PENGANTAR REDAKSI

Kembalinya
Predikat Juara Umum
ungguh luar biasa!
demikian kalimat yang
pantas kita ungkapkan
kepada atlet-atlet
Marinir yang berlaga dalam
Porwilbar dan Porwiltim
2012.
Betapa tidak, Atlet
Porwiltim berhasil
mempertahankan tradisi
Juara Umum sedangkan
atlet Marinir yang berlaga di
Porwilbar berhasil merebut
kembali predikat Juara Umum
yang sebelumnya terlepas dari
tangan Marinir.
Dalam Porwilbar
TNI AL tahun 2012,
kontingen Marinir Wilayah
Barat (Marwilbar) yang
mengirimkan 163 atlet dan

S

predikat Juara Umum dengan
perolehan medali 6 emas,
8 perak dan 1 perunggu.
Sedangkan untuk Porwiltim,
dari enam cabang olah
raga yang dipertandingkan,
Marwiltim berhak
menyandang Juara Umum
Porwiltim tahun 2012 dengan
perolehan 5 emas, 1 perak dan
1 perunggu. Selain merebut
Juara Umum, supporter dari
Marinir juga dinobatkan
sebagai supporter terbaik.
Keberhasilan para atlet
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Marinir. yang berhasil
mengembalikan tradisi
Juara Umum tersebut dalam
majalah Marinir edisi No.
135/ Agustus 2012 kali ini
diturunkan ulasannya dalam
bentuk Laporan Marinir.
Materi lain yang penulis
siapkan untuk pembaca yang
budiman adalah beberapa
rubrik khas majalah Marinir.
Untuk Laporan Marinir,
selain tersebut di atas
diturunkan pula ulasan
mengenai Latihan pendaratan
Caligi Lampung. Latihan yang
melibatkan unsur gabungan
tersebut ditinjau langsung
oleh Dankormar Mayjen TNI
(Mar) M. Alfan Baharudin
dan empat Perwira Marinir
Kerajaan Thailand (dalam
rangka penjajakan latihan
bersama antara Marinir
Indonesia-Thailand).
Laporan berikutnya yang
menjadi pilihan redaksi adalah
Latihan pembebasan sandera
yang bersandi “Operasi
Ronggolawe” dan Marinir
tambah 50 Bintara Baru.
Untuk Pengetahuan
Militer, pembaca dapat
menyimak jalannya operasi
pendaratan Inchon yang

fenomenal di bawah pimpinan
Jenderal Douglas Mac Arthur.
Berikutnya diturunkan
Tanjungpinang sebagai “Hiu
Perkasa Marinir di Ujung
Bumi Segantang Lada”.
Khusus untuk Opini
Militer, disiapkan tulisan
tentang Perlunya Optimalisasi
Pembinaan Kemampuan
Fisik Prajurit Korps Marinir.
Sedangkan untuk Pengalaman
Militer diturunkan tulisan
menarik “Senyum 2 cm Peace
Keeper” yang mengungkap
makna dan keuntungan
senyum seperti senyum
dapat menambah teman,
menambah sahabat dan
menambah relasi. Senyum
juga dapat membentuk
pribadi lebih menawan serta
dapat melancarkan rezeki,
melancarkan pekerjaan dan
menaklukkan kerasnya hidup.
Tulisan menarik lainnya
adalah cerita kepahlawanan
seorang Marinir “Sertu
Marjono” di Timor-Timur
(sekarang Timor Lesete)
saat tergabung dalam
operasi Pasmar 4. Bagi Sertu
Marjono gugur di medan
tempur merupakan suatu
kebanggaan dan kehormatan
yang tak ternilai harganya,

apalagi bila itu dilakukan
untuk menyelamatkan
rekan-rekannya yang
terdesak kekuatan musuh
yang lebih besar. Dengan
keberanian yang luar biasa,
ia rela bermanuver seorang
diri, memporakporandakan
kekuatan musuh, menembak
mati 7 orang, sebelum
akhirnya ia terkulai jatuh ke
pangkuan ibu pertiwi dengan
tubuh berlumuran darah.
Untuk rubrik Selingan,
beberapa masalah yang
diangkat antara lain mengenao
keberhasilan prajurit
pencarian korban tenggelam,
kisah keberhasilan seorang
anak Kopral Marinir dan
mengenal medan latihan
Demikian sekilas isi
majalah Marinir edisi kali ini.
Selama membaca,
dan Bravo Marinir !
Pemimpin Redaksi
Sumarto
Letkol Marinir Nrp. 10420/P
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LAPORAN MARINIR

SERBUAN AMFIBI MARINIR DI PANTAI CALIGI

Pada 17 Juli 2012 lalu, Pantai Caligi Lampung dibombardir oleh Marinir. Bahkan untuk
merebut dan menguasai kembali pantai yang telah dikuasai “musuh”, 1 Batalyon Tim
dengan dukungan peralatan dan persenjataan yang cukup lengkap melibatkan
sejumlah alutsista terbaru yang dimiliki Korps Marinir. Inilah sebagian dari skenario
sejumlah Perwira dari Marinir kerajaan Thailand.

LAPORAN MARINIR

14 OPERASI RONGGOLAWE DI TUBAN
Baku tembak antara pasukan Anti Teror dengan teroris berlangsung sengit di Tuban.
Awalnya kelompok teroris dengan kekuatan 8 personel berhasil menguasai terminal
penimbunan dan penyaluran BBM wilayah timur di Tuban serta menyandera beberapa
“Operasi Ronggolawe” dengan mengirimkan tim anti teror terbaiknya. Hasilnya,
kemampuan tim negosiator akhirnya tim anti teror berhasil melumpuhkan para teroris
dan membebaskan sandera dalam waktu yang tidak terlalu lama.
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JAKPIM

omandan Korps Marinir (Dankormar)
Mayjen TNI (Mar) M. Alfan Baharudin
menerima kunjungan Komandan Marinir
Republik Korea (Republic Of Korea/
ROK Marine) Letnan Jenderal Lee Ho Yeon di
Bhumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis
(12/7)
Acara Kunjungan tersebut dalam rangka
mempererat hubungan kerjasama Marinir kedua
negara, terutama Korps Marinir TNI Angkatan
laut dengan Republic Of Korea/ROK Marine yang
sudah terjalin baik selama ini.
Kunjungan orang pertama di ROK Marine
tersebut diawali dengan upacara penyambutan
secara militer di lapangan apel Brigif-2 Marinir
Cilandak, pada acara tersebut Dankormar
menyematkan baret ungu kebanggaan Korps
Marinir kepada Letnan Jenderal Lee Ho Yeon,
kemudian melaksanakan foto bersama di depan

K
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Gedung Cakra Brigif-2 Mar, selanjutnya rombongan
menuju kesatrian Arthur Solang untuk menyaksikan
demonstrasi kemampuan para prajurit Denjaka
(Detasemen Jala Mangkara) yang merupakan satuan
anti terror aspek laut TNI AL.
Usai kegiatan di Mako Denjaka dilanjutkan dengan
tour facility, dan rangkaian acara kunjungan di akhiri
dengan acara ramah tamah di Gedung Cakra, sepanjang
perjalanan rombongan menyaksikan unjuk ketangkasan
prajurit Marinir dalam melaksanakan kegiatan bela diri
karate, halang rintang, drill artileri medan, tarzan cross
serta menembak sniper.
Selama berkunjung Komandan ROK Marine yang
didampingi istri Ny. Lee Ho Yeon berkesempatan
memberikan cindermata yang diterima oleh
Danbrigif-2 Mar Kolonel Marinir Suhartono, serta
pemberian cindermata oleh Ny. Nita Alfan Baharudin
kepada Ny. Lee Ho Yeon.
(ltd mar m. dian)
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seorang prajurit.
Sewaktu masuk sekolah
menengah pertama (SMP
Khatolik Krian Sidoarjo
tahun 1998), putra dari
bapak Bambang Suwardjoko
(purnawiran TNI AL/
Marinir) dan ibu Ninik
Djuwarni ini sudah
diperkenalkan dengan
olahraga Karate, dari situlah
Rizal mulai menekuni olah
raga tersebut yang menuntut
seseorang bermental baja
dan disiplin tinggi. Pada
tahun 2003 Rizal diterima
menjadi prajurit TNI AL dan
melaksanakan pendidikan
Secatam PK XXIII Gel
II, setelah melaksanakan
pendidikan Marinir di
Kodikmar, suami dari Ros
Mawar itu ditempatkan di
Batalyon Infanteri-3 Marinir
Macan Hitam, yang saat ini
didalam lingkungan Batalayon
telah terbentuk Dojo KarateDo Shiroite Marinir yang
kesehariannya dilatih oleh
simpe Serda Mar Maryadi
dan Koptu Mar Febru serta
sebagai pelindung Dojo
tersebut Komandan Batalyon
Infanteri-3 Marinir Letkol
Marinir M.Reza Suud.
Dari situlah ayah dari
Putri Pratama Merilia
dan Sony Pramana Putra
Marinedra itu semakin dapat
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mengembangkan bakat dan
talentanya sebagai Karateka,
dari tahun ke tahun setiap ada
event pertandingan Rizal tidak

pernah absen mengikuti
setiap pertandingan
dan disetiap
pertandingan tersebut
hampir dipastikan dia
meraih prestasi.
Pemegang sabuk
hitam ini mengatakan
tujuannya bukan
untuk sekedar gagahgahan sebagai seorang
karateka namun juga
bisa menyehatkan
jasmani serta bisa
membentuk disiplin
dan mental seseorang,
dengan menguasai seni
beladiri bisa berguna
bagi orang lain.
Rizal
mengharapkan
kepada rekan-rekan Marinir
dimanapun berada terutama
yang masih muda dan
memiliki bakat dalam olah

raga Karate bisa mengikuti
jejaknya dan dia akan
berbagi pengalaman demi
mengharumkan nama Korps
Marinir.
Rasa bangga bisa
memberikan yang terbaik
untuk Kesatuan khusus Korps
Marinir serta keluarganya,
Rizal menambahkan
pencapaian prestasi ini tidak
dapat diraih tanpa dukungan
semua pihak, untuk itu
tak lupa dia mengucapkan
terimakasih atas dukungan
yang diberikan oleh seluruh
rekan-rekan Marinir dan
Komandan Batalyon
Infanteri-3 Marinir yang
selama ini selalu memberikan
support serta motivasi agar
selalu memberikan yang
terbaik di setiap kejuaraan.
Budi Abdillah

PRESTASI PRATU MAR RIZAL MARINEDRA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Juara 1 Kelas Kata Putra Kejurda Yapalis Cup 1999
Juara 2 Komite Putra Kejurda Yapalis Cup 1999
Juara 3 Komite Putra Kejurnas Maesa Cup 2000
Juara 1 Kata Beregu Putra Kejurnas Maesa Cup 2000
Juara 2 Kata Perorangan Putra Kejurnas Gubernur Cup 2001
Juara 1 Komite Putra Kejurnas Gubernur Cup 2001
Juara 1 Komite Perorangan Putra Kejurda Yapalis Cup 2001
Juara 1 Kata Beregu Putra Kejurda Yapalis Cup 2001
Juara 1 Kata Perorangan Putra Kejurnas Inkai Open 2002
Juara 1 Komite Perorangan Putra Kejurnas Inkai Open 2002
Terpilih sebagai Karateka Terbaik Kejurnas Inkai Open 2002
Juara 1 Komite Putra Kejurnas Inkai Honda Open 2002
Juara 1 Komite Perorangan Putra SeJawa Bali Kejurnas Malang Open 2002
Juara 1 Kata Perorangan Putra SeJawa Bali Kejurnas Malang Open 2002
Juara 2 Komite Perorangan Putra SeJawa Bali NTB Kejurnas Bupati Cup Buleleng 2002
Juara 3 Kata Perorangan Putra SeJawa Bali NTB Kejurnas Bupati Cup Buleleng Bali 2002.
Juara 3 Komite Perorangan antar Mahasiswa Kejurnas 11 Maret 2003
Juara 1 Komite Perorangan Putra Kejurnas Lemkari Gubernur Cup 2006
Juara 2 Komite Perorangan Putra Kejurnas Marinir Open 2006
Juara 2 Komite Perorangan Putra Kejurnas Marinir Open 2008
Juara 3 Kelas Bebas Komite Putra Kejurnas Marinir Open 2008
Juara 1 Komite Beregu Putra Kejurnas Marinir Open III
Juara 1 Komite Perorangan Putra Kejurnas Forki 2007
Juara 2 Komite Perorangan Putra Kejurda Forki 2009
Juara 1 Komite Perorangan Putra Kejurnas Wali Kota 2009
Juara 1 Komite Perorangan Putra Kejurnas Lemkari “Piala Ngura Rai” Bali 2011
Juara 1 Komite Perorangan Putra Kejurda Lemkari SeJawa Timur 2012.
Juara 2 Komite Beregu Putra Kejurnas Piala Susilo Bambang Yudoyono (SBY) 2012.
Juara 1 Komite Beregu Putra Kejurnas Piala Panglima TNI 2012.
Juara 2 Komite Perorangan Putra Kejurnas Piala Panglima TNI 2012.
Juara 3 Open Turnamen Komite Perorangan Putra Kejurnas Piala Panglima TNI 2012.
Juara 3 Komite Perorangan Putra Kejurnas Maesa Cup 2012.
Juara 1 Komite Perorangan Putra Kejurnas Wali Kota Surabaya 2012.
Juara 2 Komite Perorangan Putra Kejurnas Universitas Negeri Jogyakarta 2012.
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Penyerahan baret kehormatan
Korps Marinir kepada Komandan
ROK Marine

Melihat dari dekat parade pasukan
dari atas mobil Irup saat pelaksanaan pemeriksaan pasukan

Rangkaian Kegiatan
Komandan ROK Marine di Cilandak
Salam Komando Komandan ROK Marine dengan
Komandan Korps Marinir usai foto bersama
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Prajurit Yonkes-2 Marinir

Evakuasi Medis Udara
rajurit Batalyon
Kesehatan-2 Marinir
unjuk kemampuan
melakukan evakuasi
medis korban pertempuran
melalui udara dengan sebuah
helikopter bell milik TNI
AL, pada demonstrasi yang
diawali dengan simulasi
serbuan amphibi tersebut
ditampilkan kesigapan
para prajurit kesehatan
saat melaksanakan tehnik
Evakuasi Medis Udara
(EMU) yaitu Hoist, dimana
penanganan dan evakuasi
korban dilakukan dengan
fast rope sambil membawa
pasien.

P

Kegiatan ini merupakan
demonstrasi untuk
memeriahkan penutupan
Latihan Kesehatan Terpadu
(Lakesdu) tahun 2012 yang
secara resmi ditutup oleh
Kepala Dinas Kesehatan
Angkatan Laut Laksamana
TNI Jeane Winaktu mewakili
Asops Kasal Laksamana
Muda Didit Herdiawan,
M.P.A, M.B.A. di Lapangan
Apel Kesatrian Hartono,
Bhumi Marinir Cilandak,
Jakarta Selatan, Rabu (27/6).
Hadir pada upacara
penutupan tersebut
Danpasmar-2 Brigjen TNI
(Mar) Sturman Panjaitan,
Kadiskesad yang
diwakili Kolonel S.T.M
Lengkong, Kadiskesau
Kolonel Dr. Iwan
Trihapsoro, Kadiskes
Kosrad Kolonel
Untung, Kadiskes
Kormar Kolonel Laut
(K) Lukman Jau dan
para Dankolak/Satlak
di jajaran Pasmar-2.
***

Upacara Tradisi Purna Tugas

di Yonkapa-1 Marinir
omandan Batalyon
Kapa-1 Mar
Mayor Marinir
Kusyuwono,
memimpin upacara purna
tugas anggota Batalyon
Kapa-1 Mar atas nama
Peltu Marinir Yaya di
Garase Ranpur Yon Kapa-1
Mar, Kamis (14/6).
Upacara tradisi purna
tugas kali ini berbeda dari
upacara tradisi yang pernah
di lakukan sebelumnya,
hal itu dapat di lihat dari
pelaksanaan Upacara
yang di laksanakan di atas
material tempur Kapa
K-61.

K

Rangkaian kegiatannya
meliputi, upacara militer
dimana Irup berada
diatas material tempur
K-61, pemberian kenangkenangan kepada Peltu Mar
Yaya dan diakhiri dengan
ucapan selamat.
Upacara Tradisi
purna tugas merupakan
suatu kegiatan yang sangat
penting karena merupakan
penghormatan terakhir
kepada anggota Batalyon
yang akan mengakhiri
masa dinasnya di satuan,
sekaligus memberikan
kebanggaan kepada anggota
tersebut. ***

PROFIL MARINIR
Pratu Marinir Rizal Marinedra

agi itu di Dermaga
Kolinlamil terlihat
hiruk pikuk dengan
adanya kegiatan
embarkasi 880 personel

P

Embarkasi pasukan

6

pasukan Marinir di tiga buah
KRI yaitu KRI Banda Aceh,
KRI Amboina dan KRI
Bone. Puluhan kendaraan
tempur sudah mendahului

bermalam di lambung 3 kapal
tersebut sehari sebelumnya.
Rupanya hari itu adalah H-1
(16 Juli 2012) dari kegiatan
BTP Pasmar-2 TW.III tahun
2012.

Apel kelengkapan di atas KRI
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Gladi maket

Karateka “Macan Hitam”
Mengaum di pertandingan
Santun dalam Keseharian
enjadi seorang
karateka yang
berhasil adalah
dambaan setiap
orang, karateka
yang berhasil yang dimaksud
adalah menjadi sosok
olahragawan khususnya
pada beladiri karate, yang
dapat mengukir prestasi
baik nasional maupun

M

internasional secara berulangulang, tanpa kehilangan masa
depan pasca menjadi atlet,
artinya karateka tersebut tidak
saja berhasil sebagai atlet
dengan gemilang dilapangan,
tetapi juga berhasil
menemukan kariernya atau
jalan hidupnya dibidang lain
dengan suskes pula.
Kata-kata diatas adalah

merupakan
harapan
dari seorang
prajurit
Korps
Marinir yaitu
Pratu Marinir
Rizal Marinedra anggota
Yonif-3 Marinir Macan
Hitam Gedangan Sidoarjo,
dia mengatakan sebagai

seorang prajurit Marinir saya
bangga bisa mengembangkan
karier sebagai seorang atlet
Karateka, namun saya juga
harus sukses pula sebagai
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Latihan Satuan Lanjutan
Yonmarhanlan VIII Bitung
alam rangka
meningkatkan
kemampuan tempur
sebagai pasukan
pendarat,Batalyon Marinir

Danyonmarhanlan

Bitung,menggelar latihan
satuan lanjutan triwulan
II tahun 2012. Didaerah
Likupang tepatnya didaerah
Serai dan sekitar pulau Lihaga
dari tanggal 25-28 Juli 2012
Materi latihan yang
dilaksanakan oleh prajuritprajurit Marinir antara
lain “ GMUK,Ratsus dan
Raid Ampibi,sebelum
melaksanakan problem diatas
prajurit Marinir terlebih
dahulu melaksanakan
GMUK.
Disela-sela latihan

“agar prajurit berlatih
dengan sungguh-sungguh
sebagaimana layaknya
apabila terjadi peperangan
sesungguhnya,siapkan

D

Marinir Apollinaris
A.W, menyampaikan
kepada seluruh prajurit

pengetahuan agar siap
digunakan setiap saat dan
jangan lupa memperhatikan
faktor keamanan personil dan
material serta jangan lupa
berdoa memohon kepada
tuhan yang maha esa selalu
diberi keselamatan dalam
melakasanakan problem
latihan “ujarnya. ***

Gelombang pertama
pendaratan mendekati
pantai pendaratan di
Caligi, Lampung.

Dankormar didampingi tim peninjau dari
Thailand menyaksikan jalannya pendaratan

LSD I Aspek Darat
Yonmarhanlan XI Merauke
ada tanggal 20
hingga 22 Juni lalu,
Yonmarhanlan XI
melaksanakan Latihan
LSD I (Aspek darat) TW
II TA. 2012. di Kelurahan
Rimba Jaya, Kuda Mati, dan
sekitarnya.
Kegiatan latihan itu
di ikuti oleh Perwira dan
Anggota Yonmarhanlan Xl
dengan rincian pelaku 62
personil sedang pendukung
15 personil.
Kegiatan ini dilaksanakan
selain sebagai latihan
rutin Yonmarhanlan XI,

P

Olah Raga Bersama
Yonmarhanlan X Jayapura
omandan Batalyon
Marinir Pertahanan
Pangkalan X
Jayapura Mayor
Marinir Tedy Basuki
membuka kegiatan
olah raga bersama yang
dilaksanakan di lapangan
apel Yonmarhanlan X
Jayapura, pekan lalu.
Kegiatan olah
raga bersama yang
diikuti seluruh prajurit
Yonmarhanlan X
beserta keluarga ini

K
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selain untuk menjaga
kebugaran dan kesehatan
juga bertujuan untuk
menjalin kebersamaan dan
hubungan kekeluargaan
serta menciptakan
kegembiraan di kesatuan.
Dalam sambutannya
Danyonmarhanlan X
mengatakan, bahwa olah
raga adalah kebutuhan,
dengan olah raga stamina
tubuh kita akan terjaga
dengan baik. ***
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juga guna mengantisipasi
perkembangan situasi di
Papua, khususnya di wilayah
selatan. Selain itu juga dalam
rangka rencana kedatangan
Presiden RI ke Merauke.
Materi latihan meliputi
Gmuk, Serangan, Pertahanan,
Patroli Penyelidikan, Patroli
Tempur, Penyergapan Bipak,
Raid, Tuspur dan Limed.
Pelaksanaan latihan
yang dipimpin langsung
Danyonmarhanlan XI Mayor
Marinir Sulistyo Tri Yuliarto
berjalan lancar dan sukses.
***

Ikut juga bersama
pasukan, Peninjau Latihan
terdiri dari Kepala Staf Korps
Marinir Brigjen TNI (Mar)
A Faridz Wasingthon, Dan
Pasmar-2 Brigjen TNI (Mar)
Sturman Pandjaitan dan 4
Perwira Menengah dari Royal
Thai Marine serta para pejabat
teras Mako Kormar dan para
Komandan Kolak Pasmar-2.
4 Perwira berpangkat
Letnan Kolonel dari Royal
Thai Marine tersebut adalah
CDR. Kiatkong Pan-Ohn,
CDR. Rerngrach Uttisen,
Taklimat “ Daratkan Pasukan Pendarat! “

Gelombang Pertama Pendaratan

CDR. Worrawut Silprakop
dan CDR. Pilan Asamang.
Keberadaan mereka pada
latihan kali ini adalah sebagai
peninjau latihan dalam rangka
penjajakan latihan bersama
antara Royal Thai Marine dan
Korps Marinir di waktu yang
akan datang.
Selanjutnya pada pukul
12.00 WIB kapal bergerak
meninggalkan dermaga
melaksanakan lintas laut
(Linla) menuju Daerah
Keesokan harinya 17 Juli 2012

Kas Kormar, Dan Pasmar dan Danmenkav-2
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Happyo Room Yonif-2 Marinir
arinir setiap saat
bukan hanya
melaksanakan
latihan... latihan
dan bertugas, namun ada
waktu senggang di basis bisa
dimanfaatkan untuk refresing.
Tapi selera setiap anggota
itu berbeda-beda, ada yang
hobynya main musik, ada
yang suka menyanyi dan ada
juga yang seleranya suasana
yang tenang sambil membaca.
Dengan mencuatnya
penomena selera anggota
yang seperti itu maka

M

pukul 04.00 masih dalam
naungan kegelapan malam,
3 buah KRI tiba di DSA,
kurang lebih 1,5 km dari
pantai pendaratan. Debarkasi
pertama dimulai pada pukul
06.45 oleh Gelombang I
Pendaratan, yang kemudian
disusul gelombangpergelombang berikutnya.
Sementara itu di Pantai

Caligi berkali-kali terdengar
ledakan yang disimulasikan
Bantuan Tembakan Kapal
(BTK) untuk melemahkan
musuh yang berada di pantai.
Juga terdengar rentetan
tembakan dari senjata mesin
musuh yang diarahkan ke
kendaraan tempur yang
sedang berenang menuju
pantai.

07.00 WIB hari “H
–Jam J “ Gelombang I terdiri
dari 10 Tank PT.76 mendarat,
disusul Gel II terdiri dari 10
Tank BMP-3F, Gel III terdiri

1 Landing Craft Utility
(LCU), kemudian disusul Gel

Atas Panggilan terdiri dari
4 Kendaraan Pengangkut
Artileri (KAPA), selanjutnya
Dump Apung terdiri 2 BTR50P dan berikutnya adalah
Sekoci Bebas terdiri dari 12
termuat para peninjau latihan.
Ketika Gelombang I
baru saja mendarat, tibatiba dari arah laut dengan
kecepatan tinggi merapat ke
pantai sebuah Sea Reader.
Ternyata secara mengejutkan
orang nomor satu di Korps
Marinir yaitu Mayjen TNI
(Mar) Alfan Baharudin datang
dalam rangka meninjau
latihan tersebut.
Setelah seluruh
gelombang pendaratan
mendarat, di atas nampak
pesawat Casa melintas dan tak
lama kemudian berlompatan
satu peleton peterjun statik
ke Drooping Zone (DZ) di

Demo penembakan RM
daya hancur yang cukup
tinggi (dengan tembakan
simultan 40 roket mampu
menghancurkan areal seluas

PROSESI SERBUAN PASUKAN PENDARAT
Serbuan Pasrat Marinir dengan LCU

8
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Tiba di pantai pendaratan

Membuat perimeter pantai

timbulah gagasan Danyonif-2
Marinir Letkol Oni... untuk
mengondisikan salah satu
ruangan depan ruangan
kantin Yonif-2 Mar menjadi
ruangan multi fungsi yang
bisa dipakai untuk ruangan
perpustakaan lengkap dengan
buku-buku bacaannya,
bisa dipaka untuk bermain
musik lengkap dengan alat
musiknya serta bisa ruangan
untuk menembangkan bakat
menyanyi dengan karaoke
lengkap dengan pasilitas
soundnya tentunya pada

Prajurit Yonmarhanlan II Padang

Evakuasi Korban Banjir
egenap
prajurit
Batalyon
Marinir
Pertahanan Pangkalan
(Yonmarhanlan) II
Padang dikerahkan
untuk membantu
evakuasi korban
banjir bandang yang
melanda wilayah kota
Padang, Sumbar, Rabu
(25/7)
Tim Sar Yonmarhanlan
II Padang yang terdiri
dari 16 personel di bawah
pimpinan Letda Mar
Agus Santoso S.E yang
sudah disiagakan setiap
harinya tersebut bergerak
ke lokasi bencana setelah

S

Sar Yonmarhanlan II
berkoordinasi dengan Tim
Basarnas untuk rencana
upaya evakuasi warga.
Akibat banjir bandang di
daerah tersebut 6 buah
rumah tergerus arus,
sebanyak 15 KK sekitar 45
jiwa terisolir serta 13 ekor
sapi terseret arus.
Pelaksanaan evakuasi
pada malam hari kurang
optimal mengingat cuaca
gelap dan arus sungai yang
dari Danyonmarhanlan
deras disertai material
II Padang Letkol Marinir
kayu dan batu yang hanyut
Suwandi, dengan
terbawa air sehingga
menggunakan 2 kendaraan
MARINIR
DI PANTAI
baru keesokanCALIGI
harinya
Jeep dan truk serta
evakuasi dapat terlaksana
membawa 1 buah perahu
karet, 1 unit motor tempel, dengan maksimal untuk
mengevakuasi barangdan 30 buah pelampung.
barang milik warga serta
Setelah sampai di
melaksanakan pembersihan
lokasi bencana di desa
puing-puing akibat banjir
simpang Limau Manis
bandang dilingkungan
Kelurahan Limau Manis
rumah warga. ***
Kecamatan Pauh, Tim

waktu yang tidaK
bersamaan.
Mengapresiasi hal
positif ini Komandan
Brigif-2 Marinir
Kolonel Suhartono
berkenan meresmikan
penggunaan ruangn
mjulti fungsi tersebut
pada hari Kamis
tanggal 26 Juli 2012 dengan
julukan Happy Room Yonif-2
Marinir.
Anda ingin Happy,...? Mari

sama-sama kita berkunjung
kelokasi Happy Room
Yonif-2 Marinir dijamin
fresh... ***

Prajurit Yonmarhan IX Ambon

Bantu Korban Banjir
kibat hujan yang berlangsung kurang lebih
selama 3 hari menimbulkan bencana
alam seperti banjir dan tanah
longsor sehingga membuat
warga harus mengevakuasi
diri maupun barang – barang
berharga. Melihat hal tersebut,
personel Lantamal IX Ambon
tergerak untuk membantu
warga yang terkena musibah
termasuk menampung pengungsi yang rumahnya rusak
akibat terjangan banjir.
Dibawah pimpinan
Komandan Yonmarhanlan
IX Mayor Marinir Efhardian dengan dibantu personel
lainnya segera menuju lokasi
banjir dibeberapa titik seperti
di Hative Kecil, Desa Galala
dan daerah banjir lainnya. Beberapa korban lainnya seperti
anak – anak harus diangkat
dikarenakan banjir sudah

A

mencapai hingga 2 meter dan
arus sungai yang begitu deras.
Korban banjir di Ambon selain di bantu personel
Yonmarhanlan IX dibantu
juga oleh personel Satkamla
Lantamal IX untuk mengangkut korban yang terbawa arus.
Para korban diselamatkan
dengan menggunakan Perahu
Karet (PK) milik Lantamal IX
dan segera dievakuasi ketempat yang aman guna memperoleh perawatan.
Di Lantamal IX telah ada
24 orang pengungsi korban
banjir yang ditempatkan di
gedung Fasharkan Lantamal
IX dan beberapa rumah
warga. Para korban banjir
masih trauma akibat bencana
yang melanda keluarga, rumah
maupun barang berharga
sambil menunggu perbaikan
rumah serta konsisi cuaca
yang sudah baik. ***
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Seminar Tumbuh Kembang Anak
di Yonif-1 Marinir
alam rangka
memberikan
sosialisasi kepada
orang tua tentang
anak, Batalyon Infanteri-1
Marinir menggelar seminar
dan pemeriksaan langsung
deteksi dini tumbuh kembang
anak di gedung Balai Prajurit
Yonif-1 Marinir Jalan Teluk
Bayur 62, Tanjung Perak,
Surabaya, Sabtu, (30/6).
Kegiatan yang merupakan
kerjasama antara Batalyon
Infanteri-1 Marinir

D

dengan Ikatan Dokter
Anak Indonesia (IDAI)
cabang Jawa Timur, Kalbe
Nutritionals dan BNI ini
diikuti sedikitnya 313 anak
yang merupakan putra-putri
prajurit Yonif-1 Marinir dan
perwakilan dari Kima Brigif-1
Marinir, Yonif-3 Marinir
serta Yonif-5 Marinir dengan
melibatkan 76 dokter spesialis
anak dari IDAI cabang Jawa
Timur.
Komandan Batalyon
Infanteri-1 Marinir Mayor

Marinir Teddy
Yulianda
Bakri dalam
sambutannya
mengatakan
kegiatan ini
diselenggarakan
dalam rangka
memperingati
HUT Batalyon
Infanteri-1
Marinir ke-62.
Sementara itu Ketua
Ikatan Dokter Anak
Indonesia cabang Jawa
Timur DR. Dr. I Dewa
Gede Ugrasena, SpA(K)
mengatakan bahwa semua
orang tua tidak menginginkan
anaknya tidak tumbuh
kembang, orang tua berharap

agar anaknya kelak menjadi
anak yang soleh, berkualitas
dan punya masa depan yang
cerah.
Seluruh rangkaian acara
diakhiri dengan pembagian
door prize, foto bersama dan
ramah tamah.
***

Olah Raga Bersama
Keluarga Besar Yonif-3 Marinir
eluarga besar
Batalyon Infanteri-3
Marinir menggelar
olah raga bersama di
Bhumi Marinir Gedangan,
Sidoarjo, Jumat, (6/7).
Kegiatan yang diikuti
seluruh prajurit “Macan
Hitam” beserta keluarganya
ini dilaksanakan dalam
rangka menjalin silaturahmi
sesama prajurit beserta
keluarganya, selain itu
juga sebagai sarana untuk
mengisi liburan anak.
Olah raga bersama
diawali dengan senam
aerobik, kemudian
dilanjutkan dengan berbagai

K

Peringatan Ulang Tahun Emas

Yonif-5 Marinir
alam rangka
memperingati ulang
tahunnya yang ke50, Yonif-5 Marinir
menggelar berbagai kegiatan
yang dipusatkan di lapangan
apel Batalyon Infanteri-5
Marinir, Ujung, Surabaya,
Sabtu, (14/7).
Kegiatan yang dihadiri
Brigjen TNI (Mar) Purn
M. Tadjir, Kolonel Marinir
(Purn) Boy F. Malonda,
Komandan Brigif-1 Marinir
Kolonel Marinir Wurjanto,
Kapolres Tanjung Perak
Surabaya AKBP Anom
Wibowo, Komandan Satlak
Brigif-1 Marinir, para sesepuh
Yonif-5 Marinir dan ibu-ibu
Jalasenastri ini, diawali dengan

D
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senam aerobik, kemudian
dilanjutkan dengan jalan
santai di komplek Batalyon
Infanteri-5 Marinir, selesai
jalan santai dirangkai dengan
pemotongan tumpeng oleh
Danyonif-5 Marinir Letkol
Marinir Amir Kasman.
Dalam sambutannya,
Letkol Marinir Amir Kasman
mengatakan, selama lima
PROSESI
puluh tahun mengabdi,
Yonif-5 Marinir telah
menunjukkan darma bakti
dan pengabdiannya kepada
Korps Marinir, TNI AL,
TNI dan bangsa Indonesia,
dengan ikut serta dalam
berbagai penugasan baik
penugasan dalam negeri
maupun luar negeri. ***
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perlombaan, diantaranya
lomba balap bakiak, balap
karung dan mewarnai.
Dalam kesempatan
tersebut, selain digelar
berbagai lomba juga
diberikan bingkisan berupa
buku tulis dan alat tulis
kepada seluruh peserta yang
hadir dalam kegiatan olah
raga bersama.
Komandan Batalyon
Infateri-3 Marinir Letkol
Marinir M. Reza Suud
menyampaikan rasa puasnya
atas terselenggaranya
kegiatan olah raga bersama
keluarga besar Batalyon
Infanteri-3 Marinir. ***

Perwira Royal Thai Marine
disambut Dankormar di daerah

pantai untuk mempercepat
penguasaan tumpuan pantai.
Kegiatan selanjutnya
adalah demo penembakan
yang diawali oleh 3 Tank
PT.76, kemudian 3 pucuk
Meriam 57, berikutnya 2
pucuk Howitzer 105, 2
roket RM -70 Grad 40 Laras
yang masing- masing peluru
mempunyai daya hancur 100
m2, disusul penembakan
2 pucuk Mortir 81 dan 2
pucuk Mortir 60, kemudian
2 pucuk Sejata Mesin Berat
dan 2 pucuk Senjata Mesin

Ringan serta ditutup dengan
tembakan Bungalor Torpedo
yang berfungsi membersihkan
lapangan ranjau sehingga
aman dilalui pasukan.
08.30 Komandan
Korps Marinir beserta tamu
dari Thailand dan beberapa
pejabat meninggalkan pantai
Caligi menuju ke Markas
Beruang Hitam Yonif-9
Mar. Di Yonif-9 Mar tamu
dari Royal Thai Marine
melaksanakan penanaman
pohon yang dilanjutkan
saling bertukar cindera

mata. Dari Yonif-9 Mar
rombongan menuju Markas
Brigade Infanteri -3 Mar yang
berada di Piabung dengan
menggunakan 4 buah Sea
Raider.
Sementara personel
latihan ditambah pendukung
yang berjumlah 1.375
personel tetap melanjutkan
latihan hingga tanggal 18 Juli
2012, berupa latihan serangan
dan pertahanan, latihan Bunis
(Penyerbuan Mekanis) dan
KSIT (Kerja Sama Infanteri
Tank), latihan Distribusi

Bekal, latihan evakuasi, latihan
penanganan tawanan perang,
latihan pembersihan lapangan
ranjau dan latihan Raid.
Di Brigif -3 Mar
Dankormar dan Tamu serta
rombongan melaksanakan
foto bersama dan Tour
Fasility serta diakhiri acara
ramah tamah. Selanjutnya
11.30 Dankormar beserta
tamu dari Thailand kembali
ke Jakarta melalui Bandara
Raden Intan.
(kpt mar antoniradan)

SERBUAN PASUKAN PENDARAT MARINIR DI PANTAI CALIGI
Membuat perimeter pantai

Tim Ratmin mendarat

Dukungan senban Infanteri
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Latihan LSD II
Keberhasilan menjadi juara
umum dalam Porwilbar 2012
disambut gembira Dankormar
dan sejumlah ketua pembina
cabang olah raga.

G

una mencari bibit
atlet olah raga yang
potensial, sekaligus
sarana pembinaan
kesamaptaan jasmani bagi
personel TNI AL serta
sebagai bahan evaluasi
pembinaan di bidang
olahraga, TNI Angkatan Laut
menggelar Pekan Olahraga
TNI AL Tahun 2012 yang
rutin diselenggarakan setiap
tahun dan dilaksanakan di
dua tempat, Pekan Olahraga
Wilayah Barat (Porwilbar)

10

MARINIR JUARA UMUM

PORWILBAR
PORWILTIM
yang dipusatkan di Jakarta
dan Pekan Olahraga Wilayah
Timur (Porwilbar) di
Surabaya.
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2012

Porwilbar
Porwilbar yang diikuti
oleh para prajurit TNI AL
di wilayah Jakarta, dibuka

oleh Asisten Personel
Kepala Staf Angkatan Laut
(Aspers Kasal) Laksamana
Muda TNI Ir. Sudirman,
S.E., M.A.P. mewakili Kasal
Laksamana TNI Soeparno
di lapangan Trisila Mabes
TNI AL Cilangkap, Jakarta
Timur, Selasa (5/6) yang
diikuti sebanyak 688 atlet dari
6 kontingen, yaitu Mabesal,
Koarmabar, Kolinlamil,
Kormar, Seskoal, dan
gabungan Lantamal wilayah
Barat.
Pada Pekan Olahraga
TNI AL Tahun 2012 yang
berlangsung dari tanggal
5 sampai dengan 15 Juni
2012 ini mempertandingkan
enam cabang olahraga
(Cabor) yaitu, sepak bola,
bola voli, bulutangkis,
tenis lapangan, dayung dan
renang. Adapun pelaksanaan
pertandingan masingmasing Cabor diantaranya

Menkav-1 Marinir
esimen Kavaleri-1
Marinir
melaksanakan
Latihan Satuan Dasar
(LSD) II Menkav-1 Mar
di Pusat Latihan Tempur
Marinir Baluran Karang
Tekok, Jum’at (29/6)
LSD II Menkav-1 Mar
bertujuan memelihara dan
meningkatkan kemampuan
dan keterampilan teknis
dan taktis satuan tingkat
peleton unsur Menkav-1
Mar sesuai fungsi dan
jabatannya, sedangkan
sasaran yang diharapkan
adalah menjadikan satuan
tingkat peleton dalam

R

unsur Menkav -1 Mar
mempunyai kemampuan
kerja sama yang baik dan
kemampuan teknis dan taktis
sesuai fungsi dan jabatannya.
Latihan LSD II ini
juga untuk meningkatkan
profesional dalam rangka
menghadapi latihan Armada
Jaya ke XXXI Tahun 2012
dan Latgab TNI 2013.
Latihan ini dilaksanakan
secara parsial, tahap laut
dilaksanakan di dermaga
Ujung Surabaya sedangkan
tahap darat dilaksanakan di
Puslatpur Baluran Karang
tekok mulai 28 Juni hingga
01 Juli 2012. ***

Menkav-2 Marinir
Latih Kesdisplinan Siswa SMU
esimen Kavaleri-2
Marinir (Menkav-2
Mar) mulai Senin
kemarin (4/6)
memberikan pelatihan
pembentukan kedisiplinan
siswa SMU Kristen Calvin
Kemayoran di Markas
Menkav-2 Mar, Kesatrian
Marinir Hartono, Cilandak,
Jakarta.
Latihan pembentukan
kedisiplinan siswa ini dibuka
secara resmi oleh Komandan
Menkav–2 Marinir Kolonel
Marinir Endi Supardi
yang diwakili oleh Pasops
Menkav–2 Marinir Letkol

R

Marinir Supardi. Siswa yang
menjalani pelatihan ini
berjumlah 106 orang dengan
didampingi 2 orang guru
pembimbing.
Sasaran yang ingin dicapi
dalam latihan ini, demikian
kata Danmenkav-2 Mar, agar
siswa mempunyai karakter
yang mandiri dan dapat
mengembangkan kreasi
dan inovasi serta rasa cinta
tanah air yang tinggi dan
juga mempunyai mental
yang kuat untuk menghadapi
perkembangan lingkungan
yanga semakin kompleks.
(srk mar madi)

Tatap Muka
Komandan Puslatpur Purboyo
omandan
Pusat Latihan
Tempur Marinir
(Danpuslatpurmar)-4
Purboyo Letkol Marinir Raja
Erjan Girsang melaksanakan
tatap muka dengan seluruh
anggota beserta keluarga
besar Puslatpurmar-4
Purboyo di Mako
Puslatpurmar-4 Purboyo,
Malang, Senin (16/7)
Acara tatap muka
Komandan Puslatpurmar-4
Purboyo yang diikuti oleh
167 orang prajurit berserta

K

keluarga tersebut merupakan
kegiatan jam komandan yang
pelaksanaannya bersamaan
dengan arisan Jalasenasteri
Ranting-D Cabang 5
Kolatmar. Pada kesempatan
tersebut juga dilaksanakan
penyerahan hadiah bagi putra
putri prajurit yang berprestasi
di sekolah dengan nilai
rata-rata 85 dan ranking 1
sampai 3 mulai dari tingkat
SD, SMP hingga SMA
sebagai motivasi untuk lebih
meningkatkan prestasinya di
masa mendatang. ***
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Brigif-3 Marinir

Terima Kunjungan Danlantamal III
Wagub dan Kapolda Lampung
omandan Brigade
Infanteri-3 Marinir
Kolonel Marinir
Hardimo menerima
kunjungan Komandan
Pangkalan Utama Angkatan
Laut (Danlantamal III)
Jakarta Brigadir Jenderal TNI
(Mar) Ikin Sodikin di Mako
Brigif-3 Mar, Padang Cermin,
Pasawaran, Lampung Selatan,
Kamis (14/6).
Pada kegiatan tersebut
Danlantamal III Jkt beserta
rombongan berkesempatan
meninjau sarana dan prasarana
yang ada di Brigif-3 Mar,
selanjutnya rombongan
melaksanakan menembak

K

pistol di lapangan tembak
pistol Jumaryo Brigif-3 Mar.
Kunjungan Wagub dan
Kapolda Lampung
Pada hari yang sama
Brigade Infanteri-3 Marinir
juga menerima kunjungan
Wakil Gubernur Lampung
Ir. Joko Umar Said, MM dan
Kapolda Lampung Brigjen
Pol Jodie Rooseto.
Kunjungan rombongan
Wakil Gubernur dan Kapolda
Lampung tersebut dalam
rangka silaturahmi serta
mempererat kemitraan, juga
ingin melihat secara dekat

LDD Kesehatan Lapangan
di Menbanpur-1 Mar
anmenbanpur-1Mar
Kolonel Marinir
Nurri A. Djatmika
mengunjungi Latihan Dalam
Dinas (LDD) kesehatan
lapangan di Batalyon
Kesehatan-1 Mar Karang
Pilang Surabaya, Rabu (1/8)
LDD yang dibuka
Danyonkes-1 Mar Letkol
Laut (K) dr Sakso Aryo
Bintoro Sp.U pada Senin
(30/7) itu adalah untuk lebih

D
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memantapkan 25 anggota
Yonkes-1 Mar tentang
pengetahuan kesehatan
lapangan
LDD dilaksanakan dari
30 Juli hingga 10 Agustus
2012. Materi LDD antara lain
pengetahuan tentang anatomi
tubuh, penyakit menular
pengetahuan penyakit dalam
dan dasar kesehatan lapangan
yang terdiri dari P3k. ***
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tentang Brigade Infanteri–3
Marinir yang berada di
Wilayah Provinsi Lampung.
Pada kesempatan tersebut
rombongan berkesempatan
melihat kemampuan dan

keterampilan para prajurit
yang sedang melaksanakan
latihan-latihan rutin seperti
halang rintang dan patroli
tempur yang dilakukan oleh
prajurit Brigif-3 Mar. ***

Lomba MTQ dan Pidato
di Menbanpur-2 Mar
esimen Bantuan
Tempur-2 Marinir
(Menbanpur-2
Mar) menggelar
lomba Musabaqah
Tilawatil Qur’an (MTQ)
dan Pidato di ruang
serbaguna Menbanpur-2
Mar, Bhumi Marinir
Cilandak, Jakarta Selatan,
Rabu (30/05)
Lomba tersebut
berlangsung selama dua
hari mulai tanggal 29 Mei
hingga 30 Mei 2012 diikuti
oleh 9 peserta lomba
MTQ dan 9 peserta lomba
pidato.
Dari hasil lomba
tersebut keluar sebagai
juara pertama lomba MTQ

R

diraih Kld Apm Mohammad
Saiku dari Yonkes-2
Mar, posisi kedua, Praka
Marinir Abdul Azis K dari
Yonprov-2 Mar, sedangkan
untuk lomba pidato sebagai
juara pertama diraih Praka
Mar Abdul Azis K. dari
Yonprov-2 Mar dan juara
kedua Serma Marinir Tarda
dari Yonzeni-2 Mar.
Hal menarik dari ajang
ini adalah dengan tampilnya
Praka Marinir Aziz K.
sebagai juara umum karena
mengikuti dua macam
lomba di kegiatan tersebut
dan berhasil meraih nilai
tertinggi dalam lomba MTQ
dan pidato.
***

sepak bola di lapangan
sepak bola Trisila Mabesal
dan di lapangan sepak bola
Mabes TNI, Cilangkap,
Jakarta Timur, cabang bola
M. Romli, Seskoal, Cipulir,
Jakarta Selatan, cabang tenis
lapangan di lapangan tenis
Mabesal Cilangkap, Jakarta
Timur, cabang bulutangkis
dilaksanakan di GOR. O.B.
Syaaaf Mako Koarmabar,
cabang renang di kolam
renang Yala Tirta Mabesal,
Cilangkap, Jakarta Timur
serta cabang dayung di danau
Sunter, Jakarta Utara.
Sampai dengan akhir
perhelatan Pekan Olah Raga
Wilayah Barat (Porwilbar)
TNI AL tahun 2012,
kontingen Marinir Wilayah
Barat (Marwilbar) yang

Foto bersama atlet
dayung Porwiltim usai
pelaksanaan lomba

Danpasmar-2 foto bersama
usai penyerahan piala
cabang sepak bola
kemenangan atlet renang
Porwilbar Marinir (kanan

Penyerahan piala lomba
dayung Porwilbar

mengirimkan 163 atlet dan
perolehan medali dengan
6 emas, 8 perak dan 1
perunggu. Sedangkan urutan
kedua ditempati kontingen
Mabesal dengan 3 emas, 3
perak dan 2 perunggu serta
Kolinlamil menyusul di
urutan ketiga dengan 3 emas,
2 perak dan 1 perunggu.
Koleksi emas yang
diperoleh atlet-atlet Korps

Marinir diraih dari Cabor
dayung dengan memperoleh
medali 1 emas dan 2 perak,
Cabor bulu tangkis 1 perak,
Cabor renang 3 emas, Cabor
voli putera 1 emas dan voli
puteri 1 perak, Cabor tenis
lapangan 1 perak dan Cabor

sepak bola 1 emas.
Dengan perolehan medali
dari seluruh Cabor tersebut,
Kontingen Marwilbar
berhasil meraih prestasi yang
membanggakan dengan
merebut tropi Juara Umum
Pekan Olah Raga Wilayah
Barat (Porwilbar) TNI AL
tahun 2012 yang diserahkan
Irup Panglima Komando
Lintas Laut Militer Laksamana
Muda TNI S.M. Darojatim
kepada Kolonel Marinir
Endi Supardi selaku Ketua
kontingen Marinir saat
penutupan Porwilbar 2012 di
dermaga Kolinlamil Jakarta,
Jumat (15/6)
Porwiltim
Pada upacara pembukaan
Porwiltim yang bertemakan
“Dengan Semangat Porwiltim
2012 Junjung Tinggi
Sportivitas dan Ciptakan
Prestasi Olahraga untuk
Kejayaan TNI AL” ini resmi
dibuka oleh Komandan
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Brigif-1 Mar Gelar Lomba Binsat
Kobangdikal Laksda TNI
Sadiman, SE, mewakili
perwira tertua (Pater) Wilayah
Timur Panglima Armada
Wilayah Timur (Pangarmatim)
Laksda TNI Agung Pramono
di Stadion Jala Krida Mandala,
Bumimoro, Surabaya, Rabu
(6/6). Porwiltim tahun 2012
diikuti oleh 994 orang atlet
dari tujuh Kotama TNI
AL di wilayah timur yang
akan bertarung dalam even
bergengsi tahunan ini, antara
lain Kobangdikal, Komando
Armada RI Kawasan Timur
(Koarmatim), Akademi
Angkatan Laut (AAL),
Marinir Wilayah Timur
(Marwiltim), Gabungan
Lantamal Wilayah Timur
Surabaya), Unit Pelaksana

D

Teknis Mabesal (koordinator
UPT, RSAL Dr. Ramelan) dan
Pusat Penerbangan Angkatan
Laut (Puspenerbal).
Pada Porwiltim tahun
2012 yang diketuai Kolonel

Marinir Enjang Suryana yang
sehari-hari menjabat sebagai
Komandan Pusat Latihan
dan Pendidikan Dasar Militer
Kobangdikal sebagai Ketua
Panitia Pusatnya ini, akan
mempertandingkan enam
cabang olahraga (Cabor)
yaitu, sepak bola, bola voli,
bulutangkis, tenis lapangan,
dayung dan renang.
Dari enam cabang olah
raga yang dipertandingkan
tersebut Marwiltim berhak

Atlet bulutangkis Porwilbar
atlet usai penyerahan piala
Juara Umum Porwilbar 2012

Foto bersama atlet voli
Porwilbar Marinir. Cabang ini
menyumbang 1 emas dan 1

menyandang Juara Umum
Porwiltim tahun 2012 dengan
perolehan 5 emas, 1 perak
dan 1 perunggu. Lima emas
tersebut diraih melalui
cabang bola voly putra,
renang, dayung, bulutangkis
dan sepak bola, sedangkan
1 medali perak dari cabang
tenis lapangan dan 1 medali
perunggu dari cabang bola
voli putri. Juara kedua direbut
oleh Kontingen Kobangdikal
dengan 1 emas, 3 perak

alam rangka
meningkatkan

mental dan kejuangan
prajurit, Brigade Infanteri-1
Marinir menggelar lomba
Pembinaan Satuan (Binsat)
di Pusat Latihan Tempur
TNI AL Grati, Pasuruan,
mulai 9 hingga 11 Juli 2012.
Komandan Brigif-1
Marinir Kolonel Marinir
Wurjanto mengatakan,
kegiatan ini merupakan
salah satu bentuk
pembinaan personel yang
diwujudkan dalam suatu

Brigif-2 Marinir
Bantu Pekan Disiplin Mahasiswa UI
omandan Brigade-2
Marinir Kolonel
Marinir Suhartono
membuka secara resmi
Pelatihan Bina Mental dan
Disiplin KKN mahasiswamahasiswi Universitas

K
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pembinaan satuan, selain itu
juga sebagai sarana persiapan
dalam rangka menghadapi
lomba Pembinaan Satuan
(Binsat), baik ditingkat
Pasmar-1 maupun tingkat
Korps Marinir.
Sementara itu, perwira
staf operasi Brigif-1
Marinir Letkol Marinir
Suliono mengatakan, dalam
pelaksanaan lomba, masingmasing satuan/batalyon
diwakili 50 personel yang
terdiri dari Komandan
Batalyon, Perwira Staf-2
(operasi), 1 Komandan

Indonesia (UI) di Bhumi
Marinir Cilandak, Jakarta
Selatan, Selasa (12/06).
Dalam amanatnya
Danbrig-2 Mar
menyampaikan bahwa
Marinir adalah milik kita
semua,
diharapkan
para peserta
tidak perlu
ragu atau
takut
kepada para
pembimbing
atau para
pelatih.
Dalam
melaksanakan
pelatihan

Kompi, 2 Komandan Peleton,
10 Bintara dan 35 Tamtama.
Materi yang dilombakan,
lanjutnya, meliputi renang
laut, dayung, menembak
dan cross country yang
dilaksanakan di Puslatpur
TNI AL Grati, Pasuruan,
tanggal 9 hingga 11 Juli 2012,
sedangkan halang rintang
dilaksanakan di Bhumi
Marinir Gedangan, Sidoarjo,
13 Juli 2012.
Hasil dari lomba
pembinaan satuan (Binsat)
Brigif-1 Marinir yaitu Renang
laut, Juara pertama direbut
Yonif-1 Mar, Juara kedua
diduduki Yonif-3 Mar dan
Yonif-5 Mar sebagai Juara
ketiga, Juara pertama Cross
Country direbut oleh Yonif-3
Mar, diikuti Yonif-5 Mar
sebagai Juara kedua dan
Yonif-1 Mar sebagai Juara
ketiga, kemudian untuk materi
Menembak, Yonif-3 Mar
keluar sebagai Juara pertama,
diikuti Yonif-5 Mar sebagai

Juara kedua dan Yonif-1
Mar sebagai Juara ketiga.
Sementara itu, untuk
cabang Dayung, Yonif-5
Mar keluar sebagai Juara
pertama, Yonif-3 Mar
sebagai Juara kedua dan
Yonif-1 Mar sebagai Juara
ketiga, materi lomba yang
terakhir yaitu Halang
Rintang, dengan hasil
Yonif-3 Mar sebagai juara
pertama diikuti Yonif-5
Mar sebgai juara kedua dan
Yonif-1 Mar harus puas
sebagai juara ketiga.
Dengan hasil tersebut,
Yonif-3 Marinir keluar
sebagai juara umum dengan
memperoleh 3 emas dan
2 perak, disusul Yonif-5
Marinir dengan 1 emas,
3 perak dan 1 perunggu,
sedangkan Yonif-1 Marinir
menempati posisi ketiga
dengan 1 emas dan 4
perunggu.

ini agar dilaksanakan
dengan serius, gembira serta
tumbuhkan rasa kekompakan
sesama peserta maupun
sama pelatih dan jangan lupa
utamakan keselamatan.
Pekan pelatihan ini akan
dilaksanakan selama satu
minggu terhitung mulai
tanggal 13 Juni hingga 20
Juni 2012, diikuti 173 orang
mahasiswa-mahasiswi dari
Universitas Indonesia yang
mengambil lokasi sekitar
Kesatrian Bhumi Marinir
Cilandak dan Tanjung Pasir
Tangerang, Banten.
Adapun personil
pendukung dari pelatihan
ini berjumlah 50 personil
dari anggota Yonif-2 Marinir
di bawah pimpinan Mayor
Marinir Samson Sitohang yang
jabatan sehari-harinya sebagai
Wadan Yonif-2 Marinir.

Sedangkan bertindak selaku
Perwira Pelaksana Latihan
adalah Pasiops Yonif-2
Marinir Mayor Marinir
Sudrajat Susana Putra.
Materi-materi yang
akan diberikan dalam
pelatihan tersebut
diantaranya Peraturan Baris
Berbaris (PBB), Peraturan
Penghormatan Militer
(PPM), Peraturan Militer
Dasar (PERMILDAS),
kesehatan lapangan,
pengasuhan, beladiri militer,
Ketahanan Mars (Hanmars),
kepemimpinan, renang laut,
juga diberikan teori dan
praktek tentang mendayung,
SAR laut, exersisi perahu
karet, serta materi dari
Mabes TNI dan Universitas
Indonesia.
***

***
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Operasi Gaktibplin
Jajaran Pasmar 1 dan 2
etasemen Provos
(Denprov) Pasmar-2
melaksanakan Operasi
Penegakan Ketertiban
dan Disiplin (Opsgaktibplin)
bagi Prajurit Marinir dan PNS
wilayah Jakarta di depan Balai
Prajurit (Bapra) Kesatrian
Marinir Hartono Cilandak,
Jakarta Selatan, Kamis (5/7).
Sasaran operasi Gaktibplin
yang dipimpin langsung oleh
Wakil Komandan Detasemen
Provost Pasmar-2 Mayor
Laut (PM) Priyono Yudono
dan 30 anggotanya meliputi
kelengkapan kendaraan seperti

D

STNK, SIM, plat nomor,
spion, helm, kelengkapan
administrasi lainnya serta
GAM TNI dan penertiban
stiker yang berbau militer pada
kendaraan. Operasi Gaktibplin
ini rutin dilaksanakan setiap
satu bulan sekali dengan
mengambil lokasi yang
berbeda di Kesatrian Marinir
wilayah Jakarta, diantaranya
Kesatrian Hartono Cilandak,
Pasmar-2 Kwini dan Kesatrian
Baroto Sardadi Marunda.
Operasi Gaktibplin juga
dilaksanakan Detasemen
Provos (Denprov) dan

Detasemen Intelijen (Denintel)
Pasmar-1 di Jalan Gunung
Sari Surabaya, Senin (23/07)
dipimpin Wadandenprov
Pasmar-1 Mayor Laut (PM)
Cholid Bambang Wahyudi.

Denmako Pasmar-1
Tangkal Serangan Musuh
enmako Pasmar-1
diserang musuh,
itulah yang terjadi
dalam simulasi
latihan peran tempur yang
dilaksanakan personel
Denmako Pasmar-1 di
Ksatrian Moekijat Jl. A Yani
No.1A Gedangan Sidoarjo,
Kamis (21/06).
Usai melaksanakan apel
pagi, Sirine Peran tempur
berbunyi terus menerus
pertanda Ksatrian Moekijat
dalam keadaan bahaya.
Seluruh prajurit Denmako
Pasmar-1 yang akan bekerja
di Staf masing-masing
berlarian menggunakan
PDLT bersenjata menuju
sektor masing-masing guna
mengamankan Ksatrian

D

Peletakan Batu Pertama
Pembangunan Menara Mesji Al Iqlas
omandan Brigade
Infanteri-2
Marinir Kolonel
Marinir Suhartono
melaksanakan peletakan
batu pertama pembangunan
menara masjid Al Iqlas
Pasmar-2 yang berlokasi di
Kesatrian Hartono, Bhumi
Marinir CIlandak, Jakarta
Selatan, Minggu (3/8)
Pembangunan menara
masjid Al Iqlas yang
menghabiskan dana lebih
kurang 175 juta rupiah
tersebut pada pengerjaannya

K
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dilaksanakan oleh 15 anggota
yang merupakan personel
gabungan dari Kompi Markas
Brigif-2 Mar serta Batalyon
Zeni-2 Marinir dengan
dibawah pengawasan langsung
ketua panitia pelaksana Mayor
Marinir Suci Purnomo.
Direncanakan proses
pembangunan menara masjid
tersebut akan selesai sebelum
hari raya Idul Fitri dan akan
diresmikan oleh Dankormar
Mayjen TNI (Mar) M. Alfan
Baharudin.
***
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Dari pelaksanaan Operasi
Gaktibplin tersebut tidak
ditemukan prajurit maupun
kendaraan yang melanggar
peraturan.
***

Moekijat dari serangan
musuh.
Simulasi Peran Tempur
ini dilaksanakan sesuai
Prosedur Tetap No.
Pelaksanaan Peran Tempur
Ksatrian Moekijat dalam
rangka mengamankan dan
mempertahankan Denmako
Pasmar-1 terhadap ancaman,
gangguan dan serangan
musuh dari luar.
Usai melaksanakan
peran tempur, prajurit
Denmako Pasmar-1
melaksanakan penghijauan
Ksatrian Moekijat dengan
menanam benih jagung
guna memanfaatkan lahan
yang masih kosong di dalam
Ksatrian. ***

dan 1 perunggu, kemudian
Kontingen Armatim meraih
Juara Ketiga dengan 1 emas,
2 perak dan 3 perunggu, juara
ke empat diduduki Kontingen
Gabungan Lantamal Wilayah
Timur dengan 1 perak dan
1 perunggu, sedangkan
Kontingen AAL, UPT
Mabesal dan Pusbenerbal
tidak mendapatkan medali.
Penyerahan trophy piala
bergilir dan juara umum
diserahkan kepada perwakilan
Kontingen Marwiltim
Letkol Marinir Atam dan

Penyerahan Piala
Juara Umum
Porwiltim 2012
bersama atlet
bulutangkis

Letkol Marinir I
Wayan Sumariana oleh Wakil
Komandan Kobangdikal
Kunto mewakili Komandan
Kobangdikal Laksamana
Muda TNI Sadiman, SE
saat bertindak sebagai Irup
pada penutupan Pekan Olah
Raga TNI AL Wilayah Timur

(Porwiltim) tahun 2012 di
Stadion Jala Krida Mandala
AAL Bumimoro Surabaya,
Selasa, (12/6).
Selain merebut Juara
Umum, supporter dari
Marinir juga dinobatkan
sebagai supporter terbaik,
penyerahan piala supporter
terbaik dilakukan oleh Ketua

Pelaksana Porwiltim 2012
Kolonel Marinir Enjang
Suryana kepada Koordinator
Suporter Marwiltim Mayor
Marinir Teddy Yulianda Bakri
yang sehari-hari menjabat
sebagai Komandan Batalyon
Infanteri-1 Marinir.
(ltd mar m. dian)

seluruh prajurit Korps
Marinir wilayah timur, karena
keberhasilan Kontingen
Marwiltim mempertahankan
Juara Umum Porwiltim
2012, merupakan hasil kerja
keras dan semangat pantang
menyerah dari seluruh
komponen yang terlibat mulai

Dalam kesempatan
tersebut, Komandan Korps
Marinir Mayor Jenderal
TNI (Mar) M. Alfan
Baharudin didampingi
Ketua Pengurus Gabungan
Jalasenastri Korps Marinir
Ny. Nita Alfan Baharudin
memberikan uang
pembinaan ke masingmasing cabang olahraga.
***

Apresiasi Dankormar
engan
keberhasilan
kontingen
Korps Marinir
meraih juara umum pada
puncak kegiatan Pekan
Olah Raga TNI AL baik
di wilayah barat maupun
timur ini, Komandan
Korps Marinir Mayjen
TNI (Mar) M. Alfan
Baharudin memberikan
apresiasinya kepada para
atlet Korps Marinir yang
telah berlaga di ajang
bergengsi tersebut.
Seperti dalam
amanatnya, Dankormar
menyampaikan rasa
bangga yang luar biasa
karena Kontingen
Marinir Wilayah Barat
berhasil mengambil
kembali supremasi
Kotama terkuat di
lingkungan TNI-AL
dengan meraih Juara

D

Umum Powilbar
2012, selain itu
juga Dankormar
memberikan uang
pembinaan kepada
masing-masing cabang
olah raga dalam acara
syukuran di Lapangan
Tembak Marinir
Sukarno Cilandak, Senin
(18/06)
Demkian pula
di wilayah timur,
“Saya bangga dengan
kalian, pertahankan
prestasi ini jangan sampai
direbut kontingen lain”,
ucap Dankormar didepan
ratusan prajurit Korps
Marinir saat bertatap muka
dengan Kontingen Marinir
Wilayah Timur di gedung
Edianto Balai Prajurit Brigif-1
Marinir Gedangan, Sidoarjo,
Selasa, (19/6). Rasa bangga
saya ini bukan untuk kalian
saja, lanjutnya, tetapi untuk

serta dukungan dari seluruh
prajurit Korps Marinir wilayah
timur.
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Pasmar 1 Bangun Jembatan di Madura
rajurit Korps
Marinir Pasmar-1
yang tergabung
dalam TNI
Manunggal Membangun
Desa (TMMD) ke
88 melaksanakan
pembangunan jembatan
di Desa Blega Oloh, Kec.
Blega, Kab. Bangkalan
Madura. Senin (29/05).
Pelaksanaan pekerjaan

P

akan dilaksanakan selama
21 hari, sejak tanggal 23
Mei dan akan berakhir
pada tanggal 12 Juni 2012.
Pembangunan

Jembatan yang dilakukan
oleh Prajurit Korps Marinir
tersebut mendapat sambutan
positif dari masyarakat Desa
Blega Oloh. Hal itu terlihat
dari antusias masyarakat
yang hadir mulai dari para
orang tua maupun pemuda
berbaur bersama Prajurit
Korps Marinir membangun
jembatan dalam suasana
keakraban.
Dengan dibangunnya
jembatan tersebut
banyak keuntungan
yang bisa dirasakan oleh
masyarakat setempat,
seperti memperlancar roda

perekonomian di desa-desa
yang saling terhubung,
memudahkan akses ke sarana
pelayanan kesehatan maupun
pendidikan.
didapatkan Selain
bertujuan
melaksanakan
pembangunan

TNI sendiri dalam
meningkatkan kepekaan
dan kepedulian sosial
serta mengembangkan
komunikasi sosial
yang persuasif kepada
masyarakat.
***

Prajurit Korps
Marinir di
daerah ini
diharapkan dapat
menjadi sumber
inspirasi bagi
masyarakat, dan

Olah Raga Bersama Perwira Pasmar 2
eluruh perwira
dijajaran Pasmar-2
melaksanakan olah
raga bersama di
Taman Pemancingan Kabeda
Ciganjur Jagakarsa, JakartaSelatan, Jum’at (22/06)
Pada kegiatan olah raga
bersama yang dipimpin
langsung oleh Danpasmar-2
Brigadir Jenderal TNI
(Mar) Sturman Panjaitan
tersebut melaksanakan lari
bersama secara terpimpin
dengan menempuh jarak
kurang lebih 8 km yang
mengambil start dari

S

Baku tembak antara pasukan Anti Teror
dengan teroris pagi ituberlangsung sengit.
Kelompok teroris dengan kekuatan 8 personel
berhasil menguasai terminal penimbunan dan
penyaluran BBM wilayah timur di Tuban serta
menyandera beberapa pejabat penting. Berkat
kesigapan Tim anti teror Yontaifib-1 Marinir
yang diinfiltrasikan melalui darat, laut dan
udara serta kemampuan tim negosiator akhirnya
tim anti teror berhasil melumpuhkan para teroris
dan membebaskan sandera dalam waktu yang
tidak terlalu lama.

14
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T

uban, Rabu, 11
Juli 2012 sekitar
pukul 15.15 Wib,
terjadi drama
penyanderaan
di Terminal
penimbunan dan penyaluran
BBM wilayah Timur yaitu
PT. TBBM yang berada di
Tuban. Saat itu kelompok
teroris Gagak hitam
pimpinan Abdul Jaffar
secara tiba-tiba menyerang
dan berhasil menguasai
Obyek vital tersebut.
Mereka berhasil masuk dan

menyandera beberapa pejabat
penting serta karyawan
setelah mengelabuhi dan
memanfaatkan kelemahan
petugas keamanan. Abdul
Jaffar adalah seorang tokoh
radikal yang saat ini menjadi
buronan di beberapa
negara karena aksinya yang
senantiasa meresahkan
masyarakat, kelompok ini
tidak segan-segan melukai
bahkan membunuh
sanderanya apabila tuntutan
mereka tidak dipenuhi.

Kesatrian Hartono, Bhumi
Marinir Cilandak menuju ke
taman pemancingan Kabeda,
Ciganjur, Jakarta Selatan.
Selain kegiatan olah raga
bersama juga dilaksanakan
pemotongan tumpeng oleh
Danpasmar-2 sebagai wujud
syukur atas keberhasilan
Kontingen Marinir wilayah
barat merebut kembali
predikat juara umum pada
rajurit Denmako
perhelatan bergengsi Pekan
Pasmar-2 berhasil
Olah Raga Wilayah Barat TNI
meraih juara
AL tahun 2012.
pertama lomba gerak
***
jalan Sehat dalam rangka
memeriahkan HUT ke
485 DKI yang digelar oleh
Pemprov DKI Jakarta, di
kawasan Silang Monas, Jakarta
Pusat, Minggu (03/06).
Lomba Gerak jalan sehat
merupakan kegiatan rutin
yang dilakukan setiap tahun
dalam rangka memeriahkan
HUT ke-485 Kota Jakarta
yang dilaksanakan serentak di
lima wilayah kota administrasi
di Ibukota, setiap peserta
dari masing-masing wilayah
menempuh rute sepanjang

Prajurit Denmako Pasmar 2
Juara Lomba Gerak Jalan Sehat

P

di kawasan Silang Monas.
Kegiatan tersebut selain diikuti
oleh instansi pemerintah, TNI
dan Polri juga diikuti oleh
berbagai lapisan masyarakat.
Dalam lomba gerak jalan
sehat memperebutkan piala
bergilir Gubernur Provinsi
DKI Jakarta, Denmako
Pasmar-2 mengeluarkan 2 Tim
dari wilayah Pusat dan Utara.
Setelah melalui penilaian
tim juri, keluar sebagai juara
pertama Tim Denmako
Pasmar-2 dari wilayah Pusat
dengan waktu tempuh 1 jam 4
menit, disusul Tim Yon Hub
TNI AD di posisi kedua, dan
berhak mendapat piala dari
pemerintah DKI Jakarta.
***
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Bakti Sosial Pasmar 2
di Muara Gembong
ntuk mewujudkan
dan menanamkan
rasa cinta tanah air
dan bela negara di
kalangan generasi muda
terutama pada anak usia
dini di daerah pesisir
pantai, Pasmar-2 melalui
Staf intelijen Pasmar-2
melaksanakan kegiatan
bakti sosial dalam rangka
Pembinaan Potensi Maritim

U

(Binpotmar)
TW II Ta
2012 di dusun
Muara kuntul,
Desa Pantai
Sederhana,
Kecamatan
Muara
Gembong, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat, Jumat (29/6)
Kegiatan Binpotmar
yang dilaksanakan dalam

Perwira Marwilbar

Ikuti Pelatihan Peer Leader
Penanggulangan HIV-AIDS
erwira Pertama (Pama)
Marinir wilayah Barat
(Marwilbar) mengikuti
Pelatihan Peer Leader

P

di lingkungan TNI AL yang
dilaksanakan di Lembaga
Farmasi TNI Angkatan Laut
Farmasi No. 1, Bendungan

rangka mewujudkan potensi
nasional menjadi kekuatan
Pertahanan dan Keamanan
Negara (Hankamneg) di
bidang maritim ini juga
bertujuan untuk lebih
mempererat tali silahturahmi
dan kemanunggalan TNIRakyat serta memberikan
pemahaman kepada generasi
muda usia dini tentang
wawasan Nusantara, NKRI
dan Kebaharian.
Pada kesempatan

Hilir, Jakarta Pusat.
Pelatihan Peer Leader
yang dibuka oleh Kepala
Dinas Kesehatan Angkatan
Laut (Kadiskesal) Laksamana
Pertama (Laksma) TNI dr.
Supriyono, Sp.OG, Selasa
(5/6), diikuti oleh 25 peserta
Pama Marwilbar berpangkat
Kapten 7 orang, Lettu 11
orang, dan Letda 7 orang
dari Mako Kormar, Mako
Pasmar-2, Lanmar JKT,
Brigif-2 Mar, Menbanpur-2
Mar serta Denjaka.
Maksud dan tujuan
diadakannya pelatihan ini,
agar para peserta Peer Leader
dapat memberikan informasi
dan mensosialisasikan tentang
AIDS dan IMS (Infeksi
Menular Seksual) kepada
anggota kesatuannya masingmasing. Selain itu juga
dapat menjadi fasilitator
dan motifator kepada rekan
sekerja yang beresiko dalam
lingkungannya agar dapat
menjalani proses pemeriksaan

62
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melaksanakan serpas ke
Dermaga Ujung Surabaya
serta 2 tim terjun tempur
dibawah pimpinan Serka
Mar Jupriawan serpas ke
bandara Juanda.
Pukul 18.30 Wib 2

tersebut, Asintel
Kaspasmar-2 Kolonel
Marinir Nana Rukmana
yang diwakili oleh
Pabandyaren Sintel
Pasmar-2 Mayor Marinir
Bob Tamara menyerahkan
bantuan sosial kepada
masyarakat desa pesisir
berupa bantuan untuk
pembangunan sarana
ibadah dan perlengkapan
sekolah.
Hadir dalam acara ini
Kapala dusun Hambali
mewakili Kepala desa
Pantai Sederhana, Kepala
Taman Pendidikan Agama
dan Majelis ta’lim Al
Hidayah Bapak Ustad
Muhamad Basir Bahar dan
ketua RW Muara kuntul
bapak Uci Maryadi.
***

berhasil mendarat dan
menyusup di sekitar sasaran
selanjutnya menyiapkan
daerah pendaratan
untuk tim terjun tempur.
Sementara itu 2 tim
Junpur telah melaksanakan
embarkasi ke pesawat Cassa
NC 212 Puspenerbal Juanda
dan take off pada pukul.
18.00 Wib. Tepat pukul
18.45 Wib 2 tim Junpur
berhasil melaksanakan

Tim Terjun
Tempur
mendarat di
sekitar sasaran

kesehatan, mampu mengubah
kebiasaan sehingga menjauhi
perilaku yang beresiko

Melaksanakan
pengamanan
setelah
mendarat di
sekitar sasaran

AIDS dan IMS, serta dapat
memberikan pengertian
kepada masyarakat bahwa
stigma diskriminasi tersebut
harus dirubah, sehingga para
hidup berdampingan dan
bersosialisasi di lingkungannya
tanpa ada beban psikologis.
Disamping itu pelatihan
merupakan salah satu upaya
untuk memutus mata rantai
khususnya di Korps Marinir
dan TNI AL pada umumnya.
Serta memahami bahwa
dan IMS ini juga merupakan
tanggung jawab kita semua.
Kegiatan pelatihan Peer
AIDS secara resmi ditutup
oleh Sekdiskesal pada hari ini,
Jumat (8/6)
***

Marinir sebagai Pasukan
khusus TNI AL yang
memiliki kemampuan
Anti teror atas perintah
langsung Dankormar melalui
Danpasmar-1 diperintahkan
untuk melaksanakan Operasi
pembebasan para sandera
tersebut. Komandan
Pasiops segera membentuk
orgas dan membuat
Rencana Operasi. Melalui
perencanaan yang matang
akhirya operasi yang diberi
nama “Operasi Ronggolawe”
itu melibatkan 8 Tim. Tim

1 adalah tim Negosiator
dibawah pimpinan Lettu
Marinir Lilik Cahyanto, tim
menggunakan Sea Rider
dibawah pimpinan Kapten
Marinir Suharto, tim 3 dan 4
dibawah pimpinan Sertu
Mar M Ramli Karel, tim 5
melalui terjun tempur malam
hari dibawah pimpinan Serka
Mar Jupriawan, sementara
tim 7 dan 8 melaksanakan
terjun tempur menjelang aksi
pembebasan sandera untuk

memberikan
bantuan.
Tim
negosiator
segera bergerak
cepat, bekerja sama dengan
aparat terkait di wilayah
Tuban melaksanakan
negosiasi dengan para teroris,
berusaha mendinginkan
situasi dan sedikit demi
sedikit memenuhi tuntutan
para teroris dengan tujuan
mengulur waktu untuk
memberikan ruang dan waktu
kepada tim lain melaksanakan
aksinya.
Pukul 15.45 1 tim
dibawah pimpinan Kapten
Marinir Suharto beserta
perlengkapan dan 1 Sea Rider

pendaratan yang telah
ditentukan selanjutnya
bergabung dengan tim
Sea Rider melaksanakan
penyusupan dan pengamatan
di sekitar sasaran. 2 pers dari
tim Junpur berhasil masuk ke
ruangan para sandera dengan
menyamar sebagai pegawai
catheringyang mengantar
makan malam bagi teroris dan
berhasil mendapatkan datadata tentang situasi, kondisi,
dislokasi serta kekuatan teroris
yang sebenarnya.
Tuban 12 Juli 2012
Pukul. 00.00 Wib 3 tim
telah berhasil menyusup
dan terkonsentrasi di sekitar
sasaran sementara tim
negosiator terus memantau
dan bernegosiasi dengan
pimpinan teroris Gagak
Hitam untuk mengulur
waktu, mengumpulkan data
serta mencari saat yang tepat
untuk melaksanakan aksi
pembebasan sandera. Melalui
negosiasi yang alot serta
argument dari tim negosiator
akhirnya tuntutan dari para
teroris akan dipenuhi pada
pukul 10.00 Wib berupa
penyiapan 1 unit helikopter
untuk terbang ke Juanda
serta uang tebusan Rp.100 M,
sedangkan untuk makan pagi
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udara mendarat
di sasaran

Keberhasilan “OPERASI
RONGGOLAWE” kali ini
merupakan hasil kerjasama
yang baik antara tim
negosiator yang mampu
mengendalikan situasi dengan
baik dengan tim penyerang
baik tim darat, laut maupun
udara.
Aksi pembebasan
sandera tersebut merupakan
skenario pada Latihan
Pembinaan Terjun Payung
Mar yang dilaksanakan di
Terminal penimbunan dan
penyaluran BBM wilayah

Tim Sea Rider
melaksanakan
serbuan dari laut

akan diberikan pada pukul
10.00 Wib dengan alasan tidak
adanya rumah makan yang
buka akibat aksi terorisme
tersebut. Momen makan pagi
inilah yang akan dimanfaatkan
oleh tim eksekutor untuk
masuk dan melaksanakan
aksinya. Sementara pada
Pukul. 06.00 telah bergerak 2
tim darat dibawah pimpinan
Sertu Mar M Ramli Karel ke
sasaran dengan menggunakan
1 unit Jeep Kia dan 2 unit
Unimog. tim 7 dan 8 dibawah
pimpinan Lettu Marinir
Alamsyah telah take of dari
Bandara Juanda pada pukul.

16

08.00 untuk melaksanakan
penerjunan.
Tepat pukul. 09.30
Wib seluruh personel peterjun
berhasil mendarat, bersamaan
dengan itu tim yang telah
bersiaga di sekitar sasaran
segera menyerbu ke dalam
gedung dengan memanfaatkan
kelengahan teroris yang
berkurang kekuatanya karena
masih makan pagi. Mendapat
serangan yang mendadak
serta ketidaksiapan mereka
akhirya dalam waktu singkat
teroris dapat dilumpuhkan
dan sandera dapat dibebaskan
dalam waktu yang singkat.

NO. 135 - SEPTEMBER 2012

Rumkital Marinir Cilandak
Terima Hibah Alkes
dari Projecture US
umah Sakit Angkatan
Laut (Rumkital)
Marinir Cilandak
menerima hibah satu
container peralatan kesehatan
(Alkes) senilai 400.000 $
U.S. dari Projecture U.S yang
diterima Kepala Staf Korps
Marinir Brigjen TNI (Mar) M
Faridz Washington mewakili
Dankormar Mayjen TNI
(Mar) M Alfan Baharudin di
ruang rapat Rumkital Marinir
Cilandak, Jakarta, Senin
(23/07).
Hibah Alkes tersebut
diserahkan secara simbolis
melalui penandatanganan
serah terima dari Colonel,

R

U.S. Army Michael J. Janser
Coorperation dengan
Danrumkital Marinir Cilandak
Kolonel Laut (K) dr. Arie
Zakaria.SpoT,FICS.
Dankormar dalam
sambutannya yang dibacakan
Kas Kormar menyampaikan,
acara ini sebagai simbolis
formal penerimaan hibah
bantuan peralatan kesehatan
dari Projecture U.S, sekaligus
simbolis meningkatkan
hubungan kerja sama
militer kedua Negara, hibah
bantuan alat-alat kesehatan
ini sangat bermanfaat
bagi Rumkital Marinir

Loyalty BNI Payroll
ada 15 Mei 2012 lalu,
BNI yang merupakan
mitra kerja Korps
Marinir dalam
mengelola gaji/ penghasilan
prajurit Korps Marinir,
menggelar program Loyalty
BNI Payroll / gaji anggota
Korps Marinir Wilayah Jakarta
di gedung Balai Prajurit
Marinir Cilandak, Jakarta.
Dalam acara tersebut,
pihak panitia menyiapkan
sejumlah hadiah/ door
prize untuk prajurit Korps
Marinir wilayah Jakarta.
Pada akhir acara setelah
diadakan pengunndian secara
acak lewat komputer oleh
Bp.Bambang priyono, Head

P

Proses evakuasi karyawan yang
menjadi korban penyanderaan

of Network and Service
BNI diperoleh 43 nama yang
berhak atas sejumlah hadiah
yang disiapkan BNI. Beberapa
orang yang beruntung antara
lain untuk hadiah
Lemari es jatuh kepada Andi
Setiawan (Mako Pasmar)
dan Mesin Cuci (Setyo
Haryosono-Mako Pasmar).
Hadir dalam acara
tersebut Aspers Dankormar
Kol. Mar Ichwan Dargianto,
Ir kormar Kol.Mar Budianto
Sutarto, perwakilan dari
diskual (Kasubdisgarbia)
dan G.C Koen Yulianto
Pimp.Bank BNI Tebet serta
undangan lainnya . ***

Cilandak dan diharapkan
dapat menunjang kegiatan
Rumkitalmar Cilandak dalam
menyelenggarakan pelayanan

kesehatan kepada kepada
prajurit TNI-AL/Marinir dan
keluarganya serta masyarakat
disekitarnya.
***

KDS BAGI ODHA
ANGGOTA MARWILBAR

K

Counseling and
Testing) Rumah
Sakit Marinir Cilandak
(RSMC), terus berupaya
menekan laju infeksi
kalangan anggota TNI AL
terutama di Korps Marinir.
Selain melalui kegiatan
konseling di poliklinik,
mencoba meningkatkan
jangkauan melalui kegiatan
penyuluhan di lingkungan
Korps Marinir. Salah satu
kegiatan yang dilaksanakan
belum lama ini adalah
memberikan penyuluhan
kepada ODHA anggota
Korps Marinir di Wilayah
Barat yang sekaligus
dijadikan sebagai cikal
bakal pembentukan
Kelompok Dukungan
Sebaya (KDS).
KDS merupakan
wahana bagi ODHA
untuk saling berbagi
pengalaman khususnya
dalam mengatasi segala
permasalahan yang mereka
hadapi terkait infeksi

AIDS yang menunjukkan
trend meningkatnya kasus
baru di kalangan TNI, maka
pembentukan KDS ini
dianggap sebagai langkah
strategis yang positif, bukan
saja bagi ODHA sendiri tapi
juga bagi kedinasan.
Kegiatan yang diprakarsai
oleh Komandan Rumah
sakit Marinir Cilandak ini
dilaksanakan di Ruang Rapat
Lanmar Jakarta, beberapa
waktu lalu yang dihadiri oleh
Aspers Kormar, Kadiskes
Kormar, Kadisminpers
Kormar, Komandan Lanmar
Jakarta serta 30 peserta.
Melalui Kegiatan tersebut
diharapkan peserta bisa
mendapatkan pengetahuan
yang benar tentang
pentingnya CD4 sebagai
penentu status kesehatan
(stakes) ODHA terkait
penempatan jabatan, proses
pendidikan dsb. ***
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timur PT.TBBM di Tuban.

Penyiapan Satgas Puter
Brigif-2 Marinir
akil Komandan
Brigade Infanteri-2
Marinir Letkol
Marinir Sugianto
S,SOS bertindak selaku
inspektur upacara mewakili
Danbrigif-2 Mar Kolonel
Marinir Suhartono pada acara
pembukaan latihan Pra Satgas
Puter-13 di lapangan apel
Brigif-2 Marinir Cilandak,
Jakarta Selatan, Senin (6/8)
Upacara yang dipimpin
Komandan Upacara yang
sekaligus menjabat Dansatgas
Puter-13 Kapten Marinir
Bastian Caniago diikuti oleh

W

165 anggota gabungan dari
tiga Batalyon Marinir di jajaran
Brigif-2 Marinir dan 94 orang
pelatih dari Kolatmar.
Danbrigif-2 Mar
dalam amanatnya yang
dibacakan Wadan Brigif-2
Mar mengatakan sebagai
abdi negara yang akan
ditugaskan di pulau terluar
dibutuhkan keterampilan
khusus agar langkah-langkah
penangulangan dapat
dilaksanakan secara cepat dan
tepat tanpa menimbulkan
ekses negative baik terhadap
personil maupun institusi.***

Jam Komandan
Dan Denma Mako Kormar
egenap prajurit dan
Pegawai Negeri Sipil
(PNS) di jajaran
Markas Komando
Korps Marinir (Mako
Kormar) mengikuti jam
komandan yang disampaikan
langsung Komandan
Detasemen Markas Mako
Kormar (Dandenma Mako
Kormar) Letkol Marinir
M. Andi Rahmat di Graha
Marinir Mako Kormar Jl.
Prapatan 40 Jakarta Pusat,
Kamis (19/7).
Dalam kesempatan
tersebut, Dandenma Mako
Kormar menyampaikan
beberapa informasi baik di
bidang intelijen, operasi,

S

60

personel, maupun logistik
serta kebijakan-kebijakan,
penekanan dan arahan dari
unsur pimpinan yang perlu
diketahui dan dilaksanakan
seluruh prajurit dan PNS
Mako Kormar.
Jam Komandan yang
secara rutin dilaksanakan
setiap bulan ini disamping
sebagai forum komunikasi
antara atasan dan bawahan
juga sebagai salah satu
bentuk pembinaan personel.
Hadir dalam kegiatan
tersebut para perwira, bintara
dan tamtama serta pegawai
negeri sipil di jajaran Mako
Kormar.
***
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peranan yang sangat penting
di wilayah timur karena
merupakan penyuplai BBM
hampir diseluruh kotakota di Jawa Timur dan
sebagian Pulau Bali. Dengan
pertimbangan itulah maka
untuk memelihara dan
meningkatkan kemampuan
dalam mengatasi aksi-aksi
terorisme terutama yang
terjadi pada obyek-obyek
vital di daerah laut dan pesisir
maka dipilihlah Terminal
Penimbunan dan Penyaluran
BBM Tuban ini sebagai

Kursus Paja Angk LVII
di Komando Latih Marinir
ada 1 Agustus
2012, Kolatmar
melaksanakan
Upacara
Pembukaan Kursus Perwira

P

Korps Marinir Tahun
2012 di Lapangan Apel
Puslatpasrat Kolatmar
Gunung Sari Surabaya,
pada pelaksanaan Upacara
tersebut selaku Inspektur
Upacara adalah Komandan
Kolatmar Kolonel Marinir
Amir Faisol, S.Sos dan
dihadiri oleh Aspers
Pasmar-1, Dansatlak dan
Perwira Staf Kolatmar,
Paspers di jajaran Kolak
Pasmar-1, serta peserta
Kursus yang berjumlah
sebanyak 11 Personil.
Kegiatan Kursus Perwira
Remaja selama 40 hari, di
laksanakan di Puslatpasrat
Kolatmar dan untuk
kegiatan latihan Praktek

akan di laksanakan di
Puslatpur Antralina.
Komandan Kolatmar
Kolonel Marinir Amir
Faisol, S.Sos selaku
Inspektur Upacara , dalam
amanatnya menyampaikan,
Peserta Kursus harus
mampu memantapkan diri
sebagai Perwira Remaja
Korps Marinir yang nantinya
sebagai Komandan Peleton
di Satuan yang baru dengan
pengetahuan, Teknik,
Taktik yang sudah dimiliki
sebagai Prajurit Matra Laut
yang berjiwa Sapta Marga
kesemaptaan jasmani yang
cukup dan Profesional serta
pengetahuan kecakapan,
ketrampilan taktis sebagai
Pasukan Infantri Korps
Marinir karena sejak
memasuki Kesatuan, maka
sejak itulah mulai meniti
karier di kedinasan.
***

sarana dan tempat Latihan
Pembinaan Terjun Payung
TW.III TA.2012.
Selesai latihan ini
diharapkan kemampuan
akan senantiasa terpelihara
dan meningkat seiring
dengan semakin kompleksnya
tuntutan tugas dimasa yang
akan datang, demikian arahan
yang disampaikan Komandan
Marinir Edy Cahyanto pada
akhir latihan.

Para teroris yang berhasil
dilumpuhkan

Proses evakuasi
sandera

Foto bersama usai pelaksanaan
latihan
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MSMEE AAV-7 Marinir TNI AL - Marforpac
omandan
Kavaleri-2
Marinir Kolonel
Endi Supardi mewakili
Komandan Korps Marinir
Mayor Jendral TNI (Mar)
M Alfan Baharudin
menutup secara resmi
penataran dan pelatihan
Subject Matter Exchange

K

guna Yonif-4 Marinir Trian
Hartono Cilandak Jakarta
Selatan, Jum’at (11/05).
Dalam amanat
Dankormar yang dibacakan
oleh Danmenkav-2
Marinir menyampaikan
“Guna mewujudkan
profesionalisme prejurit
khususnya awak Ranpur
telah mengikuti pelatihan
selama lima hari, latihan
ini diharapkan dapat

meningkatkan kemampuan
dan keterampilan baik secara
teknis maupun taktis dalam
mengoperasionalkan Ranpur
kesalahan dan kecelakaan
dalam latihan maupun
penugasan serta terwujud
zero accident.
Dipenghujung acara
Danmenkav-2 Marinir
memberikan kenangkenangan kepada empat
orang instruktur pelatihan
USMC, diantaranya
AaronRancloes Cwoz, Eric
Franklin MSGT, Patrick Dues
MSGT dan Steve Webester
GySat.
Hadir pada acara
penutupan tersebut Kadutaan
Besar Amerika di Indonesia,
Paban-III Lat Sopsal dan para
Asisten Kaspasmar-2.
***

Safari Personel Korps Marinir

S

ebanyak 50 siswa
Pendidikan Pertama
Bintara (Dikmaba)
Angkatan ke31 Korps Marinir resmi
bergabung dengan Korps

Marinir setelah berhasil
menyelesaikan pendidikan
selama 6,5 bulan di Komando
Pendidikan Marinir
Kobangdikal.
Bergabungnya 50 Bintara

remaja Korps Marinir tersebut
ditandai dengan upacara
tradisi penyematan baret
ungu yang dilakukan oleh
Komandan Pasmar-1, Brigadir
Jenderal TNI (Mar) Tommy
Basari Natanegara
mewakili
Komandan
Korps Marinir
Mayor Jenderal
TNI (Mar) M.
Alfan Baharudin
di pantai Pasir
Panjang, Pusat
Latihan Tempur
TNI AL Grati,
Pasuruan, Jawa

Prosesi pembaretan
oleh Danpasmar-1
Tommy Basari
Natanegara

18
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Timur, Rabu, (1/8).
Dalam amanatnya yang
dibacakan oleh Danpasmar-1,
Komandan Korps Marinir
mengatakan pendidikan
komando merupakan proses
pembentukan karakter
bagi prajurit Korps Marinir
melalui tahapan pembinaan,
pelatihan dan penanaman
nilai-nilai luhur korps yang
harus ditempuh oleh setiap
prajurit Korps Marinir.
Lebih lanjut orang
nomor satu dijajaran Korps
Baret Ungu itu mengatakan,
upacara pembaretan yang kita
laksanakan ini merupakan
salah satu tradisi korps
yang mengandung makna
bersejarah bagi setiap prajurit
Korps Marinir, karena sejak
upacara pembaretan ini
maka secara resmi berhak

ekitar 650 personel
Pasmar-1 dari
Menbanpur-1
Mar, Menart-1 Mar dan

S

acara Safari Personel yang
dibuka oleh Asisten Personel
Komandan Korps Marinir
(Aspers Dankormar) Kolonel
Marinir Ichwan Dargianto

yang digelar di Indoor Sport
Bhumi Marinir Karang Pilang
Surabaya, Jum’at (6/7)
Sebelumnya kegiatan ini
dilaksanakan di Brigif-1 Mar,
Denmako Pasmar-1, Yonif-1
Mar dan Lanmar Surabaya
Dalam sambutannya
Aspers Dankormar
mengatakan, adapun

sesuai dengan kegiatan
Safari Personel ini,
Komandan Korps Marinir
memerintahkan Asisten
Personel dan Kepala Dinas
(Kadis) terkait untuk
memberikan pencerahan
terkait dengan administrasi
disiplin, hukum dan
kesehatan, sesuai hasil Rapat
koordinasi Korps Marinir
bidang personel, dengan
tujuan agar prajurit Korps
Marinir menjadi prajurit
yang profesional, tangguh,
berwibawa dan dicintai
rakyat.
Lebih lanjut Aspers
Dankormar menyampaikan,
Saya berharap agar seluruh
prajurit menyimak apa yang
akan disampaikan oleh
Kadisminpers, Kadisprov,
Kadiskum maupun Kadiskes,
karena harapan dari Tim
Safari Personel ini ada
saran maupun masukkan
dari rekan-rekan prajurit-

prajurit yang ada dilapangan
untuk dijadikan bahan
pertimbangan pemimpin
dalam pembinaan personel.
Safari personel diawali
dengan paparan tentang
personel yang disampaikan
oleh Kadisminpers Kormar
Kolonel Marinir Endang
Taryo, kemudian dilanjutkan
paparan oleh Kadisprov
Kormar Kolonel Marinir M.
Nadir tentang disiplin prajurit
dan pelanggaran-pelanggaran
dilingkungan Korps Marinir,
dan yang terakhir dilanjutkan
paparan bidang kesehatan
yang disampaikan oleh Mayor
Laut (K) Suharmen.
Turut hadir dalam
kesempatan tersebut Aspers
Pasmar-1 Kolonel Marinir
Daru Sukendar, Para
Dansatlak dari Menbanpur-1
Mar dan Menart-1 Mar serta
para pejabat teras di jajaran
Pasmar-1.
***
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Pencerahan Aplikasi Simak BMN
egenap prajurit
dan PNS di setiap
satuan kerja
dijajaran Kolak/
Satlak Korps Marinir
yang mengawaki Sistem
Informasi Manajemen dan
Akuntansi Barang Milik
Negara (SIMAK BMN)
menerima pencerahan
Aplikasi SIMAK BMN di
Gedung Graha Marinir,
Mako Kormar Jl. Prapatan
40 Jakarta Pusat, Kamis
(28/6)
Pencerahan Aplikasi
SIMAK BMN yang
diselenggarakan Staf

S

Logistik Markas Besar
Angkatan Laut (Slog
Mabesal) tersebut akan
berlangsung selama dua hari
dibawah pimpinan Kolonel
Laut (T) Ir. Fitri Hadi Suhami
M.A.P selaku ketua tim
pencerahan SIMAK BMN.
Diharapkan dengan
dilaksanakannya kegiatan
tersebut dapat menghasilkan
output yang baik bagi
operator SIMAK BMN untuk
membuat sistem pelaporan
yang seragam, akurat dan
profesional serta dapat
dipertanggung jawabkan,
pada kesempatan itu juga

sekaligus untuk evaluasi dan
koreksi hasil temuan wasrik
sehingga dapat mewujudkan
penilaian yang baik tentang
pelaporan SIMAK BMN di
Korps Marinir.
Sejumlah 50 Peserta yang
mengikuti kegiatan tersebut

merupakan operator yang
berada di satuan-satuan
kerja di Jajaran Mako
Kormar, Kolak/Satlak
Pasmar-2, Lanmar Jakarta,
Rumkitmar Cilandak Dan
Denjaka.
***

Taruna Akademi TNI dan Kepolisian
Kunjungi Marinir
edikitnya 815 Taruna
Akademi TNI dan
Akademi Kepolisian
mengunjungi Markas
Marinir di Bhumi Marinir
Karangpilang, Surabaya,
Kamis, (21/6).
Kedatangan 815 Taruna
yang terdiri dari 420 Taruna
Akademi TNI dan 395
Taruna/Taruni Akademi
Kepolisian di Bhumi Marinir
Karangpilang tersebut
disambut oleh Komandan
Pasmar-1 Brigadir Jenderal
TNI (Mar) Tommy Basari
Natanegara didampingi
Kepala Staf Pasmar-1 Kolonel

S
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Marinir Dedi Suhendar,
para Asisten Pasmar-1 dan
Komandan Kolak/Satlak
dijajaran Pasmar-1.
Kegiatan diawali dengan
pengarahan dari Komandan
Pasmar-1 dan dilanjutkan
dengan menyaksikan
Marinir.
Usai menyaksikan
para Taruna dikagetkan
dengan suara ledakan yang
disusul dengan aksi prajurit
gedung Indoor sport dengan
rappelling, setelah sampai
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secara langsung kesenjataan
dan kendaraan tempur yang
dimiliki Korps Marinir. Para
Taruna sangat antusias sekali
saat melihat kesenjataan yang
dimiliki Korps Marinir, tak
menyandera salah satu Taruna henti-hentinya para Taruna
Akpol dan dibawa keluar dari tersebut bertanya kepada
gedung Indoor sport.
prajurit yang bertugas di
Suguhan aksi prajurit
kesenjataan tersebut, tak
jarang mereka juga mencoba
berlangsung singkat
menggunakan senjata dan
tersebut, membuat para
berfoto dengan senjata-senjata
Taruna terheran-heran,
yang dimiliki Korps Marinir.
karena mereka tidak
Rangkaian kunjungan di
menyangka kalau didalam
Bhumi Marinir Karangpilang
gedung tersebut sudah siap
diakhiri dengan demo HakaHaka yang dilakukan oleh
akan melaksanakan aksi
prajurit-prajurit Batalyon
penculikan.
Infanteri-3 Marinir.
Selesai kegiatan di Indoor
***
Sport, rangkaian acara
dilanjutkan dengan melihat

Pelaksanaan upacara yang
cukup khidmat dan lancar
di Pantai Pasir Panjang,
Puslatpur Grati, Pasuruan,
Jawa Timur

Sujud syukur para Bintara
Muda usai acara pembaretan.
Jangan terlena, tugas berat
menantang di depan!

menggunakan baret ungu
yang menjadi kebanggaan
korps sekaligus menjadi
keluarga besar Korps
Marinir. Selain itu, pemakaian
baret ungu Korps Marinir
tidak hanya sebagai simbol
identitas prajurit, namun

mengamanahkan adanya
tuntutan untuk selalu menjaga
kehormatan dan kebanggaan
korps dalam rangka
pengabdian kepada negara
dan bangsa yang telah menjadi
nilai-nilai luhur dan terpatri
sebagai jati diri prajurit Korps

Marinir.
Telah banyak kebanggaan
dan kehormatan yang dicapai
oleh Korps Marinir, lanjutnya,
yaitu dengan hadir dan tidak
pernah absen dalam palaganpalagan pertempuran mulai
lahirnya republik ini. “Sebagai

prajurit Korps Marinir,
jangan hanya menumpang
nama besar yang telah terpatri
itu dengan cukup mempunyai
kebanggaan, namun sudah
semestinya kita baktikan diri
kita sehingga Korps Marinir
bangga memiliki kita sebagai
prajuritnya,” tegas orang
nomor satu di jajaran Korps
Marinir itu.
Dalam kesempatan
tersebut, Komandan Korps
Marinir mengucapkan
selamat kepada siswa
Pendidikan Pertama Bintara
(Dikmaba) Angkatan ke31 Korps Marinir, atas
keberhasilan yang telah diraih
dalam melewati tahap demi
tahap Pendidikan Komando.
Disamping itu, Komandan
juga mengharapkan agar ilmu
dan pengalaman kemiliteran
yang telah diperoleh supaya
dijadikan dasar dan bekal
dalam melaksanakan tugas
serta meniti karier sebagai
prajurit Korps Marinir.
Turut hadir dalam
kesempatan itu, Wadan
Kobangdikal Brigjen TNI
SH, Komandan Kodik Opsla,
Laksma TNI Achmad Yayat
Hadirat, Komandan Lanmar
Surabaya Kolonel Marinir M.
Hari, Komandan Kodikmar
Kolonel Marinir Hasanudin,
Komandan Kolaks Pasmar-1,
para Asisten Kaspasmar-1,
dan pejabat TNI/Polri
wilayah Pasuruan.
(srt mar kuwadi)

Foto bersama usai pembaretan
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MARINIR INDONESIA – AMERIKA SERBU BANONGAN
rajurit Korps Marinir
TNI AL dan Marinir
Amerika yang biasa
disebut USMC
(United State Marine
Corps) menyerbu pantai
Banongan, Situbondo,
Jawa Timur, untuk
melumpuhkan musuh
yang menduduki pantai
Banongan, Selasa, (5/6).
Penyerbuan 4 sasaran
yang dikuasai musuh
itu, adalah skenario dari

P

“Marinies Exercise” yang
merupakan bagian dari
Latihan Bersama antara
TNI Angkatan Laut
dengan Angkatan Laut
Amerika Serikat dari jajaran
(USPaCom) yang bersandi

Oleh : Kapten Marinir Danang Ary Setiyawan
rajurit, sebagai
subjek dan objek
dalam suatu satuan
mempunyai peranan
yang sangat vital
dalam menentukan berhasil
atau tidaknya suatu tugas yang
diembankan kepada satuan
tersebut., Untuk itu pembinan
sumber daya manusia dalam
satuan merupakan suatu
kewajiban dan merupakan
kenisnacayaan dalam
organisasi TNI khususnya
Korps Marinir. Pembinan
Sumber Daya Manusia
(Prajurit) mempunyai bobot
yang kurang lebih sama dalam
menentukan berhasil atau
tidaknya pembinaan di suatu
satuan di lingkungan Korps
Marinir.
Aspek Fisik merupakan
aspek yang secara jelas atau
kasat mata terlihat oleh setiap
orang, aspek ini kadang
menjadi penilaian pertama

P
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satuan atas menilai satuan di
bawahnya dalam membina
prajurit, hal ini sering
tercermin dalam diadakannya
lomba-lomba yang bersifat
tangkas, tri lomba, panca
lomba, olah raga umum baik
altetik maupun olah raga
permainan dan lain-lain.
Selain lomba-lomba tersebut
dalam penilain samapta bagi
setiap prajurit Korps Marinir,
yang digunakan sebagai tolok
ukur awal terhadap berhasil
atau tidaknya pembinaan di
suatu satuan Korps Marinir.
Untuk itu seorang prajurit
Korps Marinir dituntut untuk
dan postur yang ideal. Hal
tersebut dapat dicapai dengan
secara optimal.
Faktor-faktor yang
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mempengaruhi Pembinaan
Fisik
Untuk meningkatkan
kemampuan para parjurit
infanteri Korps Marinir
bukanlah hal yang mudah,
karena dalam pelaksanaannya
di lapangan di pengaruhi oleh

diri khsusnya pembinaan
konsisten bahkan cenderung
bermalas-malasan dalam hal
pembinaan diri.
2) Dalam melaksanakan

menguras dan menghabiskan
tenaga ( stamina ). Sehingga
mental dari prajurit itu sendiri. banyak prajurit yang malas
melaksanakan pembinaan
faktor terpenting untuk
kesiapan prajurit infanteri
dan lelah. Kesadaran dan
melaksanakan tugas pokok di tanggung jawab yang
medan pertempuran. Untuk
rendah akan pentingnya
itu ada beberapa faktor
yang mempengaruhi dalam
akan menghambat satuan
melaksanakan pembinaan
1) Dalam kehidupan
pembinaan satuan di satuan
3) Sifat malas akan
Korps Marinir mengalami
semakin kelihatan jika
dinamika yang demikian
kegiatannya ini dilaksanakan
besar. Berbagai hal kadang
pada siang hari, dimana cuaca
terjadi di satuan, tidak
panas dan suhu meningkat di
terkecuali dinamika prajurit,
atas rata-rata suhu normal,
ada prajurit yang tetap
yang dapat menguras tenaga
konsisten dalam pembinaan
serta meningkatnya tingkat

Readiness and Training
(CARAT) 2012”.
Latihan yang disaksikan
Komandan Gugus 73.1
Rear Admiral Tom Carney,
Pangarmatim Laksamana
Muda TNI Agung
Pramono, Komandan
Pasmar-1 Brigadir Jenderal
TNI (Mar) Tommy Basari
Natanegara, Komandan
Satgas CARAT 2012 dari
AS, Capt David A Welch,
Komandan Satgas CARAT
2012 TNI AL Kolonel Laut
(P) Rahmat Eko Rahardjo,
Komandan Brigif-1
Marinir Kolonel Marinir
Wurjanto, Komandan

Resimen Kavaleri-1
Marinir Kolonel Marinir
Sarjito dan para Asisten
Komandan Pasmar-1 itu,
diawali dengan bantuan
tembakan kapal ke arah
pantai yang dilakukan USS
Germantown.
Setelah terdengar
bantuan tembakan kapal,
diikuti dengan keluarnya
4 kendaraan tempur BTR50 milik Korps Marinir
TNI AL dari perut KRI
Banda Aceh-593 dan 13
USS Germantown LSD-42
yang berada di perairan teluk
Jangkar. Setelah berada di laut,
kemudian kendaraan tempur
tersebut membentuk formasi
untuk melakukan pendaratan
pasukan ke pantai Banongan
yang telah diduduki musuh,
BTR-50 yang mengangkut
prajurit Korps Marinir TNI
AL bergerak di sebelah
mengangkut USMC bergerak
di sektor kiri.
Setelah mendarat sesuai
gelombang pendaratan,
ratusan prajurit Marinir
keluar dari kendaraan
tempur dan membentuk
perimeter pantai, kemudian
bergerak maju dengan saling
melindungi temannya untuk
melumpuhkan sasaran
musuh. Sasaran 1 dan 2
diselesaikan oleh prajurit
Korps Marinir TNI AL,

sasaran 3 diselesaikan oleh
Marinir Amerika. Sedangkan
sasaran 4 atau sasaran pokok
diselesaikan bersama-sama
antara prajurit Korps Marinir
TNI AL dibawah pimpinan
Komandan Kompi Kapten
Marinir Novri G. Kaloh dan
Marinir Amerika (USMC)
dibawah pimpinan Komandan
Kompi Captain Richard.
Kerjasama Marinir kedua
negara tersebut berhasil
merebut dan menguasai
sasaran yang sebelumnya
dikuasai musuh.
Sementara itu, menurut
Komandan Gugus 73.1 Rear
Admiral Tom Carney, operasi
paling sulit di dunia, karena
operasi itu membutuhkan
koordinasi yang baik antara
pasukan di darat dan di laut.
Selesai latihan operasi
TNI AL dari Batalyon
Infanteri-1 Marinir dengan
Komandan Batalyon Mayor

Marinir Teddy Yulianda
Bakri menampilkan
kesenian berupa Rampak
Gendang dan Tari
Badinding. Sselain itu para
prajurit “Gung-Ho” juga
unjuk kebolehan dalam
pencak silat dan kekebalan
tubuh diantaranya kebal
senjata tajam, berjalan
di atas tangga pisau
tajam, bergulung di
atas duri, ditusuk-tusuk
jarum, memakan silet,
hingga mematahkan
besi dan balok dengan
menggunakan tangan.
Melihat penampilan
tersebut, personel
USMC kerap terdengar
memberikan aplaus
meriah.
Kegiatan latihan
diakhiri dengan berbagi
pengetahuan tentang
kesenjataan yang dimiliki
Marinir kedua negara.
(srt mar kuwadi)
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Kunjungan Pangab Kerajaan Thailand
Ke Mako Denjaka
omandan
Korps Marinir
(Dankormar) Mayor
Jenderal TNI (Mar)
M. Alfan Baharudin yang
diwakili Kepala Staf Korps
Marinir Brigadir Jenderal TNI
(Mar) A. Faridz Washington
menerima kunjungan
Kehormatan Panglima
Angkatan Bersenjata (Pangab)
Kerajaan Thailand Jenderal
Tanasak Patimapragorn
di Mako Denjaka, Jakarta
Selatan, Rabu (18/7)
Kunjungan Chief of
Defence Forces Royal
Thai Armed Forces (CDF
RTAF) Jenderal Tanasak
Patimapragorn di Mako
Denjaka merupakan
rangkaian kegiatan dari acara
kunjungannya ke Markas
Besar TNI Cilangkap yang
diterima Panglima TNI
Laksamana Agus Suhartono,
sekaligus dalam rangka
perkenalan sebagai Pangab
Kerajaan Thailand yang
baru menggantikan Jenderal
Songkitti Jaggabatara.
Kegiatan diawali dengan
penerimaan panglima
RTAF dan rombongan oleh
Kaskormar di Balai prajurit
Detasemen Jalamangkara
(Denjaka), kemudian
dilanjutkan foto bersama.
Setelah itu rombongan
berkesempatan menyaksikan
demonstrasi kemampuan
dan ketrampilan para prajurit
Denjaka antara lain demo
menembak sniper, selam
tempur, fast rope dari
helikopter, Close quarters
combat (CQC) di simulasi oil
rigs, Pendaki serbu (Dakibu)
dan serangan kilat.
Usai kunjungan di
Mako Denjaka, rombongan

K

56

melaksanakan tour facility
serta menyaksikan demo
menembak reaksi dan sniper
di lapangan tembak Jusman
Puger Kesatrian Marinir
Cilandak. Rangkaian kegiatan
di akhiri dengan ramah tamah.
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Hadir dalam
acara tersebut
Komandan
Denjaka dan para
Asisten dijajaran
Korps Marinir.
***

dehidrasi para prajurit pada
saat melaksakan pembinaan

jadi penyebab. Penyebab
yang paling utama adalah rasa
capek yang ada pada anggota
Jadi prajurit yang mengikuti
atau parajurit itu sendiri. Yang
kegiatan terkesan hanya
menjadi pertanyaanya adalah
sebagai suatu formalitas atau
kenapa rasa capek itu bisa
sekedar mengikuti perintah
timbul, jawabnya sangatlah
atasan. Hal ini akan menjadi
mudah semua itu dikarenakan
menghambat dari pembinaan
banyaknya kegiatan. Yang
kita sayangkan kegiatan itu
4) Selain kemampuan
ada di luar satuan sedangkan
pada saat kita membutuhkan
infanteri dituntut mempunyai personil dan tenaganya pada
kesehatan yang prima. Namun saat melaksanakan dinas
pada kenyataannya di lapangan ternyata prajurit tersebut
masih di temukan prajurit yang tidak bisa melaksanakan tugas
dengan maksimal malah
menderita suatu penyakit,
terkesan asal-asalan.
yang secara tidak langsung
6) Dari segi tempat
dapat menghambat bahkan
tinggal, banyak anggota kita
menghalangi dirinya untuk
yang mempunyai tempat
melaksanakan pembinaan
tinggal di luar kota sehingga
membutuhkan waktu untuk
prajurit untuk tidak mengikuti bisa sampai di kesatuan
dengan tepat waktu. Karena
hanya sakit ringan.
mengejar waktu agar tidak
terlambat ikut apel pagi
anggota yang masih di bawah disatuan banyak anggota
standard bisa terjadi karena
yang harus berangkat lebih
adanya beberapa faktor yang
awal bahkan orang lain masih

terlelap dalam tidur para
anggota sudah disibukan
dengan kegiatan berangkat
dinas. Sehingga banyak waktu
istirahat yang tersita, dengan
kata lain banyak prajurit
yang berangkat dari rumah
mendahului dan pulangnya
mengakhiri. Hal tersebut
sangatlah berpengaruh
dan semangat kerja di satuan.
7) Hal lain juga bisa
dikarenakan pola hidup yang
tidak teratur. Wajar semua
ini terjadi dalam rumah
tangga. Karena selain tidak
ada perumahan dinas yang
mencukupi bagi anggota
sehingga hal tersebut
menyebabkan anggota
berpikir lebih cepat. Yaitu
dengan jalan mengontrak,
kost ataupun ikut mertua.
Dengan demikian maka
dana anggaran rumah
tangga membutuhkan
pengeluaran yang lebih.
Semua ini menyebabkan
banyak anggota yang mencari

tambahan atau pemasukan
di luar dinas. Sehingga waktu
untuk keluarga dan untuk
beristirahat tersita, Hal ini
menyebabkan semangat kerja
di Satuan menjadi berkurang.
Bahkan yang lebih parah
adalah tidak masuk tanpa
alasan.
8) Kebiasaan lain yang
bisa menyebabkan kondisi
mengkonsumsi miras dan
merokok. Memang kebiasaan
tersebut diatas tidak secara
kita, tapi secara perlahan akan
membuat ketahanan tubuh
seseorang semakin lama
semakin menurun. Walaupun
dinas tidak memberikan
aturan atau larangan bagi
anggota untuk merokok tapi
sudah diyakini oleh para
medis bahwa merokok sangat
tidak baik bagi kesehatan
manusia, terutama para
prajurit infanteri yang lebih
banyak termakan kegiatan
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kemampuan paru-paru
berpengaruh terhadap daya
tahan organ tubuh manusia.
jadi kesimpulanya daya tahan
tubuh makin kuat akibat
peningkatan kemampuan
kinerja paru-paru tadi.
Selain itu juga lari siang ini
berguna untuk pengurusan
badan,karena dengan
menjalani lari siang ini maka
akan lebih cepat membakar
lemak dan kolesterol di badan
Upaya Upaya Untuk
sehingga tubuh lebih bugar.
Pengoptimalan Pembinaan Sedangkan manfaat lainya
Fisik
dari lari siang ialah sangat
Pembinaan kemampuan
baik pula untuk orang-orang
yang menderita penyakit “
prajurit infanteri Korps
Obesitas “ ( kegemukan ) atau
Marinir harus dilakukan
kelebihan berat badan.
secara bertahap, bertingkat
Kegiatan lari siang
dan berlanjut serta
sebaiknya dilaksanakan
berkesinambungan.
sebelum para prajurit
Satuan-satuan pelaksana
melaksanakan makan
adalah yang berperan
siang. Dikarenakan bila
langsung dalam pembinaan
dilaksanakan setelah makan
siang, maka prajurit akan
haruslah konsisten dalam
cenderung mengantuk dan
melaksanakan pembinaan
akan mengalami nyeri di
yang sitematis sehingga dapat sekitar perut, sehingga dalam
berdaya guna serta berhasil
pelaksanaannya tidak akan
guna, dengan demikian para
optimal. Kemudian untuk
prajurit dapat melaksanakan
prajurit yang mempunyai
tugas secara professional
berat badan katagori over
weight, diberikan porsi lebih
untuk pelaksanaan lari siang.
1) Diadakan lari siang Disaranakan menggunakan
Lari siang sangatlah
pakaian yang tebal seperti
efektif untuk meningkatkan
jaket, parasit atau jas
hujan untuk mempercepat
Kondisi lari pada saat siang
pembakaran kalori dalam
sangatlah berbeda dengan lari tubuh.
pada saat pagi hari, karena
pada saat siang hari kondisi
2) Hari tertentu untuk
lapisan udara dipermukaan
pelaksanaan olah raga
tanah ataupun jalan aspal
umum
menjadi lebih renggang
dibandingkan dengan lapisan bagi prajurit tidaklah hanya
udara diatasnya akibat sinar
didasarkan kepada olah raga
matahari. Ini berarti kadar
militer, bisa dilaksanakan
oksigen juga menipis.dengan
dengan olah raga militer
berlatih siang hari maka paru- atau lebih dikenal olah
paru akan dipaksa bekerja
raga umum. Setidaknya
lebih keras menghisap udara
di satuan dalam lima hari
berkadar oksigen rendah.
kerja untuk salah satu hari
pemaksaan ini menyebabkan
tersebut melaksanakan olah
kemampuan paru-paru
raga umum. Selain dapat
dalam menghisap udara
semakin besar. peningkatan
dapat mengasah keterampilan

BERITA MARINIR

ada yang berkeyakinan lebih
baik tidak makan dari pada
suruh berhenti merokok.
Hal tersebut sangatlah salah
besar, begitu juga dengan
meminum minuman keras,
Selain dampak kesehatan yang
tidak baik juga tidak baik
dipandang masyarakat umum.
Karena kita sebagai TNI
harus memberikan tauladan
yang baik kepada masyarakat.

22
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Marinir Tunjukkan
Kemampuan di Hawaii
ua puluh empat
prajurit pilihan
Korps Marinir
TNI AL berhasil
menunjukkan semangat
dan kemampuan
berlatih yang cukup
membanggakan dalam
mengikuti latihan bersama
beberapa negara dalam
Platoon Exchange
RIMPAC 2012 yang
berlangsung di Hawaii.
Dalam pelaksanaan
latihan Tahap-3
FSCEX (Fire Support
Coordination Exercise)
yang dilaksanakan 18
hingga 25 Juli 2012 lalu
pada materi menembak

D

di cabang olah raga umum,
seperti futsal, volley, basket
dan sebagainya. Sehingga
para prajurit tidak merasa
bosan dan jenuh dalam
melaksanakan pembinaan
terbina juga moril para
prajurit akan tinggi.
3) Pembinaan khusus
terhadap anggota tidur
dalam
Satuan Batalyon selain
mempunyai tugas pokk
sebagai satuan pelaksana, juga
sebagai satuan pembinaan.
Dalam hal ini pembinaan
terhadap kemampuan
prajurit, sehingga para
prajurit siap melaksanakan
tugas baik dalam operasi
perang maupun selain
perang. Untuk itu untuk hal
pembinaan satuan batalyon
mempunyai andil terhadap
prajuritnya. Termasuk
kepada para prajurit tidur
dalam. Karena pembinaan
terhadap tidur dalam akan
lebih mudah. Karena para
prajurit tidur dalam akan
lebih mudah pemantauannya
baik pelaksanaan dan
Kegiatan yang
dilaksanakan anggota tidur
dalam antara lain adalah
olahraga ringan, seperti push-

up, sit-up maupun pul-up. Di
dalam pelaksanaannya secara
rutin dan berkesinambungan.
Dapat dilaksanakan sebelum
melaksanakan istirahat
malam. Setelah itu dapat
dilanjutkan pada saat setelah
bangun tidur. Hal ini perlu
pengawasan dari para pewira
yang masih tidur dalam
serta dalam pelaksanaannya
pengawasan dari para senior
dari strata bintara dan
tamtama di barak.
4) Pelaksaanaan test
semapta secara berkala
Untuk mengetahui tingkat
keberhasilan pelaksanaan
diperlukan peninjauan atau
inspeksi terhadapa prajurit.
Apakah dalam pelaksanaan
melaksanakan dengan benar
dan sunguh-sungguh. Dengan
pelaksanakan semapta secara
berkla maka perkembangan
termonitor dengan baik.
Dengan pelaksanaan semapta
secara berkala diharapkan
para prajurit terpacu untuk
meningkatkan kemampuan
tetap sesuai dengan standart
yang telah ditentukan.
Selain dilaksanakan secara

US Marine) di Range – 4
Range, 2 personil Korps
Marinir TNI AL berhasil
mendapatkan nilai tertinggi
yakni Praka Mar Dudi
Juandi dari Yonif-9 Marinir
dan Praka Mar Suhardi
dari Yonif-1 Marinir yang
berhasil mengumpulkan
skor 33 dari 40 butir.
Nilai ini merupakan nilai
tertinggi diantara negaranegara koalisi lainnya
seperti Korea Selatan,
Tonga, Malaysia, Canada,
Australia, Mexico, New

Zealand dan Amerika.
Menurut Komandan
Kontingen Kapten Marinir
Edwin Sinae, semua tahap
latihan dapat diikuti seluruh
prajurit Korps Marinir TNI
AL dengan baik dan sukses.
Beberapa tahap latihan yang
telah dilaksanakan tersebut
adalah tahap -1/Harbor Phase
(28 juni s/d 9 juli 2012) di
US Marine Corps Hawaii
Base, Kaneohe Bay-Hawaii.
Dalam tahap ini seluruh
peserta melaksanakan materi
Helo Dunker Training yaitu
pelatihan untuk mengatasi
kecelakaan helikopter apabila
terjatuh ke dalam air atau
laut. Berikutnya latihan
menembak reaksi di Pu’uloa
Range Facility, Hawaii dan
ditutup dengan Pengetahuan
dan Drill M.O.U.T (Military
Operation For Urban Terrain)
di Boondocker Training Area
U.S Marine Corps Hawaii
Base, Kaneohe Bay – Hawaii.
Untuk Tahap-2, seluruh
peserta termasuk dari Korps
Marinir TNI AL harus
mengikuti Schedule Of Event
(11 - 17 Juli 2012) di Uss
Essex dengan materi-materi
yang diberikan antara lain
Combat First Aid (P3k pada
pertempuran), Pengetahuan
Pengetahuan Senjata M4 dan
tele laser, U.S Marine Material

Arts dan teori U.S Marine
Making Decision Prosess
For Team Leader And Squad
Leader. Tahap ini ditutup
dengan Pelaksanaan Helo
Raid Operation Reherseal
(Latihan Umum Untuk
Operasi Raid Menggunakan
Heli) Latihan ini bertujuan
untuk mengenali sasaran dan
medan yang akan digunakan
pada pelaksanaan Helo Raid
Operation yang sebenarnya,
mulai dari pengaturan stik
helikopter, formasi di darat
dan penyelesaian sasaran.
Pelaksanaan Helo Raid
Reherseal dilaksanakan
dari USS Essex ke tempat
latihan dengan menggunakan
lintas heli di mana heli yang
digunakan adalah Helikopter
Ch – 53 Sikorsky “Super
Sttalion” milik Skuadron Heli
Angkut US Marine Corps.
Pada latihan tahap -3
/ FSCEX (Fire Support
Coordination Exercise) yang
dilaksanakan 18 hingga 25 Juli
2012 di Puhokuloa Training
Area, Big Island – Hawaii,
setiap peserta melaksanakan
materi latihan antara lain

Clearing Room Model “T”
Dan “L”, pengetahuan
dan kegunaan drill
senjata Rocket Launcer
untuk Orgas Peleton,
pengetahuan senjata
G.L.M (Senjata Pelontar
Granat), pengetahuan dan
praktek penggunaan alkom
AN-PRC 152 US Marine
Radio dan praktek U.S
Marine Making Decision
Prosess For Team Leader
And Squad Leader. Tahap
ini diteruskan dengan
pelaksanaan menembak
US Marine) di Range – 4
Range dan ditutup dengan
Squad and Platoon Assault
Live Fire (Serangan
regu dan peleton dengan
amunisi tajam).
Latihan bersama
dengan sandi RIMPAC
2012 yang dilaksanakan
di Hawaii berlangsung
dari 27 Juni hingga 6
Agustus 2012. Sedangkan
keterlibatan satuan
setingkat peleton Korps
Marinir TNI AL dalam
Multilateral RIMPAC 2012
ini merupakan yang kedua
kalinya. Pada keterlibatan
yang pertama, peleton yang
dikirim Korps Marinir TNI
AL mendapatkan predikat
sebagai peserta terbaik
diantara 22 Peleton peserta
lainnya.
***
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Kejuaraan Menembak Kasal Cup 2012

Marinir Juara Umum
ada Kejuaraan
menembak Kasal Cup
versi Indonesia Navy
Skill At Arm Meet
(INSAM) Tahun 2012 yang
dilaksanakan mulai 9 hingga

P

13 Juli 2012 di lapangan
tembak Korps Marinir,
Cilandak, Jakarta Selatan,
Korps Marinir berhasil meraih
prestasi yang membanggakan

dengan keberhasilannya
menjadi Juara Umum. Di
lomba menembak pistol
perorangan eksekutif pati
keluar sebagai juara pertama
Mayjen TNI (Mar) M Alfan
Baharudin dengan nilai 188,2,
juara kedua Brigjen TNI
(Mar) Ikin Sodikin dengan
nilai 186,3 dan di posisi ketiga
Laksma TNI Laksmintono
dengan nilai 183. Sedangkan
untuk lomba
menembak senapan
beregu eksekutif Pati,
keluar sebagai juara
pertama tim Kormar
1, juara kedua tim
Kormar 2 dan juara
ketiga tim gabungan
dari Mabesal,
Armabar, Seskoal dan
Kolinlamil. Sedangkan
untuk katagori lomba

pengulangan antara 15-20
kali, sedang waktu istirahat
tiap stasiun adalah 1 menit
atau kurang. Rancangan kedua
dinyatakan bahwa jumlah
stasiun antara 6-15 tempat.
Satu stasiun diselesaikan
dalam waktu 30 detik, dan
satu sirkuit diselesaikan antara
5-20 menit, dengan waktu
istirahat tiap stasiun adalah
15-20 detik. Disarankan
untuk melaksanakan latihan 6
minggu, Frekuensi 3 kali per
minggu, Sirkuit 10 tempat,
Waktu tiap sirkuit 30 detik-1
menit, Jumlah waktu
15
menit-25 menit, Beban
75 % dari 1 – RM ( kekuatan
maksimum), Repitisi
1
menit, Istirahat 15 detik
dari stasiun satu ke stasiun
berikutnya

menembak senapan panjang
perorangan dan beregu
Pamen, Pama serta anggota
keluar sebagai juara pertama
tim Kormar 1, juara kedua tim
Kormar 2, dan juara ketiga
tim Kobangdikal.
Laksma TNI DR. Ir.
Supartono MM, mewakili
Kepala Staf Angkatan Laut
(Kasal) Laksamana TNI
Soeparno menutup secara
resmi Kejuaraan Menembak
Tahun 2012 di Lapangan
tembak Marinir Jusman Puger
Cilandak, Jum’at (13/07).
Sebelumnya diserahkan
tropy juara umum kepada
tim Kormar I yang berhasil
menyabet mayoritas dari
medali yang disediakan oleh
panitia.
***

dan pelaksanaan olah raga
merupakan media yang
cukup tepat untuk kegiatan

center.

Kunjungan Kasal Pakistan
dan Mantan ROK Marine
epala Staf Korps
Marinir Brigjen
TNI (Mar) A.
Farid Washington
mewakili Komandan Korps
Marinir (Dankormar)
Mayjen TNI (Mar) M.
Alfan Baharudin menerima
kunjungan kehormatan
Kepala Staf Angkatan Laut
(Kasal) Pakistan Laksamana
M. Asif Sandila, Ni (M) di
Mako Korps Marinir, Jl.
Prapatan 40 Jakarta Pusat,
Selasa (10/7)

K
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Pada Kunjungan
kehormatan Kasal Pakistan
Laksamana M. Asif Sandila,
Ni (M), yang didampingi oleh
Kepala Dinas Pengamanan
Angkatan Laut Laksamana
Pertama (Laksma) TNI
Adam Suwardi P, dan Athan
Indonesia untuk Pakistan
Kolonel Zeni Gamal N. P,
dalam rangka untuk menjalin
serta mempererat hubungan
kerja sama antara Korps
Marinir TNI Angkatan
Laut dengan Angkatan Laut
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siang dengan beban lengkap di
lembaga-lembaga pendidikan
hasilnya cukup opimal

melaksanakan peningkatan
berkala dan rutin, pelaksanaan
semampta dilaksanakan
tanpa pemberitahuan
sebelumnya atau bersifat
dadakan. Biasanya dengan
cara seperti ini akan lebih
efektif untuk mengetahui
Pakistan.
Sebelumnya di tempat
yang sama pada 1 Juni 2012
Kaskormar mewakili
Dankormar juga
menerima kunjungan
kehormatan mantan
Komandan Marinir
Korea Lt. Gen. (Purn)
Kim In Sik beserta
rombongan.
Kunjungan
kehormatan tersebut
bertujuan untuk
mempererat hubungan
Marinir kedua
negara yang sudah
terjalin dengan baik

selama ini, rombongan
mantan orang nomor
satu di Marinir Korea
ini berkesempatan
menyaksikan video

prajurit, karena apabila test
semapta didahului dengan
pemberitahuan maka para
prajurit akan melaksanakan
persiapan tentunya,. Jadi

peringatan HUT Marinir
ke-66 di Holding Room
Kormar.
Di akhir kunjungan
tersebut dilaksanakan
tukar menukar cindermata
serta foto bersama.
Selanjutnya rombongan
akan melanjutkan
kunjungan ke Bhumi
Marinir Cilandak Jakarta
Selatan.
***

jadi bersifat memaksa dan
bukan atas dasar kesadaran
dari prajurit itu sendiri,
sehingga para prajurit
pada saat akan melaksanakan
test semapta.
Selain itu diterapkannya
reward and punishment
terhadap para prajurit yang
melaksanakan test semapta.
Dengan begitu para prajurit
dapat termotivasi untuk

apabila nilai semapta yang
sesuai standart dan diatas nilai
mati dapat diberikan reward
seperti memberikan hadiah
dan memberikan hukuman
apabila hasil semapta yang
dilaksanaknam dibawah
nilai standart yang telah
ditentukan.
5) Circuit Training
Menurut M. Sajoto
adalah suatu program latihan
terdiri daribeberapa stasiun
dan di setiap stasiun seorang
atlet melakukan jenis latihan
yang telah ditentukan. Satu
sirkuit latihan dikatakan
selesai, bila seorang atlet
telah menyelesaikan latihan
disemua stasiun sesuai dengan
dosis yang telah ditetapkan.
70) latihan sirkuit adalah
suatu program latihan

yang dikombinasikan dari
beberapa item-item latihan
yang tujuannya dalam
melakukan suatu latihan
tidak akan membosankan
sirkuit akan tercakup latihan
untuk kekuatan otot,
ketahanan otot, kelenturan,
kelincahan, keseimbangan
dan ketahanan jantung
paru. Latihan-latihan harus
merupakan siklus sehingga
tidak membosankan. Latihan
sirkuit biasanya satu sirkuit
ada 6 sampai 15 stasiun,
berlangsung selama 10-20
menit. Istirahat dari stasiun ke
lainnya 15-20 detik.
Menurut J.P. O’Shea
dan E.L.Fox yang dikutip
program latihan siruit, yang
pertama bahwa jumlah stasiun
adalah 8 tempat. Satu stasiun
diselesaikan dalam waktu 45
detik, dan dengan repetisi/

juga diperlukan pembinaan
terhadap postur para prajurit.
Postur yang dimaksud
adalah postur tubuh yang
ideal dan berbentuk atau
istilahnya sixpect. Karena
itu perlu adanya alat
terbentuknya postur yang
ideal bagi prajurit selain dari
pembinaan yang dilakukan
secara konvensional.
Dengan pelatihan di
postur para prajurit dapat
terbentuk dengan benar dan
proposional, serta dapat
mempercepat pembentukan
otot-otot tubuh.
Akhirnya, pada
dan pembentukan postur di
satuan-satuan Korps Marinir
akan terlaksana dengan baik
dan sesuai dengan yang
diharapkan apabila adanya
kontrol dan monitor dari
atas, dalam hal ini adalah
para kasatker dan komandan
satuan.
***
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Hari Raya makanlah sayur ketupat
Jangan lupa dicampur bumbu balada
Batalyon yang berada
dibumi segantang lada

HIU PERKASA MARINIR
DI UJUNG BUMI SEGANTANG LADA

P

ulau Bintan
terletak di selatan tenggara Singapore
dan di timur Pulau
Batam adalah sebuah
pulau terbesar kedua
setelah Pulau Natuna di
Provinsi Kepulauan Riau
(Kepri) . Sebuah provinsi
yang dimekarkan dari
Provinsi Riau yang baru
saja dibentuk pada 24
September 2004. Kota
terbesar di pulau ini adalah
Tanjung Pinang (sekaligus
sebagai ibukota Provinsi
Kepri dan kota ini pernah
menjadi ibukota pertama
Provinsi Riau sebelum
pindah ke Pekanbaru),
yang terletak persis di
sebuah di pantai barat
Pulau Bintan menghadap
ke Pulau Penyengat.
Kepri bisa dikatakan unik.
Luas seluruh wilayah
sedikitnya mencapai
101.000 kilometer persegi.

Dalam wilayah itu terdapat
513 buah pulau besar dan
kecil. Pulau yang dihuni
baru 135 buah. Seluruh
pulau tersebar di perairan
Selat Malaka dan Laut Cina
Selatan. Untuk menghitung
pulau sebanyak itu, konon
diperlukan lada sebanyak
segantang. Karena itulah
Kepri mendapat julukan
“bumi segantang lada”.
Tanjungpinang berada
di bumi segantang lada.
Cikal bakal Yonmarhanlan
dahulunya adalah Kompi C
Yonmarhanlan I Belawan
Sumatera Utara. Berdasarkan
2006 telah diresmikannya
Tanjungpinang sekaligus
pengangkatan jabatan
pada hari Selasa tanggal

28 November 2006, oleh
Dankormar saat itu Mayjen
TNI (Mar) Safzen Noerdin
S.IP. Komandan Batalyon
yang pertama saat itu adalah
Mayor Marinir Endang
Taryo sekarang menjabat
sebagai Kadisminpers
Kormar. Berdasarkan
TR. 035 / Sren / 0706 TWU.
0713.1016 tentang Perubahan
Penomoran Lantamal, maka
Penomoran Yonmarhanlan
ototmatis berubah yang
Seiring berjalannya waktu
sudah dipimpin 7 Komandan
Batalyon diantaranya adalah
Kolonel Marinir Endang
Taryo (TMT 19 September
2006 – 29 September 2007)
sekarang menjabat sebagai
Kadisminpers Kormar,
Letkol Marinir Sumarto
(TMT 29 September 2007 –
13 Agustus 2009) sekarang
menjabat sebagai Kadispen
Kormar, Letkol Marinir I
Dewa Gede W (TMT 13
Agustus 2009 – 15 Desember
2009) sekarang menjabat

Tim Selam Yonmarhanlan IV
binaan Pasiops Yonmarhanlan
IV Mayor Mar Tri Haryanto
yang juga ketua Tanjungpinang
Diving Club sedang berlatih di
Pulau Beralas Pasir

24
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sebagai Danyonif 9 Mar
Lampung, Letkol Mar F.J.H.
Pardosi (TMT 15 Desember
2009 – 9 Desember 2010)
sekarang menjabat sebagai
Danyonif 4 Mar Jakarta,
Letkol Marinir Oni Junianto
(TMT 9 Desember 2010 – 11
Mei 2011) sekarang menjabat
sebagai Danyonif 2 Mar
Jakarta, Mayor Marinir Edi
HH Panjaitan, SH (TMT
11 Mei 2011 – 5 Januari
2012) sekarang sedang
melaksanakan pendidikan
Seskoal di Jakarta, sementara
yang sedang menjabat
sekarang adalah Mayor
Marinir Agustiawarman
(TMT 5 Januari 2012 –
sekarang) sebelumnya
menjabat sebagai
Pabandyaprogar Sops
Kormar Jakarta.
Berkaitan dengan itu
sudah banyak prestasi yang
telah di raih dan dicapai
selama kurun waktu dari
berdirinya pada tahun
2006 hingga sekarang
diantaranya adalah telah
mengikuti berbagai event
olahraga militer yaitu lomba
menebak pistol sedangkan
untuk olah raga umum yaitu
lomba gerak jalan 45 Km,
lomba bola volley, dll, selain
itu telah banyak mengikuti
pengamanan diantaranya
membatu pengamanan
kunjungan kerja Presiden RI

Dankormar
Halal Bihalal
Bersama Prajurit
omandan Korps
Marinir Mayor
Jenderal TNI (Mar)
M. Alfan Baharudin
melaksanakan Halal Bihalal
bersama prajurit dan PNS
Marinir Wilayah Barat di
lapangan apel Brigif-2 Mar,
Kesatrian Hartono Cilandak,
Jakarta Selatan, Jumat (24/8).
Halal bihalal yang
berkaitan dengan Hari Raya
Idul Fitri 1433 H tersebut
Dankormar menyampaikan
rasa hormat dan bangga
kepada seluruh prajurit
Marinir wilayah barat
karena selama di bawah
kepemimpinannya telah

K

menunjukan loyalitas,
eksistensi dan kehormatan
Korps Marinir yang selalu
tampil di setiap palagan
dan operasi militer dalam
rangka menjaga keutuhan
bangsa dan Negara. Selain
itu Dankormar juga
menyampaikan ucapan minal
aidin wal faidzin kepada
segenap prajurit dan PNS di
jajaran Marinir wilayah Barat,
“Sebagai manusia biasa saya
menyampaikan permintaan
maaf kepada kalian apabila
ada hal-hal, baik itu tindakan
maupun perkataan yang
menyinggung hati kalian,
minal aidin wal faidzin”,

ucapnya.
Hadir dalam acara halal
bihal tersebut Brigadir
Jenderal TNI (Mar) A.
Faridz Washington, Kepala
Staf Korps Marinir Brigadir
Jenderal TNI (Mar)
Tommy Basari Natanegara,
Komandan Pasmar-2 Brigadir
Jenderal TNI (Mar) Sturman

Panjaitan, para pejabat teras
Kormar dan Pasmar-2, para
Dankolak, Satlak di jajaran
Pasmar-2, Ketua Gabungan
Jalasenasteri Korps Marinir
Ibu Nita Alfan Baharudin
serta pengurus Cabang
Gabungan Jalasenasteri Korps
Marinir.
***

Dankormar
Resmikan Mesjid
dan Lapangan Tembak
etelah memimpin
serah terima
jabatan
Komandan
Pasmar-1, Komandan
Korps Marinir Mayor
Jenderal TNI (Mar) M.

S

Alfan Baharudin meresmikan
dan menandatangani prasasti
Masjid Al Bahar Pasmar-1 di
Indoor Sport Karang pilang,
selanjutnya Komandan
Korps Marinir melanjutkan
perjalanan ke Brigif-1 Marinir
untuk meresmikan dan
menandatangi prasasti
lapangan tembak Mahita
Yonif-3 Mar, Selasa
(28/08)
Pembangunan
Masjid Al Bahar
Pasmar-1 ini dibangun
mulai bulan September
2010 memiliki luas
bangunan 31 x 32 meter
dan menggunakan
biaya dari hasil donatur
swadaya Prajurit
Pasmar-1, baik warga
dan dari instansi lainnya.

Pada saat awal
pembangunan masjid
Al Bahar ini juga, untuk
peletakan batu pertama dan
tiang pancang dilaksanakan
oleh Komandan Korps
Marinir Mayor Jenderal
TNI ( Mar) M. Alfan
Baharudin.
Sedangkan untuk
pembangunan lapangan
tembak Mahita Yonif-3
Marinir dibangun pada
bulan April 2012 dengen
luas 35 x 48 meter.
***
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Dankormar Menjadi Kepala Basarnas
omandan
Korps Marinir
(Dankormar)
Mayjen TNI
(Mar) M. Alfan Baharudin
secara resmi dilantik

K

Menteri Perhubungan
EE Mangindaan menjadi
Kepala Badan Sar Nasional
(Basarnas) dalam upacara
pelantikan di Ruang Mataram
Kementerian Perhubungan Jl.

Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta Pusat, Rabu (15/8).
Dalam upacara pelantikan
yang dihadiri seluruh pejabat
eselon I, II, dan III di
lingkungan Kantor Pusat
Basarnas, jajaran
pejabat di Kemenhub,
DPR-RI dan dari
unsur TNI/Polri
tersebut pejabat baru
menggantikan pejabat
lama Marsekal Madya
TNI Daryatmo SIP.
Usai pelantikan,
Kabasarnas yang
lama dan yang baru
melakukan upacara
serah terima jabatan
di Lantai 12 Gedung
Serba Guna Basarnas

Jl. Angkasa Blok B15
Kav. 2-3 Kemayoran
Jakarta. Upacara serah
terima jabatan ini dihadiri
oleh seluruh pejabat dan
pegawai di lingkungan
Kantor Pusat Basarnas.
Setelah resmi menjabat
Kabasarnas, sesuai
Keputusan Panglima
Agustus 2012, tentang
pemberhentian dari dan
pengangkatan dalam
jabatan di lingkungan
TNI, posisi Dankormar
yang saat ini masih dijabat
Mayjen TNI (Mar) M.
Alfan Baharudin dalam
waktu dekat selanjutnya
akan diserahkan kepada
penggantinya Brigjen
TNI (Mar) A. Faridz
Washington.
***

Dankormar Buka Puasa

baik di Tanjungpinang dan
Batam, disamping itu juga
ikut aktif kegiatan protokoler
yang diselenggarakan oleh
kunker Menhan, Wamenhan,
Kasal serta Dankormar
dalam rangka peninjauan
lahan untuk Yonif 10
Marinir.

Bersama Prajurit
dan Wartawan

Kegiatan yang sudah
dikerjakan.
a. Bidang Operasi.
1) Telah melaksanakan
pengamanan terhadap

omandan Korps
Marinir Mayor
Jenderal TNI (Mar)
M. Alfan Baharudin
melaksanakan buka puasa
bersama dengan seluruh
prajurit Marinir Wilayah
Barat di Lapangan tembak
Marinir Jusman Puger
Kesatrian Hartono, Bhumi
Marinir Cilandak, Jakarta
Selatan, Rabu (8/8). Acara

Kapal Ikan Asing berbendera

K

buka puasa bersama juga
dirangkai dengan peringatan
Nuzurul Quran. Sedangkan
penceramah adalah DR. KH.
Achmad Hasyim Muzadi.
Pada kesempatan tersebut
juga dilaksanakan penyerahan
900 kain sarung oleh Bapak
Andan Ganto, staf khusus
Menhan bidang Ekonomi
bagi prajurit Marwilbar dan
rangkaian acara diakhiri
dengan
penyerahan
santunan
kepada anak
panti asuhan
oleh Ibu
Nita Alfan
baharudin.
Dengan
Wartawan
Di
tempat yang
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2) Telah melaksanakan
sama pada tanggal 16 Agustus
2012, Dankormar pun
menggelar acara buka puasa
dengan para wartawan media
massa.
Acara buka puasa bersama
tersebut diawali dengan
latihan menembak bagi
wartawan yang berlangsung
di lapangan tembak Jusman
Puger Kesatrian Hartono,
Bhumi Marinir Cilandak
dengan menggunakan
berbagai jenis pistol. Kegiatan
yang bertujuan menjalin tali
silaturahmi ini berlangsung
penuh keakraban, selain
dihadiri 50 orang wartawan
dari berbagai media cetak
maupun elektronik juga

anak-anak panti asuhan dari
Ciangsana, Cibubur. Usai
menikmati takjil dilanjutkan
dengan sholat Magrib
berjamaah kemudian ramah
tamah dengan menyantap
hidangan berbuka puasa.
Pada saat yang sama,
Dankormar beserta Ibu
Nita Alfan Baharudin
berkesempatan menyerahkan
santunan kepada anak-anak
yatim piatu dari panti asuhan
Ciangsana.
Hadir Dalam acara
tersebut, Kaskormar,
Danpasmar-2, para pejabat
Teras Kormar, para
Dankolak/Satlak di jajaran
Pasmar-2. ***

tahun 2011.
3) Telah melaksanakan
pengaman kunker Presiden
RI ke Tanjungpinang dan
Batam.
4) Telah melaksanakan
pengamanan dan protokoler
Kunker Menhan, Wamenhan,
Kasal, serta Dankormar
dalam rangka peninjauan
lokasi lahan untuk Yonif 10
Marinir.
b. Bidang Latihan.
1) Telah melaksanakan
latihan Sea and Jungle
Survival tahun 2012 bersama
Wing Udara 2.
2) Telah melaksnakan
LPD, LPK, LSD I darat dan

Yonmarhanlan IV ikut
melaksanakan latihan sea
and jungle survival yang
diselenggarakan Pusenerbal
kunjungan Menhan, Wamenhan,
Kasal dan Dankormar dalam
rangka meninjau lokasi lahan
Yonif-10 Setoko Batam (kanan

laut TW I Pasmar 2 TA 2012.
3) Telah melaksanakan
Glagaspur Lantamal TW I TA
2012.
4) Telah melaksanakan
latihan selam dasar tahun
2012.
c. Bidang Kemarkasan.
1) Telah merenovasi
penjagaan dan pos jaga caraka
2) Telah membuat pagar
dengan tulisan Pasmar 2
3) Telah mengecat
seluruh gedung-gedung yang
d. Bidang Organisasi.
1) Telah melaksanakan
acara Family Gathering
kepada seluruh anggota

akan mengikuti event-event
kejuaran lomba selam yang
dilaksanakan POSSI.
2) Telah membentuk
Kepri Shooting Club
dimana beberapa perwira

keluarga sesuai perintah
Dankormar yaitu gembira di
keluarga.
1) Telah membentuk
Tim Selam Yonmarhanlan

di kepengurusan organisasi
tersebut.
3) Telah mengikuti
kejuaran menembak pistol

Team yang tugas pokok yaitu
membantu SAR di laut, serta

a) Dalam rangka
Kapolda Cup Juara I lomba
menembak Revolver jarak 25

meter dan lomba menembak
reaksi beregu serta juara II
dan III lomba menembak
pistol 9 mm
b) Dalam rangka HUT
TNI ke 66 juara I lomba
menembak executive 9 mm,
juara II lomba menembak
perorangan 9 mm jarak 15
dan 25 meter dan juara III
lomba menembak realsi
beregu 9 mm.
c) Dalam rangka HUT
Brimob ke 66 juara I lomba
menembak executive 9
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mm dan Revolver jarak 25
meter serta juara II lomba
menembak pistol 9 mm dan
menembak reaksi perorangan.
d) Dalam rangka
HUT Armada ke 66 juara I
menembak target jarak 15
dan 25 meter serta juara II
menembak target jarak 25
meter.
e) Dalam rangka Kepri
Open Cup I juara I lomba
menembak reaksi dan target
jarak 25 meter.
4) Ibu-ibu Jalasenastri
Ranting C Korcab Pasmar
2 telah mengikuti kejuaraan
lomba bola volley dalam
rangka HUT Pomal berhasil
mendapatkan juara ke 2 dan
meraih juara ke 3 dalam
rangka HUT Jalasenastri ke
67.yang diselenggarakan oleh
5) Tim gerak jalan
mengikuti lomba gerak jalan
jarak 45 Km dalam rangka
HUT RI ke 66 berhasil
mempertahankan juara ke 1
selama 2 kali.
6) Tim bola volley
juara ke 2 dalam rangka HUT
RI ke 67 yang diselenggarakan

lama akan difungsikan
sebagai tempat Fitnes dalam
rangka pembinaan olah
raga bagi seluruh anggota
Kegiatan yang akan
dikerjakan.
a. Bidang Latihan.
1) Akan melaksanakan
latihan TW III Glagaspur
2) Akan melaksanakan
latihan TW III Pasmar 2 TA
2012.
3) Akan melaksanakan
latihan selam dasar gelombang
ke 2 pada bulan September
2012.
b. Bidang Kemarkasan.
1) Akan merenovasi

2012.
2) Melaksanakan Pam
Kapal AB 9 di dermaga
Kijang.
b. Bidang Latihan.
Melaksanakan latihan TW
II Pasmar 2 TA 2012 dengan
materi latihan menembak
laras panjang SS I jarak 100
meter, Hanmars jarak 30 Km,
renang laut jarak 100 meter,
CC jarak 5 Km dan gerak
jalan jarak 25 Km.
c. Bidang Kemarkasan.
Melaksanakan pembuatan
kantin baru untuk anggota

26

27 Agustus 2012. Serah terima jabatan Danyonmarhanlan III
Jakarta dari Mayor Marinir Pangestu Widiatmoko kepada Mayor
Marinir Didiet Hendra Wijaya

untuk pembinaan olah raga
bagi anggota Yonmarhanlan
Dankormar yaitu kembangkan
tubuhmu.
2) Akan meratakan
tanggul sisi kanan lapangan
tembak Ciku yang berfungsi
sebagai lapangan tembak laras
panjang SS I.
Kesimpulan.

Kegiatan yang sedang di
kerjakan
a. Bidang Operasi.
1) Melaksanakan Satgas

10 Agustus 2012. Penyerahan jabatan Irkormar dari Kolonel
Marinir Budianto Sutarto kepada Dankormar.

satu Satlak dari Pasmar 2 yang
sudah banyak memberikan
dengan segudang prestasi
yang diperoleh baik untuk
dibidang olah raga umum
maupun militer. Disamping itu
juga dibidang-bidang lainnya,
sehingga dapat membawa
dan Pasmar 2.
bawah kepemimpinan Mayor
Marinir Agustiawarman banyak
melukukan perubahan dan
pembenahan demi kemajuan
Korps Marinir, diantaranya
merenovasi dan mengecat
ulang warna terhadap gedunggedung kantor, penjagaan,
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pos monyet, pembuatan
kantin baru, pembuatan
dapat menjadikan kebangaan
dan kecintaan terhadap
komandannya, kepada
Koprs yang kita cintai serta
kita jujung tinggi didalam
dada setiap prajurit Marinir.
tetap menjaga kredibiltasnya
dan diperhitungan baik
sasama anggota TNI
dan warga sipil. Dengan
dibuktikannya meraih
setiap kejuaran yang
diselenggarakan oleh
instansi TNI maupun
Instansi pemerintahan.
Hal ini membuktikan
bahwa pembinaan
Marinir Agustiawarman
sudah diakui sehingga dapat
dilihat dengan prestasi dan
pembinaan yang sudah di
kerjakan.

21 Juni 2012. Pengukuhan Wakil Komandan Brigif-2 Marinir
Letkol Marinir Sugianto oleh Danbrigif-2 Marinir Kolonel Marinir
Suhartono

23 Juli 2012. Serah terima jabatan Pekas Rumkitalmar Cilandak
dari Mayor Laut (S) Dwiarmanto kepada Kapten Laut (S) Ferry
Rinaldy

19 Juni 2012. Serah terima jabatan Danyonprov-2 Marinir dari
Mayor Laut (PM) Khoirul Fu’ad kepada Mayor Marinir M. Zaenal

1 Juni 2012. Serah terima Jabatan Danyonbekpal-2 Marinir dari
Letkol Marinir Hendro Suwito kepada Mayor Marinir Marsono

4 Juni 2012. Pengukuhan Letkol Marinir Henry Wardaya sebagai
Wakil Komandan Komando Latih Korps Marinir dan pelepasan
Pasops Kolatmar Letkol Marinir I Made Sukada

1 Juni 2012. Serah terima jabatan Wadanmenkav-1 Mar
dari Letkol Marinir Hendry Wardaya S. kepada Letkol Marinir
Herkulanus HS. dan pengukuhan Letkol Marinir Hadi Sumarto
sebagai Pasops Menkav-1
NO.Mar
135 - SEPTEMBER 2012

Jalasenastri yang aktif
mendukung suami dengan
sejumlah kegiatannya yang
positif

Penutup.
Tanjungpinang semoga
pembaca mendapat
gambaran sekelumit
Tanjungpinang, sehingga
walaupun kita jauh dari
induk pasukan, tapi dapat
memberikan kontribusi postif
dan berkarya untuk Lantamal
Marinir.
Minum es
jangan lupa pakai selasih
Lebih harum
ditambahkan daun pandan
Kami ucapkan terima kasih
Semoga pembaca berkenan
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OPINI MILITER
KESEHATAN

tidak diskriminatif dan
dilaksanakan dalam beberapa
tahapan diantaranya konseling
Berdasarkan Peraturan
Panglima TNI nomor
Perpang/64/IX/2010 tanggal
15 September 2010 tentang
Buku Juklak Penanggulangan
TNI dan Peraturan Kasal
tanggal 9 Juni 2011 tentang

AIDS di Lingkungan
TNI Angkatan Laut, lebih
jelasnya pada BAB III
tentang “ KEBIJAKAN
DAN STRATEGI
PENANGGULANGAN
“ di point 13 tentang
Strategi, yang dilakukan
dalam penanggulangan
adalah “ Melaksanakan
program penemuan
kasus secara dini melalui
kegiatan skrining,
surveilans, Mandatory
Counselling and Testting
(MCT) “………………
Menyatakan bahwa
Ruang pelayanan
konseling HIV/AIDS.

STRUKTUR ORGANISASI POLIKLINIK VCT
RUMKITAL MARINIR CILANDAK
PENANGGUNG JAWAB
Danrumkit marinir cilandak

KETUA
dr. Suswardana, M.Kes, Sp.KK
SEKRETARIS
dr. Shahnaz Fathia

YANKES
Zr. Emma

LABORATORIUM
Tanti (pns III a)
Bowo (pns IIc)

MANAGER KASUS
Mayor. Ninuk

KONSELOR
dr. Abdul Gayum, Sp.KK
dr. Suswardana, M.Kes, Sp.KK
Mayor Ninuk Fitri
Dr. Shahnaz F

ANGGOTA
Zr. Besse

bagi Personel TNI AL/
Marinir dibenarkan untuk
AIDS bagi mereka tanpa
memerlukan persetujuan
dari yang bersangkutan
atau dikenal dengan istilah
mandatori ( Mandatory
Counselling and Testting
/ MCT ). Dimana setelah
diketahui hasilnya dan
dinyatakan positif maka
personel tersebut akan di

Klinik ini diisi oleh
tenaga kesehatan yg
berdedikasi tinggi, yang Insya
ALLAH juga tulus dalam
pelayanan, tanpa pamrih
dan mau mengulurkan
tangan untuk siapa saja
yang menbutuhkan layanan
“ Demikian sobat,
penjelasan dari saya tentang
sakit Marinir Cilandak ….”
***

Pada bulan Juni hingga Agustus 2012, sesuai dinamika
organisasi Korps Marinir, telah dilaksanakan sejumlah
pergantian jabatan. Pergantian yang cukup penting
adalah untuk jabatan Kepala Staf Korps Marinir,
Komandan Pasmar-1 dan Komandan Pasmar-2.
28 Agustus 2012. Serah terima jabatan Komandan Pasmar-1
dari Brigjen TNI (Mar) Tommy Basari Natanegara kepada Kolonel
Marinir R. Gatot Suprapto.
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Oleh : Bigjen TNI Mar (Purn) Subagyo Rahmad
emenanjung Korea
yang indah, sejuk dan
berkabut, terkenal
dengan sebutan “ The
Land Of The Morning
Sun “ ( Negeri Sinar Matahari
Pagi), nampak aman dan
damai.
Pasca Perang Dunia ke-2,
Semenanjung Korea dibelah
dua oleh garis pararell 38º LU,
pada Agustus 1948 berdiri
Negara Republik of Korea
(Korea Selatan ) ibu kota
SEOUL dengan Presidennya
DR Syngman Rhee, pada
September 1948 berdiri
Republic Democratic People
of Korea Ibu kotanya Pyong
Yang ( Korea Utara ) dengan
Perdana Menterinya Kim II
Sung.
Namun pada tanggal
24 Juni 1950 dengan dalih
“ untuk mempersatukan
kembali Korea” pasukan
Korea Utara dibantu RRC
menyerbu melintasi garis
pararell 38º LU ke arah

S

Pengantar Redaksi

9 Agustus 2012. Serah terima jabatan Kepala Staf Korps Marinir
dari Brigjen TNI (Mar) A. Faridz Washington kepada Brigjen TNI
(Mar) Tommy Basari Natanegara

“ Pendaratan INCHON merupakan titik balik perang Korea awal pukulan sekutu terhadap
invasi Korea Utara supaya kembali ke garis pararel 38 LU, sesuai resolusi DK PBB ”

29 Agustus 2012. Serah terima jabatan Komandan Pasmar-2
dari Brigjen TNI (Mar) Sturman Panjaitan kepada Brigjen TNI
(Mar) Buyung Lalana

selatan.
Tanggal 19 Juli 1950
pasukan infanteri dengan
Batalyon Tank T-34 Korea
Utara menyeberangi sungai
HAN merebut kota TAE
JUN, menuju kota SEOUL,
DK-PBB menyerukan
agar kedua belah pihak “
Cease Fire” ( Gencatan
Senjata ) namun Korea
Utara menolak,terpaksa
DK-PBB mengeluatkan
resolusi membentuk pasukan
sekutu untuk memukul balik
invasi Korea Utara dengan
menunjuk Jenderal Douglas
Mac Arthur sebagai Panglima.

Ditunjuk rear Admiral
James H. Doyke sebagai
Amphibious Commander
membawahi Amphibious
Group terdiri dari 260 kapal
perang dengan Flag Shipnya
USS Mac Kinley.Dua group
landing Force dari divisi-3

dan divisi-7 US Marines,
sedangkan Jenderal Almond
membawahi Corps ke -8 dan
Corps ke -10 US ARMY,
jumlah kekuatan personil
tempur 70.000 orang, laporan
embarkasi unsur 4 September
1950 dengan empat pantai

Perencanaan Operasi
Setelah menerima “
Directiv “ ( Petunjuk ),
dilaksanakan “ Planing “ (
perencanaan ) dari tanggal
25 Agustus 1950 s/d 4
September 1950, dengan
menyusun susunan tempur
komando tugas gabungan.
NO. 135 - SEPTEMBER 2012
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pendaratan Green Beach di
pulau Wolmido, Red, Blue,
Yellow Beach di pantai
INCHON.
Mengacu kepada
perbedaan pasang surut yang
tinggi di Pulau Wolmido
dengan pantai INCHON,
untuk pasukan berikutnya,
perebutan Pulau Wolmido
akan dilaksanakan secepat
mungkin meskipun
dipertahankan 350 pasukan
Korea Utara, karena
merupakan tempat “Touch
Down “ (menempel) pasukan
pendarat selanjutnya menuju
INCHON daratan.
Direncanakan pada
tanggal 14 september 1950
Flag Ship yang membawa
Rear Admiral James H. Dyle
dan Jenderal Mac Arthur
mendekat ke laut INCHON
untuk menyaksikan
bombadermen, sebelum dan
sesudah hari H ke INCHON
yang mungkin dipertahankan
20.000 orang pada perimeter
Bunker-bunker pertahanan
pasukan KOREA UTARA.
Memecah Kekutan Tempur
Untuk mengurangi
kekuatan tempur perlawanan
bantuan ke sector INCHON
dan SEOUL Jenderal Mac
Arthur mengaktipkan tiga
medan tempur yang semula
bertahan menjadi menyerang.
Medan tempur pertama,

Poliklinik VCT
Rumkital Marinir Cilandak
Oleh : Mayor Laut (K/W) Ninuk Fitri H
eberapa hari yang
lalu ada sobat yang
datang kepada saya,
dia bertanya “ kok
aku kemarin melihat ada di
Rumah Sakit Marinir Cilandak,
ruang apa itu ya………… ? “.
Ternyata memang betul
banyak sobat kita yang belum

B

Jenderal Douglas Mac Arthur
menyaksikan langsung proses
pendaratan Inchon (atas dan

Kondisi Inchon setelah
berhasil direbut dan dikuasai
Sekutu

mendaratkan Divis-1 US
Marines Lea themeck untuk
melakukan “ Break Out “ (
menjebol ) pertahan pasukan
Korea Utara di CHOSIN
pantai Timur Korea.
Divisi-1 US marines
terdiri dari tiga resimen
infantry, batalyon Tank,
Batalyon Arteleri Medan
dengan satuan pendukungnya.
Medan tempur ke dua
pasukan US ARMY ke -8
yang dipimpin LT Jenderal
Wiliam Walker di perimetern

pertahanan PUSAN
dimajukan menghadang
laju invasi pasukan Korea
Utara. Medan Tempur
ke Tiga , menggerakkan
Brigade Satu U.S ARMY ke
-8 untuk “Break Through”
(menerobos ) jalur logistic
pasukan Korea Utara ke
arah Selatan, karena sasaran
pokok pendaratan INCHON
untuk merebut KIMPO dan
SEOUL, pasukan Korea
Utara yang bertahan harus
diblokir logisticnya.
Pendaratan Inchon
Saat mendapat mandat
sebagai Panglima Sekutu di
Korea, Jenderal Mac Arthur
berada di Jepang bersama
Rear Admiral James H.Doyle
Panglima Armada ke-7
disemenanjung Korea
masih ada kesatuan tempur
U.S ARMY ke-8 dibawah

Prajurit US Marine saat
melaksanakan operasi
pembersihan di kota
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jadi ada baiknya kalo saya
menjelaskan sedikit disini.
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Rumah Sakit Marinir Cilandak
Jakarta. Tepatnya pada awal
bulan Mei 2011 ( ternyata
sudah cukup lama kan sobat
Komando LT.Jenderal
William Walker di perimeter
pertahanan 140 iml mulai
selat Korea sampai laut
Jepang dengan markasnya di
PUSAN.
Langkah awal operasi,
Armada ke-7 digerakkan ke
selatan FORMOSA ( Taiwan
) menyekat jakur logistic RRC
ke Korea Utara, drooping
amunisi dan logistic ke
perimeter pertahanan pasukan
darat U.S ARMY ke-8 untuk
perkuatan di PUSAN.
Tugas pokok pasukan
pendarat di INCHON untuk
merebut kembali SEOUL
dan menegakkan kembali
Republik Of Korea, serta
memukul balik invasi Korea
Utara sampai garis parallel 38
º LU.
Sandi operasi
pendaratan INCHON adalah
“CHROMITE “ hari H
dipilih 15 September 1950,
pasukan pendarat berasal dari
pantai barat Amerika, Hawai,
Guam dan Jepang. Armada
, Inggris Perancis, Canada,
New Zeeland dan Belanda.

Testing atau dalam bahasa
Indonesianya “ Konsultasi dan
Pemeriksaan secara sukarela
“ yang diperuntukkan bagi
siapa saja, terutama kepada
kita anggota TNI- AL dan
keluarganya.
kita berupaya menemukan
dini, hingga penanganannya.
Ditempat ini kita memberikan
konseling kepada mereka

yang mempunyai perilaku
resiko tinggi tertular atau
menularkan juga yang sudah

peningkatan mutu pelayanan

tujuannya agar anggota

serta perlindungan khusus

AIDS ini harus segera kita
deteksi dan tangani secara
dini, sehingga diharapkan
tidak sampai masuk pada
stadium AIDS atau tidak
sampai timbul komplikasi.
Jika kejadian kasus bisa
ditemukan secara dini
tentunya akan lebih mudah
mengobatinya. Karena
sesungguhnya bagi yang

klien.
Serta tujuan khususnya
- Melaksanaan pelayanan
- Menjaga mutu layanan
melalui penyediaan sumber
daya dan manajemen yang
sesuai
- Memberi perlindungan
pelayanan konseling dan

masih bisa hidup produktif
asal bisa “berdamai” dengan
penyakitnya itu, begitu saya
jelaskan.
sedemikian rupa, tidak
berada diantara poliklinik
yang lainnya sehingga sangat
privacy banget bagi sobatsobat yang mau konsultasi.
Lebih lanjut lagi …..
mempunyai tujuan umum,
- Menurunkan angka

Dan sasarannya tentu
- Digunakan sebagai
sarana kesehatan yang
menyelenggarakan layanan
bagi anggota TNI AL
khususnya anggota marinir
dan keluarganya serta
masyarakat umum.
“ Lalu bagaimana alur
pelayanannya, sehingga
seseorang bisa sampai ke

Alur Penanganan Kasus HIV di Poli VCT
Temuan awal

saran dari rekan/pear
leader HIV/AIDS
Yg mengetahui rekannya
Yg dg perilaku resiko
tinggi

-Urikkes rutin / berkala
-Skreening donor darah
-Poliklinik rawat jalan
-Instalasi Rawat Inap

Konsul poli VCT
-Persetujuan klien
-Bila klien tdk setuju dilaks. MTC
(khusus TNI )
Cek CD4

Hasil CD4 > 350

Cek ulang ± 6 bln kemudian
(bila ada tanda & gejala)

Hasil CD4 < 350

Rujuk RSMTH
u/ pengobatan

apa semua anggota
bisa datang kapan
saja…….???, nah
kalau seperti itu,
berarti sobat harus
tahu alurnya,
seperti yang saya
jelaskan dibawah
ini………. tolong
dibaca baik-baik
yaa .…….. (lihat
bagan di bawah).
Begitulah
alur bagaimana
seeorang bisa
sampai ke poli.

punya struktur organisasi,
itu menandakan bahwa poli.
Marinir Cilandak.
“ Nah sekarang sobat
sudah tahu ya….. Apa itu
tidak usah ragu, kalau sobat
AIDS, apalagi jika sobat
mengetahui rekan-rekan yang
memiliki perilaku resiko tinggi
silahkan untuk diarahkan
kesini……
Perlu diingat juga bahwa
satu stake holder untuk
meningkatkan pengetahuan
melalui berbagai instrumen
baik sosialisasi, pelatihan
peerleader, gathering dan
lainnya……tentunya agar
kita semua terhindar dari
malapetaka yang menghantui,
lalu biasakan hidup sehat
dan menghindari perilaku
pergaulan bebas, narkoba.
merupakan suatu ancaman
terbesar dan sangat rumit
sehingga diperlukan strategi
baru utk menghadapinya.
Menurut hasil penelitian
lebih banyak menjangkiti
orang muda dan pada umur
produktif, terutama melalui
jarum suntik, penyalahgunaan
obat terlarang ( Narkoba ),
ataupun sex bebas yg sangat
beresiko.
Untuk itu ke depan,
dengan adanya poliklinik
sangat diharapkan mampu
menjadi wadah yg dapat
melayani konseling dan tes
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8. Arthritis
Ganguan musculoskeletal,
termasuk osteoarthritis,
jauh lebih umum terasi
diantara npasien obesitas,
terutama pasien yang
didiagnosa dengan obesitas
kronis, studi kesehatan
menunjukkan bahwa obesitas
adalah predictor kuat gejala
osteoarthritis, terutama di
lutut, resiko osteoarthritis
meningkat setiap kenaikan 1
kg berat badan.

mengecilkan perut buncit
adalah dengan melakukan
diet, yang terkadang
berlebihan. Padahal, diet
seketat apapun tetap
saja akan sia-sia untuk
mengecilkan perut jika kita
tidak membiasakan pola
hidup sehat. Dan pola hidup
sehat inilah yang akan kita
aplikasikan dalam bentuk
Tips dan Cara Mengecilkan
Perut Buncit Tanpa Diet yang
Berlebihan.
Pola Hidup Sehat

9. Dampak Sosial dan
Psikologi Obesitas
Dampak emosional
mungkin salah satu bagian
yang paling menyakitkan dari
pada menjadi orang obese.
Masyarakat saat ini lebih
menekankan penampilan
kelangsingan, terutama bagi
wanita. Ini akan membuat
orang yang mengalami
kelebihan badan merasa tidak
menarik.
Tips dan Cara Mengecilkan
Perut Buncit
Masalah perut
buncit memang menjadi
permasalahan utama
yang mengganggu pada
penampilan dan kecantikan
kita. Tidak hanya pada wanita,
pria pun merasa jengah
dengan keadaan perut yang
buncit. Selain itu, perut buncit
juga akan mengakibatkan
mudahnya terserang penyakit
yang bersarang di perut
khususnya pada usus buntu.
Oleh karenanya, penting bagi
kita untuk mensiasati dan
mengetahui berbagai Tips
dan Cara Mengecilkan Perut
Buncit.
Sebagian kita mungkin
menganggap bahwa
satu-satunya cara untuk

utama sebagai cara untuk
mengecilkan perut. Usahakan
untuk makan secara teratur,
berpikir sehat, hindari
minuman beralkohol,
bersoda, dan lainnya. Dengan
menerapkan pola hidup sehat,
tentunya keadaan perut buncit
akibat genetik dan usia juga
bisa dikurangi.
Kurangi Garam dan
Karbohidrat
makanan berkarbohidrat
juga menjadi penyebab perut
buncit. Garam dan dan jenis
makanan berkarbohidrat bisa
memperlambat mekanisme
dalam tubuh, yang berakibat
kepada perut terasa penuh
dan mengembung.

dapat memacu
nafsu makan
yang tinggi juga.
Juga membuat
kita sulit tidur.
Wajar jika perut
kita semakin
buncit. Jadi
usahakan untuk
fresh mind dan
tidur lebih awal.
Hindari
Tidur Setelah
Makan Malam
menghindari stres,
usahakan juga untuk tidak
langsung tidur dalam keadaan
perut kenyang setelah makan
di malam hari. Kebiasaan ini
juga akan membuat perut kita
buncit.
Perbanyak Olahraga

Hindari Stres

dijadikan sebagai salah satu
cara mengecilkan perut
yang efektif. Salah satunya
adalah dengan melakukan
sit up ,jalan santai, push up,
aerobik dan olahraga lainnya.
Olahraga sangat berguna
untuk pembuangan kalori
atau hasil pembakaran lemak
yang kita konsumsi.

jika ingin mengecilkan perut.
Tingkat stres yang tinggi

Perbanyak Minum Air
Putih

Sit up, push up dsb. sangat
membantu untuk pembuangan
kalori
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Body atletis
dengan perut
“tidak buncit”
menjadi ciri khas
prajurit TNI
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Prajurit Marinir
Amerika
melepaskan
lelah sejenak
setelah berhasil
menguasai
tumpuan pantai

adalah untuk membersihkan
organ dalam terutama
saluran pencernaan kita dari
berbagai racun dan penyakit.
Selain itu dengan meminum
air juga dapat menjamin
fungsi empedu efektif untuk
mengeluarkan sampah. Wajar
jika meminum air putih bisa
mengecilkan perut.
Menggunakan Produk
Pelangsing
disini bisa berupa suplemen
ataupun krim. Keduanya
harus berdasarkan rekomen
dari para ahli dibidangnya.
Karena tidak semua produk
pelangsing bisa cocok dengan
keadaan tubuh kita.
***

Operasi pembersihan
dalam kerangka
operasi darat lanjutan

Sesuai rencana
pendaratan, BTP-3 US
Marines mendarat di Green
Beach jam 06’30 dengan
cepat merebut P.Wolmido,
melumpuhkan 350 pasukan
Korea Utara yang bertahan.
Sore harinya jam
17’30 BTP-1 US Marines
mendarat di Red Beach
dan Blue Beach dipantai
INCHON meledakkan
dinding penghalang dipantai
untuk jalan masuk 8 LST
melakukan beaching tempur,
mendaratkan Batalyon Tank
Pershing M-26 serta Bulldozer
untuk membangun Cause Way
penghubung Pulau Wolmido
dengan pantai Inchon di
Yellow Beach. Tanggal 14
yang mengangkut Jenderak
Mac Arthur dan Rear Admiral
James H. Doyle, mendekati
pantai Inchon, selain untuk
menyaksikan Bombardermen
juga akan merapat, setelah
kota Inchon direbut dan
dikuasai.
Terjadi pertempuran
sengit selama enam jam
untuk merebut kota Inchon

Meriam Tank Pershing M-26
mengahncurkan bunker
pertahanan pasukan Korea
Utara,tengah malam kota
Inchon dapat di kuasai
sepenuhnya, dipihak Sekutu
korban 20 orang tewas, 196
luka berat, sedangkan pasukan
Korea Utara meninggalkan
korban pertempuran dan
melarikan diri ke arah Seoul,
tanggal 16 september 1950
siang Jenderal Mac Arthur
dengan Reaer Admiral
James H.Doyle masuk kota
Inchon menyaksikan akibat
pertempuran.
Operasi Lanjutan Darat
Menjelang Matahari
terbit pasukan pendarat
Sekutu bergerak menuju
lapangan terbang Kimpo yang
masih dikuasai Korea Utara,
digunakan sebagai pangkalan
pendukung logisticnya.
Dengan pertempuran
sengit tanggal 18 September
1950 Lapangan Terbang
Kimpo dapat direbut Sekutu,
langsung di aktipkan untuk
pangkalan Aju Pesawat
Tempur F-4 Corsair, dari

Inchon Batalyon Tank
Pershing M-26 bergerak
menuju Seoul yang jaraknya
18 mil, melaju dengan
menyapu senjata Anti
Tank Korea Utara, masuk
posisi unutk mengepung
Seoul, Seoul dipertahankan
satu divisi infanteri Korea
Utara., dengan doktrinya
bertahan sampai titik darah
penghabisan, sedangkan
pasukan pendarat dari US
ARMY CORPS ke-8 dibawah
komando Jenderal Almond
bermanuver menuju Seoul.
Bombardermen dilakukan
ke arah kota Seoul sebelum
pasukan Sekutu masuk kota
, mengakibatkan kebakaran
hebat, ketika pasukan US
Marines masuk kota terjadi
pertempuran jarak dekat
berlangsung selama dua
hari siang malam, menelan
banyak korban, tanggal 27
September 1950 Seoul dapat
direbut dan dikuasai sekutu,
ternyata tentara Korea Utara
banyak yang menyerah
30.000 orang menjadi
tawanan perang, tanggal 29
September 1950 Jenderal Mac

Arthur memasuki kota Seoul,
kemudian menyerahkan kota
Seoul kepada Dewan Nasional
Republik Korea untuk
difungsikan kembali sebagai
ibu kota Negara Korea Selatan
yang berdaulat.
Setelah memberikan “
pasukannya, Jenderal Mac
Arthur kembali ke markasnya
di Jepang lewat Lapangan
Terbang Kimpo. Pasukan
Korea Utara terus dipukul
mundur sampai garis
Demarkasi 38 LU sesuai
resolusi D.K/PBB.
Tugas Jenderal Mac
Arthur sebagai Panglima
Sekutu di Korea telah berakhir
dengan gemilang, hal ini
tidak terlepas dari pedoman
hidupnya yang mengalir
mengikuti etos AKADEMI
Militernya WEST-POINT “
Duty,Honor Country “ (Tugas,
Kehormatan, Negara dalam
melaksanakan tugasnya.
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KESEHATAN

PERUT BUNCIT

dan Tips Mengecilkan
Oleh : Mayor Marinir Uyun M. Gunawan

diakibatkan oleh obesitas
central.
1. Kematian Dini.
Menurut Centers for
Disease Control (CDC),
sekitar 300.000 kematian
pertahun di Amerika
diperkirakan terjadi oleh
karena obesitas. Orang
mengalami obesitas memiliki
50-100% peningkatan resiko
kematian dini dibandingkan
dengan orang dengan berat
badan yang ideal.

C

Ia mudah tapi sangat berharga...Ia sederhana tapi
dahsyat luar biasa. Ia kecil tapi bermakna raksasa...
Karenanya....tersenyumlah kawan, nikmati keajaibankeajaiban dalam hidup anda. Dan...bagikanlah
keajaiban bagi hidup sesama kita diseluruh dunia, dari

ara rekan peacekeeper
semua...Senyum itu
harus 228. Artinya
senyum baru terlihat
tulus dengan menarik bibir
ke kanan 2 cm, ke kiri 2 cm,
pertahankan minimal selama
8 detik. Bila kurang dari 8
detik, maka senyum itu akan
kehilangan ketulusannya”
begitulah arahan Wadansatgas

P
30

Konga XXIII-F/UNIFIL
Letkol Mar FJH. Pardosi
saat pelaksanaan PDT (
Pre Deployment Training)
di Pusdik Infanteri
Cipatat, Bandung.

Wadansatgas Konga XXIII-F/
dengan senyum 2 cmnya
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oba perhatikan
perut anda di depan
cermin, apakah
terlihat buncit dan
berlemak?, sudah
pasti terlihat dengan kasat
mata, penilaian terhadap
tubuh diri sendiri oleh orang
lain pun yang melihat sudah
dapat menilai keadaan perut
diri sendiri, mempunyai perut
buncit akan menimbulkan
masalah, mulai dari masalah
penampilan hingga kesehatan.
Agar tubuh tetap sehat, dan
bugar serta masih tampak
ideal antara tinggi dan berat
maka dianjurkan untuk
memelihara perut agar tetap
rata.
Perut buncit adalah istilah
untuk menggambarkan lemak
berlebih yang terdapat di
perut atau dikenal dengan
nama obesitas sentral (central
obesitas). Merupakan
akumulasi lemak di perut dan
daerah pinggang. Obesitas
sentral telah lama terbukti
memiliki kaitan dengan
munculnya berbagai masalah
kesehatan.
Lemak dalam tubuh
terbagi dalam dua jenis,

Pertama ada lemak subkutan
yaitu lemak yang terletak tepat
di bawah kulit, yang kedua
ada lemak visceral yang juga
disebut lemak intra abdominal
yaitu lemak yang tertimbun di
bawah otot dan mengelilingi
organ vital termasuk di dalam
perut buncit anda. Lemak ini
akan dimetabolisme di hati
yang kemudian akan diubah
menjadi kolesterol darah,
sehingga sangat berbahaya
bagi kesehatan. Berikut ini
beberapa factor penyebab
menumpuknya lemak di

makanan berlemak dan
berkalori tinggi
jenuh berlebihan

Obesitas sentral sendiri
sebenarnya dikategorikan
sebagai penyakit yang
memberikan banyak dampak
negatife, baik bagi kesehatan
ini beberapa penyakit yang

2. Penyakit Jantung
Resiko serangan jantung,
gagal jantung, kematian
mendadak, ataupun nyeri dada
akibat jantung meningkat
pada orang yang kelebihan
berat badan (over weight)
atau obesitas. Obesitas dapat
dikaitkan pula dengan tekanan
darah tinggi, kadar trigliserida
yang tinggi, dan penurunan
kolesterol HDL.
3. Stroke
Aterosklerosis, atau
penyempitan pembuluh darah,
yang dapat menyebabkan
pembekuan darah, adalah
kondisi yang mengawali
banyak kasus stroke.
Aterosklerosis dipicu
oleh tekanan darah tinggi,
kolesterol tinggi, merokok,
dan kurang olahraga, Obesitas
juga dikaitkan dengan diet
atau pola makan yang tinggi
lemak, meningkatnya tekanan
darah dan kurang olahraga,
Jadi obesitas sekarang
dianggap sebagai factor resiko
sekunder yang sangat penting
pada stroke.
4. Diabetes tipe 2.
Kenaikan berat badan

sebesar 5-10 kg dari berat
badan yang sehat akan
meningkatkan resiko
seseorang terkena diabetes
tipe 2 sebesar dua kali lipat
dari pada orang yang tidak
mengalami kelebihan berat
badan. Lebih dari 80%
penderit diabetes diketahui
mengalami kelebihan berat
badan ataupun obesitas.
5. Kanker
Obesitas dikaitkan dengan
peningkatan resiko bebrapa
jenis kanker, termasuk kanker
endometrium (kaker lapisan
rahim), usus besar, kandung
kemih, prostat, ginjal, dan
kanker payudara pasca
monopouse. Wanita yang
mengalami peningkatan berat
badan lebih dari 10 kg dari
usia 18 tahun sampai usia
paruh baya meningkatkan
resiko terhadap kanker
payudara sebesar dua kali lpat
dibandingkan dengan wanita
yang berat badannya normal.
6. Fatty Liver atau
Perlemahan Hati
Penyebab utama dari
penyakit perlemahan hati
non alkoholik dalah resistensi
insulin, sebuah ganguan
metabolism di mana selsel menjadi tidak sensitive
terhadap efek insulin. Salah
satu factor resiko yang paling
umum untuk resistensi insulin
adalah obesitas, terutama
obesitas sentral, studi
menunjukka adanya hubungan
yang erat antara obesitas dan
derajat keruskan hati.
7. Ganguan Pernafasan
Obstruktive sleep
apnea (yaitu terganggunya
pernafasan saat tidur) lebih
umum terjadi pada orang
gemuk. Obesitas dikaitkan
dengan peningkatan resiko
terjadinya asma dan bronchitis
berat, serta besitas sindrom
pernafasan.
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Pra serbuan tugas unsuradalah melaksanakan
ke daerah musuh untuk
dan menyiapkan pantai
pendaratan Pasrat, Ratsus,
DZ/LZ untuk Operasi
lintas heli, melaksanakan
penyelidikan sasaran-sasaran
mempertajam kemampuankemampuan tersebut pada
latihan kali ini dilatihkanlah
di pantai Rajegwesi baik
metode administrasi
sejajar/tegak lurus maupun
penyelidikan tempur malam
hari dan preedawn recon serta
Data-data terbaru inilah yang
akan dijadikan pertimbangan
maupun Danpasrat untuk
melaksanakan Operasi
selanjutnya.

merupakan renang dengan
tangan dan kaki terikat. Materi
ini merupakan bagian dari
renang penyelamatan, dimana
kita pada situasi darurat
dengan memanfaatkan
momentum yang tepat, kita
mampu menyelamatkan
diri dari sekapan musuh

dengan menceburkan diri
kelaut meski dalam kondisi
tangan dan kaki terikat
sekalipun. Penguasaan
teknik dan ketenangan
adalah merupakan syarat
utama agar seseorang dapat
melaksanakan renang ini
dengan baik tanpa terkuras
tenaganya karena sebenarnya
tubuh manusia sudah
memiliki daya apung yang
cukup untuk selalu muncul
dipermukaan.
Latihan TW.II TA.
yang dilaksanakan selama
5 hari tersebut mendapat
apresiasi yang luar biasa
dari Danpasmar-1 Brigjen
TNI (Mar) Tommy Basari
Natanegara, dengan
didampingi Asops Pasmar-1
Kol Marinir Yohanes Rudi
Sulistiyanto dan Asintel
Pasmar-1 Letkol Marinir
Widodo, beliau berkenan
meninjau latihan serta
memberikan beberapa arahan
dan penekanan.
Dalam arahannya
Danpasmar-1 menyampaikan
rasa bangganya terhadap
pengabdian dan prestasi
yang telah diukir selama ini.
Banyak prestasi dan halhal yang membanggakan
Mar dalam memberi
warna terhadap perjalanan

” Harus tulus kawaaan...
harus dari hati...kita akan
tebar senyuman demi
kedamaian dunia...” tegas
beliau.
Senyum pada hakikat-nya
adalah kebutuhan manu-sia.
Siapa yang senang ter-senyum
membuat jiwa, perasaan,

sejarah Pasmar-1 maupun
Korps Marinir. Khusus
menyangkut latihan kali
ini Danpasmar-1 berpesan
supaya melaksanakan latihan
dengan serius, penghayatan
tentang materi-materi latihan
serta mengutamakan faktor
keamanan baik personel
maupun material. Pada akhir
sambutanya Danpasmar-1
secara spontanitas
memberikan bonus kepada
perenang tercepat kopda
Mar/Iam Kismanto.
Latihan yang berakhir
pada tanggal 07 Juni 2012 itu
menyisakan banyak kenangan
bagi peserta latihan. Teringat
kenangan saat menjadi siswa
yang lalu. Banyak perubahan
yang terjadi disekitar daerah
latihan terutama setelah
daerah Rajegwesi ini di timpa
gelombang tsunami beberapa

Proses pengikatan sebelum

administrasi tegak lurus

tahun yang silam. “Dengan
dilaksanakannya latihan ini
diharapkan kemampuan dan
keterampilan prajurit-prajurit
TRI MEDIA senantiasa
terpelihara meski dengan
waktu latihan yang cukup
singkat, medan latihan yang
semakin sempit karena
perkembangan pemukiman
penduduk juga menjadi
problem dan permasalahan
tersendiri yang memerlukan
penanganan khusus untuk
mengatasinya” demikian
Mar Mayor Marinir Edy
Cahyanto pada Apel
kelengkapan menjelang
kembali ke basis. Beliau
sangat mendukung dan
akan mengupayakan untuk
mencari daerah-daerah
latihan baru yang masih jauh
dari pemukiman penduduk
sehingga penghayatan dan
jalanya latihan tidak terganggu
(Serda Umarudin)
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salah satu kebu-tuhannya.
Bila manusia tidak senang
tersenyum, ada luka di jiwa,
rasa dan pikirnya. Sang jiwa
yang terluka membuat hidup
dipenuhi kegelisa-han. Sang
rasa yang terluka membuat
hidup tidak tenang. Sang pikir
yang terluka membuat hidup
penuh beban.
Apa yang kita rasakan
ke-tika kita melihat orang
tersenyum? senyuman yang
tulus dapat memberikan
kepada orang lain. Senyum
merupakan gerak tawa
ekspresif yang tidak bersuara
untuk menunjukkan rasa
senang, gembira, suka dsb.
Tetapi terkadang tersenyum itu sulit. Apalagi
jika kita dalam keadaan
marah, kesal, BT, emosi atau
capek, senyum akan menjadi
suatu hal yang mahal untuk
dilakukan. Senyuman yang
kita lakukan ketika kita tidak
dalam keadaan senang akan
menimbulkan senyuman yang
tidak tulus, orang disekitar
kita pun dapat merasakannya.
Tersenyum tidak membutuhkan biaya, murah meriah tetapi dapat memberikan
manfaat. Tersenyum juga
dapat menciptakan kebahagiaan dan membangun kebahagiaan. Senyuman kini telah
dikembangkan menjadi sebuah terapi yang menyejukkan
diri sendiri dan orang lain.
Senyuman memang sesuatu
yang hebat dan dahsyat.
Senyuman yang penuh
dengan ketenangan akan
mampu meluluhkan kemarahan seseorang. Sebaiknya
kita membiasakan diri untuk
bersikap tenang dan mu-rah

Siapa yang tidak
akan tersenyum
melihat peristiwa
di atas?

Senyum dan
keramahan
Peace Keeper
Indonesia
menjadi modal
berinteraksi
dengan warga

senyum dalam
bergaul. Du-nia
akan menjadi
indah dengan
senyuman.
Dalam keadaan apa-pun
sebaiknya kita belajar untuk
selalu tersenyum dengan tulus.
ekspresi optimisme dan
harapan. Sedangkan marah
adalah eks-presi keputusasaan
dan ketidaksabaran. Orang
yang tersenyum, tertawa tidak
berlebihan, membuat jasmaninya sehat terutama dapat
mengendorkan ketegangan
otot wajah, wajahnya selalu
terlihat berseri dan indah

dipandang.
Penulis Marianne LaFrance dalam buku barunya
‘Lip Service’ menulis bahwa
setiap senyuman merupakan
sebuah magnet sosial,
parameter kepercayaan, sebuah perangkat penebar kemarahan, alat tawar menawar,
hingga alat menjaga ikatan
sosial.
Orang yang sedih bisa
gembira dengan senyum.
Orang marah akan reda jika
bisa tersenyum. Jika tidak

bisa tersenyum, dipaksakan
untuk tersenyum dengan cara
menarik ujung bibir seperti
orang yang sedang tersenyum.
Dengan cara tersebut sudah
terbukti mengendorkan
urat saraf yang tegang. Dari
beberapa literatur yang
penulis baca keuntungan
dengan kita tersenyum begitu
1. Senyum membuat
seseorang lebih menarik
Secara tidak sadar
senyum bisa membuat orang
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lebih menarik karena ada
faktor daya tarik tertentu
dan membuat seseorang
terlihat lebih baik dibanding
mengerutkan kening, cemberut atau meringis.
2. Senyum bisa
mengubah suasana hati
Tersenyum bisa mengelabui tubuh sehingga membantu seseorang mengubah
suasana hatinya menjadi lebih
baik. Untuk itu jika merasa
sedih, cobalah untuk tersenyum.Sebagai peacekeeper
tentunya ini sangat berguna
untuk mendamaikan pihak
yangbertikai.
3. Senyum bisa
menular
Tersenyum tak hanya
mengubah suasana hati orang
tersebut tapi juga orang-orang
disekitarnya, dan membuat
hal-hal menjadi lebih bahagia.
Ini karena senyum bisa
menular dan membawa
kebahagiaan bagi orang
lain. Sebagai peacekeeper
tentunya bisa kita tularkan ke
pihak yang bertikai terutama
terhadap masyarakat sekitar
UN Posn yang kita tempati.
4. Senyum bisa meredakan stress
Orang yang stres bisa
terlihat dari wajahnya, tapi
dengan tersenyum bisa
mencegah seseorang tampak
letih dan lelah. Jika sedang
stres, cobalah ambil waktu
untuk tersenyum, karena bisa
mengurangi stres sehingga
lebih mampu mengambil
tindakan. Stres memikirkan
keluarga tentu menjadi
salahsatu kendala kita sebagai
peacekeeper, oleh karena itu
berusahalah untuk tersenyum.
5. Senyum
meningkatkan sistem
kekebalan tubuh
Tersenyum bisa membantu sistem kekebalan tubuh
untuk bekerja lebih baik.
Ketika seseorang tersenyum
maka fungsi imun meningkat
yang membuat seseorang
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Renang rintis setelah
latihan “mengompas” dalam
latihan selam tempur (kiri

mendarat kembali ke pantai
Rajegwesi.
Renang Rintis dan Selam
Tempur
Mengingat waktu latihan
yang tidak terlalu lama, pada
latihan kali ini materi renang
rintis (Scout Swimmer)
digabungkan dengan materi
selam tempur (Combat
Swimmer). Kegiatan latihan
ini merupakan latihan dengan
tingkat resiko yang cukup

merasa lebih rileks dan
terhindar dari penyakit seperti
bagi peacekeeper di Lebanon
merupakan tantangan
tersendiri, senyumlah karena
itu membuat kita lebih rileks
menghadapi cuaca yang
demikian ekstrim.
6. Senyum
menurunkan tekanan darah
Ketika tersenyum maka
ada penurunan nilai tekanan
darah yang terukur. Cobalah
mengukur tekanan darah
saat duduk di rumah sambil
membaca, lalu tersenyum
selama 1 menit dan mengukur
tekanan darah kembali, maka
akan terlihat perbedaan.
7. Senyum bisa
penghilang rasa sakit dan
serotonin
Studi telah menunjukkan senyum bisa melepaskan
bisa mengurangi rasa sakit
secara alami dan serotonin.
Ketiganya bisa membuat
orang merasa lebih baik dan
menjadi obat yang alami.
8. Lipatan senyum di
wajah bisa membuat orang
terlihat lebih muda
Otot-otot yang diguna-
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kan untuk tersenyum bisa
membantu mengangkat wajah
sehingga membuat orang
tampak lebih muda. Karenanya cobalah lebih sering

Di manapun berada dan
bertugas, tidak ada senyum
yang hilang. Asal jangan
senyum sendiri!

KEUNTUNGAN SENYUM
Dari Sisi Kesehatan
Sama dengan olahraga
Mengurangi mengurangi infeksi paru
Mengurangi sakit jantung
Meningkatkan semangat dan kesehatan
Mengurangi dua hor-mon dalam tubuh yaitu eniferin
dan kortisol
Mempercepat proses penyembuhan penyakit
Mengurangi rasa nyeri atau sakit
Obat awet muda
Dari Sisi Psikologi
Meningkatkan kekeba-lan secara psikologis
Mengurangi Stress
Menjadi lebih rileks
Memberi kesan berseri dan optimis
Dari Sisi Agama
Merupakan sedekah
Obat rohani
Tanda kemurahan hati
Dari Sisi Penampilan
Menambah daya tarik
Memperbaiki penampilan
Menunjukkan kebahagiaan
Lebih disegani

latihan teknis dan taktis
perorangan serta tim yang
telah dilaksanakan di basis
pada periode TW. II TA.
2012, sebagai bahan masukan
dan evaluasi dalam pembinaan
latihan berikutnya.
Renang Jarak Jauh
Kemampuan renang jarak
jauh adalah kemampuan yang
mutlak harus dimiliki oleh
untuk menunjang pelaksanaan
tugas. Pada latihan kali ini
setiap personel melaksanakan
renang menyeberang teluk
Poncomoyo PP sejauh ±
10.938 meter. Diawali dengan
pemanasan pada hari pertama
dan kedua sejauh ± 7.000
meter. Pada saat pelaksanaan
renang jarak jauh tanggal 05
Juni 2012 personel latihan
dibagi dalam 2 kelompok
untuk memudahkan
pengecekan. Tiap kelompok
akan mengikuti PK pandu
masing-masing dengan

warna bendera yang berbeda
serta diikuti oleh 1 PK SAR,
sementara 1 PK medis
bergerak bebas. Tepat pkl.
13.00 Wib Tim pertama
dilepas oleh Pasiopslat
Kapten Marinir Suharto
untuk melaksanakan renang
disusul tim kedua dengan
selang waktu 10 menit. Satu
persatu perenang masuk
kelaut diawali dengan
menembus gelombang yang
cukup besar. Memerlukan
teknik khusus dan keberanian
untuk melaksanakan renang
menembus gelombang,
untuk materi ini memang
tidak dilaksanakan secara
khusus pada latihan kali ini
karena tipe gelombang di
poncomoyo tidak sebesar
di pantai Lampon ataupun
Bajulmati sehingga kurang
cocok untuk materi renang
menembus gelombang.
Setelah melaksanakan renang
selama ± 150 menit akhirnya
orang pertama berhasil

stamina yang prima, material
yang mendukung sesuai
standart serta kemampuan
dan penguasaan materi oleh
tiap-tiap personel. Material
standart untuk selam tempur
adalan Tabung Oxigen (close/
open) beserta kelengkapanya
(BCD, regulator octopuss,
Depth meter, manometer,
pemberat, jam selam, senjata
perorangan, pisau selam/
bawah air, kompas bawah
air serta berpakaian PDL
lengkap dengan sepatu PDL).
Khusus untuk pakaian PDL
dan sepatu PDL sempat
menimbulkan perdebatan
karena tidak sewajarnya
berenang atau menyelam
dengan mengenakan sepatu
PDL, namun perlu diingat
bahwa seorang perenang rintis
tidak akan mungkin berganti
pakaian atau memakai sepatu
PDL lagi setelah mendarat
sementara ia sudah berada di
digunakanpun memang sudah
diriset untuk sepatu PDL.
Kegiatan ini diawali
tiap-tiap tim yang terdiri
dari 7 personel di cast dari
PK dengan jarak ± 1000 m
selanjutnya menyelam dan
membentuk formasi dengan
seorang sebagai pengompas

diikuti 3 buddypair yang
dihubungkan dengan tali
tokek untuk mempermudah
mempertahankan formasi.
Dantim berada pada
buddypair 1 dan wadantim
pada buddypair 3. Tim
akan bergerak mengikuti
pengompas sesuai arah
baringan menuju ke titik
pendaratan yang telah
ditentukan, sampai kedalaman
dada dan masih diluar
pecahan gelombang akan
muncul dan melaksanakan
pengamatan pantai
pendaratan, selanjutnya
melepas 2 personel renang
rintis untuk memastikan
bahwa pantai pendaratan
adalah benar sesuai rencana.
Perenang rintis akan
menuju pantai pendaratan
dengan menembus pecahan
gelombang, mendarat, untuk
selanjutnya mengemas
perlengkapannya secara
bergantian dengan
kewaspadaan yang tinggi.
Secara bergantian akan
bergerak dari GBAS (garis
batas air surut) saat itu
menuju pantai pendaratan
untuk melaksanakan
pengamanan. Setelah pantai
dinyatakan benar dan
aman perenang rintis akan
memberikan kode yang
telah disepakati kepada
tim yang masih berada di
belakang pecahan gelombang
selanjutnya tim akan mendarat
melaksakan tugas sesuai
perintah Komando Atas. Bagi
prajurit Tri Media kepercayaan
dari seorang Dantim kepada
anggotanya untuk menjadi
seorang perenang rintis
adalah suatu kepercayaan
dan akan menjadi kebanggan
tersendiri bagi anggota yang
bersangkutan.

dalam mendukung Operasi
meliputi tugas Pra Serbuan,
selama serbuan dan setelah
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Debur ombak pantai selatan sayup-sayup terdengar di
telinga ketika kami akan memasuki daerah Rajegwesi, muncul
rasa rindu setelah sekian lama tidak “menyapanya”....tampak

Senyuman bisa
menghangatkan dan
menciptakan suasana baru
yang lebih akrab dan meriah

Dialah salah satu saksi lahirnya Prajurit-prajurit TRIMEDIA....

eluk Poncomoyo
adalah salah satu teluk
diwilayah Banyuwangi
Selatan. Berada pada
posisi 8º34'39.25'' Lintang
selatan dan 113º56'47.29''
Bujur Timur, termasuk
wilayah desa Sarongan
Kecamatan Pesanggaran
Kab. Banyuwangi. Letaknya
yang langsung berhadapan
dengan Samudera Hindia
membuat kondisi gelombang
cukup besar, arus yang
kencang, tebing-tebing
karang serta medan belakang
pantai berupa rangkaian
ketinggian. Sangat ideal untuk
melaksanakan latihan karena
ditunjang wilayah sekitarnya,
sehingga mempunyai medan
latihan yang lengkap dimana

T

melalui darat, laut dan udara.
Kondisi lautnya sangat
ideal untuk melaksanakan
latihan renang jarak jauh
maupun penyelaman, pantai
yang cukup terjal dengan
kekayaan biota lautnya

44
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memungkinkan untuk melatih
kemampuan sea survival
serta medan belakang pantai
yang merupakan rangkaian
ketinggian yang masih alami
faunanya dapat dijadikan
medan latihan navigasi darat,
junggle survival dll.
Teluk Poncomoyo telah
bertahun-tahun dijadikan
salah satu medan latihan
tahap laut dan hutan bagi
mendapatkan gemblengan
untuk materi aspek laut
diantaranya renang rintis,
renang penyelamatan, Drown
tangan dan kaki terikat,
renang jarak jauh, selam
tempur, renang formasi, sea
and junggle survival dan

Renang jarak jauh yang
membutuhkan kemampuan,
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peserta latihan

masih banyak lagi materimateri yang dilatihkan di teluk
Poncomoyo ini.
Tidak hanya siswa
gembleng di Poncomoyo ini,
dalam upaya meningkatkan
kemampuan dan ketrampilan
Mar sering memanfaatkan
teluk Poncomoyo ini sebagai
medan latihan khususnya
untuk materi-materi kelautan.
Seperti yang baru saja
dilaksanakan yaitu Latihan
TW. II TA. 2012. Latihan

yang dilaksanakan mulai
tanggal 03 s.d 07 Juni 2012 itu
merupakan latihan teknis dan
taktis sampai dengan tingkat
Tim dengan materi renang
(renang dengan tangan dan
kaki terikat), renang rintis,
selam tempur, penyelidikan
sejajar dan tegak lurus,
tempur malam hari dan
Preedown recon).
Maksud dari latihan ini
adalah untuk mengetahui
sejauh mana hasil dari latihan-

tersenyum yang membuat
merasa lebih muda dan lebih
baik.
9. Tersenyum bisa
mem-buat orang terlihat
sukses
Orang yang tersenyum
akan terlihat lebih percaya
diri, selain itu pasang senyum
di setiap pertemuan akan
memiliki reaksi yang berbeda

terhadap lawan bicara.
10. Senyum bisa
membantu orang tetap
positif
Senyum akan membuat
orang lebih positif dan
mengurangi pikiran negatif.
Dengan mengurangi depresi,
stres dan khawatir, maka
kesehatan seseorang juga
akan meningkat dan menghin
darinya dari berbagai risiko
penyakit.
Senyum merupakan
amal yang paling praktis dan
ekonomis. Dapat dilakukan
dengan sangat mudah. Hari
gini mencari amal jangan

ditunda-tunda.
Mengumpulkan amal
jangan pelit-pelit karena
pahalanya akan diterima
berlipat-lipat.Senyum bisa
membuat wajahmu jadi lebih
manis dan lebih imut. Dijamin
…asalkan tidak berlebihan.
(Semua yang berlebihan
bukankah tidak baik?).
Senyum bisa menjauhkan
dirimu dari sifat kesombongan
dan keang kuhan. Kedua sifat
duniawi itu harus disingkirkan
sedari dini dan tidak pernah
ada kata terlambat. Senyum
bisa membuatmu awet muda,
karena aura indah yang
disebabkannya. Efek awet
muda juga diciptakan karena
senyum bisa mengendurkan
urat-urat diwajah, sehingga
dapat mengurangi kerutan
diwajah.
Senyum juga dapat
menambah teman, menambah
sahabat dan menambah relasi.
Garansi 100%. But of course

Senyuman penari yang
hukumnya wajib. Bagaimana
pendapat anda kalau sambil
menari, mereka cemberut
melulu ?

harus senyum yang ikhlas dan
tulus, keluar dari hati (ingat
kata Wadansatgas Konga
XXIII-F/UNIFIL). Bukan
senyum imitasi atau beraroma
kepalsuan. Senyum dapat
dilakukan dimana saja, kapan
saja, untuk siapa saja, tentunya
dalam proporsi yang tepat.
(Asal jangan senyum-senyum
sendiri saja...).
Senyum dapat membentuk pribadimu lebih
menawan. Bagi yang berwajah pas-pasan, inner beauty
yang salah satu penunjangnya
adalah memberikan senyuman
yang jujur akan sangat
mendukung dan membantu
“performance” mu. Senyum
dapat melan-carkan rezeki,
dapat melancarkan pekerjaanmu dan dapat menaklukkan
kerasnya hidup.
Senyum tidak membutuhkan alat tambahan apapun
kecuali hanya memanfaatkan
anugerah Tuhan yang sudah
melekat pada tubuh kita.
Selain itu, senyum juga
pastinya sangat bagus untuk
meningkatkan aliran darah
diwajahmu, sehingga memperlancar oksigen mengalir
diwajahmu dan akhirnya
memberikan rileks untuk
wajahmu.
Dan yang paling penting
sebagai peacekeeper…
senyum dapat menjadi air
untuk api, dapat menjadi
sesuatu yang mendinginkan
untuk situasi yang panas serta
dapat menjadi keteduhan
karena itu para peacekeeper
dimanapun berada, mari kita
tebar senyuman tentunya
untuk mempermudah dan
melancarkan tugas kita
sebagai peacekeeper demi
keamanan dan kedamaian
dunia…Mari kita tetap
kibarkan MERAH PUTIH
di seantero jagat dengan
sunggingan senyum
Indonesia.
Salam senyum GARUDA…!!!
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OPINI MILITER
SELINGAN

SALUTE UP !
Mengenal
Aba-Aba dalam
Bahasa Inggris
Menyerahkan bendera merah

Marching Commands

INDONESIA
Siap, Gerak !
Untuk Perhatian !
Istirahat di tempat, Gerak !
Lencang Kanan, Gerak!

Hadap Ka/Ki, Gerak !
Balik Kanan, Gerak !
Maju, Jalan !
Lari Maju Jalan!
Langkah Tegap Jalan !
Henti, Gerak !
Buka Barisan, Jalan !
Tutup Barisan, Jalan !
Hormat, Gerak !
Tegak, Gerak !
Belok Ka/ Ki Jalan !
Jalan Ditempat Gerak !
Bubar Jalan !
Lencang Depan !
Hormat Senjata Gerak !
Tegak Senjata Gerak !
Pundak Ka/Ki Senjata Gerak !
Serong Ka/Ki !
Apel

BRITISH
ATTENTION !
ATTENTION TO THE ORDER!
STAND AT EASE !
DRESS RIGHT DRESS !

dan saat latihan membawa baki
di Bhumi Pramuka Wiladatika

AMERICAN
ATTENTION !
ATTENTION TO THE ORDER !
AT EASE !
DRESS RIGHT DRESS !

RIGHT/LEFT DRESS
RIGHT/LEFT DRESS
RIGHT/ LEFT FACE !
RIGHT/LEFT FACE !
ABOUT FACE !
ABOUT FACE !
FORWARD, MARCH !
FORWARD, MARCH !
FORWARD DOUBLE TIME MARCH ! FORWARD DOUBLE TIME MARCH !
PAST MARCH !
PAST MARCH !
HALT !
HALT !
EXTEND MARCH
OPEN RANGE, MARCH !
CLOSE MARCH !
CLOSE RANGE, MARCH !
SALUTE UP !
SALUTE !
PRESENT ARM !
PRESENT ARM !
EYES FRONT !
READY FRONT !
RIGHT/LEFT WHEEL!
RIGHT/ LEFT TURN !
MARCH TIME MARCH !
MARCH TIME MARCH !
DISMISS !
FALL OUT !
FRONT DRESS !
FRONT DRESS !
PRESENT ARMS !
PRESENT ARMS !
ORDER ARMS !
ORDER ARMS !
RIGHT/ LEFT SHOULDER ARMS ! RIGHT/ LEFT SHOULDER ARMS !
RIGHT/LEFT OBLIQUE !
COLUMN HALF RIGHT/LEFT !
ROLLCALL
ROLLCALL

satu karena dia mendapatkan
kepercayaan dari sekian
kelompok Merauke. Saat
mendapat pengumuman
tersebut yang terbayang
adalah wajah orang tuanya
yang selalu memberikan
dorongan bimbingan selama

ini dengan tidak cepat putus
asa dan menyerah, seraya
bersyukur kepada Tuhan
karena campur tanganNya
sehingga dia dapat terpilih.
Pada saat hari Hnya Rika
tampil sangat sempurna
sehingga pada saat setelah

upacara hanya tetesan air mata
yang ada karena dia dapat
menjalankan tugas Negara
dengan baik walaupun hanya
menjadi petugas pembawa
baki.
Banyak suka dukanya saat
menjadi petugas Paskibraka
Nasional salah satunya yang
tak dapat terlupakan adalah
pada saat acara penciuman
bendera merah putih menetes
air matanya karena Rika
merasa bahwa belum banyak
berbuat apa-apa untuk negeri
ini..”Ya Allah lindungilah
bangsa Indonesia dari hal-hal
yang merusak ketentraman
dan persatuan kami”, ujarnya.
Sukanya yang lainnya kita
dapat menjadi lebih mandiri,
disiplin dan dapat bertambah
teman dari seluruh Indonesia.
Sedangkan untuk dukanya
saat itu kita berlatih di bulan
Ramadhan sehingga walaupun
puasa rasa, haus dan letih
tetap semangat berlatih demi
menjalankan tugas Negara.
Apa yang didapat dari
pelajaran seorang putri Kopral
Marinir dan seorang ibu
penjual makanan tradisional,

Mendapat ucapan selamat

(Penata III/c Notrisye T.Th,S.Sos
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dan foto bersama dengan

bahwa didikan, bimbingan
dan prinsip-prinsip yang
sudah diberikan oleh kedua
orang tuanya, Rika jalankan
selama ini sehingga Rika
mendapatkan hasil dengan
baik. Berbekal kesederhanaan,
tidak mudah menyerah
dan selalu berserah kepada
Tuhan Rika mendapatkannya
segalanya. Rika tidak berharap
untuk menjadi pembawa
baki, Rika juga tidak pernah
bermimpi berlibur keluar
negeri, ternyata semuanya
dapat terwujud dengan
menjalankan apa yang kedua
orang tuanya pernah berikan
selama ini.
Tuhan tidak melihat
latar belakang apa kedua
orang tuanya sehingga
seseorang mendapatkan
apa yang sebelumnya tidak
dipikirkan terwujud. Harapan,
kesempatan dan juga waktu
takkan selamanya datang
kehadapan kita untuk kedua
kalinya, sehingga manfaatkan
itu semua sehingga dapat
berguna untuk diri sendiri,
keluarga, sekolah, dan
daerahnya. Semoga dengan
pengalaman cerita ini dapat
memotivasi kepada tementemen dan pembaca majalah
ini bukan saja untuk dapat
tampil sebagai petugas
Paskibraka baik itu ditingkat
daerah maupun Nasional saja
tapi untuk di kesempatan yang
lain juga.
(ltt mar saul jamlay)
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SELINGAN

JALASENASTRI

Ketua Gabungan Jalasenastri Korps Marinir

Resmikan Posyandu Bougenvil
dan Paud Lavender
etua Gabungan
Jalasenastri
Korps Marinir
Ny. Nita Alfan
Baharudin meresmikan
Pos Pelayanan Terpadu
(Posyandu) Bougenvil dan
Pendidikan Anak Usia Dini
(Paud) Lavender Cabang
7 Gabungan Jalasenasteri
Korps Marinir di Piabung,
Lampung Selatan, Jumat
(6/7)
Dalam sambutannya,
Ketua Gabungan Jalasensateri
Korps Marinir mengatakan
bahwa pembangunan
Posyandu Bougenvil dan
Paud Lavender Cabang 7
Gabungan Jalasenastri Korps
Marinir di Piabung ini adalah
merupakan bagian dari upaya

K

Al Zenoerika

Anak Kopral Marinir yang Berprestasi

S

ebut saja Al Zenoerika
putri dari bapak Kopda
Marinir Al Azar
anggota Yonmarhanlan

Nurhayati penjual makanan
tradisional di Jl. Soekarno
Hatta Tanjungpinang,

adalah anak pertama dari
dua bersaudara yang pada
bulan Nopember 2012
genap berusia 17 tahun. Rika
panggilan akrabnya sekarang
duduk dibangku kelas 3
SMAN 1 Tanjungpinang
jurusan IPA.

Berawal sejak pernah
dipilihnya Rika menjadi
petugas pengibar bendera
merah putih pada HUT RI
ke 65 tahun 2010 tingkat
Kota Tanjungpinang,
kemudian pada bulan Mei
2011 diselenggarakan seleksi
Paskibraka tingkat Nasional
dimana diadakan seleksi
mantan-mantan pengibar
bendera tiap-tiap sekolah
tingkat SLTA seKepulauan
Riau di Tanjungpinang. Perlu
semangat dan perjuangan
dimana seleksi yang cukup
ketat diantaranya akademis,
samapta, agama, kesehatan, uji
bakat sehingga pada akhirnya

Saat mengikuti seleksi
Paskibraka Nasional di
Tanjungpinang
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terpilih hanya dua orang
saja diantaranya adalah Al
Zenoerika.
Pada tanggal 20 Juli 2011
Rika dan satu temannya
perwakilan dari Provinsi
Kepri berangkat ke Jakarta
untuk bertemu dengan
perwakilan dari masingmasing provinsi berkumpul
di Bhumi Perkemahan
Wiladatika Cibubur untuk
dikarantinakan yang nantinya
akan ditempa, didik dan
dilatih salah satunya latihan
peraturan baris berbaris
(PBB) dan banyak lainnya
terutama bagaimana cara
formasi upacara penaikan
dan penurunan bendara
merah putih serta bagaimana
pembawaan baki bendera
merah putih. Sampai
pada akhir pelatihan Rika
tergabung dalam kelompok
Merauke yaitu kelompok
penurunan bendera merah
putih. Sedangkan untuk
penunjukan pembawa baki
bendera merah putih akan di
tentukan pada hari H yaitu
tanggal 17 Agustus 2011.
Satu hal yang tidak didugaduga oleh Rika sebelumnya,
ternyata Rika terpilih sebagai
pembawa baki. Perasaan haru,
bangga bercampur menjadi

kita bersama dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan
keluarga prajurit di bidang
kesehatan ibu dan anak
yang merupakan salah satu
perwujudan dari pembinaan
perawatan kesehatan istri dan
anak-anak prajurit.
Lebih lanjut dikatakan
dengan keberadaan Posyandu
Bougenvil dan Paud Lavender
tersebut diharapkan dapat
membantu mengatasi segala
permasalahan kesehatan yang
dihadapi selama ini oleh para
ibu dan anak–anak prajurit
Korps Marinir, serta dapat
pula memberikan bantuan
pelayanan bagi masyarakat
sekitar Piabung.
“Saya harapkan kepada
para ibu anggota Cabang 7

Gabungan Jalasenastri Korps
Marinir, agar memanfaatkan
dan memberikan dukungan
sepenuhnya serta membantu
memelihara Posyandu
Bougenvil dan Paud Lavender
dengan sebaik-baiknya, agar
dapat menjamin dukungan
kesehatan secara maksimal
dan berkelanjutan bagi ibu
dan anak, ujar Ny. Nita Alfan
Baharudin.

Hadir dalam acara
peresmian tersebut
Komandan Brigade
Infanteri-3 Marinir Kolonel
Marinir Hardimo, Ketua
Cabang-7 Gabungan
Jalasenastri Korps Marinir,
Bupati Pesawaran Ny.
Arisandi, para kader Posyandu
Bougenvil dan Paud
Lavender.
***

Foto bersama Ketua Gabungan Jalasenastri Korps Marinir
saat berkunjung keBrigif-3 Marinir Lampung
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menjelang Maghrib. Namun
tidak lama, pencarian
dilanjutkan kembali.
Penelusuran pun masih terus
dilakuan di sekitar lokasi
ditemukannya Moh Azurah
Firdaus.
Kita masih terus
melakukan pencarian di
sekitar ditemukannya korban.
Karena tidak ada yang
mengetahui pasti terceburnya
korban dimana, sehingga
kita masih mencari-cari,”
Kapten Mar Suharto.
Menurut Kapten Mar
Suharto, pihaknya akan tetap
melakukan pencarian sampai
sang bocah ditemukan. Atau
melihat situasi dan kondisi di
lokasi. Sebab, lokasi persisnya
tidak bisa dipastikan. Bisa
jadi, korban sempat berenang
lebih dulu.
Sekitar pukul 22.00
Wib pencarian dihentikan
sementara dan besok hari
Selasa tanggal 17 Juli 2012
sekitar pukul 05.00 Wib
pencarian akan dilanjutkan.
Pada hari Selasa tanggal
17 Juli 2012 pencarian terus
dilakukan dengan melibatkan
SAR dari Basarnas, Linmas
Surabaya dan masyarakat
lainnya, namun pencarian
pada hari kedua tidak
membuahkan hasil.
Lettu Mar Alamsyah
mengatakan, kemungkinan
Moh Jibran Firdauz masih
berada di dasar sungai kirakira sekitar 400 meter kearah

36
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Prosesi pencarian korban
yang berhasil ditemukan

Korban kedua yang berhasil
ditemukan 3 km dari lokasi
awal tenggelamnya korban

arus sungai dari ditemukannya
jenazah adiknya, serta
menjelaskan Tim SAR
dengan menggunakan
pengukur kedalaman dan
Fish sounder “ kedalaman
sungai ini bervariasi 5 sampai
12 meter“. Terangnya. Moh
Jibran diperkirakan terseret
arus dalam dan tersangkut
diakar tanaman dan lumpur,
menyelam sampai jarak
250 meter dari TKP,
penyisiran kearah aliran
sungai menggunakan perahu
karet telah mencapai jarak
3 kilometer, namun belum
membuahkan hasil.
Menurut Lettu Mar
Deni Rukmana, pencarian
mengalami kesulitan
disebabkan, air di Kali
Brantas Surabaya yang
keruh, mengakibatkan jarak
pandang tim penyelam yang
menggunakan senter air,
hanya menembus 1 meter,
sedangkan cadangan oksigen
bagi penyelam sudah hampir
habis, untuk itu pencarian

tetap dilanjutkan atau tidak
kita menunggu perintah
lebih lanjut dari pimpinan.”
tambahnya.
Prajurit-prajurit
mengenal lelah untuk
membantu mencari
tenggelamnya kedua bocah
tersebut, pencarian terus
dilakukan hingga malam hari,
sehingga pencarian pada
hari ketiga Rabu 18 Juli 2012
sekitar pukul 08.15 Wib, Tim
SAR gabungan menemukan
jenazah korban atas nama
Moh Jibran Firdauz (6Th)
mengapung dan tersangkut
di enceng gondok tepat di
belakang lapangan futsal
Kedurus, Surabaya, atau
sekitar 3 kilometer dari lokasi
kejadian tenggelamnya bocah
tersebut, karena terbawa
arus. Kondisi korban sudah
membengkak dan biru
kehitaman.

Untuk jenazah langsung
dibawa ke kamar mayat
RSUD dr Soetomo, yang
didampingi kedua orang
tuanya, kondisi rumah
korban masih ramai dipenuhi
warga untuk mengucap bela
sungkawa.
Setelah selesai membantu
mencari tenggelamnya kedua
kakak adik tersebut hingga
ditemukan pihak keluarga
mengucapkan banyak terima
kasih kepada Tim SAR
Marinir (YONTAIFIB-1
MAR) atas kerja kerasnya
dalam membantu pencarian
kedua anaknya, serta dari
pihak masyarakat merasa
senang dengan adanya Tim
SAR Marinir (YONTAIFIB-1
MAR) yang selama ini banyak
membantu masyarakat bila
ada korban tenggelam.
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(Koptu Marinir Budi
Abdillah)
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SELINGAN

Keberhasilan Prajurit Yontaifib-1 Marinir

Dalam Pencarian Korban Tenggelam
ohamad Jibran
Firdauz (6 th)
dan Moh. Azurah
Firdaus (5 th)
merupakan kakak
beradik warga Rt.02 Rw.03
Karangpilang Surabaya, anak
dari Bpk. Soni Sandra dan
Ibu Irfania Yuhida, tewas
tenggelam di sungai Brantas
Sepanjang Surabaya.
Korban tenggelam kedua
balita kakak beradik ini
kemungkinan tercebur saat
bermain dibelakang rumah
neneknya yang kebetulan
di dekat sungai Brantas,
terceburnya kedua balita ini
baru diketahui neneknya
sekitar pukul 10 Wib, tadi pagi
(Senin 16 Juli 2012 ).
Dengan tidak diketahui
keberadaan kedua cucunya
tersebut, neneknya merasa
binggung dan akhirnya
mencari disekitar lokasi
hingga bertanya ke sejumlah
tetangganya. Nenek korban
langsung meminta tolong

M
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kepada Suprapto salah
satu tetangganya, akhirnya
Suprapto dan neneknya
berinisiatif meminta bantuan
tim SAR dari Marinir karena
ada dugaan korban tercebur
ke sungai, mengingat rumah
korban berdekatan dengan
sungai.
Sekitar pukul 14.45 Wib
pihak keluarga korban
untuk minta bantuan
mencarikan kedua anaknya
yang diperkirakan tenggelam
di sungai Brantas tepatnya
dibawah jembatan baru
Sepanjang Surabaya.
Setelah menerima laporan

beserta peralatan selam
dan perahu karet, dibawah
Mar Mayor Mar Joko
Fitrianto.
Sekitar pukul 15.00 Wib
tiba di TKP dan langsung
melakukan pencarian
disekitar tenggelamnya kedua
kakak adik tersebut, sekitar
pukul 16.15 Wib Tim SAR

salah satu korban atas nama
Moh Azurah Firdaus, tepatnya
7 meter dari lokasi terakhir
korban bermain yang berada
disebelah timur jembatan baru
dengan kedalaman sekitar
6 meter dan anak tersebut
sudah meninggal dunia serta
jenazah korban dibawa ke RS
dr. Soetomo Surabaya untuk
divisum.
Pencarian sempat
dihentikan sementara saat

Mar menindaklanjutinya
dengan menerjunkan 25

Beberapa personel
mempersiapakan peralatan
penyelamanan
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SEJARAH

JALASENASTRI

Pengorbanan Sertu Marjono

Kunjungan Ketua Gabungan Jalasenastri Korps Marinir

di Puslatpur Marinir Antralina
etua Gabungan
Jalasenastri Korps
Marinir Ibu Nita
Alfan Baharudin
didampingi
Wakil Ketua Gabungan
Ibu Fariz Washington dan
Ketua Cabang 5 Gabungan
Jalasenatri Ibu Amir
Faisol beserta rombongan
melaksanakan kunjungan
sosial budaya dan ekonomi di
Ranting 6 Cabang 5 Puslatpur
Antralina Jampang Tengah
Sukabumi, Selasa (15/5)
Sebelumnya Ketua

K
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Cabang 5 Ibu Amir
Faisol menyambut dan
mengucapkan terima kasih
karena di tengah tengah
kesibukan, Ketua Gabungan
Jalasenastri Korps Marinir
masih sempat meluangkan
waktu untuk bersilahturahmi
dengan 56 orang ibu- ibu
Jalasenastri Ranting 6 Cabang
5 Gabungan Jalasenatri
Korps Marinir. Tatap
muka ini diharapkan dapat
memberikan angin segar
bagi ibu- ibu khususnya yang
ada di Antralina untuk dapat
mendampingi
suami
melaksanakan
tugas.
Ketua
Gabungan
Jalasenastri
Korps Marinir
dalam arahannya
menyampaikan
empat hal
yakni pertama,
banyaknya
anggota yang
masih kontrak/
pisah keluarga
dikarenakan
fasilitas rumah
dinas belum ada
dan istri bekerja
di tempat
lain. Kedua,
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Bagi seorang prajurit sejati, gugur di medan tempur merupakan suatu kebanggaan dan
kehormatan yang tak ternilai harganya, apalagi bila itu dilakukan untuk menyelamatkan
keselamatan rekan-rekannya. Demikian pula dengan yang dilakukan Sertu Mar Marjono, demi
menyelamatkan rekan-rekannya yang terdesak kekuatan musuh yang lebih besar, dengan
keberanian yang luar biasa, ia rela bermanuver seorang diri, memporakporandakan kekuatan
musuh, menembak mati 7 orang, sebelum akhirnya ia terkulai jatuh ke pangkuan ibu pertiwi
dengan tubuh berlumuran darah.
fasilitas kesehatan belum
ada di puslatpur Antralina
maka sementara ini untuk
pengobatan anggota dan
keluarga dilaksanakan di
DKT –TNI AD. Ketiga,
ketua ranting dan ketua
cabang saling menjaga
komunikasi dikarenakan
posisi ketua ranting dan ketua
cabang berjauhan sangat
perlu untuk tetap menjalin
komunikasi sehingga segala
informasi dan permasalahan
yang terjadi di ranting,
ketua cabang mengetahui.
Keempat, ketua ranting
harus sering terjun ke bawah
untuk melihat anggota agar
ketua ranting dapat langsung
mengetahui kondisi keluarga
anggota dan minimal sebulan
1x diadakan pertemuan /
arisan agar dapat mempererat
tali silahturahmi. Ketua
Gabungan Jalasenastri
Korps Marinir juga
mengharapkan untuk
menjaga kerukunan
kehidupan bertetangga
dan saling bergotong

royong agar tetap tumbuh
rasa kebersamaan dan
keharmonisan satu sama lain
serta menghapus egoisme
masing masing.
Dalam sesi tanya jawab,
Pabinhar Jalasenastri Korps
Marinir Kolonel Marinir
Endang Taryo menyampaikan
tentang rumah non dinas di
mana dalam akan dibangun di
Antralina apabila peminatnya
minimal 50 orang.
Saat kunjungan tersebut
Ketua Gabungan Jalasenastri
Korps Marinir memberikan
taliasih kepada Peltu Mar
Dede Ombis Diraksa dan
Koptu Mar Nursyamsi (yang
mengalami kecelakaan) serta
Koptu Mar Iskandar (yang
mempunyai anak cacat bibir
sumbing).
Dalam kesempatan itu
ketua Gabungan Jalasenastri
Korps Marinir meninjau
home industri moci dan
juga menijau ke rumah
pengasingan bung hatta dan
Bung Syahrir.
(kpd mar nurkenda)

aat itu, 11 Maret
1976, setelah semua
unsur Pasmar 4
menempati pos yang
telah ditetapkan
dikeluarkanlah patroli tempur
ke perbatasan dengan Liquica
dipimpin Kapten Mar Agung.
Daerah perbatasan ini segera
dapat dikuasai tanpa terjadi
kontak tembak.
Tugas patroli tempur
Pasmar-4 selanjutnya adalah
menduduki Kampung Turleo
sekitar Tanjung Tibar dalam
waktu 2 jam. Di tempat ini,
kekuatan musuh diperkirakan
1 regu yang berkedudukan di
KT 274, KT 125, KT 135,
dan KT 140.
Sekitar pukul 05.00
WITA, patroli tempur
Pasmar 4 tiba di KT 274
dan kemudian langsung
melakukan penyergapan.
Namun akibat kecerobohan
seorang anggota Pasmar 4
yang secara tidak sengaja
menginjak seorang musuh
yang sedang tidur sehingga
rekan rekannya terbangun,
maka unsur pendadakan pun
menjadi hilang. Akibatnya
terjadi kontak senjata hebat
yang berlangsung hingga
pukul 16.00 WITA.
Dari hasil penyelidikan
selama terjadinya kontak
senjata, diketahui bahwa
jumlah musuh ternyata jauh
lebih besar dari perkiraan
semula yaitu bukan satu
regu melainkan lebih dari 2
peleton. Akibatnya terjadi
kontak senjata yang tidak
seimbang dalam jarak relatif
dekat yang mengakibatkan
seorang anggota Pasmar 4
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terluka berat pada tangannya
namun senjatanya dapat
diamankan.
Dalam situasi
pertempuran yang tidak
seimbang tersebut, tiba-tiba
seorang anggota patroli
tempur Pasmar-4 yakni
Sertu Mar Marjono keluar
dari pertahanan dan bergerak
seorang diri mendekati
sentra pertahanan musuh.
Dan dengan keberanian
yang luar biasa selanjutnya
ia melakukan manuver
pertempuran seorang diri.
Dan manuvernya ini cukup
berhasil. Lewat pertempuran
dengan jarak yang sangat
dekat, ia berhasil menembak
6 orang musuh sehingga
kedudukan mereka menjadi
kacau. Namun keberanian
dan pengorbanannya harus ia
bayar mahal, usai menembak
mati musuh yang ketujuh, ia
yang sudah berlumuran darah
karena beberapakali terkena
tembakan akhirnya jatuh
tersungkur dengan beberapa
peluru menembus tubuhynya.
Ia pun gugur sebagai prajurit
Marinir sejati.
Keberanian dan
pengorbanan Sertu Mar
Marjono akhirnya membuat
kedudukan musuh lemah
Karena pengorbanannya,
esok harinya 13 Maret 1976
unsur-unsur Pasmar 4 berhasil
merebut KT274. Selanjutnya
1 peleton tank PT 76 dan
satuan Den Intam berhasil
merebut Kampung Turleo
dalam jangka waktu tidak
sampai 1 jam. Di tempat ini
sekaligus ditemukan jenasah
Sertu Mar Marjono. Setelah

Turleo diduduki, pada hari
keempat 1 regu Den Intam
bergerak guna menduduki
127. Pukul 04.00 WITA
regu Den Intam itu mulai
bergerak dan sesaat kemud
terjadi kontak senjata hingga
akhirnya musuh melarikan
diri.
Keesokan harinya
1 peleton dari kompi
Kapten Mar Mardas
melakul peninjauan ke
daerah pertempuran itu
dan menemukan 1 pucuk
bazooka beserta peluru siap
tembak, 1 buah helm Tropaz
dalam kondisi berlubang
akibat tertembak, sejumlah
senapan Mauser dan G-3,
serta sejumlah panah. Di

lokasi tersebut juga ditemukan
mayat 15 orang musuh yang
tertembak mati. Sesaat kompi
Markas kembali ke Turleo,
mereka diserang 1 kompi
pasukan musuh dari Liquica.
Kedudukan pos di Turleo
yang berada di ketinggian
memudahkan unsur Pasmar
4 ini melakukan perlawanan
sehingga musuh akhirnya
melarikan diri. Tetapi
ternyata dari arah belakang
pos Turleo, musuh juga
melakukan penyerangan
dengan memakai mitraliur
kal. 12,7 mm diperkirakan
hasil rampasan saat mencegat
unit patroli satuan Brimob
yang naas. Namun usaha
ini dapat dibungkam oleh
tembakan unit tank PT 76.
Diduga penembakan mitraliur
yang dilakukan oleh musuh
bertujuan menghancurkan
unit tank PT 76 agar lebih
leluasa jika menyerang pos
Turleo milik TNI. Tujuh hari
kemudian Turleo benar-benar
telah dapat dikuasai oleh
unsur-unsur Pasmar 4.
***

Sekilas Tentang Pasmar 4
Pasmar 4 berkekuatan 577 orang terdiri dari 24 orang
perwira, 114 orang bintara dan 409 orang tamtama dengan
Komandan Pasukan Mayor Mar. Albertus Soetono.
Kekuatan inti pasukan ini berasal dari dua kompi Batalyon
Infanteri 3 Mar yang diperkuat dengan dua seksi STB dan
dua kompi senjata bantuan. Tugas pokok Pasmar 4 adalah
menggantikan kedudukan Pasmar 1 yaitu sebagai pasukan
keamanan Kota Dili dan sekitarnya.
Pasmar 4 tiba di Dili tanggal 8 Maret 1976. Pada
tanggal 9 Maret 1976, Pasmar 4 di BKO-kan kepada Grup
Parako yang dipimpin Letkol Inf. Soegito sehingga sejak
10 Maret 1976, seluruh unsur Pasmar 4 dipindahkan ke
lapangan terbang Komoro menggantikan kedudukan
Pasmar 1 dengan tugas menjaga perbatasan sekaligus
mewaspadai penyusupan musuh baik yang melalui selatan
(darat) maupun barat dan utara (laut).
Selama periode penugasan (Februari hingga Desember
1976) Pasmar 4 berhasil menembak mati 26 orang musuh
dan menawan 14 orang lainnya, sekaligus merampas 1
buah truk Unimog dan 1 buah truk Bedford dan sejumlah
peralatan non senjata lainnya. Sedangkan kerugian berupa
korban jiwa tiga orang gugur yaitu Kopda Mar Siswanto,
Sertu Mar. Marjono dan Sertu Mar. Poniman.
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