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Setelah sukses menyelenggarakan even perdananya “Indonesia
Grandprix” di Arthayasa, Asosiasi Even Organiser Equestrian
kembali menghelat kembali gelaran kejuaraan ketangkasan berkuda
bekerjasama dengan Detasemen Kavaleri Berkuda TNI AD di
Parongpong-Jawa Barat.
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usantara Equestrian Championship 2014
disele gga aka oleh Detase e Ka ale i
Be kuda De ka kud Pusse ka Kodiklat
TNI AD e sa a Asosiasi E e t O ga ize
Equestrian Indonesia pada tanggal
- Ju i
di lapa ga e kuda
De ka kud, Pusse ka Kodiklat TNI AD
Parongpong, Lembang, Bandung, Jawa
Ba at.
Kejuaraan tersebut bertujuan
untuk memberikan kesempatan para
atlet berkuda khususnya di Indonesia
u tuk e gasah ke a pua a.
De ga age da kejua aa a g ui
digelar tersebut, diharapkan pula dapat
memunculkan atlet berkuda potensial
baru yang mampu mengharumkan nama
Indonesia di kancah kejuaraan berkuda
i te asio al.
Kejuaraan yang diselenggarakan di
satua e kuda satu-satu a ilik TNI
AD i i, diikui oleh
kuda da i klu .
Kejuaraan ini juga menyediakan piala dan
hadiah a g e a ik u tuk seiap disipli
a g dipe ta di gka . Disipli -disipli
tersebut antara lain dressage elipui
alkt trot, preli i ary, elementary,
medium, advance da P i “t. Geo ge.
Sedangkan untuk disiplin ju pi g
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e pe ta di gka kelas , , , ,
,
da
.
Be i dak se agai E e t Director
Ma o Ka Asep Nu oh a pelaksa a
tugas da De ka kud Pusse ka Kodiklat
TNI AD saat ini, Sho Director Let a Ka
Nunut Setyowadi dan melibatkan oicials
ha dal e se iikat i te asio al sepe i
Tech ical Delegate Rai Radi al INA ,
Course Desig er Christopher Johnen
GER , Preside t Grou d Jury N.Y Ho “IN
dan juri dressage Lo ai e Bot eau ARG ,
James Momongan (INA) dan Nico Pelealu
INA .
Re a a a kejua aa i i aka
ui di gela seiap tahu a, de ga
melibatkan sekitar 99 klub berkuda di
seluruh Indonesia yang bergabung dalam
asosiasi. Hal te se ut di aksudka pa a
atlet dan klub memiliki ajang untuk
e gasah ke a pua a. Oleh se a
itu hasil da i seiap kejua aa a g digela
i i aka dilapo ka kepada pihak KONI,
KOI da fede asi olah aga e kuda lalu
keputusan selanjutnya diserahkan kepada
o ga isasi te i ggi, te asuk dala
upaya pemilihan atlet berkuda untuk SEA
Ga es atau Asia Ga es.
Hal yang cukup mengejutkan
dari pertandingan ini adalah jumlah
pese ta a. Di ha i pe ta a pada
nomor dressage, peserta begitu banyak
sehi gga aktu a idak e ukupi.
Arena dressagenya pun sudah dibagi
untuk yang kelas junior di outdoor dan
senior di i door namun tetap waktunya
idak ukup. Kedua a e a sudah egitu
gelap sehingga juri memiliki kesulitan
u tuk elihat ge aka ge aka pa a kuda.

Rencananya kejuaraan ini akan rutin di gelar setiap tahunnya, dengan melibatkan
sekitar 99 klub berkuda di seluruh Indonesia yang bergabung dalam asosiasi. Hal
tersebut dimaksudkan para atlet dan klub memiliki ajang untuk mengasah
kemampuannya.
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Akhirnya dibagi menjadi dua hari dan
nomor dressage pu dapat diselesaika .
Na u hal te se ut idak e jadi
masalah untuk ajang ju pi g. Pada
hari ini, semua berkooperasi, baik rider
aupu pelaih da stewartsnya juga
eke ja de ga sa gat aik. Ka i ulai
pukul . pagi hi gga so e i i, da
saya menjadi juri untuk 300 e tries.
Jadi idak e jadi asalah. A a a
dikelola se a a eisie , da alaupu
sempat terhambat oleh hujan sehingga
kehilangan waktu sampe 1 jam lebih,
tetap saja aktu idak e jadi asalah.
Uja Ho Nai Yue Ju i Sho Ju pi g yang
didata gka da i “i gapu a.
Menurut Bapak Ho, hal tersebut
justru membangkitkan semangat
para rider u tuk e ko peisi. “a a
rasa, sangat baik apabila ada banyak
entry dari pihak rider yang masih
elaja . Ba ak sekali rider yang turun
di kelas - da
. Da i i
dapat menjadi sebuah wadah untuk
e ekali atlet ke le el a g le ih
i ggi a i a. “a a elihat hal i i
se agai hal a g sa gat posiif. Ta ah
Bapak Ho.
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Suasana di area pertandingan
terlihat sangat baik terutama karena
ada a duku ga da i Ka ele i. Pa a
te ta a sa gat aik. Me eka selalu siap
membantu terutama dalam membangun
i ta ga . “elai itu pe a da ga juga
bagus sekali dengan banyak gunung
a g te pa a . Tapi sa a e a benar terkesima bekerjasama dengan
pa a te ta a. “u gguh e u tu g
e iliki i a g egitu eisie dala
e ge jaka segala sesuatu. Ko e ta
Bapak Ho tentang suasana di Bala
Tu a gga.
Dari segi course desig pun, rider
da kuda ukup te edukasi. Pada
kelas pendek saya selalu membangun
jarak a g o al. Jadi idak ada tugas
e ghitu g ja ak a g te lalu sulit.
Namun kuda dan rider sudah cukup
tertantang dengan curved lines yang saya
a gu . “a a elakuka hal a g sa a
di seluruh dunia, mau itu di sini atau
di e opa sekalipu . Da da i situ pu
kelihata sejauh a a kuda itu te laih.
Itu ga pa g sekali dilihat. Ya, u tuk

kelas pendek memang saya buat sedikit
le ih ga pa g tapi u tuk kelas i ggi,
sepe i disi i a g pali g i ggi adalah
a sa a ulai e a gu
lines a g le ih e sifat tek is. Ko e
Christopher Johnen, course designer asal
Jerman yang membangun course pada
aja g kali i i.
Pada dressage Jessi a Odilia
da kuda a O la do e jadi a g
te aik. Jessi a e hasil e galahka
Pandi dengan kudanya JN Melody dan
eka a Di ga Wi a R da kuda a
Me elo. U tuk sho ju pi g rider
berpengalaman Yan Yan Hadiansyah
de ga kuda JN A azi g G a e
berhasil merebut piala Air Asia setelah
e e a gi kelas pali g e ge gsi
. “ejak a ak egule , e eka
e hasil elo pai se ua i ta ga
ta pa elakuka kesalaha . Begitu
di babak ju p of, Yan Yan kembali
menunjukkan kualitasnya dengan
kembali tampil tanpa cela dan dengan
atata aktu te epat. Rider senior Adi
Katompo dengan kuda APM Nastello
ha us puas e e pai pe i gkat
kedua, diikui rider berbakat Indonesia
B a e -B ata Coole de ga kuda
Ga e
. Rider senior asal Jerman,
Ma f ed “ hildt a g tu u de ga
APM Cossimo sukses meraih Piala
Nusa ta a setelah e jua ai kelas
. U uta kedua dite pai Fe
“uda adi de ga LaBelle
, Ra e
Kaunang dengan kuda Maestro Blanco,
da B a e -B ata Coole e sa a
LouBega.l

Kejuaraan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan para atlet berkuda khususnya di
Indonesia untuk mengasah kemampuannya. Dengan agenda kejuaraan yang rutin digelar
tersebut, diharapkan pula dapat memunculkan atlet berkuda potensial baru yang mampu
mengharumkan nama Indonesia di kancah kejuaraan berkuda internasional.
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