatan 
ini, kami sangat bersyukur dan 
berbangga hati serta berterimakasih 
kepada TNI AD karena sekali lagi 
Deli Serdang dipilih menjadi sasaran 
TMMD, mudah-mudahan semua 
berjalan dengan baik, mohon doa 
dan dukungan dari semua pihak.

Alasan ditetapkannya suatu 
daerah menjadi sasaran TMMD 
adalah. Desa Mambar di kecamatan 
Bangun Purba memiliki potensi 
yang besar untuk dikembangkan 
tetapi karena terisolir. Pembangunan 
dirasakan oleh seluruh masyarakat 
tidak hanya yang berada di dekat 
kota tetapi juga yang jaraknya jauh 
dari kota.
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Program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-111 Tahun 
Anggaran 2021 tampaknya menjadi program sinergi Pemkab Muba bersama 
Kodim 0401/Muba yang sangat berdampak luas untuk warga Musi Banyuasin 
(Muba). Khususnya untuk tahun ini bagi warga Kecamatan Lalan.

Betapa tidak, dengan dukungan yang maksimal dari Bupati Muba Dr 

pengabdian TNI AD dalam pembangunan yang ada di masyarakat desa 
dalam bentuk sinergitas antara TNI dengan komponen bangsa lainnya. “Kami 
Kodim 0401/Muba memohon bantuan khususnya dari masyarakat Lalan agar 
program TMMD berjalan baik. Kegiatan ini akan dimanfaatkan semaksimal 
mungkin sesuai rencana. Tapi kami tidak bisa bekerja sendiri, butuh bantuan 
dari masyarakat dan seluruh komponen,” ujar dia.

Selain sasaran fisik, Faris juga menegaskan, dalam pelaksanaan TMMD 
ke-111 Muba, terdapat pula sasaran non fisik. Dimana pihaknya bekerja sama 
dengan Polri dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Muba, agar 
melaksanakan kegiatan di Kecamatan Lalan, seperti vaksinasi dan lainnya.

 SINERGI PEMKAB MUBA-TNI 
HUBUNGKAN 23 DESA DI LALAN

Dodi Reza Alex Noerdin Lic Econ 
MBA bersama Komandan Kodim 
0401/Muba, Letkol (Arh) Faris 
Kurniawan sedikitnya mengucurkan 
anggaran sebesar Rp 14,9 miliar 
berasal dari APBD Muba untuk 
program sinergi tersebut yang 
disebut menjadi anggaran TMMD 
terbesar di Indonesia.

Komandan Kodim 0401/Muba, 
Letkol (Arh) Faris Kurniawan, mengatakan besarnya program pembangunan 
dan anggaran yang ada, membuat pihaknya melakukan pekerjaan terlebih 
dahulu dari jadwal yang telah ditetapkapkan. “Jadwal sebenarnya TMMD ke-
111 yakni pertengahan Juni hingga pertengahan Juli mendatang. Namun, kita 
lebih dahulu memulai karena pembangunan yang besar harus dilakukan. Kita 
mulai pra TMMD sejak awal Maret lalu,” ujar beliau saat membuka Pra TMMD 
ke-111 di Desa Bandar Agung Kecamatan Lalan, Senin (22/3).

Program TMMD tahun ini, sambung Faris, dari 45 kilometer (km) jalan 
yang ada, pihaknya melakukan pembangunan 27,9 km jalan dan 2 jembatan 
komposit dengan lebar tiga meter serta panjang 40 meter, lalu tiga buah Box 
Culvert.

“Kita sudah bekerja dua minggu terakhir, hasilnya cukup baik, 
pembangunan jalan sudah 26 persen dan pembangunan dua jembatan sudah 
15 meter. Jalan yang dibangun ini nantinya menghubungkan 23 desa di 
Kecamatan Lalan, tentu ini berkat dukungan yang sangat maksimal dari Pak 
Bupati Dodi Reza,” jelas dia.

Kegiatan TMMD sendiri, lanjut dia, merupakan suatu bentuk nyata 

“Kita dapat dukungan penuh dari Pemkab Muba dan masyarakat Lalan 
yang mengubahkan tanah mereka untuk pembangunan jalan. Jadi, amanah ini 
harus dipertanggungjawabkan,” kata dia.
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Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin menyebutkan, TMMD 
merupakan program yang sangat menyentuh masyarakat hingga ke kawasan 
pelosok. “Oleh sebab itu, Pemkab Muba merasa sangat penting memberikan 
support yang maksimal, tentu ini demi warga masyarakat Muba,” ucapnya.

Sementara, Kepala Dinas PUPR Muba, Herman Mayori ST MT, 
menambahkan, pihaknya berharap saat program TMMD ke-111 benar-
benar dimulai pengerjaan fisik telah mendekati akhir. “Ya, mudah-mudahan 
saat TMMD pertengahan Juli sudah 100 persen pengerjaan fisiknya selesai. 
Dilakukan pra karena pengerjaan cukup kompleks dan ekstrem,” tandas dia.
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TMMD MENDORONG TUMBUH KEMBANGNYA USAHA-
USAHA DAN MENINGKATKAN DERAJAT KESEJAHTERAAN 
MASYARAKAT

Kabupaten Lombok Tengah adalah salah satu Daerah Tingkat II atau 
Kabupaten yang berada di pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu 
kota daerah ini ialah Kecamatan Praya. Secara geografis luas wilayah teritorial 
Kodim 1620/Loteng adalah 1.095,03 km², dengan populasi sebanyak 1.053.280 
jiwa. membujur mulai dari kaki Gunung Rinjani di sebelah Utara hingga ke pesisir 
pantai Kuta di sebelah Selatan dengan beberapa pulau kecil yang ada di sekitarnya.

Pada TMMD ke-111 di Kodim 1620/Loteng dilaksanakan di empat wilayah 
kecamatan yaitu di Desa Aiq Bukak Kecamatan Batukliang Utara, Desa Bunjeruk 
Kecamatan Jonggat, Desa Bunkate, dan Desa Sintung Kecamatan Pringgarata 
serta Desa Kawo Kecamatan Pujut yang menurut Komandan Kodim 1620/
Lombok Tengah,  Letkol Inf I Putu Tangkas Wiratawan, program ini melibatkan 
seluruh instansi atau lintas sektoral sehingga sangat banyak memberikan manfaat 
selain sasaran fisik, yang dipilih berdasarkan pertimbangan sejumlah prioritas. 

Sasaran fisik yang telah ditetapkan harus dapat mendorong tumbuh 
kembangnya usaha-usaha masyarakat di bidang ekonomi dan meningkatkan 
derajat kesejahteraan masyarakat guna mendukung pemerintah dalam hal 
pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Yang antara lain 
berupa pembukaan jalan baru, pembuatan jembatan, pembuatan plat deker, 
pemasangan gorong-gorong dan pentalutan yang tersebar di hampir semua 
desa yang menjadi sasaran TMMD.

Sedangkan program non fisiknya adalah berbagai program penyuluhan 
seperti kesadaran bela negara, wawasan kebangsaan, penyuluhan kesehatan 
dan stunting, penyuluhan pertanian, penyuluhan Kamtibmas, penyuluhan 
KB Kesehatan dan Covid-19, penyuluhan peternakan, penyuluhan bahaya 
narkoba termasuk sosialisasi pompa hidram dan lainnya.

Sementara proses penentuan sasaran TMMD sudah sesuai dengan 
ketentuan dengan menggunakan "Bottom Up Planning" mulai dari 
pembahasan dan musyawarah di tingkat desa, LKMD, LMD, dan tokoh 
masyarakat serta tokoh adat yang ada di empat desa Kabupaten Loteng, 
kemudian diajukan melalui mekanisme dengan memperhatikan kriteria 
penentuan sasaran fisik. 

I Putu Tangkas Wiratawan juga menyebutkan tujuan pelaksanaan 
TMMD ini yakni membangun sinergitas TNI dengan Pemerintah Daerah 
maupun instansi lainnya dan masyarakat yang tinggal di desa tempat 
pelaksanaan TMMD sehingga akan terjalin rasa kebersamaan, kekompakan 
dan soliditas TNI bersama komponen masyarakat untuk bersama-sama 
menyukseskan TMMD ini. Seluruh komponen masyarakat diajak dan 
dihimbau untuk membantu mensukseskan program TMMD ke-111 tahun 
2021 baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga pelaksanaan 
TMMD dapat berjalan aman, lancar dan selesai tepat waktu sesuai dengan 
jadwal yang sudah ditetapkan.

Para Kepala Desa (Kades) yang desanya menjadi sasaran TMMD, 
mengucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada seluruh Anggota Satgas dan 
Warga Dusun atas kerjasamanya, bantuan tenaga serta keikhlasannya dalam 
mensukseskan Program TMMD ini bersama-sama, juga menyampaikan 
terima kasih dan apresiasinya kepada TNI atas Program TMMD yang 
dilakukan baik berupa kegiatan fisik dan non fisik yang dibangun dan 
dilakukan oleh Kodim 1620/Loteng.
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 “Sejak lama kami berharap, 
dan baru kali ini jalan bisa tembus, 
kini masyarakat bisa membawa 
hasil ternak, sawah dan kebunnya 
ke pasar tanpa harus kesusahan 
transportasi,” katanya.

Sebelumnya Bupati Lombok 
Tengah H. Lalu Fathul Bahri 
mengucapkan terimakasih dan 
bangga atas terlaksananya TMMD 
di wilayahnya dengan baik dan 
sukses. Ia juga berharap agar 

kedepan, Pemerintah Daerah dapat meningkatkan jalinan kerja sama dengan seluruh 
instansi baik TNI dan Polri maupun masyarakat dalam peningkatan seluruh aspek 
kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah.

Selain itu, Bupati Loteng juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk 
bersama-sama meningkatkan kualitas pengabdian kepada daerah sesuai dengan 
kapasitas masing-masing mengingat melalui kebersamaan akan mampu mewujudkan 
kemakmuran dan kesejahteraan serta kemajuan masyarakat.  Juga meminta kepada 
masyarakat yang wilayahnya menjadi obyek TMMD untuk merawat dan memelihara 
hasil pembangunan fisik TMMD sehingga masa usia pakai akan lebih lama.

Sementara itu, Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak dalam 
amanatnya yang dibacakan Kasrem 162/WB pada acara penutupan TMMD ke-111 di 
Wilayah Kabupaten Loteng ini mengatakan, bahwa Program TMMD ke-111 tahun 
2021 berjalan sukses sesuai rencana berkat dukungan semua pihak baik masyarakat, 
Pemerintah Daerah dan instansi terkait. Selama satu bulan penuh, TNI bersama 
komponen masyarakat bersatu padu menyelesaikan semua program baik fisik dan 
non fisik dengan menggelorakan kembali semangat gotong royong di tengah-tengah 
masyarakat.

“Dengan semangat, kekompakan, dan disiplin serta rasa tanggungjawab, 
semua sasaran dan volume pekerjaan selama TMMD dapat diselesaikan dengan baik 
meskipun sarana dan prasarana serta waktu yang diberikan sangat terbatas, ini patut 
diapresiasi,”terangnya

Pangdam IX/Udayana mengucapkan terima kasih kepada Bupati Loteng 
atas dukungan dan pastisipasinya yang telah mengalokasikan dana APBD untuk 
kegiatan TMMD dalam rangka pembangunan di daerah dan semua pihak yang telah 

mendukung kelancaran dan kesuksesan pelaksanaan TMMD ke-111.





Korem 022/Pantai TimurKorem 022/Pantai Timur

KODIM 0204/DELI SERDANGKODIM 0204/DELI SERDANG
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 Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang bagian utara 
(wilayah perkebunan) yang masih terkendala sarana transportasi, dimana belum pernah dilaksanakan 
kegiatan TMMD sebelumnya.

 Pengerasan jalan di Desa Mabar Kecamatan Bangun Purba memiliki nilai strategis: Badan jalan yang terbangun saat ini merupakan akses alternatif 
jalan darat yang akan menghubungkan antara 2 Kecamatan, yakni Kecamatan Bangun Purba dan Kecamatan STM Hulu, serta telah menghubungkan antara 
Dusun 7 dan Dusun 8 Desa Mabar, menunjang transportasi pemasaran hasil perkebunan masyarakat.

 Sasaran fisik yang dilaksanakan sangat membantu peningkatan pembangunan infrastruktur desa, melalui : Pengerasan jalan, pemasangan box 
culvert dan pipa besi guna menunjang peningkatan kehidupan sosial & ekonomi masyarakat, Pembangunan RTLH sejumlah 6 unit untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, pembangunan Musholla & rehab Masjid untuk meningkatkan kualitas tempat ibadah yang lebih layak.



Korem 023/Kawal SamuderaKorem 023/Kawal Samudera

KODIM 0212/TAPANULI SELATANKODIM 0212/TAPANULI SELATAN

 "Pelaksanaan TMMD ini merupakan Program dari Mabes TNI dalam 
rangka untuk membentuk Rakyat Juang yang tangguh dengan cara membantu 
pemerintah membuka wilayah yang terisolir sehingga dapat meningkatkan 
kesejahteraan rakyat, untuk kepentingan aspek pertahanan,” ujar Dandim  
0212/TS Letkol Inf. Rooy Chandra Sihombing
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Korem 031/WirabimaKorem 031/Wirabima

KODIM 0314/INDRAGIRI HILIRKODIM 0314/INDRAGIRI HILIR

 TMMD ke-111 Kodim 0314/Inhil memiliki dua sasaran yaitu fisik dan non fisik.
untuk sasaran fisik dipusatkan di 2 desa yaitu Desa Teluk Bunian dan Desa Terusan Beringin 
Jaya Kecamatan Pelangiran berupa semenisasi jalan yang dibutuhkan masyarakat di desa 
tersebut.sedangkan sasaran non fisik berupa penyuluhan tentang bela negara, wasbang, 
kamtibmas dan bahaya narkoba, Karhutla, hukum serta kesehatan dan keluarga berencana.
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Korem 032/WirabimaKorem 032/Wirabima

KODIM 0321/ROKAN HILIRKODIM 0321/ROKAN HILIR

 Kodim 0321/Rohil bersama dengan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir Riau 
melaksanakan kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-111 tahun 
2021 yang dilaksanakan di Kepenghuluan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan dan 
di Kepenghuluan Bagan Sinembah Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Raya (Basira).
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Korem 032/WirabrajaKorem 032/Wirabraja
KODIM 0306/50 KOTAKODIM 0306/50 KOTA

 Pembangunan yang  
telah dilakukan bertujuan 
untuk membangun ekonomi. 
Harmonisasi dan sinergitas 
pemerintah daerah dan 
masyarakat telah terbukti dalam 
pelaksanaan TMMD ke-111 
yang telah dilaksanakan.
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Korem 032/WirabrajaKorem 032/Wirabraja
KODIM 0306/50 KOTAKODIM 0306/50 KOTA

Korem 033/Wira PratamaKorem 033/Wira Pratama

KODIM 0315/BINTANKODIM 0315/BINTAN
 Kegiatan TMMD yang dimulai sejak 
tanggal 14 Juni 2021 dan selesai pada tanggal 
13 Juli 2021 dengan pengerjaan fisik berupa 
pelebaran jalan sepanjang 3.525 meter, 
pembuatan gorong-gorong, drainase serta 
pembuatan box cover.

 Sedangkan untuk sasaran non 
fisik TMMD yang dilaksanakan adalah 
mengadakan sosialisasi, penyuluhan, 
pembinaan dan pelatihan untuk menambah 
pengetahuan masyarakat di Desa Marok Tua.
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Korem 041/Garuda EmasKorem 041/Garuda Emas

KODIM 0407/BENGKULUKODIM 0407/BENGKULU

 Kegiatan TMMD Ke-111 yang dimulai pada  15 
Juni 2021, para prajurit TNI, anggota kepolisian, aparat 
Pemda, serta segenap komponen masyarakat telah bekerja 
keras, bergotong royong  dengan  semangat kebersamaan  
menyelesaikan sasaran pembangunan TMMD ke-111, baik 
fisik maupun non fisik.
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Korem 042/Garuda PutihKorem 042/Garuda Putih

KODIM 0420/SARKOKODIM 0420/SARKO
 Tugu prasasti TMMD 111 Kodim 0420/Sarko, telah dibangun 
pertanda kegiatan pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa 
peningkatan jalan sepanjang 7,5 KM lebar 6 meter pengerasan 5 Km 
dan pembangunan MCK 6 unit (11 pintu), 2 unit RTLH, pos jaga, Tugu 
TMMD dan beberapa pekerjaan over target akan segera rampung 100 
persen.

 Pembuatan prasasti tersebut merupakan saksi sejarah atas 
pelaksanaan TMMD Kodim 0420/Sarko di Desa Bukit Beringin, 
Kecamatan Bangko Barat.
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Korem 043/Garuda HitamKorem 043/Garuda Hitam

KODIM 0412/LAMPUNG KODIM 0412/LAMPUNG 
UTARAUTARA
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 Sasaran fisik meliputi pembukaan badan jalan, 
jembatan, gorong-gorong beton, talud, renovasi masjid, 
gereja Advent, dan pemasangan plafon. Ada juga bedah 
rumah dan pembuatan MCK Lapangan Margomulyo. 
Sedangkan kegiatan non fisik meliputi sunatan massal, 
pengobatan gratis, pembagian sembako, penyuluhan 
wawasan kebangsaan dan bela negara, sosialisasi 
Covid-19, pos yandu, stunting, penyuluhan Kamtibmas 
dan bahaya narkoba serta penyuluhan budi daya tanaman 
pajale.



Korem 043/Garuda HitamKorem 043/Garuda Hitam

KODIM 0427/WAY KANANKODIM 0427/WAY KANAN
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 Dinas Kependudukan dan 
pencatatan Sipil Kabupaten Way 
Kanan membuka layanan pada 
acara pembukaan TMMD ke 111. 

 Jenis layanan Adminduk 
yang dibuka antara lain rekam 
KTP el, cetak KTP el, cetak KIA 
langsung jadi, Cetak KK langsung 
jadi dan akta kelahiran . Pelayanan 
yang dibuka di acara TMMD 
kali ini menggunakan perangkat 
online. Untuk KK,KTP dan KIA 
dapat langsung dicetakkan dan 
diserahkan kepada pemohon. 
Perlu diingat juga bahwa semua 
pelayanan yang diberikan tetap 
GRATIS.



Korem 044/GarudaKorem 044/Garuda

KODIM 0401/MUSI BANYUASINKODIM 0401/MUSI BANYUASIN

 Program terpadu TMMD menjadi suatu momentum yang baik untuk melakukan 
pembangunan infrastruktur jalan untuk di Kecamatan Lalan. Kegiatan ini akan dimulai dengan 
pra-TMMD terlebih dahulu pada bulan Februari mendatang yang akan melibatkan semuanya 
menjadi satu. Kemudian akan memakan waktu selama 4 bulan untuk menyelesaikannya hingga 
dapat dinikmati oleh masyarakat.
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Korem 061/SuryakencanaKorem 061/Suryakencana

KODIM 0608/CIANJURKODIM 0608/CIANJUR
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 Dengan adanya pembangunan, masyarakat Desa Ciandam dapat menjaga 
apa yang telah dibangun dalam program tahunan ini. Beberapa yang telah dibangun 
seperti masjid, MCK, pos ronda, betonisasi jalan, rumah layak huni dapat dirawat 
dengan baik oleh masyarakat setempat yang merupakan hasil dari program TMMD 
ke-111.



Korem 062/TarumanegaraKorem 062/Tarumanegara

KODIM 0613/CIAMISKODIM 0613/CIAMIS
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 Pemerataan pembangunan yang dilaksanakan di daerah bahkan hingga ke pelosok desa 
gencar dilakukan, baik oleh Pemerintah, TNI maupun Polri. Terlihat pada hasil akhir pekerjaan 
fisik Program TNI Manunggal Membangun Desa ke-111 Tahun 2021 Kodim 0613/Ciamis di Desa 
Batulawang, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar.



Korem 063/Sunan Gunung JatiKorem 063/Sunan Gunung Jati
KODIM 0615/KUNINGANKODIM 0615/KUNINGAN

 TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-111 Tahun 2021, 
dilaksanakan Kodim 0615/Kuningan di Desa Jamberama, Kecamatan 
Selajambe, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
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Korem 064/Maulana YusufKorem 064/Maulana Yusuf

KODIM 0602/SERANGKODIM 0602/SERANG
 Kegiatan TMMD ke-111 Kodim 0602/Serang di 
Desa Cisalam Kecamatan Baros Kabupaten Serang dimana 
selama satu bulan penuh Anggota Satgas TMMD ke-111 
bekerja sasaran fisik seperti betonisasi jalan, pembuatan TPT, 
pembuatan gorong-gorong, pembuatan jalan lingkungan, 
MCK komunal, pembuatan drainase, perbaikan lapangan 
sepak bola, renovasi mushola, dan pembangunan rumah 
tidak layak huni (RTLH).
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Korem 071/Wijaya KusumaKorem 071/Wijaya Kusuma

KODIM 0704/BANJARNEGARAKODIM 0704/BANJARNEGARA
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 Sasaran fisik TMMD Reguler ke-111 yang dilakukan oleh Kodim 0704/Banjarnegara 
meliputi pengecoran jalan sepanjang 1.926 meter dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni 
(RTLH) sebanyak 6 Unit dari program TMMD.

 Tidak hanya sasaran fisik, pelaksanaan TMMD juga melakukan kegiatan non fisik seperti 
penyuluhan tentang pernikahan dini, hukum, pengembangan UKM, penanganan bencana dan 
memberikan wawasan kebangsaan sebagai upaya menumbuhkan rasa kecintaan masyarakat 
kepada NKRI.



Korem 072/PamungkasKorem 072/Pamungkas
KODIM 0734/KOTA YOGYAKARTAKODIM 0734/KOTA YOGYAKARTA

 Sasaran Satgas TMMD Reguler ke-111 Kodim 0734/
Kota Yogyakarta dalam Program kegiatannya mengerjakan 
sasaran fisik dan non fisik, pelaksanaan kegiatan secara fisik 
diantaranya RTLH warga kurang mampu dan pembuatan 
Balai RW serta MCK yang dilaksanakan di Wilayah 
Kemantren Wirobrajan Kota Yogyakarta.

3131TNI Manunggal Membangun Desa ke-111



Korem 073/MakutaramaKorem 073/Makutarama

KODIM 0718/PATIKODIM 0718/PATI
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 Saat ini yang menjadi sasaran TMMD adalah pembangunan 
jalan desa, rehab rumah tidak layak huni serta tempat ibadah, 
dengan lama program satu bulan.

 Sasaran fisik jalan desa sepanjang 1,45 Km dengan lebar 
2,6 m dan ketebalan 17 cm. Sasaran tambahan kami membantu 
rehabilitasi 16 unit rumah tidak layak huni (RTLH-red), serta 
masing-masing satu unit masjid dan musala.



Korem 074/WarastratamaKorem 074/Warastratama

KODIM 0735/SURAKARTAKODIM 0735/SURAKARTA
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 Kemanunggalan TNI dan Rakyat Surakarta bukan kiasan semata, tetapi itu nyata. 
Hal itu dapat dilihat langsung di lokasi TMMD reguler ke-111 Kodim 0735/Surakarta yang 
dilaksanakan di Kampung Songgalan dan Bendosari Kecamatan Laweyan. Masyarakat dan 
personel Satgas TMMD tampak begitu kompak dan mesra.

 Kebersamaan tersebut tidak hanya didominasi kaum adam saja, kaum hawapun tak 
mau ketinggalan untuk berpartisipasi dalam kegiatan TMMD.





Korem 081/Dhirotsaha JayaKorem 081/Dhirotsaha Jaya

KODIM 0804/MAGETANKODIM 0804/MAGETAN
 Sasaran fisik yang telah dikerjakan dan dilaksanakan 
diantaranya pengecoran jalan sepanjang 1550 meter dengan 
lebar 2.5 meter dan hasilnya sudah bagus karena dalam 
pengerjaan tersebut ada teknisi dan pengawasan dari Zidam 
juga Dinas PUPR Magetan. Sehingga tidak meragukan dan 
mencapai target dengan hasil hingga usia panjang.

 Demikian juga untuk pembangunan yang lain 
perbaikan dua pos kamling juga pengecatan dan perbaikan 
mushola di dua lokasi juga pembangunan talud dan drainase.

 Program TMMD ke-111 di desa Gonggang baik 
sasaran fisik maupun non fisik telah selesai sesuai dengan 
target yang ditentukan selama tiga puluh hari berjalan.
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Korem 082/Citra Panca Yudha JayaKorem 082/Citra Panca Yudha Jaya

KODIM 0814/JOMBANGKODIM 0814/JOMBANG

 Prajurit Kodim 0814 Jombang hadir di tengah 
tengah masyarakat melalui program TMMD ke-111 
di Desa Munungkerep Kecamatan Kabuh Kabupaten 
Jombang.

 Dalam kehadirannya di tengah tengah 
masyarakat prajurit Kodim 0814 Jombang memberikan 
contoh ketauladanan terhadap masyarakat, dimana 
sebelum melakukan suatu pekerjaan selalu diadakan 
apel pengecekan personel.

 Sebelum melakukan pekerjaan fisik para prajurit 
melakukan pembersihan lingkungan, karena dengan 
kebersihan diharapkan dapat menjaga lingkungan 
menjadi asri dan indah kalau dipandang dengan mata.
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Korem 083/Baladhika JayaKorem 083/Baladhika Jaya

KODIM 0825/BANYUWANGIKODIM 0825/BANYUWANGI
 Para prajurit bersama 
masyarakat bersinergi dan bergotong-
royong dengan pemerintah daerah 
serta segenap komponen bangsa lainnya 
bahu-membahu menyelesaikan program 
TMMD ke-111 Kebersamaan ini 
merupakan wujud sinergitas yang positif 
dalam mengatasi berbagai permasalahan 
bangsa pada masa sekarang.
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Korem 084/Bhaskara JayaKorem 084/Bhaskara Jaya

engan situasi seperti ini mas-
yarakat harus bisa kuat karena 
pendemi covid-19 harus dila-
wan dan kita dari Forkopimda 
setiap hari terus memberikan 
pelayanan yang terbaik kepa-
da masyarakat Gresik. serta 

kegiatan TMMD merupakan 
kegiatan yang baik dan men-

jadi kegiatan unggulan, hal ini 

engan situasi seperti ini mas-
yarakat harus bisa kuat karena 
pendemi covid-19 harus dila-
wan dan kita dari Forkopimda 
setiap hari terus memberikan 
pelayanan yang terbaik kepa-
da masyarakat Gresik. serta 

kegiatan TMMD merupakan 
kegiatan yang baik dan men-

jadi kegiatan unggulan, hal ini 

 Kegiatan TMMD merupakan kegiatan yang baik dan menjadi kegiatan unggulan, 
hal ini merupakan kegiatan gotong royong yang dapat memotivasi seluruh masyarakat 
luas, karena kegiatan ini mempunyai tujuan yang sangat positif dan berguna untuk 
masyarakat dan TNI dari rakyat kembali untuk rakyat.
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KODIM 0817/GRESIKKODIM 0817/GRESIK



Korem 084/Bhaskara JayaKorem 084/Bhaskara Jaya

3939TNI Manunggal Membangun Desa ke-111

 Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-111 TA 
2021 Kodim 0828/Sampang melakukan pembangunan infrastruktur di 
desa Bringin Kecamatan Tambellangan Kabupaten Sampang, Madura, 
Jawa timur. Rabu (16/6)2921).

 Titik sasaran TMMD adalah desa tertinggal yang nantinya 
melalui TMMD diharapkan Desa menjadi lebih maju.

KODIM 0828/SAMPANGKODIM 0828/SAMPANG





Korem 091/Aji Surya NatakusumaKorem 091/Aji Surya Natakusuma

KODIM 0904/TANAH GROGOTKODIM 0904/TANAH GROGOT

4141TNI Manunggal Membangun Desa ke-111

 Pelakasanaan TMMD bertujuan membantu Pemerintah Kabupaten guna meningkatkan akselerasi 
pembangunan di daerah dalam membangun infrastruktur, serta membuka daerah yang terisolir agar 
kesejahteraan masyarakat meningkat khususnya dalam bidang Pertanian.

 Sedangkan untuk sasaran kegiatan non fisik, Satgas TMMD bersinergi dengan dinas terkait telah 
melaksanakan penyuluhan, meliputi KB/Kesehatan, Buta Aksara, Stunting (kurang gizi), Sunatan Massal 
dan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM), Hukum dan Pertanian.



Korem 092/MaharajalilaKorem 092/Maharajalila
KODIM 0911/NUNUKANKODIM 0911/NUNUKAN

4242 TNI Manunggal Membangun Desa ke-111

 Kebersamaan dan gotong royong TNI-
Rakyat merupakan roh utama mewujudkan 
keberhasilan pengerjaan kegiatan fisik program 
TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-
111 Tahun 2021 yang digelar Kodim 0911/Nunukan 
di Desa Persiapan Binusan Dalam, Kecamatan 
Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara).



Korem 101/AntasariKorem 101/Antasari

KODIM 1009/PELAIHARIKODIM 1009/PELAIHARI

4343TNI Manunggal Membangun Desa ke-111

 Jalan tembus yang dibuka melalui kegiatan 
TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-111 
Kodim 1009/Pelaihari tersebut memang memangkas 
rentang jarak Kabupaten Tala-Kabupaten Banjar 
yang berjarak puluhan kilometer.



Korem 101/AntasariKorem 101/Antasari

KODIM 1010/RANTAUKODIM 1010/RANTAU

4444 TNI Manunggal Membangun Desa ke-111

 Plat decker dan jalan yang menghubungkan beberapa desa 
telah selesai dibangun Satgas TMMD ke-111 Kodim 1010/Rantau di 
Kecamatan Salam Babaris, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan 
Selatan.





Korem 161/Wira SaktiKorem 161/Wira Sakti

KODIM 1604/KUPANGKODIM 1604/KUPANG

4646 TNI Manunggal Membangun Desa ke-111

 Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) 
ke-111 TA.2021 menargetkan 30 hari tuntas pembangunan 
fasilitas keagamaan dan sekolah dengan tema “TMMD 
Wujud Sinergi Membangun Negeri” bertempat di kecamatan 
Amarasi Selatan Kabupaten Kupang. 



Korem 161/Wira SaktiKorem 161/Wira Sakti

KODIM 1627/ROTE NDAOKODIM 1627/ROTE NDAO
 Sasaran Fisik Saluran Irigasi di kelurahan Olafulihaa terus di kerjakan oleh Satuan Tugas 
(Satgas) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-111 Kodim 1627/RN bersama dengan 
masyarakat. Pembuatan jalan setapak sepanjang 500 meter di desa lekona, terus dilakukan dan 
terus dikebut.

 Kegiatan TMMD dengan sasaran fisik jalan setapak di Desa Lekona dilaksanakan 
kegiatan pembuatan saluran irigasi dengan penuh semangat warga masyarakat bersamaan-sama 
Satgas TMMD melaksanakan gotong royong membangun saluran irigasi air.
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Korem 162/Wira BhaktiKorem 162/Wira Bhakti

KODIM 1620/LOMBOK KODIM 1620/LOMBOK 
TENGAHTENGAH
 Program TMMD ke-111 tahun 2021 telah berjalan dengan sukses sesuai rencana berkat 
dukungan semua pihak baik masyarakat, Pemerintah Daerah dan Instansi terkait. Selama satu bulan 
penuh, TNI bersama komponen masyarakat bersatu padu menyelesaikan semua program baik fisik 
dan non fisik dengan menggelorakan kembali semangat gotong royong ditengah-tengah masyarakat.
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Korem 163/Wira SatyaKorem 163/Wira Satya

KODIM 1623/KARANGASEMKODIM 1623/KARANGASEM
 Pelaksanaan TMMD ke-111 
tersebut berlokasi di Dusun Galah, Desa 
Sebudi, Kecamatan Selat, Karangasem 
dengan sasaran utamanya berupa 
pembangunan jembatan sebagai sasaran 
fisik dengan panjang 15 meter dan lebar 5 
meter. 
Pembangunan jembatan sepanjang 15 
meter dengan lebar 5 meter sebagai akses 
penghubung antara dua desa yaitu Desa 
Sebudi dan Desa Jungutan.
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Korem 121/Alambhana WanawwaiKorem 121/Alambhana Wanawwai

KODIM 1202/SINGKAWANGKODIM 1202/SINGKAWANG
 Lokasi TMMD ke-111 Kodim 1202/Singkawang terletak di Desa Sentangau Jaya Jalan Trans 
Segorong Kecamatan Seluas Kab Bengkayang.

 Meskipun dalam suasana pandemi Covid-19 dan mengerjakan program TMMD, prajurit 
TNI dari Satgas TMMD Kodim 1202/Singkawang melaksanakan komunikasi sosial (Komsos) secara 
rutin berkesinambungan guna meningkatkan pembinaan teritorial (Binter) di lokasi TMMD Desa 
Sentangau Jaya.
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5252 TNI Manunggal Membangun Desa ke-111

Korem 102/Panju PanjungKorem 102/Panju Panjung

KODIM 1013/MUARA TEWEH KODIM 1013/MUARA TEWEH 
 Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)  Ke-111 
Kodim 1013 Muara Teweh yang diselenggarakan menjadi harapan baru bagi 
masyarakat yang memiliki keterbatasan akses jalan di wilayahnya.

 Seperti halnya TMMD Ke-111 Kodim1013 Muara Teweh yang akan 
membangun  akses jalan baru di Desa Karamuan, Kecamatan Lahei Barat, 
Kabupaten Barito Utara.



KODIM 1207/BSKODIM 1207/BS

5353TNI Manunggal Membangun Desa ke-111

 Tentara Manunggal Membangun Desa 
(TMMD) ke-111 Kodim 1207/Pontianak 
Tahun 2021 di Dusun Maju Jaya Desa Kuala 
Mandor B Kecamantan Kuala Mandor B 
Kabupaten Kubu Raya tetap dilaksanakan 
untuk percepatan pembangunan daerah 
tertinggal meskipun di tengah mewabahnya 
pandemi Virus Corona (COVID-19)





Korem 131/SantiagoKorem 131/Santiago

KODIM 1310/BITUNGKODIM 1310/BITUNG

5555TNI Manunggal Membangun Desa ke-111

 Kegiatan bakti TNI terdiri dari Operasi Bakti 
TNI dan Karbak TNI baik yang sifat fisik maupun 
non fisik sehingga terwujud kemanungalan TNI-
Rakyat untuk bantu atasi kesulitan rakyat dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, TMMD 
merupakan bagian dari operasi bakti TNI.

 Sasaran fisik, perintisan dan pembuatan trase 
jalan industri pertanian di Kelurahan Kumersot 
Kecamatan Ranowulu sepanjang 4.250 meter dan 
lebar 6 meter.



Korem 132/TadulakoKorem 132/Tadulako

KODIM 1311/MOROWALIKODIM 1311/MOROWALI

5656 TNI Manunggal Membangun Desa ke-111

 Pelaksanaan kegiatan TNI Manunggal masuk desa (TMMD) 
ke-111 selama 30 hari lamanya, di desa Tanjung Harapan Kec. Menui 
Kepulauan, komandan distrik militer (Kodim) 1311/Morowali yang 
dipimpin komandan Kodim Letkol Inf. Raden Yoga Raharja SE, MM, 
M.IPOL.

 TMMD ini bertujuan untuk membantu pemerintah meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang bersifat fisik 
maupun non fisik serta memantapkan kemanunggalan TNI bersama 
rakyat dalam rangka menyiapkan ruang juang, alat juang, kondisi juang 
yang tangguh. Selain itu, pelaksanaan kegiatan TMMD sejalan dengan 
visi pemerintah yakni membangun Indonesia dari pinggiran untuk itu 
sasaran TMMD fokus pada daerah-daerah terpencil yang relatif kurang 
tersentuh pembangunan.





Korem 141/ToddopuliKorem 141/Toddopuli

KODIM1407/BONEKODIM1407/BONE

 Kegiatan TMMD ke-111 ini dilaksanakan 
oleh Kodim 1407 Bone dengan mengangkat Tema: 
TMMD Wujud Sinergi Membangun Negeri.

 Kegiatan TMMD ini bukan hanya 
melaksanakan kegiatan fisik yang berupa 
perintisan jalan dan pengerasan jalan akan tetapi 
kegiatan TMMD ini juga melaksanakan kegiatan 
non fisik yakni penyuluhan ideologi Pancasila, 
penyuluhan kesehatan terkait Covid-19 dan 
Stunting serta sunatan massal.
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Korem 141/ToddopuliKorem 141/Toddopuli

KODIM 1415/SELAYARKODIM 1415/SELAYAR

5959TNI Manunggal Membangun Desa ke-111

 Dengan adanya program TMMD Ke 111 Kepulauan Selayar yang telah membuka akses jalan 
ke kampung Tola, membuat kampung Tola saat ini sudah bisa dikunjungi, dan setelah aksesnya terbuka, 
ternyata banyak hal yang menarik dari kampung Tola. Diantaranya potensi wisata dan hasil kekayaan alam 
dari bidang pertanian. Belum lagi karena letaknya di pinggir pantai timur pulau Selayar, membuat daerah ini 
juga memiliki potensi perikanan dan kelautan yang melimpah.



Korem 142/TatagKorem 142/Tatag

KODIM 1402/POLMANKODIM 1402/POLMAN
 Pembangunan jembatan salah satu sasaran fisik dalam kegiatan TMMD ke-111 Kodim 
1402/Polman yang menghubungkan Dusun Tondok Bakaru dengan Dusun Tappang Desa 
Kunyi, Kecamatan Anreapi, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

 Tampak personel Satgas TMMD ke-111 dan warga masyarakat bahu membahu bekerja 
menyelesaikan pengerjaan jembatan sepanjang 14 Meter dengan lebar 3,5 Meter yang berada 
di Dusun Tondok Bakaru
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Korem 142/TatagKorem 142/Tatag
Korem 143/Halu OleoKorem 143/Halu Oleo

KODIM 1412/KOLAKAKODIM 1412/KOLAKA

 Pelaksanaan Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD) 
ke-111 Kodim 1412 Kolaka yang dilaksanakan di Kecamatan 
Aere Kabupaten Kolaka Timur, Sultra resmi ditutup Rabu 
(14/07/2021). Beberapa sasaran fisik utama yakni pembangunan 
Gereja Gebsultra Weaere di Desa Rubia, renovasi masjid Al-
Muhajirin di Desa Aere, dan Bendungan di Desa Pekorea serta 
sasaran tambahan tempat budidaya ikan air tawar (Bioflok) 
rampung sesuai target waktu yang ditentukan.
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Korem 151/BinaiyaKorem 151/Binaiya

KODIM 1507/SAUMLAKIKODIM 1507/SAUMLAKI

6363TNI Manunggal Membangun Desa ke-111

 Sebanyak 30 orang Prajurit TNI diterjunkan ke Desa Lorwembun dan Desa Alusi 
Batjasi untuk melaksanakan berbagai program kerja yang sudah ditetapkan. Kegiatan 
pembangunan fisik di dua desa tersebut diantaranya pembangunan drainase sepanjang 
69 meter, talud penahan tanah sepanjang 300 meter dan pembangunan talud penahan 
ombak sepanjang 127 meter di Desa Batjasi



Korem 152/BabullahKorem 152/Babullah

 Satgas TNI Manunggal Membangun Desa ke-111 tahun 2021 Kodim 1501/
Ternate bersama mahasiswa pecinta alam Maluku Utara menanam pohon mangrove 
di pesisir pantai Kelurahan Tafaga, Kecamatan Moti, Kota Ternate.

 Tujuan agenda tersebut, untuk mencegah abrasi pantai yang dapat 
mengancam kerusakan lingkungan. Dengan harapan hewan yang hidup di pesisir 
pantai seperti ikan, udang, kepiting, dan siput bisa tinggal di daerah tersebut. 
Termasuk hewan darat seperti burung dan lain sebagainya.

6464 TNI Manunggal Membangun Desa ke-111

KODIM 1501/TERNATEKODIM 1501/TERNATE





Korem 172/Praja Wira YakthiKorem 172/Praja Wira Yakthi

KODIM 1712/SARMIKODIM 1712/SARMI

6666 TNI Manunggal Membangun Desa ke-111

 Bagi yang saat ini libur dalam bekerja, tentu akan merasa bermalas-
malasan untuk bangun dari ranjangnya. Namun, tak berlaku bagi Satgas TMMD 
dan warga kampung sasaran TMMD. Semuanya tampak bangun dari tidurnya 
dan bersemangat melaksanakan pembangunan.

 Pembangunan TMMD ini bertujuan membantu program pemerintah 
dalam pembangunan di segala aspek baik meliputi kegiatan fisik dan non fisik.



Korem 173/Praja Vira BrajaKorem 173/Praja Vira Braja

KODIM 1708/BIAK NUMFORKODIM 1708/BIAK NUMFOR
 Dandim 1708/Biak Numfor, Letkol Inf Arif 
Setiyono, S.I.P  tidak saja menerima laporan rutin setiap 
hari tentang kegiatan Satgas TMMD ke-111 di Wilayah 
Kabupaten Biak Numfor, tapi turun langsung melihat 
secara dekat ke kawasan tersebut, untuk memastikan 
kondisi lapangan.

 Dandim  bersama Wakapolres Biak Numfor 
Kompol Praja Ganda Wiratama S.I.K turun langsung ke 
lokasi melihat kekompakan masyarakat bersama Satgas 
TMMD dalam melaksanakan berbagai program tahun ini.

 Dalam kunjungan tersebut, Dandim bersama 
Wakapolres  memantau langsung proses pembuatan Rumah 
Mananwir milik Tokoh adat/Mananwir Bapak Yosep Daud 
Korwa yang berada di Desa Sorido Distrik Biak Kota Kab. 
Biak Numfor yang dibangun Satgas TMMD.
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Korem 182/Jazira OnimKorem 182/Jazira Onim

KODIM 1806/TELUK BINTUNIKODIM 1806/TELUK BINTUNI
 Banyak warga setempat yang ikut membatu 
TNI pada pekerjaan program TNI Manunggal 
Membangun Desa (TMMD) ke-111 Kodim 1806 
Teluk Bintuni, di Kampung Idoor, Distrik Wamesa.

6969TNI Manunggal Membangun Desa ke-111





7171TNI Manunggal Membangun Desa ke-111

Korem 052/WijayakramaKorem 052/Wijayakrama

KODIM 0510/TIGARAKSAKODIM 0510/TIGARAKSA

 Warga Kampung Daraham RT 
05 RW 03, Desa Jambe, Kecamatan 
Jambe, Kabupaten Tangerang, kini bisa 
bernafas lega.

 Pasalnya, jalan rusak di wilayah 
perbatasan Kabupaten Tangerang 
ini telah diperbaiki oleh jajaran TNI 
dari Kodim 0510/Tigaraksa melalui 
kegiatan TNI Manunggal Membangun 
Desa (TMMD) ke-111.





Korem 011/LilawangsaKorem 011/Lilawangsa

KODIM 0108/ACEH TENGGARAKODIM 0108/ACEH TENGGARA

7373TNI Manunggal Membangun Desa ke-111

 Melalui TMMD (TNI Manunggal 
Membangun Desa) Reguler Ke-111 Satgas 
Kodim 0108/Agara suatu upaya TNI untuk 
membantu pemerintah daerah dalam 
percepatan akselerasi pembangunan di daerah 
tertinggal, terpencil dan terisolir (3T). Potensi 
ada di Kecamatan Deleng Pokhkisen sebagai 
peluang bagi masyarakat dalam peningkatan 
penghasilan di bidang perkebunan sehingga 
kesejahteraannya dapat meningkat.

 Masyarakat dapat menikmati akses 
jalan memiliki manfaat untuk masyarakat, 
selain pembangunan jalan di Desa Pesiluk 
Pesimbe sepanjang 1.500 meter dan lebar 6 
meter, juga dilakukan rehabilitasi mushala dan 
pembangunan satu unit RTLH milik warga.



Korem 012/Teuku UmarKorem 012/Teuku Umar

KODIM 0109/ACEH SINGKILKODIM 0109/ACEH SINGKIL
 Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-111 TA.2021 Kodim 0109/Aceh Singkil dilaksanakan 
di Desa Gosong Telaga Utara, Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. TNI diharapkan dapat turut serta 
membantu Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan TMMD.
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Korem 012/Teuku UmarKorem 012/Teuku Umar

KODIM 0115/SIMEULUEKODIM 0115/SIMEULUE
 TMMD ini merupakan wujud Operasi bakti TNI 
yang merupakan program terpadu lintas sektoral antara TNI 
Polri, kementerian lembaga Pemerintah non kementerian 
dan  Pemerintah daerah, serta komponen Bangsa lainnya, 
yang dilaksanakan secara terintegerasi bersama Masyarakat.
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