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Pembaca Palagan yang budiman,

 Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas seizin-Nya 

menjadikan Majalah Palagan Volume 22 No.IV Edisi Desember 2021 hadir 

menemani pembaca sekalian. Pembaca majalah yang terhormat, pada edisi 

keempat di akhir tahun 2021 kali ini redaksi menyajikan beberapa informasi 

yang layak untuk disimak oleh pembaca sekalian. Dari beberapa sajian 

menarik, ulasan tentang Pergan琀椀an pucuk pimpinan TNI Angkatan 
Darat dari Jenderal TNI Andika Perkasa kepada Jenderal TNI Dudung 

Abdurachman akan menghiasi rubrik fokus.
 Informasi pen琀椀ng lainnya yang patut disimak pembaca 

adalah bincang-bincang 琀椀m redaksi Majalah Palagan dengan 
Panglima Kodam XVI/Pa琀�mura, Letjen TNI Bambang Ismawan 
(saat ini menjabat sebagai Dankodiklat TNI) yang membahas 

tentang peran dan tugas Kodam XVI/Pa琀�mura dalam mendukung 
pelaksanaan tugas pokok TNI Angkatan Darat.
 Pada rubrik Pro昀椀l Satuan kami ketengahkan Batalyon 

Infanteri Raider 733/Masariku yang beberapa bulan lalu ikut 
serta pada la琀椀han bersama US Army dan dipercaya Kasad menjadi satuan mainbody Latma Lightning Forge 

Hawaii 2021. Informasi pen琀椀ng lainnya yang kami tampilkan di dalam rubrik prajurit prestasi adalah prajurit-
prajurit yang berhasil meraih medali pada ajang PON Papua tahun 2021.

 Dengan kerendahan ha琀椀, semoga informasi yang kami sajikan dalam Majalah Palagan Vol.22                         

No. IV Edisi Desember 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 Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022!!!
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J
enderal TNI Dudung Abdurachman 

secara resmi dilantik menjadi Kepala 

Staf Angkatan Darat (Kasad) oleh 

Presiden RI Joko Widodo di Istana 

Negara, Rabu (17/11/2021). Jenderal 

TNI Dudung Abdurachman menggantikan 

Jenderal TNI Andika Perkasa yang diangkat 

Presiden menjadi Panglima TNI

Lahir di Bandung, Jawa Barat pada 19 

November 1965, merupakan lulusan Akademi 

Militer tahun 1988. Sebelum dilantik sebagai 

Kasad, Jenderal TNI Dudung Abdurachman 

menduduki jabatan sebagai Pangkostrad 

dan sebelumnya menjabat Pangdam Jaya/

Jayakarta.

Mengawali karir militernya sebagai 

Komandan Peleton Yonif 744/Satya Yudha 

Bakti, Kasi -2/Ops Yonif 741/Satya Bhakti 

Wirottama, Komandan Kompi Yonif 741/

Satya Bhakti Wirottama, Wadanyonif 410/

Alugoro, Wadanyonif 401/Banteng Raider 

serta Danyonif 143/Tri Wira Eka Jaya.

Jabatan teritorial yang pernah 

diembannya sebagai Kasdim 0733/BS Kodam 

IV/Diponegoro, Dandim 0406/Musi Rawas 

dan Dandim 0418/Palembang. Tidak hanya 

di lingkungan satuan tempur dan satuan 

teritorial, Jenderal TNI Dudung Abdurachman 

juga pernah bertugas di lingkungan Lembaga 

Pendidikan di Pusdikkif Pussenif Kodiklatad, 

Danrindam II/Sriwijaya, Wagub Akademi 

Militer hingga Gubernur Akademi Militer.

Jenderal Bintang Empat lulusan 

Lemhannas tahun 2014 ini, pernah 

menduduki jabatan staf di lingkungan TNI 

Angkatan Darat antara lain Aspers Kasdam 

VII/Wirabuana, hingga Waaster Kasad serta 

pernah menduduki jabatan Dandenma Mabes 

TNI.

Sejumlah tugas operasi dan beberapa 

penugasan yang pernah dilalui oleh Jenderal 

TNI Dudung Abdurachman selama berkarier 

di lingkungan TNI AD, antara lain Operasi 

Seroja, Operasi Perdamaian PBB, Pengamanan 

J MAJALAH PALAGAN J J Edisi Desember 20216
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Wilayah Maluku Utara dan Operasi Terpadu 

di Aceh. Sebagai Perwira Tinggi TNI 

AD, berbagai jabatan dan penugasan di 

lingkungan TNI telah dilaluinya, khususnya 

TNI Angkatan Darat, baik di Satuan Tempur, 

Satuan Teritorial, Lembaga Pendidikan 

maupun Staf telah diembannya, sehingga 

sudah cukup matang dan lengkap untuk 

menunjang tugas barunya sebagai Kepala 

Staf Angkatan Darat.

Jenderal TNI Dudung Abdurachman 

beristrikan Ny. Rahma Setyaningsih dan 

dikaruniai tiga orang anak yaitu drg. 

Nadine Aqmarina Setyaningsih, dr. Nina 

Bonita Hasanah dan Mohammad Akbar 

Abdurachman.

Di hari pertamanya berdinas di Markas 

Besar TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI 

Dudung melakukan entry briefing untuk 

menyampaikan visi dan misinya sebagai Kasad. Dalam briefingnya, Jenderal TNI Dudung 
menjelaskan mengenai pembangunan postur 

TNI AD ke depan yang harus diwujudkan 

dengan berbasis prioritas, logis, konsisten, 

dan berorientasi pada waktu. 

Mantan 

Panglima Kostrad 

ini menyadari benar bahwa dalam dua tahun 

terakhir, merupakan tahun yang berat bagi 

perekonomian Indonesia akibat pandemi 

Covid-19 yang berkepanjangan. Covid-19 

telah mendorong pemerintah mengeluarkan 
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kebijakan refocusing dan realokasi anggaran, 

yang tentunya berdampak juga pada 

anggaran pertahanan. Dampak dari pandemi 

Covid-19 pada perekonomian dan keuangan 

diperkirakan bukan hanya berdampak pada 

tahun ini saja, tetapi juga dapat berlanjut untuk 

beberapa tahun ke depan. Oleh karenanya, 

Kasad menegaskan bahwa TNI Angkatan 

Darat sebagai instansi pemerintah perlu 

merespon langkah yang diambil pemerintah 

tersebut dengan pengelolaan anggaran yang efisien, namun tetap menghasilkan postur 
TNI AD yang optimal. Keadaan yang sulit ini, 

dijadikan sebagai peluang bagi Kasad untuk 

berbenah diri dengan melakukan perubahan 

dan penataan organisasi yang sudah ada, dan 

meminimalisir pengadaan, secara bijaksana 

dan tepat.

Memahami urgensi dari pembangunan 

postur TNI AD yang berkelanjutan, Jenderal 

TNI Dudung memiliki komitmen untuk 

dapat melanjutkan transformasi TNI AD 

yang realistis dan dapat tercapai. Tentunya 

membangun postur pertahanan yang ideal 

membutuhkan anggaran yang besar, namun 

Jenderal TNI Dudung memiliki pemikiran yang 

berbeda yaitu bagaimana membangun postur 

TNI AD dengan memegang prinsip “Low cost-

High Impact” atau menggunakan anggaran 

seminimal mungkin, namun memiliki dampak yang signifikan dan menyeluruh bagi 
organisasi TNI AD. TNI AD sebagai ‘mesin 
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perang’ memiliki beberapa komponen yang 

berhubungan satu dan lainnya, dimana harus 

berfungsi dengan baik, agar ‘mesin’ dapat 

berjalan dengan optimal.

Oleh karenanya, Kasad menegaskan 

beberapa langkah yang substansial perlu 

diimplementasikan untuk mewujudkan 

komitmen tersebut. Langkah yang diambil 

ini juga sejalan dengan misi Panglima 

TNI Jenderal TNI Andika Perkasa untuk 

melakukan perubahan doktrinal dan 

organisasional. Langkah fundamental yang 

diambil yaitu merubah paradigma berpikir 

tentang manajemen pembangunan postur TNI 

AD yang biasanya berorientasi pada fungsi 

seperti intelijen, operasi, latihan, personel, 

logistik, teritorial, dan perencanaan menjadi 

berorientasi pada komponen seperti doktrin, 

organisasi, latihan, materiil, pendidikan, 

personel, dan fasilitas.

Jenderal TNI Dudung melihat bahwa 

manajemen berorientasi fungsi tanpa 

benar-benar memperhatikan keterkaitan 

antar komponen menyebabkan bias, dan 

tidak memiliki landasan berpijak yang kuat 
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dalam proses pembangunan postur yang 

berkelanjutan. Kondisi ini, merupakan 

pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan, salah satu yang signifikan adalah interoperabilitas 
atau interaksi antar komponen. Seperti halnya 

modernisasi Alutsista TNI AD dan perubahan 

desain organisasi yang begitu cepat, perlu 

dibarengi secara simultan dengan komponen 

lainnya baik doktrin, personel, pendidikan, 

dan latihan, sehingga belanja pertahanan TNI 

AD yang memadai, dapat memberikan efek 

dan outcome yang diharapkan.

Agenda berikutnya adalah menata 

kembali organisasi baik materiil maupun 

personel. TNI AD telah melakukan berbagai 

perubahan struktural, seperti pembentukan 

satuan baru, validasi organisasi, dan distribusi 

materiil. Beberapa perubahan tersebut perlu 

terus dievaluasi agar postur TNI AD semakin 

baik. Beberapa satuan TNI AD yang dinilai 

belum beroperasional maksimal, baik dalam 

segi doktrinal, Alutsista, mapun personel, 

perlu dilakukan redesain organisasi dengan 

konsep yang tepat guna dan tepat sasaran, agar efektifitas organisasi dapat terus 

terpelihara. Oleh karenanya, Jenderal TNI 

Dudung menegaskan perlunya mengambil 

langkah untuk membangun Postur TNI AD 

dimulai dari unit terkecil dan terdepan, 

dimaksudkan agar satu persatu satuan 

dimulai unit terkecil dipenuhi komponen 

organisasinya, khususnya terkait pemenuhan 

materiil, personel dan doktrin. Materiil yang 

sudah tersebar di berbagai satuan perlu 

dipetakan, didata, dan ditata kembali agar siap 

operasional sesuai fungsinya, dan mencegah 

tidak terjadinya ‘salah guna’.

Kebijakan rematerialisasi dalam hal 

melengkapi dengan material yang sudah ada, 

dirasakan tepat, yaitu dengan cara distribusi 

ulang dengan prioritas pemenuhan unit 

terkecil dan terdepan terlebih dahulu. Dengan 

kebijakan ini, Jenderal TNI Dudung meyakini 

bahwa satu persatu satuan TNI AD mulai dari 

perorangan, regu, peleton, hingga brigade 

akan terpenuhi sesuai kebutuhan daftar 

personel dan perlengkapan (DSPP), sehingga 

satuan tersebut siap bertempur, sembari 

mengkalkulasi berapa kekurangan materiil 

yang perlu diadakan.

J MAJALAH PALAGAN J J Edisi Desember 202110
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Selanjutnya, Kasad sangat menyadari 

perlunya perubahan kultur dalam organisasi 

TNI AD. Sebagai mantan Pangdam Jaya pada 

tahun 2020, Jenderal TNI Dudung selalu 

menekankan kepada prajuritnya bahwa “Selalu 

lakukan kegiatan yang bermakna, dan jangan 

mendemonstrasikan kebodohan.” Kalimat ini 

mengandung makna yang mendasar, bahwa 

prajurit TNI AD harus memiliki kultur yang 

esensial, dengan mengetahui esensi dari 

setiap kegiatan baik latihan, maupun tugas 

operasi. Latihan bukan sekedar menjalankan 

program, namun harus bermakna sesuai 

dengan realitas pertempuran. Latihan 

tidak harus selalu menang, agar dapat 

mengetahui kelemahan-kelemahan yang 

perlu ditingkatkan. Serta, latihan harus 

dapat mengintegrasikan seluruh komponen 

organisasi secara menyeluruh, agar dapat 

mengetahui interaksi dan kesesuaian antar 

komponen tersebut. Komitmen dan agenda 

yang akan diterapkan oleh Jenderal TNI 

Dudung Abdurachman dinilai sangat logis, 

realistis dan dapat tercapai semasa dirinya 

menjabat sebagai Kasad dalam beberapa 

waktu ke depan. Penataan kembali organisasi 

diyakini tidak membutuhkan anggaran yang besar, namun dapat berdampak signifikan 
pada kesiapan tempur TNI AD. Kasad berharap 

kesiapan tempur dan profesionalisme TNI 

AD kedepan tidak hanya sekedar ‘cover’ 

yang mewah namun tak berisi, melainkan 

sederhana tetapi berisi dan penuh makna.
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K
epala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman memberikan 

pengarahan kepada para Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) 

TNI Angkatan Darat di Aula Jenderal Besar A.H. Nasution Lantai II Markas Besar 

Angkatan Darat (Mabesad), (22/11/2021).

 Pati yang menerima pengarahan meliputi para petinggi TNI Angkatan Darat yang 

menjabat Panglima Kodam, Komandan dan Gubernur Lembaga Pendidikan Pusat, Komandan 

Jenderal Kopassus, serta Direktur dan Kepala Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Darat. 

Sedangkan Pamen yang diikutkan dalam pengarahan tersebut adalah pejabat yang bertugas di 

satuan kerja lingkungan Mabesad.
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Pengarahan tersebut merupakan langkah 

awal Jenderal TNI Dudung Abdurachman 

menjalankan tugasnya sebagai Kepala 

Staf Angkatan Darat semenjak menerima 

tugas dan tanggung jawab jabatan pada 19 

November 2021.

 Dalam pengarahan tersebut Kasad 

menyampaikan berbagai kebijakan dan 

arahan terkait fungsi dan tugas pokok 

yang harus dijalankan staf pembantu 

pimpinan. Kasad mengharapkan kepada 

seluruh staf agar mampu mandiri dan 

tampil berkreasi, serta berani mengubah 

sesuatu yang baru. 

 Menurut Kasad, seorang pemimpin 

harus memiliki imajinasi dan inovasi, 

memiliki visi dan misi, serta memiliki 

harapan dan cita-cita agar bisa mencapai 

keberhasilan dan kemenangan. Kasad juga 

menekankan agar staf melakukan koordinasi 

dan kolaborasi fungsi-fungsi dalam organisasi 

sehingga akan membuat organisasi bekerja 

optimal, sehat dan berhasil.
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K
epala Staf Angkatan Darat 

(Kasad) Jenderal TNI Dudung 

Abdurachman membuka secara 

resmi Kejuaraan Catur Tingkat 

Internasional Kasad Cup Tahun 

2021 yang digelar di Aula Jenderal besar 

A.H Nasution Markas Besar Angkatan Darat 

(Mabesad) Jakarta, Minggu (28/11/2021), 

dihadiri Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, 

Ketua PB Percasi yang juga anggota DPR 

RI yakni Grand Master Internasional Utut 

Adianto serta Pengurus Besar Persatuan 

Catur Indonesia (Percasi) dan pejabat TNI AD.

 Dalam sambutannya, Kasad Jenderal 

TNI Dudung Abdurachman menyampaikan, 

kejuaraan catur ini untuk menumbuhkan 

semangat kekeluargaan. Kasad juga 

menegaskan bahwa dirinya tidak akan 

berhenti memajukan olah raga dan akan 

mewujudkan Bakti TNI untuk olah raga.

 “Nanti akan saya canangkan di 

seluruh jajaran, Kodam, Korem, Kodim 

menyelenggarakan lomba catur di masing-

masing daerah. Harapan saya ke depan kita 

dapat meningkatkan kegiatan catur berskala 

lebih besar lagi”, ujar Kasad.

KASAD 
Buka Kejuaraan 

Catur Internasional di Mabesad



J MAJALAH PALAGAN J JEdisi Desember 2021 15

 Di hadapan awak media Jenderal Dudung 

menyampaikan, sebagai Kepala Staf Angkatan 

Darat, dirinya ingin mengolahragakan 

masyarakat. Dengan melibatkan Angkatan 

Darat dalam memasyarakatkan olah raga, 

bukan hanya catur saja tetapi seluruh olah raga 

yang bersifat permainan. “Generasi-generasi 

ke depan adalah generasi petarung dan 

pemberani. Dengan upaya memasyarakatkan 

catur dan olah raga lainnya, generasi muda 

akan semakin tertanam semangat juang, 

semangat berolahraga, sehingga di samping 

waktu terisi dengan aktivitas positif juga 

dapat meningkatkan kedekatan prajurit 

dengan rakyat”, lanjut Kasad.

 “Saya sampaikan kepada prajurit, 

ciptakan bahwa rakyat mencintai para 

prajurit, tetapi yang lebih hebat lagi, seorang 

prajurit harus lebih mencintai rakyatnya”, 

tegas Kasad.

 Kejuaraan Catur yang diikuti sebanyak 

182 peserta tersebut terdiri dari kelas 

Internasional dengan 24 pemain yakni 3 

Grand Master Pria, 5 Master Internasional 

Wanita (MI) dan 16 Master Internasional Pria.

 Selain itu juga dipertandingkan kelas 

pendamping sejumlah 158 pemain yang 

terdiri dari 26 orang di kelompok Nasional, 

40 orang di kelompok Pati TNI, 50 orang di 

kelompok Non Master dan 42 orang kelompok 

Junior dengan total hadiah sebesar Rp. 500 

juta serta 3 buah sepeda motor.
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K
epala Staf Angkatan Darat 

(Kasad) Jenderal TNI Dudung 

Abdurachman bersama Pangdam 

XVIII/Kasuari Mayjen TNI I 

Nyoman Cantiasa meninjau Kebun 

Kasuari Green yang berada di dalam komplek 

Markas Kodam Kasuari , Arfai, Manokwari, 

Papua Barat, Kamis (24/11/2021).

 Dalam keterangan tertulis Penerangan 

Kodam XVIII/Kasuari, Jumat (26/11/2021) 

kegiatan tersebut dilaksanakan di sela-sela 

kunjungan Kasad bersama Ketua Umum 

Persit KCK Ny. Rahma Dudung Abdurachman 

ke Wilayah Timur Indonesia termasuk Kodam 

Kasuari untuk bertemu dan memberikan 

pengarahan kepada para Komandan Satuan 

(Dansat).

 Selain meninjau Kasuari Green, Kasad 

juga berkesempatan untuk memanen buah 

semangka dan sayuran kol serta menanam 

pohon durian. Selain memanen hasil kebun, 

Kasad juga mencicipi langsung buah semangka 

yang dipanenya bersama para prajurit dan 

Persit KCK Kodam Kasuari.  Kasad bersama 

rombongan menuju kebun menumpang mobil 

yang dikendarai Pangdam. Saat mencicipi 

buah semangka yang dipanennya, Kasad 
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mengatakan semangka tersebut lezat, manis 

dan kandungan airnya tidak terlalu banyak. 

‘’Semangkanya manis sekali, tidak terlalu 

banyak air jadi rasanya renyah, “ujar Kasad 

sambil menikmati buah semangka. Kasad 

menilai keberadaan Kasuari Green yang 

ada di Kodam Kasuari merupakan suatu hal 

yang sangat positif dan luar biasa karena 

selain melestarikan lingkungan juga dapat 

memenuhi kebutuhan pangan di lingkungan 

Kodam Kasuari dan sekitarnya.

  ‘’Kebun Kasuari Green ini menurut saya 

inisiatif yang luar biasa, artinya dari situasi 

kondisi yang sangat terbatas seperti di 

Papua dan sangat sulit seperti masa pendemi 

Corvid-19, tetapi Kodam Kasuari masih bisa 

bercocok tanam,” ujar Kasad.

 Kasad juga menambahkan hal tersebut 

sesuai dengan arahannya kepada Prajurit 

di mana Ia selalu mengatakan bahwa di 

manapun berada terus semangat walaupun 

dalam kondisi yang terbatas, dan Kasuari 

Green ini meruapakan salah satu langkahnya.

 ”Saya selalu katakan bahwa sekecil 

apapun kesulitan-kesulitan tapi jika didasari 

dengan semangat dan rasa ingin maju maka 

itu tidak akan hilang,’’ sambungnya.

 Sebagai informasi, Kebun Kasuari 

Green ini merupakan inisiasi Pangdam 

Kasuari Mayjen TNI Nyoman Cantiasa 

dalam menyukseskan program ketahanan 

pangan dimana Kodam Kasuari harus dapat 

memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri 

salah satunya dengan membangun kebun 

yang hasilnya dapat dinikmati Prajurit 

Kodam Kasuari. Selain mencicipi hasil panen 

dan menanam pohon, Kasad juga ramah 

tamah dengan Prajurit Kodam Kasuari dan 

memberikan pakan ikan lele di kolam ikan 

di area Green Kasuari hasil budidaya ikan 

Kodam Kasuari.
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Akhiri Kunker Perdana di Wilayah Indonesia Timur, 

Kasad Tatap Muka dengan 
Prajurit TNI AD di Poso 

dan Palu

K
epala Staf Angkatan Darat 

(Kasad) Jenderal TNI Dudung 

Abdurachman, beserta Ketua 

Umum Persit Kartika Chandra 

Kirana Ny. Rahma Dudung 

Abdurachman dan rombongan mengakhiri 

rangkaian kunjungan kerja perdananya di 

wilayah Indonesia Timur dengan mendatangi 

prajurit TNI AD yang bertugas di Poso dan 

Palu, Jumat, (26/11/2021).

 Tiba di Bandara Mutiara SIS Aljufri Kota 

Palu, Kasad beserta rombongan disambut 

langsung oleh Pangdam XIII/Merdeka Mayjen 

TNI Wanti Waraney Franky Mamahit beserta 

Forkopimda Sulawesi Tengah. Selanjutnya 

didampingi Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudy 

Sufahriadi, Kasad beserta rombongan dengan 

menggunakan 3 Helikopter (2 Helikopter 

TNI AD dan 1 Helikopter Polri), menuju Yonif 

714/SM yang bermarkas di Ranononcu, Poso, 

Sulawesi Tengah untuk bertatap muka dengan 

prajurit batalyon tersebut

 Sementara itu, Ketua Umum Persit Kartika 

Chandra Kirana Ny. Dudung Abdurachman 

meninjau Yonif 711/RKS di Kota Palu untuk 

bertatap muka dan memberikan pengarahan 

kepada Persit Yonif 711/RKS, serta meninjau 

perkembangan anak-anak Paud.

 Di hadapan Prajurit Yonif 714/SM, Kasad 

menyampaikan bahwa kunjungannya ke Poso 

untuk mengetahui perkembangan situasi saat 

ini yang sudah semakin membaik. Masyarakat 

Poso sudah memahami tentang bahaya 

radikalisme , di mana suasana kecintaan tanah 

air semakin nyata dan semakin terwujud di 

masyarakat.



J MAJALAH PALAGAN J JEdisi Desember 2021 19

 Kasad memerintahkan prajuritnya 

untuk terus mengadakan sosialisasi dan 

memberikan pemahaman serta merangkul 

mereka untuk bersama-sama membangun 

Poso. Tunjukan sinergitas TNI dan Polri, 

karena TNI dan Polri adalah garda terdepan 

sebagai pelindung masyarakat, rakyat dan 

pembela bangsa dan negara.

 “Sebenarnya mereka adalah saudara-

saudara kita, sehingga perlu diberikan 

pemahaman, namun apabila terjadi 

perkembangan situasi, TNI bersama Polri 

sebagai garda terdepan jangan ragu-ragu 

untuk mengambil tindakan demi menjaga 

persatuan dan kesatuan bangsa,” ujarnya.

 “Saya perintahkan kepada seluruh 

prajurit, hukumnya wajib kalian harus sayang 

masyarakat di sini, cintai rakyatmu, cintai 

masyarakat Poso, maka masyarakat Poso 

akan mencintai prajurit TNI. Pedomami Sapta 

Marga dan 8 Wajib TNI, terutama 8 Wajib 

TNI,“ tegas Kasad.

 Kasad menekankan bahwa kehadiran TNI 

harus berada di tengah-tengah masyarakat. 

Sekecil apapun permasalahan di masyarakat, 

TNI-Polri harus hadir membantu dan menjadi 

solusi kesulitan rakyat.

 “Sekecil apapun kalian tampil terdepan, 

kalian harus hadir di tengah-tengah mereka, 

sehingga yang dilakukan TNI-Polri harus 

berkolaborasi,” pinta Kasad.

 Usai dari Yonif 714/SM, Kasad beserta 

rombongan melanjutkan kunjungan ke 

Makorem 132/Tdl di Kota Palu, Sulawesi 

Tengah untuk bertatap muka dan memberikan 

pengarahan kepada para Komandan Satuan, 

Perwira Korem 132/Tdl dan Disjan Korem 

132/Tdl beserta istri. 

 Di aula Manggala Sakti Makorem 132/

Tadulako, Kasad menegaskan kembali kepada 

para Komandan Satuan dan Perwira jajaran 

Korem 132/Tadulako agar menjadi seorang 

pemimpin yang mencintai anak buah, serta 

harus memiliki imajinasi, inovasi, visi dan 

misi, harapan serta cita-cita, sehingga 

menghasilkan terobosan-terobosan terbaru.

 “Pemimpin yang hebat itu adalah 

pemimpin yang dicintai anak buahnya, 

tebarlah kebaikan kepada anak buah dan 

masyarakat, serta harus selalu berimajinasi 

dan berinovasi guna menghasilkan terobosan-

terobosan terbaru demi kemajuan TNI 

Angkatan Darat,” pungkasnya.

 Kasad berkesempatan meresmikan 

Museum Senjata Tradisional Guma yang 

menjadi salah satu kebanggaan Kota Palu. 
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K
epala Staf Angkatan Darat 

(Kasad) Jenderal TNI Dudung 

Abdurachman didampingi Asrena 

dan Aslog Kasad, Kapuspalad, 

Kadispenad, Kasdam III/Siliwangi 

serta Ketua Umum Persit KCK Ny. Rahma 

Dudung Abdurachman mengunjungi PT. 

Pindad (Persero) yang berada di Bandung, 

Sabtu, (4/12/2021).

 Kedatangan Kasad beserta rombongan 

ini disambut oleh Direktur Utama Pindad, 

Abraham Mose, dan mengungkapkan 

kebanggaan atas kunjungan Kasad beserta 

rombongan yang secara langsung dapat 

melihat kemampuan dan produk-produk 

unggulan buatan PT. Pindad.

Kunjungi Pindad, 

Kasad Prioritaskan 
Kebutuhan Mendasar 
Prajurit di Lapangan
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 Kasad yang juga menjabat Komisaris 

Utama PT. Pindad berharap kedepannya 

Pindad dapat berkontribusi maksimal 

dalam mendukung prioritas TNI AD untuk 

memenuhi kebutuhan mendasar prajurit 

terutama persenjataan dan perlengkapannya 

dengan kualitas dan performa terbaik untuk 

mendukung pelaksanaan tugas prajurit di 

lapangan. Pindad dapat berperan aktif dalam 

membantu, mana yang bisa dikerjakan oleh 

PT. Pindad, produk dalam negeri apa nanti 

yang bisa dilakukan termasuk kendaraan 

khusus,” ujar Kasad.

 Sebelum mengakhiri kunjungannya 

Kasad dan rombongan kemudian meninjau 

berbagai produk senjata dan kendaraan, 

khusus buatan Pindad. Rombongan kemudian menyaksikan defile kendaraan khusus 
meliputi Ranpur Badak, Komodo berbagai 

varian, Anoa berbagai varian, Maung dan 

prototipe motor listrik terbaru buatan 

Pindad. Pindad juga menampilkan berbagai 

jenis senjata meliputi pistol Armo berbagai 

varian, G2 series (Combat, Elite, Premium), 

Mag 4, P3A, SPR berbagai varian, SS2 berbagai 

varian, SS3, SM berbagai varian Blackout, SS 

Amphibious, Dopper, Senapan Penembak 

Mahir. Sebelum mengakhiri kunjungannya, 

Kasad mencoba langsung menembak 

menggunakan senjata Pindad untuk melihat 

kualitas dan performa senjata dan munisi 

buatan industri pertahanan dalam negeri, 

dengam nenggunakan senjata SS2 V4 HB, 

Pistol Armo V3 dan G2 Premium



J MAJALAH PALAGAN J J Edisi Desember 202122

Setelah Papua 
Barat, Kasad 
Temui Prajurit TNI 
AD di Makassar

M
elanjutkan kunjungan kerjanya 

ke wilayah Indonesia Timur, 

Kepala Staf Angkatan Darat 

(Kasad) Jenderal TNI Dudung 

Abdurachman didampingi 

Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana 

Ny. Rahma Dudung Abdurachman tiba di 

Makassar dan memberikan pengarahan 

kepada Komandan Satuan beserta istri di 

Balai Prajurit Kodam XIV/Hasanuddin. Kamis 

sore, (25/11/2021).

 Kedatangan Kasad beserta rombongan di 

Makodam XIV/Hasanuddin disambut dengan 

jajar kehormatan dan tradisi adat penerimaan 

dari daerah Makassar, dilanjutkan dengan 

menerima paparan yang disampaikan oleh 

Pangdam XIV/Hasanuddin, Mayjen TNI 

Mochamad Syafei Kasno di Ruang Bina Yudha 

Kodam XIV/Hasanuddin.

 Sebelum berkunjung ke Makassar, 

pada Kamis Pagi (25/11/2021), Kasad 

memberikan pengarahannya kepada Prajurit 

TNI AD di Kodam XVIII/Kasuari, yang 

menurut Kasad merupakan janji saat dirinya 

dilantik menjadi Kasad oleh Presiden Jokowi 

pada 17 November lalu di Istana Negara.

“Ini adalah salah satu angan-angan saya 

apabila saya menjabat, saya akan melihat 

daerah operasi dan juga ingin tahu bagaimana 

kesulitan prajurit, bagaimana hambatan 

prajurit, bagaimana tantangan di lapangan,” 

ucap Kasad saat memberikan pengarahannya 

di Aula Makodam XVIII/Kasuari.
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Kasad menegaskan kepada prajurit yang 

bertugas di Papua untuk selalu hadir di 

tengah-tengah kesulitan masyarakat Papua 

dan jangan sekali-sekali segan untuk turun 

membantu mengatasi masalah yang timbul.

 “Cintai masyarakat Papua seperti layaknya 

kita mencintai diri sendiri dengan segala 

macam keterbatasan, TNI harus hadir seperti 

yang tertuang dalam salah satu perintah 

harian Kasad, apapun yang menjadi kebutuhan 

rakyat kita harus tahu,” tegasnya. Saat bertatap 

muka dan memberikan pengarahannya, Kasad 

kembali menekankan agar mempedomani 

Tujuh Perintah Harian Kasad, yang merupakan 

implementasi tentang Sumpah Prajurit, Sapta 

Marga dan 8 Wajib TNI.

 “Prajurit TNI AD harus selalu hadir di 

tengah masyarakat sekecil apapun bentuknya 

dan senantiasa menjadi solusi terhadap 

kesulitan rakyat sehingga menumbuhkan 

kecintaan dan kebanggaan rakyat terhadap 

TNI AD,” tegas Kasad.

 Di Kodam XIV/Hasanuddin, Kasad yang 

tiba pada Kamis siang, kembali menegaskan 

peran Komandan Satuan untuk selalu hadir 

di tengah-tengah prajuritnya serta dapat 

membantu kesulitan masyarakat. Terkait 

Sinergitas TNI-Polri, Kasad berharap setiap 

kegiatan dan permasalahan di masyarakat, 

TNI-Polri harus hadir bersama.

 “Saya sudah perintahkan Pangdam, 

setiap kegiatan Kepolisian, Polda Sulsel di 

sini, Pangdam serta seluruh jajaran TNI-Polri 

harus nempel, harus dekat dengan Kepolisian, 

sehingga setiap ada permasalahan, TNI Polri 

harus hadir, “ tuturnya.

 Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman 

juga menceritakan saat pengalamannya bertugas 

di Kodam XIV/Hasanuddin sebagai Aspers 

Kasdam. Terkait kesejahteraan prajurit, Kasad 

menekankan kepada seluruh para Pangdam 

untuk mengedepankan kesejahteraan prajurit 

yang meliputi sandang-pangannya dan mengecek 

kondisi perumahan prajurit. Perumahan prajurit 

yang tidak layak huni akan segera diperbaiki.
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Pererat Hubungan Ulama-Umara, 

Kasad Silaturahmi ke PBNU

K
epala Staf Angkatan Darat 

(Kasad) Jenderal TNI Dudung 

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

mengadakan kunjungan 

silaturahmi dalam rangka 

mempererat hubungan Ulama- Umara kepada 

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 

di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Senin 

(6/12/2021).

 Kedatangan Kasad diterima langsung 

oleh Ketua Umum PBNU K.H Said Aqil Siradj 

dan para Pengurus Besar NU, antara lain 

Ketua PBNU Marsudi Suhud dan Robikin 

Emhas, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini, 

para Wakil Sekjen PBNU Andi Najmi Fuadi, 

Sultonul Huda, dan Ulil Abshar Hadrawi.

 Pada kesempatan tersebut, Jenderal TNI 

Dudung Abdurachman mengatakan bahwa 

kunjungan ke PBNU sebagai rangkaian 
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kegiatan silaturahmi dengan organisasi-

organisasi keagamaan yang ada di tanah air. 

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menjalin 

komunikasi dengan para tokoh agama.

 Dikatakan Kasad, bahwa dengan kuatnya 

silaturahmi ulama dan umara, diharapkan 

Republik Indonesia ini akan semakin kokoh 

dan kuat. Kasad juga berharap bahwa 

Angkatan Darat yang dipimpinnya senantiasa 

mendapatkan berkah dan kekuatan lahir batin 

guna menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan 

Republik Indonesia
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Kasad Pimpin Prosesi Pemakaman 

Prajurit Terbaik TNI-AD

K
epala Staf Angkatan Darat 

(Kasad) Jenderal TNI Dudung 

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

memimpin upacara militer 

prosesi pemakaman salah 

satu prajurit terbaik TNI-AD, Alm. Serka 

(Anumerta) Ari Baskoro yang gugur dalam 

satuan tugas operasi penebalan Apter BKO 

Gel. II Kodam XVII/Cenderawasih dan Kodam 

XVIII/Kasuari, bertempat di TPU keluarga 

Kasijan Wiryo Suharjo, Desa Pidodo Kulon, 

Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal.

 Alm. Serka (Anumerta) Ari Baskoro 

merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara 

putra dari Bapak Endro Subroto dan Ibu 

Titik Kisworini. Semasa berdinas Alm. Serka 

(Anumerta) Ari Baskoro merupakan anggota 

Yonif RK 113/Jaya Sakti Brigif 25/Siwah 

Kodam Iskandar Muda yang menjabat sebagai 

Baton lll Kipan D.

 Pada (20/11/2021) telah terjadi 

penyerangan oleh Kelompok Separatis 

Teroris (KST) pimpinan Tendius Gwijangge 

kepada anggota Satuan BKO Apter Koramil 

Persiapan Suru-Suru, yang mengakibatkan 1 

orang korban luka tembak atas nama Kapten Inf Arfiandi Sukamta (Pj. Baru Danramil 
Persiapan Suru-Suru) dan 1 orang meninggal 

dunia, atas nama Alm. Serka (Anumerta) Ari 

Baskoro.
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 Pada pelaksanaan upacara pemakaman, 
mewakili seluruh keluarga besar TNI-AD, 
Jenderal TNI Dudung Abdurachman, S.E., 
M.M., menyampaikan ungkapan duka cita 
yang mendalam atas gugurnya almarhum 
Serka Anumerta Ari Baskoro saat bertugas di 
Papua.

 “Kita semua berada di sini, menyaksikan 
peristiwa yang tertulis dengan tinta emas 
dalam sejarah bangsa ini. Seorang Ksatria 
bangsa, Alm. Serka (Anumerta) Ari Baskoro, 
anggota Yonif RK 113/JS, Kodam Iskandar 
Muda yang sedang melaksanakan tugas 
sebagai Satgas Apter di Koramil Suru-Suru, 
Kabupaten Yahukimo, tanpa menghitung 
berapa untung yang ia dapat dari negara, 
menjalankan tugas dan berkorban 
menyelesaikan permasalahan saudara-
saudara kita sebangsa dan setanah air di Papua, 
” ujar Kasad.  Lebih lanjut Kasad Jenderal 
TNI Dudung Abdurachman mengungkapkan, 
Almarhum Serka (Anumerta) Ari Baskoro, 
telah membuktikan dirinya menjalankan 
kehormatan, secara moral, dan berintegritas.

 “Kita mengetahui dedikasi, loyalitas dan 
keteguhan almarhum terhadap tugas sebagai 
prajurit TNI-AD. Dia gugur sebagai pahlawan. 
Pahlawan negeri ini, pahlawan bagi bangsa 
ini, dan pahlawan bagi kita semua, ” tegasnya.

 Dengan gugurnya Alm. Serka (Anumerta) 
Ari Baskoro, Indonesia khususnya TNI-AD 
kehilangan salah seorang putera terbaik 
bangsa yang selalu memegang teguh prinsip-
prinsip perjuangan dalam mewujudkan 
cita-cita bangsa dan negara. Sebab semasa 
hidupnya beliau berdinas dengan baik serta 
menjalankan semua tugas dan tanggung 
jawabnya sepenuh hati sebagai seorang 
prajurit sejati.

 “Dengan jujur dan hati yang bersih kita 
patut mengakui begitu banyak jasa yang telah 
almarhum berikan kepada bangsa dan negara. 
Namun sebagai manusia biasa tentulah tidak 
luput dari kesalahan dan kekhilafan. Untuk 
itu, Jenderal bintang empat tersebut mengajak 
seluruh rekan, keluarga maupun yang hadir 
dalam kegiatan tersebut untuk berkenan melapangkan dada seraya memaafkan segala 
kesalahan Almarhum semasa hidupnya, baik 

yang disengaja maupun yang tidak disengaja, 

” pinta Kasad.

 “Kepada keluarga almarhum yang 

ditinggalkan, kita mendoakan kepada Tuhan 

YME, agar senantiasa dilimpahkan ketabahan 

dan kesabaran dalam menerima musibah ini, 

serta dapat menerima kepergian almarhum 

dengan ikhlas dan tawakal, ” pungkasnya.

 Acara tersebut dihadiri oleh Kapolda Jateng Irjen Pol Drs. Ahmad Luthfi, S.H., 
S.S.T.M.K., Pangdam IV/Diponegoro Mayjen 

TNI Rudianto, Pangdam IM Achmad Marzuki, 

Asintel Kasad Mayjen TNI Suko Pranoto, Asops 

Kasad Mayjen TNI Ainurrahman, Aspers 

Kasad Mayjen TNI Wawan Ruswandi, Aster 

Kasad Mayjen TNI Nurchahyanto, Kasdam 

IV/Diponegoro Brigjen TNI Widi Prasetijono, 

Irdam IV/Diponegoro Brigjen TNI Aby 

Ismawan, Kapok Sahli Brigjen TNI Rimbo 

Karyono, S.IP, M.M., pejabat utama Kodam 

IV/Diponegoro, pejabat utama Polda Jateng, 

Forkopimda Kendal dan seluruh keluarga 

Alm. Serka (Anumerta) Ari Baskoro.
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K
epala Staf Angkatan Darat 

(Kasad) Jenderal TNI Dudung 

Abdurachman, S.E.,M.M., di 

halaman Monumen Nasional 

(Monas), mengimbau kepada 

peserta reuni Persaudaraan Alumni (PA) 

212 untuk sama-sama menjaga persatuan 

dan kesatuan bangsa, Jakarta Pusat, 

Kamis (2/12/2021).

 Di hadapan para peserta dan 

awak media yang hadir di halaman 

Monas, Kasad menyampaikan bahwa 

kehadirannya untuk melihat kondisi 

dan kesiapan prajuritnya (TNI AD) di 

lapangan dalam mengantisipasi reuni PA 

212 dan diharapkan tidak ada aksi-aksi, 

karena kegiatan tersebut juga belum ada 

perizinan dari pihak Kepolisian.

 Selain hal tersebut, Kasad juga 

menyampaikan bahwa dalam waktu dekat 

TNI AD akan merekrut calon prajurit dari 

alumni santri dan lintas agama untuk 

menjadi Prajurit TNI AD.

Kasad Akan Merekrut 
Calon Prajurit Dari Santri
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 Dijelaskan Kasad alasan 

perekrutan Prajurit TNI AD dari 

kalangan santri dan lintas agama, 

karena dirinya berkeyakinan 

bahwa mereka sudah terdidik, 

baik dari segi moral maupun 

akhlaknya. Diharapkan para 

Prajurit TNI AD yang memiliki 

latar belakang santri dan lintas 

agama memiliki akhlak dan 

tingkah laku yang baik sehingga 

mampu mengamalkan Delapan 

Wajib TNI, Sapta Marga dan 

Sumpah Prajurit secara benar di 

lapangan.

 Harapan kedepan, seperti 

apa yang disampaikan Panglima 

TNI bahwa “TNI Adalah Kita”, 

implementasinya bagaimana 

caranya rakyat dapat menyayangi 

TNI AD dan TNI AD lebih sayang 

pada rakyat, karena TNI berasal 

dari rakyat, oleh rakyat dan untuk 

rakyat.
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Hubungan Indonesia-Malaysia 

Sudah Terjalin Erat Karena Negara 

Sahabat Dalam Satu Kawasan

K
epala Staf Angkatan Darat 

(Kasad) Jenderal TNI Dudung 

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

menerima kunjungan kehormatan 

Kasad Malaysia, Jeneral Tan Sri 

Datuk Zamrose Bin Mohd Zain, bertempat di 

Mabesad, Senin (6/12/2021).

 Kunjungan kehormatan tersebut, selain 

sebagai kunjungan perdananya kepada 

Jenderal TNI Dudung Abdurachman sejak 

dilantik beberapa waktu sebagai Kasad, 

juga dalam rangka meningkatkan kerja 

sama bidang militer antara Angkatan Darat 

Malaysia dengan TNI AD.

 Dalam sambutannya, Jenderal TNI 

Dudung Abdurachman menyampaikan, 

bahwa hubungan bilateral antara Indonesia 

dan Malaysia sudah terjalin erat karena 

merupakan Negara sahabat dalam satu 

kawasan. Hal ini terlihat dari kerja sama di 

bidang militer, seperti latihan bersama yang 

sering dilakukan kedua negara.

 Selain kerja sama dalam bidang latihan, 

Kasad berharap kedepan kerja sama dapat 

ditingkatkan dalam bentuk kegiatan lain, 

seperti kegiatan sosial di wilayah perbatasan 

kedua negara, penanggulangan bencana dan 

lainnya. Melalui berbagai kegiatan sosial, 

diharapkan baik TNI AD maupun Tentara 

Malaysia betul-betul semakin dicintai oleh 

masyarakat di kedua negara tersebut.
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 Sementara itu Jeneral Tan Sri Datuk 

Zamrose Bin Mohd Zain mengutarakan 

rasa terima kasihnya atas sambutan hangat, 

dengan penuh rasa persaudaraan dari Kasad 

beserta jajaran dan berharap hubungan 

persahabatan kedua negara, antara Indonesia 

dan Malaysia dapat lebih ditingkatkan, 

khususnya dalam bidang kemiliteran.

 “Hubungan bilateral antara TNI AD 

dengan Tentara Malaysia sudah terjalin 

dengan baik sejak 1958, yang mana sampai 

saat ini kerja sama tersebut telah memainkan 

peranan amat penting dalam pembentukan 

rangkaian keselamatan bagi kedua negara,” 

ujarnya.

 Selain melaksanakan kunjungan 

kehormatan kepada Kasad Jenderal TNI 

Dudung Abdurachman, dalam lawatannya 

ke Indonesia Kasad Malaysia juga akan 

melaksanakan kunjungan kehormatan 

kepada Panglima TNI Jenderal TNI Andika 

Perkasa.
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P
erwira khususnya mantan Siswa 

lulusan Sekolah Staf dan Komando 

Angkatan Darat (Seskoad) sebagai 

pemimpin harus berkarakter, 

berani mengambil keputusan 

dan bisa mengimplementasikan ilmu yang 

diperoleh di satuan. Hal tersebut disampaikan 

Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman 

dihadapan 459 mantan siswa pada acara 

penutupan Dikreg-LXI Seskoad di Mako 

Seskoad Bandung, Jawa Barat.

 Lebih lanjut Kasad mengatakan, tolok 

ukur pemimpin yang berkarakter antara lain 

petarung, pemberani, cerdas, punya imajinasi, 

inovasi, misi, cita-cita dan harapan untuk 

memajukan satuan.

  “Yang utama sebagai pemimpin harus 

berani mengambil keputusan dan peduli 

dengan kondisi anak buah, bantu kesulitannya 

dan jangan ambil hak mereka,” ujar Kasad.

 Kasad berharap ke depan perwira yang 

lulus seleksi pendidikan tingkat Seskoad 

perwira yang berkarakter dan mempunyai 

integritas, “Bukan sekolah hanya mengejar 

predikat, tapi bagaimana implementasinya 

di lapangan sebagai seorang pemimpin,” 

pungkas Kasad.

 Pada kesempatan tersebut, Kasad 

memberikan piagam penghargaan kepada 3 

orang siswa predikat terbaik “Virajati” yaitu 

Mayor Inf Adhy Irawan, Mayor Czi Budhi Dwi 

Santoso dan Mayor Kav Muhammad Iqbal 

Toaha, selain itu penghargaan juga diberikan 

kepada Siswa penyusun naskah latihan 

terbaik dan penulis Esai terbaik.
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Turut hadir pada kegiatan tersebut Ketua Umum Persit KCK Ny. Rahma Dudung 

Abdurachman, Dankodiklatad Letjen TNI A.M Putranto, Dansesko TNI Marsekal 

Madya TNI Diyah Yudanardi, Danpussenif Letjen TNI Arip Rahman, Danseskoad Mayjen 

TNI Anton Nugroho, Danpussenarmed, Danpussenarhanud, Pangdam III/Slw, Aspers 

Kasad dan pejabat teras TNI AD lainnya.
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Didampingi Dua Pangdam, 
Kasad Temui Menko Polhukam RI

K
epala Staf Angkatan Darat 
(Kasad) Jenderal TNI Dudung 
Abdurachman, didampingi 
Pangdam XVII/Cenderawasih 
Mayjen TNI Ignatius Yogo Triyono 

dan Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I 
Nyoman Cantiasa, menemui Menko Polhukam 
RI Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam 
RI Jakarta. Selasa, (7/12/2021).

 Mahfud MD menyampaikan, dalam 
pertemuan ini banyak hal yang didiskusikan 

terkait implementasi kebijakan negara 
dan arahan Presiden RI yang selama ini 
telah dilaksanakan dalam satu kerja secara 
kolaboratif, komprehensif dan benar. Salah 
satunya penanganan Papua sesuai Inpres 
nomor 9 tahun 2020 dan UU nomor 2 tahun 
2021 tentang Otsus Papua dilakukan dengan 
pendekatan kesejahteraan, karena Papua 
merupakan bagian dari NKRI.

 Dalam kesempatan itu, Jenderal TNI 
Dudung Abdurachman menegaskan, TNI 
AD mendukung penuh program pemerintah 
yang telah dicanangkan oleh Presiden RI 
dan juga telah ditindaklanjuti Panglima TNI, 
bahwa penanganan Papua dilakukan dengan 
pendekatan kesejahteraan melalui operasi 
teritorial yang didalamnya dilaksanakan 
pembinaan-pembinaan kepada masyarakat.

  “Kami telah mendapatkan arahan-
arahan, dan Jajaran TNI AD mendukung penuh 
serta akan menyiapkan satuan jajaran guna 
mendukung program-program pemerintah 
tersebut,” tandasnya
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Sebelas Tahun Terhenti, 
Kejuaraan Equestrian Piala Kasad  

Kembali Digelar

K
epala Staf Angkatan Darat 
(Kasad) Jenderal TNI Dudung 
Abdurachman membuka 
Kejuaraan Equestrian Piala Kasad 
2021 yang diikuti tujuh Pengprov 

Pordasi, setelah sebelas tahun terhenti. 
Kejuaraan Equestrian Piala Kasad ini kembali 
digelar di Detasemen Kavaleri Berkuda Pusat 
Kesenjataan Kavaleri (Denkavkud Pussenkav) 
Kodiklatad, Parompong, Bandung, Jawa Barat, 
Rabu (8/12/2021).

 Dalam sambutannya, Kasad Jenderal TNI 
Dudung Abdurachman mengatakan, pandemi 
Covid-19 yang sudah berlangsung selama 
hampir dua tahun ini membuat berbagai 
kegiatan, event, maupun kompetisi olahraga 
menjadi terhenti. Namun, pasca suksesnya 
gelaran PON XX Tahun 2021 di Papua 
beberapa waktu yang lalu, membuat berbagai 
kejuaraan olahraga bangkit kembali sebagai 
bentuk meningkatnya semangat olahraga di 
tanah air. “Salah satunya adalah kejuaraan 
nasional equestrian atau olahraga berkuda 
yang diselenggarakan oleh TNI AD,” ujar 
Kasad.  Event ini merupakan kolaborasi dengan 
Pengurus Pusat Pordasi yang memperebutkan 
Piala bergilir eventing Kasad.

 Lebih lanjut diungkapkan Kasad, 
Kejuaraan ini merupakan wahana bagi 
atlet berkuda untuk berinteraksi, berbagi 
pengetahuan dan pengalaman dalam bidang 
olahraga berkuda, serta kebangkitan kembali 

pembinaan olahraga berkuda yang diinisiasi 
oleh TNI AD.

 “Selain itu, melalui event  ini diharapkan 
akan muncul bibit-bibit baru serta para atlet 
berkuda yang berkualitas dan profesional, 
sehingga dapat mengharumkan nama bangsa 
di ajang nasional maupun internasional, ” 
ungkapnya.  Kasad berharap, melalui event 
ini juga, olahraga berkuda dapat semakin 
memasyarakat. Tidak hanya sebagai sarana 
regenerasi atlet berkuda, namun juga agar 
masyarakat umum ikut menikmati manfaat 
olahraga ini, yang tidak hanya menyehatkan secara fisik, namun juga secara mental. Karena 
dengan olahraga berkuda selain melatih 
kepercayaan diri, keseimbangan, manfaat 
lainnya yaitu untuk melatih emosi dan sarana 
terapi kesehatan mental.

 Pada Kejuaraan Nasional Equestrian Piala 
Kasad 2021 kali ini, akan mempertandingkan 
tiga disiplin olahraga berkuda, yaitu 
dressage, show jumping, dan eventing dengan 
memperebutkan total sebanyak 75 medali. 
Pada kesempatan yang sama Ketua Umum 
Pordasi, Triwatty Marciano mengungkapkan 
apresiasi yang sangat besar kepada TNI 
Angkatan Darat atas terselenggaranya 
kembali Kejuaraan Equestrian Piala Kasad.  
Acara Pembukaan Kejuaraan Equestrian 
Piala Kasad ini dihadiri oleh Dandkodiklatad, 
Aspers Kasad, Asrena Kasad, Pangdam III/
Siliwangi, Danpussenkav, Danpussenarmed, 
Wadanpusenarhanud, Kadispenad serta 
pengurus Besar Pordasi.
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Danjen Kopassus Tinjau Serbuan Vaksinasi, 
Bagikan 1000 Sembako dan Tanam 10.000 

Mangrove di Serang

M
elalui Kopassus Peduli 

Lestarikan Mangrove 

Selamatkan Bumi, Danjen 

Kopassus Mayjen TNI 

Mohamad Hasan meninjau 

kegiatan vaksinasi Covid-19 di SMPN 25 

Kota Serang, penanaman 10.000 bibit pohon 

mangrove serta pembagian 1000 paket 

sembako dan 1000 bibit buah-buahan secara 

door to door di Desa Lontar Kecamatan 

Tirtayasa Kabupaten Serang, Jumat (5 

11/2021).

 Vaksinasi Covid-19 yang menggandeng 

tenaga kesehatan dari Dinkes Kota Serang 

ini untuk mencapai herd immunity di dalam 

masyarakat dan para pelajar.

 Kegiatan vaksinasi ini merupakan 

perintah dari Panglima TNI maupun Kasad 

untuk membantu serbuan vaksinasi yang 

dilaksanakan diseluruh jajaran Kopassus 

sehingga di wilayah vaksinasi sudah mencapai 

80 %.

Selain itu, Danjen Kopassus  Mayjen TNI 

Mohamad Hasan mengingatkan bahwa 

pemanasan global telah menjadi isu yang 

sangat penting di dunia, dan Indonesia 

menjadi salah satu tulang punggung dalam 

mencegah pemanasan global ini.

” Yang utama adalah bagaimana kita 

menghijaukan kembali Nusantara, baik 

kawasan hutan, di kawasan pantai dan 

kawasan lainnya. Dan mangrove menjadi 

salah satu ekosistem yang amat esensial, 

karena dapat mendukung sektor perikanan, 

mengurangi erosi pantai dan menjaga kualitas 

air di daerah pantai dan juga akan menjaga 

keanekaragaman hayati serta hewani yang ada 

di sekitar pantai ini,” jelas Danjen Kopassus

J MAJALAH PALAGAN J J Edisi Desember 202136



J MAJALAH PALAGAN J JEdisi Desember 2021 37

 Dikatakan Danjen, Kopassus Peduli ini 

membawa motto’ ‘Sembako Untuk Hari Ini 

dan Pohon Untuk Masa Depan” sehingga 

mengedukasi ke masyarakat untuk terus 

menanam pohon sebanyak mungkin sehingga 

bisa menghijaukan daerah masing-masing 

dalam rangka melestarikan alam Indonesia.

 “Ada sekitar 1000 bibit pohon buah 

-buahan , yaitu Kelengkeng, Pohon Durian 

dan Pohon Mangga yang kita sebarkan dan 

kegiatan serbuan vaksinasi di Grup 1 Kopassus 

sudah pada tahap II,” terang Danjen.

 Danjen Kopassus berharap kegiatan 

Kopassus Peduli terhadap sesama dan juga 

lingkungan dapat membantu pemerintah 

menyelamatkan dunia dari pemanasan global.

Hadir dalam acara tersebut, para pejabat 

daerah dan Pamen Ahli Bidang Lingstra 

Kopassus, Dangrup 1 Kopassus,Asintel 

Kopassus, Aspers Kopassus, Asren Kopassus, 

Aslog Kopassus dan Aster Kopassus.
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Danpuspomad Berikan 
Penghargaan 10 Atlet Pomad 

Berprestasi Pada PON XX
 Dalam Pengarahannya, Danpuspomad 

menyampaikan ucapan selamat dan rasa 

bangga atas prestasi di tingkat nasional yang 

sudah ditorehkan para atlet Pomad pada 

ajang PON XX di Papua.

 “Diharapkan prestasi ini dapat 

dipertahankan dan bisa ke jenjang yang lebih 

tinggi.  Teruslah berprestasi, Puspomad siap 

mendukung untuk meningkatkan prestasi 

kalian” ujar Danpuspomad kepada para atlet 

yang hadir.

D
anpuspomad Letjen TNI Chandra 

W. Sukotjo, M.Sc., didampingi 

oleh Wadan Puspomad Mayjen 

TNI Hendi Hendra Bayu P., S.H., 

M.H., memberikan penghargaan 

kepada 10 atlet Pomad yang menyumbangkan 

23 medali di ajang PON XX Papua, terdiri dari 

11 emas, 6 perak dan 6 perunggu, yang berasal 

dari cabang olahraga menembak, atletik, 

judo, bola tangan dan karate, bertempat 

di Lapangan Mapuspomad Jakarta, Jumat 

(29/10/2021).
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 Kepada seluruh personel 

Puspomad, Danpuspomad berpesan 

untuk selalu mencintai dan menjaga 

nama baik Corps dengan selalu berbuat 

yang terbaik dalam tugas masing-

masing.

 Pemberian penghargaan ini 

disaksikan pejabat utama Puspomad 

dan seluruh personel Puspomad
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Lepas Tim Jasmani Seleksi 
Cata PK Gelombang II, 

Ini Pesan Kadisjasad

S
eleksi Cata PK GEL II TA 2021 akan 

dilaksanakan di Rindam seluruh 

Kodam di Indonesia dan dua Korem, 

yaitu Korem 032/Wbr Padang dan 

Korem 132/Tdl Palu, mulai dari 25 

Oktober sampai dengan 25 November 2021.

 Terkait hal itu, Kepala Dinas Jasmani 

TNI AD Brigadir Jenderal TNI Khairul Anwar 

M. S.H., M.Tr.(Han) memerintahkan kepada 

jajarannya agar seleksi tersebut dilaksanakan 

dengan profesional, obyektif, transparan dan 

terhormat.
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 “Laksanakan kegiatan seleksi dengan 

profesional, obyektif, transparan dan 

terhormat, sajikan data yang valid,” 

pesan Kadisjasad, Brigadir Jenderal 

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

dalam amanatnya.

 Ia juga mengingatkan jajarannya 

agar menghindari praktek KKN, serta 

melaksanakan seleksi tersebut dengan 

inovatif, kreatif, inisiatif dan trengginas 

(IKIT).

 Acara yang dimulai dari paparan 

kesiapan dan dilanjutkan dengan acara 

pelepasan dihadiri oleh Sekretaris 

Disjasad, para Kasubdis Disjasad, dan 

seluruh Tim Jasmani, dilaksanakan di 

GOR Bung Tomo dan Lapangan Apel 

Mako Disjasad.

 Materi jasmani yang akan 

dilaksanakan oleh para peserta seleksi 

meliputi kesegaran jasmani (Garjas) 

A lari 12 menit, Garjas B1 Pull Ups, 

Garjas B2 Sit Ups, Garjas B3 Lungges, 

Garjas B4 Push Up, Garjas B5 Shutle 

Run, pemeriksaan postur tubuh dan 

ketangkasan renang 50 meter
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Pangdam I/BB: 
Jadilah Kuat Tetapi Tidak Kasar, 
Jadilah Baik Tetapi Tidak Lemah

P
angdam I/BB Mayjen TNI 

Hassanudin S.I.P.,M.M., memimpin 

acara Pengantaran Satgas Yonif 

126/Kala Cakti dalam rangka 

operasi pengamanan perbatasan 

RI – PNG di Sektor Utara TA 2021 di Lapangan 

Yudha Mako Yonif 126/KC Desa Perjuangan, 

Kecamatan Sei Balai, Kabupaten Batu Bara, 

Kamis (28/10/2021).

 Dalam keterangan tertulis Penerangan 

Kodam I/BB, Jumat (29/10/2021) Pangdam 

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

berharap , Satgas Yonif 126/Kala Cakti 

mampu mengemban tugas mulia dan menjaga 

kehormatan satuan, kehormatan Kodam I/

Bukit Barisan, kehormatan TNI AD, sekaligus 

menjaga keutuhan serta kedaulatan negara 

kesatuan Republik Indonesia, “ucap Pangdam.

 Berkaitan dengan perkembangan 

terakhir situasi keamanan di wilayah Papua, 

khususnya daerah perbatasan, masih sering 

terjadi aksi dari kelompok bersenjata yang 

ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.

 “Ini bukanlah tugas yang ringan, 

namun akan menjadi ringan apabila kalian 

melaksanakannya dengan tulus, ikhlas dan 

penuh rasa tanggung jawab, dengan tetap 
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sabar dan waspada, namun tegas dalam 

bertindak. Jangan mudah terpancing oleh 

provokasi yang negatif, yang pada akhirnya 

akan merugikan satuan, “ pungkas Mayjen 

TNI Hassanudin.

 “Jadilah prajurit yang kuat tetapi tidak 

kasar, jadilah prajurit yang baik tetapi tidak 

lemah, ” tegasnya.

 Pada kesempatan yang sama Ketua 

Persit Kartika Chandra Kirana Daerah 

I/Bukit Barisan Ny. Dessy Hassanudin 

mengharapkan kepada para istri prajurit 

selama ditinggal penugasan agar tetap 

menjaga nama baik satuan, menjaga sikap, 

kehormatan diri dan keluarga, dapat 

mendidik anak dengan baik walaupun tanpa 

didampingi suami selama beberapa waktu 

ke depan.

 Turut hadir Irdam I/BB, Kapoksahli 

Pangdam I/BB, Danrem 022/PT, Para 

Asisten Kasdam I/BB, Para Kabalak Kodam 

I/BB, Danlanal Tanjung Balai Asahan, 

Unsur Polri, Unsur Forkopimda dan Ketua 

Persit Kartika Chandra Kirana Daerah I/

Bukit Barisan beserta Pengurus. Kegiatan 

dilaksanakan dengan tetap menerapkan 

protokol kesehatan yang ketat.
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Pangdam II/Sriwijaya Tinjau Satgas 

Pamtas RI-Malaysia Yonif 144/JY 

di Sanggau Kalimantan Barat
 Dalam arahannya, Mayjen TNI Agus 

Suhardi menekankan kepada prajurit 

untuk selalu meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

 Pangdam II/Swj juga mengungkapkan 

rasa syukur karena Satgas 144/JY telah 

menjalani tugas menjaga perbatasan sudah 

memasuki jalan lima bulan dan tidak ada 

pelanggaran.

 “Lakukan patroli patok pilar secara rutin, 

karena itu merupakan simbol batas negara 

kita, ” tegas Pangdam.

 Pangdam menekankan, apabila dalam 

kegiatan menjadi tenaga pendidik agar 

memberikan masukan tentang bela negara 

dan cinta tanah air kepada anak sekolah yang 

ada di perbatasan, serta lakukan tugas dengan 

penuh semangat dan tanpa pamrih.

P
anglima Kodam II/Sriwijaya Mayjen 

TNI Agus Suhardi didampingi 

Asops Kasdam II/Swj Kolonel 

Inf Willy Brodus Yos Rohadi dan 

Danbrigif 8/GC Kolonel Inf Andar 

Dodianto Panggabean, Jumat (29/10/2021), 

meninjau langsung kegiatan Satuan Tugas 

(Satgas) Pengamanan Perbatasan (Pamtas) 

RI-Malaysia Yonif 144/Jaya Yudha di wilayah 

Sanggau Provinsi Kalimantan Barat.

 Dalam keterangan tertulis Penerangan 

Kodam II/Swj, Sabtu (30/10/2021), kunjungan 

Pangdam II/Sriwijaya beserta rombongan 

ini bertujuan dalam rangka Pengawasan dan 

Pengendalian (Wasdal) Tugas Operasi Satgas 

Pamtas RI-Malaysia, sekaligus melihat secara 

langsung keadaan prajurit Yonif 144/JY 

yang sedang melaksanakan tugas di wilayah 

perbatasan Kalimantan Barat.
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 “Selain itu, selalu jaga hubungan baik antara masyarakat 

dengan Satgas baik tokoh masyarakat, tokoh agama sehingga 

dalam menjalankan tugas dapat berjalan dengan lancar, ” 

pungkas Mayjen TNI Agus Suhardi.

 Pada kunjungannya ini, Pangdam II/Swj Mayjen TNI Agus 

Suhardi dan rombongan berkunjung ke Pos Sei Tekam dan 

Pos Sei Beruang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, 

Kalimantan Barat dengan menggunakan kendaraan roda dua 

(trail).

 Selama melaksanakan kunjungannya ke pos-pos tersebut, 

Pangdam II/Swj memberikan bingkisan atau tali asih sebagai 

bentuk perhatian kepada para Prajurit Satgas Pamtas Yonif 

144/JY yang sedang bertugas.
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Pangdam XVIII/Kasuari: 
Ketahanan Masyarakat Adat Papua Barat 
Harus Terus Dijaga, Jangan Sampai Hilang

K
etahanan masyarakat adat 

Papua saat ini harus dijaga 

karena adanya pengaruh luar 

budaya asing. Selain adat, agama 

juga penting karena mengatur 

hubungan manusia dengan Tuhan, manusia 

dengan manusia.

 Hal tersebut dikatakan Pangdam saat 

memberikan materi dalam acara diskusi 

sehari pada masyarakat adat yang mengusung 

tema mengawal Otonomi Khusus (Otsus) 

dalam bingkai NKRI demi pembangunan 

berkelanjutan di Papua Barat, di Swiss Bell 

Hotel Manokwari, Kamis (28/10/2021).

 Dalam keterangan tertulis Penerangan 

Kodam XVIII/Kasuari, Jumat (29/10/2021), 

acara tersebut digelar Lembaga Masyarakat 

Adat (LMA) Papua Barat dengan menggandeng 

Pangdam XVIII/Kasuari, Kapolda Papua 

Barat, Kepala Kesbangpol Papua Barat dan 

Ketua Fraksi Otsus DPR Papua Barat sebagai 

pembicara.

 Pada kesempatan tersebut Pangdam 

mengatakan pemerintah sebagai regulator 

dengan LMA ini harus satu visi, masyarakat 

adat harus dinamis, adaptif tidak boleh statis.

  “Kita sebagai masyarakat adat Papua 

harus melakukan lompatan-lompatan untuk 

menjadi masyarakat yang unggul dalam 

percepatan pembangunan sehingga nanti 

tidak akan tertinggal,” katanya.

 Pangdam menyampaikan sudah 

memanfaatkan dana Otsus untuk menyiapkan 

sumber daya manusia terkait dengan 1.000 

Bintara Otsus, Orang Asli Papua, selain itu 

juga membangun sekolah unggulan Sekolah 

Taruna Nusantara Kasuari.
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 Ia juga mengungkapkan, kunjungan 

Presiden dan Wakil Presiden beberapa waktu 

lalu ke Papua Barat menunjukkan perhatian 

Pemerintah yang luar biasa kepada wilayah 

ini. Terkait dengan peran adat di bidang 

Ipoleksosbud dan Hankam, ia menegaskan 

ideologi yang ada saat ini di Indonesia adalah 

Pancasila dan harus dijunjung tinggi termasuk 

di Papua Barat.

 “Adat juga sebagai struktur perantara, 

sebagai suatu cara kebiasaan orang Papua 

ini semua harus adaptif jangan statis dan 

harus dijaga. Adat sebagai perantara antara 

Pemerintah dengan masyarakat,” ujarnya.

 Ia menambahkan harus ada kepercayaan 

masyarakat terhadap Pemerintah baru 

bersama-sama bisa membangun tanah 

Papua ini. Terkait dengan peran LMA dalam 

membantu pemerintah dalam pembangunan 

yaitu sebagai mitra alat kontrol meningkatkan 

partisipasi menjaga persatuan dan kesatuan.

 “Jangan lupa kita punya adat dan budaya 

serta tradisi karena tradisi itu sesuatu yang 

sudah diuji kebenarannya dari para leluhur 

kita tinggal melanjutkan,” ujarnya.

Sebagai Pangdam, ia menjelaskan salah satu  

tugasnya dalam Operasi Militer Selain Perang 

adalah membantu Pemerintah Daerah salah 

satu yang dilaksanakan adalah mengangkat 

adat.

 “Saya tidak ingin adat budaya yang ada di 

tanah Papua ini menjadi hilang,” ungkapnya.

Pangdam berharap melalui LMA dan dewan 

adat Papua dapat membentuk SDM yang 

unggul dan berdaya saing jadi kegiatan LMA 

sehingga dapat mengangkat Papua Barat.

 “Saya tekankan musuh adat Papua adalah 

kelompok atau orang individu yang 

menghambat pembangunan di Papua,” 

pungkasnya.

 Diskusi tersebut juga dihadiri sejumlah 

perwakilan tokoh masyarakat dan lembaga 

adat, pemuda, perempuan dan Karang Taruna.
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Penekanan Pangdam V/Brawijaya 
Kepada Prajuritnya

B
eberapa penekanan disampaikan 

oleh Pangdam V/Brawijaya, 

Mayjen TNI Suharyanto kepada 

para Komandan Satuan (Dansat) 

di wilayah teritorial Kodam V/

Brawijaya. Penekanan itu, menyoal adanya 

loyalitas prajurit Brawijaya yang harus teguh, 

loyal, serta tegak lurus.

 Dalam keterangan tertulis Penerangan 

Kodam V/Brawijaya, Jumat (29/10/2021), 

beberapa aspek disampaikan oleh Suharyanto, 

salah satunya menekan terjadinya angka 

pelanggaran.

 “Untuk bidang operasi, Dansat harus 

menguasai taktik, dan teknis kesenjataan. 

Terutama untuk selalu mengecek kecakapan 

anggota,” pinta Pangdam dalam pengarahan 

yang berlangsung di Lapangan Ahmad Yani, 

Makodam V/Brawijaya, Surabaya, Kamis 

(28/10/2021)

 Sementara itu di lokasi yang sama, 

Kasdam V/Brawijaya Brigjen TNI Agus 

Setiawan membahas soal beberapa aset tanah 

milik Kodam yang saat ini digunakan oleh 

pihak yang tak bertanggung jawab. Bahkan, ia 

pun mengakui adanya penguasaan lahan itu 

menimbulkan permasalahan tersendiri.

 “Ditempati, sedangkan tidak ada bukti 

kepemilikan,” bebernya.

 Ironisnya lagi, kata Kasdam, tanah milik negara itu memiliki sertifikat hak 
milik. Padahal, tanah itu berstatus milik 

negara. Beberapa langkah, rencananya 
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bakal dilakukan oleh pihak Kodam, 

salah satunya ialah pembentukan tim 

penertiban aset. Tim tersebut nantinya 

akan berkoordinasi, hingga melakukan 

pengamanan aset di lapangan.

“Tim itu akan berkoordinasi langsung 

dengan BPN, dan melakukan 

pengamanan aset patok, pagar, papan nama, dan penyertifikatan atau P5,” 
jelas Kasdam.

Selain pembekalan, acara tersebut juga 

diwarnai dengan pelepasan dua pejabat 

teras Kodam V/Brawijaya. Kedua 

pejabat tersebut adalah Danrindam dan 

Kainfolahtadam V/Brawijaya, hingga 

pemberian penghargaan bagi Komandan 

satuan yang berprestasi. Selama 

berlangsungnya kegiatan itu Pangdam 

juga menekankan seluruh komandan 

satuan untuk tetap menekankan kepada 

seluruh prajurit dan masyarakat untuk 

mematuhi protokol kesehatan.
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S
aat ini penduduk Kota Ambon 

sudah banyak didiami masyarakat 

pendatang, meskipun pada daerah 

tertentu seperti Maluku Utara dan 

Ternate masih dihuni masyarakat 

suku asli Ambon. Selain itu, terdapat daerah 

tertentu yang menjadi lokasi transmigrasi 

yaitu di Pulau Seram dan Pulau Buru. 

Keberagaman suku yang ada di Ambon tak 

luput pula dari keberagaman agama yang 

dianut masyarakat. Keberagaman inilah yang 

bisa memunculkan gesekan-gesekan antar masyakarat. Konflik dan kerawanan yang ada 
di Ambon bisa dicegah diantaranya adalah 

dengan komunikasi yang baik dengan tokoh 

agama.

  Salah satu tugas yang diemban oleh 

Kodam Pattimura adalah menjaga keamanan 

wilayah Ambon. Kepada tim redaksi Majalah 

Palagan Pangdam XVI/Pattimura Letjen TNI 

LETJEN TNI Bambang Ismawan:
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 Hubungan yang baik antar institusi 

di Ambon dapat tercipta tidak hanya dari 

pimpinan saja, para anggota pun dapat 

menjaga keharmonisan hubungan antar 

institusi sehingga dapat bersatu padu menjaga 

keamanan di wilayah Ambon yang mayoritas 

lautan dan juga tak luput dari kondisi sosial 

ekonomi masyarakat.  Dikaitkan dengan kondisi geografi di 
dua wilayah provinsi yaitu Maluku dan 

Maluku Utara. Provinsi Maluku secara geografi memiliki luas wilayah 712.479 
Km2 terdiri dari daratan 54.185 Km2 

(7,6%) dan lautan 658.294 Km2 (92,4%), 

sedangkan Luas wilayah Provinsi Maluku 

Utara 145.801,10 km2, terdiri dari luas lautan 

113.796,53 km2 atau 69,08 persen 

dan luas daratan 32.004,57 km2 atau 30,92 

persen. Dengan luasnya lautan tersebut 

membutuhkan sinergitas antara institusi 

untuk menjaga wilayah Provinsi Maluku. 

Inilah yang menjadi suatu hal yang khas bagi 

Kodam XVI/Pattimura menjaga wilayah yang 

luas lautannya lebih besar dari luas daratan.

Bambang Ismawan, menuturkan bahwa tugas 

tersebut dapat dicapai salah satunya dengan 

komunikasi antara tokoh agama sehingga para 

tokoh agama tersebut dapat menyampaikan kepada umatnya masing-masing, agar konflik 
yang sudah terjadi sejak jaman Belanda yang 

membentuk cluster antar agama tersebut 

tidak diteruskan, sehingga dapat mencegah 

adanya ketegangan-ketegangan antar warga, 

dan kerukunan umat beragama dapat tercapai 

di Ambon.

 Selain komunikasi dengan tokoh agama, 

pria lulusan Akademi Militer tahun 1988 ini 

menekankan kepada seluruh prajuritnya 

agar memiliki teman dan berhubungan baik 

dengan anggota Polisi, TNI AL, dan TNI AU 

yang berdinas di Ambon. Adanya link yang 

banyak dan baik dari para anggota antar 

instansi tersebut, nantinya diharapkan dapat 

mengurangi ketegangan-ketegangan berupa konflik yang akan mungkin tercipta. 
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 Kemudian dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, paska konflik tahun 1999 s.d. 2003 merupakan konflik 
yang cukup lama, saat ini dapat dikatakan 

bahwa sudah cukup stabil namun demikian 

seluruh prajurit Kodam XVI/Pattimura tetap  

waspada menjaga keamanan wilayah. 

 Pria kelahiran Klaten ini, menyampaikan  

kepada seluruh personel jajaran Kodam 

XVI/Pattimura, agar selalu mengingat bahwa konflik sosial yang pernah terjadi dan merupakan konflik antar agama serta 
berkepanjangan tersebut sangat merugikan 

seluruh unsur harus tetap dijaga agar jangan 

sampai terjadi kembali. Dikaitkan dengan 

kondisi ekonomi Kota Ambon, yang menjadi 

persoalan utama adalah lapangan kerja, di 

Maluku maupun Maluku Utara masih sangat 

terbatas karena memang untuk investasi 

tidak terlalu besar, inilah yang dapat memicu 

ketegangan di Ambon, tambah Pangdam.

 Pria lulusan Lemhannas RI Tahun 2016 

ini mengatakan bahwa dalam menjaga wilayah 

strategis yang  letaknya berbatasan dengan 

negara Australia dan Timor Leste, dilakukan 

pengamanan pulau terluar bahkan untuk 

yang di pulau tak berpenghuni. Hingga saat 

ini Mabes TNI masih mengkaji dengan dalam 

terkait pengamanan wilayah ini. Sementara 

itu pada Pulau Wetar, yang berbatasan dengan 

Timor Leste, terdapat Danramil yang menjaga 

pengamanan wilayah tersebut, namun masih 

banyak keterbatasan diantaranya listrik 

dan sinyal sehingga hal ini lah yang perlu 

mendapat atensi khusus dari Komando atas, 

sehingga pelaksanaan pengamanan dapat 

berjalan dengan maksimal.

 Pengamanan pulau terluar yang 

dilakukan oleh Kodam XVI/Pattimura, 

salah satunya dilakukan dalam rangka 

mengantisipasi adanya pengaruh atau 

ancaman negara tetangga khususnya dengan 

Australia, saat ini dalam proses perencanaan  

satuan terintegrasi komposit, sudah dibangun 

gedungnya namun untuk Alutsista belum 

ada. Angkatan Darat sudah dikembangkan di 

pulau Selatan yaitu di Pulau Selaru, memang 

dibuat Batalyon satuan komposit tapi itu 
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awalnya, untuk selanjutnya belum tahu 

seperti apa namun demikian di awal seperti 

itu dulu. Sedangkan TNI AL dan TNI AU sudah 

mengembangkan satuan terintegrasi dalam 

menjaga wilayah.

 Dalam pelaksanaan tugasnya, Kodam 

XVI/Pattimura dalam menjaga wilayah 

dilengkapi dengan pesawat Cassa tapi karena 

usia sehingga sudah tidak ada lagi,  kemudian 

pernah didukung helly untuk transportasi 

tapi sekarang digrounded. Saat ini Kodam 

XVI/Pattimura sudah tidak memiliki Alutsista 

yang digunakan untuk transportasi.  

 Penyandang tanda kehormatan Bintang 

Kartika Eka Paksi Pratama ini juga telah 

berinisiatif melaporkan kepada Komando 

Atas terkait kendala ini, diharapkan 

kedepannya dapat di dukung pesawat Cassa 

karena bisa menjangkau seluruh wilayah 

Kodam XVI/Pattimura di pulau-pulau wilayah 

Maluku dan hampir semua ada bandaranya. 

Selain itu pesawat Cassa dapat digunakan 

secara emergency tersebut lebih mudah. 

 Pelaksanaan pembinaan kemampuan 

personel prajurit Kodam XVI/Pattimura 

telah dilakukan sesuai dengan ketentuan 

dan prosedur yang berlaku,  Mayjen TNI 

Bambang Ismawan mengingatkan kepada 

seluruh prajuritnya untuk menyesuaikan diri 

dengan kearifan lokal. “Dalam melaksanakan 

tugas perhatikan betul kearifan lokal, jangan 

melawan kearifan lokal, supaya bisa diterima 

di mana pun kita bertugas karena masing-

masing wilayah punya karakter yang berbeda”, 

tegas Pangdam. 

 Lebih lanjut Pangdam mengatakan, 

khusus Babinsa yang menjaga wilayah 

harus bisa menyelami situasi dan kondisi 

masyarakatnya dan bisa dengan cepat 

menyesuaikan diri, mungkin di masyarakat 

tertentu karakternya seperti apa bisa 

disesuaikan. Para Babinsa yang terjun 

langsung kedalam masyarakat, tentunya 

mempelajari dulu situasi masyarakat 

setempat seperti apa, terutama bagi yang 
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diharapkan dapat meningkatkan hasil lahan 

dan perekonomian masyarakat. 

 Pada bidang pendidikan, Kodam XVI/

Pattimura telah digalakkan agar setiap 

Koramil memiliki Walang Belajar. Walang 

belajar berupa suatu rumah yang luas 

sehingga anak-anak bisa belajar di lapangan. 

Walang belajar sangat bermanfaat sekali 

bagi anak-anak yang sangat keterbatasan 

fasilitas pendidikan kemudian ada sarana 

bermain juga. Kodam XVI/Pattimura dalam 

hal ini telah membantu Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk meningkatkan pendidikan 

anak-anak di wilayah Maluku. 

 Dalam masa mendatang, Letjen TNI 

Bambang Ismawan yang saat ini telah menjabat 

sebagai Dankodiklat TNI, mengingatkan 

dengan adanya situasi yang sekarang sudah 

berubah ke era media sosial, berharap 

pertama dalam penggunaan media harus 

tepat, jangan salah gunakan kecanggihan 

teknologi, kedua agar prajurit Kodam XVI/

Pattimura mematuhi aturan kehidupan tertib 

sipil yang berlaku di Maluku selain itu agar 

menghindari perselisihan yang kemungkinan 

dapat terjadi dengan masyarakat maupun 

dengan institusi lain.  

datang dari luar Maluku dapat menyesuaikan 

dengan karakter masyarakat Maluku agar 

dapat diterima. Apabila dapat menyesuaikan 

dengan masyarakat lokal, maka dengan 

mudah akan diterima. 

 Dalam menyelami situasi masyarakat 

sekitar, perlu di analisa bagaimana sumber 

daya manusianya seperti apa. Perlu diketahui 

bahwa Provinsi Maluku merupakan wilayah 

yang tingkat kemiskinannya nomor empat 

dari bawah setelah Papua, Papua Barat, NTT 

dan Maluku. SDM di wilayah Maluku memiliki 

potensi untuk berkembang namun tidak 

dimanfaatkan dengan baik, sehingga perlu 

ditingkatkam kembali.

 Menurut Mantan Asintel Kasad bahwa 

kemampuan Kodam XVI/Pattimura sangat 

terbatas untuk membantu meningkatkan 

SDM masyarakat Maluku, sehingga diperlukan 

sinergi yang maksimal dengan pemerintah 

daerah. Salah satu hal yang sudah dilakukan 

Kodam XVI/Pattimura adalah memberikan 

pelatihan mengelola lahan pertanian, 

diketahui bahwa di Pulau Seram memiliki 

lahan milik Perhutani namun masyarakat 

yang mengelola lahan tersebut. Dengan 

adanya pelatihan pengelolaan lahan tersebut 
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Amphibious Poonton Bantu Gerak Maju 

Pasukan Latancab Kartika Yudha 2021

S
alah satu tugas pasukan Zeni Tempur 

(Zipur) dalam mendukung serangan 

dalam operasi tempur adalah 

membuka dan mempermudah gerak 

maju pasukan, baik personel maupun 

materiil beserta kendaraan tempurnya dari 

berbagai rintangan di medan.

 Salah satu rintangan yang menyulitkan 

gerakan adalah sungai atau parit lebar. 

Urusan mengatasi hal tersebut, pasukan Zipur 

diterjunkan untuk memasang Amphibious 

Poonton, seperti yang dilakukan Peleton 

Batalyon Zeni Tempur (Yonzipur)-9 Satgasrat 

Brigif Raider-13/Galuh Kostrad pada Latihan 

Antar Kecabangan TNI AD TA 2021 Kartika 

Yudha di Puslatpur TNI AD, Martapura, OKU, 

Sumatera Selatan, Jumat (5/11/2021).

 Dijelaskan Komandan Peleton 

Amphibious Ponton Lettu Czi M. Alam Palda, 

S.Tr.(Han), Poonton merupakan jembatan 

taktis militer yang menggabungkan media 

apung yang dideretkan membentuk jalur yang 

bisa dilewati manusia maupun kendaraan 

dengan bobot maksimum tertentu. Media 

tersebut bisa berupa perahu, tongkang atau 

drum/silider yang kedap air, di mana pada 

kedua ujung sistem pontoon, media apung 

terakhir ditambatkan dengan penambat 

sehingga keseluruhan badan jembatan tidak 

bergeser meski terkena arus sungai.

 “Fungsi Amphibious Poonton dalam 

operasi militer adalah memudahkan gerak 

kendaraan tempur, terutama satuan bantuan 

tempur seperti Tank Leopard, Rudal Atlas, 

Anoa maupun kendaraan pengangkut logistik 

untuk melewati rintangan alam berupa sungai 

atau ceruk yang dalam,” papar Lettu Alam 

Palda.

 Latihan Antar Kecabangan TNI AD 

Kartika Yudha, merupakan latihan terbesar 

TNI Angkatan Darat yang melibatkan seluruh 

kecabangan TNI AD untuk mendukung latihan 

pertempuran tingkat Brigade.
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D
anrem 174/ATW Merauke 

selaku Komandan Komando 

Pelaksana Operasi Korem 

174/ATW Brigjen TNI Bangun 

Nawoko menyampaikan bahwa 

untuk keberhasilan melaksanakan tugas di 

Papua hanya satu kuncinya yaitu keberanian. 

Keberanian yang dimaksud adalah keberanian 

prajurit untuk mencintai, melindungi, 

membantu dan menjaga harkat dan martabat 

orang Papua.

 Dalam keterangan tertulis Penerangan 

Korem 174 Merauke, Kamis (4/11/2021) 

penegasan tersebut disampaikan Brigjen TNI 

Bangun Nawoko saat memimpin langsung 

Upacara Serah Terima Satuan tugas Operasi 

Pamtas RI-PNG Sektor Selatan dari Satgas 

Yonif 122/Tombak Sakti dan Yonif 611/

AWL kepada Satuan tugas Pemtas Yonif 410/

Alugoro dan Yonif 123/Rajawali dilanjutkan 

pembentangan bendera raksasa Merah Putih 

oleh gabungan ratusan prajurit jajaran Korem 

174/ATW dan Catam PK TNI AD TA. 2021 

sebagai simbol untuk tetap mencintai NKRI 

dan Merah Putih bertempat di Lapangan 

Makorem 174 Merauke.

 Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil 

Bupati Merauke, Danlantamal Xl Merauke, 

Danlanud J.A. Dimara Merauke, unsur 

Forkopimda, para pejabat instansi terkait dan 

para tokoh agama, tokoh adat serta tokoh 

masyarakat.  Usai serah terima Satgas Pamtas 

RI-PNG dilanjutkan pembekalan kepada 

perwakilan Satgas Pamtas RI – PNG baru 

Yonif 410/Alugoro dan Yonif 123/Rajawali 

bertempat di Aula L.B Moerdani Makorem 

174/ATW.

 Dalam pengarahannya, Dankolakops 

Brigjen TNI Bangun Nawoko menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada Yonif 122/

Tombak Sakti dan Yonif 611/ Awang Long 

selama melaksanakan tugas pengamanan 

wilayah Papua.

 “Kalian adalah para kesatria hebat kalian 

prajurit sejati, karena kalian sudah memegang 

janji bahwa kehadiran kalian hanya untuk 

membantu melindungi, mencintai dan menjaga 

harkat dan martabat Papua, ” ungkapnya.
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 “Selama 9 bulan kalian sudah melaluinya, 

saya berterima kasih sekali, karena tidak ada 

satu pun prajurit yang menyakiti hati rakyat 

Papua, kami di sini menaruh rasa hormat 

untuk melepas kalian. Karena kalian sudah 

buktikan itu di Tanah Papua, kalian mampu 

menjaga kehormatan Tunggul Bendera 

Perang. Kawal Bendera Perang kalian, kawal 

Tunggul kalian naik ke kapal dan setibanya di 

home base saya ucapkan selamat dan salam 

hormat untuk keluarga kalian, sampaikan 

salam hormat saya selaku Komandan Korem 

174/ATW, ” tutur Danrem.

 Selanjutnya Brigjen TNI Bangun Nawoko 

menyampaikan untuk Satuan tugas Yonif 123/

Rajawali dan Yonif 410/Alugoro yang akan 

melaksanakan tugas 9 bulan ke depan telah 

mendapatkan pembekalan langsung dari 

Dankolakops baik secara langsung maupun 

secara virtual.

 Dankolakops berpesan kepada Satgas 

Yonif 410/Alugoro dan Satgas Yonif 123/

Rajawali agar dapat meneruskan keberhasilan 

tugas operasi Satgas Yonif 611/AWL dan 

Satgas Yonif 122/Tombak Sakti dalam 

membantu berbagai kesulitan masyarakat 

Papua dan menjadi pelindung rakyat.

 Di sela acara tersebut dilaksanakan 

penandatanganan naskah serah terima 

Satgas Pamtas RI-PNG Sektor Selatan 

dilanjutkan laporan serta dilaksanakan 

penyerahan piagam penghargaan dari 

Pangdam XVII/Cenderawasih dan plakat 

dari Dankolakopsrem 174 Merauke yang 

diserahkan langsung oleh Brigjen TNI Bangun 

Nawoko kepada Dansatgas Yonif 611/AWL 

dan Dansatgas Yonif 122/TS
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K
omando Distrik Militer (Kodim) 

1802/Sorong, Kodam XVIII/

Kasuari menerima penghargaan 

karena berhasil meraih Juara 

Pertama pada Lomba Pembinaan 

Teritorial (Binter) Tingkat TNI AD kategori 

wilayah C, di aula Gajah Mada Pusterad, 

Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (5/11/2021).

 Kapendam XVIII/Kasuari, Kolonel Arm 

Hendra Pesireron, S.Sos., dalam keterangan 

tertulisnya, Sabtu (6/11/2021) menyebutkan bahwa trofi dan piagam penghargaan 
diserahkan langsung Komandan Pusat 

Teritorial TNI AD (Danpusterad) Letjen 

TNI Teguh Arief Indratmoko kepada Aster 

Kasdam XVIII/Kasuari Kolonel Inf Hengki 

Yuda Setiawan.

Membanggakan, Kodim 1802/Sorong Raih 
Juara I Lomba Binter Tingkat TNI AD 

Kategori Wilayah C
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 “Penghargaan yang telah diperoleh ini adalah merupakan hasil kerja keras. Semoga dengan 

hasil ini bisa memberikan dorongan yang positif dalam melanjutkan pengabdian yang terbaik 

kepada bangsa dan negara,” terangnya.

 Kapendam juga mengatakan, Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa sangat 

mengapresiasi jajarannya atas pencapaian tersebut yang mengharumkan nama Kodam Kasuari.

 “Pangdam mengapresiasi dan mngucapkan selamat secara langsung atas prestasi yang 

diraih tersebut, rencananya Pangdam juga akan memberikan penghargaan atas kerja keras 

Kodim Sorong, ”ujarnya
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B
atalyon Infanteri Raider 733/ Masariku adalah Batalyon dibawah Kodam 

XVI/Pattimura yang berkedudukan di wilayah kota Ambon, Maluku. Batalyon 

Infanteri Raider 733/ Masariku merupakan Batalyon dengan Kompi terpisah, 

memiliki 3 Kompi senapan, 1 Kompi Bantuan dan 1 Kompi Markas. Kompi 

dilingkup batalyon terdapat 2 Kompi yaitu kompi Markas dan Kompi Senapan 

B, di Kompi Luar terdiri dari Kompi Bantuan dan Kompi senapan A berada di wilayah 

Waiheru Kompleks, dan Kompi senapan C berada di wilayah Wayame Kompleks.

Latar Belakang Pembentukan Yonif R 733/ Masariku

 Pembentukan kesatuan atau Batalyon baru didasari oleh adanya pemberontakan 

oleh kelompok-kelompok pemberontak di wilayah Maluku setelah Kemerdekaan 

Repuplik Indonesia. Maka sesuai dengan perintah Komando Atas terbentuklah batalyon 

baru di wilayah Maluku dalam menjaga keamanan dan mempertahankan daerah dari 

serangan pemberontak. Adapun yang melatar belakangi pembentukan adalah surat 

perintah Pangdam XV/Pattimura nomor Sprin/00304/C/1961 tentang penunjukan 

Kapten Inf R. Utoyo sebagai Formatur, dengan tugas membentuk Batalyon baru sebagai 

Batalyon organik ke-3  di Kodam XV/Pattimura dan Batalyon baru itu diberi nomor kode 

15-3. Selanjutnya surat perintah Pangdam XV/Pattimura nomor Sprin/0404/C/1961 

tanggal 3 Juli 1961 Kapten Inf R. Utoyo mengakhiri tugasnya dan ditunjuk Mayor Inf 

Budhi Ismardi sebagai pejabat Komandan Batalyon yang baru.

Tugas Pokok dan Tugas-Tugas Satuan Yonif Raider 733/Masariku

 Secara garis besar tugas pokok Yonif Raider 733/Masariku adalah “Yonif Raider 

733/Masariku bertugas sebagai pasukan penindak awal Kodam XVI/Pattimura, sebagai 

pasukan pengaman wilayah Maluku dan Maluku Utara terhadap ancaman dan gangguan 

ketahanan wilayah darat dalam rangka mendukung tugas Kodam XVI/Pattimura”.
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 Disamping tugas pokok yang dimiliki, Batalyon Infanteri Raider 733/

Masariku juga melaksanakan tugas pembinaan di segala bidang fungsi yang 

meliputi fungsi utama, fungsi organik militer dan fungsi 

organik pembinaan dengan melaksanakan segala usaha, 

pekerjaan dan kegiatan di bidang latihan dalam rangka 

mendukung tugas pokok antara lain; Memelihara 

kekuatan Yonif Raider 733/Masariku sesuai TOP/

DSPP Yonif Raider; Memelihara dan meningkatkan 

kemampuan deteksi dini dan cegah dini terhadap 

segala kerawanan dan ancaman yang mungkin 

timbul di wilayah Maluku dan Maluku Utara 

maupun terhadap satuan sendiri; Memelihara dan 

meningkatkan profesionalisme prajurit melalui 

latihan; Memelihara dan meningkatkan kemampuan 

mobilitas satuan sebagai pasukan penangkal dan 

pasukan pemukul Kodam XVI/Pattimura; Memelihara dan 

meningkatkan kemampuan Binter Sat Non Kowil guna  menumbuhkan 

kepekaan dan kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka  

membangun kembali citra TNIAD melalui media KKS TNI; Menyiapkan 

satuan dalam rangka membantu Polda dan Pemda setempat dalam 

penanggulangan gangguan keamanan di daerah; Menyiapkan 

satuan dalam rangka melaksanakan operasi pengamanan wilayah; 

Membina dan memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas 

latihan yang dikaitkan dengan kebutuhan dan kepentingan latihan; 

dan Meningkatkan kemampuan pembinaan satuan yang meliputi disiplin, kemampuan fisik, pengetahuan dan etos kerja yang lebih di 
Yonif Raider 733/Masariku.
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Tugas Operasi

 Setelah dibentuk dan diresmikan 

berdirinya Batalyon Infanteri 15-3, pada 

tanggal 3 Juli 1961, tiga bulan kemudian 

Operasi Masohi di Pulau Seram, untuk 

menumpas gerombolan RMS dalam hal 

ini merupakan tugas pertama kali, pada 

pelaksanaannya Batalyon Infanteri 15-3 

bersama-sama dengan Batalyon Infanteri 

15-1 di BP kan ke Kodam Udayana. Selanjutnya 

pada tanggal 3 Mei 1962 s.d. 20 April 1965 

Batalyon Infanteri 15-3 melaksanakan tugas 

operasi tempur menumpas Permesta dan 

RMS di daerah Seram Barat.

 Pada tanggal 29 Juli 1962 s.d. 21 Juli 

1963 Batalyon Infanteri 15-3 melaksanakan 

tugas Trikora dengan kekuatan 1 Kompi di 

BP kan pada Komando Mandala ditempatkan 

di Bula dan Langgur Maluku Tenggara, dan 

pada tanggal 26 Juli 1965 s.d. 7 September 

1966 Batalyon Infanteri 733, melaksanakan 

tugas operasi penghancuran DI/TII di daerah 

Sulawesi  Selatan dan Sulawesi Tenggara 

dalam rangka Operasi Tumpas dengan 

kekuatan 1 Kompi.

Tugas Operasi Militer Selain Perang

 Selain melaksanakan tugas operasi, 

Batalyon Infanteri 733 juga melaksanakan 

tugas operasi militer selain perang, yaitu 

pada tanggal 24 Januari s.d. 29 Oktober 1965 

melaksanakan tugas pengamanan tahanan 

Politik G.30.S/PKI di Maluku Tenggara dengan 

kekuatan 1 Peleton; Pada tanggal 30 Pebruari 

1967 s.d. 2 Oktober 1970 melaksanakan 

Operasi Sadar-1 dan Sadar-2 di daerah Irian 

Jaya dalam rangka pengamanan Papera; 

Pada tanggal 9 Maret 1985 s.d. 26 April 1986 

melaksanakan tugas Operasi Gagak di daerah 

Irian Jaya, di Pimpin oleh Letnan Kolonel Inf  

Ajum Supandi dengan  hasil 2 pucuk senjata; 

Pada tanggal 22 Februari 1988 s.d. 10 April 

1989 melaksanakan tugas Operasi Kamdagri 

di daerah Irian Jaya, di bawah pimpinan 

Letnan Kolonel Inf   I Made Yasa selaku 

Komandan Operasi Sub Sektor  A-1/Berlian 

dengan hasil menembak mati Kolonel TPN 

PH. Yerisetauw Kepala Staf TPN pada tanggal 

27 Nopember 1988, menangkap hidup Mayor 

TPN Eliyeser Awom  Komandan Sonek pada 

tanggal 17 Pebruari 1989, dan merampas 9 

Pucuk senjata. 

 Tugas lainnya adalah pada tanggal 

21 Nopember 1996 s.d. 10 Oktober 1997 

melaksanakan tugas Operasi Pengamanan 

Obyek Vital di Tembaga Pura Irian Jaya di 

bawah pimpinan Kapten Inf Hariyanta dengan 

kekuatan 1 Kompi; Pada tanggal 7 Januari 

1995 s.d. 6 Januari 1996 melaksanakan tugas 

Operasi  Teritorial Rajawali 06 di daerah 

Irian Jaya, di bawah Pimpinan Mayor Inf Arif 

Rahman digantikan oleh Letnan Kolonel Inf 

WP. Simanjuntak selaku Dankoops Sektor-A; 

Pada tanggal 18 April s.d. 5 Agustus 1996 

melaksanakan tugas pengamanan  Siaga 

Merah-01 di daerah Irian Jaya, di bawah 

pimpinan Lettu Inf Idang Ismail. Pada 

tanggal 1 Agustus 1996 melaksanakan 

tugas Operasi Rajawali-08 di daerah Irian 

Jaya  di bawah pimpinan Kapten Inf Arie 

Subekti dengan kekuatan 1 Kompi; Pada 

tanggal 11 Oktober 1997 melaksanakan 

tugas Operasi Pengamanan Obyek Vital di 

Tembaga Pura Irian Jaya di bawah pimpinan 

Lettu Inf Sahnun Hasibuan dengan kekuatan 

1 Kompi; Pada Januari 1999 s.d. Nopember 

2001 melaksanakan tugas Pengamanan Konflik Horizontal di wilayah Maluku; Pada 
tanggal 14 Nopember 2001 s.d Oktober 2002 

melaksanakan tugas Operasi Pengamanan 

Perbatasan di Merauke  Irian Jaya di bawah 
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pimpinan  Mayor Inf Mulyono dan digantikan 

oleh Letkol Inf Joko Pujianto dengan hasil 

6 Pucuk senjata ringan, 7 Munisi GLM, dan 

Membina 153 orang anggota GPK OPM untuk 

kembali ke pangkuan NKRI

 Selanjutnya pada tanggal 18 Pebruari 

2003 s.d April 2007 melaksanakan tugas pengamanan wilayah Konflik Horisontal di 
Maluku khususnya Kota Ambon, Pulau Buru 

dan Maluku Tenggara serta Pulau-pulau 

terluar Provinsi Maluku; Melaksanakan tugas 

pengamanan Pemilu di Wilayah Maluku dan 

pengawalan  pajabat-pejabat penting termasuk 

Obyek Vital di Wilayah Kodam XVI/Pattimura; 

Pada tanggal 11 September 2011 s.d Juni 2012 

melaksanakan tugas pengamanan Kerusuhan 

Masa di Maluku khususnya Kota Ambon di 

bawah pimpinan Letnan Kolonel Inf Jarot Edy 

Susanto; Pada bulan April 2017 s.d. Desember 

2017 Melaksanakan Pam Ops Tinombala; 

Pada tanggal 1 Juli 2017 s.d. 3 April 2018 

Melaksanakan BP Satgas Pam Puter Kodim 

1507/Saumlaki di Wilayah Prov. Maluku;  

Pada kurun waktu Tahun 2017 s.d. 2021 

melaksanakan BP tugas Operasi Pengamanan 

Daerah Rawan wilayah Maluku dan Maluku 

Utara dalam rangka mendukung terciptanya 

stablitas keamanan di wilayah Kodam XVI/

Pattimura; dan Pada tanggal 1 Maret 2019 s.d. 

1 Desember 2020 Melaksanakan BP Satgas 

Pam Puter Kodim 1507/Saumlaki di Wilayah 

Prov. Maluku.

Tugas Internasional

 Pada tanggal 10 November 1977 s.d. 

13 Nopember 1978 melaksanakan Operasi 

Tempur di daerah Timor-Timur di pimpin 

oleh Letkol Inf Muzani Syukur dengan 

hasil merampas 27 Pucuk senjata, merebut  

pertahanan di Puncak Taroman, merebut 

kedudukan pertahanan di daerah Boro dan 

Fatimehan, dan menghancurkan pertahanan 

musuh  di  Ketinggian Letboby. Kemudian pada 

tanggal 4 Desember 2017 s.d. 10 Desember 

2018 tergabung melaksanakan misi PBB Satgas Yonmek 23 – L Unifil 2017-2018.
Lambang Satuan

 Tunggul Yonif Raider 733/Masariku 

adalah ”Cepat Senyap Tepat”. Semboyan Cepat 

Senyap Tepat mengandung arti Cepat dalam 

bertindak, Senyap dalam bergerak, Tepat 

sesuai sasaran.

Bentuk gambar

 Burung Garuda berwarna kuning emas 

dengan semboyan ”KARTIKA EKA PAKSI” 

merupakan lambang Panji – Panji TNI AD yang 

dilukiskan  di  sebelah  kiri  bagian  atas  pada  

Tunggul  Yonif 733 /Raider Kodam XVI/Ptm, 

melambangkan Yonif Raider 733/Masariku 

Kodam XVI/Ptm sebagai satuan kebanggaan 

TNI AD dalam pengabdiannya selalu 

menjunjung tinggi kehormatan, memiliki jiwa 
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korsa yang kokoh, kuat, tangguh dan prajurit 

yang profesional.

Pisau Raider melambangkan ketajaman berfikir dan berolah yudha bagi prajurit yang berkemampuan/klasifikasi Raider 
yang selalu siap mengemban tugas sebagai 

pasukan terdepan. Lintasan kilat (petir) 

melambangkan prajurit Raider yang 

merupakan unsur prajurit yang mampu 

bergerak dan bertindak dengan cepat dalam 

segala medan pertempuran.

Warna merah dan putih digambar serong 

ke atas merupakan warna kebangsaan yang 

melukiskan jiwa kebangsaan kita, mengingat 

prajurit TNI AD dalam mengemban tugas 

hanya untuk kepentingan bangsa dan negara 

demi keutuhan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia.

 Semboyan Cepat Senyap Tepat 

mengandung arti : Cepat dalam bertindak, 

Senyap dalam bergerak, Tepat sesuai sasaran 

dan tulisan Batalyon Infanteri Raider 

merupakan satuan kebanggaan TNI AD yang 

profesional dan berkemampuan Raider yang 

selalu siap melaksanakan panggilan tugas 

Negara yang dilandasi Sapta Marga dan 

Sumpah Prajurit serta Delapan Wajib TNI.

Tata warna dalam tunggul adalah warna 

hitam melambangkan ketenangan dan 

keteguhan hati; Kuning emas melambangkan 

keagungan dan kebesaran; Merah 

melambangkan keberanian dan semangat; 

Putih melambangkan kesucian; dan Hijau 

melambangkan kesejukan dan kedamaian.

Prestasi 

 Prestasi satuan  yang diperoleh Yonif 

733/Masariku adalah sebagai juara I Ton 

Tangkas TNI AD TA. 2016. Sedangkan prestasi 

perorangan yang diperoleh adalah Juara 

II  Kata beregu Kejuaraan karate se Asia 

Tenggara (SBY CUP XIII)  TA 2016 atas nama 

Kapten Inf Ronny Bramasta Wijaya, S.T. Han, 

Selain itu terdapat prestasi Batalyon 733/

Masariku di bidang latihan, yaitu sebagai 

satuan Pemukul Kodam XVI/Pattimura, pada 

tanggal 2 Juli s.d.  2 Oktober 2007 Yonif Linud 

733 melaksanakan tugas latihan Raider 

di Pusdik Passus Batujajar dalam rangka 

pembentukan Yonif Raider 733/Masariku 

dengan kekuatan sebanyak  800 orang di 

bawah pimpinan Letnan Kolonel Inf Gabriel 

Lema. (Sekarang Ir Kodiklatad). Selanjutnya 

pada September 2021 di tunjuk oleh Bapak 

Kasad sebagai mainbody untuk melaksanakan 

LATMA JRTC ROT 22-01 LIGHTNING FORGE 

di HAWAII (US) dalam rangka Latihan 

Antar Negara Bersama dengan Thailand 

dan Korea Selatan. Dalam Latihan tersebut 

mendapatkan apresiasi sebagai kontingen 

terbaik dan militant dalam melaksanakan 

Latihan Bersama US ARMY.

Prestasi lainnya

 Dalam pelaksanaan tugas pokoknya 

satuan Yonif Raider 733/Msk mengedepankan 

profesionalitas dan kualitas, hal ini terbukti 

dalam tahun 2021 ini satuan ini diberikan 

kesempatan untuk menjadi mainbody dalam 

kegiatan Latma JRTC ROT 22-01 LIGHTNING 

FORGE Bersama dengan US ARMY di Hawaii, 

hal ini merupakan sejarah yang terukir 

dalam perjalanan satuan ini, baru pertama 

kalinya dapat mengikuti kegiatan tersebut 

selama 60 Tahun satuan ini berdiri, sehingga 

memberikan kebanggaan serta dedikasi yang 

sangat tinggi bagi satuan ini, selain itu satuan 

TNI AD juga di akui oleh US ARMY memiliki 

militansi serta semangat yang tinggi dalam 

setiap melaksanakan tugas. Hal tersebut yang 

menjadi harapan bagi prajurit kedepannya 

satuan-satuan wilayah Timur seperti 733 

ini mendapatkan perhatian dan prioritas 

dalam pelaksanaan tugas operasi baik dalam 

maupun luar negeri, menjadikan satuan ini 

lebih professional dan lebih di cintai oleh 

rakyat.
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Latar Belakang Latma Dengan US ARMY

 Latar belakang Latma dengan US Army 
satuan ini awalnya tidak ada penunjukan 
sebagai mainbody Latma Lightning Forge dari 
TNI AD, penunjukan awal yang rencana sebagai 
mainbody adalah YONIF PARA RAIDER 433/JS 
BRIGIF 3 KOSTRAD, sehingga satuan memang 
tidak ditunjuk sebagai mainbody, hanya 
mengirimkan perwakilan dari satuan yang 
akan di BP kan di satuan tersebut mengikuti 
Latma. Pada 2 September 2021, komandan 
memperoleh informasi dari Slatad Mabesad 
melalui Asops Kasdam XVI/Pattimura 
bahwasannya Yonif R 733/MSK akan dijadikan 
satuan alternatif yang akan menjadi mainbody 
pelaksanaan Latma tersebut. Satu hari 
setelahnya di tanggal 3 September 2021 pukul 
19.30 WIT, komandan batalyon mendapatkan 
informasi bahwasannya satuan mendapatkan 
kehormatan ditunjuk langsung oleh Bapak 
Kasad (Jenderal TNI Andika Perkasa, saat itu) 
menjadi satuan mainbody Latma Lightning 
Forge Hawaii 2021, hal tersebut merupakan 
kebanggan bagi satuan karena selama 
berdirinya satuan ini belum pernah ditunjuk 
menjadi satuan mainbody dalam Latma baik 
dalam maupun luar negeri. Selain memiliki 
sejarah satuan yang cukup bagus, satuan 
ini juga dipertimbangkan oleh Bapak Kasad 
merupakan satuan yang siap operasional 
dan profesional dengan dibuktikannya 
memperoleh prestasi saat event Ton Tangkas 
TA 2016 yang berhasil membawa tropy 
bergilir tersebut ke Pulau Ambon, yang saat 
itu menjadi mitos, bahwasannya Piala ton 
Tangkas susah untuk keluar dari Pulau Jawa, 
hal tersbeut di buktikan oleh segenap prajurit 
Yonif R 733/Msk bahwasannya hal tersebut 
tidaklah benar dan Piala tersebut mampu 
dibawa ke Tanah Raja – Raja di Maluku.

Kesiapan Latma dan Pengalaman yang 
diperoleh

 Dalam rangka kesiapan pelaksanaan 
Latma Lightning Forge Hawii TA 2021 
Satuan Yonif R 733/Msk melaksanakan 
kesiapan-kesiapan yang berkaitan dengan latihan tersebut diantaranya kesiapan fisik, 
kemampuan bahasa inggris dan kesiapan 
secara materi dan perlengkapan. Hal 
tersebut disiapkan dalam rangka satuan 
menginginkan hasil yang maksimal dalam 
rangka melaksanakan tugas sebagai mainbody 
Latma tersebut. Selain dilakukan wasdal oleh 
Komandan Batalyon sendiri beserta jajaran 
stafnya, kegiatan Latma ini juga di tinjau 
oleh Bapak Pangdam XVI/Pattimura Mayjen 
TNI Bambang Ismawan yang mana beliau 
memiliki harapan yang besar kepada segenap 
prajurit yang mengikuti kegiatan Latma ini 
agar membawa nama baik satuan dan Kodam 
XVI/Pattimura, sehingga hasil yang dicapai 
dapat ditularkan kepada seluruh jajaran 
prajurit di Kodam XVI/Pattimura.

 Pengalaman yang didapat dalam kegiatan 
Latma ini sangat banyak diantaranya, prajurit 
menjadi tahu dan merasakan latihan bersama 
dengan tentara luar negeri khususnya US 
Army yang memiliki Alutsista dan teknik 
bertempur yang berbeda dengan satuan 
yang ada di Indonesia, menjadikan prajurit 
memiliki rasa ingin meningkatkan kualitas 
diri serta mengupgrade kemampuan 
mereka dihadapkan dengan tuntutan 
tugas kedepannya. Tidak kalah pentingnya 
terjalinnya hubungan persahabatan antara 
TNI AD dan US Army membuat kegiatan Latma 
ini menjadikan wadah sebagai prajurit TNI AD 
menambah kawan serta menjalin hubungan 
yang baik, kedepannya dijenjang jabatan yang 
strategis serta mendapat keuntungan antara 
TNI AD dan US Army pernah bekerjasama dan 
berlatih bersama.

 Hal ini juga merupakan salah tujuan 
utama dalam rangka membina hubungan 
baik dengan tentara luar negeri yang sudah 
dibangun oleh Bapak Kasad dalam rangka 
mewujudkan hubungan Bilateral antar negara 
yang solid dan berkesinambungan.
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Upaya Satuan

 Dalam rangka pembinaan personel 
sebagai upaya menekan pelanggaran dalam 
meningkatkan kinerja satuan, Danyonif 
Raider 733/Masariku Letkol Inf Kadek 
Muliarsa mengatakan, pembinaan personel 
yang dilaksanakan melalui pendekatan 
pendewasaan prajurit, dengan menerapkan 
reward dan punishment bagi masing-masing 
prajurit, serta pendekatan kekeluargaan 
dimana para unsur pimpinan satwah dari 
mulai Danru, Danton, dan Danki membantu 
dalam pengawasan serta menjadi unsur Kakak, 
Bapak serta Komandan di satuan bawah kepada 
seluruh anggotanya. Dengan mengedepankan 
metode ini terbukti berhasil menekan angka 
pelanggaran disetiap tahunnya.

 Lebih lanjut disampaikan, dalam 
pelaksanaan tugas pokok sehari hari 
Danyonif R 733/Msk memberikan dukungan 
penuh terhadap seluruh kegiatan yang sudah 
direncanakan oleh unsur staf batalyon, serta 
melaksanakan kompetisi-kompetisi tingkat 
kompi dan perorangan dalam menarik 
kemampuan dan potensi yang ada dalam diri 
masing-masing prajurit. Selain itu Komandan 
juga memberikan perhatian penuh terhadap 
personel-personel yang mengalami musibah 
baik keluarga sakit, meninggal dunia, maupun 
memberikan kemudahan dalam pengurusan 
pernikahan, hal ini bertujuan sesuai dengan 
komitmen satuan yang mengedepankan 
azas kekeluargaan dan kedewasaan masing-
masing prajurit sehingga menjadikan satuan 
memiliki moril yang tinggi dan siap dalam 
melaksanakan tugas sehari hari.

 Selain prestasi satuan yang diperoleh, 
Batalyon Raider 733/Masariku juga memiliki 
prestasi perorangan, yaitu mendapatkan 
Juara Favorit Kejuaraan BDM Beregu dan 
Juara 3 Perorangan di Tk TNI AD pada tahun 
2021; Juara 3 Perorangan dalam kategori 
lomba beladiri Hapkido dalam PON 2021 
di PAPUA, tahun 2021; dan Juara 1 Body 
Contest Perorangan dalam Kategori Lomba 
Body Contest Tk Kodam XVI/Pattimura dalam 
rangka HUT ke-76 TNI, tahun 2021.

 Dalam mempersiapkan atlet-atlet 
tersebut, satuan memberikan pembinaan 
sesuai dengan bidang masing-masing, yaitu 
memberikan keleluasaan dan memfasilitasi 

personel yang memiliki potensi sesuai 
bidangnya; memberikan waktu khusus 
(TC/Training Center) bagi personel yang 
melaksanakan kesiapan dan persiapan lomba-
lomba tersebut dibantu oleh pengawasan para 
unsur Perwira di Kompi. Selain itu satuan 
memberikan dukungan berupa vitamin 
dan tambahan gizi secara rutin, sehingga 
moril serta kemampuan personel- personel 
tersebut terjaga dengan baik.

 Kepada prajurit yang memiliki prestasi 
tersebut, satuan (TNI AD) memberikan 
reward berupa piagam penghargaan, prioritas 
pendidikan serta memberikan rekomendasi 
dalam penugasan dalam maupun Luar Negeri, 
hal ini sudah dilaksanakan secara baik dan 
para prajurit yang berprestasi juga puas 
dengan pengapresiasian TNI AD kepada para 
prajurit yang berprestasi di lingkup TNI AD, 
hal ini tidak menjadikan para prajurit berpuas 
diri dalam pencapaian tersebut dan akan lebih 
meningkatkan prestasi mereka kedepannya.

 Selain itu, dalam upaya meningkatkan 
citra TNI AD di masyarakat satuan dalam 
pelaksanaan Pembinaan Teritorial Sat Non 
Kowil sangat berperan aktif, diantaranya selalu 
melibatkan para prajurit dalam membina 
desa-desa yang telah ditentukan sebagai desa 
Binaan. Selain mengikuti kegiatan olahraga 
Bersama dalam kesehariannya prajurit juga 
sering memberikan bantuan baik tenaga 
maupun materiil seperti bantuan sembako 
di saat pandemic, melaksanakan kerja bhakti 
pembangunan masjid, perbaikan jalan dll, 
sehingga citra TNI AD di wilayah Ambon 
khususnya nama TNI AD yang di wakili oleh 
satuan Yonif R 733/Msk sangat disegani dan 
diberikan apresiasi yang sangat baik oleh 
masyarakat kota Ambon pada umumnya.



J MAJALAH PALAGAN J J Edisi Desember 202168

Satgas Pengamanan Maluku 
Yonarhanud 11/WBY Buka TPA 

di Negeri Hitu

S
atgas Pengamanan Maluku 

Yonarhanud 11/WBY membuka 

Taman Pendidikan Al-Qur’an di 

wilayah Negeri Hitu, Pulau Ambon 

Maluku. Hal tersebut disampaikan 

Dansatgas Pengamanan Maluku Yonarhanud 

11/WBY Letkol Arh Rendra Febrandari 

Suparman, S.I.P., dalam keterangan tertulisnya 

Senin (8/11/2021).

 Dijelaskannya, selama tiga minggu ini, 

kegiatan Satgas lebih difokuskan pada tugas 

teritorial dan pembangunan.Untuk diketahui, 

Kerajaan Tanah Hitu adalah sebuah kerajaan 

Islam yang terletak di Pulau Ambon, Maluku. 

Kerajaan ini memiliki masa kejayaan selang 

1470-1682 dengan raja pertama yang 

bergelar Upu Latu Sitania (raja tanya) karena 

Kerajaan ini didirikan oleh Empat Perdana 

yang mau mencari kenal arti adil dan tidak 

keadaan Raja. Kerajaan Tanah Hitu pernah 

menjadi pusat perdagangan rempah-rempah 

dan memainkan peran yang sangat penting di 

Maluku.

 “Seiring dengan kondisi sosial 

masyarakat, saat ini kita bantu warga 

setempat secara mental, terutama anak-anak 

melalui pendekatan spiritual,” ujar Rendra.
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 Dansatgas mengatakan, dalam proses 
pendekatan tidak hanya difokuskan pada aspek fisik semata, tapi juga harus diimbangi 
dengan aspek mental, dan dalam kondisi 
ini yang paling efektif menurutnya, adalah 
melalui penguatan spiritual sehingga akan 
menumbuhkan kepercayaan diri.

 “Demikian juga dengan anak-anak, 
secara psikologis harus diberikan pendidikan 
keagamaan. Oleh karenanya, kita bangun itu 
dari pembelajaran agama di TPA, di daerah 
rawan,” ungkapnya.

 Hari pertama pembukaan TPA diikuti 
oleh 50 anak, sedang pengajarnya adalah 
dua orang anggota dari Yonarhanud 11/
WBY Praka Andik Sugiharto dan Praka Imam 
Husynaini serta di bantu oleh ibu-ibu majelis 
taklim Negeri Hitu.

 “Hari pertama dibuka sangat 
menggembirakan, anak-anak  di sekitar 
Negeri Hitu begitu antusias. Ini menunjukan, 
anak-anak sudah mulai bangkit untuk 
bersama-sama membangun keagamaan 
sesuai kemampuannya,” ungkapnya.

 Letkol Rendra menambahkan, dalam 
beberapa waktu ke depan akan diupayakan 
berbagai kegiatan bagi anak-anak yang 
sifatnya lebih mengedukasi sekaligus 
meningkatkan kembali kemauan untuk 
belajar.

 “Insya Allah, secara bersama-sama kita 
akan bangun daerah ini seperti kampung 
sendiri, sehingga sembari menunggu kesiapan 
Satgas, mereka nantinya telah mengerti 
keagamaan,” pungkasnya.

 Sementara itu, Praka Andik Sugiharto 
dan Praka Imam Husynaini yang menjadi 
pengajar mengungkapkan rasa senangnya 

dapat mengajar agama kepada anak-anak.

 “Bersama mereka, seperti bersama 

keluarga sendiri. Anak-anak sangat antusias 

untuk belajar agama, demikian juga ibu-ibu 

dari majelis taklim juga begitu perhatian 

terhadap pembelajaran agama bagi mereka,” 

ungkapnya.
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MERAIH PRESTASI 
MENDULANG MEDALI

S
ejarah mencatat PON ke-20 tahun 2021 Papua diakui telah melahirkan banyak atlet 

berprestasi, dan telah mendulang ratusan mendali. Namun tidak semua orang tahu 

bahwa dibalik kemeriahan dan gegap gempitanya PON Papua, ada pasangan suami 

isteri yang memperkuat atlet daerah Jawa Barat. Dia ternyata tidak hanya sekedar 

memperkuat Provinsi Jawa Barat, melainkan juga mampu mengharumkan nama 

daerah, satuan Dinas Sejarah Angkatan Darat (Disjarahad), Persit dan Institusi TNI AD.  

Keberhasilan mereka meraih medali, baik  emas dan perak maupun perunggu tidak hanya pada 

saat PON XX di Papua, melainkan juga di berbagai perandingan lainnya.

Pasangan suami isteri tersebut berprofesi sebagai prajurit dan anggota Persit Disjarahad. 

Saat ini prajurit bersangkutan merupakan seorang Bintara berpangkat Sersan Satu dengan nama 

Gandi Saputra dan seorang anggota Persit Disjarahad,   Ratih Zil’izati Fadhly. Sersan Satu Gandi 

sehari-harinya di Disjarahad bertugas sebagai Bintara Jasmani 

Militer di bawah bagian Tata Usaha Urusan Dalam (TUUD) 

Disjarahad. Ditengah-tengah kesibukannya untuk 

melatih anggota Disjarahad agar memiliki kondisi fisik yang prima, 
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Sertu Gandi masih menyempatkan diri untuk 

melaksanakan latihan sebagai atlet panahan, 

sehingga memiliki prestasi yang bagus dalam 

berbagai bentuk pertandingan panahan. 

Hal demikian tidak terlepas dari besarnya 

dukungan berbagai pihak, seperti orang tua, 

rekan-rekan seprofesi dan Kadisjarahad 

beserta seluruh staf.

Berjumpa dalam latihan panahan

Banyak yang mengira dunia olahraga 

kurang berwarna. Pasalnya, dalam keseharian, 

para atlet hanya disibukan dengan latihan-

latihan rutin   Hari-hari diisi dengan tugas 

dan latihan kadang lupa memikirkan dirinya. 

Umur semakin bertambah tentunya Gandi 

berkeinginan untuk mencari pasangan 

hidup untuk dijadikan istri.  Hal itu tentunya 

tidak dapat dipungkiri, karena  memang  

suatu kebutuhan naluriah. Romansa-

romansa tumbuh  walaupun pikiran yang 

ada bagaimana dapat berprestasi dan meraih 

mimpi medali.

Meski terus disibukan dengan berbagai 

macam latihan, bukan berarti kehidupan 

sebagai atlet monoton. Karena tidak jarang 

dunia olahraga diwarnai dengan kisah-kisah 

romansa dari para atletnya. Prestasi luar biasa 

juga tidak jarang diraih oleh mereka yang 

bersama pasangannya terus berjuang untuk 

menorehkan prestasi demi prestasi. Hingga, 

kadang mereka juga mampu mengawinkan 

medali dalam satu kejuaraan yang sama. 

Seperti yang ditunjukan oleh pasangan atlet 

panahan Sersan Gandi Saputra dan Ratih 

Zil’izati Fadhly.

Dua atlet ini konon telah mengalami 

cinta lokasi ketika menjalani masa-masa 

pertandingan pra-Porda di Secapa AD 

Bandung di tahun 2013. Keduanya lantas 

menikah pada 7 Maret 2019 lalu. Ratih 

mengungkapkan, “Saya bertemu calon suami 
di lapang panahan secapa AD saat event pra- 
Porda, atau babak kualifikasi Porda Jawa 

Barat. Saat itu ia belum menjadi tentara. Kami 
mengalami masa penjajakan cukup lama 
sekitar 5 tahun, hingga akhirnya memutuskan 
untuk menikah. Saya bersedia dinikahi, karena 

ia bersedia menanggung semua hal yang 
biasanya saya dapat dari orang tua, dan ia siap 
menjadi imam dalam hidup saya”, tuturnya.

Mendulang Medali

 Patut menjadi sorotan karena selain 

prestasi, di tahun 2020 sang istri telah 

menamatkan kuliahnya di program studi 

pendidikan bahasa inggris Uninus Bandung. Dapat dibayangkan bagaimana aktifitas 
serta kesibukan keduanya.. Keduanya telah 

menunjukan, karier dan kehidupan pribadi 

yang dapat berjalan sama baiknya berkat 

usaha, disiplin dan kerja keras serta selalu 

berdoa kepada Allah SWT. Mereka bisa 

menjadi inspirasi berbagai pihak  dalam 

menyeimbangkan urusan pribadi dan 

profesional dengan sama baiknya.
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Segala  aktifitas  tersebut,  bagi mereka  
seolah  tidak  menjadi  hambatan karena 

komunikasi terus terjalin meski sering 

berjauhan. Menurut Kepala Dinas Sejarah 

Angkatan Darat, Brigjen TNI Dr. Rachmat 

Setiawibawa, S.I.P., M.M., M.Tr. (Han), saat 

upacara pemberian penghargaan kepada 

prajurit dan anggota Persit berprestasi 

menyampaikan bahwa, “Prestasi yang 
didapat oleh seseorang seperti Sertu Gandi 
dan isterinya, jika tidak dipersiapkan serta 
dipertimbangkan sejak jauh-jauh hari akan 
sulit terwujud”. Lebih lanjut abituren Akmil 

1990 ini menyampaikan, “meski keduanya 
sama-sama atlet dalam cabang olahraga yang 
sama, tapi memiliki cara yang berbeda dalam 
mensiasati kesibukan aktifitas keseharianya 
karena perbedaan  karir  profesionalnya 
masing-masing. Seperti kata ungkapan yang 
mengatakan bahwa pasangan yang harmonis 
akan saling mendukung satu sama lain untuk 
berprestasi dalam karier. Semangat semacam 
itu rupanya telah dibuktikan oleh pasangan 
tersebut”, tuturnya.

Tidak hanya didominasi oleh kaum 

pria. Atlet perempuan pun memiliki peran 

dalam bidang tersebut. Nama Ratih Zil’izati 

Fadhly ternyata mampu memacu diri menebar 

inspirasi. Baginya gelar juara ibarat sebuah 

“tittle” yang ingin tersematkan pada semua 

orang yang tengah menjalani kompetisi 

dalam ranah apa saja, termasuk  bagi 

seorang atlet atau olahragawan. Namun, 

Ratih juga menuturkan, “Gelar juara tidak 
bisa diraih dengan instan, banyak halangan 
dan rintangan yang harus ditempuh. Tersita 
banyak waktu, tenaga, dan fikiran untuk menuju 
juara”, tuturnya.

Selain itu, Ratih yang mengenal 

olahraga panahan semenjak diperkenalkan 

oleh sang Paman, menuturkan bahwa disiplin 

menjadi hal mendasar yang harus dimiliki oleh 

seseorang yang ingin menjadi juara. Karena 

dengan disiplin dari hal-hal  terkecil sudah 

dapat membantu jalan untuk menjadi juara. 

Perempuan kelahiran Sumedang 22 Maret 

1997, itu pun mengungkapkan bahwa tidak hanya fisik yang ditempa dan di hajar untuk 
menjadi kuat, ibadah pun harus dilakukan 

dengan ikhlas dan sungguh-sungguh.

Ratih menceritakan bahwa 

orangtuanya dulu pernah tinggal di Bekasi 

sebelum akhirnya pindah ke Sumedang. Ratih 

pun masuk sekolah TK Kenanga yang ada di 

dekat rumahnya. Kemudian ia melanjutkan 

ke SDN Bendungan 1, dan setelah lulus SD 

masuk SMPN IV Sumedang serta SMAN 2 

Cimalaka. Sejak usia SMA itulah ia mulai 

bergabung dalam naungan KONI Sumedang. 

Singkat cerita, Ratih yang selalu berusaha 

tekun untuk berlatih itu pun dihampiri 

dengan prestasi yang datang satu persatu.

Dari Pelatda ke Pelatnas

Buah dari berbagai ajang yang diikuti, 

ia pun terpanggil untuk turut serta dalam 

tim panahan Jawa Barat mulai tahun 2013 di 

ajang Popnas. Hingga terus berlanjut dengan 

level yang berbeda yaitu tim Pelatda PON 

Jawa Barat sejak tahun 2014. Mengenai suka 

duka selama Pelatda ia menuturkan, “Sukanya 

kita dibiayai dari mulai makan, tempat tidur, 
uang saku, vitamin, sarana, serta prasarana 
latihan, dan lain-lain”. Sementara, “Dukanya 
jauh dari keluarga, serta dipaksa untuk 
fokus pada event besar yang akan dihadapi. 
Sedangkan banyak pula faktor eksternal yang 
kadang menghambat proses latihan”, tuturnya.

Sertu Gandi juga mengakui awalnya 

sama sekali tidak ada tertarik pada olahraga 

panahan, karena olahraga tersebut diakui  cukup 

menjenuhkan. Beda halnya dengan jenis 

olahraga kelompok seperti voli, basket, dan 

lain-lain. Tapi semenjak turut serta dalam 

pertandingan pra-Porda, putera kelahiran 19 Juni 1993 tersebut  berubah fikiran. 
Putera ketujuh dari tujuh bersaudara ini 

mulai menikmati olah raga perorangan 

panahan tersebut. Rasa optimisme Gandi 
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Saputra kian menggebu-gebu lantaranya mau 

diikutsertakan  oleh pelatihnya, Gusmardi 

untuk masuk dalam tim Pelatda yang akan 

dipersiapkan untuk  pertandingan event  

nasional.

Istri Sertu Gandi Saputra, Ratih juga 

menuturkan, “Sejak masuk tim Pelatda, saya 
diberi kesempatan oleh pelatih Jabar, Hwang 
Hyojin (asli Korea Selatan)  untuk pergi ke 
Korea Selatan dalam rangka try-out. Awalnya, 
saya merasa minder karena masih banyak 
hal teknis  dan  non-teknis yang belum saya  
pahami. Sebelum akhirnya saya sadar bahwa 
saya harus serius di bidang olahraga panahan. 
Karena saya termotivasi oleh semangat  orang 
tua, terutama ibu yang sampai rela berkorban 
banyak untuk membiayai pembelian alat 
panahan yang cukup mahal”, ujar wanita tiga 

saudara ini. Semenjak itu, atlet berusia 24 

tahun ini kemudian mendapatkan berbagai 

kesempatan bertanding dan berhasil meraih 

beberapa tropi, meski belum meraih medali 

emas serta level-nya pun masih di tingkat 

lokal. Seiring berjalannya waktu, ia pun terus memantapkan hati dan fikiran untuk lebih 
fokus dan serius dalam menekuni cabang 

olahraga panahan.

Memang, tidak bisa dipungkiri darah 

olahraga seolah telah mengalir dalam diri 

Ratih, meski kedua orangtuanya menekuni 

profesi lain sebagai guru. Almarhum ayahnya, 

Zulfadhli Husni M.M.Pd. dulunya merupakan 

guru SMK di Sumedang dan sempat pula 

menjadi atlet sepak takraw  pada event  

daerah. Sedangkan ibunya, N. Siti Nur’aeni 

Sofa M.Pd yang merupakan seorang dosen 

sebuah Universitas yang ada di Sumedang 

pernah pula menjadi atlet tenis meja hingga 

event  daerah. Bakat  olahraga tersebut  seolah 

mengalir  pula pada dua adiknya.

Sebagaimana kakak dan kakak 

iparnya, dua adik Ratih, Ratna Humaira 

Khaerunnisa Fadhly dan  Rahmi Sajida Aini 

Fadhly juga memiliki bakat olahraga panahan. 

Kedua adiknya itu pun turut mengikuti jejak 

kakaknya, yakni menekuni latihan olahraga 

panahan. “Syukur alhamdulillah kedua adik saya 

kini sekolah atas beasiswa Pusat Pendidikan 

dan Latihan Olah Raga Pelajar ( PPLP) dan 
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), 
jadi Insyaallah pendidikannya lebih terjamin”, 

ujarnya.

Baginya, hidup dalam kesederhanaan 

sebagai keluarga anak guru, bukanlah 

halangan. Kondisi tersebut menjadi tempaan 

mentalnya. Ratih dan adik-adiknya pun 

berkeinginan untuk dapat membahagiakan 

orangtua yang kini tinggal sebatang kara. 

Dari dulu, saya hanya ingin membahagiakan 

orangtua. Kebetulan kedua orangtua  saya  

dulunya mantan atlet jadi memahami apa 

itu olahraga, sehingga mendukung dengan 

sepenuh hati karir semua anaknya dalam 

bidang olahraga. 
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Sejak  menikah dengan sesama atlet 

cabang olahraga yang sama, Ratih mengakui 

sangat terbantu karena ada sang Suami 

yang selalu setia mendampinginya. Bahkan 

ia bisa berangkat bertanding bersama, 

terutama jika tergabung menjadi satu tim 

dalam sebuah ajang pertandingan. “Jika 

kebetulan bertanding satu tim dalam sebuah 
event, kami bisa banyak sharing mengenai 
semua hal teknis di lapangan, bisa bercerita 

bagaimana rasa grogi saat hendak bertanding 
serta tekanan mental saat di lapangan. Tapi 
saat di lapangan kita harus tetap fokus pada 
diri sendiri. Beda halnya jika pertandingan 
non-kelompok dan di saat yang bersamaan 
jadwalnya berbarengan, maka kami tidak bisa 
saling mensupport penuh satu sama lain”, ujar 

Ratih.

Ajang nasional lima tahunan, PON 

XX Papua tahun 2021 menjadi event bagi 

keduanya untuk unjuk gigi. Ratih pun 

mampu menorehkan tiga medali sekaligus, 

emas, perak, dan perunggu untuk masing-

masing kategori. Sementara itu sang Suami, 

Sersan Gandi Saputra berhasil menyabet 

medali perak. Keberhasilan keduanya ibarat 

kado terindah dalam hidup mereka. Sersan 

Gandi Saputra yang sempat kehabisan kata-

kata untuk mengungkapkan rasa bahagia itu 

sempat menuturkan bahwa mereka harus 

mengabaikan sedikit urusan rumah tangga 

dengan sepakat menunda kehamilan karena padatnya aktifitas yang harus dilakukan.
Di depan segenap personil serta jajaran 

Persit Dinas Sejarah Angkatan Darat, pada 

Jumat pagi 19 Oktober 2021 dalam momen 

penganugerahan piagam dari Kepala Dinas 

Sejarah Angkatan Darat, Brigjen TNI Dr. 

Rachmat Setiawibawa, S.I.P., M.M., M.Tr. 

(Han), Sersan Gandi Saputra menuturkan, 

“Jerih payah kami hingga titik penghabisan 
tidak sia-sia, ini semua untuk keluarga dan 
untuk Provinsi Jawa Barat, serta secara khusus 
untuk satuan Dinas Sejarah Angkatan Darat 
yang selalu mendukung dan menguatkan 
kami dalam kalah maupun menang”, tutupnya.

Lebih jauh, Ratih menuturkan karena 

sang Suami merupakan seorang tentara 

otomatis terdapat beberapa kewajiban 

yang melekat pada dirinya. “Kewajiban yang 

otomatis harus saya lakukan yakni harus 
menjaga sikap dalam segala hal karena jika 
saya melakukan kesalahan dalam suatu hal 
maka yang terkena imbas bukan hanya saya 

tetapi suami pun akan terkena imbasnya. Dan 
saya  harus bisa  mendukung suami dalam 
segala hal terutama saat bertugas menjadi 
seorang tentara”, ujarnya.

Setelah berhasil meraih medali emas 

di nomor Individual Compound Putri pada 

PON XX di Papua, Ratih pun untuk pertama 

kalinya diikutkan dalam Pelatnas persiapan 

Sea Games. Sembari berkaca-kaca ia 

mengharapkan doa dan restu agar dirinya 

dapat berprestasi di event dunia tersebut.

Latihan dengan terus menerus sabar 

dan disiplin serta doa, selama hampir selama 

8 tahun menggeluti serta mengikuti berbagai 

ajang pertandingan cabang olahraga panahan, 

suami istri ini dapat dikatakan sukses 

mengukir prestasi. Mulai tingkat lokal, daerah, 

hingga nasional, Ratih Zil’izati Fadhly tercatat 

sudah meraih 12 medali Emas, 10 medali 

Perak, dan 8 medali Perunggu. Sementara 

itu, Sertu Gandi Saputra tercatat berhasil 

meraih 9 medali Emas, 14 medali Perak, 

dan 5 medali Perunggu.  Dengan demikian 

sekilas kisah suami istri yang satu sebagai 

prajurit dan istrinya menjadi anggota Persit 

tentu saja dapat membanggakan keluarga, 

satuan Disjarahad dan institusi TNI AD, serta 

Jawa Barat dalam setiap event pertandingan 

terutama dikala dapat mendulang medali di 

cabang panahan tersebut. Semoga kisah ini 

menjadi suatu inspirasi bagi para pembaca 

dalam mengejar prestasi, karena pesan 

moral yang paling inti dari kisah mereka 

menyatakan bahwa sebuah cita-cita harus 

selalu dan terus diperjuangkan hingga dapat 

menemukan jalan kesuksesan.



J MAJALAH PALAGAN J JEdisi Desember 2021 75

Sepenggal Kisah Perjuangan 
Peraih Medali PON XX Dari Bumi Cenderawasih

 PON XX Papua yang berlangsung pada 

tanggal 2 s.d. 15 Oktober 2021 mempunyai 

banyak kenangan untuk diceritakan. Pesta 

olahraga terbesar yang baru pertama kali 

diselenggarakan di Indonesia bagian timur 

tersebut telah berlangsung dengan aman dan 

sukses.

 Peran serta Kodam XVII/Cenderawasih 

terlalu penting untuk dilupakan sehingga 

event bertaraf nasional tersebut dapat 

berjalan dengan lancar. Selain mendukung 

dalam bidang pengamanan terdapat 

beberapa atlet dari Keluarga Besar Kodam 

XVII/Cenderawasih yang juga turut 

menyumbangkan 20 medali terdiri dari 7 

emas, 4 perak dan 11 perunggu bagi ProvInsi 

Papua di mana pada PON XX Prov. Papua 

mendapatkan peringkat ke-4 dari 34 Provinsi.

 Dalam keterangan tertulis Penerangan 

Kodam XVII/Cenderawasih, Kamis 

(28/10/2021), salah satu atlet dari Bumi 

Cenderawasih yang berlaga adalah Serda 

Andreas Yunus Boki berasal dari satuan 

Korem 174/ATW Merauke. Lulusan Secaba 

PK 2018 ini berhasil merebut 3 emas dan 1 

perunggu pada cabang olahraga menembak 

PON XX 2021 di Nomor Double Trap Man 

Individual, Double Trap Team dan Team Trap 

di mana kesemuanya mendapatkan Juara 1 

dan Nomor Individual Trap mendapatkan 

Juara 3.

 Salah satu putra terbaik dari Kabupaten 

Merauke ini berkecimpung di dunia 

menembak sejak tahun 2019 setelah 

bergabung dengan Perbakin Papua. Selama 

dua tahun Serda Andreas berlatih di Lapangan 

Tembak Cilodong Divisi 1 Kostrad Jawa Barat.

Dua tahun penyiapan membuahkan hasil 

yang membanggakan di mana Serda Andreas 

turut andil dalam mengharumkan Prov. Papua 

dan Kodam XVII/Cenderawasih dengan 

prestasinya dalam PON XX lalu.

Selain anggota militer terdapat juga anggota 

Persit dari Kodam XVII/Cenderawasih yang 

turut memberikan medali bagi Provinsi 

Papua.

 Ny. Paulina Karem adalah istri dari 

Praka George Karlos anggota Jasdam 

XVII/Cenderawasih yang berhasil 

mempersembahkan medali perunggu dari 

cabang olahraga tenis lapangan kategori 

beregu putri di PON XX lalu.

Olahraga tenis lapangan telah digeluti oleh 

Paulina sejak duduk di kelas 4 SD. Pemusatan 
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latihan harus diikuti Paulina sejak tahun 2019 s.d. 2021 di Jogjakarta dengan sebelumnya 

melalui pentahapan seleksi yang ketat.

 Pengorbanan dengan meninggalkan suami dan anak yang masih balita membuahkan 

hasil manis dengan medali perunggu yang diperoleh. Paulina telah menjadi kebanggaan 

bagi Keluarga Besar Ksatria Pelindung Rakyat dan Persit Kodam XVII/Cenderawasih 

dengan prestasi yang membanggakan.

 Wanita asli berasal dari Papua ini dapat menjadi contoh bagi anggota Persit lainnya, 

bahwa selain sebagai istri prajurit, Paulina mampu berprestasi dengan persembahan 

medali bagi ProvInsi Papua pada PON XX 2021
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K
asdam III/Siliwangi Brigadir 

Jenderal TNI Darmono Susastro 

menghadiri sekaligus memberikan 

apresiasi kepada prajuritnya 

yang ikut mengharumkan Jawa 

Barat, pada Acara Tasyakur Kontingen Jawa 

Barat Juara Kahiji PON XX Tahun 2021 di 

Gedung Sarana Olah Raga (SOR) Arcamanik 

Jalan Pacuan Kuda, Sukamiskin, Kecamatan 

Arcamanik Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis 

(4/11/2021).

 Dalam keterangan tertulis Penerangan 

Kodam III/Siliwangi, Jumat (5/11/2021), 

gelar juara umum yang disandang Jawa Barat 

pada perhelatan PON ke- XX tahun 2021 yang 

digelar di Papua, tidak terlepas sumbangsih 

dari prajurit TNI AD yaitu Serda Tegar yang 

berdinas di Satuan Yonif 320/BP yang meraih 

medali Emas dari Cabor Karate.

 Sedangkan Sertu Andri Agus Mulyana 

dari kesatuan Dodik Bela Negara Rindam III/

Slw, Ia berhasil menambah pundi-pundi Emas 

hingga 6 Medali Emas dan 2 medali Perak dari 

cabang olah raga dayung dari nomor Canoeing 

Traditional Good.

 Selain itu Sertu Andri Agus Maulana juga 

pernah mengikuti beberapa perlombaan di 

tingkat Asia antara lain Asian Beach Games 2012 

China 3 Emas di nomor TBR, PON 2012 Riau, 1 

Emas, 2 Perak, dan 4 Perunggu di nomor Kayak 

dan TBR, Asian Canoe Championship 2012 

Hongkong 1 Emas di nomor Kayak, Sea Games 

2013 Myanmar 2 Emas, 1 Perak, 2 Perunggu di 

nomor TBR, Asian Dragonboat Championship 

2013 Macau 2 Emas di nomor TBR, ASEAN DBS 

2013 Singapura 1 Emas di nomor TBR.

 Lanjut di Asian Dragonboat Championship 

2014 Macau 2 Emas di nomor TBR, Sea Games 

2015 Singapura 1 Emas, 1 Perak di nomor TBR, 

Asian Dragonboat Championship 2015 Macau 1 

Emas di nomor TBR, ASEAN University Games 

2016 Singapura 1 Emas, 1 Perak di nomor 

Kayak, PON 2016 Jawa Barat 3 Emas, 1 Perak, 

2 Perunggu di nomor Kayak dan TBR, Asian 

Dragonboat Championship 2016 China yang 

berlangsung di 3 Kota Kaifeng, Nanning, dan 

Qinzou meraih 6 Emas di nomor TBR.

 Selain itu, di Asian Games 2018 Jakarta 

Palembang 1 Perak, 1 Perunggu, Asian 

Dragonboat Championship 2018 China 3 Emas 

di nomor TBR, Dragonboat Word Championship 

2019 Thailand 2 Emas, 1 Perak di nomor TBR, 

Sea Games 2019 Fhilipina 4 Emas, 1 Perak di 

nomor TBR, dan PON XX Papua 2021 meraih 6 

medali Emas, dan 2 medali Perak, sehingga Jawa 

Barat Juara Umum pada PON XX Tahun 2021

Sertu Andri Peraih 6 Emas 

dan 2 Perak Dari Kodam III/Slw

Kunci Gelar Jawa Barat Juara Kahiji
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