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Kasad Jenderal TNI Mulyono meninjau ruang kemudi 

kapal usai meresmikan Kapal ADRI-L (LCU-1200) 

di PT Koja Bahari Tanjung Priok.
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Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha 
Kuasa, karena atas seijin NYA lah menjadikan 
Majalah Palagan Vol. 17 No III Edisi 
September 2016 hadir menemani pembaca 
sekalian. Pembaca majalah yang terhormat, 
pada edisi ke-tiga di tahun 2016 kali ini 
redaksi menyajikan beberapa informasi yang 
layak untuk disimak oleh pembaca sekalian. 
Dari beberapa sajian menarik, kami pilihkan 
kegiatan Menjaga Bibir Pasifik di Wilayah 
Timur Indonesia yang dilakukan oleh Prajurit 
Korem 173/PVB, Biak sebagai penghias 
rubrik fokus. 

Informasi penting lainnya yang patut 
disimak adalah Mengenal Lebih Dekat 
Yonbekang-4/Air Ditbekang TNI AD yang 
telah dilengkapi Kapal ADRI-L/ 1.200 DWT 
yang mampu mengangkut Tank Leopard, 
yang baru saja diresmikan penggunaannya 
oleh Kasad Jenderal TNI Mulyono. Selain 
itu kami juga tampilkan Taman Agro Inovasi 
Kodam I/BB, sebagai sarana wisata, edukasi 
dan agrobisnis.  

Pada bagian lain kami menyuguhkan 
kegiatan bincang-bincang bersama Danrem 
173/PVB Brigjen TNI Tri Soewandono, 
mengungkap peran prajuritnya dalam 

menjaga keamanan dan berbuat yang 
terbaik bagi masyarakat. Selanjutnya pada 
rubrik teknologi kami ketengahkan profil 
Helikopter Serang Mi-35P produk Rusia. 
Selain memiliki mobilitas tinggi, helikopter 
yang saat ini telah memperkuat jajaran 
Penerbangan TNI AD tersebut juga berperan 
sebagai sarana pengangkut pasukan.  

Informasi penting lainnya yang kami 
himpun didalam rubrik serba-serbi, 
diantaranya adalah tertembaknya gembong 
Teroris Santoso oleh Tim Alfa 29 Satgas 
Tinombala. Dalam Majalah Palagan edisi kali 
ini masih banyak sajian informasi menarik 
yang kami pilihkan  bagi pembaca yang 
budiman.

Dengan kerendahan hati, semoga 
informasi yang kami sajikan dalam 
rubrik Majalah Palagan Vol 17 No III Edisi 
September 2016  kali ini dapat menambah 
wawasan dan pengetahuan serta manfaat 
bagi para pembaca setia, khususnya prajurit 
TNI Angkatan Darat dimanapun berada dan 
bertugas. Selamat membaca…!!!

Redaksi

Pembaca Palagan yang budiman,
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BINCANG-BINCANG
Danrem 173/PVB Brigjen TNI Tri Soewandono:  

  “Tugas Prajurit Menjaga Keamanan dan Berbuat yang 
terbaik  bagi Masyarakat”
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BIAK,
PULAU TERLUAR
BERNILAI STRATEGIS

Pulau Biak dan kepulauan 
di sekitarnya menawarkan 
potensi alam yang luar 
biasa. Di wilayah Papua 
bagian utara ini juga 

mengandung kerawanan yang perlu 
diwaspadai. Selain memiliki pulau-
pulau tak berpenghuni, juga berbatasan 
langsung dengan negara lain dan 
Samudera Pasifik.

Semak belukar dan pepohonan tinggi 
melingkupi salah satu jalan setapak di 
Kampung Sumberker, Distrik Samofa, 
Kabupaten Biak Numfor, Papua. Di ujung 
jalan, sebuah lubang menganga dengan 
diameter sekitar 20 meter. Dari atas 
permukaan tanah nampak dasar gua 
sedalam 30 meter. Gua itu memiliki 
panjang sekitar 100 meter dan lebar 
sekitar 20-30 meter.

Dinding atas gua menjulang stalaktit 
runcing yang terus menerus meneteskan 
air satu persatu. Seharusnya seiring 
waktu di bagian bawah terbentuk 
stalagmit yang tidak kalah runcing. 
Namun, nyatanya permukaan rata 
sehingga memudahkan orang bergerak 
dengan leluasa di dasar gua.

Gua Jepang, begitu kini masyarakat 
menyebutnya, adalah bekas markas 
tentara Jepang menjelang usai Perang 
Dunia II. Gua itu digunakan sebagai 
tempat pengendalian logistik pasukan 
Jepang di bawah pimpinan Kolonel 
Kuzume. Masyarakat lokal memberi 
nama tempat itu dengan Abiak Binsare. 
Abiak artinya goa, sementara Binsare 
adalah perempuan tua atau nenek. 
Konon gua yang terletak di Pulau Biak 
itu ditempati oleh perempuan tua yang 
pernah tinggal ditempat itu.

Tentara Jepang menggunakan Abiak 
Binsare memang dengan perhitungan 
matang. Selain tak mudah terlihat 
dari permukaan, goa itu memiliki 
lorong-lorong bercabang. Salah satunya 
mencapai pesisir Pantai Paray. Dengan 
demikian, pergerakan mereka tidak 
mudah diketahui oleh tentara Amerika 
Serikat yang menjadi lawan mereka 
saat itu.

Situasi itu kemudian berubah 180 
derajat. Tentara Amerika dengan 
bantuan intelijennya mengetahui posisi 
gua yang digunakan tentara dari negeri 
matahari itu. Mereka menjatuhkan bom 
dan drum-drum berisi bahan bakar tepat 

di atas gua yang tertutup tanah padat. 
Seketika gua yang tadinya tersembunyi 
itu terkuak lebar. Tentara Amerika pun 
langsung menyerbu ke dalamnya. Tiga 
ribu tentara Jepang yang berada di 
dalamnya tewas seketika.

Kerasnya situasi perang itu 
kini dapat dilihat dengan sisa-sisa 
pertempuran yang dipajang di museum 
Gua Jepang. Barang-barang yang 
terlihat berupa botol-botol, samurai, 
senjata, seragam tentara, hingga 
bangkai pesawat perang. Tampak pula 
beberapa tengkorak kepala tergeletak 
di rak-rak dalam sebuah bangunan 

kecil. Di bawah rak teronggok beberapa 
karung berisi tulang belulang korban 
perang.

Posisi strategis
Pulau Biak adalah salah satu pulau 

yang terletak di Teluk Cenderawasih. 
Bagian Selatan berbatasan dengan 
Pulau besar Papua. Sementara sebelah 
utaranya berhadapan langsung dengan 
Samudera Pasifik dan Negera Filipina. 
Biak itu sendiri berupa pulau-pulau 
dengan memiliki atol dan terumbu 
karang. Secara administratif Pulau 

Biak terbagi dalam dua kabupaten, 
Kabupaten Supiori (bagian Barat) dan 
Kabupaten Biak Numfor (bagian Timur).

Posisi Biak sejak dulu dilihat 
memiliki lokasi strategis di kawasan 
Timur Indonesia. Setelah Belanda 
menguasai Papua (dulu Irian Barat), 
Jepang merebut dan menjadikannya 
sebagai pangkalan komando pada 
Perang Pasifik. Gua Jepang sendiri 
digunakan sebagai pusat logistik bagi 
tentara Jepang. Tentara Amerika Serikat 
kemudian merebut pulau itu menjelang 
berakhirnya PD II. 

Biak memiliki pulau-pulau kecil yang 

langsung berhadapan dengan Samudera 
Pasifik. Letak kepulauan itu berada di 
sebelah Timur Pulau Biak. Pulau-pulau 
itu memiliki potensi alam yang luar 
biasa seperti hasil laut yang berlimpah 
dan karang-karang yang menjadi tempat 
kehidupan biota laut, menjanjikan 
untuk sebuah destinasi wisata yang 
menarik. Burung-burung pun banyak 
tinggal di pulau-pulau yang tidak 
berpenghuni. Di pulau-pulau itu tumbuh 
subur berbagai tanaman, terutama 
kelapa.

Sebagai wilayah yang memiliki posisi 

FOKUS 7
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strategis, kepulauan Biak khususnya 
Pulau terluar yang berbatasan langsung 
dengan perairan internasional yaitu 
pulau Brassi dan pulau Fanildo. 
Korem 173/PVB merupakan komando 
kewilayahan yang bertanggung jawab 
terhadap keamanan dan ancaman di 
Biak baik dari dalam maupun dari luar 
negeri. Saat ini kedua pulau tersebut 
diamankan oleh pasukan TNI khususnya 
dari pasukan TNI AD dan TNI AL yang 
tergabung dalam Satgas Pengamanan 
Pulau Terluar, dimana Danrem 173/
PVB Brigjen TNI Tri Soewandono selaku 
Dankolakops Pengamanan pulau terluar.  
Selain itu, di Biak terdapat satu Kompi 
Pemukul yaitu Kompi BS Yonif 753/
AVT yang berada di pulau Biak sehingga 
tanggung jawabnya tidaklah ringan. 
Menghadapi tugas yang cukup berat itu 
Kompi BS Yonif 753/AVT ini senantiasa 
meningkatkan kualitas prajuritnya 
dengan latihan secara rutin. Para 
prajurit Kompi BS seluruhnya telah 
dibekali dengan kemampuan Raider.

Dikaitkan dengan posisi Biak sebagai 
bibir Samudera Pasifik, tentunya 
ancaman paling besar akan datang dari 
wilayah laut. Menyesuaikan dengan 
tantangan tersebut, para prajurit 

Kompi BS Yonif 753/AVT lebih banyak 
melakukan latihan menghadapi serangan 
pantai yang tentunya mengharuskan 
prajuritnya memiliki kemampuan 
renang taktis. Renang taktis itu sendiri 
merupakan salah satu kemampuan yang 
dimiliki oleh pasukan yang berkualifikasi 
Raider. 

Oleh karena itu, untuk terus 
meningkatkan kemampuan renang 
taktis, Kompi BS Yonif 753/AVT ini 
senantiasa melakukan latihan renang 
secara berkala yang dilaksanakan dilaut 
sekitar satuan. Selain itu, secara rutin 
melaksanakan simulasi menghadapi 
serangan musuh dari laut dengan 
melakukan infiltrasi ke daerah sasaran 
melalui renang taktis secara senyap 
dengan tujuan menguasai seluruh 
daratan pantai. Rutinitas latihan yang 
dilakukan oleh Kompi BS Yonif 753/
AVT ini adalah untuk memelihara dan 
menigkatkan kemampuan prajuritnya 
yang memiliki tanggung jawab cukup 
berat yaitu menjaga keamanan dan 
keutuhan wilayah Indonesia.

Selain dijaga oleh Satgas dan 
Kompi BS Yonif 753/AVT, diimbangi 
pula dengan kegiatan pembinaan 
teritorial melalui Korem 173/PVB yang 

senantiasa melakukan kegiatan-kegiatan 
pembinaan kepada masyarakat baik 
terkait dengan pembinaan bela Negara 
maupun kegiatan-kegiatan Bakti TNI 
untuk membantu mengatasi kesulitan 
masyarakat yang ada di wilayah. 
Terkait dengan kegiatan pembinaan 
teritorial, Komandan Korem 173/PVB 
mengatakan, terobosan yang telah 
dilakukan oleh Korem 173/PVB dalam 
ikut serta percepatan pembangunan 
di wilayah yaitu dengan melakukan 
kegiatan serbuan teritorial yang 
hasilnya langsung dirasakan oleh seluruh 
masyarakat dan kegiatan ini dilakukan 
secara serentak oleh satuan teritorial. 
Kegiatan ini dalam rangka menindak 
lanjuti program pemerintah baik berupa 
program ketahanan pangan ataupun 
membantu peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, diantaranya dibidang 
kesehatan lingkungan yaitu melaksankan 
program jambanisasi. 

Kegiatan tersebut dilaksanakan 
melaui Kodim-Kodim jajaran Korem 
173/PVB yang memiliki 4 Kodim meliputi 
Kodim 1705/PN berkedudukan di 
Nabire, Kodim 1708/BN berkedudukan 
di Biak Kabupaten Biak Numfor, Kodim 
1709/Yawa berkedudukan di Serui 
Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kodim 
1714/Puncak Jaya berkedudukan di 
Mulia Kabupaten Puncak Jaya.

Menjadi Kapal Induk
Biak sebagai salah satu pulau terluar 

di wilayah Timur Indonesia memiliki 
arti yang sangat penting dan strategis 
masa depan pertahanan dan keamanan 
bangsa Indonesia dalam menghalau 
ancaman dan gangguan pertahanan 
keamanan baik yang datang dari dalam 
maupun luar negeri. Ancaman dari 
dalam negeri bisa saja berupa ancaman 
separatis di wilayah yaitu ancaman 
Organisasi Papua Merdeka yang hingga 
saat ini masih menggeliat dan menjadi 
ancaman prioritas di dalam negeri 
khususnya di Papua. 

Sedangkan ancaman dari luar 
negeri bisa berupa intervensi dan 
pencaplokan pulau/klaim negara asing 
terhadap pulau-pulau yang dimiliki 
oleh NKRI. Disadari bahwa Indonesia 
banyak memiliki pulau-pulau kecil dan 
terluar, kemudian hal itu mengandung 
kerawanan-kerawanan konflik 

 Majalah PALAGAN    Volume 17 No. III n Edisi September 2016

Prajurit Korem 173/PVB melaksanakan kegiatan karya bakti pembuatan rumah adat (Honai).



Volume 17 No. III n Edisi September 2016    Majalah PALAGAN  

999FOKUS 999FOKUS 9

Volume 17 No. III n Edisi September 2016    Majalah PALAGAN  

lainnya. “Untuk difungsikan sebagai 
Kapal Induk, pembangunannya tidak 
harus dimulai dari awal, dikarenakan 
sarana prasarana yang dibutuhkan 
sebagai pangkalan militer sebagian 
sudah terpenuhi salah satu contoh 
adanya lapangan terbang,” tegas 
Danrem. 

Ungkapan Danrem tentunya sejalan 
dengan apa yang telah direncanakan 
oleh Panglima TNI Jenderal TNI Gatot 
Nurmantyo, bahwa pulau-pulau yang 
bernilai strategis difungsikan sebagai 
kapal induk yang bisa dimanfaatkan 
untuk menampung pesawat tempur, 
pesawat transportasi dan dermaga kapal 
serta pembangunan sarana prasarana 
pendukung logistik lainnya untuk 
keperluan pertahanan. 

Rencana membangun pangkalan-
pangkalan baru untuk memperkuat 
kawasan Indonesia dalam menunjang 
dan menyukseskan Program Poros 
Maritim Dunia, dengan memanfaatkan 
pulau-pulau yang memiliki nilai strategis 
sebagai kapal induk. Contohnya Natuna 
terdepan di wilayah barat, Biak di Timur 
langsung ke Pasifik, Morotai di Utara dan 
Saumlaki di selatan.

Konsep yang disampaikan oleh 
Panglima TNI tentu sangat beralasan, 
hal ini demi menyelamatkan bangsa 
Indonesia dari ancaman, gangguan, 
hambatan dan tantangan terutama dari 
luar negeri. Sehingga kedepan negara-
negara tetangga dan negara lain tidak 
menganggap enteng kepada bangsa 
Indonesia. Indonesia adalah negara 
yang berdaulat dan terhormat yang 
menjunjung tinggi Politik Luar Negeri 
Bebas Aktif. (Redaksi)

dengan negara tetangga yang ingin 
menguasainya. Pengalaman lepasnya 
kepulauan Sipadan dan Ligitan ke 
tangan Malaysia, tentu menjadi pukulan 
yang sangat berat bagi bangsa Indonesia 
dimana wilayah kepulauan tersebut 
yang dahulu menjadi milik Indonesia 
kini tinggal hanya cerita pahit yang 
tidak mudah untuk lepas dari ingatan 
bangsa ini. Pengalaman pahit lepasnya 
Sipadan dan Ligitan ke tangan Malaysia 
agar tidak terlulang kembali dimasa-
masa kedepan. 

Terkait hal tersebut Komandan 
Korem 173/PVB mengatakan, Isu 
perbatasan menjadi hal yang penting 
untuk diperhatikan karena memiliki 
potensi terjadinya konflik yang 
dapat menjadi pemicu meningkatnya 
ketegangan dua negara bertetangga dan 
dapat berkembang mengarah kepada 
penggunaan kekuatan militer.

Kondisi tersebut dapat saja terjadi 
di perairan laut wilayah Korem 173/
PVB. Pulau terluar yang berbatasan 
langsung dengan perairan internasional 
yang berada di wilayah Korem 173/PVB 
adalah pulau Brassi dan pulau Fanildo. 
Saat ini kedua pulau tersebut sudah 
diamankan oleh pasukan TNI khususnya 
dari pasukan TNI AD dan TNI AL yang 
tergabung dalam Satgas Pengamanan 
Pulau Terluar. 

Kegiatan yang dilaksanakan oleh 
Satgas Pengamanan Pulau Terluar 
diantaranya melaksanakan pembinaan 
kepada masyarakat yang ada di pulau 
tersebut dan melaksanakan kegiatan 
patroli gabungan guna mencegah 
adanya kegiatan-kegiatan ilegal 
terutama kegiatan ilegal fishing yang 

dilakukan oleh nelayan asing.
Lebih jauh Danrem menjelaskan, 

Pada masa perang dunia kedua, pulau 
Biak dijadikan pangkal pertahanan 
tentara Jepang yang akhirnya berhasil 
direbut oleh tentara sekutu. 

Oleh karena itu bila ditinjau 
dari aspek sejarah maka pulau Biak 
merupakan salah satu pulau yang 
letaknya sangat strategis untuk 
pertahanan negara Indonesia dalam 
rangka menghadapi kemungkinan 
adanya ancaman negara asing. 
“Langkah-langkah preventif Korem 173/
PVB dalam melindungi pulau-pulau 
terluar yang ada di wilayah Korem agar 
tidak terjadi kasus seperti Sipadan-
Ligitan diantaranya ialah memberi 
perhatian kepada wilayah perbatasan 
khususnya pulau-pulau terluar dengan 
menempatkan pasukan untuk membina 
dan mengamankan masyarakat 
setempat, mendorong pemerintah 
daerah untuk senantiasa memberikan 
perhatian secara khusus dengan 
meningkatkan pembangunan di pulau-
pulau terluar tersebut dan mendorong 
semua pihak untuk memperkuat aspek 
kelembagaan, personel, dan regulasi 
pengelolaan administrasi perbatasan 
serta mengoptimalkan penataan potensi 
pengelolaan kelautan dan perikanan, “ 
ungkap Danrem.

Danrem mengungkapkan pulau Biak 
sama halnya dengan pulau Natuna, 
sangat memenuhi syarat bila difungsikan 
sebagai Kapal Induk. Pulau Biak bisa 
dimanfaatkan untuk menampung 
pesawat tempur, pesawat transportasi 
dan dermaga kapal serta pembangunan 
sarana prasarana pendukung logistik 

Prajurit  Yonif 753/AVT Sedang berlatih untuk kesiapan melaksanakan tugas Pam Pulau terluar.
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LAODE SUHARLIN 
MENJAGA BIBIR

SAMUDERA PASIFIK

Namanya Laode. Lengkapnya Laode Suharlin. Dia bukan seorang jenderal atau pejabat 
tinggi tetapi seorang babinsa dengan pangkat Sersan Satu. Meskipun demikian 

peranannya tidak kalah penting dalam menjaga keutuhan republik ini.

Oleh : Kolonel Inf Wahyu Handoyo, S.IP
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Padaido dengan 11 desa dan Distrik 
Aimando yang terdiri dari 13 desa.

Untuk mengelilingi seluruh 
wilayah binaanya, ayah dari empat 
ini membutuhkan waktu sekitar dua 
– tiga minggu. Selama kunjungannya 
ke kampung-kampung itu, dia harus 
meninggalkan keluarga tercintanya 
yang berada di pulau Biak. Sulitnya 
akses transportasi dan keadaan 
masyarakat yang terisolir tidak 
membuat suami dari Hahaty ini 
menyerah. Dia menyadari masyarakat 
yang tinggal di bibir Samudera Pasifik 
sangat membutuhkan kehadirannya.

Bagi masyarakat sendiri, kiprah 
Laode berdampak langsung pada aspek 
kehidupan dalam bidang kesehatan, 
ekonomi, maupun pendidikan. Mereka 
sadar pula kiprah Laode melebihi tugas 
pokok prajurit TNI yang dibebankan 
kepadanya. Mereka melihat dan 
merasakan sendiri bagaimana Laode 
rela menyeberangi lautan dengan 
perahu miliknya sendiri untuk selalu 
mengunjungi dan membina masyarakat 
setempat. 

Sebagai prajurit TNI Angkatan Darat 
seperti Laode, dalam melaksanakan 

Dari tepi Pelabuhan Tiptop, 
mata Laode memincing. 
Dia mengarahkan 
pandangan jauh ke arah 
Timur. Setelah yakin cuaca 

cerah, Laode mendorong perahu kecil 
meninggalkan dermaga yang terletak 
di Pulau Biak, Papua. Tujuannya adalah 
Pulau Pasi yang merupakan bagian dari 
Kepulauan Padaido. Seperti biasa dan 
sudah menjadi rutinitasnya, Laode 
mengunjungi kampung-kampung di 
kepulauan yang merupakan wilayah 
binaannya. 

Tiga jam lamanya Babinsa itu 
mengarungi lautan menuju Kepulauan 
Padaido. Sebuah kepulauan yang 
terletak di sebelah utara Pulau Papua. 
Biasanya Laode berangkat sendirian. Di 
penghujung bulan Juli lalu dia ditemani 
oleh seorang motoris. Sesekali Laode 
mengambil jerigen kecil yang disulap 
menjadi gayung. Dengan alat itu dia 
menimba air yang masuk ke dalam 
perahunya. Permukaan perahu hanya 
sekitar 15 cm dari permukaan air laut. 
Saat ombak menerjang, air pun masuk 
ke dalam perahu. 

Hamparan air laut yang begitu 
biru dan riak-riak ombak seolah saling 
berkejaran. Pemandangan indah berupa 
pulau-pulau kecil seolah mengantarkan 
Laode ke tempat tujuan. Kekhawatiran 
pun terkadang terbesit dalam hatinya 
tatkala perahu dari fiberglass dengan 
kekuatan 15 PK yang ditumpanginya 
kadang terhempas di samudera luas.

Di tengah perjalanan, Laode 
melemparkan benang nilon yang di 
bagian ujung dipasang kail untuk 
memancing ikan. Umpannya berupa 
bulu ayam yang berwarna merah dan 
kuning. Tak lama kemudian, pancingnya 
bergerak-gerak. Dengan segera dia tarik 
dan dapatlah seekor ikan kakap merah 
sebesar lengan orang dewasa. Ikan-ikan 
lain munyusul menjadi tangkapannya. 
Begitulah cara laode mengisi 
perjalanannya menuju kepulauan 
Padaido.

Belum juga perahu Laode merapat, 
masyarakat Kampung Samberpasi 
sudah menunggu di bibir pantai. 
Mereka melambai-lambaikan tangan 
menyambut kedatangan babinsa 
itu. Dari kejauhan mereka sudah 
dapat menduga perahu Laode dari 

kecepatan dan riak ombak yang 
dibelah oleh perahu tanpa semang atau 
cadik. Umumnya perahu masyarakat 
menggunakan cadik.

Bagi masyarakat kampung 
Samberpasi kehadiran Laode bukanlah 
hal baru. Sejak 17 Agustus 2012, 
Babinsa kelahiran Buton telah hadir 
ditengah mereka. Bagi masyarakat 
Kepulauan Padaido kehadiran Laode 
sangat berarti. Kedatangan Laode 
selalu ditunggu-tunggu oleh masyarakat 
Kampung Pasir. Masyarakat menyadari 
bahwa sosok Laode telah terbukti 
mengangkat tingkat perekonomian, 
kesehatan serta kesejahterakan 
masyarakat. Laode pun gembira tatkala 
menyaksikan sambutan masyarakat 
binaannya yang telah dianggap sebagai 
keluarganya sendiri.

Kepulauan Padaido merupakan 
gugusan pulau yang berada di bagian 
selatan Samudera Pasifik. Kepulauan 
ini merupakan bagian dari wilayah 
Kabupaten Biak Numfor Provinsi Papua. 
Kepulauan ini terdiri dari 18 pulau, 10 
pulau diantaranya tidak berpenghuni. 
Kepulauan Padaido terbagi dalam dua 
distrik atau kecamatan, yaitu Distrik 

“Laode adalah sosok yang mengangkat 
perekonomian, kesehatan serta 
kesejahteraan masyarakat”

Kebersamaan Sersan Laode dengan masyarakat 
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masyarakat jangan menggunakan bom dan bahan kimia 
untuk menangkap ikan. Kalau menggunakan bom, bukan saja 
membahayakan buat nelayan tetapi juga menghancurkan 
terumbu karang yang menjadi rumah bagi mahluk laut. Ikan-
ikan kecil pun akan mati sehingga generasi penerus tidak 
dapat menikmati pula. 

Sebagai Babinsa di Kodim 1708/BN, Laode mendapat 
tunjangan sebesar Rp. 1.250.000 pertiga bulan. Meskipun 
sudah ditambah dengan 10 liter bensin yang diberikan 
pimpinannya, semua itu belum mencukupi untuk operasional 
di lapangan yang bisa memakan waktu 2-3 minggu. Namun, 
Laode tidak mengeluh. Dia menyadari rekan-rekannya yang 
berjumlah sekitar 250-an orang sebagai Babinsa di Kodim 
1708/BN juga membutuhkan biaya operasional yang tidak 
sedikit pula.

Jauh dari mengeluh, Laode berupaya mandiri. Untuk 
menutupi kekurangan dia memancing ikan yang memang 
banyak bertebaran di Kepulauan Padaido. Hasilnya, dia 
gunakan untuk membeli bahan bakar, bahan makanan untuk 
hidup selama tugas, dan barang-barang kontak dengan 
masyarakat. Sekali bertugas Laode menghabiskan dana 
sebesar Rp. 1.778.000. Kebutuhan dana tersebut, meliputi 
biaya BBM 100 liter (Rp. 645.000), buah pinang dan rokok 
sebagai sarana kontak (Rp 548.000) serta kebutuhan sehari-

hari/makan dan minum, berupa beras, mie instan, roti 
kering, dan parafin (Rp 585.000). 

Tak ada keluh kesah yang muncul dalam menjalankan 
tugas. Dia melaksanakan dengan besar hati dan penuh 
keikhlasan. Tanpa mengharapkan sebuah balasan dari 
siapapun. Yang ada dalam benaknya adalah daerah kepulauan 
Padaido-Aimando tetap menjadi damai dan sejahtera dan 
tetap menyatu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan wilayah yang dilakukan oleh Laode Suharlin 
sangat ditopang oleh pengalaman hidup yang telah dilaluinya. 
Pendidikan pengembangan militer dan pengalaman tugas 
sebelumnya (tempur, Intelijen dan teritorial) sangat 
berpengaruh dalam pembentukan karakter prajurit ksatria 
pelindung rakyat. Motivasi terbangun dari rasa percaya diri 
yang kuat, kondisi ini membangkitkan militansi prajurit 
sejati untuk secara ikhlas dan sadar melakukan pengabdian 
terbaiknya kepada bangsa dan negaranya.

Upaya pembinaan wilayah yang dilakukan oleh Laode 
membuahkan hasil. Wilayah Kepulauan Padaido sangat 
kondusif dan perangkat adat berfungsi membantu aparat 
pemerintah dalam mengatur kehidupan bermasyarakat. 
Disamping itu roda perekonomian masyarakat terus 
mengalami peningkatan. Masyarakat pun berkomitmen untuk 
mengambil hasil laut dengan tetap menjaga kelestarian 
alam. Pemanfaatan hasil laut yang semula hanya untuk 
keperluan konsumsi masyarakat berkembang menjadi salah 
satu alternatif mata pencarian keluarga bagi masyarakat 
kepulauan Padaido. Saat ini masyarakat Kepulauan Padaido 
setiap hari Selasa, Kamis dan Sabtu mampu menjual ikan 
hasil tangkapannya ke pasar Bosnik di wilayah Biak dan 
sekitarnya.

Tak ada ratapan yang muncul dari diri Laode. Dia hanya 
memprihatinkan kondisi masyarakat yang masih harus terus 
ditingkatkan. Kehadiran guru-guru yang tidak tetap menjadi 
kesedihannya menyaksikan anak-anak yang tak dapat 
mengenyam pendidikan dengan baik. Di kepulauan Padaido 
hanya ada satu SD dan satu SMP. Sayangnya guru-guru jarang 
di tempat. “Yang kerja baik adalah guru pendatang. Tapi 
mereka setelah habis kontrak kembali ke tempat asalnya.”

Begitu pula dengan kesehatan. Memang dikedua distrik itu 
ada satu puskesmas pembantu (Pustu) tetapi tenaga dokter, 
perawat, tidak ada, sehingga masyarakat harus berobat ke 
Biak kala sakit atau menggunakan obat-obatan tradisional.

Di balik kekurangan dan lokasi yang terisolir, Laode 
melihat wilayah binaannya memiliki potensi yang besar untuk 
dikembangkan. Selain ikan dan kopra, Kepulauan Padaido 
dapat menjadi tujuan wisata yang menarik. Hampir seluruh 
pulau diselimuti dengan pasir putih yang lembut. Perairannya 
yang biru dan bening dapat menjadi tempat wisata yang 
membuat para pendatang berdecak kagum. Wilayah ini 
cocok untuk berenang, menyelam, atau main jet ski. “Pulau 
Nuri paling sering didatangi oleh turis. Pulau yang dikeliling 
karang itu di tengah-tengahnya ada telaga berwarnan biru 
dan bening sekali. Ikan-ikan bisa kelihatan. Burung-burung 
juga banyak disini,” ujarnya promosi.

tugasnya tidak pernah membawa senjata untuk menjaga 
kedaulatan negara. Meski demikian dengan gagah berani 
Laode rela menerjang ombak dan menantang cuaca yang tak 
bersahabat untuk mendampingi masyarakat. “Perahu saya 
arahkan lewat Selatan, sela-sela pulau. kalau lewat utara 
memang jalur lebih pendek. Tetapi kalau ada angin besar 
saya bisa terbawa ke tengah-tengah lautan dan hanyut. Jalur 
selatan lebih aman. Kalau ada angin besar saya bisa merapat 
ke pulau-pulau yang ada,” paparnya.

Dengan kehadiran Laode, masyarakat tidak merasa 
sendirian. Mereka juga terbantu dengan masukan yang 
diberikan Laode dalam cara menangkap ikan, mengolah 
kopra, dan mendatangkan pedagang dari Sulawesi. Dari 
sinilah kesejahteraan masyarakat mulai terdongkrak naik.

Untuk masalah lingkungan, Laode selalu berpesan agar 
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Kolonel Inf Wahyu, Kasi Intel Korem 
173/PVB, mengakui kiprah Laode sangat 
berperan di wilayahnya. Dia mengakui 
Laode mampu merangkul masyarakat 
dengan baik. Motivasi terbangun dari 
rasa percaya dirinya yang kuat. Kondisi 
ini membangkitkan militansi prajurit 
sejati untuk secara ikhlas dan sadar 
melakukan pengabdian terbaiknya 
kepada bangsa dan negaranya.

Wahyu melihat apa yang dilakukan 
Laode sejalan dengan arahan dari 
Komandan Korem 173/PVB Brigjen TNI 
Tri Soewandono. Anggota harus diberi 
pemahaman untuk berbuat yang terbaik 
dalam pengabdian sesuai tugas dan 
tanggung jawab jabatan masing-masing. 
Menyadari akan keterbatasan dukungan 
dari negara maka setiap prajurit harus 
kreatif dan jeli melihat potensi wilayah 
yang dapat dijadikan sarana mendukung 
tugas dilapangan, tentunya tetap 
memperhatikan peraturan dan undang-
undang yang berlaku.

Perasaan Wahyu sejalan dengan 
tanggapan masyarakat. Bagi 
masyarakat, kehadiran Laode menjadi 
teman bagi mereka dalam kehidupan 
sehari-hari. Oleh karena itu, mereka 
menerima kedatangan Laode dengan 
tangan sangat terbuka. 

Otto Aibui, salah satu tokoh 
masyarakat, menyatakan bahwa Laode 
sangat membimbing masyarakat untuk 
lebih maju. “Babinsa kami sangat baik 
hati dan tidak pernah marah dan kasar 
kepada masyarakat. Kami senang sekali 
Bapak Laode ada disini bersama kami. 
Walaupun beliau bukan orang Papua 
tapi Bapak Laode sangat baik dan 
memperhatikan kesulitan kami. Kalau 
bisa beliau tidak pindah tinggalkan 

kampung kami. Bapak Laode 
sudah banyak berbuat untuk 
kampung kami, karena berkat 
beliau kami merasa aman dan 
kampung kami jadi lebih maju 
dan sejahtera,” Ujar Otto Aibui. 

Pengakuan senada 
disampaikan pula oleh Kepala 
Kampung Samberpasi Emanuel 
Sarakan. Samberpasi adalah 
salah satu kampung Kepulauan 
Padaido. Dia menyampaikan 
bahwa kedatangan Laode sangat 

berarti buat masyarakat. “Bapak Laode 
selalu berdiskusi dengan kami tentang 
permasalahan yang ada dan Bapak 
Laode sering memberi nasihat dan jalan 
terbaik dalam pemecahan masalah. 
Kami selalu laporkan setiap tamu yang 
datang ke kampung kami melalui buku 
catatan tamu yang telah dibuat oleh 
Bapak Laode.”

Kedua pernyataan tokoh masyarakat 
itu dibenarkan oleh Kepala Distrik 
Aimando Robert Rumaropen. Dia 
melihat Laode sangat mendukung 
perkembangan di daerahnya. “Bapak 
Laode sangat tegas dan disiplin dalam 
melaksanakan tugasnya. Salah satu 
contoh beliau selalu berada di perairan 
pulau ini selalu melihat dan memantau 
perbuatan pelaku-pelaku perusak 
lingkungan seperti penggunaan bahan 
peledak saat penangkapan ikan. Jadi 
keberadaan Bapak Laode sangat berarti 
bagi kami khususnya dalam membantu 
memajukan daerah kami.”

Pengakuan tulus dari tokoh- tokoh 
masyarakat ini membuktikan betapa 
kehadiran sosok Babinsa di daerah 
atau di pelosok pulau yang terisolir 
sangat dibutuhkan masyarakat. Hal ini 
terlihat nyata bagaimana masyarakat 
membanggakan Laode dan satuannya, 
yaitu Koramil 01 Kodim 1708/BN.

Acap kali masyarakat menyuguhkan 
acara buat Laode dan tamu yang datang 
dari Biak dan Jakarta. Seperti akhir 
Juli lalu, masyarakat membuat api 
unggun. Batang-batang pohon yang 
disusun menjadi rangka berbentuk segi 
empat. Tingginya sekitar 10 meter. 
Bagian dalam diisi dengan pelepah daun 
kelapa yang sudah dikeringkan. Dandim 
1708/BN  yang hadir dalam kesempatan 
itu diminta sebagai tamu kehormatan 
untuk menyalakannya. Dalam sekejap 

api pun menyala. Api unggun ini dapat 
di saksikan dari kejauhan karena api 
berkobar dengan hebat. 

Laode, beserta masyarakat, dan 
para tamunya berdiri mengitari api 
unggun. Acara pun dimulai dengan 
menyanyikan lagu Indonesia Raya 
secara khidmat. Semua penduduk yang 
hadir menyanyikan lagu Indonesia 
Raya, lagu kebangsaan Indonesia. 
Setelah berdoa bersama, mereka 
bernyanyi dengan meriah sambil 
menari. Jauh dari keramaian kota 
dan seremonial belaka, masyarakat 
menikmati kebersamaan yang tulus. 
Di sebuah pulau yang terpencil dan di 
tengah Samudera Pasifik. Suasana itu 
terbangun berkat seorang Babinsa. 
Laode, namanya.(Redaksi)
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TANGGAPAN MASYARAKAT 
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Danrem 173/PVB

BRIGJEN TNI
TRI SOEWANDONO:

“Tugas Prajurit Menjaga Keamanan 
dan Berbuat yang Terbaik 

bagi Masyarakat”

Wilayah binaan Korem 173/Praja Vira Braja memang 
tidak seluruh Papua tetapi memiliki beragam bentuk. 
Mulai dari pantai, daratan rata, dan pegunungan 
yang dilengkap sungai dan lembah-lembah. Jauh dari 
daratan, Korem ini memiliki tanggung jawab untuk 
menjaga berbagai kepulauan yang terhampar di utara 
Pulau Papua dan berhadapan langsung dengan negara 
Filipina dan Samudera Pasifik. Keberagaman ini pun 
seiring dengan komposisi penduduknya yang tidak 
hanya dihuni masyarakat lokal tetapi pendatang dari 
berbagai antero Nusantara. 
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Korem 173/Praja Vira 
Braja memiliki cakupan 
wilayah meliputi 
delapan kabupaten. 
Antara lain Kabupaten 

Nabire, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten 
Paniai, Kabupaten Puncak Jaya, 
Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten 
Supiori, Kabupaten Kepulauan Yapen, 
Kabupaten Waropen.

Di wilayah inilah Brigjen TNI Tri 
Soewandono menjadi Komandan Korem 
173/PVB sejak 10 April 2015. Menyadari 
bahwa sebelumnya tidak pernah 
bertugas di Pulau Cenderawasih, 
julukan Pulau Papua, Tri mencoba 
menggali berbagai informasi. Pria yang 
pernah bertugas di Aceh, Ambon, dan 
Timtim ini pun membaca buku tentang 
Papua. “Untunglah pengalaman 
tugas saya di berbagai daerah konflik 
membantu saya dalam menjalankan 
tugas di sini,” ujarnya kepada Tim 
redaksi Palagan ketika ditemui di 
Markas Korem 173/PVB di Biak. 

Pria kelahiran Surabaya, 21 
Desember 1963 ini menyadari 
tugasnya tidak mudah. Apalagi pada 
saat awal bertugas di Papua situasi 
keamanan masih cukup panas. Untuk 
itu dia mencoba datang ke setiap pos 
keamanan di wilayah yang menjadi 
tanggung jawabnya. Di tempat-tempat 
itu suami dari Dwi Rakhmawati dan 
bapak dua anak ini tinggal dan makan 
bersama pasukan yang bertugas di 
sana. Dalam berbagai kesempatan Tri 
menyampaikan agar para prajurit tidak 

terpancing tetapi coba membangun 
relasi yang baik di tengah masyarakat 
untuk menjaga keutuhan NKRI. 

Dia menilai, konsep sinergitas 
harus kuat antara semua instansi dan 
komponen masyarakat yang ada di 
wilayah Kabupaten Biak Numfor dan 
kabupaten lain yang ada di wilayah 
binaan Korem 173/PVB. Maka setiap 
prajurit harus selalu giat dalam 
berbuat yang terbaik bagi masyarakat, 
terutama bagi satuan teritorial dan 
babinsa yang merupakan ujung tombak 
Binter di wilayah.

Oleh karena itu, Tri melihat 
tugas Komando Resort Militer 
173/Praja sebagai salah satu 
Komando Kewilayahan bukan hanya 

melaksanakan tugas sebagai Pembina 
kewilayahan saja. Namun kehadiran 
prajurit TNI harus mampu menjadi 
salah satu perekat atas kemajemukan 
masyarakat yang berada di wilayah 
kepulauan Biak Numfor dan menjadi 
salah satu pendorong pembangunan di 
daerah itu. Berikut wawancara lengkap 
dengan lulusan Akmil tahun 1986 ini:

Dalam rangka percepatan 
pembangunan di wilayah ini, 

bagaimana peranan Korem di sini 
dan terobosan-terobosan apa yang 
telah dilakukan?

Terobosan yang telah di lakukan 
oleh Korem 173/PVB dalam ikut 
serta percepatan pembangunan di 
wilayah yaitu dengan melakukan 
kegiatan serbuan teritorial yang 
hasilnya langsung di rasakan oleh 
seluruh masyarakat dan kegiatan ini 
dilakukan secara serentak oleh satuan 
teritorial. Kegiatan ini dalam rangka 
menindak lanjuti program yang sudah 
menjadi program pemerintah baik 
berupa ketahanan pangan ataupun 
membantu peningkatan kesejahteraan 
masyarakat di bidang kesehatan 
lingkungan yaitu melaksankan program 
jambanisasi. 

Bagaimana dengan partisipasi 
dan peran aktif masyarakat biak 
dalam pembangunan wilayah?

Dalam pembangunan wilayahnya 
masyarakat Biak turut berperan 
aktif serta mempunyai semangat dan 
motivasi sangat baik. Semua itu dapat 
dilihat dari kegiatan-kegiatan yang 
merupakan program dari Korem 173/
PVB seperti karya bakti ataupun TMMD, 
masyarakat sangat antusias dalam 
mendukung dan ikut berperan dalam 
kegiatan tersebut. 

Masyarakat di Biak memiliki 
keanekaragaman agama, suku, 
dan adat istiadat. Apakah sering 
muncul permasalahan dihadapkan 
dengan kondisi tersebut? 
Bagaimana solusi yang diambil?

Untuk di wilayah Kabupaten Biak 
Numfor belum pernah ada muncul 

Kehadiran prajurit TNI harus 
mampu menjadi salah satu perekat 

atas kemajemukan masyarakat.

Danrem 173/PVB Birigjen TNI Tri Soewandono saat diwawancarai tim redaksi majalah Palagan
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permasalahan yang berkaitan dengan 
perbedaan suku, agama, adat istiadat 
dan budaya. Hal ini terbangun karena 
adanya kesadaran dari masyarakat 
Biak yang ingin Kabupaten Biak Numfor 
menjadi zona damai dan maju dalam 
segala bidang pembangunan, serta 
adanya dukungan dari semua unsur 
instansi pemerintahan yang ada di 
Kabupaten Biak Numfor yang saling 
bersinergi dalam pelaksanaan tugasnya. 
Semua itu tercermin dari adanya 
kegiatan tatap muka dari semua tokoh 
baik adat, masyarakat dan agama yang di 
hadiri oleh FORKOPINDA dan bertempat 
di Kantor Bupati Kabupaten Biak Numfor 
atau ditempat yang telah disiapkan.

Masyarakat yang ada di daerah 
ini tentunya bukan hanya 

orang Biak asli, tapi ada juga 
masyarakat pendatang, bagimana 
suasana kerukunan hidup antara 
masyarkat asli dan pendatang?

Kehidupan toleransi bermasyarakat di 
Kabupaten Biak Numfor berjalan sangat 
baik dengan saling menghargai segala 
perbedaan baik agama maupun adat 
budaya dari masing-masing masyarakat, 
karena semua itu akan menjadi modal 
dasar yang sangat penting dalam 
pembangunan di wilayah Kabupaten 
Biak Numfor. Dengan terbangunnya 
toleransi yang tinggi terhadap perbedaan 
yang ada akan terciptanya keamanan 
wilayah yang kuat dan kondusif serta 
akan dapat memperlancar pembangunan 
wilayah Kabupaten Biak Numfor baik 
SDM maupun pembangunan infrastruktur 
lainnya.

Bagaimana sinergitas Korem 
173/PVB dengan FKPD (Forum 
Komunikasi Pimpinan Daerah) 
setempat dalam hal ini Pemda 
dengan Polri dalam membangun 
Kabupaten Biak Numfor?

Sinergitas pelaksanaan tugas kerja 
untuk di wilayah Korem 173/PVB sangat 
baik dan kompak antara Korem 173/
PVB dengan seluruh instansi yang ada 
di wilayah Kabupaten Biak Numfor. 
Baik dengan Pemda setempat, Polri, 
TNI AL dan TNI AU yang bertujuan 
untuk membangun Kabupaten Biak 
Numfor, baik dari aspek keamanan 
wilayah serta membantu peningkatan 
kesejahteraan masyarakat melalui 
program-program Pemda.

Mengingat wilayah Korem 173/
PVB berbatasan langsung dengan 
Negara Filipina dan laut lepas 
samudera Pasifik. Konsep apa 
yang diterapkan dalam menjaga 
wilayah perbatasan NKRI dengan 
negara tetangga?

Indonesia mempunyai potensi isu 
perbatasan hampir diseluruh wilayah 
yang berbatasan langsung dengan 
negara tetangga. Isu perbatasan 
menjadi hal yang penting untuk 
diperhatikan, karena masih belum 
jelasnya batas antar negara yang 
disepakati. Apabila batas antar negara 
belum jelas, dapat menimbulkan 
konflik perbatasan yang dapat 
menjadi pemicu meningkatnya 
ketegangan dua negara bertetangga 
dan dapat berkembang mengarah 
kepada penggunaan kekuatan militer. 
Kondisi tersebut dapat saja terjadi 
di perairan laut wilayah Korem 173/
PVB. Pulau terluar yang berbatasan 
langsung dengan perairan internasional 
yang berada di wilayah Korem 173/
PVB adalah pulau Brassi dan pulau 
Fanildo. Saat ini kedua pulau tersebut 
sudah diamankan oleh pasukan TNI 
khususnya dari pasukan TNI AD dan 
TNI AL yang tergabung dalam Satgas 
Pengamanan Pulau Terluar. kegiatan 
yang dilaksanakan oleh Satgas 
Pengamanan Pulau Terluar diantaranya 
melaksanakan pembinaan kepada 
masyarakat yang ada di pulau tersebut 
dan melaksanakan kegiatan patroli 

Danrem 173/PVB Birigjen TNI Tri Soewandono
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gabungan guna mencegah adanya 
kegiatan-kegiatan ilegal terutama 
kegiatan ilegal fishing yang dilakukan 
oleh orang-orang asing.

Panglima TNI pernah 
menyampaikan tentang rencana 
pulau-pulau yang bernilai straregis 
akan difungsikan sebagai “kapal 
induk”, sebagaimana telah 
dilakukan di Kepulauan Natuna. 
Apakah mungkin hal itu juga bisa 
diterapkan di kepulauan Biak ini?

Pada masa Perang Dunia kedua, 
Pulau Biak dijadikan pangkalan 
pertahanan tentara Jepang yang 
akhirnya berhasil direbut oleh tentara 
sekutu. Oleh karena itu bila ditinjau 
dari aspek sejarah maka pulau Biak 
merupakan salah satu pulau yang 
letaknya sangat strategis untuk 
pertahanan negara Indonesia dalam 
rangka menghadapi kemungkinan 
adanya ancaman negara asing. Pulau 
Biak sama halnya dengan pulau 
Natuna, sangat memenuhi syarat 
bila difungsikan sebagai “kapal 
induk”. Pulau Biak bisa dimanfaatkan 
untuk menampung pesawat tempur, 
pesawat transportasi dan dermaga 
kapal serta pembangunan sarana 
prasarana pendukung logistik lainnya. 
Pembangunan pangkalan militer TNI 
AD, AU dan AL di pulau Biak bila 
dijadikan sebagai “Kapal Induk”, 
untuk merealisasikan hal tersebut 
pembangunananya tidak dimulai dari 
awal, dikarenakan sarana prasarana 
yang dibutuhkan sebagai pangkalan 
militer sebagian sudah terpenuhi salah 
satu contoh adanya lapangan terbang. 

Beberapa tahun lalu Indonesia 
telah kehilangan pulau Sipadan-
Ligitan, bagaimana langkah 
preventif Korem 173/PVB dalam 
melindungi pulau-pulau terluar 
yang ada di wilayah Korem 
agar tidak terjadi kasus seperti 
Sipadan-Ligitan?

Langkah-langkah preventif Korem 
173/PVB dalam melindungi pulau-pulau 
terluar yang ada di wilayah Korem agar 
tidak terjadi kasus seperti Sipadan-
Ligitan diantaranya ialah memberi 
perhatian kepada wilayah perbatasan 
khususnya pulau-pulau terluar dengan 

menempatkan pasukan untuk membina 
dan mengamankan masyarakat 
setempat, mendorong pemerintah 
daerah untuk senantiasa memberikan 
perhatian secara khusus dengan 
meningkatkan pembangunan di pulau-
pulau terluar tersebut dan mendorong 
semua pihak untuk memperkuat aspek 
kelembagaan, personel, dan regulasi 
pengelolaan administrasi perbatasan 
serta mengoptimalkan penataan 
potensi pengelolaan kelautan dan 
perikanan.

Berkaitan dengan kelompok 
separatis Papua yang saat 
ini masih ada, langkah apa 
yang ditempuh Korem untuk 
meminimalisir gerakan separatis 
khususnya di Biak?

Ancaman disintegrasi berupa 
gerakan separatis Papua masih menjadi 
ancaman nyata bagi persatuan dan 
kesatuan bangsa, khususnya di wilayah 
Papua. Dalam menghadapi ancaman 
gerakan separatisme tersebut, hanya 
dapat dilakukan secara menyeluruh 
dan damai. Pemerintah daerah beserta 
seluruh stake holder yang ada di 
wilayah Korem 173/PVB harus didorong 
untuk meningkatkan pembangunan 

terutama di bidang pendidikan, 
kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi 
rakyat. Gerakan separatis di Papua 
meskipun jumlahnya makin kecil, 
masih tetap menjadi ancaman bagi 
stabilitas keamanan di NKRI. Untuk 
meminimalisir gerakan separatis Papua, 
kita semua harus terus mengupayakan 
untuk menyelesaikan permasalahan 
separatisme ini, baik dengan cara 
represif terhadap kelompok separatis 
bersenjata dengan tetap menghormati 
hak-hak asasi manusia maupun 
secara persuasif melalui upaya-
upaya meningkatkan keadilan dan 
kesejahteraan masyarakat, sehingga 
penyelesaian ini dapat diselesaikan 

secara komprehensif dan menyeluruh 
dalam kerangka tetap tegaknya NKRI. 
Peningkatan kesejahteraan masyarakat 
di daerah rawan dapat dilakukan 
melalui perbaikan akses masyarakat 
lokal terhadap sumber daya ekonomi 
dan pemerataan pembangunan antar 
daerah. Oleh karena itu, langkah yang 
diperlukan untuk menyelesaikannya 
harus komprehensif dan menyeluruh 
dalam semua bidang ideologi, politik, 
ekonomi, sosial, budaya, pertahanan 
dan keamanan. 

Terkait dengan program serbuan 
teritorial, apa saja yang telah di 
lakukan Korem 173/PVB hingga 
saat ini dan bagaimana hasilnya?

Program serbuan tertorial yang 
telah dilakukan oleh Korem 173/PVB 
sampai dengan saat ini dan masih 
berjalan adalah membantu masyarakat 
dalam pembuatan jamban bagi 
masyarakat yang tidak mampu, dan 
pelaksanaan kegiatan ini di lakukan 
sepanjang tahun hingga mencapai 
satu juta jamban dimana program ini 
dicanangkan oleh pemerintah pusat 
dan pimpinan TNI AD. Ada juga program 
ketahanan pangan dengan menurunkan 
para babinsa melaksanakan tugas 

pendampingan kepada petani atau 
kelompok tani atau masyarakat 
untuk membiasakan bercocok tanam 
dilahannya guna meningkatkan 
ketahanan pangan di lingkungan 
masyarakat sesuai dengan komoditas 
tanaman dan kondisi geografis dengan 
daerahnya masing-masing.

Apakah program serbuan 
teritorial yang dilaksanakan 
selama ini dapat membantu 
peningkatan kesejahteraan 
setempat?

Hasil dari kegiatan serbuan teritorial 
sangat membantu peningkatan 
kesejahteraan masyarakat yang selama 

“Batas antar negara yang belum jelas, 
dapat menimbulkan konflik perbatasan 

yang dapat menjadi pemicu meningkatnya 
ketegangan dua negara bertetangga.”
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ini belum terjangkau oleh Pemda 
setempat, salah satunya program 
jambanisasi dimana program ini menitik 
beratkan kepada masyarakat yang 
belum mampu memiliki jamban di 
rumahnya. Program ini bertujuan untuk 
membantu merubah kebisaan serta 
membangun kesadaran masyarakat 
bahwa pentingnya menjaga dan 
memelihara kesehatan lingkungan serta 
hidup sehat. 

Hambatan apa yang menonjol 
dalam pelaksanaan serbuan 
teritorial dan upaya apa yang di 
lakukan untuk mengatasinya?

Dalam pelaksanaan serbuan 
teritorial di wilayah Korem 173/
PVB hambatan yang menonjol 
terdapat pada kondisi geografis dan 
infrastruktur di wilayah pedalaman. 
Untuk mengatasi hal tersebut 
peran dari Babinsa harus lebih aktif 
dan melakukan tindakan dengan 
mendatangi wilayah yang belum 
terjangkau dikarenakan transportasi 
yang belum ada, dengan melakukan 
kerjasama instansi terkait untuk 

bersama sama melakukan serbuan 
teritorial yang hasilnya langsung 
dapat dirasakan atau dimanfaatkan 
masyarakat secara langsung. 

Apa saja suka duka yang 
dirasakan selama memimpin 
Korem 173/PVB hingga saat ini 
dalam melakukan pembinaan di 
wilayah Biak?

Suka duka saya selaku Danrem 
173/PVB dalam melakukan pembinaan 
wilayah Biak, dalam melaksanakan 
tugas yang merupakan amanah dari 
pimpinan harus saya laksanakan 
dengan dasar keihklasan sehingga 
dalam mengemban tugas dimanapun 
terasa ringan dan penuh suka, khusus 
untuk pembinaan korem 173/PVB yang 
wilayahnya luas dan kondisi geografisnya 
yang berat di mana sarana transportasi 
masih terbatas khususnya transportasi 
jalur darat. Memang merupakan 
tantangan tersendiri bagaimana saya 
bisa memberikan perhatian kepada 
prajurit yang bertugas di wilayah 
pedalaman yang jauh dari keluarganya 
walaupun hanya dengan berkunjung 

dan menanyakan keadaannya itu sdh 
merupakan salah satu pembinaan yang 
wujudnya sebuah perhatian atasan 
kepada bawahan yang mampu menjaga 
moril anggota, semua itu bukan 
merupakan kendala yang menjadikan 
duka dalam saya membina wilayah 
Korem 173/PVB termasuk personelnya, 
tapi merupakan suka dalam saya 
membina wilayah Korem 173/PVB 
dengan suka apapun tugas tanggung 
jawab yang ada pada saya akan 
terasa ringan dan akhirnya saya dapat 
melaksanakan tugas dengan baik.

Apa harapan sebagai Danrem 
173/PVB kepada para prajurit 
dan PNS Korem 173/PVB saat ini 
maupun ke depan?

Harapan saya kepada para prajurit 
dan PNS Korem 173/PVB saat ini 
maupun kedepan tetap semangat 
di manapun bertugas dan berada 
bekerjalah dengan baik serta hindari 
pelanggaran ataupun hal-hal yang akan 
merusak diri sendiri dan keluarga serta 
tingkatkan keimanan dan ketakwaan 
kepada Tuhan YME.(Redaksi)

Prajurit Yonif 753/AVT saat melaksanakan latihan pengamanan pantai
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TATAP MUKA KASAD DENGAN 
PEMRED NASIONAL

KASAD OLAHRAGA BERSAMA

Kasad Jenderal TNI Mulyono menyerahkan 
buku “ Pengabdian Prajurit Kartika” kepada 
para Pemimpin Redaksi Media Cetak/
Elektronik Nasional, pada acara tatap muka 
dan Lounching buku “ Pengabdian Prajurit 
Kartika”. Acara dihadiri oleh pejabat 
teras TNI AD dan para Pemimpin Redaksi 
Nasional, di Gedung Balai Kartini, 
Rabu, 10 Agustus 2016.

Kasad Jenderal TNI Mulyono, saat 
melaksanakan olahraga bersama dengan 
prajurit dan PNS Mabesad, di lapangan 
Mabesad (5/8). Kegiatan olah raga 
seperti ini merupakan kegiatan rutin yang 
dilaksanakan oleh Kasad, Wakasad dan para 
Asisten/Wakil Asisten bersama personel di 
lingkungan Mabesad pada minggu pertama 
setiap bulan.

Kasad Jenderal TNI Mulyono melantik 
648 perwira muda lulusan pendidikan 
pembentukan perwira (Diktuk PA) TNI AD 
Tahap I TA 2016, di Lapangan Wiradhika 
Secapa AD, Bandung, (1/8). Lulusan 
terbaik untuk perwira muda pria diraih 
oleh Letda Czi Supriyanto asal Pusdikzi. 
Sedangkan Perwira muda Kowad terbaik 
diraih oleh Letda Cba Tuminas asal 
Pusdikbekang.

KASAD LANTIK PERWIRA MUDA
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KASAD BUKA YONGMOODO

KUNJUNGAN KERJA KASAD KE 
PULAU RONDO

Kasad Jenderal TNI Mulyono, bertindak 
selaku Irup pada upacara pembukaan 
kejuaraan BDM Yongmoodo piala Kasad ke-6 
TA. 2016, yang bertempat di GOR Pardede 
Hall jalan Syaelendra Medan, Selasa 
(02/08/2016). Pada kesempatan tersebut 
Kasad mengatakan Kejuaraan ini di jadikan 
sebagai ajang oleh para atlet Yongmoodo 
TNI AD, dan juga untuk uji tanding dan 
unjuk kemampuan serta memantapkan 
ketangkasan bela diri.

Kasad Jenderal TNI Mulyono mengunjungi 
Kodam IM pada tanggal 30 Agustus 2016, 
disela-sela kunjungan kerja, beliau 
berkunjung ke Pos Pam Pulau terluar Pulau 
Rondo. Selain mengunjungi Pulau Rondo 
Kasad juga melakukan kunjungan kerja ke 
Yonif 115/Macan Lauser, Yonif 116/ Garda 
Samudra, Yonif Raider 112/ Dharma Jaya 
dan Yonkav 11/Serbu.

Kasad Jenderal TNI Mulyono mengatakan 
prajurit harus berdisiplin, jago perang, jago 
tembak, jago beladiri dan memiliki fisik yang 
prima. Hal tersebut dikatakan Kasad saat 
memberikan pengarahan kepada prajurit, 
PNS dan anggota Persit Kodam II/Swj Kamis 
16 Juni lalu. Selain memberikan pengarahan 
di Kodam II/Swj, Kasad juga memberikan 
pengarahan kepada Perwira Kodiklat dan 
kepada Taruna Akademi Militer Magelang.

20 INFO KOMANDO20

KASAD : PRAJURIT HARUS
DISIPLIN, JAGO PERANG, TEMBAK, 
BELA DIRI & FISIK PRIMA
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HALAL BIHALAL KASAD 
DENGAN PENGURUS
BESAR PJSI

KASAD RESMIKAN
KAPAL ADRI-L 
(LCU-1200)

Jenderal TNI Mulyono sebagai Ketua 
Umum Persatuan Judo Seluruh 
Indonesia (PJSI) periode 2016-2021, 
menghadiri Halal Bihalal serta Ramah 
Tamah dengan pengurus besar PJSI 
lama beserta jajarannya, di Balai 
Kartini Jakarta, Rabu, 13 Juli 2016.

Kasad Jenderal TNI Mulyono 
meresmikan beroperasinya Kapal 
ADRI-L yang merupakan Kapal pendarat 
serbaguna 1200 Dead Weight Tonnage 
(DWT) yaitu KM ADRI -L di Galangan 
II PT. Dok Kodja Bahari Tanjung Priok, 
Kamis, 28 Juli 2016.

Tujuh jabatan penting di jajaran TNI 
Angkatan Darat yaitu Aspam Kasad, 
Asops Kasad, Pangdam II/Sriwijaya, 
Pangdam V/Brawijaya, Pangdam 
VI/Mulawarman, Danpusterad dan 
Kadispsiad diserahterimakan. Acara serah 
terima jabatan dipimpin oleh Kepala 
Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal 
TNI Mulyono, bertempat di Aula A.H. 
Nasution Mabesad, Jakarta, Selasa, 12 
Juli 2016.

TUJUH JABATAN PENTING 
JAJARAN TNI AD 
DISERAHTERIMAKAN

Volume 17 No. III n Edisi September 2016    Majalah PALAGAN  



 Majalah PALAGAN    Volume 17 No. III n Edisi September 2016

22 SERBA-SERBI22

Kini keadaan di Desa Morella dan Desa Mamala sudah sangat kondusif. Warga di kedua desa 
itu tak ada lagi menyimpan dendam dan telah hidup bertetangga seperti desa-desa lainnya 

tanpa ada ketakutan. Atas ketokohan dan pendekatan yang berbeda, menyambungkan 
silaturahmi 2 desa, sejumlah tokoh melabelkan apa yang dilakukan Pangdam XVI/Pattimura 

Mayjen TNI Doni Monardo sebagai ‘Emas Putih’.

Konflik menahun antar 
warga Desa Mamala 
dan Morella yang 
berada di Jazirah 
Leihitu tersebut cukup 

banyak menyebabkan korban jiwa 
berjatuhan. Konflik tercatat terjadi 
pada tahun 2008 dan 2013. Konflik 
terakhir terjadi pada Juli 2015 akibat 
seorang putra daerah yang merupakan 
anggota Brimobda Polda Maluku tewas 
akibat terkena pecahan bom rakitan 
saat melerai dan mencari otak pelaku 
penganiayaan.

Bahkan belum lama ini Kapolresta 

Ambon juga menjadi korban 
saat berusaha melerai pecahnya 
konflik lanjutan. Satu hal kecil 
dapat menimbulkan pertikaian 
berkepanjangan dan akhirnya 
menyebabkan pecahnya pertarungan 
antar warga kedua desa.

Akibat konflik, warga Morella tidak 
bisa melewati Desa Mamala jika hendak 
pergi ke Kota Ambon. Mereka terpaksa 
harus menggunakan transportasi air 
melalui laut dari desa tetangga atau 
dengan akses jalur darat lainnya namun 
dengan jalan memutar dua kali lipat. 
Tentu saja ini menjadi kendala apalagi 

jika ada warga yang sakit dan harus 
segera dirujuk ke rumah sakit di kota.

Hingga pada akhirnya warga 
Mamala dan Morella yang diwakili 
oleh para tokoh desa serta adatnya 
menandatangani perjanjian 
perdamaian pada 23 April 2016 di 
Dermaga Kayu Tapal Kuda. Proses 
perdamaian yang diprakarsai oleh 
Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI 
Doni Monardo itu tidaklah mudah dan 
memerlukan waktu cukup panjang.

Setelah melakukan kunjungan 
pertamanya di kedua desa pada 
Agustus 2015, Mayjen Doni memulai 

Suasana Perdamaian antara Tokoh Adat/Desa Morella dan Desa Mamala usai Konflik panjang

KISAH ‘EMAS PUTIH’ 
  DAMAINYA 2 DESA USAI KONFLIK PANJANG 
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berbagai upaya untuk mendamaikan 
warga Desa Mamala dan Morella. 
Sejumlah pendampingan dan 
pembinaan dilakukan oleh jajaran 
Kodam Pattimura seperti salah satunya 
adalah program pelatihan budidaya 
bibit ikan dan pohon di kedua desa.

Mayjen TNI Doni dan jajarannya 
juga melakukan sejumlah pertemuan 
dengan masyarakat kedua desa, 
menyelenggarakan survei untuk 
mengetahui apa yang diinginkan warga. 
Juga menjadi mediator serta fasilitator 
pihak-pihak yang selama ini terlibat 
konflik.

 “Data yang kami peroleh tidak 
sedikit korban yang berjatuhan, baik 
korban jiwa maupun harta benda. 
Alhamdulillah ada masukan dan 
pemikiran. Mula-mula kita lakukan 
proses pelatihan budidaya kelautan dan 
perkebunan,” ujar Mayjen Doni, Rabu 
(6/7/2016).

Program pelatihan itu menjadi 
titik awal bagi proses perdamaian 
karena strategi yang dilakukan adalah 
bagaimana Mayjen Doni dan jajarannya 
mengatur agar perwakilan dari kedua 
desa bisa tidur berdampingan dengan 
tempat tidur saling bersebelahan. 
Kodam Pattimura melibatkan pihak-
pihak yang selama ini terlibat 
konflik pada program pelatihan itu. 
“Alhamdulillah, karena hanya satu 
fasilitas yang diberikan maka satu sama 

lainnya harus bisa berkomunikasi,” 
kata mantan Danjen Kopassus tersebut.

Proses perdamaian terus berlanjut 
dengan berbagai kegiatan yang 
didelegasikan kepada jajaran Korem 
151/Binaiya. Bahkan sejumlah 
perwakilan Desa Mamala dan 
Morella juga diberangkatkan untuk 
melaksanakan Ibadah Umroh ke 
Mekah bersama-sama guna menunjang 
rekonsiliasi dan akhirnya kesepakatan 
perdamaian pun terjadi.

“Apa yang kita lakukan tentunya 
sebuah semangat untuk menciptakan 
kerukunan yang abadi. Memang 
semuanya tergantung atau berpulang 
kepada seluruh tokoh masyarakat, 
namun demikian saya melihat ada 
semangat yang luar biasa dari semua 
tokoh termausuk warga,” sebut 
Pangdam.

Rekonsiliasi ini tentunya juga 
melibatkan berbagai unsur baik Bupati 
Maluku Tengah Abua Tuasikal, Gubernur 
Maluku M Said Assaggaf dan pihak 
eksekutif maupun legislatif daerah. 
Serta pastinya pihak kepolisian.

Perjanjian perdamaian juga diikuti 
dengan program-program lainnya yang 
dapat menjawab permasalahan yang 
selama ini menjadi simpul-simpul 
negatif pemicu timbulnya konflik 
kembali terjadi. Yakni penegakan 
hukum yang transparan dan profesional 
seperti peredaran minuman keras, 

pemberdayaan masyarakat desa, 
peningkatan kualitas SDM melalui 
pendidikan kejuruan bagi warga kedua 
desa dengan potensinnya masing-
masing, dan sebagainya.

 PROSES PERDAMAIAN DUA  
 PIHAK YANG BERSETERU 

Tak hanya itu, penegakkan hukum 
positif dan adat juga diminta berjalan 
beriringan. Para tokoh desa berjanji 
tidak akan melindungi warganya jika 
ada yang melakukan tindak pidana. 
Mereka mengaku siap konsisten untuk 
mengikuti poin dalam perjanjian 
tersebut agar kerukunan tidak lagi 
ternodai akibat ulah oknum-oknum 
tertentu.

“Mudah-mudahan dengan suasana 
rukun dan damai yang tercipta secara 
alamiah, kita harapkan bisa dijaga 
bersama jangan sampai ada gesekan-
gesekan yang mungkin bisa saja 
terjadi. Semoga kerukunan bisa kita 
pertahankan,” harap Mayjen Doni.

Untuk menunjang perjanjian damai 
itu, berbagai kegiatan pun terus 
dilakukan dan difasilitasi oleh Kodam 
Pattimura beserta Muspida lainnya. 
Seperti kegiatan buka bersama kedua 
desa yang digelar pada 30 Juni 2016. 
Kemudian juga kegiatan saling pindah 
tidur dimana 5 orang warga Mamala 
tidur di rumah warga Morella dan 
sebaliknya.

Menurut Kapendam XVI/Pattimura, 
Kolonel Arh Hasyim, akar konflik 
berkepanjangan dipicu karena kegiatan 
adat pukul sapu yang masing-masing 
diklaim milik mereka. Warga Desa 
Mamala dan Morella sebenarnya masih 
memiliki pertalian darah.

Dalam semangat perdamaian, 
kedua desa menggelar acara adat 
pukul sapu bersama-sama pada 13 
Juli 2016 bulan lalu. Para warga Desa 
Mamala dan Morella pun melakukan 
persiapan untuk menggelar atraksi 
tradisi adat “baku pukul” (saling pukul) 
dengan menggunakan batang sapu lidi 
itu. “Lebaran mereka hari ke-7 sama 
seperti di Jawa bilang Lebaran Ketupat 
yang tahun ini jatuh pada tanggal 
13 Juli. Itulah puncak lebaran yang 
diadakan pukul sapu lidi tradisi kedua 
desa yang selama ini menjadi sumber 
konflik.

Proses budidaya bibit tanaman merupakan program Emas Hijau
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Selain itu, warga kedua desa juga 
telah melakukan sejumlah kegiatan 
lainnya. Seperti lomba lari, dayung 
perahu semang, serta karnaval budaya. 
Namun yang paling menyentuh dari 
adanya kesepakatan damai tersebut 
adalah saat Idul Fitri kemarin, warga 
kedua desa bisa melangsungkan Shalat 
Idul Fitri bersama dan bersilahturahmi 
antar kampung serta saling bermaaf-
maafan.

Pada kegiatan adat “Pukul Sapu” 
kemarin, Pangdam hadir mendampingi 
Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff, 
dan juga Kapolda Maluku, Danlantamal 
IX, Danrem 151/Binaiya, Danlanud 
Pattimura, Bupati Maluku Tengah serta 
Kepala Kanwil Agama Provinsi Maluku 
bersepakat untuk kumpul di perbatasan 
kedua desa tersebut sebelum acara 
dimulai. Tehnis pelaksanaannya diatur 
sedemikian rupa sehingga kedua desa 
tidak merasa diutamakan atau di 
kecilkan. “Ini momen yang penting 
dalam proses perdamaian sebagai 
indikator awal yang perlu kita jaga 
bersama” kata Pangdam kepada 
pejabat yang hadir.

Rombongan pejabat dibagi 
dua, satu dipimpin Gubernur yang 
didampingi Kapolda membuka acara 
di desa Morella dan satunya pimpinan 
Sekda Provinsi Maluku yang didampingi 
Pangdam membuka di desa Mamala. 
Dan setelah acara pukul sapu dimulai, 
rombongan pejabat tersebut bertukar 
tempat, sehingga masing masing desa 
mendapat kunjungan pejabat daerah.

Dengan suksesnya acara tradisi 
tersebut menjadi babak baru bagi 
kedua desa untuk segera bahu 

membahu dan mempererat hubungan 
kekerabatan dalam membangun dan 
menyejahterakan masyarakatnya yang 
sempat terkoyak akibat perseteruan 
yang berkepanjangan.

Kegiatan tersebut bukan hanya 
sekedar acara tradisi, tetapi juga 
merupakan ajang silaturahmi bagi 
“pela (ikatan persatuan)” masing-
masing desa yang berdatangan dari luar 
pulau ambon bahkan dari Luar Negeri. 
Disisi lain, atraksi tersebut merupakan 
sumber pariwisata yang memiliki daya 
tarik bagi wisatawan domestik dan 
manca negara sehingga memiliki nilai 
jual yang cukup tinggi.

Ita (25) warga Morella yang biasa 
berjualan di sekitar lokasi atraksi 
menyampaikan kegembiraannya 
melihat pengunjung melimpah 10 x 
lipat dari tahun tahun sebelumnya 
dan menambah keuntungan dari 
dagangannya. Banyaknya pengunjung 
yang datang menjadi incaran bagi para 
sales produk perbankan dan otomotif 
yang melihat pangsa pasar yang dapat 
digarap.

Dan diharapkan kedepan dapat 
menjadi sumber pemasukan bagi 
masing masing desa dan berdampak 
pada peningkatan kesejahteraan 
warga. Kegiatan tradisi tahunan pukul 
sapu lidi atau baku pukul manyapu 
merupakan atraksi unik dari Maluku 
Tengah yang hanya diadakan setiap 
7 Syawal di Desa Mamala dan Desa 

Morella, Kecamatan Leihitu, Maluku 
Tengah. Dimana 2 kelompok saling 
berhadapan dan saling menyabet pada 
bagian badan sampai mengeluarkan 
darah segar dan telah berlangsung dari 
abad XVII.

Warga Mamala dan Morella sekarang 
bisa merayakan Idul Fitri sama-sama. 
Dan yang tidak kalah fenomenal dari 
peristiwa damai itu adalah terbukanya 
jalan masyarakat Morella ke Ambon yang 
selama ini tidak bisa mereka lalui lewat 
Desa Mamala yang jaraknya lebih dekat.

Proses perdamaian antara Desa 
Mamala dengan Desa Morella semakin 
menampakkan hasilnya dengan 
suksesnya kegiatan adat pukul 
sapu yang setiap tahunnya selalu 
menimbulkan perselisihan yang 
menyebabkan jatuh korban jiwa dan 
harta benda. Hal ini yang juga menjadi 
perhatian Pangdam XVI/Pattimura, 
Mayjen TNI Doni Monardo dalam 
mengawal proses perdamaian tersebut 
yang telah diinisiasi sejak tahun lalu 
dari kegiatan silaturahmi, pelatihan 
dan pendataan sampai dengan buka 
puasa, Idul Fitri bersama, dan pindah 
tidur antar warga kedua desa tersebut.

Semoga damai alami dapat terjalin 
terus di desa Mamala Morella dan 
dapat dijadikan model perdamaian 
bagi daerah daerah yang masih dilanda 
konflik yang berkepanjangan yang 
masih banyak terjadi di Maluku dan 
Maluku Utara.(Redaksi)
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Bersama melakukan proses pemijahan ikan yang merupakan program Emas Biru
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TAMAN AGRO INOVASI KODAM I/BB 
Lokasi Wisata, Edukasi & Agrobisnis
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Terletak di Asrama Kompi 
Pengawal Kodam I/BB 
Jalan Gatot Subroto Km 
7,5 Medan, taman Agro 
Inovasi seluas lebih kurang 

1 hektar ini dibangun mulai Januari 
2016. Taman ini awalnya hanya lahan 
kosong tak terawat. Hanya terdapat 
kolam pancing. Oleh Kasdam I/BB 
Brigjen TNI Widagdo Hendro Sukoco 
akhirnya lahan kosong itu dibenahi. 
Kolam pancing dipercantik, sehingga 
bisa dijadikan lokasi pemancingan untuk 
umum. Di lokasi itu juga dibangun lahan 
percontohan pertanian padi, jagung dan 
tanaman palawija lainnya.

Untuk mendukung keberadaan 
demplot dibangun unit pengolahan 
sampah menjadi pupuk kompos. Unit 
pengolahan sampah ini dilengkapi 
dengan mesin pemisah sampah organik 
dan non organik, mesin pemotong 
atau perajang sampah dan pengepres 
sampah non organik. Sampah 
organik yang tidak bisa dihancurkan 
menggunakan mesin pemotong dibakar 
di tungku pembakaran. 

Selain itu juga terdapat 
percontohan budidaya hewan ternak, 
diantaranya sapi, kambing, ayam 
kampung dan angsa. Untuk menambah 
daya tarik Taman Agro Inovasi Kodam I/
BB juga terdapat berbagai jenis hewan 
seperti rusa, burung dan ayam kalkun.

Taman Agro Inovasi Kodam I/
BB layak dijadikan tempat rekreasi 
keluarga, kelompok masyarakat dan 
pemuda serta siswa sekolah. Selain 
menyediakan kolam pancing serta 
aneka tumbuhan dan hewan, di taman 
rekreasi ini generasi muda dan siswa 
dapat belajar tata cara bercocok 
tanam dan beternak.

Pangdam I/BB Mayjen TNI Lodewyk 
Pusung dalam kata sambutannya 
saat meresmikan Taman Agro Inovasi 
mengatakan, taman ini merupakan 
sebuah model terintegrasi antara 
peternakan, pertanian, pengolahan 
sampah serta rekreasi berupa kandang-
kandang aneka binatang, kolam 
pancing dan permainan anak-anak. 
Tujuan pembuatan taman ini, kata 
Pangdam, sebagai sarana pembelajaran 
bagi organik Kodam I/BB serta 
masyarakat umum dalam hal pertanian, 
peternakan serta pengolahan sampah.

Kemudian dapat dijadikan sebagai 

Proyek percontohan budidaya sapi
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tempat rekreasi bagi keluarga, pelajar 
maupun mahasiswa. Juga dapat 
dikembangkan dalam kapasitas yang 
lebih luas dan besar untuk kegiatan 
bisnis yang dikenal dengan istilah 
agrobisnis. Untuk itulah, lanjut 
Pangdam, Taman Agro Inovasi Kodam 
I/BB berisi berbagai percontohan 
peternakan dan pertanian. Percontohan 
peternakan diantaranya sapi, kambing, 
ayam dan rusa. Selain itu juga terdapat 
angsa, ayam kalkun, ayam ketawa, 
ternak belut. Sedangkan percontohan 
pertanian berupa contoh sawah dengan 
tanaman padi jenis Kartika 1-82, kebun 
jagung, terong, tomat, cabai dan 
bawang merah.

Selanjutnya Pangdam I/BB juga 
mengapresiasi dan merasa bangga 

kepada para anggota Kodam I/BB 
yang terlibat langsung dalam ide dan 
pembangunan taman ini. “Terutama 
Kasdam I/BB Brigjen Widagdo yang 
telah menggagas pembuatan Taman 
Agro Inovasi ini. Sehingga Taman Agro 
Inovasi Kodam I/BB bisa kita nikmati 
seperti apa yang kita rasakan saat 
ini. Kemudian kepada yang diberi 
tanggung jawab mengelolanya agar 
dapat merawat dengan baik, sehingga 
keberadaan taman agro inovasi ini bisa 
bermanfaat, tidak hanya bagi keluarga 
besar Kodam I/BB saja akan tetapi juga 
bagi masyarakat,” pesan Pangdam.

Acara peresmian Taman Agro Inovasi 
Kodam I/BB dimeriahkan dengan gerak 
jalan santai yang diikuti jajaran Kodam 
I/BB dan unsur FKPD Sumatera Utara.

Lahan pertanian dan peternakan

Kolam pemancingan ikan

Keberadaan Taman Agro 
Inovasi Kodam I/BB ternyata telah 
menarik berbagai perusahaan untuk 
bekerjasama, diantaranya PTPN IV, 
PT Semen Padang, PT Inalum dan 
Bank BNI. Perusahaan-perusahaan 
itu telah menjalin kerjasama untuk 
belajar pembuatan kompos ke Taman 
Agro Inovasi. “Perusahaan-perusahaan 
tersebut telah menggalang kerjasama 
dengan Taman Agro Inovasi Kodam I/
BB untuk mendapatkan pelatihan 
tentang cara pembuatan kompos,” kata 
Dandenma Letkol Inf T Bangun kepada 
Pengawal, akhir pekan lalu.

Dandenma mengatakan, pihaknya 
siap menerima lembaga manapun yang 
ingin belajar pembuatan kompos dan 
pertanian serta peternakan. “Intinya 
Taman Agro Inovasi ini tidak hanya 
sekedar sebagai taman rekreasi, tapi 
juga bisa dijadikan sarana edukasi bagi 
siapapun,” katanya. Intinya, lanjut T 
Bangun, Taman Agro Inovasi Kodam I/
BB dibuat untuk mendukung program 
swasembada pangan yang telah 
dicanangkan oleh pemerintah. Untuk 
itu, diharapkan agar Taman Agro Inovasi 
lebih banyak dikunjungi masyarakat, 
baik untuk rekreasi maupun belajar. 
“Taman ini terbuka untuk umum dan 
tidak dipungut biaya alias gratis. Kami 
berharap masyarakat memanfaatkan 
Taman Agro Inovasi ini, selain untuk 
rekreasi juga untuk belajar. Kodam I/
BB membuka kesempatan yang sebesar-
besarnya kepada pihak manapun untuk 
belajar di Taman Agro Inovasi ini,” 
kata Dandenma Letkol Inf T Bangun. 
(Redaksi)
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AKHIR 
PERSEMBUNYIAN 

GEMBONG TERORIS 
“SANTOSO”

Lima tembakan peluru 
mengantarkan Santoso 

menjemput maut. Semula, 
dengan empat tembakan 
prajurit Tentara Nasional 

Indonesia pada perut dan 
lengannya, komandan 

kelompok teroris Mujahidin 
Indonesia Timur ini masih 

bergerak dan melawan. 
Santoso benar-benar tewas 

setelah tembakan kelima dari 
Sersan Dua Firman Wahyudi 

menembus dadanya.

Kegiatan Latihan Rutin Perang Hutan

Para prajurit terlatih siap menghadang para pelaku teror di tanah air. 

Santoso dan kelompoknya terjadi pada 
sekitar pukul 17.00 petang Senin (18/7) 
di pegunungan wilayah Tambarana 
Kecamatan Poso Pesisir Utara, 
Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. 
Tambarana adalah kawasan pemukiman 
transmigran asal Jawa-Bali pada 1970-
an. Sebagian wilayah itu merupakan 
kawasan perkampungan, sementara 
sebagian lain kebun kakao dan hutan.

Di kawasan perkampungan 
Tambarana, tinggal istri pertama 
Santoso bernama Suwarni, 34 tahun, 
ibu mertuanya, dan bungsu dari tiga 
anak hasil perkawinannya dengan 
Suwarni. Santoso menikah lagi dengan 
Jamiatun Muslim atau Atun alias 
Latifah atau Ifah alias Umu Delima, 
perempuan asal Bima, Nusa Tenggara 
Barat, saat dalam pelariannya. Dari 
arah Palu, Tambarana berjarak sekitar 
40 kilometer sebelum masuk kawasan 
Kota Poso. Jarak Palu-Poso 221 
kilometer. 

Brigjen Ilyas Alamsyah selaku Wakil 
Komandan Kolakops  Satgas Tinombala 
mengatakan Santoso bersama empat 
anggota kelompoknya disergap ketika 
sedang berada di pinggir sungai 
di wilayah hutan dan pegunungan 
Tambarana. Tewasnya Santoso bermula 
ketika pada pukul empat petang Senin 
pekan lalu Tim Alfa 29 berpatroli di 

pegunungan sekitar Desa Tambarana. 
Pergerakan Santoso di kawasan itu 
sudah terdeteksi sejak sepekan 
sebelumnya. Tim Alfa 29 yang bertugas 
di kawasan itu berusaha menyekat 
pergerakannya.

Tim Alfa 29 perlu delapan hari 
untuk menyergap Santoso. Pasukan 
bergerak malam hari dan mengendap-
endap ke sejumlah tempat. Dari 
delapan hari itu, pada tiga hari terakhir 
mereka bergerak dalam kondisi 
taktis yang cukup melelahkan, yakni 
dengan cara beringsut, merunduk, dan 
merangkak pelan sejauh 11 kilometer 
agar tidak diketahui Santoso cs.

Pada Senin itu, Tim Alfa mengikuti 
jejak Santoso dan empat anggota 
kelompoknya. Belakangan diketahui 
bahwa mereka adalah Santoso dan 
Jumiatun (istrinya), Mukhtar alias 
Kahar, Basri alias Bagong, serta istri 
Basri bernama Nurmi Usman. Ketika 
itu anggota Tim melihat ada dua orang 
yang mereka curigai sebagai anggota 
kelompok Santoso sedang mengambil 
sayur dan ubi di sebuah gubug di 
pinggir hutan. Anggota Tim Alfa 29 juga 
menyaksikan tiga orang lagi anggota 
kelompok Santoso pada arah Utara di 
seberang sungai dengan kisaran jarak 
20-30 meter. Tak lama kemudian, 
Santoso dan kelompoknya menghilang 

S
ersan Dua Firman Wahyudi 
merupakan Komandan Tim Alfa 
29 Operasi Tinombala. Tim 
Alfa 29, yang beranggotakan 

Sembilan orang berasal dari Batalyon 
Infanteri 515/Raider Kostrad yang 
bermarkas di Tanggul Jember, Jawa 
Timur. Tim ini bergabung dalam Operasi 
Tinombala sejak Januari lalu. 

Kontak senjata Tim Alfa 29 dengan 
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Prajurit TNI AD sedang berlatih untuk meningkatkan kemampuan

dibalik rimbun pepohonan. Tim Alfa 29 mendekati mereka 
dengan cara senyap merunduk dan merangkak. Ketika Tim 
sudah sangat dekat, menyaksikan Santoso dan kelompoknya 
sedang duduk. Tim Alfa 29 langsung terlibat kontak senjata 
selama setengah jam dengan Santoso cs. Dua pria tewas, 
sedang tiga lainnya kabur. Seorang pria yang belakangan diduga 
Basri kabur kearah Selatan. Sedangkan dua perempuan, Latifah 
dan Nurmi, bergerak cepat kearah Barat. Tim Alfa 29 dipecah 
menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang terdiri atas empat 
personel bertugas mengamankan lokasi, jenazah, dan barang 
bukti. Adapun satu kelompok lagi memburu target yang kabur.

Bersama Santoso, tewas juga Mukhtar yang terkena 
tembakan cukup parah di sejumlah bagian tubuh. Mukhtar, 
pengawal Santoso, melakukan perlawanan hebat hingga 
akhirnya diberondong peluru oleh Tim Alfa dari TNI. Petang itu 
merupakan hari nahas bagi mereka di pegunungan Tambarana. 
Dua perempuan yang diduga istri Santoso dan istri Basri 
serta Basri melarikan diri kedalam lebatnya hutan kawasan 
Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso, dan wilayah 
Sausu, Kabupaten Parigi Moutong. 

Dari penyergapan ini, tim Alfa 29 mengamankan senjata 
laras panjang jenis M-16. Dalam keadaan medan yang kurang 
bersahabat, hujan di malam hari dan juga banjir, dengan 
berhati-hati delapan anggota tim mengevakuasi jenazah ke 
lokasi sementara yang dianggap lebih aman. Sementara, satu 
anggota tim bertugas mengawasi lingkungan. Setelah cuaca 
memungkinkan, keesokan harinya kedua jenazah dievakuasi ke 
Palu dengan menggunakan helikopter TNI AD.

Setelah dilakukan proses identifikasi yang diperkuat 

data pembanding dari keluarga dan kerabat terhadap jasad 
tersebut dipastikan satu jasad yang tewas dalam penyergapan 
di Tambarana, Poso Pesisir Utara, Poso, adalah Santoso. 
Sementara satu jasad lainnya adalah Muchtar, anggota dari 
kelompok Santoso.  Ciri-ciri yang dapat dijadikan rujukan 
diantaranya, pengenalan wajah yang tidak rusak, tahi lalat di 
kanan tengah  yang (berukuran) 0,7 sentimeter. Selain itu ada 
bekas luka tembak pada paha yang terjadi 2007, serta tahi 
lalat di bawah bibir sebelah kiri, yang kelima berkaitan dengan 
sidik jari jenazah tersebut yang pernah diambil (data diri 
Santoso) 2004, saat pernah  menyerahkan diri atau tertangkap. 

Menanggapi keberhasilan tersebut, Panglima Tentara 
Nasional Indonesia (TNI), Jenderal TNI Gatot Nurmantyo 
mengatakan, tewasnya teroris Santoso merupakan buah 
keterpaduan kerja aparat TNI dan Kepolisian. Dengan sandi 
‘Operasi Tinombala’, tak kurang dari 3.000 personel memburu 
Santoso dan komplotannya di wilayah Sulawesi Selatan sejak 
tahun lalu. “Ini (tewasnya Santoso) adalah keterpaduan 
kerja yang bertahap dengan kesabaran. Saya sampaikan 
apresiasi kepada semua tim, yang telah berhasil melumpuhkan 
kelompok teroris Santoso. Saya bangga dengan tim yang 
pantang menyerah dengan situasi yang sangat sulit. Operasi ini 
adalah momentum yang baik. Ditambah lagi dengan Operasi 
Teritorial dengan berbagai instansi guna meningkatkan taraf 
hidup masyarakat di wilayah tersebut, “ ujar Jenderal Gatot 
di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 19 Juli 
2016. (Redaksi)

Rute Pergerakan Santoso

Maret 2016:
Kawasan Hutan Pegunungan Desa 

Torire, Kecamatan Lore Tengah, 
Poso

April 2016:
Pegunungan Napu, 

Kecamatan Lore Peore
dan Lore Tengah, Poso

Juni 2016:
Pegunungan Tambarana, 
Poso Pesisir Utara, Poso
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Mi-35P merupakan helikopter serang buatan Rusia hasil 
pengembangan dari helikopter militer sebelumnya yaitu Mi-24. 
Mi-35P merupakan versi ekspor dari helikopter Mil Mi-24P . 
Mi-35 (kode NATO: Hind) merupakan helikopter tempur dan 
pengangkut buatan Uni Soviet. Helikopter ini mulai dioperasikan 

pada tahun 1976 oleh Soviet, dan saat ini masih dipakai oleh 30 negara lainnya. 
Kode NATO untuk helikopter ini adalah Hind, dan variannya diidentifikasikan 
dengan menambahkan huruf. Versi ekspor helikopter ini, Mi-25 dan Mi-35, disebut 
Hind D dan Hind E. Pilot Soviet menyebut helikopter ini Letayushiy Tank, atau Tank 
Terbang. Nama julukan lazim lainnya adalah Crocodile, atau Buaya, karena bentuk 
dan warna kamuflasenya. 

Helikopter seri “Hind” produksi Mil merupakan favorit pada Perang Dingin dan 
terus dimodernisasi termasuk oleh Angkatan Bersenjata Rusia. Helikopter berat ini 
mampu melaksanakan berbagai peran di dalam medan pertempuran, baik di masa 
damai maupun perang, dan telah terlihat dalam berbagai peperangan dari Afrika 
hingga Timur Tengah dan Rusia. Mi-24/Mi-25/Mi-35 digunakan oleh lebih dari 50 

Helly serang Mi-35P TNI AD

MENGENAL HELIKOPTER SERANG TNI AD

Mi-35P
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Helikopter Mi-35P merupakan heli serang sekaligus transport pasukan

dibuat kedap udara agar tahan dalam 
kondisi NBC. Mi-35P menggunakan 
tiga roda pendaratan yang dapat 
dimasukkan ke dalam badan. Sebagai 
helikopter angkut dan tempur, Nato 
belum memiliki helikopter yang 
sejenis.

Indonesia sejak oktober 2010 sudah 
memiliki 5 unit Helikopter Mi-35P 
yang bermarkas di Skuadron 31/Serbu, 
Pusat Penerbangan TNI-AD, Pondok 
Cabe, Jakarta. Dilihat dari kemampuan 
tempur serta daya angkutnya 
Helikopter Mi-35P bisa disejajarkan 
dengan jenis helikopter AH-1 Cobra, 
UH-60 Black Hawk, AH-64 Apache atau 
pun Mangusta A129.

Kehadiran armada helikopter 
tempur Mi-35P dari Rusia yang 
melengkapi Skadron 31/Serbu Penerbad 
pada tahun 2010, juga menyertakan 
paket senjata rudal anti tank. Mi-
35P yang juga dikenal sebagai APC 
terbang ini dapat membawa 8 pasukan 

Kokpit Mi-35P dilengkapi komponen berteknologi canggih

di bagian hidung.
Helikopter ini mengombinasikan 

kemampuan tembak dan kemampuan 
mengangkut tentara, keunggulan lain 
dari Mi-35P adalah bagian tubuh dan 
kanopi kacanya mampu menahan 
tembakan hingga kaliber 20 mm 
dari jarak cukup dekat, sehingga 
mendapat julukan “Tank Terbang”. 
Untuk persenjataan, TNI memodifikasi 
dengan menambahkan senjata mesin 
fleksibel berkaliber 12,7 mm dan 
senjata laras ganda dengan kaliber 30 
mm serta pemasangan rudal AT 9 yang 
merupakan rudal anti Tank.

Penempatan senjata dilakukan pada 
sayap pendek, yang juga berfungsi 
memberikan dorongan terbang, 
dimana setiap sayap memiliki tiga 
titik penempatan. Badan helikopter 
memiliki lapisan pelindung yang tebal, 
dan baling-balingnya yang terbuat dari 
titanium yang tahan tembakan sampai 
kaliber 12,7 mm. Kokpit helikopter 

Helikopter Mi-35P dilengkapi Rocket Pod

TEKNOLOGI30
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negara dengan jumlah produksi lebih 
dari dua ribu unit helikopter.

Sebagai heli serang sekaligus 
transport pasukan, dua awak yang 
bertugas mengoperasikan Mi-35 
dan duduk dalam posisi tandem 
mendapatkan perlindungan khusus di 
dalam kokpit yang tahan peluru. Baik 
dinding kabin maupun kaca kokpit 
terbuat dari bahan titanium dan kaca 
khusus (kevlar) yang mampu menahan 
gempuran senapan mesin kaliber 
12.7 mm. Kabin penumpang yang 
berada di dalam fuselage pesawat pun 
terlindungi dinding lapis baja, sehingga 
kemampuan Mi-35 melebihi apa saja 
yang bisa dilakukan Huey. 

Heli serbu Mi-35 Hind tidak bisa 
disandingkan dengan AH-64 Apache 
karena memang konsep desain 
berbeda. Mi-35 Hind didesain dengan 
format heli «angkut» pasukan/ logistik 
yang dilengkapi dengan persenjataan 
berat, sedangkan AH-64 Apache 
lebih didesain sebagai heli «serbu»/ 
helikopter tempur murni.

Mi-35 P dibuat berdasarkan 
helikopter transport Mi-8 “Hip” dan 
digabungkan dengan sistem dan 
subsistem dari seri Mi-17. Dasar 
helikopter ini dikembangkan dari 
Mil Mi-8, yaitu dengan dua mesin 
turboshaft yang memutar lima bilah 
baling-baling 17,5 meter utama dan 
tiga bilah baling-baling belakang. 
Posisi mesinnya menghasilkan dua 
saluran udara yang khas, selain itu, 
versi D dan selanjutnya memiliki kokpit 
ganda berbentuk gelembung yang 
membuatnya mudah dikenali.

Mi-35 P orisinil mempunyai 
sebuah kokpit “glass house”, sangat 
berbeda dengan kokpit tandem. Bodi 
helikopter ini sangat adaptable (dapat 
diadaptasikan sesuai keperluan), 
mampu membawa sampai delapan 
pasukan siap tempur atau penumpang 
atau empat tandu berisi pasien. 
Sistem sayap “patah”-nya (stubbed 
wing) memungkinkan untuk dibawanya 
persenjataan dalam jumlah besar, 
dengan standarnya adalah pod roket, 
pod senapan, sistem misil anti-tank. 
Sistem sayap ini juga memungkinkan 
helikopter dilengkapi dengan misil 
udara-ke-udara untuk pertahanan diri. 
Sebuah senapan mesin juga terpasang 
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yang biasanya diluncurkan dari darat, 
namun AT-9 Sprial-2 ini adalah rudal 
anti tank yang sengaja dirancang untuk 
platform peluncuran dari udara.

Rudal anti tank AT-9 bisa 
dikatakan merupakan rudal anti tank 
yang masih gress, karena negara 
produsennya Rusia sendiri baru mulai 
mengoperasikan rudal ini pada 
tahun 1990-an. Rudal AT-9 
ini didesain dengan 
melakukan 

pengembangan 
dari versi sebelumnya, 

AT-6 Spiral, dengan 
penyempurnaan pada sisi 

akurasi, kecepatan, dan jangkauan. 
Sistem pemandu rudal AT-9 Spiral-2 
ini adalah SACLOS (Semi Automatic 
Command to Line of Sight), dimana 
operator harus membidik target sampai 
rudal berhasil mengenai target, jalur 
kendalinya berupa sinyal radio. Dalam 
pola pengoperasiannya, pilot dan juru 
tembak harus sama-sama mengarahkan 
helikopter ke arah target hingga 
rudal tepat tiba di sasaran. Namun 
versi terbaru dari rudal ini sudah 
bisa melakukan tembakan fire and 
forget. Rudal Anti Tank AT-9 Spiral-2 
ini sebenarnya memiliki beberapa versi 
yang berbeda sesuai dengan fungsi dan 
kegunaannya dalam operasi militer.

 Masing-masing versi memiliki 
keunggulan masing-masing. 

Jenis Anti Tank dengan tandem 
HEAT (High Explosive Anti Tank), yakni 
AT-9 yang dilengkapi proyektil peledak 
dengan dua tahap peledakan. Rudal 
AT-9 versi Tandem HEAT ini memang 
dikhususkan untuk menghancurkan 
kendaraan berlapis baja, termasuk 
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MBT (Main Battle Tank). Kemungkinan 
AT-9 yang dimiliki TNI AD adalah versi 
ini, namun kebenarannya belum bisa 
di konfirmasi.

Jenis kedua dari 
Rudal ini 
adalah 

AT-9 
versi 9M120F yang 

dilengkapi dengan hulu 
ledak thermobaric. Pada rudal 

dengan thermobaric ini, peledak akan 
menghasilkan gelombang ledakan 
dengan durasi yang lebih lama, yang 
biasanya disebut dengan “airfuel 
bomb”. Efek ledakan yang lama ini 
dimaksudkan untuk melibas pasukan 
infantri, sehingga dapat mengakibatkan 
korban jiwa dalam jumlah besar. 
Thermobaric memanfaatkan oksigen 
dan udara dalam peledakannya 
sehingga sangat pas untuk menghajar 
target infantri yang bersembunyi di 
dalam terowongan, gua, atau bunker. 
Rudal jenis ini sepertinya memang 
dikhususkan sebagai rudal anti infantri. 

Jenis ketiga dari rudal AT-9 
ini adalah AT-9 versi 9A220O yang 
dilengkapi dengan hulu ledak 
expanding rod yang merupakan sebuah 
amunisi khusus yang menggunakan pola 
fragmentasi ledakan annular. Jenis 
ketiga ini dikhususkan sebagai rudal 
untuk menghancurkan target berupa 
helikopter lain. Rudal ini dilengkapi 
system laser sebagai penentu 
keakuratan tembakannya. 

Menariknya, AS mempunyai 
beberapa helikopter ini untuk 
keperluan pelatihan. Hind juga dikenal 
dengan “The Crocodile” atau “Devil’s 
Chariot”.(Redaksi)

bersenjata lengkap. Mi-35 Hind E 
hadir melengkapi Skadron 31 dengan 
persenjataan yang cukup garang, 
seperti roket S-8 kaliber 80mm, 
pelontar chaff/flare, kanon standar 
GSh-30-2 kaliber 30mm, dan Rudal Anti 
Tank AT-9 Spiral-2.

Rudal Anti Tank AT-9 Spiral-2 
menjadi senjata menakutkan bagi 
musuh yang dilengkapi Tank sekalipun. 
Sama seperti penamaan rudal anti tank 
AT-5, nama rudal AT-9 juga merupakan 
nama yang diberikan oleh pihak NATO. 
Rudal ini cukup unik, karena fungsinya 
sebagai rudal anti tank 
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Karakteristik umum Mi-35P Persenjataan

 \ KRU    Pilot, Perwira 
 Persenjataan, Teknisi  

 \ KAPASITAS  8 prajurit atau 4 tandu  

 \ PANJANG    17,5 m   

 \ TINGGI  6,5 m   

 \ DIAMETER BALING-BALING  17,3 m   

 \ RENTANG SAYAP  6,5 m   

 \ AREA PIRINGAN  235 m2   

 \ BERAT KOSONG     8.500 Kg       

 \ BERAT MAKSIMUM LEPAS 
 LANDAS   12.000 Kg    

 \ MESIN     2× Isotov TV3-117 turbin, 1.600 kw 
 (2.200 hp) masing-masing performa 

 \ KECEPATAN MAKSIMUM     335 km/h (208 mph)   

 \ JARAK JANGKAU     450 km (280 miles)    

 \ 30 mm Yakushev-Borzov 

multi-barrel machine gun

 \ 1500 kg bom

 \ 4× Peluru kendali anti tank 

(AT-2 Swatter atau AT-6 Spiral)

 \ 4× 57 mm S-5 rocket pod 

atau 4× 80 mm S-8 rocket 

pod

 \ 2× 23 mm meriam dua laras 

(machinegun-pod)

 \ 4× tangki bahan bakar 

eksternal

TEKNOLOGI32
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Untuk mengatasi kebakaran 
hutan dan lahan dengan 
cepat, efektif dan efisien, 
Danrem 044/Gapo Kolonel 
Inf Kunto Arief Wibowo, 

S.I.P. membentuk Tim Riset guna 
menciptakan suatu methode dan bahan 
yang dapat digunakan untuk mencegah 
kebakaran yang diberi nama Nusantara 
Gapo 44 (Busa Anti Api). Tim Riset 
beranggotakan personel Korem 044/
Gapo, Garda Ilmuwan Nusantara dan 
PT. Sriwijaya Palm Oil.

Nusantara Gapo 44 (Busa Anti 
Api) merupakan terapan teknologi 
penanganan kebakaran dengan 
menggunakan cairan yang aman 
dan ramah lingkungan. Teknologi ini 
sangat cocok diterapkan pada jenis 
kebakaran bahan bakar berbasis 
minyak atau disebut kebakaran kelas B 
(minyak, solar dan cairnya), juga untuk 
memadamkan kebakaran benda padat 
(kelas A). 

Cara kerja Nusantara Gapo 44 
atau pemadam kebakaran dengan 
bahan busa ini adalah dengan cara 
isolasi yaitu mencegah masuknya 
udara dalam proses terjadinya 
kebakaran (api) dengan menutup/
menyelimuti permukaan benda yang 
terbakar sehingga api tidak mengalir 
(terputusnya aliran oksigen). 

Teknologi Nusantara Gapo 44 yang 
diciptakan oleh Tim Riset Korem 044/
Gapo ini sudah dilakukan demonstrasi 
uji coba yang disaksikan langsung 

Komandan Korem 044/Gapo Kolonel Inf 
Kunto Arief Wibowo S.I.P di Lapangan 
Makorem 044/Gapo, Rabu 22 Juni 2016.

Dalam penjelasannya Danrem 
044/Gapo mengatakan untuk 
penanggulangan kebakaran hutan dan 
lahan (Karhutla) harus diatasi secara 
cepat, oleh sebab itu Korem 044/Gapo 
telah melaksanakan pemantauan secara 
terus menerus di wilayah yang disinyalir 
rawan kebakaran, sehingga apabila 
terjadi kebakaran akan cepat diatasi, 
selain melaksanakan tugas pemantauan 
juga mengawasi masyarakat atau pihak 
lain yang sengaja membakar lahan 
maupun hutan untuk ditindak sesuai 
hukum yang berlaku.

Pemadaman menggunakan teknologi 
ini sangat cocok digunakan untuk 
menangani kebakaran pada lahan 
gambut, sebab apabila menggunakan 
air maka akan membutuhkan air yang 
sangat banyak yaitu 200-400 liter 
air hanya dapat memadamkan api 
seluas 1 meter persegi dan apabila 
menggunakan bahan kimia yang selama 
ini digunakan oleh Damkar harganya 
sangat mahal mencapai Rp.40.000,- 
per liter dan untuk satu unit mobil 
Damkar membutuhkan 4.000 liter 
atau memerlukan biaya + Rp.160 juta. 
Sedangkan menggunakan teknologi 

NUSANTARA GAPO 44
TEKNOLOGI BUSA ANTI API
CIPTAAN KOREM 044/GAPO

Nusantara Gapo 44 (Busa Anti Api) ini 
diluar jarang dipakai dengan alasan 
harga mahal, namun setelah diteliti 
dan diriset oleh Korem 044/Gapo 
teknologi ini ternyata biayanya sangat 
murah dan dapat diciptakan sendiri 
tanpa mendatangkan dari luar, bahkan 
hasilnya sangat efektif dan efisien 
dibanding pemadaman menggunakan 
teknologi lain dan teknologi ini sangat 
ramah lingkungan tidak berbahaya bagi 
manusia, hewan maupun tanaman. 
Dengan adanya teknologi ini diharapkan 
di wilayah Sumsel khususnya dan 
Nusantara umumnya dalam penanganan 
kebakaran sudah dapat menggunakan 
terapan teknologi ini.

Sedangkan untuk pencegahan 
beberapa waktu yang lalu telah 
diluncurkan teknologi BOIS 44 yaitu 
berupa cairan paduan mikroorganisme 
yang disatukan berfungsi memperkecil 
hingga menutupi rongga-rongga yang 
ada di lahan gambut dalam tempo 
tertentu yang nantinya lahan tersebut 
tidak mudah terbakar. Teknologi 
ini telah ditebar di wilayah lahan 
gambut yang ada di Kab. OKI dan Kab. 
Banyuasin bekerja sama antara Korem 
044/Gapo dengan BPBD, BNPB, Dinas 
Perkebunan dan Dinas Kehutanan.
(Redaksi)

Danrem 044/Gapo Kolonel Inf Kunto Arief Wibowo S.I.P 

Demonstrasi pemadaman api dengan menggunakan busa anti api teknologi Nusantara Gapo 44 
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Petugas PPL Sumargono 
mengatakan bahwasanya 
Varietas Ciherang sangat 
rentan mana kala ditanam 
pada musim sebelumnya 

yang curah hujannya sangat tinggi. Maka 
pada musim ini akan dicoba ditanam 
Varietas Ciherang dengan metoda SRI 
Organik murni dengan harapan akan 
mendapatkan hasil yang maksimal, 
mengingat musim tanam yang sekarang 
curah hujan sewajarnya. Varietas 
Ciherang memiliki beras kwalitas tinggi 
yang punya harga jual tinggi pula karena 
berasnya agak panjang dan rasanya 
enak, demikian tandasnya.

Babinsa Muntung Sertu Ponco Suroso 

UJI COBA TANAM PADI
VARIETAS CIHERANG

DENGAN METODA SRI ORGANIK

sebagai kordinator lapangan juga 
menambahkan, jika uji coba ini berhasil 
maka kedepan akan dikembangkan pada 
lahan yang lebih luas, bahkan di wilayah 
desa lainnya. Pada kesempatan ini 
juga akan dijadikan pembelajaran bagi 
Babinsa lainnya tentang pengenalan 
metoda yang sedang diujicobakan ini.

Metoda ini atas prakarsa dari 
PPL dan Babinsa serta kerja sama 
dengan Poktan Tani Maju Makmur 
Desa Muntung, dengan harapan akan 
mendapatkan sesuatu yang baru dan 
berhasil. Sistem ini menggunakan pupuk 
kimia hanya 5% yang diberikan pada 
pemupukan pertama setelah usia tanam 
10 hari berupa NPK dan ZA. Sementara 

pada pupuk dasar dan pemupukan 
selanjutnya menggunakan Pupuk 
Cair Organik termasuk nanti dalam 
pengendalian hamanya sudah disiapkan 
jenis “CINTADIEN”.

Dalam kesempatan ini juga Ketua 
Kelompok Tani Maju Makmur, Bapak 
Waluyo, juga mengatakan merasa 
sangat senang dengan adanya inovasi 
seperti ini, karena selama ini kita 
masih belum berani melakukannya 
karena takut gagal, permasalahannya 
kita belum mempunyai pengetahuan 
yang mumpuni. Mudah mudahan 
ini akan berhasil dan bisa dijadikan 
percontohan untuk kelompok tani 
lainnya. (Redaksi)

Anggota Koramil 05/Candiroto Kodim 0706/Temanggung dan PPL bersama Kelompok Tani 
Maju Makmur Desa Muntung,  Kec. Candiroto melaksanakan  uji coba penanaman padi Varietas 

Ciherang dengan menggunakan metoda SRI Organik murni di lahan seluas 0,3 Ha, 
Selasa (28/06/2016).
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TNI bersama rakyat melaksanakan penanaman padi Varietas Ciherang.
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Dalam rangka mendukung program pemerintah 
untuk terwujudnya ketahanan pangan, Kodim 
1611/Badung beserta jajarannya bahu membahu 
dengan para Poktan di daearah binaan masing 
masing melaksanakan Penanaman padi seluas 

20 Ha di Subak sebali desa Punggul, 22 Ha subak Tanah Putih 
kecamatan Abiansemal, dan 56 are subak sebuah kelurahan 
Kerobokan dan kegiatan penyemaian di subak Tirta Yasa desa 
Belok Sidan, Kamis (21/7).

Sektor pertanian tetap merupakan strategi unggulan 
dalam menyusun strategi pembangunan nasional. Kita tidak 
bisa hidup tanpa petani, dengan demikian, sektor pertanian 
masih tetap akan berperan besar dalam pembangunan 
nasional. Khususnya Bali walaupun lebih banyak pendapatan 
daerah dari hasil pariwisata dan semakin berkurangnya lahan 
pertanian yang sudah beralih fungsi dari lahan pertanian 
menjadi tempat hunian, hotel, villa, perkantoran dan 
lain-lainya, akan tetapi pertanian juga bisa mendukung 

POKTAN BINAAN KODIM 
1611/BADUNG DAPATKAN 

HASIL YANG MAKSIMAL

pariwisata.
Bertempat di beberapa tempat wilayah Kodim 1611/

Badung, seperti wilayah kecamatan Kuta, Abiansemal 
dan Petang, telah dilaksanakan penanaman padi, Babinsa 
kelurahan Kerobokan kecamatan Kuta Utara, Babinsa desa 
Petang kecamatan Petang, Babinsa desa Punggul kecamatan 
Abiansemal sebagai pendampingan petani berperan aktif 
dari awal pembenihan sampai panen. Diharapkan dengan 
keterlibatan Babinsa ini, petani mendapatkan penghasilan 
yang meningkat dan mensejahterakan kehidupannya.

Pemerintah telah menjalankan berbagai program prioritas 
sebagai pendukung swasembada. Swasembada untuk 
komoditas unggulan Pajale (Padi, Jagung, kedelai). Irigasi, 
alsintan dan lainnya juga diperhatikan oleh pemerintah 
untuk mensukseskan program swasembada pangan. Disinilah 
dituntut adanya sinergitas petani, TNI dan pemerintah untuk 
saling bahu membahu untuk mencapai tujuan swasembada 
pangan.(Redaksi)

Menyadari sektor pertanian mempunyai 

kontribusi penting terhadap perekonomian 

Indonesia, terlebih dengan semakin 

meningkatnya jumlah penduduk yang 

berarti bahwa kebutuhan akan pangan juga 

semakin meningkat, Kodim 1611/Badung 

melakukan pembinaan terhadap kelompok 

tani (Poktan) sehingga memperoleh hasil 

pertanian yang maksimal

Prajurit Kodim 1611/Badung dan masyarakat saat pembajakan sawah

Bentuk sinergitas TNI dan masyarakat dalam mendukung  program ketahanan pangan. 
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P
enugasan Satuan TNI di perbatasan wilayah darat dengan negara 
tetangga seperti Malaysia, RDTL dan Papua, yang tergabung dalam 
Satgaspamtas selalu tampil sebagai penyejuk bagi masyarakat di 
perbatasan. Wilayah perbatasan yang sebelumnya kerap menjadi lahan 
perbuatan yang tidak bertanggung jawab, lambat laun berubah menjadi 

lebih kondusif. Hal itu disebabkan oleh kepedulian prajurit TNI yang menjaga 
perbatasan Negara terhadap masyarakat sekitar. 

Selain mengayomi masyarakat, kegiatan bhakti sosial yang dilakukan TNI 
terhadap masyarakat menjadikan suasana kehidupan lebih kondusif karena 
roda perekonomian dapat berjalan secara normal. Terciptanya rasa aman 
membuat masyarakat tidak perlu lagi merasa was-was serta melindungi diri dan 
keluarganya secara berlebihan, karena adanya kepercayaan yang begitu tinggi 
terhadap kehadiran TNI.

Kerjasama masyarakat dengan prajurit yang melaksanakan penugasan di 
wilayah perbatasan, juga terwujud dengan baik, hal tersebut terlihat dari 
adanya kesadaran masyarakat untuk secara sukarela menyerahkan senjata 

WARGA PERBATASAN 
SERAHKAN SENJATA API 
KE SATGAS PAMTAS TNI

api kepada prajurit Satgas.  Satuan Tugas 
Pengamanan Perbatasan (Satgas Pamtas) Yonif 
312/Kala Hitam yang bertugas di perbatasan 
RI-Malaysia, Kalimantan Barat, menerima 
penyerahan 23 senjata api dari masyarakat. 
Senjata api yang diterima oleh satgas dalam 
tujuh hari berturut-turut sejak bulan Agustus 
lalu  diterima oleh berbagai pos jajaran Satgas 
Yonif 312/KH. Penyerahan senjata api tersebut 
dilakukan secara sukarela pada saat prajurit 
satgas melakukan anjangsana maupun karya 
bakti, bakti sosial, komunikasi sosial dan 
lain-lain. Terkait hal itu, pihak Satgaspamtas 
memberikan apresiasi yang tinggi kepada 
masyarakat yang telah menyerahkan senjata 
dengan suka rela. Hal tersebut membuktikan 
semakin meningkatnya kesadaran hukum 
masyarakat perbatasan. 

Hal yang sama dilakukan oleh warga di 
wilayah perbatasan Republik Demokratik 
Timor Leste (RDTL) dan Republik Indonesia (RI) 
yang menyerahkan enam pucuk senjata laras 
panjang bersama amunisi kepada Satgaspamtas 
Yonarmed 11/ Kostrad. Senjata api dan amunisi 
yang diserahkan berupa, senjata jenis Musket 
Springfield, MU FNC Kal 5,56 mm 54 butir, MU 
AK Kal 8,3 mm 10 butir, MU SMR Kal 7,7 mm 27 
butir dan MU Pistol Kal 4,5 mm 3 butir. Satgas 
Pamtas RI-RDTL selain menjaga daerah teritorial 
perbatasan, juga mengantisipasi kemungkinan 
terjadinya kejahatan seperti transaksi lewat 
jalur-jalur tidak resmi berupa berbagai 
perdagangan illegal. 

Sementara itu warga Boven Digoel, Papua, 
yang telah lama menyimpan senjata api, 
akhirnya menyerahkan satu pucuk senapan 
kaliber 9 mm merk BSA Mateor Original Binka, 
dan sebuah pistol Revolver kaliber 9 mm, 
ditambah 3 butir amunisi kaliber 9 mm kepada 
Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Yonif Para 
Raider 330/Tri Dharma Kostrad di Distrik Jair.

Penyerahan senjata dari masyarakat 
ini diterima langsung Danramil Distrik Jair 
serta anggota Pos Camp Modern, disaksikan 
warga Kampung Naga. Penyerahan senjata 
secara sukarela itu merupakan yang pertama 
terjadi di Kampung Naga, Distrik Jair, Boven 
Digoel. Inisiatif warga menyerahkan senjata 
dilatari kebanggaan mereka terhadap kondisi 
aman serta kehadiran TNI yang begitu besar 
manfaatnya dalam pembangunan di daerah itu.

Satgas Yonif Para Raider 330/Tri Dharma 
Kostrad dari Pos Camp Modern bersama Satuan 
Teritorial setempat, Koramil Distrik Jair dan 
Kodim Boven Digoel secara terus menerus 
menggiatkan karya bakti dan pembinaan 
teritorial kepada warga Kampung Naga, Distrik 
Jair. (Redaksi)

Prajurit Satgas Pamtas saat menerima penyerahan senjata api dari warga
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Sudah menjadi rahasia 
umum wilayah perbatasan 
acap dijadikan pintu 
masuk oleh para pengedar 
narkoba antar negara. 

Tengok saja hampir sebagian besar 
narkoba yang beredar di Kaltim dan 
Kaltara berasal dari negara tetangga 
Indonesia, yakni Malaysia. Tak hanya 
Polri, TNI sebagai salah satu institusi 
negara yang berkewajiban menjaga 
kedaulatan dan keamanan negara pun 
ikut bertanggung jawab memerangi 
narkoba terutama pada wilayah 
perbatasan.

Pangdam VI Mulawarman Mayjen 
TNI Johny L Tobing saat menghadiri 
pemusnahan sabu 20 Kg di Mapolda 
Kaltim (14/7) menyatakan, sesuai 
dengan UUD Nomor 34 Tahun 2004 
tentang Tentara Nasional Indonesia 
(TNI) menyebutkan didalamnya 
berkewajiban membantu Polri 
melaksanakan tugasnya menjaga 
keamanan wilayah. Termasuk di 
dalamnya memerangi narkoba di 
wilayah perbatasan.

Para personel TNI di perbatasan 
selain memiliki tugas pokok menjaga 
patok perbatasan agar tidak bergeser 
atau hilang, juga turut membantu 

mencegah masuknya barang-barang 
ilegal dari negara tetangga. Disinggung 
soal narkoba yang marak masuk 
melewati perbatasan, mantan ASOPS 
KASAD tersebut mengatakan anggota 
TNI di perbatasan turut berperan 
menjaring barang haram tersebut 
masuk ke Indonesia.

“Kita pernah menangkap oknum 
yang membawa narkoba masuk ke 
Indonesia. Setelah TNI amankan 
langsung kami serahkan ke Polsek 
terdekat untuk diproses hukum 
lebih lanjut,” katanya. Diungkapkan 
Johny, sekitar 1.200 km panjang 
perbatasan yang dijaga anggota TNI 
Kodam VI Mulawarman, banyak ‘jalan 
tikus’ yang digunakan oknum tak 
bertanggungnjawab menyelundupkan 
barang ilegal, termasuk narkoba. “40 
pos penjagaan Kodam VI Mulawarman 
tersebar di sepanjang perbatasan. 
Banyak ‘jalan tikus’ yang masih belum 
bisa kita awasi sepenuhnya,” ujarnya.

Melihat kondisi perbatasan 
saat ini yang kerap dijadikan pintu 
masuk narkoba, Johny menilai perlu 
menambah jumlah pos penjagaan 
di perbatasan. Pasalnya dengan 40 
pos yang ada saat ini dinilai belum 
bisa mengcover perbatasan secara 

menyeluruh. “Melihat kondisi saat ini 
tentu hal itu (penambahan pos) sangat 
dibutuhkan,” tuturnya. Menurutnya 
jika ingin menambah pos jaga di 
perbatasan, tentu personel perlu 
ditambah. Pihaknya telah melaporkan 
kondisi perbatasan termasuk dengan 
pengajuan penambahan pos jaga, 
hal tersebut bergantung kepada 
pertimbangan pimpinan. Pasalnya 
tentu ujungnya akan berbicara terkait 
persoalan anggaran.

“Kami ada mengajukan 10 pos baru, 
tapi belum direalisasi. Itu tergantung 
pimpinan. Ini kan perkara negara, 
kalau kita menambah personel tentu 
ada uang negara disitu. Jika Menhan 
memberikan anggaran, tentu segera 
akan kita bangun pos tambahan di 
perbatasan,” ungkapnya. Kendati 
demikian, terlepas dari kurangnya 
personel dan pos penjagaan di 
perbatasan, tak mengendurkan 
komitmen TNI dalam menjaga wilayah 
perbatasan dari penyusupan barang-
barang ilegal terutama narkoba. 
“Dengan kekuatan yang ada, kemudian 
sinergitas bersama Polri dan instansi 
terkait lainnya, kita tetap siap 
memerangi narkoba,” tegasnya. 
(Redaksi)

MASIH BANYAK JALAN TIKUS 
LOLOSKAN NARKOBA, 

KODAM VI USULKAN TAMBAH POS DI PERBATASAN
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Pangdam VI/Mlw Mayjen TNI Johny L Tobing beserta FKPD melakukan pemusnahan barang bukti Narkoba.
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S
erma Usmar  seperti halnya 
prajurit lainnya, tidak ada yang 
nampak istimewa dari Usmar. 
Sehari-hari bertugas sebagai 

Bintara Kepala Kelompok Tata Usaha 
di Kodim 1425/Jeneponto. Selama 
pengabdiannya Serma Usmar senantiasa 
melakukan tugasnya dengan penuh 
rasa tanggung jawab. Memiliki seorang 
istri dan lima orang anak menjadi 
kebahagiaan tersendiri bagi Usmar. 
Selepas melaksanakan tugasnya, Usmar 
memanfaatkan waktu berkumpul 
bersama istri dan anak-anaknya. Satu 
hal yang mungkin membedakan Usmar 
dengan rekan-rekanya adalah beban 
yang dipikulnya. Sejak tahun 2011 
hingga saat ini Usmar harus melewatinya 
hari-harinya dengan merawat isteri 
tercintanya Sariati karena menderita 
penyakit Stroke akibat jatuh di kamar 
mandi. 

Sejak saat itu, Usmar menjalani 
dua peran dalam rumah tangganya 
sebagai kepala rumah tangga sekaligus 
sebagai Ibu bagi putera-puterinya. Hal 
yang patut dibanggakan dari Usmar 
adalah cinta dan kesetiaan Usmar 
kepada Istrinya Sariati, tidak berubah 
meski sang istri sudah hampir 6 tahun 
mengalami stroke dan hanya bisa duduk 
diatas kursi roda. Sejak istrinya jatuh 
sakit. pekerjaan memasak, mencuci, 
menyiapkan sarapan pagi dan pakaian 
buat anak anaknya yang dulu menjadi 
tugas istri, kini harus dikerjakannya 
sendiri. Usmar juga dengan penuh cinta 
dan kesetiaan merawat istrinya.  

Namun demikian, meski harus 
mengurusi semua urusan rumah 
tangganya, hal yang membanggakan 
bahwa Serma Usmar tidak pernah 
melalaikan tugas pokoknya sebagai 
prajurit TNI. Tidak pernah terdengar 
keluhan yang keluar dari mulut Usmar 
serta tidak terpancar beban  dari 
wajahnya. Yang ada hanyalah semangat 
untuk terus memberikan perhatian yang 
terbaik bagi istrinya yang sedang sakit 

BESARNYA CINTA 
DAN KESETIAAN 
SERMA USMAR 
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dan kelima buah hatinya, serta terus 
berusaha tidak melalaikan tugasnya 
sebagai seorang prajurit.

Pada awal September 2016 Pangdam 
VII/Wrb Mayjen TNI Agus Surya Bhakti 
beserta rombongan berkunjung ke 
Kodim 1425/Jeneponto yang merupakan 
satuan tempat dimana Serma Usmar 
berdinas. Saat memberikan pengarahan 
Pangdam melihat seorang anggota Persit 
duduk diatas kursi roda di baris paling 
belakang. Selanjutnya anggota Persit 
itu pun diminta tampil kedepan dengan 
didampingi oleh suaminya. Dengan penuh 
rasa cinta Serma Usmar lalu bergegas 
mendorong kursi roda istrinya agar bisa 
tampil kedepan. “Istri kamu sakit apa, 
dan siapa yang ajak ke sini kalau dia 
sakit,” ujar Pangdam Mayjen TNI Agus 
Surya Bakti.

Serma Usmar dengan terbata-bata 
mengatakan, istrinya datang ke acara 
ini karena atas keinginannya sendiri, 
ingin melihat Panglima dan Ketua Persit. 
“Istri saya sakit sudah hampir 6 tahun 
kena Stroke Komandan, dia ke sini atas 
permintaanya sendiri karena ingin hadiri 
langsung kunjungan kerja Panglima dan 
Ketua Persit” ujarnya.  Usmar kemudian 
menceriterakan kepada Pangdam, bahwa 
sakit yang diderita isterinya diawali 
peristiwa jatuh di kamar mandi. Sejak 
saat itu ia menderita penyakit stroke 
hingga sekarang. “Jadi urusan rumah 
tangga saya kerjakan semua, mulai urusi 
anak hingga istri,” cerita Serma Usmar di 
hadapan Pangdam dan Istri.

Istri  Pangdam VII Wirabuana Ny. 
Bella Agus Surya Bakti, tak kuasa 

menahan haru dan kesedihan, 
bahkan ia meneteskan air mata saat 
mendengarkan cerita Usmar dan segera 
menghampiri Sariati.

Ketua Persit Kartika Chandra 
Kirana Daerah VII/ Wirabuana, Ny 
Bella Agus Surya langsung mendekati 
Sartika yang duduk diatas kursi roda 
lalu memeluknya sambil meneteskan 
air mata. Melihat peristiwa itu, para 
prajurit TNI dan para anggota Persit 
yang hadir pun ikut meneteskan air 
mata, menangis haru mendengarkan 
kesaksian Serma Usmar dan istrinya 
Sartika, yang meski dalam kondisi yang 
tidak berdaya namun keduanya tetap 
setia dan bersama.

Usmar kemudian melaporkan 
kepada Pangdam bahwa selama ini 
biaya pengobatan untuk sang Istri ke 
Rumah Sakit Pelamonia Makassar setiap 
bulannya dibantu oleh Dandim 1425/ 
Jeneponto, Letkol Inf Rudy Sandry. 
“Selama ini Pak Dandim yang selalu 
kasih biaya pengobatan istri saya di 
Rumah Sakit Pelamonia setiap bulan,” 
ucap Usmar.  

Pangdam Mayjen TNI Agus Surya 
Bakti memerintahkan kepada Dandim 
1425/ Jeneponto untuk mengurus 
istri Serma Usmar agar dirujuk ke 
Jakarta. “Saya perintahkan ke rumah 
sakit Pelamonia dan selanjutnya 
dirujuk berobat ke Jakarta, seluruh 
biaya pengobatanya nanti saya yang 
tanggung, supaya Insya Allah kembali 
sembuh.” ujar Mayjen TNI Agus Surya 
Bakti.(Redaksi)

Ketua Persit Kartika Chandra Kirana Daerah VII/Wrb, Ny Bella Agus Surya saat berdialog dengan Sariati (Istri Serma Usmar).
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Secara simbolis pemberian 
vaksin ulang dilakukan 
oleh Danjen Kopassus, 
Mayjen TNI M. Herindra 
terhadap salah satu anak 

anggota militer Kopassus di Kantor 
Kesehatan Kopassus JL. RA. Fadhillah 
Cijantung Jakarta Timur, yang diikuti 
dengan anak-anak anggota militer dan 
PNS Kopassus lainnya di Ruang KSA 
yang telah disediakan (Senin, 18/7). 
Kegiatan vaksin ulang ini dilakukan 
atas perintah Panglima TNI Jenderal 
TNI Gatot Nurmantyo akibat banyaknya 
anggota militer dan PNS Kopassus yang 
terkena dampak peredaran vaksin palsu 
saat berobat ke rumah sakit disekitar 
Kopassus. Dari data yang terhimpun 
ada sekitar 30 anak anggota militer 
dan PNS yang perlu mendapatkan 
perhatian untuk melakukan revaksinasi. 
Selain itu, dilaksanakan pula imunisasi 
vaksin dasar kepada anak-anak anggota 
militer dan PNS Kopassus lainnya di 
satuan jajaran Denma Makopassus, 
Grup 3 Kopassus dan Sat-81 Gultor 
Kopassus. Menurut Danjen Kopassus, 
Kegiatan imunisasi vaksin ulang 
ini atas bantuan dari RSPAD Gatot 
Soebroto sesuai perintah Panglima 
TNI agar RSPAD Gatot Soebroto 
berinisiatif cepat, dan jangan sampai 
terlambat sehingga diharapkan hari ini 
dilaksanakan vaksin ulang. 
 Menurut Kolonel Ckm dr. 
Bambang – Wakil Kepala RSPAD Gatot 
Soebroto, dari pihak rumah sakit 
telah mendatangkan tim RSPAD, 
meliputi dokter anak, apoteker dan 
para perawat. “Sesuai petunjuk 
Panglima TNI melalui Kepala Rumah 
Sakit dan Danjen Kopassus kemarin 

ATASI KORBAN VAKSIN PALSU
KOPASSUS BERTINDAK CEPAT

(Minggu, 17/6), kami diperintahkan 
melaksanakan vaksinasi ulang pagi 
ini” (Senin, 18/7). Sekali lagi kepada 
keluarga korban bahwa vaksinasi ulang 
ini tidak berdampak apa-apa dan ini 
diyakinkan akan memberikan kesehatan 
atau kekebalan yang lebih pada anak 
yang akan divaksinasi ulang. Semuanya 
sesuai petunjuk Panglima, bahan, bekal 
kesehatan, alat-alat dan obat dari RS 
Gatot Soebroto dan gratis, kata dr. 
Bambang.

Sedangkan Kolonel Ckm dr. Yenni 
Purnama – Kepala Departemen Ilmu 
Kesehatan Anak RSPAD Gatot Soebroto 
menyampaikan bahwa dalam imunisasi 
vaksin ini disediakan vaksin dasar, 
yaitu DPT, Polio, Campak, dan HIB yang 
diambil dari Suku Dinas Kesehatan (Bio 
Farma) yang secara distribusi sah dan 
tidak dipalsukan. Selanjutnya, anak 
hasil vaksin yang terindikasi palsu akan 
discreening. Pemberian imunisasi ini 
tidak memberikan dampak terhadap 

pasien yang sudah diimunisasi, karena 
lebih baik berlebih daripada kurang. 
Mengingat tujuan imunisasi adalah 
memberikan kekebalan kepada 
anak terhadap penyakit yang sudah 
diindikasikan terhadap penyakit 
tersebut. Dalam imunisasi vaksin ini, 
pihak RSPAD telah menyediakan Tim, 
yatu 2 dokter anak dan tim perawat 
yang semuanya berjumlah 10 orang.

Turut hadir dalam kegiatan 
imunisasi revaksinasi gratis, selain 
Danjen Kopassus beserta Ibu Metty 
Herindra, juga Wadanjen Kopassus 
beserta Ibu Eva Santos G. Matondang, 
para Pengurus Persit Kartika Chandra 
Kirana Cabang BS Kopassus, para 
Pamen Ahli Kopassus, Ir. Kopassus, para 
Asisten Danjen Kopassus, serta para 
Kabalak Kopassus, dan para anak-anak 
anggota militer dan PNS Kopassus 
yang melaksanakan kegiatan imunisasi 
vaksin.(Redaksi)

Sejak diumumkannya ke-14 rumah sakit yang diduga menggunakan vaksin palsu, banyak orang tua korban 
yang mendatangi rumah sakit untuk meminta pertanggung-jawaban pihak rumah sakit. Kopassus bertindak 
cepat untuk mengantisipasi putra-putri anggota militer dan PNS Kopassus yang anaknya berobat di sekitar 

rumah sakit yang dekat dengan lokasi satuan Kopassus untuk melakukan vaksin ulang secara gratis.
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Komandan Satgas 
Pengamanan Perbatasan 
RI-RDTL Batalyon 
Infanteri (Yonif) Raider 
321/Galuh Taruna (GT) 

Kostrad Letkol Inf Mochammad Ghoffar 
Beserta Komandan Pos (Danpos) 
Aplal Letda Inf Pujianto beserta 
anggota, melaksanakan upacara adat 
penanaman perdana lahan kritis seluas 
6 Ha bertempat di desa Tasi Nifu          
(Aplal) Kec. Mutis, Kabupaten Timor 
Tengah Utara, Prov NTT.
Acara pembukaan penanaman perdana 
dihadiri oleh Amrosius Lake (Tokoh 
Adat), Martinur Feka (Kades Tasinufu 

Satgas Pamtas RI-RDTL 
TANAMI LAHAN KRITIS 6 HA 

DI DESA TASI NIFU

(Aplal), Primus Thall ( Raja) desa Aplal, 
Serotila Oloe (Tokoh Perempuan), 
Patrius Babu (Tokoh Pemuda) serta 
segenap lapisan masyarakat Aplal 
kurang lebih 50 orang, Rabu(31/8).
Dansatgas Letkol Inf Mochammad 
Ghoffar mengatakan, program ini 
sasarannya untuk menumbuhkan 
kepedulian dan keseriusan dari semua 
pihak terkait untuk menghijaukan 
kembali lahan kritis di kawasan 
desa Tasi Nifu (Aplal), juga untuk 
mewujudkan kemanunggalan TNI dan 
Rakyat, dalam hal ini kemanunggalan 
antara Satgas Yonif Raider 321/GT 
Kostrad dengan masyarakat desa Tasi 
Nifu (Aplal).
Lahan kritis seluas 6 Ha ditanami bibit 
jagung, dan lahan lain seluas 1 Ha 
untuk padi sawah dilanjutkan dengan 
pemeliharaan.
Sementara Komandan Pos Aplal 

Letda Inf Pujianto menyampaikan, 
bahwa penanaman perdana jagung di 
lahan kritis yang berbatu di daerah 
perbatasan desa Aplal dengan Timor 
Leste ini, diharapkan bisa ditiru 
sekaligus menjadi contoh untuk desa 
lain. “Tak kalah pentingnya supaya kita 
tidak pasrah dengan keadaan lahan 
sekitar kita walaupun dihadapkan 
dengan lahan kritis sekalipun,” ungkap 
Danpos Aplal.
Tokoh Adat bapak Amrosius Lake 
mengatakan, Satgas Yonif 321 
Kostrad sangat luar biasa. Dari 
pasukan terdahulu belum ada yang 
melaksanakan kegiatan penanaman 
jagung di lahan berbatu di desa Aplal, 
perannya TNI belum selesai sebelum 
mengatasi kesulitan rakyat. Ini salah 
satu bentuk peranan dan kepedulian 
TNI terhadap rakyat.(Redaksi)

DUKUNG 
PON XIX 2016

KODAM III/SLW
SIAPKAN 27.602

PRAJURIT

Prajurit Satgas Pamtas dari Yonif Raider 321/Galuh saat menggarap lahan kritis

Prajurit Satgas Pamtas bersama masyarakat melakukan 
penebaran bibit

Kirab Api PON XIX/2016 Jawa Barat Oleh Prajurit Kodam III/Siliwangi.
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S
ekitar 27.602 prajurit Komando 
Daerah Militer III/Siliwangi, 
menyatakan kesiapannya 
mendukung kesuksesan 

Pergelaran Pekan Olahraga Nasional 
(PON) XIX Jawa Barat tahun 2016. 
Dukungan tersebut, terungkap saat 
Apel Besar Kebulatan Tekad Prajurit 
Kodam III/Siliwangi dalam mendukung 
PON XIX/2016 Jawa Barat yang 
dipimpin  Kasdam III/Slw Brigjen TNI 
Wuryanto, di Makodam III/Siliwangi, 
Jalan Aceh No. 69 Kota Bandung.

Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI 
Hadi Prasojo dalam sambutannya 
yang dibacakan Kasdam menyatakan, 
siap memback up pelaksanaan PON 
XIX/2016 dengan mengerahkan 
seluruh potensi yang dimiliki sehingga 
setiap proses pelaksanaan perhelatan 
multieven olahraga empat tahunan 
tersebut berjalan lancar.  “Kita minta 
semua jajaran Kodam III Siliwangi 
ikut membantu persiapan sarana dan 
prasarana lainnya sebagai penunjang 
pelaksanaan PON,” ucap Hadi, yang 
juga Komandan Kontingen Atlet 
Jawa Barat. Surat resmi penujukan 
komandan Kontingen itu, tertera 

DUKUNG 
PON XIX 2016

KODAM III/SLW
SIAPKAN 27.602

PRAJURIT

dalam Surat Keputusan Gubernur 
nomor 426/kep.420-Disorda/2016, 
disampaikan Komite Olahraga 
Nasional Indonesia (KONI) Jabar, di 
Makodam III Siliwangi, Selasa (12/7).  
Penunjukkan Pangdam III Siliwangi 
sebagai Komandan kontingen ini, bukan 
yang pertama. Sebelumnya, saat di 
PON XVIII/2012 Riau lalu, Pangdam III 
Siliwangi yang kala itu masih dijabat 
Mayjen TNI Sonny Widjaya, ditunjuk 
pula sebagai Komandan Kontingen, 
dan menimbulkan pengaruh signifikan 
kepada kontingen secara keseluruhan. 
Waktu itu, Jabar berhasil memperbaiki 
peringkat dari PON sebelumnya. Pada 
PON XIX kali ini Pangdam III Siliwangi  
akan memimpin 1.558 orang yang 
terdiri dari 1.158 atlet dan 400 offial 
yang terdiri dari mekanik, manager dan 
pelatih.  

Selain membacakan amanat 
Pangdam, Kasdam Wuryanto 
juga menambahkan penekanan 
kepada seluruh Prajurit Kodam III/
Siliwangi untuk ikut mensukseskan 
penyelenggaraan PON XIX di Jawa 
Barat. Pasalnya, gelaran PON XIX ini 
merupakan momen besar dan sejarah 
bagi seluruh warga dan masyarakat 
Jawa Barat dan Banten, khususnya 

Prajurit Kodam III/Slw saat mengikuti apel besar persiapan mendukung PON XIX 2016 Jawa Barat.

Kirab Api PON XIX/2016 Jawa Barat Oleh Prajurit Kodam III/Siliwangi.

bagi Kodam III/Siliwangi.  “Untuk 
pengerahan personel Kodam III/
Siliwangi dan keluarga, sekitar 27.602 
orang siap memberikan dukungan 
demi PON XIX Tahun 2016. Seluruh 
sumber daya yang dimiliki Kodam 
III/Siliwangi, baik personel maupun 
materiil, akan dikerahkan semua 
untuk mewujudkan,” tegasnya. 

Pada kesempatan lain, prajurit 
Kodam III/Siliwangi juga siap 
membawa dan mengawal Api Pekan 
Olahraga Nasional (PON) XIX dan 
Pekan Paralympic Nasional (Peparnas) 
XV untuk dikirab melintasi kota/
kabupaten di Jawa Barat. Hal ini 
menjadi komitmen dari Kodam III/
Siliwangi dalam mendukung suksesi 
PON XIX dan Peparnas XV 2016 di 
Jawa Barat. Kirab Api PON akan 
melibatkan lebih dari dua ribu pelari 
dan dilakukan secara berantai. Kirab 
api PON XIX sendiri dimulai dari 
pengambilan api dari sumber api abadi 
di Balongan Kabupaten Indramayu lalu 
dikirab ke sejumlah daerah dan finish 
di stadion si Jalak Harupat Kabupaten 
Bandung sebagai lokasi pembukaan 
PON XIX Tahun 2016.(Redaksi)
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Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan 
sudah memberlakukan 
status siaga darurat 
penanganan bencana asap 

akibat kebakaran hutan dan atau 
lahan sejak 15 Agustus 2016. Untuk 
mencegah masyarakat membakar 
lahan dalam menjalankan usaha tani, 
prajurit TNI siap membantu warga 
masyarakat membuka lahan pertanian.

Komandan Korem 101/Antasari 
Kolonel Kavaleri (Kav) Yanuar Adil 
selaku Komandan Satuan Tugas 
Penanganan Bencana Asap akibat 
Kebakaran Hutan dan atau Lahan 
di Kalsel mengatakan, tidak ada 

dispensasi bagi warga masyarakat yang 
kesulitan membuka lahan pertanian 
tanpa membakar. Sebab, larangan 
membakar lahan berlaku sama bagi 
semua.

“Kalau masyarakat mau membuka 
lahan, tolong laporkan pada Babinsa 
(Bintara Pembina Desa) atau pada 
Danramil (Komandan Rayon Militer). 
Saya pastikan prajurit TNI siap 
membantu masyarakat membuka 
lahan pertanian dengan cara tanpa 
dibakar,” kata Kolonel Yanuar Adil di 
Banjarmasin, Senin (29/8/2016).

Untuk membantu masyarakat 
membuka lahan pertanian, 
prajuritTNI tidak meminta bayaran. 

Komandan Korem 101/Antasari Kolonel Kav Yanuar Adil (tengah) menjelaskan status penanganan bencana 
asap di Kalsel kepada awak media di Banjarmasin, Senin (29/8).

CEGAH KEBAKARAN HUTAN, 
PRAJURIT TNI SIAP BANTU 
MASYARAKAT BUKA LAHAN

“Saya pastikan, ini gratis. Tidak 
dipungut bayaran sepeser pun. Saya 
jamin itu. Namun dengan catatan, 
masyarakat dan prajurit TNI kerjanya 
bersama-sama,” tuturnya.

Menurut Kolonel Yanuar, peralatan 
kerja untuk membuka lahan tetap 
harus disiapkan oleh masyarakat 
tani. Prajurit TNI hanya memberikan 
bantuan tenaga. Masyarakat yang 
dibantu dalam pembukaan lahan itu 
pun ada skala prioritasnya, yakni warga 
masyarakat yang tidak mampu dan 
kondisi fisiknya lemah.

“Dengan turun membantu 
masyarakat membuka lahan, kami 
tentunya ingin menghimbau masyarakat 
agar tidak membuka hutan dan lahan 
dengan cara membakar,” ujarnya. 
Yanuar berharap, semua pihak selalu 
waspada dan bekerja maksimal untuk 
mencegah kebakaran hutan dan lahan 
dengan berlakunya status siaga darurat 
saat ini. “Jangan sampai status siaga 
darurat meningkat menjadi tanggap 
darurat,” katanya.

Menurut Kepala Pelaksana Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) 
Provinsi Kalsel Sugiono Yajie, status 
siaga darurat penanganan bencana 
asap akibat kebakaran hutan dan atau 
lahan di Kalsel ditetapkan berdasarkan 
Keputusan Gubernur Kalsel Sahbirin 
Noor Nomor 188.44/0451/kum/2016 
pada 12 Agustus 2016.

“Status siaga darurat terhitung 
sejak 15 Agustus sampai dengan 15 
November 2016,” katanya.(Redaksi)
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Upaya mensejahterakan 
rakyat kecil melalui 
bantuan-bantuan yang 
dikucurkan Pemerintah 
saat ini sudah terbilang 

cukup banyak. Mulai program PNPM 
Mandiri, bedah rumah maupun 
program “sejuta jamban” yang 
digagas oleh Kementerian Kesehatan 
bekerjasama dengan TNI. Tidak 
dapat dipungkiri, masih ada sebagian 
masyarakat khususnya yang tinggal 
di daerah pedesaan atau pedalaman 
belum memiliki jamban yang sehat. 
Masyarakat kelas bawah masih 
memanfaatkan sungai sebagai MCK. 
Kondisi ini tentunya jauh dari kriteria 

hidup yang sehat. Data menunjukkan 
bahwa masih ada 47% masyarakat 
Indonesia BAB (Buang Air Besar) 
disembarang tempat. Untuk mengatasi 
permasalahan tersebut, pemerintah 
dalam hal ini Kementerian Kesehatan 
bekerjasama dengan TNI telah 
membuat terobosan melalui program 
jambanisasi.

TNI AD telah menindaklanjuti 
program jambanisasi ini yang 
dilaksanakan oleh Korem-Kodim dalam 
bentuk kegiatan karya bakti maupun 
kegitan TMMD, yang sasarannya untuk 
membantu dan meringankan beban 
masyarakat kurang mampu yang belum 
memiliki jamban sehat.

Dalam rangka mendukung 
percepatan program jambanisasi 
tersebut, Kodim 0405/Lahat 
Korem 044/Kapo Kodam II/
Sriwijaya melakukan terobosan 
dengan memproduksi sendiri klosed 
jamban. Klosed dibuat sendiri oleh 
prajurit Kodim 0405/Lahat dan 
hasil produksinya dibagikan kepada 
masyarakat di wilayah yang belum 
memiliki jamban secara gratis.

Produk klosed yang dibuat oleh 
para prajurit Kodim 0405/Lahat 
tersebut secara ekonomi lebih murah 
dibanding jika kita membeli klosed 
yang sudah jadi. Tidak tanggung-
tanggung, biaya pembuatan untuk 

satu buah klosed hanya sebesar Rp. 
10.000,-. Sedangkan harga klosed 
jongkok termurah dipasaran adalah 
Rp. 145.00. Dengan perbandingan 
harga tersebut maka klosed produksi 
prajurit Kodim 0405/Lahat terbilang 
sangat murah dan memiliki keunggulan 
diantaranya, lebih kuat, lebih tahan 
lama, lebih efisien waktu dan biaya 
serta mudah dalam pemasangan.

Dalam waktu 3 hari prajurit Kodim 
0405/Lahat mampu  menghasilkan 
56 unit klosed jamban. Sampai saat 
ini, Kodim 0405/Lahat telah berhasil 
memproduksi klosed jamban sebanyak 
3.120 buah. Bahan yang digunakan 
dalam pembuatan klosed meliputi; 
semen. pasir, air, oli bekas, amplas, 
cat kolam/genteng/minyak, tiner, alat 
cetak klosed, kuas, alat semprot cat 
dan kompresor. Alat peralatan yang 
digunakan untuk pembuatan kolsed 
jamban pun cukup sederhana berupa 
cangkul, sekop, centong semen, dll.

Pada tahun 2015, klosed produksi 
Kodim 0405/Lahat ini telah dipasang 
di rumah masyarakat sebanyak 
278 unit klosed. Sedangkan pada 
tahun 2016 Kodim 0405/Lahat baru 
merampungkan 702 klosed dari 
rencana target pemasangan 1.400 
pemasangan klosed. Pada kegiatan 
Rakornis TMMD ke 97 TA.2016 tanggal 
24 Agustus 2016, klosed jamban 
produk prajurit Kodim 0405/Lahat 
telah dipresentasikan dihadapan 
peserta Rakornis dan mendapat 
apresiasi positif. Semoga hal ini 
bisa diikuti oleh satuan lain untuk 
membantu kesulitan masyarakat 
(Redaksi)

 SEJUTA JAMBAN UNTUK RAKYAT
KODIM 0405/LAHAT PRODUKSI KLOSED

Lima anggota Brigif Raider 13/Galuh Kostrad yang ter-
gabung dalam grup musik Mr G.

Proses pembuatan Klosed

Proses pemasangan Klosetd

Klosed produksi Prajurit Kodim 0405/Lahat
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Mengenal Lebih Dekat
YONBEKANG-4/AIR

Prajurit Yonbekang-4/Air siap bergerak setiap saat

Terpilihnya Pak Joko Widodo (Jokowi) sebagai 
Presiden ke- 7 Republik Indonesia dimana salah 
satu programnya adalah menjadikan negara 
Republik Indonesia sebagai” Poros Maritim Dunia”, 
program ini seolah mengingatkan kita kembali 

kepada kejayaan masa lalu kerajaan-kerajaan yang pernah ada 
di Indonesia seperti kerajaan Majapahit maupun Sriwijaya yang 
begitu dikjaya dilautan pada masanya. Memori kita seolah-olah  
kembali kepelajaran sejarah disekolah dimana Negara Indonesia 
adalah merupakan Negara kepulauan terbesar di dunia dengan ± 
17.499 pulau dan panjang lautan sekitar 53.000 KM.

Banyaknya pulau dan panjangnya lautan Indonesia tentunya 
dibutuhkan sarana untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut, 
baik lewat udara maupun lewat perairan (Sungai dan Laut) 

Kapal ADRI-L memiliki kemampuan mengangkut 
Tank Leopard sebanyak 6 (enam) Unit dan 1 Unit 
Transporter dalam satu kali pelayaran
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Sejarah terbentuknya Kesatuan 
Angkutan Air Angkatan Darat (Sekarang 
Yonbekang-4/Air) tidak dapat 
dipisahkan dengan lahirnya/berdirinya 
Angkutan Angkatan Darat. Dalam 
perkembangan pembentukan Batalyon 
Angkutan Air belum ada keputusan 
Defenitif dari Pimpinan ( Komando Atas 
) dalam menetapkan hari jadi Batalyon 
Pembekalan Angkutan -4/Air secara 
resmi. Ketika diresmikan hari jadinya 
Corp Angkutan Militer (CAM) dengan 
Corp Devise Sena Ananta Dharma Gati 
tanggal 24 April tahun 1946, maka 
kegiatan satuanair yang merupakan 
salah satu cabang Angkutan Angkatan 
Darat (ANGAD) tidak dapat dipisahkan 
dari perjuangan Angkutan Angkatan 
Darat secara menyeluruh. Pada 
hakekatnya kegiatan satuanair telah 
dilaksanakan sejak pecahnya Revolusi 
Kemerdekaan Republik Indonesia, 
tetapi secara Organisasi Kesatuan yang 
resmi baru berdiri pada Kwartal I bulan 
Mei 1950, setelah TNI AD menerima 
Alang Air dari Leger Veart Tuigen Depot 
(LVD). Verplegings dan Transport Dionst 
(VID) dan alat - alat Harwat Alang Air 
dari Leger Technishe Dients (LTD) dari 
tentara Belanda.

Setelah pengakuan kedaulatan RI 
oleh Belanda maka DVT diserahkan 
kepada TNI AD. Sedangkan LTD diterima 
oleh Dinas Tekhnik Tentara (DTT).
Dengan modal dari LVD inlah pada 
kwartal I tahun 1950 didirikan Kesatuan 

Angkutan Tentara (KAT). Pada Tahun 
1952 Kwartal I KAT dirubah menjadi 
KPAA ( Kesatuan Pasukan Angkutan 
Air ), pada periode 1952-1956 KPAA 
dirubah menjadi PAA 46-00, kemudian 
tanggal 19-04-1960 dengan keputusan 
Dirang No KPTS.79 / IV / 1960 PAA 46-
00 diganti namanya menjadi Batalyon 
Angkutan Air.Selanjutnya pada tahun 
1966 Batalyon Angkutan Air dirubah 
namanya menjadi Pelayaran Angkatan 
Darat (Pelad). Pada masa itu juga Pelad 
dipecah menjadi Pelayaran Angkatan 
Darat (Kapal-kapal ADRI) dan Batalyon 
Angkutan Air Pendarat (KMC dan LCR).

Menjelang terbentuknya Komando 
Angkutan dan Pusat Angkutan, dimana 
Pelad dirubah kembali menjadi 
Batalyon Angkutan Air sesuai Kep 
Dirang No Kep 613 / XI / 1971 tanggal 
13-11- 1971 dan pada tanggal 19-1--
1978 terbentuknya Jawatan Angkutan 
Darat Militer, maka Batalyon Angkutan 
Air diganti menjadi Badan Pelaksana 
Angkutan Air (Balak Ang Air). Tetapi 
berdasarkan Keputusan Kasad Nomor 
Kep/29/II/1986 tanggal 28 Februari 
1986 Badan Pelaksana Angkutan 
Air, kemudian sesuai Keputusan 
Kasad No Kep/47/XII/2003 tentang 
penggabungan Corp Intendan (CIN)dan 
Corp Angkutan (CAM) menjadi Corp 
Pembekalan Angkutan (CBA), Yon Ang 
Air dirubah Kembali menjadi Batalyon 
Pembekalan Angkutan-4/Air  sampai 
dengan sekarang  tidak ada perubahan. 

Sejarah singkat Yonbekang-4/Air

KMC “Komando”

terutama sarana tranportasi air yang 
dirasa lebih efektip dan afisien. 
Demikian halnya dengan TNI-AD dalam 
menggelar satuannya baik dipulau-
pulau besar maupun di pulau kecil 
memiliki satuan yang bertugas di 
air dalam mendukung tugas-tugas 
pokok TNI-AD yang berada dibawah 
pembinaan Ditbekangad.Pelaksanaan 
kegiatan satuan air ditingkat pusat 
dilaksanakan oleh Yonbekang-4/Air 
Ditbekangad yang berkedudukan di 
Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Batalyon Pembekalan Angkutan-4/
Air (Yonbekang-4/Air) memiliki tugas 
pokok mendukung pergeseran personel, 
bekal dan materiil didaerahrawa, 
laut, sungai dan pantai (Ralasuntai) 
dengan menggunakanKapal Motor 
Cepat(KMC) atau Landing Craft Rubber 
(LCR), maupun melintasi laut dengan 
menggunakan Kapal-kapal ADRI, 
melaksanakan pengujian-pengujian alat 
angkutan air TNI-AD dan melaksanakan 
pemeliharaan angkutan air sampai 
pemeliharaan Tk-II.
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1   Operasi Pemberontakan RMS di Ambon.

2   Opersai Pemberontakan DI/TII di Aceh,  
  Sulawesi Selatan dan Jabar.

3   Operasi Pemberontakan Ibnu Hajar  
  di Kalimantan Selatan.

4   Operasi Gab dengan Yon 324 dan KMK  
  dalam rangka pengamanan/pembersihan  
  terhadap pengacau didaerah Rawa Badak  
  Tanjung Priok.

5   Operasi Penumpasan PRRI/Permesta di  
  Sumatera dan Sulawesi.

6   Operasi Trikora.

7   Operasi Dwikora.

8   Operasi Penumpasan G30S/PKI di daerah  
  Tanjung Priok.

9   Operasi Sadar I, II/Wibawa Pepera.

10   Operasi Seroja di Timor-Timur  
  Tahun 1978 s.d 1998.

11   Operasi Pemulihan Keamanan di Maluku
  1999 s.d Sekarang.

12   Operasi Darurat Sipil Dan Darurat Militer  
  di NAD 2002 s.d 2004.

1   Pengangkutan Pasukan Garuda ke Kongo. 

2   Pengangkutan Alat Peralatan Pasukan  
  PBB dari Kongo Ke Malaysia.

3   Membantu Kandasnya Kapal Norwegia
  di Perairan teluk Jakarta

4   Tergabung dalam Kontingen Garuda  
  XXXIII-C/UNIFIL tahun 2008-2009

Tugas-tugas Operasi
yang dilaksanakan

Tugas-tugas Internasional

Berbagai tuga soperasi 
yang dilaksanakan oleh Satuan 
Yonbekang-4/Air, namun yang paling 
monumental adalah pada tugas 
operasi Mandala tahun 1962. Dimana 
dalam tugas ini terjadi pertempuran 
di Laut Arafuru yang mengakibatkan 
gugurnya 2 anggota Batalyon sebagai 
Tim Pendarat (Koptu Asri bin Sainan 
dan Prada Suroto) bersama Komodor 
Yos Sudarso di atas Kapal MBT Macan 
Tutul dan 3 personel Batalyon lainya 
ditawan olehBelanda (SerkaTugiman, 
Koptu Dulahaman dan Prada 
Hidayat). Atas Dharma Bhakti dan 
jasa-jasanya personel yang terlibat 
dalam tugas operasi tersebut 

dianugerahi kenaikan pangkat luar 
biasa kepada 36 personel, dan 
12 personel memperole hBintang 
Sakt iberdasarkan Keputusan 
Presiden RI No. 14 tahun 1963 
tanggal 29 Januari 1963 dan 
Piagam Penghargaan dari Menteri 
Pertahanan/ Kepala Staf Angkatan 
Darat No TR 577 / 1958 tanggal 
19-11-1958 diberikan Penghargaan 
kepada Kapal ADRI III Coaster 200 
Ton tanggal 13 januari 1960 jam 
14.20 di Kodang oleh Kementerian 
Pertahanan Kepala Staf Angkatan 
Darat Letnan Jendral TNI AH. 
Nasution NRP 13619, berbagai 
penghargaan lainnya yang diterima 

Kapal ADRI -L milik TNI AD
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ARTI
“KALAKA RATA 

YUDHA” mempunyai 
Arti ; Kereta Perang/alat 
Angkut yang bergerak di 
air (sungaidanlaut) yang 
maknanya pengabdian 
insan Batalyon Pembekalan 
Angkutan-4/Air dengan 
wahana air (sungai dan 
laut) dalam pemindahan 
pasukan, perbekalan dan 
materiil didaerah ralasuntai 
dengan menggunakan KMC/
LCR maupun melintasi laut 
dengan menggunakan Kapal 
ADRI  guna mendukung 
keberhasilan Prajurit dalam 
melaksanakan tugas pokok.

Arti dan Makna Tunggul
KALAKA RATA YUDHA

dari negara seperti Keputusan 
Men Pangab No KEP-1073/1965 
tertanggal 18-9-1965 diberikan 
anugerah SAM KARYA NUGRAHA 
kepada Kapal-Kapal ADRI sebagai 
berikut : KM ADRI 14637 DWT, KM 
ADRI-II 475 DWT, KU ADRI -XIV 
9500 DWT, KU ADRI-XV 9500 DWT.

BENTUK
Tunggul Yonbekang-4/Air berbentuk empat 

persegi panjang dibuat dari bahan beludru hijau 
tua berjumbai kuning emas dari benang sutra.

Pada muka sebelah kanan dilukiskan Pusara 
Ditbekangad.

Pada bagian muka sebelah kiri dilukiskan 
Tunggul Yonbekang-4/Air dengan susunan: 
Bintang Bersudut Lima, Lingkar Luar dan Dalam, 
Jangkar dan Rantai, Pita Seloka dengan tulisan 
“KALAKA RATA YUDHA”.

Mahkota dan Tiang. Mahkota berbentuk 
Burung Garuda akan terbang, berdiri pada 
landasan berbentuk lingkaran, bulu sayap 
bagian luar berjumlah 17 helai bagian dalam 
berjumlah 10 helai dan bulu ekor berjumlah 7 
helai,serta mahkota terbuat dari bahan logam 
kuningan emas.

Tiang terbuat dari kayu jati dipeluntir 
dengan warna coklat/sawo matang.

Armada ADRI Yonbekang-4/Air Ditbekangad

Hovercraft TNI AD 
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 LINTAS LAUT 
Yonbekang-4/Air 

memiliki kemampuan 
melintasi laut dalam 
rangka pelaksanaan 
fungsi pergeseran bekal, 
materiil dan personel 
(2 SSK) keseluruh 
wilayah NKRI dengan 
menggunakan Kapal 
ADRI,dimana pelaksanaan 
tugas berlayar Kapal 
ADRI ini cukup tinggi 
yang dilaksanakan 
sekitar 4 sampai 5 Kapal 
setiap triwulannya. 
Tugas berlayar Kapal 
ADRI ini lebih dominan 
pada Kotama Pembinaan 
dalam menggeser bekal 
materiil yang dimiliki 
oleh Angkatan Darat 
dari pusat (Mabesad/
Jakarta) ke daerah-
daerah (Kodam) yang 
dilaksanakan secara 

rutin setiap triwulan 
dalam rangka pembinaan 
satuan di jajaran 
TNI-AD. Sedangkan 
pergeseran personel 
masih secara terbatas 
dilakukan karena Kapal 
ADRI yang dimiliki saat 
ini secara ideal hanya 
mampu mengangkut 
personel dengan 
kekuatan 2 SSK setiap 
kapalnya yaitu Kapal 
ADRI XLVIII dan Kapal 
ADRI XLIX. Dihadapkan 
pada tingginya mobilitas 
pergeseran personel 
TNI-AD dalam rangka 
pelaksanaan pembinaan 
satuan, maka diharapkan 
kedepan TNI-AD memiliki 
Kapal yang secara khusus 
mampu mengangkut 
personel minimal 1 SSY.

Dalam pelaksanaan 
tugas Kotama Operasi 

saat ini ada 1 Unit 
Kapal ADRI 150 DWT 
mendukung Kodam XVI/
Ptm dalam rangka tugas 
BKO Pam Rahwan di 
daerah KepulauanMaluku 
yang dilaksanakan sejak 
tahun 1999 sampai 
dengan sekarang. 
Baru-baruiniSatuan 
Yonbekang-4/Air telah 
menerima tambahan 
perkuatan1 Unit kapal 
ADRI-1200 DWT yaitu 
Kapal ADRI-L yang 
memiliki kemampuan 
mengangkut Tank 
Leopard sebanyak 6 
(enam) Unit dan 1 Unit 
Transporter dalam satu 
kali pelayaran yang 
diserahkan oleh Kasad 
Jenderal TNI Mulyono 
kepada Dirbekangad 
Brigjen TNI Taat Agus 
Budiyanto.

Adapun Armada Kapal ADRI yang dimiliki 
oleh Satuan Yonbekang-4/Air adalah 
sebagai berikut:

 ® 1 Unit Kapal ADRI 1200 DWT yaitu 
Kapal ADRI-L yang baru diterima2016.

 ® 3 Unit Kapal ADRI 1000 DWT yaitu 
Kapal ADRI- XLIV, XLVIII dan Kapal 
ADRI- XLIX.

 ® 2 Unit Kapal ADRI 500 DWT yaitu Kapal 
ADRI-XLV dan Kapal ADRI- XLVI.

 ® 3 Unit kapal ADRI 300 DWT Yaitu Kapal 
ADRI-XXXII, XL dan Kapal ADRI XLVII.

 ® 3 Unit Kapal ADRI 150 DWT Yaitu Kapal 
ADRI-XXXVI, XLI dan Kapal ADRI XLIII.

Rencana tahun ini akan dibuat lagi 2 
unit Kapal ADRI–1500 DWT yang memiliki 
kemampuan mengangkut Tank Leopard 
danHelly Copter, yang diharapkan sudah 
dapat beroperasi pada tahun 2018.

Kemampuan Satuan
Yonbekang-4/Air

Uji coba Kapal ADRI-L yang baru memperkuat Yonbekang-4/Air

Proses pengaturan pemuatan Tank Leopard di lambung ADRI-L
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Disamping tugas melintasi laut 
Yonbekang-4/Air memiliki kemampuan 
juga menggeser personel, bekal dan 
materiil di daerah ralasuntai dengan 
menggunakan KMC/RIB/LCR yang 
berada dalam organisasi Kompi Motor 
Cepat (Kimopat) yang dulunya adalah 
satuan pendarat. Tugas Kimopat 
terutama dalam rangka mendukung 
satuan-satuan tempur yang dalam 
pelaksanaan tugasnya harus melalui 
air dengan menggunakan:

 ® KMC Komando yang mampu 
mengangkut1 SST siap tempur.

 ® RIB (Rigid Infortable Boat) yang 
mampu mengangkut 1 SSR.

 ® LCR (Landing Craft Rubber) yang 
mampu mengangkut 1 SSR.

 ® Hover Craff yang mampu 

mengangkut 1 SST. 
Seperti yang pernah dilakukan 

pada Operasi Mandala tahun 1962 yang 
melibatkanpersonelBatalyonsebagai 
Tim Pendaratdalam mendaratkan 
personel TNI-AD dari Pulau Key 
(Maluku) ke Kaymana (Papua) yang 
mengakibatkan tenggelamnya MBT 
Macan tutul dan meninggalnya 
Komodor Laut Yos Sudarso yang 
lebih dikenal dengan pertempuran 
laut Arafuru, keikut-sertaan Kompi 
Motor Cepat Yonbekang-4/Air dalam 
mendukung latihan-latihan satuan 
tempur seperti pada pembentukan 
Latihan Para Raider yang dilaksanakan 
oleh Divisi-1/Kostrad di pantai 
Pameungpeuk Garut tahun 2015, 
serta tugas OMSP dengan memberikan 

bantuan kepada Pemda pada saat 
terjadinya bencana banjir.

Penambahan dan Peningkatan 
alat utama air yang dimiliki satuan 
Yonbekang-4/Air, baik Kapal ADRI 
maupun KMC menuntut tanggung 
jawab yang besar baik kepada 
nilai materiilnya maupun dalam 
pelaksanaan tugas keseluruhan 
wilayah Indonesia setiap triwulannya. 
Dimana idealnya Kapal ADRI 1000 
DWT ke atas dikomandoi oleh seorang 
Perwira berpangkat Letkol, maka 
diharapkan satuan Yonbekang-4/
Air perlu divalidasi menjadi 
satuan setingkat Resimen atau 
Brigade dengan sebutan Satuan Air 
sebagaimana lazimnya di TNI – AL yang 
membawahi kapal-kapal.(Redaksi)

 RAWA, LAUT, SUNGAI DAN PANTAI (Ralasuntai) 

Kendaraan Transporter memasuki lambung Kapal ADRI-L, 1200 DWT

Volume 17 No. III n Edisi September 2016    Majalah PALAGAN  

Uji coba Kapal ADRI-L yang baru memperkuat Yonbekang-4/Air

LCR Yonbekang-4/Air RIB (Rigid Infortable Boat) Yonbekang-4/Air



 Majalah PALAGAN    Volume 17 No. III n Edisi September 2016

5050

Perkembangan swasembada 
pertanian saat ini memiliki 
permasalahan yang 
komplek, tidak hanya 
berkaitan dengan masalah 

produksi pangan untuk mencukupi 
kebutuhan pangan masyarakat tetapi 
berkaitan pula dengan ketersediaan 
bahan baku pertanian, mulai lahan, 
air, bibit dan pupuk. Selain itu sektor 
pertanian diharapkan bisa membuka 
peluang lapangan kerja yang dapat 
memberikan penghidupan dan 
kesejahteraan bagi masyarakat.

Penting bagi bangsa Indonesia 
untuk dapat mewujudkan kembali 
swasembada pangan yang pernah 
dicapai pada tahun 1984. Swasembada 
pangan bidang pertanian kembali 
menjadi prioritas karena pertanian 
merupakan bagian dari budaya dan urat 
nadi kehidupan sebagian besar bangsa 
Indonesia, sehingga maju mundurnya 
pembangunan sangat dipengaruhi oleh 
pembangunan di sektor pertanian.

Namun, permasalahan kerap 
terjadi tatkala harga pupuk tidak 
terkendali sehingga perbandingan 
antara tenaga dan biaya operasional 
tidak berimbang dengan hasil yang 
dicapai.  Akibat dari permasalahan 
tersebut banyak para pekerja dan 

pemilik usaha pertanian beralih profesi 
serta mencari sumber penghasilan lain. 
Padahal subsidi pupuk dari pemerintah 
setiap tahunya terus meningkat.

Beranjak dari permasalahan 
tersebut, Kodim 1009/Plh Korem 101/
Ant Kodam VI/Mlw tergerak membuat 
terobosan melakukan budidaya pupuk 
cair pertanian dengan tujuan untuk 
membantu ketersediaan pupuk bagi 
petani. Selain itu produk pupuk 
ini dapat pula menjadi peluang 
pengembangan usaha disektor 
pertanian dan dapat menambah income 
bagi petani. Kodim 1009/Plh memberi 
nama “Pupuk Dim 1009/PCM” pada 
produk Pupuk Cair Mikroorganime 
ciptaanya.

Dalam pengolahan pupuk cair 
mikroorganisme “Pupuk Dim 1009/

PCM”, Kodim bekerjasama dengan instansi 
terkait dan tenaga profesional dibidang 
pertanian.

Pembuatan Pupuk Cair Mikroorganisme 
ini untuk membantu masyarakat petani 
terutama diwilayah Kodim 1009/Plh agar 
mudah memperoleh pupuk dengan harga 
yang relatif murah dalam rangka peningkatan 
produksi pertanian para petani.

Bahan dasar yang digunakan dalam 
pembuatan pupuk cair mikroorganisme 
adalah kotoran ternak 50 liter, bekatul 50 
liter, air 300 liter, urine ternak 100 liter, 
tetes 50 liter, bakteri local terdiri dari; air 
kelapa 2 liter, cucian beras 5 liter, gula 1 
ons, ragi tempe 1 kg, serta bifidobacterium 
20 liter dan trichoderma 20 kg. Bahan-bahan 
tersebut diaduk dalam drum dan diaduk 
melalui dua fermentasi hinga menghasilkan 
pupuk yang siap digunakan.

Uji coba terhadap Pupuk Cair 
Mikrooganime ini telah dilakukan di kebun 
demplot Kodim 1009/Plr seluas 7 Ha, 
kebun poktan jakasuma desa telaga, kebun 
poktan desa gunung melati, kebun poktan 
suka bersama desa gunung makmur dan 
ujicoba pafda holtikultura. Dari uji coba 
yang dilakukan semuanya menunjukkan 
peningkatan kualitas dan hasil produksi. 
Dengan demikian, pupuk buatan Kodim 1009/
Plh sudah dapat dibuktikan manfaatnya bagi 
petani dalam rangka meningkatkan hasil 
produksi pertaniannya. (Redaksi).

Pabrik pengolahan pupuk Kodim 1009/PCM

Proses pengadukan pupuk

Pupuk yang sudah jadi

PUPUK DIM 1009/PCM (PUPUK CAIR MIKROORGANISME)
SOLUSI PERMASALAHAN PETANI

WAWASAN
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Mengantisipasi situasi tersebut, Kodam XVII/
Cenderawasih yang wilayahnya terdapat 
kelompok separatis yang aktif menggunakan 
media online untuk menarik simpatik dunia, 
membentuk Tim Cyber yang bertujuan untuk 

mengcounter berita-berita negatif yang dibuat oleh kelompok 
seperatis atau oraginisasi papua merdeka.

Keberadaan tim cyber Kodam XVII/Cenderawasih sangat 
vital, hal ini bertujuan untuk mengcounter berita-berita negatif 
yang dimuat oleh kelompok separatis atau Organisasi Papua 
merdeka . Apabila dibiarkan berita-berita negatif yang dimuat 
oleh media cetak maupun elektronik baik lokal maupun nasional 
maka berita dan opini yang dimunculkan oleh Organisasi Papua 
Merdeka seolah-olah berita itu benar adanya. Maka disinilah 
peran tim cyber Kodam XVII/Cenderawasih harus berperan untuk 
mengimbangi bahkan menetralisir berita-berita negatif tersebut.

 Kedudukan tim cyber Kodam XVII/Cenderawasih berada 
di bawah Pangdam XVII/Cenderawasih dan operasionalnya 

Kemajuan Ilmu Pengetahuan 
dan Teknologi (Ilpengtek) 

merambah ke seluruh 
penjuru aspek kehidupan, 

Mudahnya akses komunikasi 
dengan cepat melalui media 

cetak maupun elektronik 
serta media online sangat 
mempengaruhi suatu isu 

yang berkembang sedemikian 
cepat yang berpotensi 

dibiaskan untuk kepentingan 
kelompok.
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Personel Tim Cyber sedang melaksanakan tugas.

PUPUK DIM 1009/PCM (PUPUK CAIR MIKROORGANISME)
SOLUSI PERMASALAHAN PETANI

TIM CYBER KODAM XVII/CENDERAWASIH
ANTISIPASI INFORMASI BIAS
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oleh Penerangan Kodam XVII/
Cenderawasih. Tugas-tugas tim cyber 
adalah melaksanakan pembentukan 
opini positif dan kontra opini negatif 
terhadap NKRI dan TNI yang berada 
di Papua dan Papua Barat di berbagai 
media massa.

Tim cyber Kodam XVII/
Cenderawasih dalam pelaksanaan 
tugasnya bertanggung jawab langsung 
kepada Pangdam XVII/Cenderawasih 
dan Kasdam sebagai wakilnya. Tim 
cyber di bawah pimpinan Dansatgas 
Info/Wadansatgas Info dalam hal 
ini dijabat oleh Kapendam XVII/
Cenderawasih dan dikoordinir oleh 
Dantim Cyber XVII/Cenderawasih. 
Dantim Cyber dalam pelaksanaan 
tugasnya mengkoordinir tim cyber yang 
terdiri dari tim monitoring, tim analis, 
tim produksi dan tim publikasi.

 Tim Cyber Kodam XVII/
Cenderawasih yang terdiri dari 
empat tim antara lain meliputi: tim 
monitoring, tim analis, tim produksi 
dan tim publikasi. Masing tim memiliki 
tugas yang jelas yaitu: 

TIM MONITORING
Bertugas mencari, menerima dan 

menghimpun informasi yang berkaitan 
dengan NKRI, TNI dan kemajuan 
wilayah Papua dan Papua Barat dari 
berbagai sumber yaitu: Sumber 
Internal berasal dari Satuan Bawah 
Jajaran Kodam XVII/Cenderawasih yang 
berkaitan dengan tugas Pembinaan 
Teritorial (Binter) kemudian Satgasban 
Kopassus, Satgas Bais dan Binda. 
Sumber Eksternal berasal dari Media 
Cetak, Audio Visual dan Media Online. 
Melaporkan hasil monitoring yang 
sudah terhimpun kepada Tim analis 
melalui LAN untuk dianalisa terlebih 
dahulu.

TIM ANALIS
Bertugas menganalisa dan 

mengevaluasi Data yang diberikan 
oleh Tim Monitoring dan memberikan 
Parameter output untuk dibuatkan 
sebuah produk berupa: Press Release, 
Berita, Artikel dan Video. Memeriksa 
kembali hasil produk yang telah 
selesai dibuat oleh Tim Produksi, 
apabila masih ada kekurangan maka 

akan diperbaiki, apabila produk 
tersebut sudah dinyatakan layak 
publish, dan sesuai dengan kode etik 
jurnalistik selanjutnya Tim analisa akan 
menyerahkan ke Tim Publikasi untuk 
disebarluaskan melalui berbagai media 
dan melaporkan perkembangan hasil 
analisa kepada Dantim Cyber.

TIM PRODUKSI
Bertugas membuat sebuah produk 

sesuai dengan hasil Parameter 
Output dari Tim analis berupa Press 
Release, Berita, Artikel dan Video. 
Mencari sumber data/referensi yang 
dapat dipertanggungjawabkan untuk 
memudahkan dalam membuat produk 
berdasarkan fakta yang actual dan 
melaporkan hasil produksi kepada tim 
analis.

TIM PUBLIKASI
Bertugas menyajikan data yang 

akurat untuk kepentingan Publik 
maupun Stake Holder dalam hal 
ini dikirimkan melalui Satuan 
Pendam XVII/Cenderawasih untuk 
diteruskan kepada Komando Atas 
dan dipublikasikan melalui berbagai 
media (Website, blog, Facebook dan 
twitter). Mengelola dan memelihara 
Website dari serangan-serangan baik 
dari dalam maupun dari luar negeri 
dan melaporkan hasil publikasi dan 

kemajuan website yang dikelola 
kepada Tim analis.

Dalam mempublikasikan/
menyebarluaskan berita/informasi, 
Tim Publikasi dibantu oleh Tim 
Sosmed. Berinteraksi langsung melalui 
media online dengan pengunjung 
atau pembaca Website, Facebook 
dan Twitter, meningkatkan rating 
baik website maupun Official 
Akun (Facebook dan Twitter), 
menyebarluaskan berita melalui media 
Online seluas-luasnya dan menggalang 
pembaca untuk mengikuti kemajuan 
dan perkembangan situs Website, 
Facebook dan Twitter yang kita kelola 
serta melaporkan hasil interaksi 
dengan pembaca/pengunjung kepada 
Tim analis. 

Pengolahan berita-berita yang 
masuk baik berita positif maupun 
negatif senantiasa diolah sesauai 
kaidah pengolahan berita. Pelaksanaan 
pengolahan berita tersebut dimulai 
pada tim monitoring, tim analis, yaitu 
tim monitoring berita mendapatkan 
berita baik dari media cetak maupun 
elektronik diolah sedemikian rupa, 
kemudian hasil olahan berita oleh 
tim monitoring diserahkan kepada 
tim analis, kemudian tim analis akan 
menyerahkan data ke tim publikasi 
untuk diolah dan selanjutnya tim 
publikasi melaporkan ke Pendam dan 
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1.  https://www.facebook.com/groups/263615377053142/?ref=bookmarks 

2. https://www.facebook.com/groups/260580140794508/?ref=bookmarks 

3. https://www.facebook.com/groups/854900114532846/?ref=bookmarks 

4. https://www.facebook.com/groups/493299484138970/?ref=bookmarks 

5. https://www.facebook.com/groups/384668968268503/?ref=bookmarks 

6. https://www.facebook.com/groups/411137908943854/?ref=bookmarks 

7. https://www.facebook.com/groups/395120047195776/?ref=bookmarks 

8. https://www.facebook.com/groups/276967025721316/?ref=bookmarks 

9. https://www.facebook.com/groups/629742240451137/?ref=browser 

10. https://www.facebook.com/groups/117921031611822/?ref=browser 

11. https://www.facebook.com/groups/720721441298703/?ref=browser 

12. https://www.facebook.com/groups/429766170400943/?ref=browser 

13. https://www.facebook.com/groups/150842045004375/?ref=browser 

14. https://www.facebook.com/groups/674157422622058/?ref=browser 

15. https://www.facebook.com/groups/427054044089460/?ref=browser 

16. https://www.facebook.com/groups/1477057689196822/?ref=browser 

17. https://www.facebook.com/groups/suararakyatpapua/?ref=browser 

18. https://www.facebook.com/groups/Parlament.West.Papua/?ref=browser 

19. https://www.facebook.com/groups/Hecked.by.ifc/?ref=browser 

20. https://www.facebook.com/groups/680761495337294/?ref=browser 

21. https://www.facebook.com/groups/PapuaAnti.NKRI/?ref=browser 

22. https://www.facebook.com/groups/1725722607702214/?ref=browser 

Pendam melaporkannya ke Komando 
Atas untuk selanjutnya dipublikasikan 
website, blogspot dan twitter dan 
bermain di media online 

Mekanisme pengelolaan Tim Cyber 
ini harus dapat berjalan dengan baik, 
mengingat keberadaannya sangat 
strategis menghadapi banyaknya web, 
blog maupun grup FB serta media online 
lainnya yang telah dioperasionalkan oleh 
pihak seperatis. 

Dengan demikian, maka tugas dari 
Tim Cyber Kodam XVII/Cenderawasih 
cukup berat untuk mengcounter setiap 
pemberitaan negatif yang memojokan 
Indonesia melalui media simpatisan 
mereka yang cukup banyak. Menyikapi 
hal itu, maka personel yang mengawaki 
Tim Cyber harus benar-benar mumpuni 
yang memiliki bekal pengetahuan setara 
dengan tantangan tugas yang dihadapi.

Kedepan keberadaan tim cyber 
diharapkan tidak hanya ada di Kodam 
XVII/Cenderawasih saja, keberadaannya 
bisa dijadikan sebagai tim cyber model 
sehingga hal ini sangat bagus untuk 
dikembangkan di Kodam-kodam lain, 
artinya berita yg terjadi di Kodam XVII/
Cenderawasih bisa dilakukan/digarap 
oleh tim cyber Kodam-kodam lain. Oleh 
karena itu langkah positif yang telah 
diambil oleh Kodam XVII/Cenderawasih 
juga bisa diikuti oleh Kodam lain dan 
dalam hal operasionalnya tentu bisa 
dikelola oleh masing-masing Penerangan 
Kodam. Dengan demikian keberadaan 
tim cyber Kodam akan mampu 
mengcounter pemberitaan terutama 
berita negatif yang dimuat oleh media 
baik cetak maupun elektronik. Terlebih 
berita yang dimunculkan oleh media 
cetak yang tidak jelas yang isi beritanya 
memang ingin mendiskreditkan dan 
menjatuhkan nama baik TNI khususnya 
TNI Angkatan Darat serta memecahbelah 
bangsa ini.(Redaksi)

Grup Facebook
milik kelompok separatis 

 DI DALAM NEGERI 
1. suarawiyaimana.blogspot.com
2. www.star-papua.com
3. www.phaul-heger.blogspot.co.id 
4. www.komnas-tpnpb.net 
5. www.kontras.org
6. www.karobanews.com 
7. www.aldp-papua.com
8. www.westpapuamedia.info 
9. www.tabloidjubi.com 

 DI LUAR NEGERI 
1. www.freewestpapua.org
2. www.humanrightspapua.org 
3. www.papuatv.net
4. www.awpasydneynews.blogspot.com 
5. www.papuansbehindbars.org 
6. www.pedallingforpapua.com 
7. www.bennywenda.org 
8. www.westpapua.net 
9. www.infopapua.org 
10. www.tapol.org

19 Website & blog 
 milik kelompok separatis 
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Komando Distrik Militer 
0316/Batam memasang 
bendera merah putih di 
Pulau Funtasy Island Kota 
Batam Kepulauan Riau, 

yang berbatasan dengan Singapura dan 
Malaysia, sebagai tanda bahwa pulau itu 
masuk wilayah Negara Kesatuan RI.

“Sebenarnya di pulau itu sudah ada 
bendera, tapi di pos ‘security’ kurang 
besar. Jadi kami ke sana, kasih contohnya 
seperti ini, kurang panjang, dicor, 
biar nampak,” kata Komandan Kodim 
(Dandim) 0316/Batam Letkol Inf Andreas 
Nanang di Batam, Senin (30/05/2016). 
  

Ia menegaskan bahwa pulau yang 
disebut-sebut sebagai resort terbesar 
di dunia itu adalah bagian dari NKRI, 
bukan masuk wilayah Singapura, seperti 
yang diberitakan media massa.  Dandim 
juga memastikan bahwa tidak ada 
batasan bagi warga negara Indonesia 
untuk memasuki kawasan pariwisata 
yang terdiri dari rangkaian tujuh pulau 
Kepulauan Manis itu. 

“Tidak benar kalau WNI mau masuk 
ke sana harus pakai paspor, pakai paspor 
itu untuk warga negara lain yang mau 

masuk,” katanya. 
Selanjutnya, ia meminta agar seluruh 

pulau, terutama pulau-pulau yang berada 
di perbatasan NKRI untuk memasang 
Bendera Merah Putih, menandakan pulau 
itu masuk wilayah NKRI. 

Andreas juga berharap pemerintah 
daerah melalui lurah, RW dan RT 
memasang bendera. Dan kepada 
pihak swasta yang mengelola pulau 
juga memasang bendera RI, demi 
mengantisipasi kesalahpahaman wilayah. 

“Arahkan swasta yang di wilayah kita 
mengibarkan merah putih, kedaulatan 
negara agar masyarakat, perusahaan 
menjaga jangan sampai nasionalisme 
luntur,” kata dia. 

Sebelumnya, web resmi Funtasy 
Island menampilkan gambar seolah-olah 
kawasan pariwisata itu berada di wilayah 
Singapura. Sebuah media terbitan 
Singapura juga menyebutkan Funtasy 
Island berada di negaranya. 

Komisaris PT Batam Island Marina Ade 
Sobari membantah sengaja menampilkan 
informasi salah itu. Ia menegaskan 
Funtasy Island akan dapat diakses dari 
Pelabuhan Sekupang Pulau batam dan 
boleh dikunjungi oleh warga negara 

Indonesia. 
Tidak benar wahana rekreasi bertema 

lingkungan alam (eco-themepark) itu 
hanya bisa diakses dari Singapura dan 
hanya untuk orang asing, kata Ade. 

Saat itu, ia mengakui akan membuka 
pelayaran langsung dari Singapura ke 
Funtasy Island, namun tidak berarti itu 
adalah satu-satunya pelayaran untuk 
memasuki gugusan Pulau Manis itu. 

Kawasan Funtasy Island dibangun 
di atas gugusan tujuh atol seluas 200 
hektare, jika digabung dengan wilayah 
laut seluas 630 hektare. Dari 200 hektare 
wilayah tanah, hanya 30 persen yang 
digunakan untuk pembangunan vila dan 
berbagai wahana rekreasi lainnya. 

Funtasy Island dikembangkan oleh PT 
Batam Island Marina menggunakan modal 
dalam negeri sebesar Rp3 triliun. Bekerja 
sama dengan Funtasy Island Development 
dan Seven Seas Funtasy Venture untuk 
pemasaran ke Singapura. 

Taman rekreasi bertema alam 
bekerja sama dengan Disney Island itu 
dilengkapi dengan fasilitas hotel mewah 
dan beraneka fasilitas rekreasi seperti 
snorkeling, menyelam, berlayar, safari 
hutan dan bakau, hingga spa.(Redaksi)

PERTEGAS BATAS KEDAULATAN,
TNI PANCANG MERAH PUTIH DI FUNTASY

54 PRAJURIT PERBATASAN
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Anggota Satgas Pamtas 
RI-RDTL Sektor Barat Pos 
Napan Yonif Raider 321/
Galuh Taruna Kostrad 
bersama pihak kepolisian 

berhasil mengamankan sebuah gerobak 
berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis 
minyak tanah sebanyak 20 liter dan 
bensin sebanyak 220 liter bertempat 
di belakang Kantor Kecamatan Bicomi 
Utara, Kabupaten TTU dari 4 orang 
yang tidak diketahui identitasnya 
karena terlebih dahulu melarikan diri 
dan meninggalkan gerobak tersebut, 
Minggu (21/08/2016).
 Berdasarkan keterangan yang 
disampaikan oleh Serda Amriadi 
anggota Pos Satgas Napan, pada 

Satgas Pamtas RI-RDTL 
GAGALKAN PENYELUNDUPAN

BBM & SEPEDA MOTOR

Salah seorang prajurit Satgaspamtas saat mengamankan BBM selundupan

pukul 05.00 Wita bersama anggota 
lainnya sejumlah 5 orang dan 4 orang 
dari kepolisian setempat sedang 
melaksanakan lari pagi, saat mereka 
tiba di belakang Kantor Kecamatan 
Bikomi Utara melihat 4 orang dengan 
tingkah laku yang mencurigakan sambil 
mendorong gerobak . Selanjutnya ke 
empat orang tersebut didekati, namun 
buru-buru mereka melarikan diri dan 
membiarkan gerobak yang ternyata 
berisi BBM tersebut begitu saja. 
Setelah diperiksa ternyata isi gerobak 
tersebut BBM jenis minyak tanah dan 
bensin.
 Kemudian barang bukti tersebut 
diamankan oleh satgas Pamtas Ri-
RDTL Yonif Raider 321/ Galuh Taruna 

di Pos Napan. Menurut Serda Amriadi 
besar kemungkinan jenis BBM akan 
diselundupkan ke negara tetangga 
Timor Leste.

TNI Membakar Motor Illegal Akan 
dikirim ke Timor Leste 
 Selain menjaga keamanan 
negara, pasukan Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) juga sering ikut 
berperan mencegah maraknya barang 
selundupan yang masuk mau pun keluar 
negara. Salah satunya seperti yang 
dilakukan oleh aparat TNI di daerah 
penjagaan perbatasan Indonesia-Timor 
Leste ini. Maraknya barang selundupan 
yang hendak dipasok ke Timor Leste 
membuat pasukan TNI geram karena 
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oknum pelaku tak ada kapoknya. 
Menghadapi fenomena tersebut, 
personel TNI penjaga perbatasan 
Indonesia-Timor Leste akhirnya 
memutuskan membakar sederet sepeda 
motor baru yang cukup mahal, yang 
hendak diselundupkan ke Timor Leste. 
Tak tanggung-tanggung, di antara 
sepeda motor yang dibakar tersebut 
ialah Yamaha R15 yang harganya 
dibanderol sekitar Rp 30 jutaan.
Motor-motor keren tersebut 
merupakan barang selundupan 
Warga Negara Indonesia (WNI) yang 
tertangkap tangan ketika hendak 
dijual ke Timor Leste tanpa dokumen 
resmi. Timor Leste sendiri telah 
memisahkan diri dari Indonesia pada 
20 Mei 2002, namun 90% kebutuhan 
dan perdagangannya masih sangat 
tergantung pasokan impor dari 
Indonesia. Setiap harinya kebutuhan 
masyarakat Timor Leste berlalu lalang 
di pos perlintasan perbatasan.
Proses pembakaran motor-motor sitaan 
tersebut pun disaksikan beberapa 
warga. Langkah ini diambil karena 
TNI ingin membuat jera para pelaku 
penyelundupan barang ke Timor Leste.
 Zulkifli R, salah seorang yang 
mendapatkan foto pembakaran motor 
itu pun kemudian membagikan melalui 

akun media sosialnya, Sabtu (5/3).
“Motor-motor ilegal tersebut hendak 
diselundupkan di negara tetangga 
lewat jalur hutan, namun karena 
tertangkap oleh satgas perbatasan 

motor-motor gagah itu pun 
dimusnahkan,” kata Zulkifli sembari 
mengunggah foto tersebut. (Redaksi)

Pemusnahan barang  bukti selundupan

Sepeda motor yang diselundupkan
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Serda (K) Ni Kadek saat memenangkan pertandingan judo

Tim judo Indonesia pulang 
ke Tanah Air dengan kepala 
tegak setelah menjadi juara 
umum pada SEA Games 
2015 Singapura. Penantian 

selama 20 tahun untuk menjadi Juara 
Umum Judo terbayar sudah. Empat 
medali emas Indonesia dipersembahkan 
salah satunya oleh Ni Kadek Anny Pandini 
di kelas 57 kg, Kowad Cantik, pelanggan 
emas di ajang Judo.

Selintas gambaran diatas 
menyiratkan betapa tangguhnya para 
pejudo kita, yang ternyata salah 
seorang dari mereka merupakan 
anggota Korps Wanita Angkatan Darat 
bernama lengkap Serda (K) Ni Kadek 
Anny Pandini. 

Ni Kadek Anny Pandini yang akrab 
disapa Anny, dilahirkan di Denpasar, Bali 
10 Mei 1993, adalah anak ke dua dari 
tiga bersaudara. Kakak bernama Ni Putu 
Rina Ayuwangi dan adik bernama Serda I 
Komang Bagus Bayuanan. Mereka terlahir 
dari pasangan ayah yang merupakan 
purnawirawan TNI AD bernama I. Wayan 
Sarjana dan Ibu rumah tangga bernama 
Ni Desak Putu Redini.

Ni Kadek semasa kecil lebih 
menyukai olahraga beladiri Pencak 
Silat dengan dalih bahwa olah raga 
tersebut menjadi bekal untuk menjaga 
diri. Ketika duduk di kelas VI Sekolah 
Dasar, karena terbujuk oleh rekan-
rekannya, ia pun mulai mendaftarkan 
diri dan mengikuti latihan beladiri Judo 

di sebuah sasana yang terletak tidak 
terlalu jauh dari tempat tinggalnya. 
Setelah 6 bulan mengikuti latihan 
secara intensif, Ni Kadek terpilih 
menjadi Judoka yang memenuhi syarat 
diikutsertakan pada Kejurda Junior 
(13-16 th) di Bali 2005. Pada even ini Ni 
Kadek berhasil mempersembahkan yang 
terbaik dengan meraih Medali Emas. 
Sangat fantastis, dalam waktu 6 bulan 
terjun di dunia beladiri Judo, langsung 
mampu mengatasi lawan-lawannya yang 
sudah bergelut di dunia Judo bertahun-
tahun lamanya. Hal ini merupakan 

KOWAD CANTIK,
PELANGGAN EMAS
DI AJANG JUDO
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Serda Ni Kadek Anny Pandini

langkah awal Ni Kadek menapaki dunia 
Judo secara profesional hingga saat 
ini menjadi pejudo tangguh di tingkat 
nasional bahkan internasional.

Melakukan aktivitas olahraga Judo 
yang sedemikian padat, dikaitkan 
dengan statusnya sebagai seorang 
pelajar memang bukan perkara mudah. 
Kedua aktivitas tersebut seringkali 
berbenturan, sementara keduanya harus 
bergerak seiring sejalan. Karena Ni 
Kadek sudah bernaung dibawah KONI, 
untuk menyiasati kekurangan pelajaran 
bagi para atlet yang tertinggal dilakukan 
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home schooling.
Meski awalnya tertatih-tatih, 

akhirnya pada tahun 2011 jenjang 
pendidikan SLA berhasil diselesaikannya 
dengan baik. Setamat SLA, aktivitas 
Judo dilakukannya secara total karena 
sudah tidak terbebani pelajaran 
sekolah. Pada tahun 2013 Ni Kadek 
mengikuti pertandingan Judo “Kartika 
Cup” di Bandar Lampung. Pada 
turnamen itu semua lawan tangguh 
yang terjun dalam kejuaraan tersebut 
berhasil ditaklukkannya, dan ia berhasil 
berdiri di podium tertinggi untuk 
menerima Medali Emas. Selama hampir 
dua tahun setelah menamatkan SLA, 
ia berkonsentrasi penuh pada olahraga 
Judo tanpa aktivitas lain. 

TNI Angkatan Darat selaku organisasi 
yang sangat peduli terhadap anak bangsa 
yang berprestasi, menawarkan kepada 
Ni Kadek Anny Pandini untuk bergabung 
menjadi prajurit TNI AD melalui program 
Caba Unggulan Khusus Atlet. Karena 
sudah termotivasi oleh Sang Ayah yang 
juga seorang prajurit TNI AD, dengan 
tangan terbuka tawaran itu disambutnya. 
Berbekal restu orang tua dan saudara, Ni 

Kadek beserta adik kandung dan ratusan 
para pendaftar lainnya menjalani seleksi 
tingkat daerah. 

Predikat atlet yang disandangnya 
ternyata tidak mengurangi bobot 
seleksi yang harus ditempuhnya. Porsi 
seleksi yang harus dilakukannya sama 
dengan apa yang dilakukan oleh peserta 
lainnya. Hasil seleksi daerah meloloskan 
hampir 100 peserta yang selanjutnya 

harus menjalani seleksi lanjutan tingkat 
pusat di Pusdikkes Jakarta. Pada seleksi 
tingkat pusat berhasil meloloskan 
sekitar 80 peserta termasuk Ni Kadek 
dan adik kandungnya.

Setelah dinyatakan lulus seleksi 
tingkat pusat lalu mengikuti 

pendidikan di lembaga pendidikan 
sesuai pengelompokannya, sekitar 
bulan Oktober 2014 Ni Kadek dilantik 
menjadi Sersan Dua, selanjutnya harus 
menempuh pendidikan kejuruan di 
Pusdik Bekang selama empat bulan 
lamanya. Bersamaan dengan itu Ni 
Kadek mendapat panggilan untuk 
mengikuti TC (Training Center) di Korea 
Selatan selama tiga bulan bersama 

para atlet Indonesia di cabang olahraga 
lainnya dalam rangka menghadapi Sea 
Games Singapura 2015.

Setelah tiga bulan TC, Ni Kadek 
kembali ke tanah air dan langsung 
melaksanakan kewajiban militernya 
mengikuti sisa waktu satu bulan di 
Pusdik Bekang Cimahi. Ditengah 
kegiatan rekan-rekannya di Pusdik 
Bekang yang telah melaksanakan 
kegiatan selama tiga bulan, sementara 
hanya tersisa waktu satu bulan bagi Ni 
Kadek untuk menyesuaikan. Solusinya 
adalah siang malam Ni Kadek diberikan 
bimbingan khusus agar dapat mengejar 
berbagai pembelajaran yang telah 
diperoleh rekan seangkatannya yang 
sudah menempuh waktu selama empat 
bulan.

Setelah pendidikan berakhir, Ni 
Kadek mendapatkan kehormatan untuk 
mengemban tugas di Dinas Jasmani 
TNI AD, Cimahi Jawa Barat sekaligus 
menjadi induk pembinaan beberapa 
cabang olahraga di lingkup TNI AD. Aktif 
menjadi organik TNI AD, aktifitas Judo 
pun semakin padat. Ni Kadek beserta 
para Atlet Indonesia dilepas Presiden 
Jokowi untuk mengikuti Sea Games 2015 
di Singapura. 

Pertandingan di “Negeri Seribu 
Satu Larangan” ini terasa sangat 
ketat karena semua negara peserta 
mengirimkan atlet terbaiknya. Meski 
demikian melalui perjuangan yang gigih, 
Tim Judo Indonesia menjadi cabang 
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olahraga pertama dari Kontingen SEA 
Games 2015 yang melampaui target 
perolehan Medali Emas. Tim sebenarnya 
menargetkan tiga Medali Emas pada 
ajang itu. Namun Ni Kadek Anny Pandini 
dan kawan-kawan justru mampu 
mempersembahkan Empat Medali Emas, 
Satu Perak, dan Dua Perunggu. 

“Rombongan Judo Indonesia yang 
selama tiga hari berjuang di Hall 2 
Singapura Expo, tempat pertandingan 
beladiri SEA Games 2015 dilaksanakan, 
merasa puas dan bangga. Pengorbanan 
tenaga, waktu, dan pikiran dari para 
atlet akhirnya terbayarkan. Lega 
setelah bisa meraih kembali Medali 
Emas sekaligus menjadikan Tim Judo 
Indonesia sebagai Juara Umum,” ungkap 
Serda Ni Kadek kepada Redaksi Majalah 
Palagan di Gedung Olahraga Pajajaran 
tempatnya berlatih. 

Ni Kadek, atlet judo nasional 
di kelas 57 kg, dengan berat badan 
57 kg serta tinggi 162 cm, karena 
prestasinya mengharumkan nama baik 
satuan, Pimpinan TNI AD memberikan 
penghargaan berupa kenaikan pangkat 

lebih awal dua periode dibandingkan 
dengan rekan seangkatannya.

Prestasi gemilang yang berhasil 
melambungkan namanya tidak lantas 
membuatnya lupa diri. Serda Ni Kadek 
masih seperti Ni Kadek yang dulu, Ni 
Kadek yang taat pada orang tua, ramah, 
bersahaja, serta mudah bergaul.

Ketika disinggung tentang 
rencana perjalanan kehidupannya 

kedepan, dengan mata berkaca-
kaca memberi jawaban bahwa ia 
memprioritaskan ingin membalas budi, 
membahagiakan kedua orang tua yang 
telah bersusah payah membesarkan 
dan membimbingnya hingga dirinya 
menjadi seperti sekarang ini. TERUS 
UKIR PRESTASIMU HINGGA SEMUA LAWAN 
TAKLUK DI TANGANMU, NI KADEK. 
(Redaksi)

 Ni Kadek Anny Pandini (Biru) saat berlaga di Sea Games Singapura 2015.

 ® Medali Perak PON Kaltim 2008
 ® Medali Emas Kejurnas Malang 2011, 
 ® Medali Perak Sea Games Indonesia 2011,
 ® Medali Emas PON Riau 2012,
 ® Medali Emas Kejurnas 2013, Lampung,
 ® Medali Perunggu Sea Games Myanmar 2013,
 ® Medali Emas Kejurnas Kualifiakasi PON Jabar 2015, dan
 ® Medali Emas Sea Games Singapore 2015

PRESTASI JUDO YANG BERHASIL DIRAIH

KADEK ANNY

Volume 17 No. III n Edisi September 2016    Majalah PALAGAN  

Aksi Ani dalam salah satu pertandingan



 Majalah PALAGAN    Volume 17 No. III n Edisi September 2016

6060 KISAH PRAJURIT

KEPRIHATINAN YANITA SARI 
MEMBUAHKAN PRESTASI

Yanita Sari (X) dalam salah satu aksi lombanya

“Bisa karena biasa“. 
Mungkin istilah tersebut 

sangat tepat bila 
ditujukan kepada Serda 

(K) Yanita Sari. Dara 
kelahiran Kota Batam, 8 

Desember 1993 tersebut 
sangat wajar bila 

memilih karier sebagai 
atlet marathon.

sang nenek di Magelang. Kondisi 
perekonomian sang nenek ditopang dari 
hasil penjualan pakaian atau barang-
barang bekas. 

Yanita selalu mendampingi nenek 
menjajakan gelar dagangannya di 
emper pasar tradisional Magelang. 
Sedikit rejeki yang diperoleh digunakan 
sebagai nafkah bagi lima orang cucu 
yang hidup bersama dalam gubuk 
nenek. Dengan situasi yang serba 
terbatas tersebut kakak-kakak Yanita 
mencari peruntungan rejeki dari 
kemampuannya sebagai atlet hanya 
demi sekedar mengatasi kebutuhan 
diri sendiri. Sementara Yanita kecil dan 
nenek terus berpacu dengan waktu. 
Dengan beratapkan terik matahari 
mereka terus berharap orang lain mau 
membeli barang bekas yang dijualnya. 

Rutinitas itu terus berjalan dari hari 
ke hari tanpa terhenti oleh terpaan 
hujan maupun panas. Yanita yang 
bertubuh kecil, kini telah mengenyam 
pendidikan Sekolah Dasar dan semakin 
rajin membantu neneknya. Setiap 
hari sepulang sekolah ia langsung 

Betapa tidak, ia adalah 
bungsu dari 5 bersaudara 
dari pasangan seorang ibu 
rumah tangga bernama 
Supriyaningsih dan ayah 

seorang pelatih Atletik/Lari Jarak Jauh 
bernama Prayitno.

Saudara Sulung Yanita Sari bernama 
Shinta Wanti adalah atlet senior 
marathon nasional yang juga merupakan 
anggota Kowad berpangkat Sersan Mayor. 
Salah seorang kakak laki-laki Yanita 
bernama Agus Suprayitno adalah pelari 
handal nasional peraih Medali Emas pada 
Lomba Marathon Asean Games Myanmar 
yang baru lalu, juga seorang anggota TNI 
AD berpangkat Sertu, yang kini bertugas 
di Secapa TNI AD. Pembinaan yang 
disiplin dan terarah dari orang tuanya 
menjadikan semua anaknya memiliki 
masa depan yang cerah. 

Masa kecil Yanita dijalani dengan 
liku-liku yang cukup menyentuh 
perasaan. Pada umur 3 tahun ia sudah 
harus hidup terpisah dari kedua orang 
tuanya yang berada di Batam sebagai 
buruh, menumpang di kediaman 

menuju pasar untuk membantu 
nenek. Sebelum magrib tiba, Yanita 
dan nenek mengemas dagangan dan 
kembali kerumah dengan berjalan 
kaki yang berjarak sekitar 4 km, untuk 
kemudian besok pagi menggelar kembali 
dagangannya.

Pekerjaan berberes rumah yang dulu 
biasa dikerjakan nenek, kini Yanita telah 
terbiasa melakukannya. Terkadang bila 
kakak-kakaknya sedang tidak melakukan 
kegiatan olahraga antar kampung 
(Tarkam), pekerjaannya menjadi lebih 
ringan karena terbantu oleh kakak. 
Tanggung jawab sebagai pelajarpun 
tak lupa dilakukannya meski dengan 
dukungan buku dan perlengkapan 
sekolah lainnya yang sangat terbatas.

Hal yang cukup membahagiakannya 
adalah ketika salah seorang kakak yang 
mendapatkan hadiah lomba atletik 
berupa Televisi Colour 14”. Sejak 
itu bila ada waktu senggang selalu 
dimanfaatkan Yanita untuk menghibur 
diri menonton televisi sekaligus 
menambah wawasan. Pada waktu 
senggangnya, Yanita yang saat itu duduk 
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di kelas II SD, menyaksikan tayangan 
televisi tentang salah seorang kakaknya 
yang dielu-elukan karena berhasil 
menjuarai ajang marathon di salah 
satu kota di Jawa Tengah. Keadaan itu 
menjadi motivasi awal Yanita untuk ikut 
berlatih menjadi atlet marathon. 

Melihat keinginan kuat sang adik, 
para kakak menyarankan agar Yanita 
memilih olahraga yang lain yang 
tuntutan kegiatan fisiknya lebih ringan 
seperti bulutangkis, tenis lapangan 
dan sebagainya. Tetapi Yanita terlanjur 
teguh pada pendiriannya, bahkan ia 
menggabungkan diri dengan sebuah klub 
atletik yang ada di dekat rumahnya. 
Keinginan keras didukung dengan 
kemampuan fisik dan mental yang 
baik menjadikan Yanita berada di jalur 
atletik yang diharapkannya.

Pada saat Yanita duduk di 
kelas IV SD bakatnya sudah 
berkembang dan pada saat kelas 
V SD sudah berhasil menjuarai 
Lomba Marathon Tingkat Pelajar 
Nasional di Semarang, Lomba 
Borobudur Internasional di 
Magelang, Lomba Marathon Milo 
10 km di Jakarta.

Kedua orang tua Yanita yang 
berada di Batam terus memantau 
perkembangan anak bungsunya. 
Setelah melalui berbagai 
pertimbangan akhirnya sang ayah 
mengundurkan diri dari pekerjaannya 
di Batam untuk selanjutnya lebih 
memberikan perhatian kepada putra-
putrinya di Magelang. Di Magelang, sang 
ayah mendirikan klub atletik sekaligus 
menjadi pelatih marathon untuk putra-
putrinya dan beberapa kader atlet 
daerah.

Selama berada dalam pembinaan 
sang ayah, perkembangan olahraga 
Yanita semakin mengagumkan. Tuhan 
sudah menakdirkan Yanita yang selama 
ini terbiasa dengan keterbatasan, 
akhirnya menjelma menjadi anak manis 
yang berprestasi. 

Pada tahun 2009, Yanita berhasil 
menjadi juara 1 pada Lomba Lari 
Gawang 2.000 m (Stepleeches) Remaja 
Yunior Nasional, yang diselenggarakan di 
Senayan Jakarta. Selain itu pada tahun 
yang sama ia juga berhasil meraih juara 
1 Jatim Open pada nomor lari 3000 
m Stepleeches, dan juara 2 kejurnas 

remaja yunior pada nomor lari 1500 m 
di Surabaya. Tahun 2010 Yanita berhasil 
meraih juara 2 Kejurnas Remaja Yunior 
pada nomor lari 1500 m dan 5000 m di 
Jakarta. Berikutnya pada tahun 2011, 
ia berhasil menjadi juara 2 Kejurnas 
Remaja Yunior pada nomor lari 5000 m 
dan 3000 m Stepleeches Jakarta.

Pada tahun 2012, tepatnya dalam 
kejuaraan “Panglima TNI Open” yang 
diselenggarakan di Magelang Jawa 
Tengah, Yanita berhasil meraih juara 
pertama pada nomor lari 10.000 m dan 
3.000 m Stepleeches (Lari Gawang), dan 
juga meraih juara ke 2 lari 5.000 m.

Pada momen “Panglima TNI Open” 
2012 inilah awal perjalanan Yanita 
meniti karier sebagai prajurit Kowad. 
Ketika dalam suatu pertandingan ia 

berhasil mengalahkan para pesaing 
lainnya, Tim Pemandu Bakat dari 
Secapa TNI AD menawarkannya untuk 
bergabung menjadi prajurit Kowad. 
Tanpa pikir panjang Yanita pun 
menyetujui tawaran tersebut, karena 
dua kakaknya yang juga atlet sudah 
lebih dulu menjadi prajurit TNI AD. 
Sebelumnya Yanita sempat ragu, mana 
mungkin organisasi tempat mengabdinya 
“orang-orang berprestasi” tersebut 
dengan mudah menerimanya. Ternyata 
organisasi TNI AD memiliki alasan 
tersendiri sehingga siap menampung 
putra-putri terbaik bangsa. 

Menjadi calon prajurit TNI 
AD ternyata tidak semudah yang 
dibayangkan. Yanita yang memiliki 
segudang prestasi diperlakukan sama 
seperti para pendaftar lainnya, harus 
mengikuti semua tahapan kegiatan 
yang dilakukan dalam seleksi. Situasi 
semakin terasa sulit ketika waktu 
seleksi bersamaan dengan pelaksanaan 

PON XVIII di Riau. Setelah memperoleh 
kebijakan tentang pengaturan waktu 
seleksi, pada akhirnya kedua kegiatan 
tersebut, baik seleksi calon prajurit 
Kowad maupun keikutsertaan pada PON 
XVIII di Riau dapat dilalui dengan lancar 
dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Setelah dinyatakan lulus seleksi 
akhirnya Yanita beserta 171 orang calon 
prajurit terpilih mengikuti pendidikan 
Sekolah Calon Bintara Prajurit Karier 
Angkatan ke XX. Selama 5 bulan ia 
mengikuti jalannya pendidikan dasar 
kemiliteran di Pusdik Kowad Lembang 
Bandung. Setelah lulus, Yanita 
diharuskan melanjutkan pendidikan 
kejuruan di Pusdik Ajen TNI AD Bandung 
selama 4 bulan. 

Setelah 9 bulan melaksanakan 
pendidikan militer akhirnya 
pada bulan Maret 2013 
Yanita dinyatakan lulus dan 
ditempatkan di Secapa TNI 
AD Bandung. Di usia 20 tahun 
dengan dukungan fisik dan 
mental yang terbina, disamping 
tugas pokoknya sebagai prajurit, 
Yanita kembali aktif sebagai 
atlet marathon yang siap 
melambungkan citra TNI AD 
setinggi mungkin, baik di tingkat 
nasional maupun internasional.

Selama menjadi anggota TNI 
AD, Serda (K) Yanita telah menghimpun 
beberapa prestasi, diantaranya adalah 
Juara-III Kejurnas 3.000 m Stepleeches 
(Lari Gawang) Senior tahun 2014, 
Juara-II Piala Panglima TNI tahun 2014 
10.000 m, Juara-I HUT TNI 10.000 m di 
Jakarta, Juara I HUT kota Samarinda 
10.000 m kategori Umum Nasional, dan 
Juara-II Balikpapan 10 K kategori Umum 
Nasional.

Gadis manis pemilik tinggi badan 
165 cm dan memiliki hobi olahraga, 
kuliner serta traveling ini tetaplah gadis 
ramah yang bersahaja namun enerjik, 
sama seperti sifat kedua orangtuanya. 
Yanita tetaplah seperti Yanita yang 
dulu, yang konsisten terhadap tugas dan 
tanggung-jawab serta kewajibannya. 
Berbagai prestasi yang melambungkan 
namanya semakin menambah rasa 
syukurnya kepada Sang Pencipta yang 
telah memberikan kemampuan kepada 
keluarga besarnya.(Redaksi)
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Udara sejuk Parongpong, Bandung Barat pagi ini seakan turut 
mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pekan Olahraga 
Nasional ke – XIX cabang berkuda yang dilaksanakan di Detasemen 
Kavaleri Berkuda.

Dalam suasana kemeriahan kegiatan tersebut, tampak 
sesosok anggun yang merupakan seorang Selebriti dan juga Atlet 
Berkuda. Nabila Syakieb sebagai salah seorang artis muda yang 
cukup berprestasi, rupanya tidak asing dengan satuan Detasemen 
Kavaleri Berkuda ini.

Nabila Syakieb yang lahir di Bogor, 18 November 1985; dan 
saat ini berusia 30 tahun, adalah seorang aktris Indonesia. Nabila 
adalah kakak kandung dari artis sinetron Ali Syakieb. Nabila 

mengawali karier sebagai model dengan terpilih sebagai 
Finalis GADIS Sampul 1999. Ia terjun ke dunia hiburan 
sejak berusia 16 tahun, saat lolos casting 

sinetron Cinta SMU sebagai Putri Regina 
Prayoga. 

Ditemui Tim Redaksi Majalah 
Palagan di lokasi pertandingan, 

Nabila Syakieb yang saat ini 
mendampingi sang suami 
Reshwara Argya Radinal 
bertarung dalam kelas 

Show Jumping, 
mengatakan 

TNI AD SELALU TERDEPAN 
SAAT ADA MUSIBAH

bangga akan TNI AD.
“Sejauh ini dimata saya TNI AD merupakan 

sebuah garda terdepan bangsa yang selalu hadir 
ditengah masyarakat. Tidak hanya mampu 

menjaga keutuhan dan kedaulatan Indonesia 
saja, tapi saya lihat anggota TNI AD selalu 

hadir terdepan disaat ada musibah atau 
bencana alam,” terangnya.

Lebih lanjut ia berharap, 
kedepannya  agar TNI AD 

dapat lebih meningkatkan 
lagi kemanunggalan atau 
kebersamaan dengan 
rakyat melalui berbagai 
event kegiatan dan juga 
dapat selalu menjaga 

Republik Indonesia dengan 
segenap tumpah darahnya.

(Redaksi)

Nabila dan kuda tunggangannya
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