PENGANTAR REDAKSI

Tim SAR Marinir

Antara Kecepatan
dan Ketepatan
ecepatan dan
ketepatan bertindak
merupakan dua kata
yang sering dijadikan
patokan dalam mendukung
suatu keberhasilan tugas. Dua
kata ini pula lah yang layak
ditujukan kepada tim SAR
Marinir saat melaksanakan
tugas pencarian korban
kecelakaan pesawat Sukhoi
di Gunung Salak, Jawa Barat
pada 9 Mei 2012 lalu. Dengan
kecepatan bertindak, mulai
dari pengumpulan pasukan di
basis dan kecepatan membaca
situasi yang berkembang ke
depan, termasuk ketepatan
dalam memilih jalur pencarian
yang berbeda dengan jalur
yang dirujuk Basarnas,
akhirnya Tim SAR Marinir
berhasil menjadi satuan
pertama yang tiba di lokasi
serta mengevakuasi korban
kecelakaan pesawat Sukhoi.
Untuk mengapresiasi
keberhasilan Tim SAR Marinir
tersebut, redaksi menurunkan
tulisan khusus yang dikemas
dalam rubrik Laporan Marinir
dengan judul “ Reaksi Cepat
Tim Marinir Dalam Pencarian

K

Korban Kecelakaan Pesawat
Sukhoi”.
Tulisan ini diturunkan
semata-mata bukan untuk
mengenyampingkan peran
orang lain, melainkan sekedar
untuk memacu semangat
prajurit Korps Marinir
dalam menghadapi tugastugas sejenis di masa yang
akan datang yakni tugas
Operasi Militer Selain Peran
(OMSP) khususnya dalam hal
penanggulangan bencana.
Selanjutnya untuk rubrik
Jakpim, redaksi menyiapkan
artikel tentang pergantian
jabatan Kepala Staf Korps
Marinir (Kaskormar) dan
Komandan Pasmar-1.
Jabatan Kepala Staf Korps
Marinir diserahterimakan
dari Brigjen TNI (Mar) Ikin
Sodikin kepada penggantinya
Brigjen TNI (Mar) A. Faridz
Washington. Sedangkan
Jabatan Komandan Pasmar-1
diserahterimakan dari
Brigjen TNI (Mar) A. Faridz
Washington kepada Brigjen
TNI (Mar) Tommy Basari
Natanegara.
Selain informasi penting

tentang pergantian jabatan
tersebut, pada rubrik Laporan
Marinir berikutnya, redaksi
menurunkan tulisan tentang
kunjungan Commander
United State Marine Force
Pasiic (Marforpac) Letnan
Jenderal Duane D. Thiessen
ke lingkungan Korps Marinir
TNI AL.
Rubrik Laporan Marinir
berikutnya yang menjadi
pilihan redaksi adalah laporan
kunjungan Menhan yang
didampingi Dankormar
dan sejumlah pejabat teras
TNI AL/ TNI ke Tanjung
Sebatak, Kecamatan Tebing,
Kabupaten Karimun, Kepri
yang bertujuan meninjau
lahan untuk keperluan
pembangunan Markas Yonif10 Marinir Berdiri Sendiri
(BS). Laporan ini ditutup
dengan laporan Laporan
singkat mengenai Tradisi
Pembaretan 413 Prajurit
Muda Korps Marinir di Pantai
Grati, Pasuruan, Jawa Timur.
Selanjutnya untuk
menambah cakrawala berpikir
pembaca, untuk Pengetahuan
Militer disiapkan sejumlah

tulisan antara lain Takavar
Daryayi, Pasukan Marinir
Iran, The Art of Command
Wei Liao Zi dan Sumpit,
The Silent Tradiitional
Weapon. Sedangkan
khusus untuk “Pengalaman
Militer” diturunkan tulisan
pengalaman 2 orang prajurit
Korps Marinir saat bertugas
di luar negeri yakni saat
menyaksikan lahirnya negara
baru di dunia yang disebut
Sudan Selatan (South Sudan)
serta pengalaman Sesko di
Bangladesh.
Rubrik lain yang bisa
menjadi renungan pembaca
antara lain kisah operasi
Pasmar-7 di Timor-Timur
serta sejumlah tulisan menarik
dalam rubrik “Selingan”
seperti terlaksananya lomba
“Karapan Marinir” yang
sangat unik dan tak kalah
menarik dari lomba Karapan
sesungguhnya.
Demikian sekilas isi
majalah Marinir edisi Mei
2012 ini.
Selamat membaca
dan Bravo Marinir!
Pemimpin Redaksi
Sumarto
Letkol Marinir Nrp. 10420/P
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JAKPIM

Komandan Pasmar-1
omandan Korps
Marinir (Dankormar)
Mayor Jenderal TNI
(Mar) M. Alfan
Baharudin, memimpin
upacara Serah Terima
Jabatan (Sertijab) Komandan
Pasmar-1 yang digelar di
Bhumi Marinir Karangpilang,
Surabaya, Selasa, (28/2).
Jabatan Komandan
Pasmar-1 diserahterimakan
dari pejabat lama Brigjen TNI
(Mar) A. Faridz Washington
kepada penggantinya

K

Laporan serah terima jabatan
Danpasmar-1 oleh pejabat
lama dan baru (bawah) serta
penyerahan tongkat Komando
Danpasmar-1 oleh Dankormar
kepada pejabat baru (bawah
kanan)

Brigjen TNI (Mar) Tommy
Basari Natanegara, Brigjen
TNI (Mar) Tommy Basari
Natanegara sebelumnya
menjabat sebagai Wakil
Gubernur Akademi Angkatan
Laut (AAL), sedangkan
Brigjen TNI (Mar) A. Faridz
Washington akan menempati
pos baru sebagai Kepala Staf
Korps Marinir di Jakarta.
Bagi Brigjen TNI (Mar)
Tommy Basari Natanegara,
Pasmar-1 bukanlah tempat
yang baru, sebab putra asli
Purwakarta lulusan AAL
angkatan 28 ini , mengawali
karirnya sebagai Danton di
Yonbekpal-1 Mar hingga
menjadi Komandan Resimen
Bantuan Tempur-1 Marinir.
Dalam amanatnya,

Komandan Korps Marinir
mengatakan, Serah Terima
Jabatan Komandan Pasmar-1
ini memiliki makna yang
penting dan strategis bagi
Korps Marinir, hal ini
berkaitan dengan dinamika
proses kesinambungan
pembinaan secara utuh
dan menyeluruh khususnya
kaderisasi kepemimpinan
serta pembinaan personel.
Mekanisme pergantian
jabatan seperti ini, lanjutnya,
bukan hanya sekedar
bermakna prosedural
pergantian personel semata,
tetapi lebih bermakna
substansial, yaitu mendorong
semangat pembaharuan
dan penyegaran pemikiran
yang diorientasikan
dan diproyeksikan bagi
peningkatan kiprah serta
kinerja organisasi.

Selain itu, Pasmar-1
sebagai Komando Pelaksana
Utama (Kolaktama) Korps
Marinir, didalam mengemban
fungsi pembinaan, diharapkan
mampu mewujudkan kesiapan
operasional satuan, tidak saja
untuk tugas-tugas operasi
militer untuk perang, tetapi
juga untuk tugas-tugas operasi
militer selain perang.
“Menghadapi
perkembangan situasi ke
depan dan rencana validasi
organisasi Korps Marinir,
Pasmar-1 sebagai cikal
bakal Divisi-2 Marinir harus
menyiapkan diri dengan terus
membina, meningkatkan
dan memantapkan identitas
serta jatidiri prajurit Korps
Marinir yang solid, bermoral,
profesional dan dicintai
rakyat,” tegas orang nomor
satu dijajaran Korps Marinir
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JAKPIM
itu.
Disamping itu, kata
Dankormar, prajurit
Pasmar-1 harus tetap kreatif
dan inovatif terutama
dalam mensiasati adanya
keterbatasan anggaran
negara dalam hal pemenuhan
kebutuhan alat utama sistem
senjata, pemeliharaan dan
perbaikan, peningkatan
profesionalisme prajurit serta
peningkatan kesejahteraan
prajurit dan keluarganya.
Hadir dalam kesempatan

Salam Komando Dankormar
(tengah) dengan Pejabat
lama dan pejabat baru

itu, Gubernur AAL Laksda
TNI Sadiman, Kasgartap III
Surabaya Brigjen TNI (Mar)
Chaidir P, Wakil Gubernur
Jawa Timur Syaifullah Yusuf,
para pejabat TNI/Polri Jawa
Timur, Pejabat Teras Korps
Marinir serta Sesepuh Korps
Marinir.
***

Kepala Staf Korps Marinir

J

abatan Kepala Staf
Korps Marinir
(Kaskormar) yang
sebelumnya dijabat
Brigjen TNI (Mar) Ikin
Sodikin diserahterimakan
kepada Brigjen TNI
(Mar) Achmad Faridz
Washington dalam sebuah
upacara sederhana dipimpin
Komandan Korps Marinir
(Dankormar) Mayjen TNI
(Mar) M. Alfan Baharudin
di Markas Komando Korps
Marinir (Mako Kormar), Jl.
Prapatan 40, Jakarta, Rabu
(29/2).

Laporan serah terima jabatan
Kaskormar (bawah) dan
pemasangan tanda jabatan
Kaskormar oleh Dankormar
kepada pejabat baru (bawah
kiri)

4

Brigjen TNI (Mar) Ikin
Sodikin yang telah menjabat
Kas Kormar selama kurang
lebih 2 tahun, 6 bulan, 25
hari selanjutnya menempati
jabatan baru sebagai
Komandan Lantamal III
Jakarta. Sedangkan Brigjen
TNI (Mar) Achmad Faridz
Washington sebelumnya
adalah Komandan Pasmar-1
Surabaya.
Dalam amanat tertulisnya,
Dankormar mengatakan,
serah terima jabatan pejabat
teras di lingkungan Korps
Marinir adalah merupakan
bagian dari dinamisasi
suatu organisasi. Hal ini
bukan saja diarahkan untuk
peremajaan dan kaderisasi
kepemimpinan, namun lebih
dari itu diarahkan untuk
memantapkan manajemen
organisasi agar lebih
antisipatif terhadap dinamika

lingkungan dan proaktif
dalam menyikapi fenomena
yang berkembang, “ Dengan
demikian, serah terima jabatan
diharapkan dapat membawa
semangat dan energi baru
serta penyegaran ide-ide
pemikiran sehingga secara
sinergis mampu menghasilkan
output yang lebih berkualitas
dari waktu ke waktu “ tegas
orang nomor satu di jajaran
Korps Marinir itu.
Pada kesempatan tersebut
Dankormar selaku Pemimpin
Korps yang mewakili seluruh
jajaran Korps Marinir
menyampaikan ucapan terima
kasih dan penghargaan
yang setinggi-tingginya atas
sumbangan pemikiran serta
upaya-upaya lain kepada
pejabat lama dan ucapan
selamat kepada pejabat baru
atas kepercayaan TNI AL
dan Korps Marinir untuk
menduduki jabatan sebagai

Kepala Staf Korps Marinir.
Kepada pejabat baru
Dankormar menyampaikan
beberapa hal sebagai pedoman
kerja di antaranya untuk
mengadakan upaya nyata
agar terpelihara koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi
kegiatan, baik antar unsurunsur pada tingkat Mako
Kormar, Kolak Kormar
maupun antara unsur Mako
dengan Kolak Kormar,
sehingga tercipta kondisi kerja
yang lebih harmonis.
Hadir dalam Sertijab orang
nomor dua di jajajaran Korps
Marinir tersebut, Komandan
Pasmar-1 Brigjen TNI (Mar)
Tommy Basari Natanegara,
para Asisten Dankormar
dan Kadis Kormar, serta
para Komandan Komando
Pelaksana (Dankolak) Korps
Marinir.
***
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Setelah mendapat
informasi tentang
hilangnya Pesawat Sukhoi
Super Jet 100 di kawasan
Gunung Salak, Jawa
Barat, Komandan Korps
Marinir Mayjen TNI
(Mar) M. Alfan Baharudin
langsung mengambil
langkah-langkah dengan
memanggil para Perwira
di jajarannya dan
memerintahkan untuk
segera menyiapkan Orgas
SAR.
erintah Dankormar
tersebut
ditindaklanjuti oleh
unsur dari Pasmar-2
untuk menyiapkan
pasukan SAR. Malam itu
juga Rabu 9 Mei 2012 pukul
22.00 WIB, Pasmar 2 segera
menyusun Orgas SAR
dihadiri oleh Komandan
Pasmar 2, Komandan Brigade
Infanteri 2, Assop Pasmar 2,

P

Paban Ops Assops Pasmar
2, Pasops Brigif 2 Marinir
dan juga Komandan Resimen
Bantuan Tempur.
Dalam suasana malam
yang gelap koordinasi
dengan staf satuan atas
terus dilakukan untuk
kepastian lokasi jatuhnya
pesawat Sukhoi di daerah
Gunung salak. Pasukan SAR
Dpp Letkol Oni Junianto
langsung diorganisir terdiri
dari anggota Batalyon
Infanteri 2 kekuatan 70
personil diperkuat dengan 30
personil Yon Taiib 2 dengan
1 unit truck pengangkut
perlengkapan dan 2 unit
mobil ford , Tim Taiib juga
dipimpin langsung oleh

Menyusuri rute Gunung Salak
yang cukup berat (kanan)
serta memberi arahan
kepada seluruh anggota tim
sebelum melaksanakan tugas
pencarian (kanan atas)
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Danyon Taiib Mayor Marinir
Nanang Syaefulloh. Dari
resimen bantuan tempur
pun mendukung 6 Truck
hino, 3 Mobil Ford Ranger, 1
unit Komob, 1 unit ambulan
.kemudian dalam waktu 2 jam
pasukan sudah siap bergerak
. Tepat pukul 24.12 menit di
awali dengan laporan kepada
Komandan Pasmar 2 pluit
panjang provost voreider pun
berbunyi, satu persatu roda
kendaraan melai berputar
mengantar Prajurit Marinir
menuju kearah Gunung salak.
Keputusan arah belum
begitu matang karena masih
berbentuk area yang cukup
luas, belum ada kordinat

Melakukan koordinasi dengan
pihak terkait termasuk Basarnas
(atas) proil gunung Salak
(kanan atas) dan bantuan
dukungan logistik yang dibawa
langsung Dankormar dari
Jakarta (Kanan)

pasti untuk di tuju, namun
sambil berjalan dalam konvoi
Danyonif 2 dengan Danyon
Taiib terus menganalisa
lokasi terdekat untuk menuju
ke tkp.
Kamis : pukul 02.30 tiba
di desa Cidahu, kemudian
ketemu dengan Korlap dari
Basarnas Bapak Ketut Warta,
di posko sementara Basarnas
Rapat kecil dengan unsur lain,

saat itu yg paling senior dari
unsur TNI adalah Danyonif
2, aparat wilayah belum ada.
Dari Basarnas tidak berani
memutuskan utk bergerak
malam itu juga. Kemudian

Lokasi jatuhnya pesawat
yang pertama kali ditemukan
Tikn SAR Marinir (kiri) dan
proses evakuasi (bawah)

6

atas semangat tinggi
Korps Marinir Danyonif 2
memutuskan utk merapatkan
Pasukan ke Lokasi terdekat
dengan titik duga jatuh. Dan
keputusan ini di ikuti oleh
relawan dan para pecinta alam,
Paskhas dan Brimob untuk
ikut bergerak ke atas.

Bersambung ke hal 72

MARINIR NO. 134 - MEI 2012

MAJALAH 134 REVISI.indd 6

5/16/2012 2:30:55 PM

LAPORAN MARINIR

Untuk menjalin kerjasama yang lebih erat dengan
Korps Marinir terutama yang berada di kawasan
Asia Pasiik, Commander United State Marine
Force Pasiic (Marforpac) Letnan Jenderal Duane D.
Thiessen melaksanakan kunjungan ke Korps Marinir
TNI AL. Kunjungannya diawali di Markas Brigif-2
Marinir Cilandak, Jakarta selanjutnya ke Mako Kormar
dan diakhiri di Kstarian Marinir Sutedi Senaputra
Karangpilang, Surabaya. Dalam kunjungannya ke
Markas Brigif-2 Marinir Cilandak, Jenderal Marinir
Amerika berbintang tiga ini menyatakan kebanggaannya
terhadap Korps Marinir TNI AL.

C

ommander United
State Marine Force
Pasiic (Marforpac)
Letnan Jenderal
Duane D. Thiessen
menyatakan rasa bangga
dan terhormatnya berada
di tengah-tengah prajurit
Korps Marinir TNI AL
saat memberikan sambutan
singkatnya di depan prajurit
Korps Marinir TNI AL yang

menyambut kunjungannya
dengan upacara militer di
markas Brigif-2 Marinir
Cilandak, Jumat (10/2).
Dengan didampingi
Komandan Korps Marinir
(Dankormar) Mayjen TNI
(Mar) M. Alfan Baharuddin,
Jenderal USMC berbintang
tiga tersebut berulangkali
menyatakan rasa bangga
dan terhormatnya bisa
melihat dari dekat prajurit
Korps Marinir TNI AL,
“ Saya dan anda semua
mempunyai ikatan yang
sama sebagai Marinir. Saya

Aksi Komandan
Marforpac Letjen
Duane D. Thiessen
didampingi
Dankormar Mayjen
TNI (Mar) M. Alfan
baharudin saat
memberikan arahan
di depan prajurit
Korps Marinir di
Cilandak, Jakarta.
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bangga melihat kegagahan
dan kesiapan kalian. Saya
merasa terhormat berada di
antara kalian semua . Kalian
sangat membanggakan. Saya
menunggu di masa yang
akan datang untuk membawa
anggota-anggota Marinir
saya ke sini untuk berlatih
dengan kalian!” katanya
dengan penuh semangat
yang selanjutnya diakhir
dengan yel-yel khas Marinir,
“Marine!” dan dijawab
seluruh prajurit Marinir
TNI AL dengan “Auah!….
Auah!… auah! …. Yes!!”
Kunjungan orang
pertama di jajaran Marinir
Amerika yang bermarkas
di Pasiik tersebut, diawali
dengan penyambutan jajar
kehormatan dilanjutkan
dengan paparan organisasi,
gelar pasukan dan pemutaran
ilm Proil Korps Marinir
TNI AL yang dilaksanakan
di gedung Cakra Brigif-2
Marinir Cilandak. Selanjutnya
menyaksikan demonstrasi
terjun payung yang
dilaksanakan 6 peterjun
handal Korps Marinir yang
menyuguhkan keterampilan
dan teknik penerjunan dengan
Canopy Relative Works
(CRW).
Kemahiran enam peterjun
profesional Korps Marinir ini
mendapat perhatian tersendiri
bagi Komandan Marforpac.
Bahkan seorang peterjun
yakni Kapten Marinir Setyo
Haryosono yang saat itu
mewakili rekannya membawa
baret ungu kehormatan
dianugerahi brevet
kehormatan USMC.
Setelah menerima
penghargaan berupa baret
ungu Korps Marinir yang
disematkan langsung oleh
Dankormar, Letjen Duane
naik ke podium Inspektur
Upacara (Irup) untuk
memimpin upacara parade
pasukan Marinir. Pada

8

kesempatan inilah Marinir
Amerika berbintang tiga
menyatakan rasa hormat dan
bangganya terhadap prajurit
Korps Marinir TNI AL. Rasa
bangga ini semakin bertambah
ketika secara bergantian
pasukan yang sebelumnya
melakukan parade upacara
melaksanakan deile pasukan
dengan langkah “patah-patah”
khas Marinir.
Acara berikutnya, setelah
foto bersama di depan
monumen Yasa Wira Perkasa,
Letjen USMC Duane dan
rombongan melaksanakan
tour of facilities di antaranya
ke Ksatrian Arthur
Solang sebagai
markas pasukan
elite TNI AL
Denjaka dan ke
lapangan tembak.
Selama perjalanan
tour of
facilities ini,

rombongan disuguhi aktiitas
keseharian prajurit Korps
Marinir dalam melakukan
latihan halang rintang,
tarzan cross, rapelling dan
sebagainya. Acara diakhiri
dengan tukar menukar
cindera mata antara
Dankormar dan Letjen
Duane D. Thiessen.
Ke Mako Kormar
Setelah berkunjung ke
Markas Marinir di Cilandak,
Jakarta, Komandan Marine
Force Pasiic (Marforpac)
Letjen USMC Duane D.
Thiessen melaksanakan
kunjungan ke Markas
Komando Korps
Marinir, Jl. Prapatan
40 Jakarta, Kamis
(22/3)
Kunjungan
orang nomor satu
di jajaran Korps

Foto bersama saat
berkunjung ke Mako
Kormar, Jakarta

Marinir Amerika untuk
kawasan Asia-Pasiik tersebut
diterima langsung Komandan
Korps Marinir (Dankormar)
Mayjen TNI (Mar) M. Alfan
Baharudin
Pada kunjungan keduanya
di lingkungan Korps Baret
Ungu, Letjen Duane D.
Thiessen menyerahkan
cindera mata berupa plakat
Menerima cinderamata
dari Dankormar saat
berkunjung ke Brigif-2
Marinir Cilandak,
Jakarta
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berlambang logo US Marine
Corps yang dipersembahkan
khusus untuk Dankormar.
Pada kunjungan ke Mako
Kormar ini, Letjen Duane
berkesempatan menempatkan
foto dirinya yang berpakaian
lengkap dengan baret ungu
Korps Marinir di antara
deretan foto anggota
Warga Kehormatan Korps
Marinir yang terpajang rapi
di “gedung putih” Marinir. Ia
merasa bangga dan sempat
terharu. Apalagi di antara
deretan foto-foto tersebut
terdapat seniornya di USMC
yakni Jenderal CC. Krulak

Komandan
Pasmar-1
Brigadir Jenderal
TNI (Mar)
Tommy Basari
Natanegara
berkesempatan
menerima
kunjungannya
di Ruang VIP
Lapangan
tembak FX.
Soepramono
Karangpilang
Surabaya, Senin
(26/03)
Sebelum
diterima

Menyaksikan aksi unit anti
Teror Yontaiib-1 Marinir saat
berkunjung ke Pasmar-1

Foto bersama dengan
pejabat teras Pasmar-1
saat berkunjung ke markas
Pasmar-1, Surabaya

yang juga menjadi warga
kehormatan Korps Marinir.
Terkesima Dengan Aksi
Prajurit Pasmar-1
Setelah berkunjung ke
Markas Brigif-2 Marinir di
Cilandak dan Mako Kormar,
Jakarta, Letjen USMC
Duane Thiessen bersama
rombongan bertolak ke
Surabaya mengunjungi
markas Marinir di Ksatrian
Marinir Sutedi Senaputra,
Karangpilang, Surabaya pada
Senin (26/3)

Danpasmar-1, orang nomor
satu di jajaran Korps Marinir
Amerika untuk kawasan
Asia-Pasiik tiba di Bhumi
Marinir Karangpilang
Surabaya dan langsung
mengelilingi Ksatrian
Sutedi Senaputra. Jenderal
Marinir Amerika berbintang
tiga ini sempat terkesima
ketika melihat prajurit
Pasmar-1 melaksanakan
kegiatan rutinnya seperti
dayung, karate, cross
country, drill senjata dan
terlebih saat personel Intai

Amibi mendemontrasikan
tembakan ke arah sasaran
untuk membuka baleho yang
bertuliskan “General Thiessen
Welcome to Pasmar-1”.
Dalam kunjungannya,
Lt. Gen Duane Thiessen
menyampaikan bahwa
pangkalan US Marine yang
berada di Darwin Australia
sebelumnya hanya memiliki
kekuatan 1 kompi sekitar 250
personel dan akan ditambah
secara bertahap menjadi 1

Divisi atau sekitar 2500
personil hingga tahun 2014
mendatang. Sehubungan
dengan hal tersebut, Lt.
Gen Duane Thiessen
merencanakan pasukannya
yang akan menempati
pangkalan Marinir Amerika
di Darwin itu untuk latihan
bersama dengan Marinir di
negara-negara Asia termasuk
Marinir Indonesia.
Di akhir acara, Komandan
Pasmar-1 Brigadir Jenderal
TNI (Mar) Tommy Basari
Natanegara dan Commander
US Marine Corps Force
Pasiik Letnan Jenderal Duane
Thiessen saling bertukar
cinderamata dan foto bersama.
***
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Persiapan Pembangunan Markas Yonif-10 Mar BS

Dankormar Dampingi Menhan
Tinjau Lokasi di Tanjung Sebatak
omandan Korps
Marinir (Dankormar)
Mayjen TNI (Mar)
M. Alfan Baharudin
mendampingi Menteri
Pertahanan (Menhan)
Purnomo Yusgiantoro,
meninjau lahan untuk
keperluan pembangunan
markas batalion (Yonif-10
Mar BS) dan pangkalan
Marinir TNI-AL, di Tanjung
Sebatak, Kecamatan Tebing,
Kabupaten Karimun, Provinsi
Kepulauan Riau, Jumat (4/5).
Selain Dankormar,
pejabat lain yang ikut
meninjau lokasi tersebut
adalah Menteri Kelautan dan
Perikanan, Sharif C Sutardjo,
Wakasal Laksamana Madya
TNI Marsetio dan Panglima
Komando Armada Indonesia
Kawasan Barat Laksamana
Muda TNI Didit Herdiawan,
Bupati Karimun Nurdin

K

10

Basirun, Komandan Lanal
Tanjung Balai Karimun
Letkol (P) Sawa, dan
Kapolres Karimun AKBP
Benyamin Sapta.
Usai peninjauan tersebut,
menhan mengatakan akan
mengkaji kelayakannya untuk
pembangunan batalyon dan
pangkalan marinir, “ Ada tiga
atau empat titik, Bupati juga
mengusulkan satu lahan lagi,
namun agak jauh dari laut.
Sedangkan pangkalan marinir
tentu harus dekat dengan
laut. Namun demikian, kita
akan kaji mana yang tepat
untuk itu," ucap Menhan .
Lebih lanjut Menhan
mengatakan, pembangunan
pangkalan Marinir
merupakan salah satu
upaya untuk memperkuat
pertahanan di daerah
perbatasan, di antaranya
khusus untuk angkatan

laut. “ Kita terus membaca
kekuatan kita di perbatasan,
tentunya juga bertujuan untuk
mengamankan pulau-pulau
terluar. Sekarang dan dalam
dua hari ini kami akan terus
mengumpulkan data, kita
kaji mana yang layak untuk
seterusnya kita laporkan
kepada Presiden," tambahnya.
Pada kesempatan
yang sama, Dankormar
mengatakan, batalyon dan

pangkalan Marinir TNI-AL
yang nanti dibangun akan
dilengkapi dengan peralatan
tempur seperti artileri,
roket dan perahu tempur,
"Batalyon marinir yang akan
dibangun ini cukup besar,
kekuatan pasukan sekitar
700 personel dan dipimpin
seorang perwira berpangkat
letnan kolonel," kata
Dankormar.
***
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Tradisi pembaretan
merupakan salah satu
tradisi khas Korps Marinir
yang diperuntukkan bagi
calon-calon Marinir yang
telah lulus Pendidikan
Komando (Dikko). Lewat
pembaretan ini maka
selanjutnya mereka secara
resmi telah diakui sebagai
Marinir sejati. Pembaretan
kali ini dilakukan terhadap
413 orang, 389 orang
diantaranya mantan siswa
Dikmata dan 24 Kadet
(Taruna AAL)

S

atu Peleton Pasukan
Pendaratan Khusus
(Ratsus) mengawal
plakat berisikan baret
ungu kebanggaan Korps
Marinir bersenjata lengkap
muncul dari laut secara
tiba-tiba dan langsung
mengambil posisi tiarap dan
mereka lalu mengarahkan
poncong senjatanya
kesasaran dalam posisi siap
mengamankan satu lokasi
serangan musuh, simulasi
Pasukan Pendaratan Khusus
Marinir ini mengawali
prosesi pembaretan di Pantai
Panjang, Puslatpur Grati,
Pasuruan, Jawa Timur
Upacara pembaretan
merupakan tradisi bernilai
historis dilingkungan Korps
Marinir yang selalu dilakukan
secara unik, sebanyak 413
siswa angkatan 141 dari
jumlah tersebut 389 orang
diantaranya siswa
Pendidikan
Pertama

Pengucapan Janji prajurit
Marinir oleh perwakilan siswa

Tamtama (Dikmata) TNI
AL Ke 31 Th 2011 dan
24 lainnya adalah Kadet
(Taruna.red) Marinir AAL
Angkatan Ke 58 dinyatakan
lulus Pendidikan Komando
(Dikko), kelulusan di tandai
pelepasan helm baja dan
secara simbolis disematkan
Baret Ungu oleh inspektur
upacara Komandan Pasmar
I Brigadir Jenderal TNI
(Mar) Tommy Basari
Natanegara mewakili
Komandan Korps Marinir
Mayor Jenderal TNI (Mar) M.
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Peserta parade upacara
pembaretan yang berdiri
rapi di garis pasang
tertinggi pantai Grati

Alfan Baharudin. Kebanggaan
dan kebahagiaan siswa yang
lulus dari Dikko Marinir ini
pun menyeruak dan terpancar
dari mata-mata mereka yang
tajam kendati tubuh dan baju
mereka basah yang seharian
diguyur hujan terus menerus
Sementara itu
inspektur upacara dalam
amanat Komandan Korps
Marinir menyampaikan
lima penekanan, Pertama.
Tingkatkan ketaqwaan
kepada tuhan YME agar
kita selalu mendapatkan
petunjuk, bimbingan dan

pertolonganNya dalam
melaksanakan pengabdian
terbaik kepada Bangsa dan
Negara. Kedua. Pegang
teguh jatidiri Prajurit Korps
Marinir yang memiliki
disiplin tinggi, pejuang tanpa
pamrih, dedikasi tinggi
dengan kemampuan profesi
yang sangat handal serta
mempunyai rasa kebanggaan
yang luar biasa terhadap
korps. Ketiga. Tumbuhkan
kekompakan dan jiwa korsa
yang baik agar terpelihara
persaudaraan sesama korps
maupun hubungan dengan
komponen masyarakat
lainnya. Keempat. Tumbuh
kembangkan kesadaran
pribadi untuk mampu
menjaga diri agar tidak mudah
terjerumus pada kegiatan dan

tindakan negativ yang akan
mencoreng nama baik korps,
dan akan menghancurkan
masa depan kalian
sendiri. Kelima. Tumbuh
kembangkan tradisi-tradisi
yang baik dan kembangkan
terus kemampuan agar
profesionalisme sebagai
Prajurit Korps Marinir tetap
terjaga.
Tradisi ini juga diwarnai
aksi ketangkasan sejumlah
anggota Marinir yakni terjun
dari udara dan mendarat
dilautan. Simbol sebagai
kepatuhan terhadap Negara
dan pimpinan tertingginya,
anggota Marinir yang telah
mendapatkan baret kemudian
mengusung Komandan
Pasmar I dan Wadan
Kobangdikal. Pembaretan

juga diikuti dua Perwira
Menengah (Pamen) yaitu
Kolonel Laut (K) Arie
Zakaria (Komandan Rumah
Sakit Marinir Cilandak) dan
Letnan Kolonel Mar Sony
Kunilla (Perwira Menengah
Kodikmar Surabaya)
Siswa Pendidikan
Komando (Dikko) Marinir
ini adalah calon Prajurit
Korps Marinir yang tengah
digembleng selama 6,5 bulan
di Komando Pendidikan
Marinir (Kodikmar),
Komando Pengembangan
dan Pendidikan TNI

Demonstrasi keterampilan
Ratsus oleh prajurit muda
Marinir sebelum prosesi
pembaretan

12
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Angkatan Laut (Kobangdikal),
Pendidikan Komando
(Dikko) Marinir ini tidak
ada di tempat lain hanya ada
di Kodikmar- Kobangdikal
Surabaya dari angkatan ke
angkatan terus di lakukan
tradisi, setiap Prajurit Marinir
wajib mengikuti dan melewati
Pendidikan Komando Khas
Marinir ini dan menjadi
suatu kebanggaan bagi

Kolonel Laut (K) Arie Zakaria
(Danrumkitalmar Cilandak)
dan Letkol Mar Sony Kunilla
(Pamen Kodikmar). Dua Pamen
TNI AL yang mengikuti proses
pembaretan bersama 413
prajurit baru.

setiap Prajurit Marinir yang
mampu menyelesaikan
pendidikan yang tidak semua
prajurit bisa melewatinya, ini
merupakan tahap akhir pada
dua bulan menjelang Tupdik.
problem yang dilaksanakan
ada beberapa tahap seperti
Tahap Laut,Jurit Komando,
Tahap Hutan, Tahap Gerilya
Lawan Gerilya, Pelolosan
dan selanjutnya lintas
medan dengan berjalan kaki
selama tujuh hari dengan
jarak tempuh 350 Km dari
Banyuwangi ke Surabaya.
( nurkenda 88)

Yel-yel khas
prajurit muda
yang penuh
kreatif dan
inovatif
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Oleh : Letkol (Mar) FJH. Pardosi ( DCO INDOBATT XXIII-F / UNIFIL)

B

erdasarkan
Pembukaan UUD
1945, salah satu
tujuan nasional adalah
ikut menjaga ketertiban dunia
berdasarkan perdamaian
abadi dan keadilan sosial,
maka Pemerintah Indonesia
sebagai bagian dari TCC
(Troop Contribution
Country) PBB melalui TNI
mengirimkan pasukannya
ke berbagai negara konlik
dimana misi PBB berada,

14

guna berpartisipasi dalam
memelihara perdamaian
antar pihak yang bertikai
(Belligerent Party)
berdasarkan resolusi Dewan
Keamanan PBB Nomor
1701 Tahun 2006. Salah
satu peran Indonesia dalam
keterlibatannya menjaga
perdamaian dunia di bawah
bendera PBB adalah melalui
pengiriman Satuan Tugas
Batalyon Mekanis Kontingen
Garuda XXIII-F/UNIFIL

di wilayah Lebanon Selatan
sebagai bagian dari Misi
Pemeliharaan Perdamaian
PBB di bawah United Nations
Interim Force In Lebanon
(UNIFIL).
Termasuk didalamnya
262 Personil Marinir yang
tergabung dalam misi
Kontingen Garuda XXIII-F/
UNIFIL yang dipimpin
oleh Letkol Marinir FJH
Pardosi selaku Wadansatgas.
Terlepas dari tugas berat

yang diemban oleh Personil
Marinir di daerah penugasan
karena membawa nama
harum Bangsa Indonesia
dan Koprs Marinir, Mayor
Jenderal TNI (MAR) M.
Alfan Baharudin, Komandan
Korps Marinir berpesan
“Tetap fokus, kibarkan terus
bendera kejayaan medan
tempur Korps Marinir. Salam
hormat untuk seluruh Prajurit
Marinir. Sukses. M1”.
Berikut gambaran sekilas
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tentang Satgas Batalyon
Mekanis Kontingen Garuda
XXIII-F/UNIFIL di wilayah
Lebanon Selatan, termasuk
didalamnya beberapa kegiatan
yang telah di laksanakan :

Situasi Daerah Operasi
UNIFIL.
Lebanon merupakan
Negara yang berada di
wilayah Timur Tengah
yang memiliki 4 musim/

Subtropis, yaitu musim
panas (Juni-Agustus),
musim gugur (SeptemberNopember), musim dingin
(Desember-Februari), musim
semi (Maret-Mei). Lebanon

Selatan memiliki kontur
permukaan tanah yang tegas
serta berstruktur geologikal
yang sederhana dan terdiri
dari berbagai tingkatan
batuan pasir, lumpur, granit
serta kapur. Pada saat ini
kondisi jalan yang ada
sangat bervariatif, dari yang
berbatuan sampai dengan
jalan yang sudah diaspal
dengan kelebaran jalan
rata-rata sempit dikarenakan
melintasi lembah dan
perbukitan curam.
Warga Lebanon Selatan
saat ini berjumlah ± 4,5 juta
jiwa, ditambah dengan warga
asing lainnya (imigran /
pekerja / pengungsi) hampir
berjumlah 330.000 jiwa yang
berasal dari berbagai negara,
diantaranya Palestina, Iraq,
Sudan maupun dari negaranegara yang ada disekitar
Lebanon.
Di wilayah Lebanon
Selatan Masyarakat menganut
beberapa agama seperti
Islam Syiah 27%, Sunni 27%,
Kristen Maronite 21%, Greek
Orthodox 8%, Druze 5%,
Greek Katholik 5% dan lainlain 7%. Walaupun mayoritas
Masyarakat Lebanon
beragama Islam, tetapi negara
mengakui semua keberadaan
agama yang ada. Wilayah
yang menjadi tanggung jawab
Satgas Yon Mekanis Konga
XXIII-F/UNIFIL hampir
seluruhnya menganut Islam
Syiah yang dimana sebagian
besar adalah simpatisan
dan pendukung kelompok
Hezbullah.
Bersambung ke hal 30
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PROFIL SATUAN

ejenak mari kita alihkan
pandangan kita dari
hiruk pikuknya kegiatan
Korps Marinir yang
berpusat di Jakarta dan
Surabaya. Di ujung barat
laut Indonesia tepatnya di
Tangkahan Lagan Pangkalan
Berandan Kabupaten Langkat

S

Propinsi Sumatera Utara,
disanalah terdapat Batalyon
Infanteri 8 Marinir yang dari
tahun 2007 hingga sekarang
ini mengemban kepercayaan
yang dimandatkan dari
pimpinan Korps Marinir.
Dengan melihat situasi dan
kondisi pengembangan

kekuatan serta pertahanan
keamanan negara, maka
ditunjuklah Batalyon Infanteri
8 Marinir untuk berpindah
markas yang semula di Kwini
Jakarta Pusat menuju ke
Pangkalan Brandan sebagai
benteng terkuat Marinir di
ujung barat laut Indonesia.
Dengan posisi yang
sangat strategis yaitu terletak
di antara jalan lintas timur
Medan – Banda Aceh,
apabila dari kota Medan lebih
kurang 80 Km ditempuh
sekitar 2,5 Jam dan menuju
perbatasan Propinsi Nagroe
Aceh Darusalam lebih kurang
20 Km ditempuh 30 menit

Kebersamaan Perwira
Yonif-8 Marinir

16

jalan darat. Akses jalur laut
dapat melalui 3 titik lewat
Sungai Babalan samping
markas Batalyon, Dermaga
Pertamina Pangkalan Brandan
dan Dermaga Pangkalan Susu
yang langsung menuju Selat
Malaka.
Batalyon Infanteri 8
Marinir merupakan satuan
pelaksana dibawah naungan
Brigif 3 Marinir di Piabung
Lampung berkekuatan 1
Kompi Markas dan 3 Kompi
Senapan dan diperkuat
dengan satuan BKO Kavaleri
5 unit Tank PT-76, 6 unit
BTR 50 dan Arteleri 2 pucuk
HOW 105, 2 pucuk meriam
122. Sungguh kekuatan
yang tidak bisa di pandang
sebelah mata baik kawan
maupun lawan. Dengan situasi
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Lomba Binsat antar Kompi
antara lain Lomba Dayung PK,
Renang Sungai Estafet 100 m
dan menembak ofensif jarak
300-200-100 m

yang sering berubah-ubah
/ dinamis meskipun jauh
dari satuan induk namun
kami tetap menjaga jati diri
dan citra Korps Marinir
sesuai misi Korps Marinir
yaitu bermoral, professional
serta di cintai rakyat maka
dalam kesehariannya
Batalyon Infanteri 8
Marinir terus mengasah
kemampuan, menjaga nama
baik Korps, serta membina
soliditas prajurit dengan
kemandiriannya yang jauh
dari satuan induk. Sungguh
kepercayaan yang tinggi

dimandatkan
kepada
Komandan
Batalyon
Infanteri 8
Marinir untuk
membawa
petarungpetarung
“Harimau
Putih”
Tangkahan
Lagan
menuju yang
lebih baik
dihadapkan
situasi yang
kompleks.
Dengan
tujuan
mendukung
tugas pokok
maka
diciptakan
berbagai
macam
kegiatan yang
dilaksanakan
dari
mengasah
kemampuan
dan
ketrampilan
prajurit
sampai dengan
membina keluarga melalui
kegiatan Jalasenastri untuk
mewujudkan suatu sinergitas
dan soliditas
di lingkungan
Prajurit beserta
Keluarganya.
Diawali
dengan kegiatan
Binsat antar
Kompi pada
bulan Januari
2012 untuk
menyambut
HUT ke-8
Yonif-8 Mar
dipertandingkan

beberapa
lomba
diantaranya
Lomba Lari
10 Km,
Renang
Sungai
Estafet
100 meter,
Menembak
Offensif
300-200100, Dayung PK Estafet
1.000 m, Lomba PBB,
Bola Volly dan Sepak Bola.
Untuk Ibu Jalasenastri juga
tidak ketinggalan dalam
memperebutkan juara dalam
lomba Bola Volly, Kasti dan
Lomba Joget. Keluar sebagai
pemenang dari berbagai
lomba tadi yaitu Kompi
Dragon sebagai juara umum
dan menyandang sebagai
Kompi Tangguh Yonif-8
Marinir Tahun 2012.
Seperti yang disampaikan
oleh Danyonif-8 Marinir
Letkol Marinir Daniel Kreuta
dalam amanatnya pada
peringatan HUT Yonif-8 Mar
ke- 8 bahwa ajang binsat
antar kompi ini sebagai tolak
ukur kemampuan kompi
dalam membina satuannya
yang dijabarkan dalam bentuk
Lomba Binsat sehingga
didapatkan bibit-bibit unggul

Aksi ibu-ibu Jalasenastri
dalam lomba Joget untuk
memeriahkan HUT ke-8 Yonif-8
Marinir

yang dapat dibina dalam
rangka mengukir prestasi
terbaik pada Lomba Binsat
tingkat Brigif 3 Marinir dan
Binsat Kormar Tahun 2012.
Disamping itu juga,
kami selalu menjalin soliditas
di lingkungan TNI dan
Polri dengan melaksanakan
olahraga bersama baik dengan
Kodim Langkat, Polres
Langkat dan Detasemen A
Brimob.
Tidak ketinggalan
Jalasenastri Ranting B Cabang
7. Disamping mengikuti
Lomba Jalasenastri antar
Kompi juga melaksanakan
kegiatan olahraga bersama
baik dengan Jalasenastri
Korcab I Daerah Armabar,

Gerak jalan 20
km pada Latihan
TW I tahun 2012
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Ibu Bhayangkara Polsek
Pangkalan Berandan dan
pertandingan persahabatan
dengan beberapa desa di
Kecamatan Sei Lepan,
Babalan dan Pangkalan
Susu. Sebagai juara umum
Lomba Jalasenastri antar
Kompi diraih oleh Ibu-Ibu
Jalasenastri Kompi Markas.
Event ini selain untuk
membina prestasi dan bakat
dari istri prajurit sekaligus
memupuk jiwa korsa diantara
Ibu-ibu Ranting B Cabang
7 Gabungan Jalasenastri,
dimana selain mengemban
tugas sebagai pendamping
suami dan mengurus rumah
tangga juga. Disamping itu
juga mengurus putra- putri
Yonif-8 Marinir untuk belajar
di PAUD Ananda Bumiyamca
yang difasilitasi oleh Batalyon
dan dikelola sendiri oleh
Ibu Ranting B Cabang 7
Jalasenastri. Selain kegiatan
arisan rutin Ranting B Cabang
7 Jalasenastri, diadakan juga
kegiatan dalam hal kesehatan
antara lain baksos menjenguk
keluarga sakit sampai dengan
masalah ibu hamil dan gizi
anak – anak prajurit telah di
sediakan Posyandu Alamanda
untuk memberikan pelayanan
kepada seluruh ibu dan anak
prajurit Batalyon Infanteri- 8
Marinir.
Kegiatan di PAUD Ananda
Bumyamca, aktiitas di
Posyandu dan kunjungan
murid TK ke Markas Yonif-8
Marinir (dari kiri ke kanan)

18

Selain itu Detasemen
Gabungan yang terdiri
dari Kompi Kavaleri dan
Baterai Arteleri memberikan
pengenalan kesenjataan
Marinir kepada masyarakat
terutama pelajar sekitar
Pangkalan Berandan untuk
mengetahui lebih dekat
Korps Marinir sehingga
memberikan kebanggaan
dan menumbuhkan rasa
cinta tanah air dan bangsa
serta menjadikan Marinir
sebagai bagian dan milik
rakyat Indonesia. Hal ini
mengundang antusias
bukan hanya dari kalangan
warga masyarakat sekitar
Pangkalan Berandan, akan
tetapi mengundang perhatian
dari Pemerintah Daerah
setempat sehingga Bupati
Langkat mengundang Marinir
Pangkalan Berandan untuk
ikut serta memeriahkan Hari
Jadi Kabupaten Langkat
ke-262 dan di berikan stand
pada pameran di Alun-Alun
Kabupaten Langkat, agar
lebih luas lagi Marinir dikenal
oleh masyarakat di Sumatera
Utara.
Penanaman rasa disiplin
sebagai prajurit Marinir
merupakan nafas dengan
mematuhi peraturan dalam
kegiatan dinas sehari-harinya.
Salah satu contoh dalam
melengkapi surat – surat
kendaraan dan pemakaian
helm biru yang selalu
diwajibkan kepada seluruh
personel. Dengan diadakan
razia intern Yonif – 8 Mar,
hal ini bertujuan untuk

menghindarkan prajurit dari
kejahatan bermotor seperti
pencurian, pemalsuan SIM/
STNK sampai dengan
kejahatan penadah curanmor
yang semakin marak di
lingkugan TNI. Berikutnya
memerangi bahaya virus HIVAIDS, narkoba dan minuman
keras serta sejenisnya Yonif
- 8 Mar menggaris bawahi
semboyan Say No To
Drugs!!!..karena hal ini dapat
merusak mental maupun
isik prajurit. Oleh karena itu
diadakan kegiatan perawatan
prajurit dalam bidang personel
dengan diadakan urikkes
rutin tiap semester untuk
menjaga kesehatan prajurit
juga menghindarkan prajurit
melakukan pelanggaran
yang berhubungan dengan
penyimpangan perilaku
seksual , pemakaian narkoba
dan sejenisnya agar ditindak
lanjuti sesuai peraturan yang
berlaku.
Namun dari semua
itu yang terpenting adalah
memberikan kesadaran
dengan meningkatkan iman
dan taqwa prajurit kepada

Gaktib kendaraan bermotor
yang dilaksanakan secara rutin
dan terjadwal

Tuhan YME. Dibidang
keagamaan yang diwadahi
dengan diadakan kegiatan
lewat kauseri agama, dari
unsur pimpinan selalu
menghimbau, mewadahi dan
mempelopori dalam setiap
kegiatan keagamaan dan
mengaktifkan semua fasilitas
tempat peribadatan seperti
Masjid Jauharul Aswad dan
Gereja Oikumene yang
tersedia didalam Ksatrian
Yonif – 8 Mar. Dengan selalu
memohon kepada Tuhan
Yang Maha Esa semoga
Batalyon Infanteri 8 Marinir
selalu dalam lindungan Yang
Maha Kuasa untuk menjadi
Prajurit Petarung Harimau
Putih yang siap mengemban
tugas-tugas kedepan dan
menjadi benteng Marinir di
ujung barat NKRI yang bisa
diandalkan sesuai dengan
semboyannya “WASPADA
SETIA BERHASIL”.
***
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PENGALAMAN MILITER
Laporan Mayor Marinir Burhanudin
Ex. UNMO UNMIS, Military Adviser UNMISS
Konga XXII (27 Maret 2011 s.d 27 Agustus 2011)

Selayang Pandang
epintas memandang
konlik di Sudan,
salah satu negara
terbesar di Afrika,
karena perang ideology..
Namun pada kenyataannya,
jauh melebihi perkiraan
karena konlik terjadi oleh
pengaruh kekuasaan, ras dan
kemiskinan. Negeri yang
sejatinya kaya makmur akan
sumber alam yang melimpah,
diantaranya minyak bumi
dan hasil pertanian, nyaris
diambang kehancuran karena
perang saudara tanpa henti.
Kendati demikian, ada
peluang Sudan menjadi negara
yang berdaulat kembali,
dengan meminimalisir konlik,
membebaskan hutang, dan
penegakan demokrasi.
Perang saudara selama
22 tahun, tidak sedikitpun
menyisakan masa depan
buat generasi muda, akibat
kerusakan yang sangat parah
dan yang terjadi sekarang
pasca kemerdekaan Sudan

S

Selatan, belum terlihat jelas
arah pembangunan yang
direncanakan, kendati saat
Merdeka secara otomatis
menjadi negara yang Ke119 anggota Perserikatan
Bangsa Bangsa (PBB) dan
menjadi anggota COMMON
WEALTH. Namun para
tokoh masyarakat masih
berebut mendapatkan
kedudukan baru di negara
yang masih bayi itu, dan
masih jauh dari program
mensejahterakan rakyat yang
miskin.
Harapan Baru
Lahirnya negara Sudan
Selatan pada tanggal 9 Juli
2011 menandai berakhirnya
Comprehensive Peace
Agreement (CPA), secara
otomatis misi United Nations
Mission in Sudan (UNMISS)
ditutup, namun misi PBB
masih tetap dipertahankan
di Sudan Selatan, meski
dibubarkan di Sudan Utara
mengingat Sudan Selatan

masih perlu bantuan
PBB dalam menangani
permasalahan dalam negeri
dan hubungannya dengan
luar negeri. Sebagai Negara
termuda di dunia saat ini,
dalam pelaksanaannya
UNMISS sementara masih
menggunakan mandat
UNMISS untuk melaksanakan
operasi di lapangan.
Dalam sejarah, Republik
Sudan merdeka pada tanggal
1 Januari 1956. Sebagai
negara terluas di Afrika

yang memiliki luas sekitar
2.505.810 km2 (95% berupa
daratan dan 5% berupa
perairan), didominasi oleh
sungai Nil dan anak-anak
sungainya. Terletak di Afrika
Utara dan beribukotakan
Khartoum.
Tipe pemerintahan
provisional (sementara)
yang didirikan setelah
penandatanganan CPA pada
tahun 2005 antara pemerintah
Sudan dan SPLM/A
(Sudan People Liberation
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PENGALAMAN MILITER
Presiden Sudan Moch Al
Basyir saat memeriksa
pasukannya (kiri) dan
Pemimpin Milisi Mayjen Peter
Gadet (kiri bawah)

Movement/Army). Sesuai
dengan isi CPA pada Bab
II tentang “Power Sharing”
dibentuk 2 pemerintahan
baru di Sudan yakni GoS
(Government of Sudan) dan
GoSS (Government of South
of Sudan). Kekuasaan GoS
selama masa Interim, meliputi
seluruh wilayah Sudan baik
Utara maupun Selatan,
sedangkan kekuasaan GoSS
hanya sebatas di wilayah
Sudan Selatan.
Konstitusi negara
adalah The Interim National
Constitution yang ditetapkan
pada 6 Juli 2005. Konstitusi
ini dibuat oleh National
Constitutional Review

Commission sesuai yang
dimandatkan oleh CPA pada
Januari 2005. Sementara itu
pemerintah Sudan Selatan
juga memiliki konstitusi
sementara yang ditetapkan
pada Desember 2005.
Presiden Sudan Jendral
Moch Al Basyir menjadi
pemegang otoritas sistem
pemerintahan eksekutif,
yang juga Perdana Menteri,
Kepala Pemerintahan,
dan Panglima Angkatan
Bersenjata. Sesuai dengan
yang telah ditetapkan oleh
CPA, posisi wakil presiden
pertama diduduki oleh
seseorang yang dipilih oleh
Sudan People’s Liberation

Movement (SPLM), yang juga
menjabat sebagai Presiden
Sudan Selatan. Sementara
Badan Legislatif Sudan
menganut sistem dua kamar
yakni National Assembly
(Majelis Rendah ) dan Council
of State ( Majelis Tinggi).
Jumlah personel
Angkatan Bersenjata Sudan
(SAF / Sudan Arm Forces )
diperkiraan mencapai lebih
dari 200.000 anggota yang
terdiri dari Angkatan Darat,
Angkatan Laut, Angkatan
Udara, Border Patrol dan
didukung oleh 17.500 personil
paramiliter (Popular Defence
Force) yang ditugaskan
membantu militer memerangi
pemberontak yang berada
di wilayah masing-masing
sebelum adanya CPA.
Setelah CPA 2005 yang
mengakhiri perang saudara
antara Sudan Utara dan
Sudan Selatan, dilakukan
proses DDR (Disarmament
Demobilization
Reintegration) terhadap PDF
selanjutnya selama periode
interim 2005-2011 dibentuk
JIU’s ( Joint Integrated Units)
yakni satuan militer yang
keanggotaannya berasal dari
angkatan bersenjata Sudan
Utara dan Sudan Selatan.
Populasi penduduk
Sudan hingga Juli 2008
diperkirakan sebesar
40.218.455 jiwa. Sudan paling

berbeda dengan negaranegara lain di benua Afrika.
Hal ini dikarenakan adanya
dua kebudayaan besar yaitu
“Arab” dan orang Afrika
berkulit hitam, dengan ratusan
kelompok etnis, suku dan
lebih dari 400 bahasa.
Penduduk di wilayah
Sudan Utara mayoritas
memeluk agama Islam
( 70% ), sebanyak 5%
memeluk agama Kristen dan
kebanyakan berdomisili di
Sudan Selatan, sementara 20
% penduduk lainnya masih
memegang teguh kepercayaan
asli.
Pendidikan di Sudan
digratiskan dan diwajibkan
bagi seluruh anak-anak usia 6
sampai 13 tahun.
Minyak adalah hasil
bumi yang utama di negara
ini, perekonomian Sudan
meningkat seiring dengan
tingginya produksi minyak
dan harga minyak yang
kian meninggi. Namun,
konlik internal yang
menimbulkan perang saudara
selama 22 tahun di Selatan
meningkatkan jumlah
kemiskinan.
Semenjak Sudan menjadi
peminjam terbesar di dunia
kepada Bank Dunia dan IMF
pada 1993, hubungannya
dengan institusi keuangan
internasional menjadi tidak
baik dikarenakan gagalnya
Sudan membayar hutanghutang tersebut. Pemerintah
melanggar batas pelunasan
program bantuan IMF.
Saat ini, perusahaanperusahaan yang melakukan
eksploitasi minyak bumi

Prosesi Perayaan Kemerdekaan Sudan Selatan
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Penulis dan tim UNMIS
bersama tentara Sudan Selatan

di Sudan adalah Talisman
Energy (Kanada), Petronas
Carigali of Malaysia,
Petrochina, dan Sudapet
atau Sudan Petroleum
(perusahaan minyak
intern pemerintah Sudan).
Perusahaan-perusahaan ini
bergabung dalam konsorsium
yang bernama Greater
Nile Operating Company
(GNOC). Saham mayoritas
konsorsium ini dipegang oleh
Petrochina (40%), Petronas
(30%), Talisman (25%), dan
Sudapet (5%).
Peran Indonesia
Dalam mewujudkan
perannya secara nyata
pemerintah Indonesia
melalui Mabes TNI telah
berkontribusi dengan
mengirimkan Kontingen
Garuda XXII dalam misi
perdamaian PBB di Sudan
(UNMIS) sebagai pengamat
militer (UN Military Observer
(UNMO)/MILOBS) - , yang
selanjutnya pada tanggal
10 Juli 2011 berubah nama
menjadi UNMISS (United
nation Mission In South
Sudan).
Tugas pokok
dari MILOBS adalah
melaksanakan monitoring,
veriikasi dan pelaporan
pelaksanaan CPA khususnya
kegitan gencatan senjata
antara SAF dan SPLA. Untuk
melaksanakan tugas ini di
bentuk Joint Monitoring
Team yang keanggotaannya

terdiri dari MILOBS, National
Monitor dari pihak SAF
maupun SPLA dan seorang
Language Assistance. Tugas
sehari – hari dari JMT adalah
melakukan patroli baik berupa
SDP( Short Duration Patrol ),
LDP ( Long Duration Patrol)
maupun DAP ( Dinamic Air
Patrol).
Selama periode
penugasan Konga XXII-E (27
Maret 2011 s.d 27 Agustus
2011 ada beberapa kejadian
menonjol, antara lain :
Pertama, Awal April
2011, seorang Perwira senior
SPLA atas nama Peter Gadet
memproklamirkan menjadi
pemimpin baru milisi dengan
pangkat baru Mayor Jendral
di wilayah Unity State Sudan
Selatan, setelah sebelumnya
melarikan diri ke Kenya dan
kembali ke Khartoum serta
membawa beberapa kader dari
Sudan Utara juga mengkader
exs-SPLA dan pemudapemuda di Sudan Selatan.
Kedua, April 2011
UNDSS (United Nation
Departement Safety and
Security) melaporkan bahwa
pihak SPLA melakukan
penyerangan terhadap
kelompok milisi pimpinan
David Yau Yau di daerah
Duk antara Dongchar dan
Mareng. Serangan tersebut
mengakibatkan 2 orang milisi
terbunuh, 3 orang milisi
terluka dan sebagian kecil
tertangkap, sementara dari
pihak SPLA dilaporkan tidak
ada korban.
Ketiga, Mei 2011,
sekelompok orang bersenjata

tak dikenal menembak dan
melukai empat orang UNMIS
Peacekeeper berkebangsaan
Zambia di daerah Goli ketika
sedang melaksanakan patroli.
Ketegangan di daerah Abyei
meningkat secara drastis pada
hari Kamis 19 Mei setelah
SAF menuduh SPLA berada
dibalik penyerangan pada saat
penarikan mundur SAF yang
merupakan bagian dari JIU
(Joint Integrated Unit) yang
pada saat itu dikawal oleh
personel UNMIS dari Abyei
(sesuai dengan kesepakatan
Kadugli yang ditandatangani
pada bulan Januari dan
kesepakatan Abyei yang
ditandatangani pada bulan
Maret oleh kedua belah pihak,
tentang penarikan mundur
semua pasukan dari daerah
sengketa). Penyerangan
tersebut terjadi pada jam
18.30 waktu setempat di
Dokura, wilayah dibawah
kendali SPLA.
Keempat, pada tanggal
24 Mei, UNMIS merelokasi
ratusan staff non militernya
keluar dari Abyei setelah
kota itu diduduki SAF dan
ketegangan memuncak.
Terpantau lebih dari 25 tank
dan beberapa kendaraan
artilery berat melakukan
serangan ke arah kota,
beberapa tembakan mengenai
markas UNMIS sehingga
menimbulkan kerusakan pada
kendaraan dan peralatan yang
ada. Namun demikian, patroli
yang dilakukan UNMIS
peacekeeper yang dikawal
oleh APC tetap dilakukan
sepanjang jalan kota Abyei.
Kelima, perampokan
telah terjadi di markas
organisasi bantuan
kemanusiaan di Abyei. Martin
Nesirky, juru bicara Sekjen
PBB menjelaskan bahwa
obat-obatan dan bahan
makanan yang dialokasikan
untuk 50.000 orang selama
tiga bulan telah dirampok
dan jembatan yang berada
di selatan Abyei telah
dihancurkan oleh SAF.

Serta investigasi kejadian
lain yang sifatnya kejahatan
terhadap kemanusiaan.
Banyaknya insiden pada
bulan Juni karena mendekati
tanggal 9 Juli 2011 (Hari yang
telah ditetapkan sebagai hari
lahir bangsa Sudan Selatan),
hal ini berkaitan dengan
adanya keinginan dari Pieter
Gadet yang ingin menjadi
salah satu pejabat di Sudan
Selatan, sehingga Pieter Gadet
meningkatkan kegiatannya
untuk mendapatkan perhatian
oleh pemerintah Sudan
Selatan sebagai bentuk protes
terhadap pemerintahan baru
Sudan Selatan yang sudah
dibentuk dan disiapkan paska
kemenangan Referendum.
Meminimalisir Konlik
Negara baru, dalam
pandangan kekuasaan, tentu
menjadi sasaran empuk,
di sisi lain banyak harapan
baru, apalagi bila dikaitkan
dengan kepentingan
ekonomi, memaksa setiap
pihak yang memiliki
kekuatan bermaksud menjadi
pemenang. Karenanya,
langkah demokrasi menjadi
pilihan utama, di mana rakyat
punya peranan besar untuk
memilih para wakilnya, yang
selanjutnya para wakil inilah
yang akan menentukan arah
kebijakan negara. Pengawasan
dan monitoring dari negara
lain, dalam hal ini PBB
mutlak diperlukan, namun
harus seefektif mungkin.
Bila ada motif kepentingan
dari negara maju untuk
meraup hasil bumi, lambat
laun akan tercium oleh
penduduk pribumi. Biarlah
Sudan Selatan mandiri,
mengurus dirinya sendiri,
melunasi hutang-hutangnya,
karena mereka toh terbiasa
dengan konlik, sembari
kita menyaksikan hadirnya
Sudan Selatan sebagai negara
digdaya. (Who Knows ?)
***
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Defence Services Command And Staff College

DSCSC

Bangladesh 2011/2012

Oleh : Mayor Marinir Agus Salim

D

alam bidang
Pertahanan, militer
merupakan kunci
keberhasilan
keamanan negara, oleh
karena itu kerja sama
internasional dalam rangka
meningkatkan profesional
militer sangatlah diperlukan.
Negara Republik Indonesia
telah memiliki hubungan
kerja sama internasional
dibidang pertahanan
dengan Bangladesh yang
implementasinya diwujudkan
dengan pertukaran Pamen
untuk mengikuti pendidikan
setingkat SESKO Angkatan/
Gabungan Angkatan.
Defence Services
Command and Staff
College (DSCSC) adalah
lembaga pendidikan yang
menyelenggaraan pendidikan
Sesko dilingkungan Angkatan
Bersenjata Bangladesh,
siswanya terdiri dari ketiga
matra (Darat, Laut, Udara)
dan berasal dari dalam dan
luar negeri Bangladesh. Pada
Tahun Ajaran 2011/2012
Tentara Nasional Indonesia
(TNI) memberangkatkan

22

3 (tiga) orang Pamen TNIAD 1(satu), TNI-AL 1(satu)
dan TNI-AU 1(satu) untuk
mengikuti pendidikan DSCSC
yaitu Letkol Inf Sunarko, S.E,
Mayor Mar Agus Salim, S.H
dan Mayor Kal Muhamad
Agus Fauzan
Persiapan Pendidikan dan
Administrasi
Seleksi Calon Siswa
dilaksanakan bersamaan
dengan seleksi Seskoal yang
dilaksanakan secara terpusat
oleh Mabesal. Calon siswa
dinyatakan lulus Litsus
yang dilaksanakan oleh
Spamal dan BAIS TNI.
Pengurusan Pasport Dinas
dan Visa dapat dilaksanakan
dalam waktu singkat karena
didukung dengan adanya
surat pengantar dari Deplu
RI. Selama pendidikan, biaya
tugas belajar berupa biaya
pendidikan dan akomodasi
ditanggung oleh Pemerintah
Bangladesh sedangkan biaya

perjalanan Indonesia –
Bangladesh PP dan tunjangan
belajar serta pakaian musim
panas/dingin ditanggung oleh
Mabes TNI dan Mabesal.
Pelaksanaan Pendidikan
Masa orientasi
dilaksanakan khusus untuk
siswa dari Mancanegara
selama 2 minggu (Tgl 27
Maret s.d 9 April 2011)
dengan materi antara lain
Pengenalan Angkatan
Bersenjata Bangladesh,
Pengenalan materi pelajaran
(Tata Tulis Militer dan
Singkatan Istilah Militer
yang di berlakukan di

Angkatan Bersenjata
Bangladesh dan Tanda-Tanda
Militer), Pengenalan negara
Bangladesh dan bahasa
Bengali untuk keperluan
percakapan sosial seharihari seperti ke pasar, naik
kendaraan umum dan lainlain, Pengenalan lingkungan
kota Dhaka (Museum,
Gedung Parlemen, tempattempat bersejarah, dan tempat
rekreasi).
Kegiatan belajar
mengajar dibagi dalam
4 tahap. Lama tiap tahap
antara 10 s.d 11 minggu
dan pada akhir tiap tahap
diberikan istirahat selama 1

Kegiatan pelajaran kelas
gabungan besar
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s.d 2 minggu.
Jumlah
jam setiap
pertemuan
untuk materi
pelajaran
teori/ceramah
antara 2 s.d 4
jam pelajaran
(JP). Jumlah
jam setiap
pertemuan
untuk materi pelajaran
praktek/aplikasi maksimal
11 JP. Jumlah jam untuk
Diskusi antara 2 s.d 4 jam
pelajaran (JP). Pembukaan
pendidikan
tanggal 10 April 2011.
Alokasi JP/hari rata-rata 9
JP @35 menit dimulai 07.30
s.d 13.55 dan Jam Istirahat
makan snack mulai 10.50
s.d 11.20, tiap ganti JP ada
istirahat 5 menit. Alokasi
JP/minggu rata-rata 54
JP. Penutupan pendidikan:
Tanggal 16 Pebruari
2012 . Kegiatan olah raga
dilaksankan 2 X seminggu
pada sore hari pukul 16.45
s.d 17.45. Bagi setiap siswa
mancanegara diwajibkan
untuk memaparkan
negaranya masing-masing
dengan istilah “PROGRAM
AMARDESH”.
Jadwal mingguan
dibuat dalam kurun waktu
satu tahun ajaran yang
dibagikan kepada seluruh
siswa dan ditempelkan pada
papan pengumuman di tiap
kelas. Pada awal tiap tahap
setiap siswa dibagikan jadwal

Kegiatan pengenalan negara
(atas) dan kegiatan orientasi
(kanan)

mingguan untuk kurun waktu
satu tahap dan tiap akhir
pekan, siswa dibagikan jadwal
mingguan untuk satu minggu
ke depan. Kegiatan belajar
dilaksanakan selama 5 hari
dalam seminggu yaitu hari
Minggu s/d Kamis (Jumat
dan Sabtu hari libur)
Bimbingan dan
pengasuhan.
Proses bimbingan
bagi siswa sepenuhnya
dilaksanakan oleh Directing
Staff/Perwira Pembimbing/
Perwira Penuntun pada
masing-masing sindikat
dengan pengawasan ketat
dari Chief Instructur (CI)
maupun Senior Instructur (SI)
khususnya dalam menghadapi
kegiatan latihan (Geladi Peta
ataupun Geladi Posko).
Chief Instructur (CI) serta
Senior Instructur (SI)
memberikan bimbingan
secara terbatas apabila terjadi
kekeliruan dalam pelaksanaan
latihan dan juga bermaksud
untuk lebih memantapkan

penguasaan materi bagi siswa.
Kegiatan pengasuhan
dibidang sikap dan
perilaku hanya diberikan /
disampaikan pada pembukaan
pendidikan dan pertemuan
pertama pada tiap tahap.
Kegiatan pengasuhan
dibidang jasmani militer
dalam rangka menghadapi tes
jasmani militer berupa test
PT (Physical Training) hanya
berlaku bagi Siswa Bangladesh
dilaksanakan 2 (dua) kali
selama pendidikan berupa
lari jalanan 12 Km dan Cross
Country + Halang Rintang,
untuk Overseas Student tidak
diperkenankan mengikuti test
PT tsb tetapi latihan Jasmil
dilaksanakan oleh siswa
sendiri secara perorangan.
Konsultasi dilaksanakan
setiap petengahan tiap tahap
dan di akhir tiap tahap yang
bertujuan memberitahukan
kemajuan yang dicapai siswa
dan komunikasi antara siswa
dengan DS maupun SI.
Bahan dan Metode
Pengajaran
Semua bahan ajaran
menggunakan bahasa Inggris.
Bahan ajaran dibagikan
kepada seluruh siswa sebelum
pendidikan dimulai sejumlah
100 % dari Mata Pelajaran
( MP ) yang ada, ditambah
dengan 2 ( dua ) buah kamus
( Bahasa Inggris – Inggris).
Untuk referensi lainnya
tersedia di perpustakaan
DSCSC, Mabes Angkatan
Darat dan perpustakaan
nasional. Untuk keperluan

penelitian yang berhubungan
dengan negara lain, siswa
diperbolehkan dan disarankan
mendatangi kedutaan Besar
/ Komisi Tinggi dari negara
yang bersangkutan dengan
membawa surat pengantar
dari DSCSC.
Untuk metode
pengajaran, menggunakan
metode kuliah/ceramah 10
%, diskusi 40 %, aplikasi 35
% (dilaksanakan di kelas kecil
dan kelas gabungan), lapangan
6 %, dan kegiatan lain-lain
9 %. Metode pengajaran
ini antara lain dilaksanakan
dengan membuat Karya
tulis Perorangan sebanyak
minimal 7.000 kata. Karya
tulis ini digunakan untuk
mendapatkan gelar Master
of Science in Military Study
(MSc) dari Bangladesh
Universitas Profesional
(BUP) dengan melengkapi
persyaratan administrasi dan
harus sudah memiliki gelar
S1 di universitas. Hasil karya
tulis dipaparkan pada akhir
pendidikan didepan DS,
SI dan dosen penguji dari
Universitas.
Untuk Tugas Kelompok
dibagi ke dalam sindikat.
Dari sindikat yang ada dibagi
menjadi menjadi 3 sub
sindikat, tiap sindikat terdiri
dari 3-4 Pasis. Karya tulis ini
dipaparkan pada akhir tahap
II. Khusus untuk Siswa lokal
dan mancanegara, Pasis dibagi
menurut matra (wing). Setelah
itu siswa dibagi lagi menjadi
sub sindikat yang terdiri
dari 5-6 Pasis. Karya tulis ini
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Kegiatan
penutupan
pendidikan
(kiri) dan
foto bersama
usai
penutupan
(atas)

bertujuan untuk mendapatkan
masukan tentang konsep
kebijakan pertahanan, strategi
darat serta struktur pasukan
yang sesuai (Darat, Laut dan
Udara).
Evaluasi
Tidak ada evaluasi dari
tiap mata pelajaran. Bentuk
evaluasi dari beberapa materi
pelajaran yang telah diajarkan
diberikan secara mendadak
dengan istilah Thunder Struck
Test (tidak ada dalam jadwal/
dirahasiakan, bahkan DS
pada masing-masing kelas
tidak mengetahuinya). Bentuk
soal berupa pilihan, isian
dan uraian. Selain penilaian
DS, digunakan juga sistem
penilaian sosiometri dimana
tiap siswa diminta untuk
menilai siswa lain dalam satu
kelas secara jujur tentang
aspek Disiplin, Komandan,
Staf dan Kerja sama.
Kegiatan Peninjauan
Peninjauan gelar Daerah
Belakang Pertahanan Brigif,
BDR/ANSHAR Batalyon,
Lemdik Taruna, Posko
Batalyon didaerah insurjensi,
Kehidupan Pelaut (berlayar
menggunakan kapal AL
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Bangladesh), peninjauan
Markas Besar AU Bangladesh,
peninjauan tempat
perindustrian strategis serta
peninjauan markas pasukan
penjaga perbatasan dengan
negara India dan kegiatan
ekonomi diperbatasan.
Fasilitas dan Alins
Alongins
Fasilitas pendidikan
meliputi Fasilitas Instruksi,
Kelas kecil
12 unit, Kelas sedang 2
unit, Kelas besar 2 unit
dan Fasilitas Akomodasi.
Bagi siswa bujangan / tidak
membawa keluarga disiapkan
mess dengan kondisi yang
sangat memadai. Bagi siswa
yang sudah berkeluarga
dan membawa keluarganya
disiapkan perumahan (lat)
dengan kondisi yang sangat
memadai. Fasilitas lain
berupa Pelayanan kesehatan
yang diberikan secara gratis,
Komunikasi, Telepon,
Komputer / Internet dan
Transportasi.
Untuk Alins dan
Alongins, pada kelas
gabungan, sebagian besar
sudah menggunakan audio
visual. Pada beberapa MP,

dipadukan dengan fragmen
singkat yang diperankan oleh
pada Directing Staff. Pada
semua kelas dilengkapi 1
unit Computer, audio, video,
printer dan proyektor
Peserta Didik
Secara umum total
jumlah peserta didik
mencapai 181 orang terdiri
dari Angkatan Darat 118
orang ( Bangladesh 96 orang,
Mancanegara 22 orang),
Angkatan Laut 27 orang
(Bangladesh 16 orang dan
Mancanegara 11 orang) dan
Angkatan Udara 36 orang
(Bangladesh 22 orang dan
Mancanegara 14 orang).
Perwira siswa Mancanegara
sebanyak 47 orang dari 21
negara pengirim.
Hambatan
Walaupun sudah
dinyatakan memenuhi syarat
dalam berbahasa Inggris dari
Pusbahasa Dephan, namun
karena bahasa Inggris sangat
jarang digunakan sebelumnya,
maka kemampuan berbahasa
Inggris yang dimiliki masih
menjadi kendala, pada
minggu-minggu awal.
Hambatan tersebut dapat
teratasi antara lain dengan
cara aktif berkomunikasi
dalam bahasa Inggris dan
berlatih untuk membiasakan
diri menulis pada setiap
kesempatan yang ada dan
memanfaatkan dosen,
siswa sponsor untuk
mengarahkannya dan
memberdayakan sarana
teknologi.

Kesimpulan
-Pendidikan DSCSC
dirasakan sangat bermanfaat
bagi Pamen TNI untuk
menambah ilmu pengetahuan,
wawasan serta pergaulan
internasional.
-Pendidikan sampai
dengan saat ini dapat diikuti
dengan baik dan semua
kewajiban perorangan
maupun kelompok dapat
diselesaikan.
- Kemampuan
penguasaan teori taktis dan
dinas staf serta aplikasi
taktik dan dinas staf dan
kemampuan dalam berbahasa
inggris aktif yang dimiliki
sangat membantu dalam
mengikuti dan memahami
pelajaran yang diberikan.
- Kemampuan
menggunakan komputer
sangat vital karena semua
produk harus menggunakan
komputer.
- Kemampuan
menggunakan internet
maupun LAN dalam kapasitas
untuk mencari informasi
maupun komunikasi menjadi
sangat penting karena sangat
membantu dalam tugas ini.
- Kegiatan masa
orientasi bagi siswa
mancanegara walaupun
hanya singkat namun sangat
bermanfaat, khususnya dalam
kesiapan mental/psikologis
untuk mengikuti pendidikan.
Saran
Kerjasama antara
Negara Republik Indonesia
dengan Bangladesh khususnya
dibidang Pertahanan, dalam
bentuk pertukaran Pamen
sebagai Perwira Siswa pada
pendidikan tingkat Sekolah
Staf dan Komando (Sesko)
perlu dilanjutkan karena
sangat bermanfaat dalam
rangka menjaga hubungan
internasional sebagaimana
pesertanya cukup besar dari
berbagai negara.
***
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SELINGAN

Marinir Dibantu Anak TK

Rebut Sasaran Musuh
erbu!...tembak !
.... dor! .. dor!....
demikian perintah
seorang Marinir
kepada sejumlah anak TK
yang menjadi anggota
regunya saat melaksanakan
penyerbuan ke sasaran
musuh.
Puluhan anak TK ini
pun menurut. Dengan
senjata mainan segera
berlarian menyerbu sasaran
sambil berteriak, dor!...
dor!.. dor!....
Serbuan Marinir yang
dibantu puluhan anak TK
ini pun membuat musuh
terkapar! dan sasaran
berhasil direbut.
Itulah sekelumit
peristiwa yang terjadi
saat murid-murid TK
Islam Cikal Harapan BSD
Tangerang berkunjung ke
Ksatrian Hartono Bhumi
Marinir Cilandak, Jakarta
Selatan, Kamis (22/3).
Kunjungan 90 orang
murid TK Islam Cikal
Harapan BSD Tangerang
yang didampingi para
guru dan orang tua murid
tersebut dengan tujuan
selain untuk memperat
silaturahmi dan memiliki
pengetahuan tentang TNI

S

khususnya Korps Marinir,
serta untuk membentuk
karakter agar mempunyai
jiwa kuat dan mandiri
sebagai generasi penerus
pembangunan bangsa.
Diharapkan dengan mengenal
lebih dekat kehidupan
prajurit Marinir, anak-anak
mempunyai kedekatan
emosional dengan TNI /
Marinir sehingga terbentuk
rasa cinta terhadap tanah air,
bangsa dan Negara.
Di awal kegiatan
rombongan murid TK
Islam Cikal Harapan BSD
Tangerang di bimbing tata
cara masuk penjagaan dengan
berbaris diiringi oleh Korps
Musik, kemudian rombongan
diterima di depan gedung
Brigif-2 Mar untuk menerima
penjelasan tentang kesatrian
Marinir Hartono dan
wawasan wilayah NKRI.
Yang menarik dari
kegiatan tersebut saat
rombongan diikutsertakan
dalam demonstrasi serangan
perebutan sasaran wilayah
NKRI dari tangan musuh
seperti tergambar dalam
awal tulisan. Para murid
TK bersama prajurit
Korps Marinir dengan naik
kendaraan tempur tank

LVT-7 melaksanakan simulasi
serangan perebutan sasaran
yang dikuasai oleh musuh,
kemudian dilanjutkan dengan
mengunjungi monumen
Yasa Wira Perkasa, di
tempat tersebut rombongan
diberikan penjelasan tentang
nilai-nilai kepahlawanan dan
dilanjutkan foto bersama.
Diakhir kegiatan

rombongan berkesempatan
melaksanakan tour
facility di sekitar
kesatrian Hartono serta
menyaksikan kemampuan
prajurit-prajurit Korps
Marinir, kendaraan tempur
dan simulasi memasak
dapur lapangan dilanjutkan
makan siang bersama.
***
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SELINGAN

Karateka Marinir yang Tergabung Dalam Kontingen TNI AL
Kejuaraan Karate Panglima TNI Terbuka 2012

Rebut Juara Umum
Dankormar Beri Bonus

A

tlet-atlet Karate
Marinir yang
tergabung dalam
kontingen TNI AL
berhasil mengukir prestasi
membanggakan dengan
menyabet gelar Juara Umum
dalam Kejuaraan Karate Piala
Panglima TNI Terbuka tahun
2012 yang diikuti sekitar
500 karateka dari seluruh
Indonesia di GOR POPKI
Cibubur.

Menerima Piala Juara Umum
Kejuaraan Karate Piala
Panglima TNI Terbuka 2012
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Dalam kejuaraan karate
yang digelar pada 27-29
April 2012 tersebut, untuk
kategori TNI/ Polri, karateka
Marinir/ TNI AL berhasil
mengumpulkan 8 emas, 5
perak dan 10 perunggu.
Sedangkan karateka Marinir/
TNI AL yang turun di
kategori umum berhasil
menyabet 4 emas, 4 perak
dan 5 perunggu. Total medali
yang berhasil dikumpulkan
12 emas, 9 perak dan 15
perunggu.
Kejuaraan karate

yang dibuka langsung
Panglima TNI Panglima
TNI Laksamana TNI
Agus Suhartono, S.E.,
diikuti kelompok TNI/
Polri, PNS TNI/Polri dan
kelompok umum, dengan
mempertandingkan Kumite
Perorangan Putra dan Putri,
Kumite Beregu Putra dan
Putri, KATA Perorangan
Putra dan Putri serta KATA

Beregu Putra dan Putri.
Untuk Kelompok TNI/
Polri dan PNS TNI/Polri
mempertandingkan Kumite
Putra kelas -60 kg, -70 kg,
-80 kg, +81 kg dan Kumite
Beregu (1 regu/kontingen),
sedangkan Kumite Putri
mempertandingkan kelas
–55 kg, -60 kg, +60 kg dan
Kumite Beregu (1 regu/
kontingen). Sedangkan untuk
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Dankormar Mayjen TNI (Mar)
M. Alfan Baharudin saat
menyalami satu per satu para
karateka yang berhasil meraih
prestasi membanggakan

Kelompok Umum Kumite
Putra mempertandingkan
kelas -55 kg, -61 kg, -68 kg,
-75 kg, -84 kg, +84 kg dan
Kumite Beregu, sedangkan
Kumite Putri kelas –50 kg,
-55 kg, -61 kg, +61 kg dan
Kumite Beregu (1 regu/
kontingen). Pertandingan
menggunakan system
referchange.
Kejuaraan yang dibuka
pada 26 April 2012 lalu ini
didedikasikan dengan tujuan,
yaitu integrasi dan prestasi,
sesuai tema : “Dengan
Kejuaraan Karate Piala
Panglima TNI Terbuka
Tahun 2012 kita tingkatkan
persaudaraan antar karateka
dan menumbuhkan semangat
karate sejati guna mencapai
prestasi yang lebih tinggi”.
Mereka yang Beprestasi
Keberhasilan karateka
Marinir/ TNI AL menjadi
Juara Umum Kejuaraan
Karate Piala Panglima TNI
Terbuka tahun 2012 diraih
dari beberapa nomor yaitu

untuk Kategori TNI/ Polri,
emas diraih dari nomor Kata
Beregu Putra (Sertu Mar
Bambang MP /Pasmar-1,
Serka Mar Moi Irawan/
Pasmar-1 dan Kopda Mar
Ngalim Nasta’in/Pasmar-1),
Komite Perorangan Putra
(KPP) -70 Kg (Praka Mar
Sumarto/Pasmar-1), KPP
-80 Kg (Pratu Mar Heri
Istiadi /Brigif-3 Mar), KPP
+80 Kg Praka Mar Hengki
Kurniawan/Pasmar-1),
KPP Veteran Usia 42-45 Th
Letda Mar Rudi Yuswanto/
Pasmar-2), KPP Veteran
Usia 45-50 Th (Kopka Pum
Suryanto/Dishidros), KPP
Veteran Usia 50 Th (Budi
Santoso/PNS Mabesal)
dan KPP Senior (Pratu Mar
Heri Istiadi/Brigif-3 Mar).
Untuk Perak diraih dari Kata
Perorangan Putri (Serda
APM/W Dinda Kusumawati/
Kormar), Komite Beregu
Putri (SerdaTTU/W Rosi
Novita Sari/ Kormar), Seka
Bek/W Fuji Meli Mei Sari /
Spri Kasal), Serka TTU/W
Dede Santi Oktaia /Inkopal
dan Serda APM/W Dinda
Kusumawati /Kormar),
Komite Perorangan Putri55Kg (Serda APM/W Dinda
Kusumawati /Kormar), KPP
Veteran 45-50 Th (Rakmin /

Mabesal), Komite
Beregu Putra
(Prada Mar Ali
Suman/Pasmar-2,
Serka Mar Dwi
Setyawan/Brigif-3
Mar, Pratu Mar
Ahmad Sukarno
Putra/Pasmar-1,
Praka Mar Abdul
Azis H /Pasmar-1
dan Praka Mar
Mugiyanto /
Brigif-3 Mar).
Untuk Perunggu
diraih dari nomor
Kata Perorangan
Putra (Sertu Mar
Bambang MP /
Pasmar-1), Kata
Perorangan Putra
(Dede Haid /
PNS Armabar),
Kata Beregu Putra (Dede
Haid /PNS Koarmabar,
Serka Mar Zalman /Brigif-3
Mar, dan Kopda Mar Didik
Pramono /Brigif-3 Mar),
KPP -70 kg (Serka Mar Deni
Karnawan/Pasmar-2), KPP
-70 kg (Kopda Mar Tedy
Haryanto/Pasmar-2), KPP +
80 kg (Pratu Mar Sunarto /
Brigif-2 Mar), KPP– 60 kg
(serka TTU/W Dedi santi
O/ Inkopal), serka TTU/W
+ 60 kg (Serka Bek/W Fuji
Mely /Spri Kasal), KPP +
60 kg (Serda TTU/W Rosi
Novitasari /Kormar), KPP
Veteran 45-50 tahun (Serma
TTG Bastomi /Dishidros).
Untuk BEST OF THE BEST
PUTRA diraih Praka Mar
Hengki K /Pasmar-1.
Untuk kategori Umum,
4 emas diraih dari nomor
Komite Beregu Putri (Serda
APW/W Dinda K NRP /
Kormar, Serda TTU/W Rosi
N /Kormar, Serka TTU/W
Dede S /Spri Kasal dan Serka
BEK/W Fuji M), KPP - 78
kg (Praka Mar Sumarto /
Pasmar-1), KPP– 84 kg (Pratu
Mar Andika A /Pasmar-1),
dan KPP + 84 kg (Pratu Mar
Hengki K /Pasmar-1). Untuk
Perak diraih dari nomor
KPP– 68 kg (Kopda Mar

Tedi H /Pasmar-1), KPP +
84 kg (Praka Mar Rizal M
/Pasmar-1), KPP - 61 kg
(Serka TTU/W Dedi Santi
/Inkopal) dan KPP (Serda
APM/W Dinda /Kormar).
Sedangkan Perunggu diraih
dari nomor KPP -68 Kg
(Serda LIS Tri Rabendra /
Pusdik Kobangdikal dan KLS
Dwi S /Armatim), KPP -61
Kg (Pratu Mar Stev Rein J /
Brigif-3 Mar), KPP-55 Kg
(Serda APM/W Siti M /
Pusdikkes Kobangdikal),
Kata Beregu Putra (Serka
Mar Zalman /Brigif-3 Mar,
Kopda Mar Didi /Brigif-3
Mar dan Dede Haid /PNS
Koarmabar), Kata Beregu
Putra (Sertu Mar Bambang
MP /Pasmar-1, Sertu Mar
Moi Irawan /Pasmar-1 dan
Kopda Mar Ngalim M /
Pasmar-1). Untuk BEST
OF THE BEST PUTRA
diraih Praka Mar Hengki K /
Pasmar-1.
Bonus Dari Dankormar
Keberhasilan karateka
Marinir/ TNI AL meraih
Juara Umum dalam Kejuaraan
Karate Piala Panglima TNI
Terbuka tahun 2012 mendapat
apreasiasi yang cukup tinggi
dari Komandan Korps Marinir
Mayjen TNI (Mar) M. Alfan
Baharudin. Orang nomor
satu di jajaran Korps Marinir
ini bangga dengan “semangat
tempur” prajuritnya dalam
mengikuti kejuaraan karate
tersebut sehingga berhasil
meraih prestasi tertinggi yang
membawa nama baik satuan.
Sebagai bentuk apresiasi,
Dankormar memberikan
bonus pembinaan kepada
seluruh personel yang terlibat
dalam kejuaraan berupa uang
tunai senilai Rp. 100 juta.
Bonus ini diberikan dengan
harapan, para atlet karate
ini dapat meningkatkan
prestasinya di masa yang akan
datang dalam mengikuti eventevent kejuaraan baik tingkat,
daerah, nasional bahkan
internasional. ***
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OPINI MILITER

Oleh : Serka Marinir Soi

J

udul di atas mungkin
terkesan angker dan
seram serta menimbulkan
tanda tanya dikalangan
prajurit. Prajurit bertanya
siapa gerangan sang mesin
pembunuh tersebut. Sengaja
penulis pembuat judul
demikian dengan maksud
dan tujuan agar jadi perhatian
seluruh prajurit. Maksud
dari mesin pembunuh disini
adalah mesin bermotor dan
beroda dua yang dinamakan
sepeda motor.
Seperti kita ketahui
bersama, bahwa angka
kematian prajurit akibat
kecelakaan sepeda motor
terus meningkat. Bahkan
berdasarkan data dari
PUSPOMAL tiap bulan
prajurit yang meninggal
akibat kecelakaan mencapai
2-4 orang. Berarti dalam
1 tahun prajurit yang
meninggal akibat kecelakaan
mencapai kurang lebih 40
orang. Angka ini tentunya
sangat memprihatinkan kita
semua. Prajurit bukan gugur
di medan tempur tetapi
malah mati sia-sia di jalan.
Memang kebutuhan prajurit
akan sepeda motor sangat
mutlak mengingat pentingnya
sarana transportasi ini bagi

28

kehidupan prajurit.
Di zaman ini sepeda
motor sudah bukan menjadi
barang mewah lagi. Untuk
memilikinya sangat mudah
karena harganya terjangkau,
bahkan bisa diperoleh melalui
kredit ringan. Di kalangan
prajurit Marinir memiliki
sepeda motor penting dan
sangat membantu. Baik untuk
mendukung dinas maupun
kepentingan keluarga.
Terbatasnya sarana Lyn
(angkutan) dan perumahan
dinas membuat prajurit
Marinir harus survive.
Salah satu dengan memiliki
sepeda motor, disamping
untuk berangkat dinas juga
untuk mendukung berbagai
kepentingannya. Seperti
kita ketahui banyak prajurit
yang bertempat tinggal di
pinggiran kota dan jauh dari
kesatuannya. Tentunya hal
inilah yang menimbulkan
kerawanan akan bahaya
terjadinya kecelakaan.
Faktor Penyebab
Fakto Manusia ( Human
Error )
a. Karena cacat isik.
Pengendara sepeda yang
kebetulan memiliki cacat/
kekurangan isik seperti

(tuli, rabun, minus/plus, kaki
dan tangan tidak normal)
turut menjadi penyebab
terjadinya kecelakaan.
Karena bagaimanapun
pengendara sepeda
dibutuhkan konsentrasi
serta kesiapan anggota
tubuh guna mengatur dan
mengendalikan laju sepeda.
Pengendara dengan kondisi
mata tidak normal kemudian
bersepeda di jalanan yang
cukup padat sedang lampu
penerangan kurang akan
sangat membahayakan.
Begitu pula pengendara yang
pengendaraannya kurang
lalu bersepeda di jalan ramai,
inijuga bisa membahayakan
karena tidak bias mendengar
bunyi bel/klakson. Apalagi
pengendara yang mengalami
cacat tangan dan kaki akan
sangat berbahaya karena
kedua anggota tubuh ini sngat
berperan dalam berkendaraan.
b. Kelelahan isik.
Tubuh yang teramat
capek serta kurang tidur ini
juga sangat membahayakan
jika dipaksa mengendarai
sepeda motor. Berdasarkan
data statistik penyebab
kecelakaan 70% karena
pengemudi mengantuk,
sehingga kemudian hilang

control/kendali. Dalam
hitungan detik kendaraan
akan oleng ke kanan/ke
kiri dan berakibat terjadi
senggolan/tabrakan, karena
kemudi tidak terarah. Untuk
itu bagi pengendara yang
komdisinya capek dan
mengantuk lebih baik istirahat
dan usahakan tidur walau
hanya beberapa menit. Setelah
tubuh terasa segar baru
melanjutkan perjalanan, maka
hal ini lebih aman dari pada
memaksakan diri berkendara
dalam kondisi capek/
mengantuk.
c. Faktor Psikologis
Faktor kejiwaan atau
kondisi jiwa juga sangat
mempengaruhi terjadinya
kecelakaan di jalan.
Pengendara dalam kondisi
jiwa terganggu karena sedang
bermasalah baik keluarga,
pekerjaan, dan pribadi
akan memiliki emosi yang
labil. Kondisi emosi yang
labil (kalut, marah, risau)
kemudian mengendarai
sepeda motor akan
mempengaruhi konsentrasi
pada saat berkendaraan.
Bukannya fokus berkedaraan
malah pikirannya melayang
kemama-mana menghadapi
permasalahan yang di
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alaminya. Tentunya hal
ini sangat membahayakan
keselamatan dirinya
serta orang lain. Karena
bersepeda motor dibutuhkan
ketenangan, kenyamanan,
serta konsentrasi yang baik
agar bisa mengendarai sepeda
motornya denga benar.
Begitu juga jika prajurit
berangkat dinas kemudian
memacu sepedanya karena
takut terlambat, ini juga
sangat memungkinkan
terjadinya kecelakaan, lebih
baik terlambat asal selamat
serta berani menghadapi
resiko tegoran/tindakan
disiplin oleh pimpinan. Untuk
itu para pemimpin juga harus
bijaksana menyikapi hal ini.
c. Rasa ego dan
arogansi.
Perasaan ini sering
dirasakan oleh prajurit pada
saat berkendara karena
merasa dirinya tentara apalagi
sedang berpakaian dinas.
Segala aturan dan tata tertib
berlalu lintas terkadang
tidak dihiraukan. Prajurit
dengan gagah beraninya
menyalip dan memacu
sepeda motornya sedang
lalu lintas dalam kondisi
padat. Karena merasa hebat
prajurit mengendarai sepeda
motor seenaknya. Tindakan
yang paling bodoh dilakukan
prajurit yaitu menerjang
lampu merah dengan alasan
mengejar waktu padahal hal
itu sangat membahayakan.
Prajurit seharusnya
memberikan contoh yang
baik bukan malah melanggar
aturan. Hal ini tentunya
sangat memalukan, karena
bagaimanapun masyakat
menjadikan prajurit sebagai
igure yang disiplin. Untuk
itu kalau ingin selamat serta
dinilai baik oleh masyarakat
prajurit harus mematuhi
peraturan serta rambu-rambu
lalu lintas, sudah bukan
jamannya prajurit ingin
menang dan benar sendiri.
Prajurit yang baik harus patuh
dan hormat pada aturan yang

berlaku.
e. Faktor Kendaraan
(Tekhnik).
Kondisi sepeda motor
yang tidak it serta tidak layak
juga bias menjadi penyebab
kecelakaan. Sepeda yang tidak
dirawat dengan baik serta
tidak melaksanakan servis
berkala turut membantu
terjadinya kecelakaan.
Kendaraan/mesin sama
seperti manusia yang memiliki
kelengkapan seperti roda,
spion, rem, rantai, dll. Masing
masing perlengkapan tersebut
saling terkait satu sama lain.
Jika ada salah satu yang rusak,
maka akan mempengaruhi
peralatan yang lain. Untuk
itu selalu cek dan mengganti
peralatan-peralatan yang
sudah tidak layak. Adakan
penggantian oli mesin, oli
rem, dan air accu secara
rutin agar kendaraan selalu
it. Jika akan bepergian jauh
yakinkan kendaraan selalu
dalam keadaan siap pakai.
Jangan paksa kendaraan
untuk berjalan jauh jika
tidak memungkinkan. Lebih
baik istirahat secara berkala
guna menstabilkan kondisi
mesin kendaraan. Jangan
karena sayang uang sedikit
untuk ongkos servis akan
berakibat keluar uang banyak
karena rusaknya kendaraan.
Bagaimanapun sepeda
motor sama dengan tubuh
manusia yang membutuhkan
perawatan serta perhatian agar
selalu it.
f. Faktor Sarana dan
Prasarana
Jika pengendara sudah
baik, sepeda motor sudah
it tetapi sarana jalan dan
pendukungnya kurang baik,
ini juga bisa menyebabkan
kecelakaan. Seperti sering
kita baca dan melihat
dimedia massa banyak terjadi
kecelakaan disebabkan
kondisi jalan yang rusak,
serta kurangnya ramburambu lalu lintas. Kurangnya
perbaikan jalan dan perawatan
terhadap infrastruktur jalan

Tewas sia-sia karena mesin
pembunuh yang bernama
“kendaraan bermotor“.

akan turut mendukung
terjadinya kecelakaan. Untuk
itu dibutuhkan kerjasama
dari semua pihak pemerintah
melalui Dinas PU harus
senantiasa mengadakan
pengecekan terhadap kondisi
jalan. Jangan menunggu
adanya korban serta sorotan
publik baru diadakan
perbaikan. Jangan biarkan
bertambah parah baru
diperbaiki. Bagaimanapun
jalan adalah sarana
perhubungan yang sangat vital
bagi masyarakat. Tiap detik
beribu-ribu alat transportasi
melewati jalan. Kita tidak bisa
bayangkan kalau jalan tersebut
rusak maka akan terjadi
kemacetan dan kesemrawutan
lalu lintas. Semoga semakin
hari dunia transportasi
beserta infrastrukturnya akan
semakin baik, sehingga angka
kecelakaan akan emakin
berkurang. Kepada segenap
prajurit marinir hati-hati
serta patuhi aturan dan
rambu-rambu lalu lintas demi
keselamatan bersama.
Kesimpulan
1) Yakinkan tubuh
dalam kondisi sehat dan baik,
tidak dalam masalah baik
keluarga maupun dinas pada
saat berkendaraan.
2) Lengkapi surat-surat
dan perlengkapan kendaraan,
seperti : helm, SIM, STNK,
dan surat-surat penting lainya

yang berhubungan dengan
kendaraan.
3) Cek selalu
kondisi kendaraan beserta
peralatannya, yakinkan
lengkap dan siap pakai.
4) Prajurit pada saat
berkendaraan wajib mematuhi
peraturan berlalu lintas.
5) Bagi prajurit yang
terlambat jangan memaksakan
memacu kendaraannya, lebih
baik terlambat asal selamat.
6) Tanamkan di hati
dan ikirkan bahwa keluarga
menunggu di rumah,
maka berhati hatilah dalam
berkendaraan serta berdo’a
selalu.
Demikian yang dapat
penulis sampaikan semoga
bermanfaat bagi seluruh
prajurit Marinir dimanapun
berada. Ingat! Prajurit sudah
berhati-hati dalam berkendara
itu berarti baru 50% jaminan
keselamatan, yang 50% adalah
dari pengendara lain. Untuk
itu selalu waspada, waspada
dan selalu waspada. Cukup
sudah prajurit mati sia-sia
di jalanan, jangan sampai
ada lagi korban yang baru
dipihak prajurit. Lebih baik
lambat dan selamat sampai
tujuan, kalaupun prajurit
harus gugur biarlah di medan
pertempuran.
Semoga MARINIR
tetap jaya…!!! .
***
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OPINI MILITER
LAPORAN
MARINIR
Sambungan dari hal 15
Sejarah kebudayaan
Lebanon Selatan terbentuk
dari banyak tradisi budaya
seperti Phoenicia, Romawi,
Islam dan Kristen dari
pengikut Perang Salib,
Ottoman Turkish, serta
Perancis. Hasil perpaduan
kebudayaan tersebut
membuat masyarakat
Lebanon Selatan menjadi
beragam antara kombinasi
Barat dan Timur. Batas
daerah operasi Satgas Yon
Mekanis Konga XXIII-F/
UNIFIL antara lain sebagai
berikut : Batas Utara adalah
Sungai Litani. Batas Timur
adalah Blue Line sepanjang
7 km, antara B-82 (UTM
73820-68350) yang dikenal
dengan wilayah Panorama dan
B-34 (UTM 72650-68000).
Batas Timur Laut merupakan
garis batas dengan daerah
operasi Batalyon Spanyol.
Batas Selatan merupakan
garis batas dengan daerah
operasi Batalyon Nepal. Batas
Barat merupakan garis batas
dengan daerah operasi Sektor
Barat (Batalyon 1 Italia dan
Batalyon Perancis).
Tugas Pokok Satgas Yon
Mekanis Konga XXIII-F/
UNIFIL dari Komando
Menyapa masyarakat setempat
saat pelaksanaan patroli
perbatasan (bawah) dan
Koordinasi dengan pasukan
dari negara lain dalam beberapa
sesi penugasan (bawah kanan)

30
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Sektor Timur.
a. Menduduki posisiposisi UN di daerah tanggung
jawab yang telah diberikan.
b. Menyiapkan BMR
(pasukan reaksi cepat
Batalyon) dalam rangka
penanggulangan insiden
di sekitar daerah operasi
Satgas Yon Mekanis Konga
XXIII-F/UNIFIL dengan
cepat apabila suatu saat timbul
dan bergerak atas perintah
dari Komando Sektor Timur.
c. Membentuk dan
menjaga kemampuan
penanggulangan huru-hara
sesuai perintah dari Komando
Sektor Timur.

d. Siap
menyerahterimakan posisi
UN atau Compound yang
ditunjuk kepada LAF atas
perintah.
e. Melaksanakan
kegiatan-kegiatan CIMIC
(Civil Military Coorperation)
untuk mendapatkan
keuntungan langsung bagi
tugas dan perlindungan
personel atau satuan serta
membangun hubungan
dengan pejabat lokal dan
tokoh masyarakat dalam
daerah tanggung jawab yang
diberikan melalui koordinasi

Menerima kunjungan
Staf Uniil

melekat dengan staf CIMIC
Komando Sektor Timur
sesuai perintah Komandan
Sektor Timur.
f. Dalam
perkembangan kewaspadaan
situasional, memberikan
perhatian khusus terhadap
daerah Hot Spot dan wilayah
Blue Line.
***
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PENGETAHUAN MILITER

T

he Art of Command
merupakan buku
strategi perang karya
Wei Liao Zi yang
sepintas mirip The Art of
War karya Sun Tzu. Wei Liao
Zi merupakan penasehat
perang terhebat pada masa
pemerintahan Yingzheng atau
Qin Shi Huang di Tiongkok.
Ia seorang pengamat politik
yang jeli dan ahli strategi
yang brilian, yang sangat
memahami langkah-langkah
sipil maupun militer untuk
memastikan kelangsungan
hidup suatu negara bagian
selama masa berperangnya
negara-negara bagian yang

serba kacau itu. Ia tidak
dikenal telah berpengalaman
di medan pertempuran dan
tampaknya lebih merupakan
ahli teori, tetapi ia mempunyai
pengetahuan militer yang luas
seperti yang ditujukan dalam
pengutipan karya-karya militer
klasik lainya seperti Art of
War dalam karyanya.
The Art of Command
(Strategi Perang Wei Liao Zi)
termasuk dalam tujuh karya
klasik militer yang paling
terkenal di dunia. Ia dikenal
dalam sejarah Tiongkok dari
cerita sejarawan Han yang
terkenal, Sima Qian, tentang
perjumpaannya dengan

raja Qin yang menerapkan
kebijakan-kebijakannya dan
ujung-ujungnya menyatukan
Tiongkok.
Beberapa bagian
yang menarik dari The
Art of Command adalah
ulasannya tentang masalah
disiplin, moral pasukan dan
kewibawaan Komandan.
Disiplin
Dalam bukunya The Art
of Command, Wei Liao Zi
mengatakan Kemenangan
dalam pertempuran
tergantung kepada
keberhasilan meningkatkan
moral pasukan. Hal ini

mengisyarakatkan apabila
belum bertempur saja
pasukan takut dan tidak
disiplin bagaimana mungkin
menang dalam pertempuran.
Bila pasukan tidak taat
dan tidak suka mematuhi
perintah , kekalahan pasti
akan terjadi , tanpa disiplin
dan keinginan yang kuat
tidak mungkin pasukan akan
menang. Pasukan manapun
harus memastikan disiplin
militer. Disiplin yang baik
bisa membuat ratusan
ribu pasukan bertempur
dengan berani, membuat
pasukan tempur yang tidak
terkalahkan. Dengan melatih
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PENGETAHUAN MILITER
disiplin pada waktu damai
dan pada waktu perang maka
membuat anak buah tak
akan takut , binggung dan
melarikan diri .
Para prajurit berjuang
mati-matian bukan karena
mereka lebih suka mati,
melainkan berkat di siplin
dan keteraturan yang mantap
serta ketat . Jadi adalah suatu
keharusan untuk menjelaskan
imbalan apa yang diberikan
atas kepahlawanan para
prajurit dan hukuman harus
dijatuhkan dengan tegas
atas pelanggaran apapun
terhadap kedisiplinan .
Dengan keharusan dan kuasa
dilaksanakannya disiplin
serta hukuman, prajurit akan
mentaati seorang Komandan
di lapangan, tetapi tak
banyak orang yang dapat
memberikan komando yang
efektif atas sejumlah besar
prajurit. Jadi dengan hukuman
dan hadiah yang adil , maka
dapat mengatur pasukan
mematuhi perintah satu
orang, jadi berilah hadiah atau
penghargaan (reward) bagi
yang berjasa dan hukuman
(punishment) bagi yang
melangar / bersalah .
Disiplin yang ketat bisa
menjadikan semua Komandan
maupun prajuritnya bertumpu
mati-matian seperti orang
nekat . Disiplin yang ketat
bisa menjadikan sebuah
pasukan selalu menang
dan menaklukkan segala
yang menghadang jalannya.
Dengan disiplin yang ketat
di masa damai dan pelatihan
yang baik di masa perang,
seorang Komandan dapat
membuat para serdadunya,
tetap tenang dan menjalankan
tugasnya . Itu sebabnya
disiplin dan pelatihan akan
dilatih pada masa damai dan
dijalankan pada masa genting .
Di bagian lain Wei
Liao Zi mengatakan, sistim
yang mantap , disiplin yang
ketat dan kejelasan dalam
soal imbalan dan hukuman

32

akan memungkinkan
pasukan bertempur
dengan berani
seperti binatang buas
yang menerkam
mangsanya / seperti
aliran deras turun
gunung . Dengan
disiplin dan kejelasan
dalam imbalan dan
hukuman para prajurit
/ anak buah akan
mengerjakan semua
persoalan yang akan
di tugaskan dengan
begitu mereka akan
menjalankan tugas
dengan baik dan tanpa diawasi
bila imbalan yang dijanjikan
benar-benar diberikan . Tanpa
sistem militer yang mantap
serta disiplin yang ketat adalah
mustahil bagi suatu negara
untuk mengorganisasikan
sebuah pasukan yang layak.
Tanpa pelatihan dan disiplin
, reward and punishment,
ketegasan dan kelembutan
yang sesuai waktunya ,
seorang Komandan tak akan
mendapatkan anak buah yang
patuh dengan militansi yang
tinggi.
Wei Liao Zi juga
mengatakan, hendaknya
konsilidasikan pasukan dan
benahi operasinya, berlakukan
sistim imbalan dan hukuman
yang adil dan pantas sehingga
mereka mereka yang tidak
berkerja tidak diberikan
makan dan mereka-mereka,
yang tidak cermerlang
tidak diberikan gelar-gelar
kehormatan. Jadi yang malas
tidak diberi gaji yang besar
dan yang rajin di beri gaji yang
besar, Jadi apa yang dilakukan
sesuai apa yang dikerjakan
, apa yang dikatakan harus
sesuai apa yang terjadi /
diperbuat . Yang berjasa
dinaikan pangkat dan yang
tidak berjasa tidak diberikan
apa apa serta yang bersalah
dihukum . Evaluasilah
dan promosikanlah para
Komandan menurut prestasi
mereka dalam pertempuran,

ketimbang memberikan
penilaian atas dasar apa yang
mereka katakan. Jadi nilailah
anak buahmu dari hasil
kerjanya , bukan teori-teori
yang diucapkannya , Jangan
percaya apa yang ia katakan,
nilailah apa yang ia kerjakan .
Sebab lidah tidak bertulang ,
katakata bisa dibolak-balik .
Khusus mengenai
kesejahteraan prajurit,
Wei Liao Zi mengatakan,
kebutuhan prajurit hendaknya
dijamin dengan sistim yang
tepat . Yang mereka butuhkan
seperti pensiun dan gelar
kehormatan, hendaknya
diperhatikan dan yang
mereka prihatinkan , seperti
makanan, keluarga, teman
dan pemakaian, hendaknya
diatur dengan ketetapan
khusus . Setelah semuanya
itu dilaksanakan , pasukan
akan bergerak lancar dan
bertempur dengan berani (Jadi
bila imbalan dan apa yang
dikerjakan seimbang , maka
mereka akan berjalan dengan
baik , tetapi bila imbalan dan
apa yang dikerjakan sesuai
dengan yang dijanjikan , tetapi
anak buahnya tidak mau
bekerja dan bila diperlukan
ia tidak datang / beralasan
dan bila tidak diperlukan ia
datang , maka orang seperti
itu tidak patut diperkerjakan ,
ia hanya bisa mengerutu bila
disuruh dan ia hanya lebih
senang membuat kekacauan

Pasukan manapun harus
memastikan disiplin militer
dengan baik termasuk pada
waktu damai. Disiplin ini dibina
lewat berbagai kegiatan seperti
dalam kegiatan parade maupun
deile pasukan

dan mengitnah . Itulah
yang dikatakan bahwa anak
buah seperti itu tidak perlu
dipertahankan .
Perintah
Memberikan perintah
artinya mengupayakan
kesatuan dalam tindakan lewat
kesatuan pikiran demikian
kata Wei Liao Zi. Perintah
cenderung berubah kalau
tidak diberikan dengan hatihati .Para bawahan tidak akan
percaya kepada perintahperintah Komandan yang
berubah-ubah, walaupun
sudah diberikan. Jadi
perintah adalah suatu katakata yang diucapkan untuk
menyampaikan apa yang
dimau dan diinginkan . Bila
seseorang memerintah dan
perintahnya sering diubahubah, maka orang tersebut
tidak memikirkan apa yang
diperintahkan lebih dahulu .
Bila perintah seorang
Komandan sering ditentang
oleh anak buahnya , maka
anak buahnya mengetahui
kelemahan sang Komandan,
maka kalau ingin perintahnya
di dengar lagi hukumlah orang
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Kewibawaan Komandan yang
tercermin salah satunya dalam
pemberian Perintah Operasi
turut menentukan sikap dan
langkah pasukan.

yang paling kamu sayangi ,
maka tidak ada yang dapat
membantah / tidak mengikuti
perintahmu . Jika beberapa
Komandan memerintah
saling bertentangan, maka
prajuritnya akan bingung . Jadi
aturlah lebih dahulu susunan
komando, yang memerintah
berlainan / mengacau lebih
baik dihukum . Jadi perintah
harus dikaji dan direncanakan
sekali mengeluarkan perintah
tidak boleh diubah, maka
perhitungkan dan pikirkan
serta melihat kondisi baru
mengeluarkan perintah , siapa
yang menentang / berusaha
menyelewengkan / mengacau
suatu perintah harus dihukum
. Itulah aturan perintah yang
baik .
Prinsip mengeluarkan
perintah adalah tidak
mengadakan perubahanperubahan seandainya
mengandung kelemahankelemahan kecil dan tidak
menegaskan kembali perintah
walaupun ada kerugian kecil .
Para prajurit tidak akan
mentaati perintah kalau sang
komandan tidak mengurus
mereka dan prajurit tidak
akan mentaati perintah
kalau sang komandan

tidak menjaga wibawanya
. Seorang komandan yang
mengurus bawahanya akan
memenangkan dukungan
serta kerja sama mereka .
Kalau diurus prajurit akan
bertempur dengan sepenuh
hati . Dukungan terhadap
bawahan diberikan pada saat
yang tepat, Jadi jangan terlalu
memanjakan anak buahmu
dengan begitu kamu tidak
akan mempunyai anak buah
yang manja dan sulit diatur /
sesuka hati . Anggaplah anak
buahmu , anakmu sendiri
, maka anak buahmu akan
menjadi orang dewasa yang
tahu dimana ia boleh berbuat
dan dimana ia tidak boleh
berbuat)
Kewibawaan Komandan
Menurut Wei Liao Zi,
sebuah pasukan tergantung
kepada kewibawaan
Komandan, agar bersatu
dan terkonsolidasikan, serta
tergantung kepada gabungan
kekuatan untuk meraih
kemenangan. Sebaliknya
keragu-raguan dipihak sang
komandan akan menjatuhkan
moral para prajuritnya dan
penyebaran kekuatan akan
melemahkan pasukan.
Dengan wibawa sang
komandan para anak buah
menjadi segan melanggar
perintah dan mau berkerja
sama serta menuruti perintah
sang komandan . Bila adanya
/ sering ragu-ragu dalam

mengeluarkan perintah
sang komandan tidak akan
dipercaya dan membuat moral
para anak buahnya turun ,
maka sang komandan hanya
diikuti dan para anak buahnya
saling menyalahkan bila
ada kesalahan dan akhirnya
pasukan tersebut kalah dalam
perang.
Kewibawaan itu
tergantung kepada konsistensi
dalam keputusan yang
diambil, tidak mudah diubahubah. Jadi perintah harus
diimbangi oleh hukuman
dan hadian yang adil dan
keberhasilandari perintah
harus ditaati dan di hormati
oleh anak buahnya, tetapi
juga harus disesuaikan situasi,
kondisi dan keadaan musuh .
Sebuah pasukan yang
rendah moralnya dan lemah
kekuatan tempurnya akan
mudah jatuh begitu diserang
musuh. Jadi bila dalam negara
sudah ada kekacauan , maka
negara itu mudah dikalahkan ,
sebenarnya tanpa menyerang
saja negara itu sudah hancur
dengan sendirinya.
Lebih lanjut Wei Liao
Zi mengatakan, Komandan
adalah ibarat jantung pasukan
dan prajurit adalah ibarat
lengan kakinya. Hanya dengan
keputusan-keputusan yang
tepat serta tegaslah lengankaki itu dapat digerakan
secara leksibel dan kuat.
Jadi komandan adalah pusat
pergerakan dan para prajurit
/ bawahanya adalah lengankakinya , bila pasukan dapat
digerakan seperti lengan-kaki
kita sendiri , kita akan mudah
menyampaikan maksud kita
sendiri, maka dari itu hadiah
dan hukuman , disiplin dan
perhatian, itu yang membuat
para anak buah kita seperti
lengan-kaki kita . ketepatan
waktu dalam memberi hadiah
/ perhatian dan hukuman /
kedisiplinan , itulah bentuk
melatih para anak buah kita .
Prajurit cenderung tidak
takjub terhadap komandan
sendiri maupun komando

musuh . Kalau mereka
takjub terhadap komandan
mereka sendiri , mereka
akan membenci musuh
dan kalau mereka takjub
terhadap musuh , mereka
akan membenci komandan
mereka sendiri dan tidak
disiplin militer . Pihak yang
dikagumi akan meraih
kemenangan , sementara
pihak lainnya akan menderita
kekalahan. Jadi bila anak
buah / bawahan tidak takjub
dengan Komandannya,
mereka akan seenaknya
dan mungkin akan menjadi
penghianat , bila para anak
buah dan bawahan takjub
kepada atasanya ia tidak takut
kepada musuhnya , itulah
yang membawa kemenangan
dari strategi dan teknik.
Seorang komandan
hendaknya tidak memandang
seseorang dan pilih kasih
. Hendaknya ia tetap adil
dan pantas dalam segala
penilaiannya menurut
disiplin dan undang-undang
militer. Menangani segalanya
dengan cara yang tepat
serta tidak memihak (Jadi
ia harus memberi contoh
kepada bawahannya dan
tidak memihak dan berat
sebelah dalam mengambil
keputusan).
Wibawa hendaknya
diciptakan para Komandan
itu sendiri dan tidak
seorangpun akan berani
melanggar perintah yang
diberikan oleh seseorang
Komandan yang berwibawa
. Kewibawaan harus dijaga
oleh sang Komandan dengan
segala yang diucapkannya
dan diperbuatnya. Dengan
perhatian dan ketegasan yang
seimbang para anak buahnya
akan menghormati atasannya
, anak buahnya akan dewasa
dan tanpa diawasi ia akan
tidak melakukan hal yang
melanggar aturan. (diolah dari
berbagai sumber)
(srk mar syafrudin)
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OPINI MILITER
SELINGAN

Lattek Dikmaba XXXI Marinir di Purboyo
Oleh : Dansebaifmar Mayor Marinir Harwin Dicky Wijanarko

Persiapan di Basis
sebelum berangkat ke
daerah latihan

B

erawal dari kalimat
“Kodikmar bukan
diluar Rol Marinir
namun Kodikmar
adalah bagian dari Marinir
atau Marinir yang dititipkan
di Kobangdikal” kalimat
tersebut yang memberi
dorongan yang kuat sehingga
terbitnya tulisan ini sebagai
informasi tentang kegiatan
diluar Kotama Marinir.
Sesuai dengan prodik,
Dikmaba Angkatan XXXI
Marinir Tahap Sargolan ,
sejumlah 50 personil prajurit
Komando Pendidikan Marinir
(Kodikmar ) beserta 52
personil pendukung dan
pelatih pada hari Selasa
(28/2) akan melaksanakan
serpas dalam rangka Latihan
Praktek (Latek) di Purboyo
dan sekitarnya, dalam latihan
tersebut sebagai Pemimpin
Latihan adalah Komandan
Kodikmar Kolonel Marinir
Hasanudin sebagai Dirlat
adalah Danpusdikifmar
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Kolonel Marinir Anif
Hidayat. Dalam kegiatan
pergeseran personil dan
materiel menuju puslatpur
Purboyo menggunakan 8 unit
kendaraan yang terdiri dari 3
kendaraan ¾ serta 5 unit truck
dari Kobangdikal.
Sesuai dengan arahan
Komandan Kodikmar
Kolonel Marinir Hasanudin
Latihan praktek merupakan
kesempatan yang sangat
berharga guna meningkatkan
profesionalisme prajurit serta
moment yang tepat untuk
mengaplikasikan pelajaran
yang telah diberikan secara
teory , Asymetrix warfare
merupakan perkembangan
trend politik dunia khususnya
dibidang Militer, dan
dimensi-dimensi lainnya di
dalam konteks perubahan
serta perkembangan dunia
dibidang teknologi militer
yang sangat cepat, serta
dalam hal menganalisa
emerging trend of threat
(trend ancaman masa kini)
dan memformulasikan strategi
yang tepat, kontekstual dan
prediktif dalam menjawab
tantangan-tantangan pada

setempat serta tidak kalah
pentingnya atas koordinasi
langsung dari Danpuslatpur
Purboyo yang saat ini dibawah
kepemimpinan Letkol Marinir
Yusdianto sehingga latihan
praktek tersebut dapat
terselenggara.
Sesuai dengan rencana
latihan praktek ini akan
dilaksanakan dalam tiga
materi latihan yaitu:
1. Latihan Menembak
Kwaliikasi
selama 10 hari.
masa-masa yang sedang
2.
Latihan
Menembak
bermetamorfosis di bidang
senjata
bantuan
Infanteri
militer serta relatif tidak
selama 4 hari.
menentu (uncertain periods
3. Latihan Taktik
& conditions). Namun hal
operasi
Darat selama 6 hari.
tersebut tidak lepas dari dasar
Berdasarkan
hasil paparan
teory pelajaran tentang taktik
hari
Jumat
(24/2)
Oleh
yang diawali dengan GMUK,
Dansebaif
Palaklat
Mayor
serangan dan patroli – patroli
Marinir
Harwin
Dicky
selaku
serta Tikkontu yang berada
Palaklat
kepada
Komandan
didalam latihan tersebut.
Kodikmar beserta staf serta
Latihan praktek yang
dihadiri oleh para Danpusdik,
dilaksanakan selama 20 hari
latihan tersebut akan diawali
yang dimulai dari tanggal 28
dengan penghadangan
Pebruari dan berakhir pada
sebelum seluruh pelaku
18 Maret 2012 waktunya
masuk rahlat sebagai ucapan
hampir bersamaan dengan
latihan Pasmar 1 pada TW – I selamat datang di Puslatpur
Marinir Purboyo, serta sesuai
yang sesuai hasil koordinasi
dengan arahan Dankodikmar
dari Paopsjar Sebaif Kapten
dan Wadan Kodikmar bahwa
Marinir Kartika pemuda asal
latihan tersebut harus ada
dari Kediri, sehingga latihan
peningkatan dari latihan
tersebut saling bersinergi
tahun sebelumnya, selama
dan tidak akan tumpang
Latihan Baksenbanif serta
tindih dengan latihan yang
Tikopstrat seluruh kegiatan
dilaksanakan oleh kesatuan
dilaksanakan secara taktis
lain dalam hal ini Pasmar-1.
Dalam pelaksanaan latihan meskipun kegiatan yang
bersifat administrative harus
ini sebelumnya juga telah
dilaksanakan koordinasi yang mencerminkan kegiatan
ketat antara Kodikmar dengan seorang prajurit yang
berada di daerah operasi
aparat setempat dalam hal
ini Kodim, Koramil , Polres,
polsek dan unsur muspida
Bersambung ke hal 52
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JALASENASTRI

Pencerahan Organisasi Jalasenasteri
Korps Marinir Wilayah Barat
etua Gabungan
Jalasenastri Korps
Marinir Ny. Nita
Alfan Baharudin
memimpin acara tatap
muka Jalasenasteri Korps
Marinir Wilayah Barat
di Balai Prajurit Lanmar
Jakarta, Cilandak, Jakarta
Selatan, Selasa (21/2)
Kegiatan yang
mengangkat tema
“Pencerahan Organisasi
di lingkungan Jalasenasteri
Korps Marinir Wilayah
Barat” diikuti oleh
pengurus gabungan,
cabang, dan ranting Korcab
Jalasenasteri Wilayah Barat.
Rangkaian kegiatan
acara diawali dengan

K

sambutan serta pencerahan
organisasi di lingkungan
Jalasenastri Korps
Marinir Wilayah Barat
yang disampaikan Ketua
Gabungan Jalasenastri
Kormar, dilanjutkan paparan
Pencerahan fungsi Pembina
Harian Jalasenasteri oleh
Aspers Dankormar Kolonel
Marinir Wuryanto serta sesi
tanya jawab interaktif.
Dalam sambutannya
Ketua Gabungan
Jalasenasteri Kormar
menyampaikan kepada
seluruh anggota pengurus
ranting dan cabang
jalasenasteri Kormar wilayah
barat agar bersungguhsungguh menjalankan tugas

Jalasenastri Korps Marinir
Juara Lomba Gerak dan Lagu
engurus Gabungan
(PG) Jalasenastri
Korps Marinir
berhasil meraih juara
lomba memasak serta lomba
gerak dan lagu antar pengurus
Jalasenastri tiap Kotama
yang digelar dalam rangka
menyambut hari Kartini dan
HUT Jalasenastri 2012, di

P

lapangan Trisila Mabesal,
Cilangkap, Jakarta Timur,
Jumat (20/04).
Dalam ajang lomba yang
dibuka oleh Ketua Umum
Jalasenastri Pusat Ibu Lilik
Soeparno tersebut, PG
Jalasenasteri Korps Marinir
berhasil meraih juara III
lomba gerak dan lagu serta

dan kewajiban di kesatuannya
masing-masing, guna
mendukung suami dalam
melaksanakan tugasnya, serta
sebagai anggota jalasenasteri
agar selalu menambah
pengetahuan dan wawasan
karena itu sangat penting
untuk memajukan Korps
Marinir.

Pada kesempatan
tersebut juga dilaksanakan
penyerahan bantuan dana
pendidikan dari Yalatri
(Yayasan Kamila Tantri)
kepada anak yatim yang
diserahkan langsung
oleh ketua Gabungan
Jalasenasteri Kormar kepada
para anak yatim. ***

juara III Lomba memasak,
yang diikuti tujuh tim dari
pengurus Jalasenastri tiap
Kotama diantaranya Mabesal,
Lantamal, Koarmabar,
Seskoal, Kormar, Kolinlamil,
dan Pasmar-2.
Ketua Gabungan
Jalasenatri Kormar Ibu Nita
Alfan Baharudin mengatakan
sebagai duta PG Jalasenasteri
Kormar telah berbuat yang
terbaik, walaupun meraih
juara III, diharapkan dengan
lomba semacam ini dapat

meningkatkan kreatiitas
anggota Jalasenasteri
khususnya yang ada di
lingkungan Kormar. Selain
mendapatkan tropi dan
hadiah, tim PG Jalasenasteri
Kormar juga mendapatkan
bonus perorang Rp.2,5 juta
dari Dankormar.
Sementara itu Pembina PG
Jalasenastri Korps Marinir
Kolonel Marinir Endang
Taryo berharap di ajang
serupa yang akan datang bisa
meraih juara satu. ***
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Sertijab Wakil
Ketua Gabungan
Jalasenastri Korps
Marinir
dari Ny. Ikin Sodikin
kepada Ny. A. Faridz
Washington

36
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Pemberian bantuan
pendidikan dari Yayasan
Kamila Tantri (Yalatri)

4
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JALASENASTRI

Pertemuan Gabungan
Jalasenastri Korps Marinir

Olah Raga Bersama
Pengurus Jalasenastri Korps Marinir
alam rangka penyesuaian diri dengan kondisi para
suami yang selalu ditempa dengan latihan dan
pembinaan isik yang terprogram dengan baik,
pengurus Jalasenastri Korps Marinir wilayah barat
melaksanakan olah raga bersama di Kesatrian Marinir
Hartono, Bhumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat
(2/3).
Kegiatan olah raga yang rutin dilaksanakan setiap
Jumat tersebut diikuti seluruh Pengurus Jalasenastri
Korps Marinir wilayah barat mulai dari Pengurus Ranting, Cabang, Korcab hingga Pengurus Gabungan yang
dipimpin langsung oleh Ketua Gabungan Jalasenastri
Korps Marinir Ny. Nita Alfan Baharudin.
Kegiatan olah raga bersama Pengurus Jalasenastri
Korps Marinir ini diawali dengan senam pelemasan yang
kemudian dilanjutkan dengan gerak jalan santai melintasi
area jogging track yang ada di Kesatrian Marinir Hartono.
Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Ketua Gabungan
Jalasenastri Korps Marinir Ny. A. Faridz Washington dan
Ketua Korcab Pasmar-2 Gabungan Jalasenastri Korps
Marinir Ny. Sturman Panjaitan.
***

D
ntuk menjalin
komunikasi dan
kerjasama yang lebih
erat antara anggota,
Pengurus Gabungan
Jalasenastri Korps Marinir
mengadakan pertemuan
gabungan di gedung
Serbaguna Jalasenastri Korps
Marinir, Cilandak, Jakarta
Selatan, Selasa (6/3)
Pertemuan gabungan ini
dihadiri oleh Ketua Gabungan
Jalasenastri Korps Marinir
Ny. Nita Alfan Baharudin dan
Wakil Ketua Gabungan Ny. A.

U

Faridz Washington.
Selain diisi dengan
acara perkenalan sejumlah
pengurus, pertemuan tersebut
dimanfaatkan pula untuk
menampilkan beberapa
demo keterampilan ibu-ibu
Jalasenastri di antaranya demo
memasak dari Cabang 2
Gabungan Jalasenastri Korps
Marinir, demo memasak
puding dan steak dari bahan
jamur serta demo penggunaan
produk baru PT Blue Gas
Indonesia.
***

Ketua Gabungan Jalasenastri
Kunjungi Latihan Atlet Voli Jalasenastri Pasmar-1

K

etua Gabungan
Jalasenastri Korps
Marinir Ny. Nita
Alfan Baharudin didampingi
para pengurus Gabungan
Jalasenastri Korps Marinir,
mengunjungi latihan tim bola
voli Jalasenastri Pasmar-1 di
Gor Karang Pilang Surabaya,
Selasa (27/3).
Dalam pengarahannya,
Ketua Gabungan
memberikan semangat
kepada seluruh atlet yang
akan bertanding pada Rabu
ini (28/3) dalam rangka
memperingati hari Darma
Pertiwi di Gor Hubdam V
Brawijaya. ” Jangan patah
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semangat, jangan takut
menghadapi lawan siapa saja,
tapi jangan meremehkan
lawan yang dihadapi ” kata
Ketua Gabungan.
Hadir Dalam kunjungan
tersebut Komandan Pasmar-1
Brigadir Jenderal TNI (Mar)
Tommy Basari Natanegara,
Danmenbanpur-1 Mar
Kolonel Marinir Nurri A.
Djatmika, Danmenart-1 Mar
Kolonel Marinir Markos serta
Aspers Pasmar-1 Kolonel
Marinir Daru Sukendar
selaku Pembina Harian
Jalasenastri Korcab Pasmar-1.
***
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SELINGAN

“Permahir Kemampuan Berkelahimu!”
Melalui Ajang Kejurnas Karate Marinir Open
....………. HOSH
…………..salam karate
arate adalah seni bela
diri yang berasal dari
Jepang. Seni bela
diri ini pertama kali
disebut “Tote” yang berarti
seperti “tangan china”.
Waktu karate masuk ke
Jepang, nasionalisme Jepang
pada saat itu sedang tinggitingginya, sehingga Sensei
Gichin Funakoshi mengubah
kanji Okinawa (Tote: Tangan
China) dalam kanji Jepang
menjadi karate (tangan
kosong) agar lebih mudah
diterima oleh masyarakat
Jepang. Karate terdiri dari
atas dua kanji. Yang pertama
adalah ”Kara” dan berarti
”kosong”. Dan yang kedua,
”te” berarti “tangan”. Yang
dua kanji bersama artinya
“tangan kosong” (pinyin:
kongshou).
Menurut Japan Karatedo
Federation (JKF) dan World
Karatedo Federation (WKF),
yang dianggap sebagai gaya
karate yang utama yaitu:
Shotokan, Goju-Ryu, ShitoRyu, Wado-Ryu. Keempat
aliran tersebut diakui sebagai
gaya Karate yang utama
karena turut serta dalam
pembentukan JKF dan WKF.
Namun gaya karate yang
terkemuka di dunia bukan
hanya empat gaya di atas itu
saja. Beberapa aliran besar
seperti Kyokushin , Shorinryu dan Uechi-ryu tersebar
luas ke berbagai negara
di dunia dan dikenal
sebagai aliran Karate yang
termasyhur, walaupun
tidak termasuk “4 besar
WKF”.
Korps Marinir sebagai
bhayangkari NKRI
berkewajiban membina
prajurit agar selalu siap

K

untuk menghadapi segala
macam tugas. Salah satu
pola pembinaan dengan
melalui olah raga karate.
Maka dari itu dalam rangka
rangkaian kegiatan Hari Jadi
Korps Marinir ke-66 Letkol
Marinir Nasrudin, Komandan
Batalyon Tank Amibi-1
Marinir selaku Kayanus
karate Marwilrtim bekerja
sama dengan Pengprov Forki
Jawa Timur dan PB Forki
menyelenggarakan Kejuaraan
Nasional Karate Marinir
Open III memperebutkan
piala bergilir “ Komandan
Korps Marinir “ .
Kejuaraan ini merupakan
eksistensi Korps Marinir
dalam membangun
pembinaan olah raga prestasi
dan salah satu sarana untuk
dapat meningkatkan prestasi
nasional yang pada gilirannya
dapat mengangkat citra
dan martabat bangsa di
dunia Internasional. Olah
raga Karate merupakan
cabang olah raga yang
banyak digemari berbagai
kalangan generasi muda
melalui kejuaraan ini dapat
menghindari kenakalan remaja
dan narkoba serta membentuk
mentalitas generasi muda
berjiwa BUSHIDO.
Sejarah Kejurnas Karate
Marinir Open
1. Even 2 tahun-an
ini di mulai pada tahun 2006
yang di prakarsai oleh Kolonel

Mar Bambang Hullianto yang
saat itu menjabat sebagai
Danmenkav-1 Mar. Kejurnas
karate Marinir Open I di
laksanakan di GOR Trian
Marinir Sutedi Senaputra
Karang Pilang Surabaya
dengan peraih juara umum
adalah kontingen dari Pasmar
-1 yang merebut 19 emas, 8
perak dan 7 perunggu.
2. Kejurnas karate
Marinir Open II tahun 2008
di laksanakan di GOR Marinir
Karang Pilang Surabaya
dengan ketua panitia Kol Mar
Yuliandar TD dengan keluar
sebagai juara umum adalah
kontingan dari Pasmar-1 yang
merebut 17 emas, 9 perak dan
10 perunggu.
3. Kejurnas Karate
Marinir Open III TA 2011
(mundur 1 tahun) dengan
ketua panitia Kol Mar Sarjito
yang dilaksanakanan pada
tanggal 06 s.d. 08 Januari
2012 di GOR CLS Kertajaya
Surabaya dengan hasil juara
umum 1 adalah Inkai Jatim
Kejurnas Karate Marinir
Open III TA 2011
Kejurnas ini di buka
pada tanggal 6 Januari 2012
dan di tutup pada tanggal 08
Januari 2012 oleh Komandan
Pasmar-1 dalam sebuah
upacara. Olah raga karate
merupakan cabang olah raga
yang banyak digemari ini
terbukti dari antusias peserta
yang sangat besar dimana

jumlah atlet mencapai 1543
peserta dari 96 kontingen.
Bahkan 2 atlet datang dari
negara tetangga yaitu dari
kontingen Labuan Malaysia.
pertandingan ini di bagi
manjadi beberapa kelas yang
dipertandingkan di antaranya
Usia Dini (212 peserta),
Pra-Pemula (288), Pemula
(248), Cadet (230), Junior
(247), Under (78), dan Senior
(240).
Setelah tiga hari di
laksanakan pertandingan di
peroleh hasil sebagai berikut
- Juara I dari Inkai Jawa
Timur dengan perolehan
medali 20 emas, 18 perak, 17
perunggu
- Juara II kontingen
Pasmar -1 dengan rincian
medali 17 emas 7 perak 15
perunggu
- Juara III kontingen PB
Wadokai dengan rincian
medali 6 emas 1 perak 1
perunggu
- Best of The best Senior
putra atas nama karateka
Roni Eka dari Kontingen PB
Wadokai
- Best of The best Senior
putri atas nama karateka
Utari dari Kontingen Brigif-3
Marinir
- Best of The best Junior
putra atas nama karateka
Andhika dari kontingen Inkai
Jatim
- Best of The best Junior
putri atas nama karateka Fania
Dwi Maharani dari kontingen
PB Wadokai
- Khusus TNI-POLRI
Juara I dari Kontingen
Pasmar-1 dan Juara II dari
kontingen Brigif-3 Mar.
Demikian sekilas
tentang Kejurnas Karate
Marinir Open III TA
2011. ***
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Sumpit Dayak Lebih Mematikan Daripada Peluru
Oleh : Kapten Marinir Antoniradan T

P

ada zaman penjajahan
di Kalimantan dahulu
kala, serdadu Belanda
bersenjatakan senapan
dengan teknologi mutakhir
pada masanya, sementara
prajurit Dayak umumnya
hanya mengandalkan
sumpit. Akan tetapi, serdadu
Belanda ternyata jauh lebih
takut terkena anak sumpit
ketimbang prajurit Dayak
diterjang peluru.
Penyebab yang membuat
pihak penjajah gentar itu
adalah anak sumpit yang
beracun. Sebelum berangkat
ke medan laga, prajurit Dayak
mengolesi mata anak sumpit
dengan getah pohon ipuh
atau pohon iren. Dalam
kesenyapan, mereka beraksi
melepaskan anak sumpit yang
disebut damek.
Tanpa tahu keberadaan
lawannya, tiba-tiba saja satu
per satu serdadu Belanda
terkapar, membuat sisa
rekannya yang masih hidup lari
terbirit-birit. Kalaupun sempat
membalas dengan tembakan,
dampak timah panas ternyata

40

jauh tak seimbang
dengan dahsyatnya
anak sumpit beracun.
Tak sampai lima
menit setelah tertancap
anak sumpit pada bagian
tubuh mana pun, para
serdadu Belanda
yang awalnya
kejang-kajang akan
tewas. Bahkan, bisa jadi dalam
hitungan detik mereka sudah
tak bernyawa. Sementara,
jika prajurit Dayak tertembak
dan bukan pada bagian
yang penting, peluru tinggal
dikeluarkan. Setelah dirawat
beberapa minggu, mereka pun
siap berperang kembali.
Tak hanya di medan
pertempuran, sumpit tak
kalah ampuhnya ketika
digunakan untuk berburu.
Hewan-hewan besar akan
ambruk dalam waktu singkat.
Rusa, biawak, atau babi
hutan tak akan bisa lari jauh.
Apalagi, tupai, ayam hutan,
atau monyet, lebih cepat lagi.
Bagian tubuh yang
terkena anak sumpit hanya
perlu dibuang sedikit karena
rasanya pahit. Uniknya, hewan
tersebut aman jika dimakan.
Mereka yang mengonsumsi
daging buruan tak akan sakit
atau keracunan.
Baik hewan maupun
manusia, setelah tertancap
anak sumpit hanya bisa berlari
sambil terkencing-kencing.
Bukan sekadar istilah, dampak
itu memang nyata secara

hariah. Orang atau binatang
yang kena anak sumpit,
biasanya kejang-kejang sambil
mengeluarkan kotoran atau air
seni sebelum tewas.
Lebih Jauh Mengenal
Sumpit.
Sumpit atau lebih dikenal
di daerah Kalimantan
Tengah dengan sebutan sipet
adalah salah satu senjata
yang sering digunakan oleh
suku Dayak maupun oleh
masyarakat Melayu. Dari
segi penggunaannya sumpit
atau sipet ini memiliki
keunggulan tersendiri karena
dapat digunakan sebagai
senjata jarak jauh dan tidak
merusak alam karena bahan
pembuatannya yang alami.
Dan salah satu kelebihan dari
sumpit atau sipet ini memiliki
akurasi tembak yang dapat
mencapai 218 yard atau
sekitar 200 meter.
Dilihat dari bentuknya

sumpit, sumpit memiliki
bentuk yang bulat dan
memiliki panjang antara 1,5-2
meter, berdiameter sekitar 2-3
sentimeter. Pada ujung sumpit
ini diolah sasaran bidik seperti
batok kecil seperti wajik yang
berukuran 3-5 sentimeter.
Pada bagian tengah dari
sumpit dilubangi sebagai
tempat masuknya damek
(anak sumpit). Pada bagian
bagian atas sumpit lebih
tepatnya pada bagian depan
sasaran bidik dipasang sebuah
tombak atau sangkoh (dalam
bahasa Dayak). Sangkoh
terbuat dari batu gunung yang
lalu diikat dengan anyaman
uei (rotan).
Jenis kayu yang biasanya
digunakan untuk membuat
sumpit pada umumnya
adalah kayu tampang, kayu
Sumpit tradisional
masyarakat Dayak lebih
mematikan daripada peluru
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Teknik menyumpit
masyarakat Dayak ketika
mencari binatang
buruan.

Pelaksanaan turnamen
sumpit yang baru diikuti
oleh 3 negara

ulin atau tabalien, kayu
plepek, dan kayu resak. Tak
ketinggalan juga tamiang
atau lamiang, yaitu sejenis
bambu yang berukuran
kecil, beruas panjang, keras,
dan mengandung racun.
Tidak semua orang memiliki
keahlian dalam membuat
sumpit atau sipet. Di Pulau
Kalimantan saja hanya ada
beberapa suku saja yang
memiliki keahlian dalam
pembuatan sumpit, yaitu suku
Dayak Ot Danum, Punan,
Apu Kayan, Bahau, Siang, dan
suku Dayak Pasir.
Dalam proses pembuatan
sumpit atau sipet dilakukan
dengan dua cara, yaitu
pertama ketrampilan
tangan dari sang pembuat.
Cara kedua, yaitu dengan
menggunakan tenaga dari

alam dengan memanfaatkan
kekuatan arus air riam yang
dibuat menjadi semacam
kincir penumbuk padi. Harga
jual sumpit atau sipet telah
ditentukan oleh hukum adat,
yaitu sebesar jipen ije atau due
halamaung taheta.
Menurut kepercayaan
suku Dayak sumpit atau sipet
ini tidak boleh digunakan
untuk membunuh sesama.
Sumpit atau sipet hanya dapat
dipergunakan untuk keperluan
sehari-hari, seperti berburu.
Sipet ini tidak diperkenankan
atau pantang diinjak-injak
apalagi dipotong dengan
parang karena jika hal tersebut
dilakukan artinya melanggar
hukum adat, yang dapat
mengakibatkan pelakunya
akan dituntut dalam rapat
adat.

Latihan penggunaan senjata
sumpit saat pelatihan
Rupanpur Marinir

Turnamen Sumpit Tingkat
Internasional
Ternyata turnamen
Sumpit tingkat internasional

sudah pernah dilaksanakan
yang pertama kali di
Singkawang Kalimantan
Barat yaitu pada tanggal 20
November 2011. Memang
pesertanya baru tiga Negara
yaitu Indonesia, Malaysia
dan Brunei. Kegiatan ini
rencananya akan menjadi
event tahunan. Dan tahun
depan panitia berencana akan
mengundang peserta dari
Amazon Amerika Selatan.
Penggunaan di TNI
Sumpit memang senjata
yang hebat dan tidak kalah
dengan senjata api, pistol
ataupun senapan. Apalagi
untuk digunakan dalam tugastugas yang bersifat senyap
dan rahasia. Kelebihan lain
adalah senjata ini bisa dibuat
siapa saja, demikan juga
dengan amunisinya dengan
memanfaatkan alam. Daya
tembak/ akurasi sumpit yang
bisa mencapai jarak 200 m
(tergantung kemampuan
personel dan latihan)
akan sangat membantu
penugasan militer.
Saat ini di tubuh
TNI, Satuan yang
secara khusus
menggunakan senjata
sumpit ini adalah
Yonif 600/Raider
yang bermarkas di
Kalimantan. Mereka
pernah sukses dalam
penugasan di Aceh saat
menyusup ke wilayah
yang dikuasai GAM.
Melihat kelebihan

dari senjata sumpit ini,
adalah sangat baik apabila
seluruh personel Korps
Marinir memiliki kemampuan
menggunakan senjata ini dan
dijadikan salah satu kurikulum
pada Pendidikan Komando
Korps Marinir. Apalagi saat
ini sudah mulai dipopulerkan
dan sudah go internasional.
Siapa tahu di kemudian
hari ada prajurit Marinir
yang menjadi atlet sumpit
Internasional.
Korps Marinir sendiri
sebenarnya sudah mulai
memperkenalkan senjata
ini pada saat pelatihan
RUPANPUR I . Hal ini tentu
saja merupakan sesuatu yang
patut didukung karena akan
meningkatkan kemampuan
tempur baik perorangan
maupun satuan. Apalagi jika
yang menggunakannya adalah
Satuan seperti Denjaka dan
Taiib yang membutuhkan
kesenyapan dalam
melaksanakan tugas.
Bentuk yang cukup
panjang memang jadi kendala
dalam manuver perorangan.
Akan tetapi hal ini mungkin
dapat diatasi dengan inovasi
yaitu: sumpit ini dipotong
menjadi tiga atau empat
bagian dan diberi klem/
penyambung, mudah saat
membawanya dan pada saat
akan digunakan disatukan
kembali.
***
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oleh : Santoso Purwoadi
Berawal dari pasukan tradisional yang diangkut kapal layar di era monarki
Achaemenid ribuan tahun silam, pasukan marinir Iran tumbuh dan
berkembang hingga akhirnya menjadi kekuatan infantri matra laut terkemuka
di Teluk Persia dengan menyandang nama Takavar Daryayi. Paska Revolusi
1979, kekuatannya dilipatgandakan. Acap harus ‘bersaing’ dengan satuan
marinir milik Pasukan Pengawal Revolusi.

C

ikal bakal pasukan
marinir AL Iran
(Takavar Daryayi)
saat ini adalah
pasukan infanteri dan
kavaleri berkuda andalan
Dinasti Achaemenid (559
SM – 330 SM) yang diangkut
ke medan tempur memakai
ratusan unit kapal layar.
Marinir Iran era Shah
ketika berlatih di Inggris
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Dinasti Achaemenid adalah
dinasti pertama di Iran yang
membentuk tentara nasional
berkekuatan 150.000 orang.
Selama ribuan tahun, pasukan
infanteri dan kavaleri matra
laut ini tetap eksis meski
penguasa di bumi Persia silih
berganti. Namun di era dinasti
Pahlavi (didirikan oleh Reza
Shah Pahlavi, 1925), pasukan
infanteri dan kavaleri matra
laut ini justru dibubarkan.
Dinasti terakhir penguasa Iran
ini mengadopsi konsep militer

moderen dengan berkiblat ke
Jerman.
Setelah hancur akibat
serangan Inggris dan Uni
Soviet (1941) serta selama
hampir dua dekade terpuruk,
kekuatan militer Iran kembali
pulih. Relasi Mohammad
Reza Shah Pahlavi (putra
Reza Shah Pahlavi, bergelar
Shah Iran) dengan pihak
Barat yang cukup dekat
dipadu dengan kocek tebal
hasil penjualan minyak yang
melimpah, membuat Artesh

(AB Kerajaan Iran) sanggup
menata ulang struktur
organisasi dan kekuatannya.
Sembari memoderenisasi
seluruh alutsistanya secara
besar-besaran. Salah satu
hasilnya adalah pembentukan
pasukan marinir moderen di
jajaran AL. Sebagai patron
acuan dipilih Royal Marines
(RM - Marinir Kerajaan
Inggris). Oleh Shah, pasukan
baru ini dinamai Takavar
Daryayi (TD).
Tatkala mandat Shah
berakhir (1979), kekuatan
TD 1200-an personel.
Kekuatan ini dibagi dalam
tiga batalyon. Sebarannya di
Bandar-e Abbas (mabes AL),
Bandar-e Anzali (pusdiklat
AL), Bandar-e Shahpour (kini
Bandar-e Imam Khomeini)
dan Pulau Kharg. Selepas
aksi ‘pembersihan’ oleh rejim
baru di Teheran terhadap
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seluruh jajaran Artesh,
kekuatan TD dilipatgandakan
jadi sekitar 2.600 personel.
Pemekaran ini merubah
struktur organisasinya. Dari
semula tiga batalyon menjadi
dua brigade. Masing-masing
brigade ini tersusun oleh tiga
batalyon.
Meski kekuatannya
dimekarkan dan juga
dimodali aneka
perlengkapan operasi
moderen, namun di
era pemerintahan
para mullah ini
pula TD harus
menghadapi
fakta bahwa
mereka bukan
satu-satunya
pasukan marinir
andalan Republik Islam
Iran (RII). Selaras dengan
kebijakan ‘angkatan
perang ganda’ yang dianut
pemerintah RII, maka
sebagai ‘pendamping’ Artesh
dibentuk Sepāh-e Pāsdārān-e
Enqelāb-e Islāmi (Pasukan
Pengawal Revolusi Islam) atau
yang lebih populer disebut
Pasdaran.
Berpaling ke Uni Soviet
Semasa monarki,
Artesh berkiblat total ke
NATO (Pakta Pertahanan
Atlantik Utara). Untuk AL,
rujukannya tak lain adalah
Royal Navy (AL Inggris),
sedangkan TD tetap RM.
Segala hal yang berbau RM
diadopsi oleh TD. Mulai
struktur organisasi, doktrin
operasi hingga pernakpernik perlengkapan operasi
dan tata cara berpakaian.
Saat Artesh menata ulang
kekuatannya pada awal dekade
1960-an, pihak London
mengirim belasan prajurit
RM untuk menjadi instruktur
di pusdiklat TD. Selain itu,
setiap tahun puluhan anggota
TD dikirim menimba ilmu di
Royal Marines Commando
Training Center (Pusat
Pelatihan Komando Marinir
Inggris) di Lympstone. Tak

cuma itu. Pihak TD bahkan
sampai membentuk satu unit
intai amibi yang kinerjanya
diklaim ‘identik’ dengan
Special Boat Service (SBS).
Berkat diadopsinya segala
sesuatu yang berbau RM, TD
menjadi kekuatan marinir
terkemuka di kawasan Teluk
Persia. Posisinya bahkan bisa
disejajarkan dengan Marine
Commandos (MARCOS)
AL India. Sedemikian kuat
‘pengaruh’ RM atas TD,
bahkan hingga usainya era
monarki untuk beberapa saat
lamanya metode perekrutan
dan materi diklat calon
personel TD sama sekali
tak diubah. Baru saat relasi
Iran dengan pihak Barat
(khususnya dengan beberapa
negara NATO) tambah
buruk, atas pertimbangan
strategis, maka pada medio
dekade 1980-an metode
perekrutan dan materi diklat
calon personel TD sedikit
diubah.
Sadar akan jejaring
pengaruh RM dan USMC
(Korrps Marinir AS) yang
menggurita di kalangan
pasukan marinir sejumlah
negara Eropa dan Asia, AL
RII tentu tak mengadopsi
sistem yang dianut oleh
kebanyakan pasukan marinir
Eropa dan Asia. Mereka
lalu berpaling kepada dua
negara rival Barat, yakni
Uni Soviet dan RRC, untuk
mendapat tambahan materi
perekrutan dan diklat calon
personel TD. Karena saat
itu Zhōngguó Rénmín
Jiěfàngjūn Haijūnlùzhànduì
(Korps Marinir RRC) masih
belia, pilihan lantas jatuh
kepada Morskaya Pekhota
(MP - Pasukan Infanteri Laut
Uni Soviet) yang memiliki
segudang pengalaman
bertempur.
Setelah mendapatkan
tambahan materi dari MP,
maka metode perekrutan
dan materi diklat calon
personel TD menjadi lebih
lengkap dan berbobot. Pihak

AL RII bahkan melangkah
lebih jauh dengan menyerap
dan menerapkan sebagian
doktrin tata organisasi dan
operasi MP. Setiap batalyon
TD menjadi sebuah batalyon
infanteri bermotor yang
diperkuat bermacam sista
artileri, unit pelaksana
tugas khusus dan satuan
zeni tempur (tersusun dari
beberapa peleton dengan
bermacam tugas). Sementara
tiap brigade TD terdiri atas
satu kompi markas, tiga
batalyon infanteri, tiga peleton
pelaksana tugas khusus, satu
kompi komunikasi elektronik
dan satu kompi zeni tempur.
Guna mendongkrak
kinerja unit pelaksana tugas
khusus, pihak TD tak sungkan
merekrut belasan mantan
personel Spetsnaz (pasukan
khusus gabungan AB Uni
Soviet) matra laut menjadi
instruktur di Bandar-e Anzali.
Hasilnya, unit pelaksana
tugas khusus TD maju
pesat. Mereka kini sanggup
melakukan terjun bebas
dari pesawat terbang atau
helikopter dengan memakai
tehnik HALO (High Altitude
Low Opening) maupun
HAHO (High Altitude
High Opening). Juga mahir
melakukan penyusupan bawah
air dengan wahana hantar
kapal selam.
Para mantan personel
Spetsnaz itu juga tak lupa
mengajarkan aneka tehnik
pertarungan jarak dekat,

Prajurit Marinir Iran
dalam sebuah deile
pasukan

patroli malam jarak jauh,
penjejakan dan pemantauan
musuh secara tersamar, upaya
bertahan hidup dalam kondisi
‘berat’, penginterogasian
tawanan ‘khusus’ dan
pembebasan sandera berstatus
amat penting. Juga bermacam
tehnik sabotase dan demolisi
(di darat dan laut), bunuh
senyap (jarak dekat dan jauh)
serta aksi penyerangan oleh
tim kecil.
Kiblat Ganda
Pada akhir dekade 1980an, mayoritas ‘pengaruh’
RM pada TD telah luntur
Sebagai gantinya adalah corak
Tentara Merah àla MP. Begitu
pula dengan pengaruh SBS
pada peleton pelaksana tugas
khusus yang telah dipermak
oleh para mantan prajurit
Spestnaz. Namun kondisi
ini belum membuat para
petinggi AL RII dan TD puas.
Mereka ingin membentuk
peleton pasukan super elit
berkemampuan pilih tanding.
Diam-diam mereka melirik ke
Barat untuk mencari patron
acuan. Repotnya, saat itu
relasi RII - Blok Barat kadung
jeblok. Malah RII beberapa
kali harus menerima sanksi
embargo sebagai buah atas
keteguhan sikapnya menolak
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PENGETAHUAN MILITER
intervensi Blok Barat atas
program pemanfaatan tenaga
nuklirnya.
Namun pihak AL RII
rupanya tak kehabisan akal.
Lewat jalur berliku dan
dibantu pihak ketiga, mereka
akhirnya berhasil menjalin
kontak dengan sejumlah
kalangan di Jerman. Dengan
mengandalkan fulus nan
melimpah, perlahan tapi
pasti ambisi AL RII menjadi
kenyataan. Diawali oleh
transaksi jual beli senjata
infanteri buatan Jerman dalam
jumlah besar, pihak AL RII
akhirnya bisa ‘menjangkau’
satuan elit Deutsche Marine
(AL Federasi Jerman), yakni
Kampfschwimmerkompanie
(KSK). Pihak Berlin
kemudian mengijinkan para
mantan personel KSK yang
telah pensiun minimal lima
tahun untuk melamar kerja
sebagai instruktur di Iran.
Setelah merasakan
sentuhan ‘tangan dingin’ para
eks prajurit KSK, kinerja
tarung para personel unit
pelaksana tugas khusus TD
menjadi kian mumpuni.
Lewat proses
pemolesan

yang panjang, kini
tiap personel unit
khusus TD yang
tergabung di dalam
tim kecil berjumlah
empat orang
sanggup melakukan
pengintaian dan
penyerangan atas
bermacam sasaran
strategis bernilai
tinggi yang berada
di instalasi musuh,
pengamanan
pantai pijakan bakal
tempat pendaratan amibi,
pertarungan bawah air,
pengamanan obyek vital AL
RII (dalam perimeter tertentu)
dan pembersihan ladang
ranjau di kawasan perairan
yang akan direbut TD serta
penanggulangan aksi teror
(khususnya) yang terjadi di
laut.
Persyaratan berat
Untuk menjadi anggota
TD saja, persyaratan yang
mesti dipenuhi oleh para
personel AL RII tak terbilang
mudah. Apalagi untuk
sampai kepada unit
pelaksana tugas
khusus. Secara
kasarnya

Marinir
Iran dalam sebuah
latihan di laut
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saja, setiap pelamar setidaknya
sudah berdinas di lingkungan
AL RII minimal dua tahun
dengan batas usia maksimal
24 tahun. Nilai kelulusan
pendidikan umumnya harus di
atas rata-rata dan tak pernah
berperkara apapun dengan
kepolisian. Para pelamar lalu
digiring ke Bandar-e Anzali
untuk menjalani serangkaian
uji isik dan mental yang
berat. Syarat utama
agar para pelamar
bisa diterima sebagai
calon personel TD
adalah sanggup
berlari jarak jauh
(kecepatan 15
km per jam) dan
berenang jarak jauh
(kecepatan satu
meter per detik).
Sedangkan
bagi para peminat unit
pelaksana tugas khusus, cara
penyaringannya tentu saja
jauh lebih berat. Di antaranya
adalah bahwa calon tersebut
harus memiliki kemampuan
dasar terjun payung (lebih
disukai bila telah memiliki
brevet terjun) dan selam. Juga
ia mesti sanggup berenang di
bawah permukaan air pada
kondisi temperatur dingin
sejauh 30 meter dengan
kecepatan renang 0,5 meter
per detik tanpa memakai alat
bantu apapun.
Lolos dari serangkaian
tes isik super berat, bukan
berarti jaminan bakal
langsung diterima di pusdiklat
TD. Pasalnya, para instruktur

Latihan raid amibi prajurit
Marinir Iran (kiri atas) dan
pelatihan beladiri militer
(kanan atas)

eks KSK juga menekankan
soal ‘kemapanan psikologis’
para calon. Tidak melulu
fokus kepada daya tahan isik
seperti faham yang dianut
para instruktur eks MP dan
Spestnaz. Lewat
serangkaian
tes psikologi,
diharapkan
para calon
personel TD
adalah individu
yang berdisiplin
tinggi, rendah
hati, siap
dibentuk,
selalu mau
belajar hal baru, luwes,
gampang beradaptasi dengan
lingkungan sekitar dan
mampu menanggung derita
isik dan mental yang paling
berat sekalipun. Juga tingkat
kepercayaan dirinya tinggi
serta bisa bekerja secara
optimal baik secara mandiri
atau dalam tim.
Bagi para calon tamtama
dan bintara, seluruh program
diklatnya dilakukan di
Bandar-e Anzali selama 12
dan 15 bulan. Di dalam jangka
waktu delapan bulan pertama,
seluruh siswa (tanpa peduli
ia bakal berpangkat apa)
akan digembleng isik dan
mentalnya. Setelah ‘matang’,
mereka lantas disuguhi aneka
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materi olah jurit khusus
tingkat dasar. Misalnya ilmu
selam tempur, terjun bebas,
tehnik bongkar – pasang
senjata api, pertarungan jarak
dekat tanpa senjata, gelar
perang darat terbuka (land
warfare) dan pertempuran
jarak dekat ruang tertutup
(close quarter battle). Untuk
calon tamtama, tempo
pendalaman materinya empat
bulan, sementara bintara dan
perwira tujuh bulan.
Bagi para calon perwira,
masih tersedia program diklat
lanjutan gabungan (yang
diadakan untuk seluruh calon
perwira Artesh). Kegiatan ini
digelar selama lima bulan di
Akademi Militer Dareshkadeh
Afsari (kini Akademi Militer
Imam Ali). Selama masa
diklat tahap lanjutan ini,
para calon perwira Artesh
(termasuk calon perwira TD)
memperoleh pembekalan
Satuan Hovercraft Marinir
Iran dalam sebuah latihan
pendaratan amibi.

aneka macam
ilmu olah yudha
khusus yang
menuntut tingkat
kecerdasan
intelektual
dan emosional
tinggi. Setelah
menuntaskan
pendidikan
sesuai klasiikasi
kepangkatannya,
maka para calon
personel TD
akan melakoni
masa percobaan
selama enam bulan. Sebelum
akhirnya diterima menjadi
anggota penuh TD dan
ditempatkan di satuan yang
sesuai spesialisasinya.
Khusus bagi para
personel TD yang dipilih jadi
anggota unit pelaksana tugas
khusus, diharuskan untuk
melanjutkan pendidikan
khusus selama enam bulan.
Kegiatan ini dibuka dengan
tahap pengenalan akan
serba-serbi pasukan katak
selama satu bulan. Sebelum
dijinkan melanjutkan ke
tahap berikutnya, setiap
siswa wajib lulus dari uji
pengendalian rasa takut
dalam ujud bound swimming
(siswa berseragam lengkap
dan diikat kedua tangan dan
kakinya, dimasukkan ke dalam
air dan harus bisa bertahan
dalam kondisi tenang selama
minimal 30 detik).
Pada tahap diklat
berikutnya, para siswa dilatih
ketahanan isiknya sehingga
mereka sanggup untuk
berlari cepat menempuh

jarak belasan kilometer
sembari mengusung beban
perlengkapan tempur skala
penuh, memanjat tebing
terjal (kemiringan di atas 80
derajat) dengan peralatan
bantu seminimal mungkin,
berenang jarak jauh di laut
pada kondisi temperatur amat
rendah (nyaris mencapai titik
beku), berlari minimal 10
kilometer di tengah malam
usai melakukan push-up dan
sport jump masing-masing
selama 30 kali.
Setelah merampungkan
sesi pendadaran ketahanan
isik, para calon anggota
unit pelaksana tugas khusus
ini akan mendapat santapan
materi bermacam tehnik
sabotase dan demolisi
moderen atas dan bawah air.
Lantas dilanjutkan dengan
penguasaan bermacam tehnik
penyusupan utamanya lewat
jalur bawah air. Sebagai
wahana angkut ke lokasi di
dekat titik susup (iniltrating
point), dipakai kapal selam.
Setiap siswa juga diajari
memakai bermacam alat
transportasi bawah air
individual semacam Swimmer
Delivery Vehicle (SDV) dan
submersible boat. Dan di
akhir masa pendidikan, ujian
yang harus dilewati para
siswa adalah menyusup ke
kawasan pantai yang dijaga
ketat oleh para instruktur
dengan membawa seabrek
perlengkapan operasi dalam
jangka waktu tertentu.
Perlengkapan beragam
Setiap personel
TD dilatih untuk mahir
menggunakan segala jenis
senjata api yang ada di
muka bumi ini. Entah itu
buatan Blok Barat atau Blok
Timur. Namun di dalam
kesehariaanya, mereka lebih
sering memakai berbagai
senjata made in Germany.
Alasannya tak lain karena soal
mutu. Maka adalah jamak bila
sering dijumpai para personel
TD yang beraksi sambil

menyandang senapan serbu
produksi pabrikan senjata
infanteri kondang Jerman,
Heckler & Koch (HK),
semisal senapan serbu G3
(varian A3 dan A4), HK54
dan HK91. Namun dalam
kondisi tertentu, mereka pun
tidak mengharamkan hadirnya
aneka senjata buatan Rusia.
Khususnya keluarga senapan
serbu andal Kalashnikov
(AK-47, AKM, AK-74 varian
baku dan AK-103) dan
senapan mesin berat DShK
serta kanon serba guna ZU23-2.
Sementara itu, bagi
unit pelaksana tugas khusus
yang lebih menitikberatkan
penguasaan akan bermacam
tehnik pertempuran jarak
dekat, mereka dibekali dengan
beraneka tipe senjata yang
ringkas dan kompak tapi
‘berkemampuan bunuh’
tinggi. Misalnya revolver
MR73, pistol semi otomatis
HP (buatan Browning), pistol
otomatis G-17 dan G-19
(Glock), bermacam varian
keluarga senapan mesin
ringan MP5 (HK), Uzi dan
senapan mesin ringan AKS74SU.
Itu baru urusan senjata.
Untuk keperluan transportasi
permukaan air sekaligus
mendukung misi pendaratan
amibi, satuan TD tak hanya
mengandalkan perahu
karet bermotor atau RHIB
(Rigid Hull Inlatable Boat)
semata. Pihak AL RII telah
membentuk satuan hovercraft
yang berbasis di Pulau Kharg
sebagai perkuatan TD. Dan
untuk unit pelaksana tugas
khusus, tersedia wahana
angkut yang lumayan komplet.
Mulai dari SDV Al Sabiha
15 dan Al Ghavasi (buatan
lokal), submersible boat (baik
buatan Korea Utara maupun
lokal) hingga kapal selam mini
(midget submarine) (Korea
Utara dan lokal) dan kapal
selam serang konvensional
kelas Kilo (Rusia).
***
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SEJARAH MILITER

OPERASI PASMAR-7

DI TIMOR TIMUR
Oleh : Letkol Mar (Purn) Sumangat

ada saat Pasmar-7
ditugaskan untuk
melaksanakan
operasi penumpasan
gerakan bersenjata
di Tim-tim serta membangun
wilayah yang diduduki,
wilayah ini sudah menjadi
provinsi yang ke-27 wilayah
Republik Indonesia yang
ditetapkan pada tanggal 27 juli
1976, provinsi yang terakhir
ini masih sangat rawan
terhadap gerakan pengacau
keamanan sebagai akibat
dari penguasaan wilayah ini
oleh pemerintah Indonesia
dari kekuasaan Portugis
sebagai wilayah provinsi
seberang yang disebut Timor
Portuguese.
Pada dasarnya eksekusi
wilayah ini oleh pemerintah
Indonesia atas permintaan
sebagian besar Partai politik
di Timor Portuguese yang
tertindas oleh partai penguasa.
Atas dasar kemanusiaan dan
ikut menjaga perdamaian
dunia yang diamanatkan oleh
pembukaan UUD 1945, serta
kekhawatiran dunia oleh
pengaruh faham diktatorisme,
pemerintah Indonesia
segera mengeksekusi Timor
Portuguese pada tanggal 7
Desember 1975 tentunya hal
ini telah mendapatkan lampu
hijau dari Blok Barat dan

P
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sekutunya.
Kekuatan dan
Perlengkapan
Pasukan inti Pasmar-7
dari Batalyon -2 Marinir
Jakarta dengan Komandan
BatalyonLtk. Mar Suharyo
Kunto, Wadanyon Mayor Mar
Kusno, Pasi-Ops Mayor Mar
Suprawito, Pasi- Pers Kpt Mar
Kadarisman, Pasi-Log Kpt
Mar Maryono, Dan Kima Kpt
Mar Barisman, Komandan
Kompi Kpt mar Ismail, Kpt
Mar Anwar, dan Kpt Mar
Barzueh serta Kiban Lettu
Mar Mansur. Sedangkan
seluruh senjata bantuan diisi
pasukan dari Surabaya yakni
Komandan Baterai Armed
Mortir 120 mm Kpt Mar
Sumangat, Satuan Kavaleri
Lettu Mar Dexi prins, satuan
Zeni tempur Lettu Mar IGB
Sukardja, Satuan Angkutan
bermotor Lettu Mar Marzuki
Umar.
Pasmar-7 merupakan
Pasmar dengan kekuatan yang
paling besar dengan jumlah
personil + 1100 ( seribu
seratus ) personil, peralatan
dan perlengkapan paling
banyak jumlahnya antara lain
: Jeep Wilys buatan th 1976,
kondisi Brand-new jumlah 4
( empat ), angkutan bermotor
truk Mitsubishi 8 ( delapan ),

dump truk, buldoser,grader
untuk membangun jalan,
sejumlah tank amibi, 1 ( satu
) baterai mortir 120 mm 8 (
delapan ) kendaraan, truck
ziel-157 buatan Rusia 4 (
empat ), kendaraan untuk
pengangkut amunisi mortir
120 mm.
Selain itu merupakan
Pasmar dengan masa
penugasan paling lama
+ 13 bulan berangkat
dari pangkalan tanggal 5
Desember 1976, selesai
penugasan tiba di Pangkalan
pada pertengahan Januari
1978.
Jalannya Operasi
Pasukan induk Batalyon -2
Marinir berangkat dari Jakarta
dengan kapal penumpang
umum. Sedangkan unsure
Banpur dan Banmin
berangkat dari Armatim
Surabaya dengan KRI Teluk
Langsa 501. Pada tanggal 10
Desember 1976 bertemu di
Titik Kumpul pelabuhan Dili
Timor-Timur.Melaksanakan
koordinasi antara satuan
induk dan satuan Banpur +
Banmin termasuk koordinasi
dengan KOGASGAB serta
melengkapi bekal tempur dari
KOGASGAB di Dili.
Pada tanggal 12 Desember
1976 debarkasi pasukan dan

perlengkapan di pelabuhan
Laga. Melaksanakan
Koordinasi dengan Pasmar-5
Komandan Pasmar-5 Ltk
Mar A. Sukarim yang telah
menduduki kota Laga sebagai
Posko sejak pertengahan
Juni 1976, menggantikan
Pasmar-2.
Pertengahan Desember
1976 operasi darat dari kota
Laga bergerak ke selatan
menuju kota Baguia. Pada
awalnya operasi berjalan
lancar, namun setelah
mencapai separuh perjalanan
menuju sasaran hambatan
mulai terjadi, diawali dengan
bebagai rintangan buatan
dan yang paling parah adalah
jalan darat sudah terpotong
dengan kedalaman yang tidak
dapat dilalui oleh pasukan
infanteri maupun RANPUR
sedangkan medan tertutup,
medan kritis dikuasai oleh
lawan, pasukan yang bergerak
menjadi sasaran tembakan
lawan. Korban gugur tak
terelakkan sedangkan Bantem
dari Mortir 120 mm maupun
HOWITZER 122 mm
dibawah Komando Puskor
Bantem Pasmar-5 tidak
berbicara banyak.
Ada 2 (dua )
kemungkinan sebab tidak
adanya bantuan tembakan
padahal posisi mortir 120
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mm dan HOWITZER
122 pasmar-5 sangat
efektif ditinjau dari jarak
tembak untuk berikan
bantuan tembakan untuk
menghancurkan posisi lawan.
Pertama sistim komando
dan sarana komunikasi tidak
lancar. Jalur komunikasi
permintaan tembakan
tidak dapat langsung dari
induk pasukan ke unsur
Bantem. Permintaan bantuan
tembakan dari induk pasukan
dikoordinir oleh puskor
bantem yang berpusat di
posko Pasmar-5 di Laga.
Kemungkinan kedua
adalah, memang tidak adanya
permintaan tembakan dari
pasukan di depan yang
sedang kontak dengan lawan,
kemungkinan pasukan yang
sedang kontak tidak dapat
untuk meminta bantuan
tembakan karena unsur
tekanan dari laan, atau
pasukan di depan kurang
terlatih dan terbiasa untuk
minta bantuan tembakan,
dimana secara teknis pasukan
harus cekatan dan mampu
membaca peta dimana posisi
lawan dan dimana posisi
pasukan paling depan. Atau
memang sistem komunikasi
tidak dapat berfungsi
sempurna. Indikasinya adalah
selama pasukan bergerak

tidak ada komunikasi antara
induk pasukan dengan unsur
bantuan, apalagi tidak ada
komunikasi intensif antara
puskor bantem dan unsur
bantem di depan. Alat
komunikasi pada saat itu
adalahPRC-10 sedangkan
medan yang dilalui tertutup.
Melihat situasi yang tidak
menguntungkan diputuskan
oleh Komandan Pasmar-7
untuk dilaksanakan
pemutusan pertempuran.
Unsur batuan tembakan
di belakang, dikejutkan oleh
gerakan induk pasukan ke
belakang melintasi posisi
mortir 120 mm pada pagi dini
hari,tidak ada komunikasi,
tiba-tiba pasukan markas
komando di bawah wadan
yon beserta satuan mitraliur
SG-43 bertiarap bersyaf di
sekitar posisis mortir 120 mm.
Sedangkan pasukan di depan
steling Mo. 120 mm tinggal
1 (satu ) kompi dibawah
komandan Kompi Kptn Mar
barzueh, bersama Pasi Ops
May mar Suprawito dengan
jarak + 200 m. Sedangkan
2 ( dua ) Kompi yang sudah
merapat kota Laga
Posisi yang tidak
menguntungkan.
Pasukan di depan terus
menerus dapat tekanan dari
lawan dengan tembakan dan
menempatkan rakyat sipil
sebagai tameng. Melihat
situasi demikian, dengan
inisiatif sendiri tanpa
permintaan tembakan dari
pasukan di depan atau tanpa
perintah dari puskor Bantem,
Mortir 120 mm memberikan
bantuan tembakan terusmenerus, tentunya dengan
perkiraan jarak tembak
secara instink dengan tujuan
memberikan semangat agar
Moril tumbuh kembali serta
memberikan shock therapy
kepada lawan. Demikian juga
bantuan tembakan oleh How
122 mm diberikan secara
acak. Setelah situasi agak
tenang, tanpa perintah dari
induk pasukan atau Puskor
Bantem, baterai MO, 120 mm
melaksanakan pengunduran

secara lompat katak dengan
tujuan dapat memberikan
bantuan tembakan apabila
diminta.
Setelah pasukan
Pasmar-7 berkumpul
kembali di kota Laga,
diputuskan untuk bergerak
merebut dan menduduki
kota AUTOCARABAU di
selatan dengan melaksanakan
pendaratan di pantai selatan,
Bantem yang dibawa 2 ( dua
) pucuk MO 120 mm serta 1
( satu ) pucuk Roket 140 mm,
seluruh pasukan di embarkasi
ke LST minus 1 ( satu )
kompi infanteri, alat peralatan
Zeni, semua Ranmor, 4 (
empat ) pucuk MO 120 mm,
dengan tujuan bergabung
dengan Pasmar-6 yang
akan menggantikan wilayah
operasi Pasmar-5. Pasmar-6
dengan komandan Pasmar
May Mar F.F TANJUNG,
hanya membawa 2 (dua )
Kompi infanteri dengan
unsur komando, sedangkan
staf yang dibawa hanya Pasi
-1 intek Kptn MarChidir
Yulianto, staf yang lain diisi
oleh personil Pasmar-7 di
Laga antara lain : Kptn Mar
Sumangat menjabat Pasi-Ops,
Kompi Markas dijabat Kptn
Mar Anzar Miad. Pasukan
Pasmar-6 yang lain tetap
berkedudukan di sektor Dili.
Jalanya Operasi pasmar-7 di
pantai selatan berjalan sesuai
rencana dan dapat merebut,
menguasai dan menduduki
kota AUTO CARABAU dan
sekitarnya sampai berakhir
awal januari 1978.
Pada paruh masa tugas
Pasmar-7 di sektor AUTO
CARABAU ada pergeseran
/ pergantian beberapa
personil a.l : Wadan Yon
diganti oleh May Mar Gafur
Cholik, Komandan Kompi
diganti oleh Kapten Mar
Tatang Sastradikarta, Kapten
Mar Poingot Nadapdap dan
Kapten Mar Bob. Kainama
Selanjutnya sektor AUTO
CARABAU diserahkan
kepada satuan angkatan
darat. Pada awal penugasan
daerah AUTO CARABAU
mengingat relative jauh dari

pantai, serta gradient pantai
yang kurang ideal untuk
beaching LST utamanya pada
saat cuaca kurang baik bekal
ulang untuk natura pasukan
dilakukan dengan operasi
dropping dari udara dengan
memakai pesawat DAKOTA
milik TNI AL . Salah satu
penerbang pada saat itu
Kapten Mar Afandi ( Alm )
yang tewas pada saat efakuasi
korban pasukan elite TNI
AD di daerah konlik sector
Barat Timor-Timur.
Tak terbilang
pembangunan mental
spritual, pendidikan,
kesehatan bahkan
kesejahteraan masyarakat
yang dilaksanakan oleh
Pasmar-7 di daerah
pendudukan sampai-sampai
pakaian dalam untuk
wanita didatangkan dari
garis belakang. Bahkan
Komandan Pasmar-7
pada saat selesai tugas dan
kembali bersama pasukan
mengadopsi 2 (dua ) putri
asli Timor-Timur di bawa ke
Jakarta, lebih mengesankan
dan membanggakan
bahwa Pasmar-7 berhasil
menciptakan topi rimba
doreng khas marinir yang
selanjutnya di gunakan oleh
satuan marinir pada saat
dilapangan.
Penutup
Pelaksanaan Operasi
Pasmar-7 dari kota LAGA
ke selatan kota AUTO
CARABAU tidak berjalan
sesuai rencana antara lain
disebabkan :
•
Tidak ada pralatihan
penugasan di pangkalan antar
satuan yang terlibat dengan
simulasi medan yang serupa
dengan medan yang akan
dihadapi. Pasukan kurang
terlatih menghadapi medan
sesungguhnya.
•
Perencanan
kurang rinci dan kurang
terkoordinasi.
•
Rentang Komando
yang kurang elastis.
•
Sistem komunikasi
yang kurang mendukung.
***
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SELINGAN

Karapan “Marinir”
Meriahkan Ulang Tahun Emas
Yonif-3 Marinir

D

alam rangka
memperingati ulang
tahunnya yang ke50, Yonif-3 Marinir
menggelar berbagai kegiatan
yang dipusatkan di Bhumi
Marinir Gedangan, Sidoarjo,
Jumat, (17/2).
Peringatan ulang
tahun ini diawali dengan
senam aerobik, kemudian
dilanjutkan dengan berbagai
lomba hiburan diantaranya
lomba menangkap bebek,
lomba menangkap belut dan
lomba menangkap ikan yang
kesemuanya dikhususkan
untuk ibu-ibu Jalasenastri
Yonif-3 Marinir.
Sedangkan untuk bapakbapaknya digelar lomba
lari estafet, lomba tarik
tambang dan diakhiri dengan
lomba Karapan Marinir,
kesemuanya dilaksanakan di
area persawahan yang berada
di Bhumi Marinir, Gedangan,
Sidoarjo.
Gelak tawa dari
penonton tak terelakkan lagi
tatkala lomba tangkap bebek
digelar, dimana ibu-ibu harus
berlari diatas lumpur setinggi

48

lutut untuk menangkap bebek
yang sudah diberi nomor
hadiah.
Dari sekian lomba,
karapan Marinir merupakan
lomba yang paling seru,
lomba yang diikuti empat
kompi yaitu kompi markas,
kompi dragon, kompi
eagle dan kompi falcon itu

Ibu-ibu Jalasenastri
ikut meramaikan
acara melalui lomba
menangkap bebek
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paling meriah. Setiap kompi
menurunkan 15 personel
termasuk Komandan Kompi.
Dengan menggunakan
perangkat dari bambu,
mirip yang digunakan pada
lomba karapan sapi, 14
prajurit menarik Komandan
Kompinya yang naik diatas
bambu bertindak sebagai
Joki, ke 14 prajurit tersebut
beradu cepat lari diatas
lumpur sejauh 50 meter
untuk menjadi yang tercepat.
Ekspresi para prajurit pun
beragam, ada yang semangat
menarik, ada yang terlihat
sangat lelah, bahkan ada
yang sering terjatuh karena
kurang keseimbangan.
Perlombaan yang seru dan
menarik tersebut akhirnya

potongan tumpeng diberikan
kepada prajurit termuda
Yonif-3 Marinir.
Acara yang dihadiri
Komandan Brigif-1 Marinir,
Kolonel Marinir Amir Faisol,
Wadan Brigif-1 Marinir,
Letkol Mar Atam, Pasops
Brigif-1 Marinir, Letkol Mar
Suliono dan para pejabat
dijajaran Brigif-1 Marinir itu
diakhiri dengan pemberian
hadiah kepada para
pemenang dan foto bersama.

dimenangkan kompi markas
dengan Komandan Kompi
Kapten Marinir Eko Budi
Prasetyo.
Komandan Batalyon
Infanteri-3 Marinir Letkol
Mar M. Reza Suud dalam
sambutannya mengatakan
bahwa perayaan ulang
tahun emas ini berbeda dari
biasanya, dengan mengambil
tema “mulih neng deso” kami
ingin prajurit “Macan Hitam”
bisa lebih dekat dengan
masyarakat.
Setelah semua lomba
selesai, dilanjutkan dengan
pemotongan tumpeng yang
dilakukan oleh Komandan
Batalyon Infanteri-3 Marinir,
Letkol Mar Reza Suud
didampingi ibu, kemudian

sebagai Angkatan Perang RI.
Seiring dengan
berkumandangnya
semangat dan
gelora Tri
Komando Rakyat
tanggal 19
Desember 1961,
maka pada tanggal
16 Pebruari 1962
di bentuklah
“ Batalyon III
Komando KKO
AL “ yang
disingkat BAT
III KO dengan
surat keputusan
Komandan KKO
AL No. 5401.
2 tanggal 16
Pebruari 1962 dan
berkedudukan di

Sejarah Singkat
Terbentuknya Korps
Komando Angkatan Laut
Republik Indonesia adalah
bertujuan menyiapkan
kekuatan untuk
melaksanakan tugas pokok
sebagai Pasukan Pendarat
Amibi dan tugas-tugas lain

Kesatrian PPAKO Ujung
Surabaya, yang selanjutnya
tanggal 17 Nopember
1962 diresmikan dan diberi
bendera Kesatuan sebagai
lambang kepercayaan
untuk menunaikan tugas
negara dan bangsa yang
diterima oleh Komandan
Batalyon III Komando KKO
Moch. Anwar dengan surat
keputusan Panglima KKO –
AL No.5401.14 tanggal 06
Nopember 1962.
Di dalam perjalanan
sejarahnya, Batalyon III
Komando mengalami
penyempurnaan disegala
bidang tanpa meninggalkan
ciri dan tugas pokok
sebagai Pasukan Pendarat
Amibi sehingga Batalyon
III Komando tercatat
mengalami beberapa

penyempurnaan antara
lain sebagai bagian dari
PASKOMARTU ( Pasukan
Komando Maritim I ), ALLA
/KOMARTU ( Angkatan
Laut Mandala / Komando
Maritim I ), Batalyon III
Infanteri PASKOARMA -I (
Pasukan Komando Armada
I ) Batalyon PASKAMRAT
( Pasukan Keamanan Darat
) DAERAH –4 Surabaya,
MARIF -3 ( Marinir Infanteri
-3 ) dan menjadi Yonif –3
Mar ( Batalyon Infanteri –3
Marinir ) sampai saat ini,
demikian juga lokasi Kesatrian
yang sejak terbentuk berada
di Kesatrian PPAKO ujung
Surabaya pindah ke Kesatrian
KKO Harun atau Perak,
Kesatrian Marinir Usman /
Wonokitri dan saat ini berada
di Kesatrian Mar R. Suhadi /
Gedangan Sidoarjo.
Sejak berdiri hingga saat
ini, Batalyon Infateri-3 Marinir
sudah mengalami 30 kali
pergantian pejabat Komandan
Batalyon, saat ini Komandan
Batalyon Infanteri-3 Marinir
dijabat oleh Letkol Mar M.
Reza Suud.
(kuwadi)

Foto bersama sang
Juara
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KESEHATAN

Rumkital Marinir Cilandak

dari Tingkat III menjadi Tingkat II
Seiring dengan meningkatnya
pelayanan, peralatan dan
fasilitas yang dimiliki,
Rumkitalmar Cilandak
dinaikkan statusnya dari
Rumkital Tingkat III menjadi
Tingkat II. Kenaikan status
ini diresmikan langsung
oleh Kasal Laksamana
TNI Soeparno pada
tanggal 2 Mei 2012. Acara
peresmian ditandai dengan
pembukaan selubung
Rumkitalmar Cilandak dan
penandatanganan prasasti.
Perjalanan Rumkitalmar
Cilandak
umah Sakit Angkatan
Laut Marinir
(Rumkitalmar)
Cilandak berawal
dari sebuah
poliklinik kecil di Cilandak
yang menempati suatu
ruangan di mess bintara
KKO. Tahun 1961, poliklinik
ini dipindahkan ke lokasi
sekarang dengan status
sebagai Balai Pengobatan
(BP ) pangkalan KKO AL.
Berdasarkan Skep Panglima
KKO AL No : 5401/5/1968
tanggal 22 Maret 1968,
BP KKO AL diresmikan
menjadi Rumah Sakit Korps
Komando TNI AL (RS KO
Wilayah Barat), dan tanggal

R
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tersebut dijadikan sebagai
hari jadi Rumkital Marinir
Cilandak..
Pada tanggal 25 Februari
1977, berdasarkan Skep
Menhankam/Pangab No.
226/II/1977 ditetapkan RS
AL Lanmar sebagai Rumah
Sakit ABRI TK IV dengan
kapasitas 86 buah tempat
tidur. Selanjutnya istilah
jabatan Komandan Rumkit
diganti Kepala Rumkit. Pada
tanggal 7 April 1979, Kasal
menerbitkan SKEP No. 813/
IV/1979 tentang pengalihan
wewenang Pembinaan Fungsi
Lanmar Jakarta dari Dan
Kormar kepada Pangdaeral-3,
selanjutnya ditetapkan
perubahan nama RS TNI AL
Tingkat IV Lanmar Jakarta
Cilandak menjadi RS TNI AL
Daeral-3 dengan singkatan

Rumkital Daeral-3 Cilandak.
Pada tanggal 17 Juli
1980 Menhankam / Pangab
mengeluarkan Skep No.
226 a/II/1980 tentang
peningkatan status Rumah
Sakit menjadi RS ABRI
Tk. III dengan kapasitas 80
tempat tidur. Pada tanggal
5 Mei 1985 atas dasar
telegram KASAL No. 5951/
SOM/0585 TWU 05131
diputuskan pengalihan
status Rumkital dari Daeral
3 kembali ke Korps Marinir
dengan kedudukan sebagai
Satuan Pelaksana dari
Pangkalan Korps Marinir
Jakarta.
Tepat pada waktu
perayaan HUT RS Mar
22 tanggal 24 Maret 1990
fasilitas spesialisasi maupun
pelayanan kesehatan semakin
meningkat dari 7 menjadi 13
macam pelayanan spesialisasi.
Demikian pula jumlah
personil yang mengawaki
rumah sakit dari 175
meningkat menjadi 216 orang.
Pada tanggal 27 Oktober
2009, berdasarkan ST Dan
Kormar No: ST/1310/2009
sebutan Kepala Rumkitalmar
Cilandak diubah menjadi
Komandan Rumkital Marinir
Cilandak.
Pada tanggal 2 Mei

2012, seiring dengan
meningkatnya pelayanan,
peralatan dan fasilitas yang
dimiliki, Rumkitalmar
Cilandak akhirnya
dinaikkan statusnya dari
Rumah Sakit Tingkat III
menjadi Tingkat II di
lingkungan TNI. Kenaikan
status ini berdasarkan
Keputusan Menkes Nomor
: HK.03.05/I/977/2011
tanggal 14 April 2011
tentang Penetapan Kelas
Rumkital Marinir Cilandak,
Perpang TNI Nomor : 8
tahun 2012 tanggal 2 April
2012 tentang peningkatan
status Rumah Sakit Tingkat
III menjadi Tingkat II
di lingkungan TNI dan
Peraturan Kepala Staf
Angkatan Laut Nomor :
Perkasal/ 11/II/2012 tanggal
17 Pebruari 2012 tentang
Klasiikasi dan Dislokasi
Fasilitas Kesehatan TNI
Angkatan Laut.
Klasiikasi Rumkital
Tingkat II
Berdasarkan Peraturan
Kepala Staf Angkatan Laut
Nomor : Perkasal/ 11/
II/2012 tanggal 17 Pebruari
2012 tentang Klasiikasi dan
Dislokasi Fasilitas Kesehatan
TNI Angkatan Laut, Rumkital
tingkat II merupakan Rumkit
yang dilengkapi dengan
fasilitas pelayanan kesehatan 8
sampai dengan 11 pelayanan
kesehatan jenis spesialistik
dan subsepesialistik, fasilitas
penelitian dan pendidikan
serta kesehatan matra laut.
Kapasitas rawat inap yang
dimiliki untuk Rumkital
tingkat II minimal 200 tempat
tidur.

MARINIR NO. 134 - MEI 2012

MAJALAH 134 REVISI.indd 50

5/16/2012 2:31:42 PM

Tugas pokok Rumkital
Tingkat II adalah
menyelenggarakan dukungan
kesehatan dan pelayanan
kesehatan bagi anggota
TNI Angkatan Laut beserta
keluarga. Perannya sebagai
pusat rujukan utama
kesehatan TNI Angkatan
Laut (Rujukan tingkat II).
Sedangkan Kedudukannya di
bawah Diskesal sebagai unit
Pelaksana Teknis Diskesal
atau di bawah Pangkotama.
Dalam menyelenggarakan
tugas pokoknya Rumkital
tingkat II harus mampu
melaksanakan fungsi-fungsi
dukungan kesehatan bagi
satuan operasi TNI Angkatan
Laut, kegiatan kesehatan
matra laut, pelayanan
kesehatan rawat jalan dan
rawat inap spesialistik dan
beberapa subspesialistik,
urikes berkala semua
strata, urikes kemampuan
dan urikes matra, latihan
kesehatan terpadu, kesehatan
preventif dan promotif,
rehabilitasi medik, penelitian,
pengembangan dan
pendidikan kesehatan dan
sebagai lahan pendidikan

bekerja sama
dengan institusi
pendidikan lain.
Dengan
dinaikkannya
status Rumkitalmar
Cilandak, saat ini
TNI AL memiliki
1 Rumkital tingkat
I yakni Rumkital
dr. Ramelan
Surabaya dan 3
Rumkital Tingkat
II yakni Rumkital
dr. Mintoharjo,
Rumkitalmar
Cilandak Jakarta dan
Rumkitalmar dr. Midiyato S
Tj. Pinang.
Komitmen Rumkitalmar
Cilandak
Sesuai dengan Visi
Rumkital Marinir Cilandak
menjadi Rumah Sakit TNI
AL yang berkualitas mampu
melaksanakan dukungan
dan pelayanan kesehatan,
maka manajemen dan
seluruh staf medis Rumkital
Marinir Cilandak senantiasa
memberikan pelayanan yang
bermutu sesuai dengan
standar pelayanan profesi.
Untuk Pelayanan Medis,
Rumkitalmar Cilandak
beroperasi 24 jam dengan
para dokter serta perawat
yang professional yang
senantiasa siap sedia melayani
pasien yang membutuhkan
pertolongan gawat darurat.
Dengan memadukan fasilitas
dan mutu pelayanan yang
dapat memberikan pelayanan
dan kepuasaan bagi pasien
diharapkan proses perawatan
pasien dapat berlangsung
dengan lebih cepat.

Sedangkan dengan
tersedianya berbagai
jenis tenaga medis
ahli serta perawat
yang terampil setiap
saat diperlukan
sehingga mampu
melaksanakan operasi
secara efektif dan
terencana. Pelayanan
ini juga didukung
dengan Ruang ICU
yang dilengkapi
dengan peralatan
canggih guna
memonitor keadaan
pasien yang kritis
serta laboratorium,
radiologi dan farmasi
yang buka 24 jam.
Komitmen
untuk memberikan
pelayanan kesehatan
yang terbaik telah
terwujud dengan
akreditasi Rumah
Sakit pada tahun
1997, 2003, dan
2010. Dengan
adanya peningkatan
status dari Rumkital
Tingkat III menjadi
Rumkital Tingkat
II maka Rumkital
Marinir Cilandak
berkomitmen
untuk memberikan
pelayanan kesehatan
yang terbaik, penuh
perhatian bagi prajurit
Marinir / TNI AL
dan keluarganya serta
masyarakat umum
yang berfokus pada
kepuasan pasien
sebagai releksi dari
Moto Rumkital
Marinir Cilandak.
***

Pelayanan Medis
Rumkitalmar CIlandak

Fasilitas dan Sarana Pendukung yang lengkap dan modern
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BERITA MARINIR
SELINGAN

Dankormar Terima Penghargaan

The Strengthen Combat Fraternity
mandan Korps
Marinir Mayor
Jenderal TNI
(Mar) M. Alfan Baharudin
menerima penghargaan:
The Strengthen Combat
Fraternity, dari pemerintah
Rusia di Hotel Borobudur,
Jakarta, Jumat (24/2).
Pemberian penghargaan
tersebut diserahkan

K

Sambungan dari hal 34
sesungguhnya “Haram
hukumnya siswa tidur nyeyak
di barak”
Menindaklanjuti arahan
dari pejabat no 1 & no 2 dari
lingkungan Kodikmar latihan
hendaknya dilaksanakan
dengan inovatif namun
tidak keluar dari koridor
yang sudah diprogramkan
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secara langsung oleh
Menteri Pertahanan Rusia
Anatoly Serdyukov kepada
Komandan Korps Marinir
(Dankormar) Mayor
Jenderal TNI (Mar) M.
Alfan Baharudin, bertepatan
dengan acara Russian
Armed Force Day.
Selain Dankormar,
penghargaan juga
diberikan kepada
Komandan
Pasmar-2
(Danpasmar-2)
Brigadir Jenderal
TNI (Mar)
Struman Panjaitan
yang diserahkan
oleh Duta Besar
Rusia Alexander

Ivanov.
Sebelumnya penghargaan
yang sama juga telah
diberikan kepada Kasal,
Kepala Staf Kormar dan
Danpasmar-1 pada bulan
Desember tahun lalu.
Penghargaan yang
diberikan kepada para pejabat
TNI-AL dan Korps Marinir

tersebut, adalah sebagai
bentuk apresiasi terhadap
hubungan kerjasama yang
telah terjalin dengan baik
selama ini antara pemerintah
Republik Indonesia dengan
pemerintah Rusia di bidang
pertahanan khususnya dalam
pengadaan alat sistem utama
persenjataan (Alutsista).***

oleh lembaga pendidikan.
Sesuai dengan Aspek doktrin
meliputi penyempurnaan
peranti lunak yang selalu
dilakukan oleh Depjian yang
dipimpin oleh Letkol Marinir
Ferry Marpaung dimana
mekanisme kerja sebagai
pengejewantahan berbagai
peraturan dan perundanganundangan baik doktrin, buku
petunjuk dan prosedur tetap
yang digunakan sebagai
pedoman dalam
pelaksanaan tugas.
Mereferensi Undang
Undang RI Nomor 34
Tahun 2004 tentang
TNI. aspek kultural
diarahkan pada
perubahan mindset
prajurit dan kepatuhan
terhadap serta
disiplin prajurit dalam
melaksanakan tugas
pokok sesuai dengan
profesionilmenya.
Dinamika
organisasi di
Kodikmar sejalan
dengan dinamika

lembaga Kobangdikal.
Salah satu dinamika yang
berpengaruh pada kegiatan
dalam organisasi adalah
latihan praktek ( Latek) yang
sudah terencana dalam tiap
prodik. Dinamika ini telah
membawa Kodikmar untuk
melaksanakan program
kegiatan dalam rangka
memposisikan diri secara
tepat dan mengoptimalkan
tugas pokok Kodikmar
yang bertugas membantu
Dankobangdikal dalam
melaksanakan pendidikan
lanjutan perwira Marinir,
pendidikan Infanteri Marinir,
pendidikan Artileri Marinir,
pendidikan Kavaleri Marinir
dan pendidikan Bantuan
Tempur Marinir, serta
melaksanakan pengkajian
dan pengembangan
doktrin operasi Amibi
tingkat taktik dan operasi
pertahanan pantai, serta
mengkoordinasikan,
mengawasi dan
mengendalikan Pusdik-pusdik
di lingkungan Kodikmar

Kobangdikal, membina
kekuatan termasuk sarana
dan prasarana pendukung
organiknya.
Implementasi nyata
yang terealisasi dalam suatu
kegiatan yang dilaksanakan
Kodikmar Selain Latek
Pendidikan Komando yang
sedang dilaksanakan oleh
siswa Dikmata salah satu
diantaranya Latek pada
TW-1 yang rencana akan
berakir pada 12 Maret 2012,
latek lainnya dilaksanakan
oleh siswa Dikmaba XXXI
Marinir tahap Sargolan,
semua Latek tersebut tanpa
ada keberhasilan kalau
tanpa adanya dukungan dari
semua pihak baik secara
administrative, dukungan
logistik , kesiapan alin dan
alongins. Kesuksesan dan
keberhasilan latihan adalah
tanggung jawab kita semua
demi menghasilkan prajurit
Bintara Marinir yang siap
melaksanakan tugas di
kesatuan.
***
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Dankormar Jadi Warga Kehormatan

Satuan Kapal Selam TNI AL
omandan
Korps Marinir
Mayjen TNI
(Mar) M. Alfan
Baharudin menjadi Warga
Kehormatan Satuan
Kapal Selam TNI AL
yang ditandai dengan
penyematan Brevet Hiu
Kencana di dalam KRI
Cakra -401 yang sedang
berada di perairan kawasan
P. Pabelokan, Kepulauan

K

Seribu , Kamis (26/4).
Selain Dankormar, Kasal
Laksamana TNI Soeparno
juga menyematkan Brevet
kebanggaan satuan Kapal
Selam TNI AL tersebut
kepada Wakasal Laksdya
TNI Marsetio, Asrenum
Panglima TNI Laksda TNI
Among Margono, SE, Asrena
Kasal Laksda TNI Ade
Supandi, SE, Asops Kasal
Laksda TNI Hari Bowo,
M.Sc, Pangarmatim Laksda
TNI Agung Pramono, SH,
M.Hum dan Pangarmabar
Laksda TNI Didit
Herdiawan, MPA, MBA.
Dalam amanat tertulisnya
Kasal mengatakan,
penghargaan tersebut
diberikan atas semua
usaha, perhatian, dukungan
dan perjuangan bagi
perkembangan TNI
AL, khususnya dalam
pengembangan Satuan Kapal
Selam baik secara langsung

maupun tidak langsung.
“ Kita semua berharap
peristiwa bersejarah
ini dapat memberikan
kebanggaan dan perhatian
serta komitmen kita dalam
membina dan membangun
kemampuan satuan kapal
selam sebagai senjata
pemukul strategis di
mana kehadirannya selalu
diperhitungkan oleh bakal
lawan ke depan. “ kata
Kasal.
***

NO. 134 - MEI 2012 MARINIR

MAJALAH 134 REVISI.indd 53

53
5/16/2012 2:31:46 PM

BERITA SERTIJAB

27 Maret 2012. Serah terima jabatan Aspers Dankormar dari
Kolonel Marinir Wurjanto kepada Kolonel Marinir Ichwan
Dargianto

30 Maret 2012. Serah Terima Jabatan Komandan Komando Latih
Korps Marinir (Kolatmar) dari Kolonel Marinir Eddy Setiawan
kepada Kolonel Marinir Amir Faisol, S.Sos

05 April 2012. Serah terima jabatan Komandan Brigif-1 Marinir
dari Kolonel Marinir Amir Faisol S.Sos kepada Kolonel Marinir
Wurjanto

21 Maret 2012. Serah terima jabatan Komandan Resimen
Artileri-1 Marinir dari Kolonel Marinir Ichwan Dargianto kepada
Kolonel Marinir Markos.

21 Maret 2012. Serah terima jabatan Asintel Kaspasmar-1 dari
Kolonel Marinir Markos kepada Letkol Marinir Widodo dan Aslog
Kaspasmar-1 dari Kolonel Marinir Listiyarto kepada Letkol Marinir
Aris Mudian

54

03 Maret 2012. Pengukuhan Letkol Marinir Dodi Mugiat sebagai
Komandan Yonif-5 Marinir oleh Komandan Pasmar-1 Brigjen TNI
(Mar) Tommy Basari Natanegara
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18 April 2012. Serah terima jabatan Komandan Yonmarhanlan
VII Kupang dari Letkol Marinir Nanang Purwoko kepada Mayor
Marinir Sumarsono.

Dankormar Penuhi Undangan

Komandan ROK Marine
ada tanggal
18 hingga 21
April 2012 lalu,
Komandan Korps
Marinir (Dankormar)
Mayjen TNI (Mar)
M. Alfan Baharudin
melaksanakan kunjungan
kerja ke Korea Selatan.
Kunjungan ini dalam
rangka memenuhi

P

undangan Komandan Marinir
Republik Korea (Republic of
Korea/ROK Marine) Letnan
Jenderal Lee Ho Yeon.
Dalam kunjungan tersebut
Dankormar didampingi
Danmenkav-1 Mar Kolonel
Marinir Sarjito, Danmenkav-2
Mar Kolonel Marinir Endi
Supardi, Dandenma Mako
Kormar Letkol Marinir

20 April 2012. Pengukuhan Letkol Laut (K) Drg. Agung May Setiana
sebagai Komandan Yonkes-2 Marinir oleh Komandan Menbanpur-2
Marinir Kolonel Marinir Abdul Rahman

Andi Rahmat, Koorspri
Dankormar Mayor Marinir
Harry Indarto, Pabandya
Sops Pasmar-1 Mayor Marinir
Wisnu Sayogo, Dankima
Yontaiib-2 Mar Kapten
Marinir Setyo Haryosono
dan ADC Dankormar Sertu
Marinir Baharudin.
Kunjungan Dankormar
diawali dengan upacara
penerimaan di Markas
ROK Marine dilanjutkan
dengan mengunjungi
satuan-satuan utama yang
dimiliki Korps Marinir

Republik Korea tersebut.
Selanjutnya Dankormar
dan rombongan
berkesempatan
mengunjungi Samsung
Techwin (STW) Defense
Program Division yang
memproduksi kendaraan
amibi pengangkut
personel (Korea
Amphibious Assault
Vehicle/KAAV). Di
tempat ini Dankormar
dan rombongan melihat
langsung KAAV versi
personel (KAAVP7A1)
dan Komando
(KAAVC7A1).KAAV ini
merupakan versi terbaru
dari kendaraan amibi
pengangkut personel
AAV-7/ LVT-7 yang telah
dimiliki Korps Marinir.
Komandan ROK
Marine berharap
kunjungan tersebut dapat
membangun hubungan
yang lebih erat antara
Marinir Korea dan
Indonesia serta dapat
memberikan sumbangsih
yang besar, tidak hanya
terhadap perahabatan
Marinir tetapi juga untuk
kesejahteraan bangsa kedua
negara
***
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Komandan Korps Marinir

Tutup Kursus PTAL
omandan
Korps Marinir
(Dankormar)
Mayjen TNI (Mar)
M. Alfan Baharudin
menutup secara resmi
kursus Penangulanggan
Teror Aspek laut (PTAL)
Angkatan XI TA. 2011
di lapangan apel Ksatrian
Marinir Arthur Solang,
Detasemen Jala Mangkara
(Denjaka), Senin (19/3).
Kursus PTAL yang
dilaksanakan selama 4
bulan tersebut diikuti
oleh 24 personel pilihan
dari prajurit Intai Amibi
Korps Marinir dan Satuan
Komando Pasukan Katak
(Satkopaska). Mereka yang
lulus selanjutnya akan
bergabung dengan Denjaka
yang merupakan salah satu
satuan elite TNI.
Dalam amanatnya
Dankormar mengatakan,
kegiatan kursus PTAL
ini merupakan program
khusus Mabesal yang
tertuang dalam Rencana
Pendidikan (Rendik)
TNI AL TA. 2011 yang
dilaksanakan dalam rangka
memberikan pembekalan
untuk melengkapi
pengetahuan, kemampuan
dan keterampilan yang

K
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dimiliki oleh prajurit Intai
Amibi Marinir dan Pasukan
Katak sehingga dapat
mencapai standar kualiikasi
perorangan dasar untuk
menjadi personel Detasemen
Jala Mangkara, sebagai
pasukan anti teror TNI yang
beraspek laut.
Mencermati
perkembangan situasi dewasa
ini, di mana kegiatan aksi
terorisme sudah merambah
ke seluruh dunia dan
khususnya di Indonesia, di
mana aktiitas kelompok
jaringan terorisme belum
sepenuhnya dapat diatasi
maka perlu adanya peran
nyata satuan-satuan khusus,
dengan menyiapkan sedini
mungkin satuan yang mampu
menanggulangi teror-teror
yang terjadi. Denjaka Korps
Marinir TNI AL sebagai
salah satu satuan khusus yang
mempunyai tugas pokok
untuk menanggulangi teror
aspek laut harus berperan
aktif dan melakukan tindakan
nyata di lapangan, namun
tentunya tetap sesuai dengan
prosedur dan rantai komando
yang ada. “ Berkaitan
dengan hal tersebut maka
para anggota Denjaka harus
mempunyai suatu tingkat
kemampuan perorangan dan

satuan yang benar-benar
handal. Anggota Denjaka di
samping harus menguasai
kemampuan taktik dan teknik
bertempur juga dituntut
untuk memiliki keterampilan
dan penguasaan terhadap
penggunaan alat peralatan
yang canggih sesuai kemajuan
ilmu pengetahuan dan
teknologi” kata Dankormar.
Pada akhir amanatnya
Dankormar mengingatkan
kepada mantan siswa PTAL
untuk selalu meningkatkan
kemampuan masing-masing,
“ Yang penting bagi saudara
yang lulus adalah bahwa
saudara telah resmi menjadi
anggota Denjaka. Namun apa
yang telah saudara dapatkan
pada kursus ini belumlah
menjamin keberhasilan
pelaksanaan tugas-tugas anti
teror secara optimal. Masih

diperlukan pengalaman
tugas serta pembekalan
diri untuk senantiasa
berusaha meningkatkan
kemampuan masingmasing “ kata orang
nomor satu di jajaran
Korps Marinir TNI AL
itu.
Hadir dalam
upacara penutupan
kursus PTAL tersebut
antara lain Waasops
Kasal, para Kadis
Mabesal, Danpusdiklat
Intelstrat Kodiklat TNI,
Danpusdikzi Kodiklat
TNI AD, Direktur F
Bais TNI, Kas Kormar,
Danpasmar-2, para
Asisten Dankormar dan
Kadis Korps Marinir serta
Komandan Kolak dan
Satlak di jajaran Pasmar-2.
***
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Kemerindag
Kunjungi Marinir
ementerian
Perindustrian
dan Perdagangan
(Kemenrindag)
Republik Indonesia diwakili
Dirjen Industri Kecil
dan Menengah Ibu Euis
Saodah dan Dirjen Industri
Agro Bpk. Benny Wahjudi
melaksanakan kunjungan
ke markas Marinir
Cilandak, Jakarta, Kamis
(22/3).
Kunjungan pejabat
Kemenrindag dalam rangka
pengenalan kesenjataan
Korps Marinir dalam
rangka pengembangan
industri alat utama sistem
senjata (alutsista) diterima
Kepala Staf Korps Marinir

K

(Kas Kormar)
Brigjen TNI
(Mar) A. Faridz
Washington di
ruang rekreasi
prajurit Yonif-4,
Brigif-2 Marinir.
Dalam
sambutan
awalnya,
Kas Kormar
memperkenalkan
alutsista Korps
Marinir dari alat
persenjataan
ringan hingga berat serta
menjelaskan struktur
organisasi Korps Marinir
dari Komandan Korps
Marinir hingga struktur
jabatan di level terbawah.

Pada kesempatan ini, Dirjen
Industri Kecil dan Menengah
menyerahkan 1 unit TV
kepada Korps Marinir.
Usai perkenalan
kesenjataan Korps Marinir

acara dilanjutkan dengan
eksebhisi menembak pistol
di lapangan tembak Letnan
Karno, Ksatrian Marinir
Hartono, Cilandak, Jakarta.
***

diseluruh jajaran, jangan
memberikan toleransi apapun
terhadap penyimpangan
yang terjadi sebagai upaya
untuk mewujudkan clean
government, kedua,
pengawasan hendaknya
disertai pembimbingan
sehingga penilaian
pengelolaan keuangan negara
menjadi opini wajar tanpa
pengecualian (WTP) dapat
diwujudkan secepatnya,
dan ketiga, untuk personel
pengawak/operator Simak
BMN yang baru harus
benar-benar mengerti dan
mempelajari hasil temuan
wasrik agar dapat ditindak
lanjuti sehingga tidak

ditemukan kesalahan yang
sama saat wasrik.
Turut hadir dalam acara
tersebut para Perwira Staf
Brigif-3 Mar, Danyonif-7
Mar, Danyonif-9 Mar, serta
Dankima Brigif-3 Mar.
Sosialisasi wasrik oleh
Irkormar yang didampingi
perwira staf Itkormar dan
Disku Kormar di Brigif-3
Marinir ini merupakan
kegiatan terakhir di mana
sebelumnya sudah terlaksana
di Pasmar-1, Lanmar
Surabaya dan Kolatmar,
Pasmar-2, Lanmar Jakarta,
Rumkitalmar Cilandak dan
Denjaka serta Denma Mako
Kormar. ***

Inspektur Korps Marinir

Sosialisasikan Wasrik
nspektur Korps
Marinir (Irkormar)
Kolonel Marinir
Budianto Sutanto
diterima Wakil Komandan
Brigade Infanteri-3 Marinir
Letkol Marinir Agus Sunardi
di Mako Brigif-3 Mar,
Piabung, Lampung Selatan
dalam rangka melaksanakan
kegiatan Sosialisasi Wasrik,
Kamis (26/4)

I

Sosialisasi Wasrik
(Pengawasan dan
Pemeriksaan) hasil keputusan
Rako dan AKS Kormar TA.
2012 Bidang Wasrik tersebut
dihadiri oleh 60 personel
perwira, bintara dan tamtama
di jajaran Brigif-3 Mar.
Irkormar dalam
arahannya menyampaikan
beberapa hal yaitu : pertama,
pengawasan agar dilaksanakan
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Pasmar-2
Gelar Lomba Yel-Yel
alam rangka
membangun postur
dan karakter Kesatuan
yang membanggakan
dan mencari bibit yel yel
yang aktraktif, Pasmar – 2
menggelar lomba yel yel antar
Kolak Pasmar -2 di lapangan
apel Brigif – 2 Marinir
Cilandak Jaksel, Jumat (13/4).
Lomba ini diikuti oleh

D

11 tim terdiri dari Brigif - 2
Mar (3 tim), Mekav - 2 Mar
(2 tim), Menart - 2 Mar (2
tim), Menbanpur - 2 Mar
(3 tim), Yon Taiib -2 Mar
(1 tim). Masing- masing tim
berkekuatan 100 personel
(1 Danyon dan 99 anggota).
Dalam lomba ini ada beberapa
kriteria penilaian antara lain
Durasi 1 – 3 menit, Semangat,
Kekompakan gerakan, Variasi
gerakan, Makna/pesan yang
di bawa, serta kerapian dan
keseragaman.
Keluar sebagai juara pada
lomba ini juara I tim 3 Brigif–
2 Mar dan berhak mendapat
uang pembinaan sebesar
Rp.10 juta dari Danpasmar2 ditambah 15 juta dari
Dankormar, Juara II tim 1
Menart – 2 Mar mendapat
uang pembinaan sebesar 5 juta
dari Danpasmar – 2 ditambah
10 juta dari Dankormar , Juara

III tim 1 Menbanpur – 2 Mar
mendapat uang pembinaan
sebesar 2,5 juta dari
Danpasmar – 2 ditambah 10
juta dari Dankormar, adapun
tim yang tidak mendapat
juara masing-masin mendapat
uang pembinaan 10 juta dari
Dankormar.
Hadir dalam lomba ini
Dankormar, Danpasmar – 2,
Dandemako Kormar, Para
Asisten Kaspasmar – 2, Para
Dankolak serta Dansaklak.
***

Komandan Pasmar-1
Kunjungi Satgas Pulau Terluar
alam rangka
rangkaian
kegiatan sertijab
Danyonmarhanlan
VII Kupang, Komandan
Pasmar-1 Brigadir Jenderal
TNI (Mar) Tommy Basari

D

Natanegara berkesempatan
melaksanakan kunjungan
ke Satgas Mar Pam Pulau
terluar di Pulau Dana dan
Pulau Batek di Kupang, Nusa
Tenggara Timur dengan
menggunakan Heli Bolkow,

Kamis (19/04)
Kunjungan ini merupakan
suatu bentuk kepedulian
dan perhatian Komandan
Pasmar-1 terhadap anggota
Pasmar-1 yang sedang
melaksanankan Penugasan
Pengamanan Pulau-Pulau
Terluar, dalam hal ini yang
bertugas di Pulau Dana dan
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Pulau Batek.
Dalam kunjungan
tersebut, Komandan
Pasmar-1 berkesempatan
memberikan arahan dan
bingkisan kepada anggota
satgas yang berada di Pulau
Dana dan Pulau Batek Nusa
Tenggara Timur.
***
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Atlet Orienteering Marinir Kuasai
“Baturaden Adventure Chalenger 2012”

O

rienteering
merupakan
olahraga yang
relatif baru
dikenal di Indonesia, pada
tahun 1880-an digunakan
oleh kalangan Militer
Skandinavia sebagai
metode latihan peta dan
kompas. “Orienteering”
secara haraiah berarti,
melintasi medan yang
belum dikenali dengan
bantuan peta dan kompas.
Di Indonesia, olahraga
“Orienteering” dikenal
pada pertengahan dekade
tahun 90-an dan masuk
di lingkungan TNI bulan
Oktober 2011 pada
pelatihan Orienteering di
Madiv I Kostrad Cilodong.
Korps Marinir khususnya
Pasmar-1 menindaklanjuti
dengan mengadakan
sosialisasi dan pelatihan

di Batalyon Taiib-1 Mar
mulai Maret sampai April
2012 dibawah bimbingan
Danyotaiib-1 Mar, Mayor
Marinir Edy Cahyanto.
Pada tanggal 21 dan 22
April 2012, di Batu Raden,
Banyumas, diadakan “Batu
Raden Adventure
Chalenger 2012”
yang diikuti oleh
Kategori Route Orienteering (Beregu) :
Pelajar, Mahasiswa
Juara I : Tim Pasmar-1
dan TNI. Kontingen
1) Praka Mar Eko sursetyono NRP.106091 (Yon Taiib-1 Mar)
Marinir yang
2) Pratu Mar Irman NRP.108642 (Yon Taiib-1 Mar)
diwakili Pasmar-1
3) Pratu Mar Haris Surahman NRP.112157 (Yon Taiib-1 Mar)
dipimpin Danyon
Juara II : Tim Pasmar-1
Taiib-1 Mar, sebagai
1) Serda Mar Elok David NRP. 116237 (Yon Bekpal-1 Mar)
Dankontingen,
2) Kopda Mar Siswanto NRP. 97337 (Yonprov – 1 Mar )
mengirimkan
3) Pratu Mar Eko Budianto NRP. 111140 (Yon Taiib-1 Mar)
atletnya dalam
Juara III : Tim Raiders 500
2 kategori yakni
Cross Country
Kategori Cross country (Perorangan) :
(Perorangan),
Juara I : Pratu (Inf). Kusnadi. (Raiders 500)
Route Orienteering
Juara II : Sertu Mar.Ridwan Syarif NRP.104882 (Yon Kav-1 Mar)
(Beregu) dengan
Juara III : Pratu Mar Irmandari NRP.108642 (Yon Taiib-1 Mar)
hasil lihat tabel.

Pertandingan Futsal Antara TNI/ Polri
omandan Pasmar-1
Brigadir Jenderal TNI
(Mar) Tommy Basari
Natanegara secara
resmi membuka pertandingan
Futsal antar TNI/Polri seSurabaya di lapangan Futsal
Batalyon Howitzer-1 Marinir,
Karangpilang, Surabaya,
Selasa, (24/4).
Dalam amanatnya,
Komandan Pasmar-1

K

mengatakan, pertandingan
futsal antar TNI/Polri ini
hendaknya dilaksanakan
dengan menjunjung tinggi
kejujuran, sportiitas dan
persahabatan, sehingga
dapat mewujudkan stabilitas
keamanan yang semakin hari
semakin membaik di wilayah
Surabaya khususnya dan Jawa
Timur pada umumnya.

Pada kesempatan
tersebut Komandan
Pasmar-1 berpesan
kepada seluruh peserta
pertandingan dan panitia
penyelenggara agar faktor
keamanan pada pelaksanaan
pertandingan benar-benar
diperhatikan serta mampu
menyelenggarakan “fair
play” selama pertandingan
berlangsung.
Selain itu, kepada para
prajurit yang terlibat sebagai
suporter, Komandan
Pasmar-1 juga berpesan agar
menjadi suporter yang baik.
“Beri dukungan moral dan
semangat kepada rekan-rekan
kalian yang sedang bertanding
dengan selalu menjaga
ketertiban dan kesopanan
tanpa mengganggu jalannya
pertandingan,” tegasnya.
Selesai upacara
pembukaan dilanjutkan
dengan pertandingan antara

Yonranratib-1 Marinir
melawan Polres Sidoarjo yang
sebelumnya didahului dengan
tendangan bola pertama oleh
Komandan Pasmar-1.
Sementara itu, Letkol
Marinir Ainur Roik selaku
ketua panitia penyelenggara
mengatakan, pertandingan
futsal antar TNI/Polri
dalam rangka HUT Batalyon
Howitzer-1 Marinir ke-11 ini
diikuti 41 Tim yang berasal
dari kesatuan TNI/Polri di
wilayah Surabaya dan Sidoarjo,
dengan rincian 4 Tim dari
TNI AD, 27 Tim dari TNI
AL, 1 Tim dari TNI AU dan
9 Tim dari Polri.
Pelaksanaan pertandingan,
lanjutnya, dimulai tanggal 24
April 2012 hingga 4 Mei 2012,
untuk Juara I, II, III dan Top
Scorer akan mendapatkan
Piala Tetap dan uang
pembinaan.
***
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Penataran Intelijen Marinir
alam rangka
peningkatan
kemampuan SDM
yang bertugas di
jajaran intelijen, Korps
Marinir melaksanakan
penataran intelijen.
Penataran Tahap I
dilaksanakan di Pasmar-1
Surabaya dibuka secara
resmi oleh Asisten Intelijen
Dankormar Kolonel
Marinir Suaf Yanu Hardani
di lapangan apel Ksatrian
Usman Lanmar Surabaya,
Senin (09/04) .
Komandan Korps
Marinir Mayjen TNI (Mar)
M. Alfan Baharudin dalam
amanatnya yang dibacakan
Asintel Dankormar
Kolonel Marinir Suaf

D

Yanu Hardani
menyatakan,
Penataran Intelijen
Korps Marinir
Tahap I bertujuan
untuk membekali
para peserta
penataran dalam
melaksanakan
tugas di komunitas
Intelijen dan
diharapkan agar
seluruh peserta
mampu menjadi
insan Intelijen Korps
Marinir yang handal.
Penataran Intelijen Korps
Marinir di wilayah Pamar-1
diikuti oleh 33 peserta dari
Kolak/Satlak Kormar yang
merupakan penataran Intelijen
tahap pertama dari tiga tahap.

“ Bebaskan Prajurit Marinir

Dari Narkoba !”
emikian tema
ceramah pencegahan
penyalahgunaan
Narkotika,
Psikotropika dan Zat
Adiktif (Narkoba) bagi
personel Marinir Wilayah
Barat (Marwilbar)
yang disampaikan
Kasubdiskesprev Disyankesin

D
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Puskes TNI Letkol Laut (K)
Ghufron Solikin,SKM,MM
di Gedung Graha Marinir,
Markas Komando Korps
Marinir (Mako Kormar), Jl.
Prapatan 40, Jakarta, Kamis
(15/3).
Materi ceramah diawali
dengan penjelasan tentang
pengertian Narkoba

Penataran ini ditutup pada
13 April 2012 oleh Asintel
Kas Pasmar-1 Letkol Marinir
Widodo
Untuk tahap kedua
Penataran Intelijen Korps
Marinir TA.2012 dilaksanakan
di Pasmar-2 Jakarta, pada 16

dan jenisnya, efek bagi
pemakai, alasan dan
tahap penyalahgunaan,
faktor pelindung dan
risiko, ciri pengguna dan
bahaya penyalahgunaan
Narkoba, dampak Narkoba
terhadap kesehatan, proses
ketergantungan, problematika
penanganan dan beberapa
upaya pencegahannya.
Khusus untuk
penanggulangannya,
Kasubdiskesprev Disyankesin
Puskes TNI menjelaskan
tentang 3 pilar
penanggulangan
Narkoba mulai
dari demand
reduction, supply
reduction dan harm
reduction. “ Peran
orang tua dalam
penanggulangan
Narkoba ini
cukup besar. Bagi
prajurit Marinir
yang memiliki anak
yang sudah remaja
agar tidak terlibat
dengan bahaya
Narkoba ini maka

April hingga 20 April 2012
yang dibuka dan ditutup
oleh Asintel Kaspasmar-2
Kolonel Marinir Nana
Rukmana. Selanjutnya
tahap ketiga dilaksanakan
di Brigif-3 Mar Piabung
Lampung. ***

hendaknya selalu membantu
anak untuk berpikir positif
tentang dirinya dengan
cara tunjukkan rasa kasih
sayang yang tulus, lewatkan
waktu bersama-sama,
beri tanggung jawab, beri
pujian dan dorongan, amati
perubahan sikap dan perilaku
anak, ciptakan keluarga
yang harmonis, kenali dan
perhatikan kawan bergaulnya
dan salurkan dengan wajar
hobi dan bakat anaknya
secara positif ” katanya
Ceramah tentang
pencegahan penyalahgunaan
Narkoba bagi personel
Marwilbar ini dihadiri 350
prajurit dan PNS Korps
Marinir terdiri dari 188
personel Mako Kormar dan
Pasmar-2 yang mengirimkan
25 personel Brigf-2 Marinir,
25 Personil Yonmarhanlan
III Jakarta, 25 Personil
Menkav-2 Marinir, 25
Personil Menart-2 Marinir,
25 Personil Menbanpur, 25
Personil Mako Pasmar dan 12
Personil dari Lanmar Jakarta
***
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Komandan Pasmar-1
Jalin Kebersamaan TNI,
Keluarga dan Masyarakat
engawali tugasnya
sebagai Komandan
Pasmar-1, Brigadir
Jenderal TNI
(Mar) Tommy Basari
Natanegara mengingatkan
prajuritnya agar selalu
menjalin kebersamaan antara
prajurit TNI, keluarga dan
masyarakat dengan dilandasi
kegembiraan, soliditas dan
saling menghargai demi
kejayaan Korps Marinir.
Pernyataan tersebut
disampaikan Komandan
Pasmar-1 saat memimpin
apel pagi gabungan prajurit
Brigif-1 Marinir di lapangan
apel Yonif-1 Mar Jl. Teluk
Bayur 62, Tanjung Perak,
Surabaya, Rabu, (7/3).
Kegiatan yang dilakukan
oleh orang nomor satu
dijajaran Pasmar-1 ini dalam
rangka mengenal lebih dekat

M

prajuritnya khususnya yang
berada di jajaran Brigif-1
Marinir, selain itu juga
sebagai sarana menambah
motivasi kepada prajurit
Brigif-1 Marinir yang akan
berangkat melaksanakan
latihan TW I tahun 2012
di Pusat Latihan Tempur
Purboyo, Malang.
Pada akhir arahannya,
Komandan Pasmar-1
memberikan penekanan-

penekanan kepada prajurit
Pasmar-1 agar selalu
meningkatkan keimanan
kepada Tuhan YME sebagai
landasan moral dalam
menjalankan kehidupan
berumah tangga, maupun
kehidupan bermasyarakat,
mencintai lingkungan yang
bersih dan sehat di ruangan,
kesatrian, dan di lapangan
sebagai upaya pelestarian
alam sekitar kita, selalu

menciptakan suasana kerja
yang kondusif dan harmonis
dengan sesama prajurit,
bawahan dan atasan untuk
mendapatkan inovasi, kreasi
dan solusi dalam menuntaskan
setiap tugas dan pekerjaan.
Selain itu, lanjut Dan
Pasmar-1, setiap prajurit
harus selalu meningkatkan
profesionalisme sebagai
pasukan pendarat yang
mengutamakan sinergitas
antara kesenjataan Korps
Marinir yang ditopang dengan
kemampuan tiga pokok
prajurit Marinir, menembak,
lari dan renang. “ Tingkatkan
keterampilan bela diri untuk
mendasari jiwa antisipatif,
sportiitas dan percaya diri,
menghayati dan mewujudkan
“Zero Accident” dalam
setiap kegiatan mulai dari
perencanaan, pelaksanaan
hingga pasca kegiatan baik
di kesatuan, daerah latihan
maupun di daerah penugasan “
tegas Komandan Pasmar-1.
***

Penutupan Wasrik BPK
dan Wasrikral Itkormar
nspektur Korps
Marinir (Irkormar)
Kolonel Marinir
Budianto Sutarto
selaku ketua Tim Wasrikral
Itkormar didampingi
Kepala Staf Pasmar-1
Kolonel Marinir Dedi
Suhendar, menutup
kegiatan Pengawasan dan
Pemeriksaan Sektoral
(Wasrikral) di ruang rapat
Mako Pasmar-1 Jl. A.Yani
No.1A Gedangan Sidoarjo,
Selasa (20/3).
Komandan Pasmar-1
Brigadir Jenderal TNI
(Mar) Tommy Basari
Natanegara dalam
amanatnya yang dibacakan
Kepala Staf Pasmar-1

I

menyampaikan apresiasi atas
Tim Wasrik Itkormar yang
telah bekerja keras dalam
kurun waktu yang cukup
lama dan menghasilkan
beberapa temuan yang
positif dan sangat berguna
bagi Pasmar-1 secara
keseluruhan.
Sebelumnya pada
tanggal 16 Maret 2012,
Kaspasmar-1 yang juga
mewakili Danpasmar-1
bersama Tim Wasrik BPK
Bapak Ganesha Kusbandana
S.E menutup Wasrik BPK RI
Pada kesempatan
itu, Danpasmar-1 dalam
sambutanya yang dibacakan
Kaspasmar-1 mengharapkan
pemeriksaan yang di

selenggarakan selama
tiga hari mendapat opini
penilaian yang baik, yaitu
untuk mendapatkan koreksi
dan gambaran nyata tentang
pelaksanaan program
serta hasil-hasil yang
telah atau belum tercapai
dalam pengolahan data
simak BMN, khususnya
neraca BMN semester I,

Semester II dan tahunan
TA.2011, Laporan BMN
semester I, semester II,
dan tahunan TA.2011,
laporan hasil inventarisasi
BMN bersama DJKN
di lingkungan TNI-AL,
berita acara stock opname
per 31 Desember 2011
lingkup Pasmar-1.
***
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Komandan Pasmar-2 :
Jaga Nama Baik Kesatuan
dan Harga Diri Marinir
alam melaksanakan
tugas pengamanan
pulau-pulau terluar
Indonesia, setiap
prajurit harus menjaga nama
baik kesatuan dan juga harga
diri sebagai prajurit Marinir
dengan jalan menjaga sikap
dan perilaku di daerah
penugasan.
Demikian dikatakan
Komandan Pasmar – 2
Brigadir Jendral TNI
(Mar) Sturman Panjaitan
saat memberikan arahan
kepada personel Satuan
Tugas Marinir (Satgasmar)
Pengamanan Pulau Terluar

D

(Puter) XII di ruang rekreasi
Batalyon Infanteri - 2 Marinir,
Bhumi Marinir Cilandak,
Jakarta Selatan, Rabu (21/3)
Selain itu, kata
Danpasmar-2, laksanakan
tugas dengan sebaik – baiknya
dengan jalan mengenal
dan mempelajari daerah
penugasan serta jangan
mudah putus asa walaupun di
daerah sulit, “ Kebanggaan
seorang Prajurit adalah
apabila dapat melaksanakan
tugas dengan baik di daerah
yang belum pernah dilakukan
orang lain di mana orang lain
tidak mampuh melaksanakan,

Pasmar-2 Terima Kunjungan

Kepala Staf RTNA
omandan Pasmar-2
Brigjen TNI (Mar)
Sturman Panjaitan
menerima
kunjungan kehormatan
Kepala Staf Akademi
Angkatan Laut Thailand
(Chief of Staf Royal
Thailand Naval AcademyCO RTNA) Rear Admiral
Pongthep Nhuthep, di
Bhumi Marinir Cilandak,

K
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Jakarta Selatan, Rabu (14/3).
Kunjungan Kepala Staf
RTNA tersebut didampingi
2 Komandan Kapal Perang
Thailand HTMS Taksin (FF
422) dan HTMS Chaophraya
(FF 455), perwakilan Perwira
dan Kadet RTNA.
Kegiatan kunjungan
diawali dengan paparan
Komandan Pasmar-2 yang
memperkenalkan proil

“ kata
Danpasmar-2.
Sebanyak 136 prajurit
Korps Marinir tergabung
dalam Satgasmar Puter XII
2012 dipimpin Kapten Mar
Tri Anto dari Yonif-4 Marinir.
Mereka akan melaksanakan
penugasan kurang lebih 6
bulan dan akan ditempatkan
di beberapa pulau terluar
bagian Timur wilayah

Indonesia, yaitu P. Miangas,
P. Marore, P. Marampit, P.
Fani, P. Fanildo, P. Bras, P,
Danarote, dan P, batek.
Hadir dalam pengarahan
tersebut Kepala Staf Pasmar2 Kolonel Marinir R. Gatot
Suprapto, Asrena Kaspasmar
– 2, Para Dankolak maupun
Dansatlak jajaran Pasmar- 2.
***

Korps Marinir TNI AL serta
perkenalan para pejabat
teras di jajaran Pasmar-2.
Selanjutnya dilakukan tanya
jawab dan diakhiri dengan
tukar menukar plakat dan
cindera mata.
Pada kesempatan
tersebut Komandan Pasmar-2
menyatakan , Indonesia dan
Thailand terutama Angkatan
Laut dan Marinirnya telah
menjalin persahabatan yang
sangat lama dan cukup erat
serta membawa banyak
kenangan manis sehingga
terbina hubungan hubungan
baik antara keduanya. “ Kita

menjadi saksi semua dan
juga ikut berpartisipasi
dalam memperkuat
persahabatan ini. Terima
kasih atas kunjungan CO
RTNA dan rombongan.
Saya berharap kunjungan ini
membawa hubungan kita
lebih baik di masa depan
“ kata Danpasmar dalam
sambutan tertulisnya.
Untuk memperkuat
persahabatan, Komandan
Pasmar-2 didampingi
Kaspasmar-2 dan para
Asistennya, Dankolak dan
Dansatlak jajaran Pasmar-2
mengajak Kepala Staf
RTNA dan rombongan
untuk foto bersama di
Monumen Yasa Wira
Perkasa dan melaksanakan
tour facility, melihat dari
dekat aktiitas prajurit
Pasmar-2 sehari-hari di
satuan serta eksebhisi
menembak pistol di
lapangan tembak Letnan
Karno.
***

MARINIR NO. 134 - MEI 2012

MAJALAH 134 REVISI.indd 62

5/16/2012 2:31:51 PM

BERITA MARINIR

Peringatan HUT Pasmar-1
eluruh prajurit
Pasmar-1
melaksanakan
olah raga bersama
Komandan Pasmar-1
Brigadir Jenderal TNI
(Mar) Tommy Basari
Natanegara, kegiatan
ini dalam rangka
memperingati HUT
Pasmar-1 yang ke 11 tahun
2012 yang dilaksanakan
di Bhumi Marinir Karang
Pilang Surabaya, Kamis
(22/3). Hadir dalam
acara tersebut Kepala
Staf Pasmar-1 Kolonel
Marinir Dedi Suhendar,
Gumil Utama Kobangdikal
Kolonel Marinir Amirudin
Harun, Kadepgadik AAL
Kolonel Marinir Siswo
Purwoko, Danlanmar
Surabaya Kolonel Marinir

S

M. Hari, Dankolatmar
Kolonel Marinir Edy
Setiawan, Danpusdiksarmil
Kolonel Marinir Enjang
Suryana, Dankodikmar
Kolonel Marinir Hasanudin
beserta jajarannya, Para
Asisten Kaspasmar-1, Para
Dankolak/Satlak Pasmar-1
serta para pejabat teras
dijajaran Pasmar-1.
Pada perayaan kali ini
dirayakan sangat sederhana
penuh hidmat, mengambil
tema “ Dengan Kebersamaan
Pasmar-1 Selalu Hadir Dalam
Kejayaan Korps Marinir “.
Acara tersebut diawali dengan
senam aerobic bersama
dilanjutkan gerak jalan
dengan route dari lapangan
apel mengelilingi Ksatrian
Sutedi Senaputra Karang
Pilang, lapangan tembak FX.

Soepramono dan berakhir di
Indoor Sport Karang Pilang.
Selesai melaksanakan olah
raga bersama Komandan
Pasmar-1 memotong tumpeng
didampingi Ny. Tommy Basari
Natanegara, selanjutnya
diberikan kepada Prajurit
Pasmar-1 yang berprestasi
yaitu kepada Praka Marinir
Badrus Sudiro anggota
Yonhowitzer-1 Mar, yang
berprestasi dalam bidang

menembak, diantaranya
adalah Juara 1 Tim Match
8 GMPG Th.2008, Juara
1 perorangan Match 8
dan juara 1 Falling Flat
GMPG Panglima TNI Cup
Th.2010, Juara 2 Match
8 GMPG Panglima Cup
dan Juara 3 Offroll Team
GMPG Th.2011, serta Juara
1 Team Match 8 Juara 1
Offroll Team Th.2012 di
Brunei Darussalam. ***

Dankormar, maka kekuatan
Pasmar-2 mayoritas berada
dibasis. Untuk itu. Untuk
manfaatkan kesempatan ini
guna meningkatkan serta
menajamkan pembinaan
dengan mengitensifkan
latihan secara maksimal,
mulai dari tingkat
perorangan sampai dengan
tingkat batalyon, sehingga
kemampuan profesi,
mentalitas dan kesiapan
tempur prajurit Pasmar-2

yang membanggakan tetap
terbina dan terpelihara”
pesan Dankormar kepada
seluruh prajurit Pasmar-2
Hadir dalam acara
peringatan yang digelar cukup
sederahana yang ditandai
dengan acara pemotongan
tumpeng tersebut, Kepala
Staf Pasmar-2 Kolonel
Marinir R.Gatot Suprapto,
para Asisten,Komandan
Kolak dan Satlak di jajaran
Pasmar-2. ***

Peringatan HUT Pasmar-2
ada 13 Pebruari
2012 lalu, Pasmar-2
merayakan ulang
tahunnya yang ke-8.
Dalam peringatan yang
dilaksanakan secara sederhana
itu, Komandan Korps Marinir
( Dankormar ) Mayjen TNI
( Mar ) Alfan Baharudin
dalam amanat tertulisnya
yang dibacakan Komandan
Pasmar-2 Brigjen TNI (Mar)
Sturman Panjaitan pada
upacara peringatan HUT ke
8 Pasmar-2 di lapangan apel
Brigif-2 Marinir Cilandak
Jakarta Selatan mengatakan,
Sebagai salah satu Komando
Pelaksana Korps Marinir
yang telah menorehkan tinta
emas dalam pengabdiannya
kepada bangsa dan negara
prajurit Pasmar-2 harus
selalu menghayati tugas
pokoknya seraya menengok

P

kembali keberhasilan yang
dicapai dengan kekurangankekurangan yang dimiliki
sebagai bahan evaluasi
dalam mempersiapkan diri
menghadapi tugas yang
diemban dimasa yang akan
datang.
Lebih lanjut Dankormar
mengatakan, perlu disadari
oleh seluruh jajaran
Pasmar-2 bahwa berbagai
keberhasilan yang diperoleh
selama ini hendaknya tidak
menjadikan sombong,
lupa diri dan tinggi hati
serta membusungkan dada
secara berlebihan, namun
jadikanlah sebagai motivator
pembangkit semangat bagi
upaya peningkatan prestasi
yang lebih baik lagi.
Dengan sedikitnya
penugasan yang tergelar
saat ini, demikian kata
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Yonmarhanlan VIII Bitung

Lestarikan Terumbu Karang
ebagian besar
wilayah Sulawesi
Utara terdiri
dari lautan dan
kepulauan, sehingga
secara alamiah merupakan
masyarakat bahari.

S

Hamparan laut yang luas
merupakan suatu potensi
bagi Sulawesi Utara untuk
mengembangkan sumberdaya
laut yang memiliki
keragaman, baik sumberdaya
hayati maupun sumberdaya
lainnya.
Sebagai suatu masyarakat
bahari yang memiliki wilayah
laut yang luas dan dengan
ribuan pulau besar dan kecil
yang tersebar didalamnya,
maka derajat keberhasilan
masyarakat Sulawesi Utara
juga ditentukan dalam
memanfaatkan dan mengelola
wilayah laut dan pesisir pantai.
Batalyon Marinir
Pertahanan Pangkalan VIII
Bitung disamping sebagai
alat negara di bidang
pertahanan juga memiliki

tugas tambahan pembinaan
potensi maritim di Sulawesi
Utara. Untuk itu Pemerintah
daerah membangun Pos
Pengamatan Marinir
sehingga dapat berperan
aktif dalam penyelamatan
dan pelestarian terumbu
karang di sepanjang pantai
selatan Sulawesi Utara dan
sekitarnya yang dipercayakan
oleh Pemprov Sulawesi
Utara dan Pemkab Minahasa
Utara.
***

Poin (CP) dengan start
lapangan apel Karangpilang
melewati Pos penjagaan
satu menuju desa Kebraon,
Balas Klumprik, Koterem
menuju desa Sumur Welut
masuk Jl AMD dan kembali
menuju Karangpilang
melewati Desa Sumberan.
Dalam pemberangkatan tim
dilaksanakan oleh Dankolak
masing-masing yang pertama
dari Yonkomlek-1 Mar
diberangkatkan Letkol
Marinir Sumantri, Tim kedua
dari Yonzeni oleh Letkol

Marinir IDN.Gede Rake S,
Tim ketiga Yonprov-1 Mar
Letkol Marinir Eko Wahyudi,
Tim keempat Yon Bekpal-1
Letkol Marinir Arif Budiman
dan tim penutup dari Kima
Menbanpur-1 Mar yang
diberangkatkan Dankima
Menbanpur-1 Mar Mayor
Marinir Rajiman.
Setelah
memberangkatkan Tim
pertim, Dansatlak dan Pastaf
Menbanpur-1 Mar iku pula
melaksanakan kebut gunung.
***

754 Prajurit Menbanpur-1 Marinir

Kebut Gunung
alam rangka
pembinaan isik
sekaligus mencari
bibit tim lomba
Pembinaan Satuan (Binsat),
Resimen Bantuan Tempur-1
Marinir (Menbanpur-1 Mar)
melaksanakan kebut gunung
di kawasan Karangpilang,
Surabaya, Kamis (15/3).
Dalam acara
pemberangkatan tim,
Komandan Menbanpur-1
Marinir Kolonel Marinir
Nurri A. Djatmika
mengatakan, dalam rangka
mengemban tugas negara ke
depan yang semakin berat
sehingga dituntut prajurit
yang selalu siap dalam tugas
tempur maupun tugas
sosial sekaligus mencari
tim binsat tahun 2012

D
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yang akan dilaksanakan
Korps Marinir maka
Prajurit Menbanpur-1 Mar
harus selalu membina dan
melatih isik salah satunya
dengan kebut gunung
Karangpilang Surabaya
yang sebagian sekarang
menjadi perkampungan
dan perumahan yang hanya
berjarak sekitar 10 Km.
“ Kita harus semangat
dan senang hati dalam
melaksanakan latihan ini,”
kata Danmenbanpur-1 Mar
Dalam pelaksanaannya
Palakhar Pasops
Menbanpur-1 Mar Letkol
Marinir Sumantri yang
sehari-harinya menjabat
Danyonkomlek-1 Mar
menjelaskan Route yang
terbagi dalam 28 Cek
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Peletakan Batu Pertama

Renovasi Gereja Oikumene Marinir
epala Staf
Korps Marinir
(Kaskormar)
Brigadir Jendral
TNI (Mar) Ahmad Faridz
Washington mewakili
Komandan Korps Marinir
Mayjen TNI (Mar) M.
Alfan Baharidin meletakkan
batu pertama renovasi
Gereja Oikumene Bahtera
Kasih Korps Marinir di
jalan Raya Cilandak KKO,
Rabu (16/05).
Dalam amanatnya yang
dibacakan Kaskormar,
Dankormar mengatakan,
Gereja Oikumene Bahtera
Kasih Korps Marinir
Cilandak merupakan sarana
ibadah yang disediakan
untuk prajurit Marinir dan

K

keluarganya serta masyarakat
sekitar Cilandak yang
beragama Kristen sebagai
wujud perhatian TNI-AL
khususnya Korps Marinir.
Dalam perjalanan
sejarahnya sejak dibangun
pada tahun 1994 dan
diresmikan oleh Panglima
TNI Jendral TNI LB
Moerdani pada tanggal 27
Februari 1988, Gereja dengan
luas bangunan kurang lebih
3200 meter baru pertama kali
mendapat kesempatan untuk
direnovasi besar. Walaupun
secara bertahap pihak
pengelola sudah ada upaya
untuk melengkapi fasilitas
yang diperlukan namun sesuai
perkembangan zaman dan
melimpahnya Jemaat maka

diperlukan renovasi.
Gereja Oikumene
Bahtera Kasih Korps
Marinir yang pengelolaanya
dibawah pimpinan Letkol
Marinir BP Nainggolan
direncanakan proses renovasi
akan memakan waktu satu
setengah tahun.

Hadir dalam acara
peletakan batu pertama
renovasi Geraja tersebut
Pendeta GPIB Omik
Kaharudin STA, Romo
Paroki Jagakarsa, PGDI
Pendeta Sonny Lapian dan
PDT HKBP Pendeta WK
Siahaan. (MD)

Amalsyah Tarmizi, dan
Komandan Pangkalan TNI
AL Lampung Kolonel Laut
(P) Sugiharto Andreas.
Setelah kunjungan
Dankodiklat TNI AD, pada
27 Maret 2012, Brigif-3
Marinir menerima kunjungan
Kapolda Lampung
Brigjen Pol Drs
Jodie Rooseto
beserta jajarannya.
Kunjungan orang
nomor satu di
jajaran Polda
Lampung tersebut
bertepatan dengan
apel kesiapan
Brigif-3 Marinir

dalam mengantisipasi situasi
yang berkembang saat itu,
mengingat di beberapa
wilayah Indonesia termasuk
di Ibu Kota Jakarta marak
terjadi demo unjuk rasa
menentang rencana kenaikan
BBM.
Selesai melihat apel
kesiapan, Kapolda beserta
jajaran melakukan Tour
Facilites dengan menaiki
Tank PT-76 mengelilingi
Ksatrian Brigif-3 Mar
yang selanjutnya diakhiri
dengan acara ramah tamah
dan menembak pistol di
lapangan tembak Jumaryo.
***

Brigif-3 Marinir Terima Kunjungan

Dankodiklat TNI AD
dan Kapolda Lampung
rigif-3 Marinir
menerima kunjungan
Komandan Komando
Pendidikan dan
Latihan (Dankodiklat) TNI
AD Letjen Gatot Normantio,
Selasa (20/3).
Kunjungan orang nomor
satu di jajaran Kodiklat TNI
AD ini dalam rangka meninjau
kesiapan dan orientasi
medan latihan tempur yang

B

rencananya akan dilakukan
September mendatang di
Pantai Caligi Batu Menyan
Kec. Padang Cermin Kab.
Pesawaran, Lampung.
Kunjungan Komandan
Kodiklat TNI AD ini
disambut langsung oleh
Komandan Brigade Infantri
3 Marinir Kolonel Marinir
Hardimo, Komandan Korem
043/Gatam Kolonel CZI
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Yonif-1 dan Yonif-5 Marinir Juara Bersama

Danbrigif-1 Marinir Cup 2012
urnamen Sepak Bola
antar satuan/batalyon
“Danbrigif-1 Marinir
Cup tahun 2012”
dalam rangka memperingati
ulang tahun Brigif-1 Marinir
yang ke-49, telah berakhir
dengan digelarnya partai
inal yang mempertemukan
Yonif-1 Marinir berhadapan
dengan Yonif-5 Marinir.
Partai inal yang digelar
di lapangan sepak bola
Brigif-1 Marinir, Senin,
(13/2), dengan hasil Juara
Bersama untuk Yonif-1
Marinir dan Yonif-5 Marinir,
karena sejak awal hingga
waktu 2 x 45 menit berakhir
kedudukan tetap 0-0, setelah
diadakan adu tendangan
penalti, kedudukan juga
tetap sama 5-5, akhirnya
Komandan Brigif-1 Marinir

T

yang saat itu masih dijabat
Kolonel Marinir Amir Faisol
menetapkan untuk Yonif-1
Marinir dan Yonif-5 Marinir
sebagai Juara Bersama.
Sementara itu di partai
pertama, yaitu perebutan Juara
Ketiga, Yonzeni-1 Marinir
tampil sebagai pemenang dan
berhak menyandang juara
ketiga setelah mengalahkan
Yonangmor-1 Marinir dengan
skor 2-0, untuk topscorer
diraih oleh Praka Marinir
Syai’i dari Yonif-1 Marinir
dengan 11 gol.
Dengan berakhirnya
turnamen Sepak Bola antar
satuan/batalyon “Danbrigif-1
Marinir Cup tahun 2012”,
maka berakhir pula rangkaian
kegiatan dalam rangka
peringatan ulang tahun
Brigif-1 Marinir yang ke-49

tahun 2012.
Ketua Panitia pelaksana
turnamen, Letkol Mar
Dodi Mugiat mengatakan,
selama turnamen ini, telah
menghasilkan 87 gol, 2 kartu
merah dan 64 kartu kuning.
Turut hadir dan
menyaksikan jalannya
inal sepak bola ini antara
lain Komandan Lanmar

Surabaya, Kolonel Marinir
M. Hari, Komandan Resimen
Arteleri-1 Marinir, Kolonel
Marinir Ichwan Dargianto,
Komandan Resimen Bantuan
Tempur-1 Marinir, Kolonel
Marinir Nuri Andrianis
Jatmiko, para Asisten
Kaspasmar-1 dan para pejabat
Marinir wilayah Surabaya.
***

dengan beragam tenue serta
senjata yang digunakan.
Sedangkan untuk konvoi
kendaraan, Yonmarhanlan XI
menurunkan kendaraan KIA,
Truk Reo dan perahu karet.
Kirab kota di mulai dari
lapangan Mandala dan inish
di lapangan Pemerintah
Daerah tepat di depan kantor
Bupati Merauke. Kegiatan ini
di ikuti oleh seluruh elemen
masyarakat serta instansi
pemerintah dan swasta.
Beberapa hari

sebelumnya, tepatnya
Sabtu (4/2) masih dalam
rangkaian Ulang Tahun
kota Merauke, 5 personil
Yonmarhanlan XI
mengikuti kegiatan Rawa
Rana Rally yang bertempat
di Taman Nasional Wasur
Merauke. Kegiatan tersebut
di ikuti oleh para pelajar,
Instansi pemerintah, serta
TNI dan Polri yang berada
di Kota Merauke.

Kirab Kota
Prajurit Yonmarhanlan XI Merauke
rajurit
Yonmarhanlan
XI Merauke turut
meramaikan kirab
kota dalam rangka Hari
Ulang Tahun kota Merauke
yang ke-110 tahun 2012,

P

Kamis (9/2).
Dalam acara kirab kota
tersebut, Yonmarhanlan XI
menurunkan kurang lebih 80
personil di pimpin langsung
Danyonmarhanlan XI Mayor
Marinir Sulistyo Tri Yuliarto,

***
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PROFIL MARINIR

Kebut Gunung Lumpur
Prajurit Yonangmor-1 Marinir
alam rangka
Latihan Perorangan
Dasar (LPD)
Batalyon Angkutan
Bermotor-1 Marinir
(Yonangmor-1 Mar) yang
dikomandani Mayor
Marinir Heri Darsono
melaksanakan gerak jalan
atau kebut gunung dan rawa
di daerah Karang Pilang,
Gresik dan sekitarnya,
Kamis lalu (8/3)
Kegiatan kebut
gunung yang dipimpin
Palaklat Kapten Marinir
Edo S dilaksanakan seluruh
Prajurit Yon Angmor-1 Mar
dengan mengunakan tenu
PDLT lengkap berangkat
dari depan Yonangmor-1

D

Marinir menuju desa
Sumberan dilanjutkan
menuju perempatan
PLN Bangkingan belok
kiri balik menuju jalan
AMD Bangkingan,
dilanjutkan menuju
Jogging Trak Kesatrian
Marinir Sutedi
Senaputra menuju
arah cerobong asap SD
Hangtuah dengan melewati
rawa rawa dengan menempuh
jarak kurang lebih 15 Km.
Sebelum pelaksanaan
Danyonangmor-1 Mar
mengatakan latihan ini untuk
melatih dan mengingatkan
kembali bahwa anggota
Yonangmor-1 Mar pada

dasarnya adalah Pasukan
Infantri yang mempunyai
kemampuan kesenjataan
yaitu Angkutan. Danyon juga
berpesan agar personelnya
selalu ingat kemampuan
masing-masing, “ Ingat dan
ukur kemampuan kalian
masing masing jangan sampai
melampaui kemampuan

kalian sehingga
mengakibatkan kejadian
yang fatal “ tegasnya
Ikut dalam
kebut gunung ini
Danyonangmor-1 Mar
beserta seluruh perwira di
jajaran Yonangmor-1 Mar
***

Latihan Berganda & Kebut Gunung Salahutu
Prajurit Yonmarhanlan IX Ambon

P

rajurit Marinir
yang tergabung
di Yonmarhanlan
IX Ambon dan
merupakan Satlak dari
Pasmar-1 Korps Marinir
harus tetap meningkatkan
dan mempertahankan
profesionalismenya sehingga
kedepan dapat melaksanakan
tugas sebagai pasukan
pendarat amibi,
Seluruh personel
prajurit Yonmarhanlan
IX
dibawah Pimpinan
Latihan Danyonmarhanlan
IX Mayor Marinir Efhardian
melaksanakan Latihan yang
tertuang pada LPD / LPK
TW I TA. 2012 dan dikemas
dalam Latihan Berganda dan
Kebut Gunung Salahutu.
Kegiatan latihan dilaksanakan
selama 2 hari mulai hari Sabtu
dan Minggu tanggal 14-15
April 2012.
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Pada hari pertama,
Sabtu ( 14/04/2012) latihan
dimulai dari Ds Waai Kec.
Tulehu dengan membelah
lereng ketinggian Gunung
Salahutu sampai dengan
tempat Rekreasi P. Liang
yang merupakan tempat akhir
latihan. Setelah menerima
arahan dan pengecekan
kesiapan pelaku oleh Pasiops
Yonmarhanlan IX Kapten
Marinir Agus Hariyanto
maka Prajurit Yonmarhanlan
mulai bergerak yang dibagi
menjadi 10 Tim, tiap – tiap
Tim berjumlah 7 personel.
Selama perjalanan yang
dilalui serta dihadapkan
dengan medan yang berat
berupa ketinggian dan
lereng yang cukup terjal,
Prajurit Yonmarhanlan
harus melaksanakan
beberapa problem. Problem
pertama yang mereka temui

sepanjang route
perjalanan adalah
River Crosing
( Menyeberang
sungai dengan
seutas tali),
Pengetahuan Keslap
(Kesehatan Lapangan ) dan
uji pengetahuan IMMP
meliputi membaca peta,
reseksi dan mengompas.
Problem berikutnya
berupa Menembak Reaksi
yang dilaksanakan perorangan
tiap tiap tim dengan
menembak sasaran yang
disamarkan di sebelah kiri
dan kanan tebing anak sungai
di lereng Gunung Salahutu.
Setelah melaksanakan
seluruh rangkaian
problem hari pertama
Prajurit Yonmarhanlan IX
melaksanakan hourbouring
dan pada kesempatan tersebut
mereka memasak bekal

berupa natura dengan fasilitas
yang ada disekilingnya.
Memasuki hari kedua
Minggu (15/04/2012 )
Prajurit Yonmarhanlan IX
melanjutkan perjalanan
menuruni lereng Gunung
Salahutu dan masih ditemui
juga beberapa ketinggian
untuk sampai ke Finish
(Pantai Liang ). Problem yang
ditemui berupa pengetahuan
GPS ( Global Positioning
System ), Merayap Tali,
Pengetahuan Tali Temali
dan sekaligus tiap Tim
mempraktekannya dan Body
Heasty Reppling menuruni
tebing dengan kemiringan +
700 . ***
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RAPJ Puskopalmar ke-25 TB 2011
sisten Personil Korps
Marinir Kolonel
Marinir Ichwan
Dargianto mewakili
Komandan Korps Marinir
membuka secara resmi Rapat
anggota pertanggungjawaban
Pengurus dan Pengawas
Puskopalmar (Pusat Koperasi
Angkatan Laut Marinir),
Jum’at (29/03) di gedung
Balai Prajurit Trian Marinir
Hartono Cilandak Jakarta
Selatan.
Rapat Anggota
Pertanggungjawaban yang
bertema “Melalui karya
nyata dengan pemberdayaan
Kopal yang tunggal,
integral dan viramidal kita
wujudkan kemandirian dan
perkuatan modal Kopal guna
meningkatkan kesejahteraan
anggota Kopal beserta
keluarganya”.dihadiri seluruh
Kepala Primer Koperasi
Angkatan Laut Marinir
(Kaprimkopalmar) dijajaran
Puskopalmar. Susunan acara
diawali dengan laporan
ketua panitia RAPJ ke 25
Mayor Marinir Sunarno
kepada Aspers Dankormar,
kemudian dilanjutkan dengan
sambutan Kepuskopalmar
Kolonel Marinir Bambang
Suryo Aji,sambutan

A

Dekopinwil yang diwakili
oleh Drs Sigit Priantono,
sambutan Kaum Inkopal
diwakili Kol Laut (K) R Gatot
Kuncoro,SE,MM, sambutan
Kabid AdvokasiFasilitas
Dekopin wilayah Jakarta Drs
Sigit Priyanto dan terakhir
sambutan dari Kadis UKM &
Perdagangan Dr Ir YuLiani
Purwaningsih..
Pada akhir rangkaian
sambutan tampil Aspers
Dankormar untuk
membacakan amanat
tertulis Dankormar. Diawal
amanatnya Mayjen TNI
(Mar) M Alfan Baharudin
menyampaikan “RAPJ
merupakan wahana formal
untuk menampung dan
mewadahi ide dan aspirasi
anggota dalam mencari solusi
terbaik untuk memecahkan
masalah yang dihadapi,
sekaligus dapat digunakan
sebagai bahan masukan untuk
merumuskan kebijakan dan
langkah-langkah strategis
kedepan dalam pembinaan
dan pengembangan unitunit usaha Puskopalmar”.
Diamanatnya yang lain
Dankormar berharap
kedepan untuk unit-unit
usaha Puskopalmar akan
terus maju serta dampaknya

Latihan TW I
Prajurit Denma Mako Kormar
alam rangka
membina
kemampuan dasar
prajurit,
personel
Detasemen
Markas Markas
Komando Korps
Marinir (Denma
Mako Kormar)
melaksanakan
latihan Cross
Country (CC)

D

di kawasan Bhumi Marinir
Cilandak, Jakarta Selatan,

benarbenar dapat
dirasakan oleh
para prajurIt
Marinir
dan seluruh
keluarganya .
Pada akhirnya
orang nomor
satu di Korps
Marinir
menghimbau
kepada seluruh jajaran
Puskopalmar agar terus
memberikan pelayanan
terbaik kepada konsumen,
anggota dan keluarganya
sehingga akan terjallin
hubungan kerja yang saling
menguntungkan antara
koperasi dan anggotanya.
Dankormar selaku
Pembina Puskopalmar
tidak lupa menanugrahkan
penghargaan kepada tiga
orang Kaprim terbaik,
karena kiprahnya dalam
membantu peningkatan
kesejahtraan kepada seluruh
anggota Prajurit Marinir di
Kolaknya masing-masing
melalui pelayanan koperasi.
Diantara Keprim yang terbaik
itu pertama Keprim Brigif 2
Mar Kapten Marinir Sukirno,
kedua Keprim Menkav 2 Mar
Lettu Marinir Toto R Sopandi
Rabu (14/3).
Latihan yang dipimpin
langsung Perwira Staf
Operasi (Pasops) Denma
Mako Kormar Mayor Marinir
Isna Mukhsin Abdilah ini
merupakan salah satu materi
latihan Triwulan
(TW) I TA. 2012
prajurit Denma
Mako Kormar.
Sehari sebelumnya,
Selasa (13/3)
telah dilaksanakan
latihan renang di
Kolam Renang
Marinir Cilandak.
Direncanakan,

dan Keprim Menart 2 Mar
Kapten Marinir H Daniel
Sirait
Sebelum acara inti RAPJ
Puskopalmar dilanjutkan
panitia menghentikan kegiatan
sejenak guna melaksanakan
ramah tamah dan istirahat
minum kopi. Selanjutnya
rapat dilanjutkan dengan
terlebih dahulu membentuk
panitia sidang yaitu memilih
Ketua Sidang, Sekretaris
dan Bendahara. Setelah itu
acara pokok baru dilanjutkan
yang dipimpin kepala
sidang terpilih Mayor Mar
Dr. H. Abdurahman, SH
MH, MM. Rapat berjalan
lancar dan aman sampai
ketua sidang mengetuk palu
pertanda berakhirnya acara
dan dilanjutkan dengan foto
barsama.
(MD)

materi latihan selanjutnya
berupa menembak senapan
panjang dan pistol di
lapangan tembak Letnan
Karno, Kesatrian Marinir
Hartono, Cilandak, Jakarta
Selatan.
Meskipun sehariharinya bergelut dengan
pekerjaan staf, latihan TW
bagi prajurit Denma Mako
Kormar merupakan latihan
wajib yang harus diikuti.
Latihan ini dilaksanakan
secara rutin dengan bobot
materi bertingkat dari TW I
hingga TW IV.
***
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Brigif-3 Marinir
Realisasikan Perumahan Prajurit
ara prajurit Brigif-3
Mar kini menempati
Perumahan Prajurit
Puri Gebang Indah
yang berada di Desa Gebang
Kec.Padang Cermin Kab.
Pesawaran, Lampung Selatan.
Seiring dengan kebijakan
Komandan Korps Marinir
agar seluruh Prajurit yang
berdinas di lingkungan
Brigif–3 Mar membawa
anggota keluarganya ke
wilayah Lampung. Komandan
Brigif–3 Mar Kolonel Marinir
Hardimo berkomitmen dan
terus berupaya merealisasikan

P

dengan membantu proses
perpindahan prajuritnya agar
cepat membawa keluarganya
ke Lampung. Diharapkan
dengan berpindahnya para
keluarga prajurit ke Lampung
dapat membawa dampak
yang positif bagi kesatuan
dan lingkungan tempat
mereka tinggal kelak, pada
akhirnya dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi
wilayah serta percepatan
kemajuan pembangunan
terutama di wilayah sekitar
kesatrian Brigif-3 Mar.
Berkaitan dengan hal

tersebut, Kepala Dinas
perawatan personel TNI AL
(Kadiswatpersal) Laksamana
Pertama (TNI) Sumadi
mengadakan peninjauan ke
Perumahan Prajurit Puri
Gebang Indah yang berada
di lokasi Desa Gebang
Kec. Padang Cermin Kab.
Pesawaran, Lampung Selatan,
Jumat (9/03).
Dalam kunjungannya
Kadiswatpersal Laksamana
Pertama (TNI) Sumadi
didampingi oleh Danbrigif–3
Mar Kolenel Mar Hardimo,
Kadisminpers Kormar
Kolonel Mar Endang Taryo,
Kasubdisjaspers Kolonel
Laut (KH) Sony Santoso, Ka
BP Tablin Kolonel Laut (S)
Hogi Suprayogo, Kasubsi
PPNB Mayor Laut (S) Abdul

Razak, Pasops Brigif–3 Mar
Letkol Mar Ahmad Fajar,
Danyonif–7 Mar Letkol Mar
Sunarko, serta para Perwira
Staf jajaran Brigif–3 Mar.
Dalam arahan
Kadiswatpersal
menyampaikan pesan Kasal
kepada seluruh Prajurit di
Brigif–3 Mar bahwa Kasal
mengucapkan terima kasih
kepada seluruh prajurit yang
mendukung program ini
sehingga dapat terlaksana
dengan baik. Lebih lanjut
Kadiswatpersal juga
menyampaikan kebijakan dari
Aspers Kasal tentang validasi/
penempatan personel,
“prajurit Brigif–3 Mar yang
mempunyai perumahan
disini harus bersyukur
karena apabila ada validasi/
penempatan personel, prajurit
tersebut masih tetap berada di
Lampung ini, adapun pesonel
yang akan dipindahkan adalah
personel yang berdinas di
pulau Jawa”, jelasnya.
Sebelum mengakhiri
kunjungannya, Kadiswatpersal
beserta rombongan
berkesempatan meninjau
pembangunan yang ada di
kesatrian Brigif–3 Marinir.
***

Keluarga Besar Yontankib-1 Marinir

Ceria Bersama Keluarga
eluarga besar
Batalyon Tank
Amibi-1 Mar
melaksanakan
liburan Outbond di “the
Royal Trawas Camp”,
Trawas- Mojokerto. Tujuan
dari acara ini adalah rekreasi
bersama untuk menciptakan
kegembiraan dan menjalin
keakraban keluarga besar
Batalyon Tank Amibi -1
Mar
Pada kegiatan tersebut
diawali pembukaan handle
royal camp kemudian di
lanjutkan ice breaking, fun

K
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game (magic karpet, dance
with drum, water transfer,
trimasketer), sirkuit
game, spider
web, berlin wall,
high rope, lying
fox, electone, api
unggun dan war
game AirSoft Gun.
Bahkan semakin
meriah saat
melaksanakan game
anak - anak.
Rekreasi ini
menyuguhkan udara
segar yang tak dapat
di peroleh dalam

kehidupan sehari - hari di
perkotaan, udara segar ini
baik sekali untuk kesehatan
tubuh kita. Tubuh sehat
,jiwa sehat dan pikiran
pun sehat sehingga akan

memperoleh kebugaran
tubuh yang bermuara
pada keberhasilan dalam
melaksanakan kedinasan.
***
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Pelepasan Satgas Ambalat
omandan
Pasmar-1 Brigadir
Jenderal TNI
(Mar) Tommy
Basari Natanegara melepas
keberangkatan prajurit
Korps Marinir yang
tergabung dalam Satuan
Tugas Marinir Ambalat
XIV di lapangan Apel
Yonif-5 Marinir, Ujung,
Surabaya, Kamis, (29/3).
Dalam amanatnya
didepan 130 prajurit,
Komandan Pasmar-1
mengatakan, Satgas
ambalat merupakan
penugasan yang tidak
ringan, karena selain harus
mengamankan areal blok
Ambalat yang sedang
diklaim oleh negara
tetangga, juga sebagai
Satgas aju TNI AL yang
berada di blok Ambalat
untuk siap digeser sebagai
pasukan pertama yang
akan menghadapi konlik

K

dengan negara tetangga,
sekaligus sebagai satuan
barisan terdepan dalam
menjaga kedaulatan dan
keutuhan NKRI
Untuk itu tugas ini
perlu disiapkan serius,
mulai dari personel dan
materialnya, selain itu
seluruh anggota satgas
dituntut untuk memiliki
mental, isik, loyalitas
dan pengabdian yang
tinggi dengan didukung
pengetahuan teknik, taktik,
intelijen lawan, geograi dan
demograi lokal sehingga
setiap anggota satgas dapat
mengerti dan memahami
tugas pokok yang akan
dilaksanakan di daerah
penugasan. “Tugas ini penuh
dengan tantangan dan resiko
yang tinggi, selain harus
siap 1x24 jam untuk digeser
ke titik rawan, juga yang
paling berbahaya adalah
melawan kejenuhan dan

Pelepasan Satgas Puter XII
ebanyak 118
Prajurit Marinir dari
Batalyon Infanteri
– 7 Marinir yang
tergabung dalam Satgasmar
Pam pulau terluar XII
dilepas oleh Komandan
Brigif – 3 Marinir Kolonel
Mar Hardimo dalam upacara
resmi di Pelabuhan Pelindo
Panjang Bandar Lampung

S

pada hari Sabtu tanggal 31
Maret 2012. Pasukan yang
diberangkatkan dengan
menggunakan KRI Teluk
Manado dengan nomor
Lambung 537 ini akan
menempati empat pulau
terluar di wilayah Indonesia
bagian barat antara lain
Pulau Rondo, Pulau Nipah,
Pulau Berhala dan pulau

pengendalian diri sendiri
selama penugasan,” tegas
orang nomor satu di jajaran
Pasmar-1 itu.
Selain itu, Komandan
Pasmar-1 juga mengharapkan
agar seluruh anggota
Satgasmar Ambalat XIV
selalu menjaga stamina,
mental kejuangan dan
loyalitas agar kehormatan
dan kepercayaan yang
diberikan oleh negara dapat
dilaksanakan dengan baik
demi mengharumkan Korps

Marinir, TNI AL, TNI,
bangsa dan negara.
Turut hadir dalam
kesempatan itu Kepala Staf
Pasmar-1 Kolonel Marinir
Dedi Suhendar, Danbrigif-1
Mar Kolonel Marinir Amir
Faisol, Danmenart-1 Mar
Kolonel Marinir Markos,
Danmenkav-1 Mar
Kolonel Marinir Sarjito,
Danmenbanpur-1 Mar
Kolonel Marinir Nurri A.
Jatmika dan para Asisten
Kaspasmar-1 .***

sekatung dengan Komandan
Satgas Kapten Marinir
Wira Dharma Lumbangaol.
Sebelum berangkat ke
daerah penugasan, prajurit
tersebut telah melaksanakan
latihan pra satgas selama
1 minggu di Pantai Caligi
Batumenyan Padang Cermin
serta pembekalan tentang
perkembangan situasi dan
kondisi daerah penugasan.
Dalam amanatnya
Danbrigif – 3 Mar
mengatakan pada dasarnya
penugasan di pulau terluar
yang akan dilaksanakan
merupakan tugas yang
sangat mulia bagi seorang
prajurit sebagai komponen
pertahanan negara yaitu
merupakan tugas untuk
menjaga keutuhan dan
kedaulatan wilayah
NKRI dan tugas untuk

mempertahankan martabat
bangsa di mana batas wilayah
laut di daerah tersebut akhir
akhir ini semakin memanas
dengan dipindahkannya
beberapa patok sebagai tanda
perbatasan diantara kedua
negara yang menjadi konlik
antara Indonesia dengan
negara tetangga. Maka dari
itu dibutuhkan prajurit –
prajurit yang tangguh baik
isik dan mentalnya untuk
menjaga daerah perbatasan
tersebut.
Dalam upacara tersebut
turut hadir Wadan Brigif–
3 Mar Letkol Mar Agus
Sunardi, Danyonif – 7 Mar
Letkol Mar Sunarko,S.sos,
Danyonif – 9 Mar Letkol
Mar I Dewa Gede Wirawan,
dan Para perwira staf Brigif –
3 Mar serta tamu undangan
yang lain. ***
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Sambungan dari hal 6

Pukul 03.00 Marinir di
organisir lagi menjadi 4 Tim
terdiri dari : Tim 1 dpp Lettu
Mar Aris W, Tim 2 Dpp Lettu
Mar Ready Oktapriadi, Tim
3 Lettu Wahyu , Tim 4 Letda
Mar Antok P.K,
Pukul 03.30 Tim 1
Dpp Lettu Mar Wahyudi
Kurniawan, Wadan Tim Lettu
Mar Lukman dengan jumlah
14 personil. Bergerak menuju
ke atas gunung melalui Jalur
Cidahu, masuk Pos Bajuri
kemudian menuju ke Helly
Pad Seffron, dari sini bergerak
menuju ke kawah Ratu.
Pukul: 08.00 ada info
lokasi jatuhnya pesawat dari
foto udara, setelah ploting
koordinat , Danyonif - 2
memutuskan utk mencari jalur

terdekat. Basarnas merujuk
ke daerah Pasir Pogor,
Namun Tim Marinir memilih
rute daerah Cigombong.
Selanjutnya 3 Tim pasukan
Induk bergeser ke daerah
Cigombong. Dengan waktu
tempuh 2 Jam berkendaraan
akhirnya kami masuk ke desa
Logi, tanpa istirahat Tim
Marinir langsung di bagi 3
sesuai Timnya kemudian di
bagi dalam 3 Rute besar, yaitu
Rute Pasir Jaya,
Palalangon dan Loji.
Dalam perjalanan
ini Danyonoif 2
mengikuti rute
Tim 3 yaitu daerah
loji, Danyon Taiib
2 ikut bergerak
bersama Tim 1

Melakukan evakuasi
korban sesaat
setelah ditemukan
(kiri) dan foto
bersama sebagian
anggota Tim SAR
Marinir (bawah)

Serpihan pesawat
Sukhoi yang hancur
(atas), bagian
tubuh salah satu
korban (kanan atas)
dan korban yang
tergantung di pohon
(kanan)

melalui rute Pasir jaya.
Dalam rombongan ini
turut juga Anak dari
salah Korban Sukhoi,
dan beberapa relawan. Tim
Marinir dalam perjalanannya
membawa 3 hari bekal logistik.
Dan 3 botol air Mineral.
Sekitar Pukul 18.00
seluruh Tim istirahat dan
berbivak setelah menempuh
perjalanan selama 10 Jam.
Waktu tempuh setelah ada
jalan masing – masing rute
berbeda, antara 5 – 8 jam.
Jumat pukul 06.00
Pasukan kembali begerak
setelah 1 jam bergerak
pasukan dari Tim 2 dpp letnan
Ready melaporkan sudah
melihat puing pesawat bagian

sayap dan ekor. Selanjutnya
Letkol Marinir Oni Junianto
memerintah terus turun
sampai ke lokasi.
Pukul 10.20 Tim
2 berhasil menemukan
mayat pertama kemudian
mengumpulkan beberapa
mayat dengan jumlah
pertama 8 mayat. Selanjutnya
Tim yang didepan tersebut
membuat jalan untuk jalur
evakuasi.
Hari-hari berikutnya
kegiatan Tim adalah
melakukan evakuasi dari
bawah lereng dengan
ketinggian -+ 300 meter ke
atas puncak 1 yang memiliki
ketinggian 2215 meter dari
air laut. Logistik di dukung
lewat udara dan khusus
Marinir didukung juga lewat
darat. Cuaca di atas sangat
dingin dan tidak ada sumber
air sehingga utk air minum
mengandalkan dari dorongan
logistik.
Setiap hari Tim Marinir
ada yang Turun ke Posko
untuk melakukan dorongan
logistik.
(tim SAR Marinir)
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