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67

tahun sudah
Korps Marinir
mengabdi
dalam rangka menegakkan
Keutuhan dan Kejayaan
Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Korps Marinir
tumbuh dan berkembang
seiring perjuangan
NKRI dalam mengisi
kemerdekaannya. Korps
Marinir selalu hadir dalam
setiap palagan dalam rangka
menegakkan berkibarnya Sang
Merah Putih. Dari Sabang
sampai Merauke Korps
Marinir mendaratkan kakinya
, dilandasi semboyan Jalesu
Bhumyamcha Jayamahe. .
Di usia yang ke-67
tahun ini, Korps Marinir
besar dan jaya tidak lepas
dari semangat juang dan
pengabdian yang ditunjukkan
oleh para pendahulu pendahulu Korps Marinir. Hal
tersebut diungkapan Kepala
Staf TNI Angkatan Laut
Laksmana TNI Soeparno
dalam Upacara Serah Terima
Jabatan Komandan Korps
Marinir dari Letjen TNI (Mar)
M Alfan Baharudin kepada
Brigjen TNI (Mar) A. Faridz
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Washington di Bhumi Marinir
Cilandak Jakarta Selatan pada
tanggal 12 Oktober 2012.
Untuk itu menjadi kewajiban
kita bersama untuk terus
melanjutkan perjuangan
dan pengabdian ini demi
tercapainya cita-cita Bangsa
dan Negara Indonesia.
Di edisi ke 136 ini
bertepatan dengan Hari Ulang
Tahun Korps Marinir yang
ke- 67, kami menyajikan
informasi tentang kegiatan
Korps Marinir yang
dimulai dengan Jakpim
berisi tentang Serah terima
Jabatan Komandan Korps
Marinir beberapa waktu lalu.
Sedangkan Laporan Marinir
berisi Lomba Binsat Korps
Marinir tahun 2012 yang
digelar di Jakarta, Latihan
Bersama Gutor Trimatra VII
tahun 2012 yang digelar di
Pulau Sangiang dan Latihan
Perang Armada Jaya XXXI
tahun 2012 yang pendaratan
Kalimantan Timur.
Sementara itu untuk
opini militer disajikan tentang
konsep upaya peningkatan
enam kemampuan dasar

prajurit Korps Marinir
dalam rangka melaksanakan
operasi dan latihan.
Untuk meningkatkan
pengetahuan di bidang
militer kami menyajikan “
Mengenal Bermacam Sistem
Persenjataan Peluncur Roket
Multi Laras”. Dan untuk
mengenang kembali peristiwa
sejarah, kami sajikan
Pendaratan Pertama yang
dilakukan oleh Korps Marinir
TNI AL di Indramayu
tahun 1953 dalam rangka
penumpasan DI/TII Karto
Suwiryo yang dikenal dengan
“Pendaratan Indra”.
Kesatuan kami mengangkat
2 Marinir. Sehubungan
dengan Kiprah Prajurit Intai
dari masa ke masa kami
berhasil mewawancarai
salah satu sesepuh Prajurit
dengan semburan silet/
jarum berbisanya yaitu Serma
KKO (IAM) Djoni Liem.
Dan masih dalam rangkaian
pengalaman penugasan,
sebuah pengalaman yang

menceritakan keheroikan
Tim Aligator Yonif-4 Mar
di Perairan Sigli Aceh. Tak
lupa juga kami sajikan liputan
tentang rangkaian kegiatan
Jalasenastri. Dan sebuah
artikel kesehatan tentang
Kanker Payudara. Dan
sebagai informasi kegiatan
satuan-satuan di jajaran Korps
Marinir kami rangkum dalam
Berita Marinir. Kami juga
Tamtama Teladan 2012.
Demikianlah sekilas isi
Majalah Marinir edisi 136 ini
semoga bermanfaat.

Dirgahayu ke-67
Korps Marinir

“Jalesu Bhumyamcha Jayamahe”

Pemimpin Redaksi
Sumarto
Letkol Marinir Nrp. 10420/P
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LAPORAN MARINIR

LATIHAN PERANG TNI-AL
ARMADA JAYA XXXI TAHUN 2012

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pada tahun 2012 ini menggelar latihan
terbesar yang bersandikan “Armada Jaya XXXI/2012”. Kegiatan diawali dengan
melaksanakan latihan parsial di Pantai Banongan dan Pusat Latihan Tempur Korps
Marinir Baluran pada tanggal 2 hingga 4 September 2012, Latihan Parsial ini
dilaksanakan dalam rangka mengecek kesiapan personel dan material tempur yang
terlibat dalam latihan Armada Jaya tahun 2012 di Sangata, Kalimantan Timur.

24

LAPORAN MARINIR

DENJAKA BEBASKAN SANDERA

Pengusaha Asing yang meninjau lokasi Investasi di Pulau Sangiang disandera
teroris. Teroris yang dipimpin oleh Zulkarnaen, dalam tututannya kepada pemerintah
RI kelompok teroris tersebut menuntut agar Umar patek dan rekan-rekanya yang di
tahan oleh pemerintah RI segera di bebaskan.

www.marinir.mil.id
marinir@gmail.com
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JAKPIM

K

Pada Kamis, 15 Nopember 2012, bertepatan dengan perayaan
Tahun Baru Hijriyah 1434, Korps Marinir genap berusia 67
Tahun. Usia yang mencerminkan kematangan dan kesiapan
untuk kembali “mengabdi tanpa batas” seiring dengan tegak
dan utuhnya republik ini.

orps Marinir
Tentara Nasional
Indonesia
Angkatan Laut
adalah salah satu
pilar penyangga kekuatan
Pertahanan Negara Kesatuan
Republik Indonesia dengan
ciri khasnya”Baret Ungu”.
Sebagai Pasukan Pendarat
memiliki kekenyalan untuk
diproyeksikan ke seluruh
wilayah NKRI dalam situasi
apapun.
Tugas pokok Korps
Marinir adalah membina

4

kekuatan dan kesiapan
operasional satuan Korps
Marinir sebagai pasukan
pendarat ampibi TNI AL
dalam rangka proyeksi
kekuatan ke darat lewat laut,
operasi pertahanan pantai
serta operasi tempur lainnya
sesuai kebijakan Panglima
TNI. mengingat tugas
pokok tersebut maka Korps
Marinir saat ini dituntut
untuk memiliki kemampuan

pertahanan pantai, operasi
pertahanan pangkalan, operasi

penyelamatan dan pencarian
(SAR), operasi pengamanan
kota, operasi pemberian
dukungan administrasi dan
logistik, serta mempunyai
kemampuan komando dan
pengendalian.

operasi tempur darat, operasi
anti teror di laut, operasi
intelejen maritim, operasi
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PROFIL MARINIR
Pratu Marinir Japri Suryadi Nrp. 110828

Tamtama Teladan TNI AL 2012

A

pabila Prajurit bisa
meraih predikat
Tamtama Teladan
tentu akan menjadi
kebanggaan tersendiri.
Karena untuk memperoleh
predikat ini melalui proses
melelahkan, penilaian yang
ketat serta perlu kerja keras
dan perjuangan yang tidak
ringan, Prajurit Korps
Marinir dari Batalyon
Infantri-3 Mar Brigif-1
Pasmar-1 Surabaya yang
mendapat predikat Tamtama
Teladan tingkat Korps Marinir
hingga TNI AL tahun 2012
adalah Pratu Marinir Japri
Suryadi Nrp. 110828.
Pratu Mar Japri Suryadi
adalah anak ketiga dari tiga
bersaudara pasangan Rajo
Bujang dengan Aisyah, kedua
orang tuanya bekerja sebagai
petani. Sejak kecil Japri
mempunyai cita-cita menjadi
anak yang mandiri dan bisa
meringankan beban kedua
orang tua. Dan ia bercita-cita
ingin menjadi seorang TNI.
Namun untuk mewujudkan
cita-cita sekaligus impiannya
itu tidaklah mudah di raih.
Ditambah lagi cerita temantemannya bahwa jadi tentara
harus mengeluarkan uang
yang tidak sedikit. Hal
inilah yang menjadi ganjalan
sekaligus tantangan yang
selalu ada dalam diri Japri.
Mau minta orang tua tidak
mungkin, minta saudara juga
tidak mungkin.
Japri mendapat informasi
tentang pendaftaran Dikmata
PK TNI AL dari saudaranya
yang berdinas di Korps
Marinir. Dengan modal tekat
dan semangat yang kuat, pria
berperawakan ideal dan tegas
serta yang memiliki hobi
renang ini mencoba untuk
ikut tes Dikmata PK TNI
AL tahun 2006. Kesempatan
inipun tidak disia-siakan oleh
Japri. Semua syarat-syarat
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Oleh: Koptu Mar Nurkenda.
Dalam ajang pemilihan Tamtama Teladan TNI AL 2012.
Korps Marinir patut berbangga. Betapa tidak dari prajurit
Tamtama terbaik perwakilan seluruh Kotama TNI AL, 4
wakil Marinir berhasil meraih prestasi tertinggi. Keempatnya
berhasil menduduki Peringkat I, II, IV dan V. Berikut adalah
profil Pratu Marinir Japri yang berhasil duduk di peringkat I

dan persiapan tes pun telah ia
siapkan dengan matang. Japri
mendaftar di Lanal Padang,
tes demi tes ia lalui dengan
baik. Akhirnya Japri berhasil
lolos tes seleksi Dikmata PK
TNI-AL 2006.
Walaupun pada waktu itu
ada perasaan agak menyesal
kenapa tidak mencoba tes
masuk Bintara lebih dahulu.
Namun demikian, dirinya
masih bersyukur karena tanpa
mengeluarkan uang sepeser
pun ia dapat diterima menjadi
Tamtama TNI-AL dan masuk
Korps Marinir. Japri sangat
bangga menjadi Tamtama
Korps Marinir. Lulus
pendidikan, Japri ditempatkan
di Yonif-3 Mar Surabaya.
Melihat hasil samapta
dan postur yang sangat ideal
akhirnya Japri bersama 2
temannya dipercaya Brigif-1
Mar Pasmar- 1 untuk
mewakili seleksi Tamtama
Teladan Kormar pada bulan
September tahun 2012. Japri
mengikuti seleksi Tamtama
Teladan tingkat Kormar.
Di Kormar Japri
berhadapan dengan 14
dan dukungan dari istrinya
(Wardatut Thoyibah), dan
Support dari Danyonif- 3
Letkol Marinir Reza Suud
dan Komandan Brigif- 1 Mar
Kolonel Marinir Wuryanto.
Tes demi tes dilalui, dan
Japri memperoleh predikat
Juara ke- satu untuk tingkat
Kormar.
Selanjut bersama 3
orang yaitu Pratu Mar
Edi Setiawanto dari Yonif
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3- Mar, Pratu Mar Hari
Mar, dan Pratu Mar Frada
Saleh Harahap dari Yonif4 Mar, mengikuti seleksi
tingkat TNI AL. Dalam
benak Japri yang terpikirkan
hanya satu bagaimana dapat
mempertanggung jawabkan
kepercayaan yang telah
diberikan Korps Marinir
sehingga dapat menbawa
nama baik Korps Marinir
khususnya Yonif- 3 Mar
Brigif -1 Pasmar-1. Untuk
itulah dirinya berusaha tampil
semaksimal mungkin.
Dengan kepercayaan
yang tinggi Japri pun ikut
bertarung bersama 16 orang
sesama rekannya dari Kotama
TNI AL. Untuk materi tes
untuk seleksi kurang lebih
selama satu minggu. Tahapan
tes inipun dapat dilalui Japri
dengan perasaan tidak ada
beban dan tidak ada rasa
gentar apalagi takut. Japri
harus berhadapan dengan
16 Kolonel yang sekaligus
sebagai tim penguji, lagilagi Japri berhasil menyabet
juara I tamtama teladan
tingkat TNI AL. Dalam hal
ini Prajurit Korps Marinir
lain juga menjadi juara yaitu

Pratu Mar Edi Setiawanto
dari Yonif- 3 Mar meraih
Juara II, Pratu Marinir Hari
Mar meraih Juara IV,
Sedangkan Prada Marinir
Saleh Harahap dari Yonif- 4
Mar meraih Juara ke V. Atas
prestasi tersebut memperoleh
hadiah uang sebesar kurang
lebih Rp1 juta ditambah
piagam penghargaan dari
Kasal dan ucapan terima
kasih Dankormar serta Satya
Lencana Teladan. Sedangkan
setiap bulannya Kasal juga
memberikan Tunjangan
Tamtama Teladan.
Satu cita-cita Japri yang
kini belum terwujud yaitu
juara Renang Selat Sunda.
Menurutnya Renang Selat
Sunda penuh tantangan
dan memiliki nilai yang
cukup prestisius baik untuk
tingkat nasional maupun
internasional. Kunci sukses
menurut penuturan Japri ’’
percaya diri atas kemampuan
yang kita miliki ”. Atas
prestasi tersebut Japri sangat
berterima kasih kepada
semua pihak yang turut
mendorongnya.
***

Sejarah Singkat Korps Marinir
Usai Proklamasi
Kemerdekaan Republik
Indonesia dikumandangkan
pada tanggal 17 Agustus
1945 maka di seluruh pelosok
Nusantara terbentuklah
Badan-Badan perjuangan yang
bertujuan mempertahankan
kemerdekaan. Di bidang
kelautan, para pejuang
laut yang terdiri dari para
pemuda pelayaran, nelayan,
bekas K.M, Kaigun, Heiho
membentuk satuan-satuan di
pangkalan seluruh Indonesia
seperti Marine Keamanan
Rakyat, Tentara Keamanan
Rakyat, Corps Marinier,
Pasukan Laut dan Korps
Keamanan Pantai.
Pada tanggal 15
Nopember 1945 di Pangkalan
IV ALRI Tegal tercantum
Nama Corps Mariniers

yang merupakan cikal bakal
terbentuknya Korps Marinir
TNI AL. Pada tanggal 9
Oktober 1948 berdasarkan
Surat Keputusan Menteri
Pertahanan Nomor:
A/565/1948 ditetapkan
adanya Korps Komando
di dalam Angkatan Laut
sehingga seluruh satuan
kelautan tersebut dilebur
menjadi Korps Komando
Angkatan Laut (KKO AL).
Korps Marinir pada
periode perang kemerdekaan
merupakan komponen
terbesar dalam tubuh ALRI
(TNI AL). Hal tersebut
disebabkan situasi perjuangan
bangsa yang mengharuskan

lebih banyak mengadakan
kegiatan-kegiatan dan tugastugas operasi di darat dari
pada di laut. Khusus untuk
Corps Marinier (CM) yang
terdapat di Pangkalan IV
Tegal mempunyai tujuh (7)
batalyon yang bermarkas di
Tegal dengan Komandan
yang pertama Mayor Agoes
Subekti. Persenjataan dan
perlengkapan yang semula
bervariasi disempurnakan
dengan senjata jenis Johnson
dari FN (Belgia). M
Pada tahun 19551959 KKO-AL mengalami
perubahan dalam bidang
organisasi. Pembinaan
personil dan material pada

periode ini juga mengalami
kemajuan-kemajuan di
antaranya melalui bidang
pendidikan. Pada masa ini
KKO-AL menghadapi situasi
dan kondisi Trikora, Dwikora
dan G. 30 .S / PKI. Untuk
Susunan organisasi terdiri
atas Markas Besar KKO-AL
Komando Utama KKO-AL,
Pastermar, Paskohanmarnas
dan Unsur-unsur Pelayanan
Kotama.
Pada era Orde
Baru (1966-1998) terjadi
reorganisasi di mana
Paskoarma I dan II serta
Pasinko dilebur menjadi
Paskoarma dengan kekuatan
2 Brigade. Sesuai Renstra

Foto bersama prajurit pendiri
CM (Corps Mariniers), Tegal.
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JAKPIM

BERITA MARINIR

Hankam I tahun 1974-1978
bidang TNI-AL, dilaksanakan
pula penyederhanaan struktur
organisasi KKO-AL yang
kemudian diikuti dengan
likuidasi Batalyon 6, 8, dan 10
di wilayah Barat (Jakarta) serta
Batalyon 7 dan 9 di wilayah
Timur (Surabaya). Bagi
para anggota dari BatalyonBatalyon yang terkena
likuidasi tersebut, sebagian
dimasukkan kedalam Batalyon
yang masih aktif dan sebagian
lagi disalurkan ke dalam
Depatransit dan Lembagalembaga pemerintah lainnya
di wilayah Barat dan Timur.
Pada tahun 1975
terjadilah suatu peristiwa
yang penting bagi keberadaan
Korps dimana nama Korps
Komando Angkatan Laut
yang telah digunakan sejak
tahun 1950 dikembalikan
lagi menjadi Korps Marinir
sesuai dengan sejarah
lahirnya Korps sejak tahun
1945. Hal ini berdasarkan
Surat Keputusan Kasal No.
Skep/1831/XI/1975 tanggal
14 Nopember 1975.
Pada tahun 1984 Korps
Marinir kembali mengadakan
reorganisasi kekuatan.
Kekuatan yang dimiliki saat
itu adalah 2 Brigade Infanteri
Korps Marinir, 1 Resimen
Bantuan Tempur Korps
Marinir, 1 Resimen Bantuan
Administrasi Korps Marinir,
1 Komando Latihan Korps
Marinir dan 2 Pangkalan
Korps Marinir di Jakarta
dan Surabaya. Selanjutnya
sebelum era reformasi,
kekuatan tersebut ditambah
dengan masuknya satuan
Detasemen Jala Mangkara dan
Rumah Sakit TNI AL Marinir
Cilandak sebagai Komando
Pelaksana Korps Marinir
Pada Era Reformasi
(1998), Prajurit-prajurit
Korps Marinir tercatat
memiliki peran yang cukup
besar dalam meredam dan

6

mengeliminasi dampak
dari kerusuhan-kerusuhan
tersebut. Korps Marinir,
bukan saja berhasil dalam
menangani dan meredam
gerakan dan aksi massa tetapi
juga Prajurit-prajurit Korps
Marinir telah mampu menjadi
bagian penting penyelamat
bagi kelangsungan hidup
berbangsa dan bernegara di
negeri ini.
Demikian juga dalam
mengatasi kerusuhan
bernuansa SARA yang terjadi
di Maluku dan Maluku Utara,
Korps Marinir telah mampu
menunjukkan dirinya sebagai
prajurit profesional. Dengan
pendekatan yang persuasif,
Prajurit-prajurit Korps
Marinir bisa diterima menjadi
mediator dan penengah bagi
kelompok-kelompok yang
bertikai. Bahkan lebih dari itu
keberadaan Prajurit-prajurit
Korps Marinir di daerah
motivator dan dinamisator
bagi rekonsiliasi dan
perdamaian.
Dalam rangka
meningkatkan pembinaan
dan standarisasi kemampuan
tempur pasukan Marinir,
Kepala Staf TNI AL
mengeluarkan keputusan
Nomor. Kep/08/III/2001
tanggal 12 Maret 2001
tentang likuidasi Brigif-1
Marinir, Brigif-2 Marinir,
Menbanpurmar dan
Menbanminmar
selanjutnya
membentuk
Pasukan
Marinir-1
(Pasmar-1) dan
Brigade Marinir
Berdiri Sendiri
(Brigmar BS).
Dengan demikian
Satuan-Satuan
Komando
Pelaksana Korps
Marinir terdiri
dari Pasukan
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Lanmar Surabaya, Kolatmar
di Surabaya, Brigmar BS
di Jakarta, Denjaka di
Jakarta, Lanmar Jakarta dan
Rumkitalmar Cilandak di
Jakarta.
Kekuatan Pasmar-1
terdiri dari Brigade Infanteri
Marinir, Resimen Kavaleri
Marinir, Resimen Artileri
Marinir, Resimen Bantuan
Tempur Marinir, Batalyon
Batalyon Marinir Pertahanan
Pangkalan. Sedangkan
Kekuatan Brigade Marinir
BS terdiri dari 3 Batalyon
Infanteri Marinir, Detasemen
Bantuan Tempur, Detasemen
Kavaleri, Detasemen Artileri,
Batalyon Marinir Pertahanan
Pangkalan.
Pada tahun 2004 terjadi
pula reorganisasi kekuatan di
tubuh Korps Marinir dengan
terbentuknya Pasmar-2
hasil likuidasi Brigmar BS.
Kekuatan yang dimiliki
Korps Marinir saat itu adalah
Pasmar-1 yang membawahi
Brigif-1 Marinir, Menkav-1
Marinir, Menart-1 Marinir,
Menbanpur-1 Marinir, Yon
Yonmarhanlan. Pasmar-2 yang
membawahi Brigif-2 Marinir,
Menkav-2 Marinir, Menart-2
Marinir, Menbanpur-2
dan 4 Yonmarhanlan.

Selanjutnya terdapat pula
Brigif-3 Marinir yang
membawahi Yonif-7, 8 dan 9
Marinir. Komando Pelaksana
lain berupa 2 Lanmar Jakarta
dan Surabaya, Kolatmar,
Denjaka dan Rukitalmar
Cilandak.
Marinir ke depan
Seiring dengan rencana
validasi organisasi TNI
Angkatan Laut yang akan
dikembangkan menjadi
Komando Armada RI dengan
membawahi 3 Komando
Wilayah Laut, maka organisasi
Korps Marinir pun akan
mengalami validasi dengan
adanya pengembangan
kekuatan menjadi 3 Pasmar.
Validasi yang terjadi di
jajaran Korps Marinir adalah
Likuidasi Resimen Artileri,
Resimen Kavaleri, Resimen
Bantuan Tempur Pasmar 2,
Batalyon Marinir Pertahanan
Pangkalan (Yonmarhanlan)
III Jakarta dan Yonmarhanlan
V Surabaya, perubahan
Yonmarhanlan menjadi
Yonif & diregrouping
dalam hubungan Brigade
Infanteri, pembentukan Dinas
Pemeliharaan dan Perbaikan
Korps Marinir, Satuan Intai
dan Detasemen Zeni Korps
Marinir.
***

DANKORMAR
SERAHKAN HEWAN QURBAN
omandan Korps
Marinir Mayjen
TNI (Mar) A.
Faridz Washington
menyerahkan secara langsung
hewan qurban seekor sapi
kepada ketua panitia qurban
Masjid Jannathin. Kolonel
Marinir Bambang Suryo Aji
di halaman Masjid Jannathin,
Cilandak, Jakarta Selatan,
Jum’at (26/10)
Dalam penyerahan
Hewan Qurban Komandan
Korps Marinir Mayjen TNI
(Mar) A. Faridz Washington
diikuti oleh Kepala Staf
Kormar Brigjen TNI (Mar)
Tommi Basari Natanegara,
Danpasmar-2 Brigjen TNI
(Mar) Buyung Lalana serta
para mantan Dankormar usai

K

melaksanakan Sholat Idhul
Adha 1433 H bersama ribuan
umat muslim yang berada di
Kesartrian Marinir Cilandak
dan sekitarnya dengan Imam
Peltu Mar H Munawir dan
penceramah KH Prof Abdul
Jamil MBA, dari Kemenag RI.
Hari Raya Qurban
tahun ini Panitia Qurban
Masjid Jannathin menerima
sebanyak 14 ekor sapi
dan 90 ekor kambing.
Kegiatan pemotongan
hewan qurban baru dapat
dilaksanakan sebagian hingga
menjelang sholat Jumat dan
diserahkan kepada yang
berhak menerimanya, dan
pemotongan hewan qurban
dilanjutkan keesokan harinya.
***

TEMUKAN KORBAN TENGGELAM
P

rajurit Batalyon Intai

membantu mencari
korban tenggelam di kali
Kebraon Karangpilang
Surabaya, Jum’at (26/10).
Sekitar pukul 09.30 Wib
korban tenggelam atas nama
Ade Bekti Setyo Utama (17)
bersama teman-temannya
melaksanakan mencuci daging
qurban di sungai Brantas
Kebraon Surabaya, kemudian

teman-temannya berusaha
menolong tetapi korban tidak
bisa ditemukan.
Pada jam 10.00 Wib
menyiapkan 2 Tim siaga SAR,
beserta perlengkapannya
yang di pimpin oleh Lettu
Mar Alam. Kemudian
sekitar jam 10.15 Wib Tim
SAR berangkat menunju
lokasi tempat tenggelamnya
pemuda tersebut, Tim SAR

koordinasi dengan pihak
Kepolisian dan warga
setempat untuk melaksanakan
pencarian korban dengan
cara menyelam, sekitar jam
11.30 pencarian dihentikan
dikarenakan sudah waktunya
sholat Jum’at, pada jam 12.30
Wib pencarian dilanjutkan.
Pukul 13.00 Wib jasad Ade
Bekti Setyo Utama putra dari
bapak Jiran (Alm) ditemukan.
Menurut Pasiops

Marinir Joko Fitrianto
mengatakan, saat penemuan
itu, Ade hanya mengenakan
celana boxer bermotif bunga
dan ditemukan di kedalaman
lima meter dan tidak jauh
dari tempat korban awal
tenggelam.”Ujarnya.
“Jasad Ade masih terlihat
segar dan tidak terdapat luka
lecet ataupun darah keluar dari
tubuhnya,” Imbuhnya.
Selanjutnya, jasad Ade
Bekti Setyo Utomo
diserahkan kepada
pihak kepolisian yang
selanjutnya di bawa ke
Rumah Sakit untuk di
otopsi dan di serahkan
kepada pihak keluarga
di Jl. Kebraon Gang I
Surabaya.
***
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ATRAKSI HUT TNI
Yonmarhanlan VIII Bitung
ibawah Pimpinan
Danyonmarhanlan
VIII Letkol Marinir
Apollinaris A.W
,Yonmarhanlan VIII Bitung
,menampilkan Atraksi
perpaduan karate dengan
senam perahu karet serta
diikuti beberapa ledakan yang
disuguhkan oleh prajurit
Korps Marinir dari Batalyon
Marinir Pertahanan Pangkalan
VIII Bitung,sehingga

D

membuat kagum para
undangan yang hadir dalam
peringatan hari ulang tahun
TNI ke 67 yang digelar di
Minahasa Utara,Sulawesi
Utara (05/10)
Tepuk tangan
terdengar meriah dari
para undangan saat para
prajurit. Yonmarhanlan VIII
melaksanakan halang rintang
yang disusun sedemikian
menantang ,serta diikuti oleh

beberapa ledakan yang dibuat
oleh prajurit Korps Marinir
Dalam rangka HUT TNI
yang ke 67 di wilayah Sulawesi
Utara yang dipimpin oleh
Komandan Resort Militer
1310/STG Brigjen TNI Johny
L Tobing yang dipusatkan di
Minahasa Utara,melibatkan
sekitar 2500 prajurit beserta
pendukungnya,termasuk satu
Batalyon Marinir Pertahanan
Pangkalan VIII Bitung.
Kegiatan didahului
dengan upacara, kemudian
dilanjutkan dengan
demonstrasi karate dari
Yonif 712 TNI AD, Drum
Band dari SMP Katolik
Bitung, dilanjutkan dengan

perbaduan demo karate
dengan senam perahu
karet dari Batalyon Marinir
Pertahanan Pangkalan VIII,
setelah itu dilanjutkan dengan
oleh peserta upacara. Usai
dengan pemotongan tumpeng
yang dilakukan oleh Danrem
1310/STG hadir dalam
acara tersebut Gubernur
Sulut, Danlantamal VIII,
Kapolda Sulut,Danlanud Sam
Ratulangi ,Danyonmarhanlan
VIII serta pejabat dari instansi
sipil,TNI Maupun Polri.
***

Yonmarhanlan II Padang
SAR Bencana Banjir
Bandang
Ambon JAZZ Plus Festival
2012
Yonmarhanlan IX Ambon
onmarhanlan
IX
memeriahkan
Ambon
Jazz Plus Festival
2012 yang digelar di
Lapangan Merdeka
Kota Ambon dengan
menampilkan stand

Y

Prajurit TNI Angkatan
Laut dan memperkenalkan
berbagai jenis Alutsista
Yonmarhanlan IX Ambon.
Disamping itu Yonmarhanlan
IX Ambon juga menampilkan
Kolone Senapan sebanyak 19
Personel yang digelar Kamis,
(11/10).
Penampilan atraksi
prajurit tersebut
mendapat respon positif
dari pengunjung. Ikut
memeriahkan acara
pembukaan Ambon Jazz Plus
Festival (AJPF) tahun 2012 di
Kota Ambon.
Danyonmarhanlan

70

IX Ambon Mayor Marinir
Efhardian menjelaskan,
”Stand Pameran yang kami
gelar cukup banyak mendapat
perhatian para pengunjung,
termasuk para pengunjung
dari manca negara. Mereka
sangat antusias terhadap
Marinir. Kami memamerkan
persenjataan yang kami
miliki. Kami juga menyajikan
informasi kepada masyarakat
tentang Korps Marinir
disamping Majalah Marinir
dan produk-produk lainnya.
Dengan harapan Marinir
semakin dekat dan dicintai
rakyat. ”
***
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ujan deras yang
disertai badai
yang terjadi di
sekitar wilayah
Kota Padang sejak pukul
16.00 Wib menimbulkan
banjir bandang mulai
pukul 18.30 Wib diakibatkan meluapnya Danau
Kariang yang berjarak 30
meter di perbukitan hulu
Batang Kuranji pada hari
Rabu,(12/10).
Setelah mendengar informasi adanya banjir bandang
di beberapa wilayah Kota
Padang, Tim SAR Yonmarhanlan II yang sudah disiagakan setiap hari segera menyiapkan personel dan material.
Keesokan harinya Tim SAR
Yonmarhanlan II yang terdiri
dari 35 personel DPP Letda
Mar Agus Santoso S.E NRP.
19870/P dengan membawa
material 2 (dua) buah PK, 2
(dua) unit mopel, dan 50 (lima
puluh) buah pelampung dengan menggunakan kendaran 2
(dua) truck dan 1 (satu) Jeep
KIA siap berangkat. Sebelum
berangkat seluruh anggota di

H

hanlan II selaku Palakhar.
Lokasi yang dituju
Tim SAR Yonmarhanlan
II adalah Desa Batu Busuk
Kecamatan Pauh. Sampai
di lokasi musibah Dantim
SAR Yonmarhanlan II segera
berkoordinasi dengan Tim
BASARNAS Kota Padang untuk mengkoordinasikan upaya
evakuasi warga dan pembersihan lingkungan dari puingpuing sisa banjir bandang.
Informasi yang dikumpulkan sampai berita ini dikirim
musibah yang terjadi tersebut menimbulkan beberapa
rumah terkena longsor dan
terbawa arus serta banjir
menggenangi ribuan rumah
warga dan terdapat 4 (empat)
korban jiwa meninggal tertimbun tanah longsor.

DHARMA BHAKTI KORPS MARINIR

S

ejak terbentuknya hingga saat ini Korps Marinir telah

tempur darat dalam operasi keamanan dalam negeri,
16 kali operasi muara, sungai dan perairan, 28 kali
operasi pengamanan wilayah, 13 kali operasi khusus dan
intelijen, 19 kali operasi pasukan penjaga perdamaian PBB
serta selalu terlibat aktif dalam setiap operasi bantuan
kemanusiaan di seluruh wilayah Indonesia, dengan uraian
operasi sebagai berikut :
Indramayu (tahun 1953), Operasi Aceh Timur di Aceh
(tahun 1955), Operasi Tri Tunggal Makasar di Makasar
(tahun 1955), Operasi Pembersihan Pakajene di Sulawesi
(tahun 1955), Operasi Tegas penumpasan PRRI di Pekan
Baru (tahun 1957), Operasi 17 Agustus di Padang (tahun
1958)
b. Operasi Keamanan dalam negeri antara lain operasi
operasi penumpasan DI/TII di Jabar, di Aceh, penumpasan
PRRI/Permesta, penumpasan PKI, operasi Kamdagri
Seroja Pasmar 1 s/d Seroja 11 di Timor Timur dsb
c. Operasi khusus antara lain operasi buffer unit
Operasi Kalabakan Malaysia Timur (tahun 1963), Operasi
Sri Selangor (tahun 1964), Operasi Pontian di Kalimantan
Utara (tahun 1964), Operasi sabotase di Singapura (1965)
dsb.
d. Operasi pertahanan pantai antara lain Operasi
Keamanan Pulau Laut Kalimantan (tahun 1955), Satgasmar
Bunyu (tahun 1985-1997), Satgasmar Pam Ambalat (tahun
2005 s/d sekarang), Satgasmar Pulau Terluar/Puter (tahun
2006 s/d sekarang).
e. Operasi bhakti kemanusiaan.
Operasi TNI
masuk Desa dan Manunggal Karya Jaya sejak tahun 1970
hingga saat ini (lebih dari 75 kali) seperti penanganan
bencana tsunami di Nias (tahun 2005)
f. Operasi pasukan penjaga perdamaian.
Dalam
rangka ikut serta menjaga ketertiban dunia, Korps Marinir
terlibat aktif sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB
sejak tahun 1960 s/d sekarang.

***
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Danbrigf-2 Marinir
Buka pekan Pembinaan dan
Latihan Calon Pegawai PLN

Selamat Datang
KOMANDAN KORPS MARINIR
BRIGJEN TNI (MAR) A. FARIDZ WASHINGTON
Judul di atas sangat tepat
terkait dengan peristiwa bersejarah
yang terjadi pada
12 September 2012 lalu, di mana
tongkat kepemimpinan Korps
Marinir resmi diserahterimakan
dari Letjen TNI (Mar) M. ALfan
Baharudin kepada Brigjen TNI
(Mar) A. Faridz Washington.
Untuk mengabadikan peristiwa
tersebut berikut ini diturunkan
cuplikan moment istimewa yang
dikemas tim redaksi
pacara Serah Terima
Jabatan Komandan
Korps Marinir yang
bertepatan pada
hari Rabu tanggal 12
September 2012 di Lapangan
Apel Bhumi Marinir Cilandak
Jakarta Selatan diawali dengan
ditiupnya Sangkakala pada
pukul 08.30. Sesaat kemudian
terdengar aba-aba “Maju…..
jalan….” Tampak dari kanan
serta kiri lapangan apel,
pasukan Marinir berseragam
loreng Khas Marinir
bergerak dengan gagah
dan rapi menuju ke tengah
lapangan dengan diiringi
lagu “Surabaya” oleh Korsik
gabungan Lanmar Jakarta dan
Surabaya.
Pasukan Upacara terdiri
dari dua devisi upacara

U

8
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omandan Brigade
Infanteri-2
Marinir Kolonel
Marinir Suhartono
yang diwakili Wakil
Komandan Brigif-2 Mar
Letkol Marinir Sugianto
bertindak sebagai
Inspektur Upacara pada
pembukaan pembinaan
dan pelatihan karyawan/
ti PT.PLN (PERSERO)
di Lapangan Stadion Mini
Pasmar-2, Bhumi Marinir
Cilandak, Jakarta Selatan,
Senin (09/07)
Pada pekan pelatihan
yang berlangsung mulai
tanggal 14 s/d 22 September
2012 tersebut diikuti oleh 80
orang Karyawan/ti PT. PLN
(PERSERO) yang mengambil
lokasi sekitar Kesatrian Bhumi
Marinir Cilandak dan Tanjung
Pasir Tangerang, Banten,
dibawah pimpinan Kapimlat
Letkol Marinir Ahmad Hanifa

K

yang merupakan gabungan
pasukan dari seluruh satuan
yang ada di Korps Marinir
telah berdiri tegak, sementara
sebagai background pasukan
berjajar material dan
kendaraan tempur Korps
Marinir (Tank PT 76 : 10
Unit, RRF BTR 50 : 12 Unit,
Kapa K-61 : 4 Unit, HOW
122 : 4 Unit, Roket RM 70
Grad : 2 Unit, Ford Ranger :
6 Unit, Truck Hino : 6 Unit,
Truck Unimog : 4 Unit dan
Truck Liaz : 4 Unit) dan
dibelakangnya pada bagian
tengah berdiri di atas podium
anggota korps musik siap
mengiringi jalannya upacara.
Sementara di sisi berhadapan
tampak tamu undangan
sudah duduk memenuhi

dengan dibantu 33 personel
dari anggota Yonif-4 Mar.
Para peserta pelatihan
akan menerima beberapa
materi dasar antara lain
Kepemimpinan, Peraturan
baris berbaris (PBB), bela
diri militer, halang rintang
serta jurit malam yang akan
dilaksanakan di Kesatrian
Marinir Cilandak dan
sekitarnya. Selanjutnya untuk
tahap laut akan dilatihkan
exersisi perahu karet, renang,
dan dayung yang dilaksanakan
di Tanjung Pasir.
***

Dan Denjaka Serahkan
Medali dan Tropi
ejuaraan Menembak
Panglima TNI Cup
tahun 2012 telah
berakhir dengan di
tandai penyerahan Piala dan
Tropi kepada para juara baik
beregu maupun perorangan.
Komandan Detasemen Jala
Mangkara Kolonel Marinir
Budi Purnama mewakili TNI
AL menyerahkan medali,
tropi dan uang pembinaan

Terlibar Latgab TNI TH.2012
anglima TNI
Laksamana TNI
Agus Suhartono,
S.E, secara resmi
telah membuka Latihan
Gabungan TNI Tahun
2012 dalam suatu upacara,
di Koarmatim Ujung
Surabaya, Sabtu (20/10).
Tujuan Latihan
Gabungan TNI ini adalah
untuk meningkatkan dan
menguji kemampuan prajurit
dan Satuan TNI dalam
merencanakan, melaksanakan,
serta mengendalikan
mekanisme operasi Gabungan
TNI secara tepat guna dan
berhasil guna dalam rangka
menghadapi kemungkinan
Kontinjensi yang diperkirakan
akan terjadi.
Dalam Latihan Gabungan
TNI tahun 2012 ini, Korps
Marinir melibatkan 880
prajurit dari Pasmar-1 dan
material tempur Korps
Marinir, yaitu 5 unit Tank

P

Panglima TNI CUP 2012

K

880 Prajurit Marinir

kepada Juara di Lapangan
tembak Divisi 1 Kostrad ,
Cilodong Jawa Barat (22/12)
Kejuaraan menembak
dilaksankan di Lapangan
Tembak Divisi 1 Kostrad
Cilodong dari 15 Oktober
2012 sampai dengan 22
Oktober 2012 dan dikuti dari
seluruh jajaran TNI.
Dalam hasil Kejuaraan
tersebut Juara Umum masih
dipegang Tim dari
TNI Angkatan darat
dengan perolehan
mendali baik
perorangan maupun
beregu TNI AD
mendapat 32 Emas, 19
Perak, 13 Perunggu.
Sementara itu , TNI
AL menduduki

unit KAPA, 5 unit BVP-2, 2
unit Roket Multi Laras RM 70
Grad, dan 3 pucuk Howitzer
105 Mm.
Kegiatan Latihan
Gabungan TNI tahun 2012,
dilaksanakan latihan Posko
yang digelar di Komando
Latihan Armada Timur
( Kolat Armatim) mulai
peringkat ke-2 dengan
mengumpulkan 13 Emas, 17
Perak, 9 Perunggu. Peringkat
ke-3 diduduki Mabes TNI
dengan 2 Emas, 6 Perak, 13
Perunggu. Sedangkan TNI
AU menduduki peringkat ke-4
mendapatkan 3 Perak dan 10
Perunggu.
Dari perlombaan ini
Tim TNI AL menurunkan
58 atlit menembaknya dari
berbagai unsur satuan di
bawah pembinaan Komandan
Denjaka Korps Marinir TNI

tanggal 20 sampai dengan
25 Oktober 2012 yang
melibatkan 931 personel
terdiri dari 240 personel
sebagai penyelenggara dan
691 sebagai pelaku, sedangkan
latihan lapangan akan
dilaksanakan mulai tanggal 26
Oktober sampai dengan 30
Nopember 2012 di perairan
Laut Sulawesi dan pendaratan
Amphibi di Pantai Sangatta
Kalimantan Timur, dengan
melibatkan 11693 personel
terdiri dari 740 personel
sebagai penyelenggara dan
10.953 personel sebagai
pelaku.
Acara tersebut dihadiri
Kepala Staf Angkatan Darat
Jenderal TNI Pramono
Edhi Wibowo, Kepala Staf
Angkatan Laut Laksamana
TNI Soeparno, Kepala Staf
Angkatan Udara Marsekal
TNI Imam Sufaat S.IP,
Komandan Korps Marinir
Mayjen TNI (Mar) A.faridz
Washington serta para pejabat
teras dilingkungan TNI.
***
AL Kolonel Marinir Budi
Purnama. Walau seluruh tim
TNI AL hanya melakukan
persiapan selama 1 minggu ,
dengan hasil itu cukup sangat
memuaskan.
Dilihat dari perolehan
medali dari tahun lalu TNI
AL mengalami peningkatan
indeks perolehan medali, TNI
AD 76 Medali, TNI AL 69
Medali, Mabes TNI 35 Medali
dan TNI AU 30 Medali.
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TK Dharma Bhakti Islam
Kunjungi Pasmar-2
K Dharma Bakti
Islam Cengkareng
Jakarta Barat
mengunjungi
Kesatrian Marinir Cilandak
Jakarta Selatan dalam rangka
Pengenalan Satuan Militer
kepada anak didiknya Rabu
(26/09).
Kegiatan TK Dharma
Bakti Islam Cengkareng
tersebut dimulai keliling Trian
Marinir Hartono Cilandak
didampingi oleh 6 orang
guru dibawah pimpinan Ibu

T

Mereka diperkenalkan
kendaraan tempur dan
persenjataan berat Korps
Marinir oleh Mayor Marinir

Edison selaku Kasikum
Menkav-2 Marinir dibantu 10
orang anggota terbaiknya.
Disamping itu
rombongan tersebut juga
melaksanakan kunjungan ke
Musium Korps Marinir yang
berada di samping gerbang
utama pintu masuk Kesatrian
Hartono Bhumi Marinir
Cilandak Jakarta Selatan.
Di Musium Korps Marinir
tersebut para pelajar disambut
oleh Sertu Mar Kasyanto yang
selanjutnya memandu para
pelajar untuk menjelaskan
sejarah Korps Marinir dengan
menggunakan benda-benda
bersejarah yang ada di
musium Korps Marinir. ***

Wadan Brigif-2 Marinir
Tutup Pekan Orientasi Baja
adanbrig-2
Marinir Letkol
Mar Sugiyanto
bertindak selaku inspektur
upacara mewakili
Danbrigif-2 Marinir
Kolonel Suhartono pada
upacara penutupan Pekan
Orientasi Bintara Remaja
angkatan 31 di lapangan
apel Brigif-2 Marinir,
Jum’at (21/09).
Pada amanatnya yang
dibacakan oleh Wadanbrig,
Komandan Brigif-2 Mar

W

68

menyatakan ,“ Selaku
Komandan Berigade Infanteri
Marinir saya gembira
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Latihan TW III
Denma Mako Kormar
enma Mako
Kormar mulai
melaksanakan
program latihan
Triwulan-III TA 2012 di
Kawasan Bhumi Marinir
Trian Hartono Cilandak
dan sekitarnya, Rabu
(19/09).
Latihan yang
dibimbing oleh Pasops
Denma Mako Kormar
Mayor Marinir Isna
Muhsin Abdilah ini dimulai
dengan problem Speed
Mars dengan menempuh
jarak sekitar 7 km melalui
route Cross Country
yang setiap saat sering
digunakan oleh PrajuritPrajurit Marinir Cilandak

D

Demi keamanan dan
kelancaran berjalannya
latihan, maka sejumlah 60
peserta latihan didampingi
para pelatih terbaik di
Korps Marinir, diantaranya

: Pelda Mar Kamidi, Pelda
Mar Sugiyanto, Serma Mar
Widodo dibantu beberapa
anggota Denma Mako
Kormar yang sedang
dibentuk kader pelatih.
Selain Speed Mars
dalam latihan TriwulanIII Kormar juga akan
diberikan materi latihan
renang dan materi
latian menembak
yang pelaksanaannya
dijadwalkan 2 (dua) hari
untuk setiap materi latihan
dan pesertanya dibagi
dua gelombang. Untuk
pelaksanaannya disesuikan
dengan kegiatan Mako
Kormar yang memang
cukup padat tapi Insya
Alloh dengan dedikasi
dan semangat yang
tinggi semua itu bukan
penghalang bagi PrajuritPrajurit Denma Mako
Kormar. “.....Komando….”

Pemasangan tanda jabatan
dan penyerahan tongkat
Komando Dankormar oleh
Kasal

Pemeriksaan
pasukan upacara

Selanjutnya prosesi serah
terima jabatan Komandan
Korps Marinir dari Letnan
Jenderal TNI (Mar)

Muhammad Alfan
Baharudin kepada
Brigadir Jenderal TNI
(Mar) Achmad Faridz
Washington dilaksanakan.
Brigadir Jenderal
TNI (Mar) A Faridz
Washington sebelumnya
menjabat sebagai Kas
Kormar, sedangkan
Letnan Jenderal
TNI (Mar) M
Alfan Baharudin
sejak tanggal 15
Agustus 2012
telah menempati
jabatan Kepala
Badan Sar
Nasional.
Dalam
amanatnya
Kasal

menyatakan, “Merebaknya
aksi terorisme diberbagai
wilayah di Indonesia seperti
kejadian di Solo perlu kita
waspadai bersama. Korps
Marinir yang didalam struktur
organisasinya terdapat
satuan anti teror Detasemen
Jalamangkara tidak menutup
kemungkinan akan dilibatkan
dalam menanggulangi aksiaksi teror yang terus merusak.
Untuk itu diharapkan Korps
Marinir senantiasa memelihara
kesiapsiagaan satuan melalui
sistem pembinaan latihan
yang terprogram dan
berkesinambungan, agar
dapat menjalankan tuga-tugas

tenda tribun yang
memanjang di
samping kanan dan
kiri tiang bendera.
Rangkaian upacara
secara singkat adalah sebagai
berikut; Komandan Upacara
yang dijabat Danyonif-6 Mar
Letkol Marinir Qomarudin
memasuki lapangan upacara,
selanjutnya Kepala Staf TNI
Angkatan Laut Laksamana
TNI Soeparno yang
bertindak selaku Inspektur
upacara memasuki lapangan
upacara. Setelah laporan
komandan upacara kepada
Irup dilanjutkan dengan
pemeriksaan pasukan.

***
sekaligus bangga
melihat semangat
dan kemauan kalian
untuk mengikuti setiap
kegiatan dan program
yang dilaksanakan
dalam pekan orientasi
dengan baik, hal itu
menunjukan bahwa
kalian telah siap
menyongsong tugas
yang akan dibebankan
kepundak kalian sebagai
Komandan Regu yang

tangguh, yang dibanggakan
oleh satuan, Korps Marinir
dan TNI-AL pada umumnya.
Selesai pelaksanaan
upacara penutupan orientasi
para Bintara Remaja
dialokasikan ke tiga Satlak
yang berada di jajaran Brigif-2
Marinir sesuai kebutuhan
personil di Yonif-2, Yonif-4
dan Yonof-6 Marinir.

Penyerahan Pataka Korps
Marinir oleh Kasal kepada
Brigjen TNI (Mar) A. Faridz
Washington (kanan) dan proses
laporan Sertijab (bawah)

***
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Terjun Payung Meriahkan
Morotai Sail 2012
erjun Payung
Meriahkan Sail
Morotai 2012
Ribuan masyarakat
memadati sekitar dermaga
penyebrangan Ferry untuk
menyaksikan puncak acara
“Sail Morotai 2012” yang
dipusatkan di Pantai Juanga
Kabupaten Pulau Morotai,
Sabtu (15/09).
Namun yang membuat
ramai masyarakat ke
Pantai Juanga selain untuk
menyaksikan pagelaran Sail
Morotai 2012, juga untuk
menyaksikan demo udara
berupa terjun payung oleh
para prajurit TNI dan Polri,
yang memang hiburan
tersendiri bagi mereka karena
tidak pernah menyaksikan
terjun payung secara langsung.

mengembang menghiasi langit
Moritai.
Tidak sampai disitu
keterposonaan masyarakat

T

Kasal, Dankormar dan
mantan Dankormar menerima

Negara yang dibebankan
kepada Korps Marinir.
Selain itu untuk senantiasa
memelihara disiplin individu
dan kesatuan tingkat paling
tinggi agar terhindar dari
tindakan-tindakan yang
merugikan dan menyakiti
rakyat.”
Kasal juga menyatakan,
hal-hal yang telah dicapai
oleh Korps Marinir

merupakan bentuk
profesionalisme sekaligus
mantapnya pemahaman
serta penghayatan tugas yang
ditunjang dengan dedikasi,
loyalitas dan keikhlasan yang
selalu terpatri pada diri setiap
prajurit seperti yang sering
ditekankan oleh Letjen TNI

(Mar) M Alfan Baharudin
“Gembira di tengah keluarga
gembira di basis, gembira di
daerah latihan dan gembira
di medan pertempuran”.
Hal tersebut tidak terlepas
dari kepemimpinan dan
pembinaan yang telah

dilakukan oleh Letjen TNI
(Mar) M. Alfan Baharudin.
Sebelum mengakhiri
amanat, Kasal menyampaikan
ucapan terima kasih dan
penghargaan yang tinggi
atas pengabdian Letnan
Jenderal TNI (Mar) M. Alfan
Baharudin selama menjabat
sebagai Komandan Korps
Marinir. Dimana berbagai
kemajuan dan prestasi yang
sangat membanggakan telah
Letjen TNI (Mar) M Alfan
Baharudin perjuangkan
bagi perkembangan Korps

Ketika pesawat C-130
Hercules A-1316 dari
Skadron udara 31 Lanud
Halim Perdanakusuma
yang, terdengat raungannya
di udara, mereka langsung
mengangkat kepala keatas
untuk menyaksikan satupersatu para peterjun keluar
dari pesawat.
Ratusan orang langsung
menunjuk keatas ketika
puluhan payung peterjun
dengan payung warna-warni

Morotai, ketika satu-persatu
para peterjun menginjakkan
kakinya di tanah langsung
disambut tepuk tangan yang
meriah dari masyarakat.
Penerjunan dilaksanakan
dua sorti, pada sorti pertama
diterjunkan sebanyak 50
peterjun dan sorti kedua 50
peterjun tiga belas peterjun
diantaranya membawa
bendera peserta Sail Morotai
2012 yaitu Bendera Singapura,

Prajurit Denma Mako Pasmar-1
alam rangkaian
Peringatan HUT TNI
KE-67 Tahun 2012,
Komando Garnisun Tetap
(Kogartap) III Surabaya
bekerja sama dengan Palang
Merah Indonesia (PMI)
Unit Transfusi Darah
(UPTD) Kabupaten Sidoarjo
menyelenggarakan Kegiatan
kemanusiaan yaitu Donor
Darah yang digelar di Hotel
Sun City, Sidoarjo (25/09).
Sebanyak 100 prajurit

D
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Mar Santoso (Denjaka)
Koptu Mar Mujiono
(Denjaka),Koptu Mar Dewa
Putu (Denjaka), Koptu Mar
Suprayitno (Denjaka), Praka

Supriyono.
(Serka Mar Sugeng)

Setetes Darah menolong Jiwa Sesama

10

Austarlia, Myanmar, Laos,
Kamboja, Filiphina, Jepang,
Thailand, Malaysia, Vietnam,
Brunei Darussalam, Amerika
dan Indonesia serta satu
peterjun membawa bendera
yang lebih besar berlogo “Sail
Morotai 2012”.
Para peterjun landing
tepat pada titik yang telah
ditentukan secara bergantian
di depan podium Presiden
RI. H. Susilo Bambang
Yudhoyono dan para
undangan yang diakhiri
penghormatan oleh para
peterjun.
Adapun peterjun Korps
Marinir yang ikut serta
mensukseskan puncak acara
Sail Morotai 2012 adalah
Lettu Laut Suprayitno
(Denjaka), Serka Mar
Haryono (Denjaka), Serka

Denmako
Pasmar-1 turut
berpartisipasi
menyumbangkan
darah yang
merupakan
wujud nyata
kepedulian
prajurit
Denmako
Pasmar-1
terhadap
masyarakat.
Para

peserta donor darah yang
ditunjuk adalah prajurit yang
memenuhi
persyaratan
sesuai hasil
pemeriksaan yang
dilakukan oleh
Tim Kesehatan.
Hadir dalam
kegiatan sosial
tersebut, anggota
TNI/POLRI
dan Muspida
Sidoarjo.
***
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Pembangunan Mako Divisi III Marinir di Sorong
cara peletakan
batu pertama
pembangunan
gedung Mako
Divisi III Marinir dilakukan
oleh Wali Kota Sorong,
Drs.Ec Lamberthus Jitmau,
disaksikan tamu undangan
yang kemudian dilanjutkan
pemotongan tumpeng oleh
Danlanal Sorong Kolonel
Laut (P) Irvansyah pada
hari Rabu (26/09).
Markas tersebut berada
di KM 16 Sorong
Papua Barat. Dalam

A

pengembangan Korps Marinir
TNI-AL, di Sorong nantinya
akan menjadi Divisi III
Marinir untuk mendukung
keamanan dan pertahanan
di komando wilayah laut
timur. Ditargetkan markas
komando tersebut akan selesai
pada tahun depan (2013).
Selesai pembangunan gedung
mako akan dilanjutkan
dengan sarana dan prasarana
pendukung lainnya.

Marinir. “Saya bangga dan
puas atas kinerja yang jenderal
tunjukkan, dan saya juga
mengucapkan selamat atas
jabatan baru Letjen TNI
(Mar) M Alfan Baharudin
sebagai Kabasarnas. Kepada
Brigadir Jenderal TNI (Mar)
A. Faridz Washington,
Kasal mengucapkan selamat
atas jabatan yang baru
sebagai Komandan Korps
Marinir dan berharap
dapat meningkatkan
profesionalisme dan kinerja
jajaran Korps Marinir yang
semakin berat dan kompleks.
Sementara itu, kepada seluruh
personel Korps Marinir, Kasal

***

Denjaka Marinir Bantu Pencarian Korban
KMP Bahuga Jaya di Selat Sunda
im penyelam
gabungan dari
Detasemen
Jalamangkara (Denjaka)
Korps Marinir dan Basarnas
melakukan penyelaman di
lokasi tenggelamnya KMP
Bahuga Jaya yang bertabrakan
dengan kapal tanker Norgas
Cathinka di perairan Selat
Sunda.
Tim mencoba
menyelami kapal yang
diperkirakan tenggelam pada
kedalaman sekitar 60 meter
untuk mencari penumpang
KMP Bahuga Jaya yang
mungkin masih terjebak di
dalam badan kapal sejak
Kamis (27/09).
Penyelaman Denjaka
Korps Marinir dipimpin

T

langsung oleh Kapten Marinir
Sukirno. Sampai dengan
Kamis (27/9/2012) korban
meninggal dalam peristiwa
tenggelamnya KMP Bahuga
Jaya masih berjumlah tujuh
orang. Sementara korban

selamat yang berhasil
dievakuasi di Pelabuhan
Bakauheni berjumlah 128
orang dan di Pelabuhan
Merak 82 orang.
Selain kedalaman
perairan Selat Sunda, kendala

berharap agar memberikan
dukungan sepenuhnya
kepada Komandan Korps
Marinir yang baru seperti
apa yang telah diberikan
kepada Komandan Korps
sebelumnya.
Selesai membacakan
amanat Kasal beristirahat
di tenda undangan
sambil disuguhi alunan
musik simphoni yang
dipersembahkan oleh Korsik
Marinir dengan membawakan

lagu “One Moment in
Time”, “You Raise Me
Up” dan “Parcuma”.
Sementara pasukan upacara
bergeser untuk persiapan

dipanggung kehormatan
Kasal didampingi Letjen
TNI (Mar) M. Alfan
Baharudin dan Komandan

Korps Marinir yang baru
Brigjen TNI (Mar) A. Faridz
Washington serta para
mantan Komandan Korps
Marinir yang saat itu hadir
yaitu Mayjen TNI Mar (Purn)
Gafur Chalik, Mayjen TNI
Mar (Purn) Djoko Pramono,
Mayjen TNI Mar (Purn)
Harry Triono, Mayjen TNI

lain yang ditemui tim evakuasi
korban kecelakaan KMP
Bahuga Jaya dengan MT
Norgas Cathinka ialah arus
laut yang kuat.
Kapten Marinir Sukirno
bersama 18 anggotanya
mengitari lokasi yang
dilaporkan sebagai
koordinat tenggelamnya
kapal Bahuga Jaya.
Namun, kejelasan lokasi
itu kini diragukan.Ada
kemungkinan bangkai
kapal bergeser karena
pengaruh gelombang.
***
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JAKPIM

LANMAR JAKARTA
Mar (Purn) Achmad Rifai,
Letjen TNI Mar (Purn) Nono
Sampono dan Mayjen TNI
Mar (Purn) Djunaedi Djahri.
melintasi panggung
kehormatan, Regu pembawa
Pataka dan bendera satuan,
Kompi Pasukan Khusus
dipimpin oleh Dandenjaka
Kolonel Marinir Budi
Purnama, Devisi 1 Upacara
dipimpin oleh Danpasmar-2
Brigjen TNI (Mar) Buyung
Lalana, Devisi 2 Upacara
dipimpin oleh Danpasmar-1
Kolonel Marinir R Gatot
dipimpin oleh Danmenkav-2
Mar Kolonel Marinir Endi
dipimpin oleh Danmenart-2
Mar Kolonel Marinir
Bantuan Tempur dipimpin
oleh Danmenbanpur-2 Mar
Kolonel Marinir Abdul
Rachman dan ditutup
Lapangan dipimpin oleh
Danrumkitalmar Cilandak
Kolonel Laut (K) Dr. Arie
Zakaria.
para pejabat dan undangan
melaksanakan acara ramah
tamah. Sebelum tiba di
tenda ramah tamah yang
terletak di antara Yontaifb-2
dan Yonif-6 Mar, Kasal
kepada para wartawan
mengatakan,”Korps Marinir

Laksanakan Uji kelaikan Ranpur

S

Persiapan acara tradisi
pelepasan dan penyambutan
Dankormar (atas) pejabat lama
melewati barisan prajurit (kanan
atas)

Dankormar dan Ibu A.
Faridz Washington berdiri
di atas ranpur saat prosesi
penyambutan Dankormar baru

telah mampu menunjukkan
kontribusi positif dalam
mengemban tugasnya dalam
setiap palagan dan kegiatan
di dalam maupun di luar
negeri. Untuk itu, kita telah
mengusulkan kenaikan status
seperti komando strategi yang
layak dipimpin oleh perwira
tinggi berpangkat Letjen.”
Acara selanjutnya
setelah Kasal dan tamu
undangan meninggalkan
tempat acara adalah Tradisi
“Lepas Sambut”. Acara ini
merupakan salah satu tradisi
Korps Marinir dalam rangka
mengantar atau melepas
pejabat lama dan menyambut
pejabat baru yang dilakukan

dengan suatu upacara tradisi.
Pada pelaksanaan upacara
tradisi ini, pejabat lama
Letjen TNI (Mar) M. Alfan
Baharudin menyerahkan
secara simbolik sebuah
kunci kepada Dankormar,
kemudian Dankormar
mengalungkan rangkaian
melati kepada Letjen TNI
(Mar) M. Alfan Baharudin
dan ibu Nita Alfan Baharudin
menerima handbouquet
dari Ibu Mediastuti Faridz
Washington. Selanjutnya
diikuti para pejabat teras

Korps Marinir berjalan kaki
melewati lorong pasukan yang
berjajar di kanan kiri jalan
dari tempat ramah tamah
melalui penjagaan Brigif-2
Mar hingga pintu gerbang
Kesatrian Marinir Hartono.
Sepanjang perjalanan para
prajurit antusias menyalami
dan mengucapkan selamat
jalan kepada mantan orang
nomer satu di Korps
Marinir. Suasana haru saat
Letjen TNI (Mar) M. Alfan

etelah menjalani
proses perbaikan
di Detasemen
Pemeliharaan
Lanmar Jakarta, 2 Unit
Ranpur Menkav -2 Mar
yakni 1 Unit Tank PT-76
(M) dan 1 Unit BTR-50
P (M) melaksanakan uji
kelaikan pada tanggal 23
Oktober 2012 di Cilandak.
Kegiatan ini dibawah
pengawasan Tim penguji
dari Satlaikmatbar yang
dipimpin oleh Letkol
Laut (T) Kuswachid, SE.
Hadir dalam kegiatan ini
Kasatlaikmatbar Kol Laut
(T) Heri Suyanto, S.Mn,
Danlanmar Jakarta Kol
Mar Bambang Suryo,
Danmenkav-2 Mar Kol
Mar Endi Supardi, Aslog
Kaspasmar-2 Kol Mar
Suherlan serta Danyon
BTR-2 Mar sebagai satuan
pengguna.
Pengujian meliputi

pengujian panel/ instrumen
operasional, sistem mesin,
uji kebocoran, operasional
ranpur di darat dan
operasional ranpur di air
yang dilaksanakan di kolam
uji coba ranpur Cilandak.
Tujuan Pengujian ini sebagai
penilaian kesiapan ranpur
dalam operasional yang
dapat menjamin keselamatan
prajurit pengguna serta
meminimalisir terjadinya
kecelakaan dalam latihan dan
operasi.
Kedua unit ranpur
tersebut telah dinyatakan lulus
uji kelaikan dan menerima
dari Satlaikmatbar yang
diterima langsung oleh
Paslog Lanmar Jakarta Letkol
Mar Hariyadi. Selanjutnya
kedua unit Ranpur tersebut
akan diserahterimakan ke
Menkav-2 Mar sebagai
satuan pengguna yang akan
memperkuat dalam kegiatan
latihan maupun operasi

Komandan Brigif-3 Mar
Lepas Satgas Pulau Terluar
S

ebanyak 118 Prajurit
Marinir dari Batalyon

yang tergabung dalam
Satgasmar Pam pulau terluar
XII dilepas oleh Komandan
Mar Hardimo dalam upacara
resmi di Pelabuhan Pelindo

Panjang Bandar Lampung
pada hari Selasa tanggal 25
September 2012. Pasukan
yang diberangkatkan dengan
menggunakan KRI Teluk
Manado dengan nomor
Lambung 537 ini akan
menempati empat pulau
terluar di wilayah Indonesia

tempur. 2
Unit Ranpur
yang telah
menjalani
perbaikan
dan uji
kelaikan ini
merupakan
program
Triwulan III
yang menjadi
bagian dari 15
Ranpur yang
masuk dalam
program
perbaikan
yang
direncanakan dalam tahun
anggaran 2012. Total 9
Unit ranpur telah selesai
dikerjakan dan lulus uji
kelaikan sedangkan 6 Ranpur
lagi diharapkan akan selesai
hingga akhir tahun 2012 ini.
Lulusnya Ranpur yang
telah menjalani perbaikan
secara tepat sesuai waktu
yang dialokasikan, merupakan
bukti kemampuan dan kinerja
bagian barat antara lain Pulau
Rondo, Pulau Nipah, Pulau
Berhala dan pulau sekatung
dengan Komandan Satgas
Kapten Marinir Roni Saputra.
Sebelum berangkat ke daerah
tersebut telah melaksanakan
latihan pra satgas selama
1 minggu di Pantai Caligi
Batumenyan Padang Cermin
serta pembekalan tentang
perkembangan situasi dan
kondisi daerah penugasan.
Dalam amanatnya
mengatakan, “ pada dasarnya
penugasan di pulau terluar
yang akan dilaksanakan
merupakan tugas yang
sangat mulia bagi seorang
prajurit sebagai komponen
pertahanan negara yaitu
merupakan tugas untuk
menjaga keutuhan dan
kedaulatan wilayah Negara

12
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yang profesional dari prajuritprajurit Denhar Lanmar
Jakarta. Perbaikan dan
pemeliharaan material Ranpur
dan kendaraan-kendaraan
taktis lainnya telah mampu
dilaksanakan prajurit Marinir
tanpa melibatkan teknisi dari
luar.
***

Kesatuan Republik
Indonesia dan tugas untuk
mempertahankan martabat
bangsa dimana batas wilayah
laut di daerah tersebut akhir
dengan dipindahkannya
beberapa patok sebagai tanda
perbatasan diantara kedua
antara Indonesia dengan
negara tetangga. Maka dari itu

mentalnya untuk menjaga
daerah perbatasan tersebut.”
Dalam upacara tersebut
Mar Letkol Mar Sunarko,S.
Mar I Dewa Gede Wirawan,
dan Para perwira staf Brigif
yang lain.
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Latma SOF SMEE
ditutup
omandan Resimen
Artileri-2 Marinir
Kolonel Marinir
Novarin Gunawan
mewakili Komandan Korps
Marinir Brigjen TNI (Mar) A
Faridz Washington menutup
Latihan Bersama SOF SMEE,
di Kesatrian Marinir Hartono
Cilandak Jakarta Selatan.,
Senin (24/09).
Latihan Bersama
yang melibatkan Denjaka,

K

dan US MARSOC/SOCPAC
digelar selama delapan hari
yaitu dimulai dari tanggal
17 September 2012 sampai
dengan 24 September 2012.
Dankormar dalam
amanatnya yang dibacakan
oleh Danmenart-2 Mar
menyatakan,”Guna
mewujudkan profesionalisme
prajurit dalam penanganan
teroris dan mempertajam

serta membagi pengalaman
tentang operasi di perairan,
maka Korps Marinir dan
Satkopaska melaksanakan
latihan bersama dengan
US MARSOC/SOSPAC,
latihan ini diharapkan dapat
meningkatkan kemampuan
dalam hal perencanaan,
manajemen, koordinasi dan
pengerahan pasukan sehingga
penanggulangan teroris dapat
dilaksanakan secara cepat,
tepat guna dan tepat sasaran
serta akuntabel.”
Special Operation
Forces (SOF) Subject Matter
Expert Exchange (SMEE)
merupakan kegiatan latihan

yang dilaksanakan sebagai
program latihan bersama
antara TNI AL dengan
United States Marine Special
Operation Command (US
MARSOC) dan Special
(SOCPAC) tahun 2012.
Latihan ini dilaksanakan
dalam rangka meningkatkan
profesionalisme, mempererat
hubungan kerja sama dan
peran diplomasi, Angkatan
Laut kedua negara. Latihan
SOF SMEE tahun 2012
dilaksanakan melalui pelajaran
kelas dan aplikasi materimateri tentang operasi khusus
yang dilaksanakan oleh satuan
pasukan khusus dengan
metode diskusi dan drill
yang diarahkan untuk
memahami tentang proses
perencanaan operasi khusus
dan mekanisme pengerahan
satuan pasukan khusus, baik
TNI AL (Denjaka, Satpaska,
US MARSOC/SOCPAC.
***

Danpasmar-2
Kunjungi Prajurit RSMC

D

anpasmar-2 Brigjen
TNI (Mar) Buyung
Lalana mengunjungi
Prajurit Marinir
Pasmar-2 yang sakit di Rumah
Sakit Marinir Cilandak Jakarta
Selatan, Kamis (06/09).
Dalam kesempatan
tersebut Danpasmar-2
didampingi Aspers
Kaspasmar-2 Kolonel
Marinir Suharjadi, Ibu ketua
gabungan Korcab Jalasenastri
Pasmar-2 dan beberapa
pengurus Korcab Jalasenastri
Pasmar-2 lainnya. Komandan
Rumkitmar Cilandak Kolonel
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Laut (K) Aire Zakaria
menerima dan mendampingi
secara langsung kunjungan
tersebut.
Kunjungan tersebut

bertujuan untuk memberikan
dorongan secara moril
terhadap prajurit dan
keluarga yang sedang sakit.
Dalam kesempatan tersebut,
Danpasmar-2 menyampaikan
pesan kepada anggota yang
sedang sakit agar bersabar
dan terus berihtiar agar dapat
segera sembuh dan sehat
seperti sedia kala sehingga
dapat menjalankan tugas
seperti biasa.
Kunjungan tersebut
sebagai bentuk kepedulian
seorang pemimpin kepada
anak buahnya yang sedang
mengalami kesusahan.
***

Baharudin dan ibu Nita
Alfan Baharudin menaiki
mobil dan melambaikan
tangan, bahkan beberapa istri
pejabat ada yang menitikkan
air mata…. “Selamat jalan
Jenderal, semoga sukses di
tempat yang baru.. pesanmu
tertancap di hati kami dan
kami siap melanjutkan
perjuanganmu…”
Kemudian pejabat
Komandan Korps Marinir
yang baru Brigjen TNI
(Mar) A. Faridz Washington
menerima kalung rangkaian
melati dan Ibu Mediastuti
Faridz Washington menerima
handbouquet, selanjutnya
menaiki sebuah mobil terbuka
sambil berdiri melewati
lorong pasukan dari pintu
gerbang hingga ke lapangan
apel diiringi lagu “Selamat
Datang Pahlawan Muda” oleh
para prajurit yang mengikuti
dan yang menyambut secara
serempak dan membahana.
Di lapangan apel
selanjutnya Komandan Korps
Marinir memberikan Taklimat
Awal yang singkat tetapi
penuh makna,”Ungkapan
dari lubuk hati yang paling
dalam, apresiasi yang tinggi,
terima kasih yang tulus
kepada seluruh prajurit
Marinir- saudara-saudaraku,
yang telah mengekspresikan

PROFIL DANKORMAR
Nama
Pangkat
Tempat/Tgl. Lahir
Suku
Agama
Alamat

:
:
:
:
:
:

Achmad Faridz Washington
Mayor Jenderal TNI (Mar)
Sungai Gerong, 27-12-1959
Palembang
Islam
Jl. Raya Cilandak KKO L-23, Jaksel

Riwayat Jabatan
- 01-03-1983 Danton Yonif-5 Brigif-1 Mar
- 15-10-1988 Danki-G Yonif-4 Brigif-2 Mar
- 15-06-1990 Pasi-2 Yonif-5 Brigif-1 Mar
- 01-01-1993 Kamasus II Pusdikmar Kodikal
- 02-04-1993 Paopsjar Sepa Pusdikmar Kodikal
Pendidikan Militer
- 01-03-1995 Wadan Yonif-1 Brigif-1 Mar
- AAL-28 Th.1983
- 01-05-1996 Pabantik Sops Kormar
- Diklapa I Th.1985
- 01-03-1998 Danyonif-4 Brigif-2 Mar
- Diklapa Infanteri Th.1990
- Amphibious Warfare Th.1991/1992 - 01-04-2000 Pasops Brigif-2 Mar
- 15-04-2001 KAS Brigmar BS Kormar
- Seskoal Angk-33 Th.1995/1996
- 15-10-2001 Dan Pusdikdasmil Kodikal
- Susreg XXX Sesko TNI Th.2003
- 01-12-2003 Dan Brigmar BS Kormar
- Lemhannas PPRA XLIII Th.2009
- 15-04-2005 Asrena Dankormar
- 20-06-2010 Asops Dankormar
Tanda-Tanda Jasa
- 08-06-2008 KAS Pasmar-1
- Bintang Jalasena Nararya
- 01-09-2010 Dan Pasmar-1
- Satya Lencana Seroja
- 20-09-2012 KAS Kormar
- Satya Lencana GOM VII
- 12-09-2012 Dankormar
- Satya Lencana Dharma Nusa
- Satya Lencana Kesetiaan VIII
- Satya Lencana Kesetiaan XVI
Penugasan Operasi
- Satya Lencana Kesetiaan XXIV
- Ops Tim-Tim 1984-1985
- Satya Lencana Dwidya Sistha I,II
- Ops Pam KTT Asean Manila 1987
- Satya Lencana Bantuan Kemanusiaan
- Ops Aceh 1998
- The Strengthen Combat Fraternity (Rusia)
- Ops Aceh 2000
Pendidikan Umum
- SD Tamat Th.1972
- SMP Tamat Th.1975
- STM Tamat Th.1979

kemampuannya, yang
telah mengekspresikan
profesionalismenya, yang telah
mengekspresikan disiplinnya
di hadapan pemimpin
Korps, Letnan Jenderal TNI
(Mar) Muhammad Alfan
Baharudin…. Oleh karenanya
saya meyakini dengan
loyalitas anda, dedikasi anda
dan bantuan dari semua
anda.... dengan mengucap
Bismillahirrohmaanirrohiim…
saya siap memimpin Korps
Marinir bersama prajurit
Korps Marinir…..”
***
Menerima ucapan “Selamat
Datang” dari prajurit Korps
Marinir

NO. 136 - NOPEMBER 2012

13

LAPORAN MARINIR

BERITA MARINIR

Latihan TW III Denintel Pasmar-1
enintel Pasmar-1
melaksanakan
program latihan
Triwulan-III tahun 2012
diantaranya Menembak
Pistol dan Gerak jalan yang
dilaksanakan di daerah
Karang Pilang dan sekitarnya,
Senin (24/09).
Guna mendukung tugas
pokok, Korps Marinir dalam
hal ini Pasmar-1 dituntut
untuk menyiapkan personel
pengawak organisasi yang
profesional yang dilaksanakan
oleh seluruh jajaran satuan
pelaksana Korps Marinir
melalui suatu bentuk
pembinaan satuan. Pembinaan
setingkat satuan pelaksana
dalam jajaran Korps Marinir
merupakan sistem pembinaan
personel yang pada dasarnya

D

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut pada tahun 2012 ini menggelar latihan terbesar yang bersandikan “Armada
Jaya XXXI/2012”. Kegiatan diawali dengan melaksanakan latihan parsial di Pantai Banongan dan Pusat Latihan
Tempur Korps Marinir Baluran pada tanggal 2 hingga 4 September 2012, Latihan Parsial ini dilaksanakan dalam rangka
mengecek kesiapan personel dan material tempur yang terlibat dalam latihan Armada Jaya tahun 2012 di Sangata,
Kalimantan Timur.
angkaian
kegiatan
dilajutkan
dengan
Gladi Posko yang
dilaksanakan di
Markas Komando
Sekolah Staf dan
Komando Angkatan
Laut (Seskoal), Cipulir,
Jakarta Selatan. Usai
Gladi Posko, pada
tanggal 6 Oktober 2012,
personel dan kendaraan
tempur Korps Marinir
yang terlibat latihan
Armada Jaya XXXI
melakukan apel gelar
kesiapan di Kestarian
Supraptono, Semarung,
Surabaya, yang dipimpin
langsung oleh Komandan
Korps Marinir Mayor Jenderal
TNI (Mar) Achmad Faridz
Washington, usai gelar
pasukan, dilanjutkan dengan
istiqhozah yang diimpin oleh
Ketua MUI (Majelis Ulama
Indonesia) Jawa Timur KH.
Abdus Shomad Bukhori dan
diikuti seluruh peserta latihan,
dengan dilaksanakannya
istiqozah ini dengan tujuan
agar Latihan Armada Jaya
XXXI tahun 2012 dapat
berjalan dengan aman dan
sukses.
Pada tanggal 8 Oktober
2012, seluruh personel dan
material TNI AL yang terlibat
latihan Armada Jaya XXXI
melakukan gelar kesiapan
di Dermaga Koarmatim,

R
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meliputi kemampuan dasar
prajurit Marinir karena
kemampuan dasar tersebut
akan sangat menunjang

dari pembinaan yang telah
dilaksanakan.
Latihan Triwulan-III
Tahun 2012 ini dipimpin

prajurit dalam melaksanakan
setiap tugas yang diberikan
kepadanya. Pembinaan
diselenggarakan secara terus
menerus dan berlanjut sebagai
upaya untuk mengetahui hasil

langsung oleh Wadan
Denintel Pasmar-1 Mayor
Marinir Sulistiyono, dengan
tujuan dari latihan ini adalah
selain program yang telah
ditentukan satuan atas, juga

Komandan Brigif-2 Mar
Lepas Satgas Pulau Terluar
omandan Brigif-2
Marinir Kolonel
Marinir Suhartono
bertindak selaku
pembina upacara mewakili
Danpasmar Brigjen TNI
(Mar) Buyung Lalana pada
upacara pelepasan Satgas
Pulau Terluar (Puter) di

K

Pelaksanaan Gladi Posko
Armada Jaya XXXII,
bertempat di Seskoal.

Ujung, Surabaya, pemeriksaan
kesiapan personel dan
material TNI AL dilakukan
oleh oleh Kepala Staf
Angkatan Laut Laksamana
TNI Soeparno didampingi
oleh Komandan Korps
Marinir Mayjen TNI (Mar)
Achmad Faridz Washington,
Komandan Seskoal selaku
Direktur Latihan Laksda
TNI Arief Rudianto, S.E dan
pejabat teras Mabesal.
Usai gelar kesiapan oleh
Kasal, dilanjutkan dengan
embarkasi personel dan
material tempur ke KRI,
1.837 prajurit Korps Marinir
yang terlibat latihan Armada
Jaya XXXI/2012 berada di
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KRI sesuai dengan fungsi
dan tugasnya masing-masing,
personel yang berada di KRI
Banjarmasin yang bertindak
sebagai kapal Markas yaitu
TNI Sadiman beserta stafnya,
Danpasrat Brigjen TNI
(Mar) R.Gatot Suprapto
beserta stafnya, Danbrigrat
Kolonel Marinir Wurjanto

beserta Stafnya, unsur-unsur
kemarkasan, 12 unit BTR 50,
4 unit Kapa, 1 pucuk How
105, 1 unit LVT-7, 4 buah
perhau karet dan mopelnya.
Sedangkan personel
dan material tempur lainnya
berada di KRI Teluk
Cendrawasih, KRI Teluk
Sampit, KRI Teluk Mandar,
KRI Teluk Sibolga, KRI

lapangan apel Brigif-2 Marinir
cilandak, Jum’at (21/09)
Satgas yang dipimpin
oleh Kapten Mar Bastian
melibatkan 156 Prajurit
terbaik Korps Marinir yang
akan beraksi mengamankan
pulau-pulau terluar yang
terbentang di Wilayah Timur

Republik Indonesia antara
Sulawesi sampai dengan
Papua.
Pada amanatnya
yang dibacakan Kolonel
Suhartono, Danpasmar-2
mengingatkan,” Saudara
tahu bahwa penugasan yang
dilaksanakan diperairan
pulau terluar ini adalah
untuk menjaga kewibawaan,
mempertahankan wilayah
dan menjaga keutuhan negara
Kesatuan Republik Indonesia,
dimana para prajurit
semua dituntut harus
mau bekerja keras
dan bertindak sesuai
prosedur serta aturan
yang berlaku, oleh
karenanya pedomani
protap yang ada agar
tidak salah dalam
mengambil keputusan
sehingga terhindar dari
hal-hal yang tidak kita
harapkan”.
Pada amanatnya
yang lain orang nomor
satu di Pasmar-2

merupakan pembinaan
dan peningkatan kwalitas
menembak pistol bagi
personel Denintel Pasmar-1
serta untuk menguji
dan mental prajurit Denintel
Pasmar-1 untuk menunjang
pelaksanaan tugas-tugas yang
akan datang.
Latihan tersebut dimulai
dengan problem Menembak
Pistol di Lapangan Tembak
Tempur Korps Marinir
Lettu Mar (Anumerta)
FX. Soepramono dan
diteruskan Gerak Jalan
dengan menempuh jarak
sekitar 20 km, untuk kegiatan
renang sesuai rencana akan
dilaksanakan pada minggu
di Kolam Renang Marinir
Gunung Sari Surabaya.
***

menekankan,” Para
Komandan mulai dari
Danru sampai dengan
Dansatgas dituntut
harus memiliki moral
yang baik serta dapat
mengimplementasikan
ilmu kepemimpinan
lapangan yang dapat
memberikan nuansa
kesejukan dihadapan
prajurit sehingga seluruh
anggota satgas mengerti
dan memahami tugas apa
yang harus dilakukan sesuai
situasi dan kondisi yang
dihadapi”.
Sebelum meninggalkan
lapangan apel Brigif-2 Mar,
Danbrigif-2 Mar beserta
Perwira Staf dan Perwira
yang ikut debutasi upacara
berkenan menyalami
seluruh anggota satgas
dengan ucapan “Selamat
Bertugas, Hati-hati, Jaga
nama baik satuan dan
Semoga sukses…
***
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41 Pasis TNI AL
Kunjungi Pasmar-1
ebanyak 41 Pasis
PA PK Angkatan
XIX TA.2012
yang terdiri dari
22 Pasis Korps Kesehatan
dan 19 Pasis Korps
Khusus berkunjung di
Trian Sutedi Sena Putra
Bhumi Marinir Karang
Pilang Surabaya, Rabu,
(29/08).
Kedatangan 41
Pasis ke Bhumi Marinir
Karangpilang tersebut
dalam rangka pembekalan
dan pengenalan berbagai
macam kendaraan tempur
serta kesenjataan yang
dimiliki Korps Marinir.
Komandan Pasmar-1
Kolonel Marinir R.
Gatot Suprapto dalam

S

sambutannya yang dibacakan
oleh Aspers Pasmar-1 Kolonel
Marinir Daru Sukendar
mengatakan, Pasis Dikma
PK merupakan calon Perwira
TNI-AL yang perlu mendapat
pembekalan wawasan dan
pengetahuan kematraan
guna meningkatkan jiwa
serta semangat integrasi,
selain itu juga sebagai sarana
memantapkan sikap dan
perilaku sebagai prajurit matra
laut.
Dalam kunjungan
tersebut para Pasis sangat

menjelaskan mulai susunan
organisasi, kesenjataankesenjataan yang dimiliki
Korps Marinir sampai dengan

kiprah prajurit Marinir dalam
berbagai penugasan baik di
dalam maupun di luar negeri.
Selain itu para Pasis diberi
kesempatan melihat secara
langsung berbagai macam
material tempur Korps
Marinir yang berada dibawah
jajaran Pasmar-1.
Letda Laut (KH) Elvin
Novianto S.Kom salah satu
Pasis mengatakan kunjungan

Latihan Hukum Humaniter dan HAM
di Pasmar-1
adiskumal Laksamana
Pertama TNI MD.
Purnomo membuka
Latihan Hukum
Humaniter dan Ham tahun
2012 bagi Perwira Korps
Marinir yang bertugas di
Pasmar-1 dan satuan di
jajarannya yang dilaksanakan
di Wisma Perwira Lanudal
Juanda Sidoarjo , Rabu
(19/09).
Latihan Hukum
Humaniter dan Ham yang
akan dilaksanakan selama
3 hari ini diikuti oleh 30
peserta dengan materi Hukum
humaniter tentang Konvensi
jenewa 1949 dan protokol
tambahan I dan II 1977,
Tanggung jawab Komando
dan Penerapan ROE, serta
Ham dalam Operasi Militer.
Diawal pembukaan
Latihan Hukum Humaniter
dan Ham, Kadiskumal
menyematkan tanda peserta

K
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latihan kepada salah satu
peserta yang diwakili oleh
Mayor Marinir Suroso.
Dalam amanatnya
Kadiskumal menyampaikan
bahwa kegiatan ini dapat
terselenggara berkat kerja
sama yang baik antara
International Committee
of The Red Cross (ICRC)
dengan TNI Angkatan Laut.
Lebih lanjut Laksamana
Pertama TNI MD. Purnomo
mengharapkan dari proses
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latihan ini para Perwira
mampu memahami Hukum
Humaniter baik yang diatur
dalam Konvensi Jenewa
maupun Konvensi Denhaag
dan kebiasaan International
dalam berperang sehingga
terhindar dari pelanggaran
dalam melaksanakan tugas
operasi militer untuk perang.
Diakhir sambutannya,
Kadiskumal mengucapkan
terimakasih serta penghargaan
yang tinggi kepada pihak

ke Pasmar-1 merupakan
kunjungan yang paling
berkesan, karena untuk
pertama kalinya dapat
melihat berbagai macam
material tempur yang
belum pernah ia lihat,
apalagi dapat memegang
secara langsung senjatasenjata tersebut.
***
ICRC , para penceramah,
peserta dan semua pihak
yang telah membantu,
sehingga kegiatan ini dapat
terselenggara sesuai dengan
rencana.
Selesai acara dilanjutkan
foto bersama di depan
Gedung Wisma Perwira,
ramah tamah dan pemberian
Plakat oleh Progam Manager
ICRC Ibu Dinihari Puspita
kepada Komandan Pasmar-1
Kolonel Marinir R. Gatot
Suprapto.
***

Embarkasi
Ranpur, dan
Pasukan
Armada Jaya XXXII ke dalam
KRI.

Teluk Celukan Bawang, KRI
Teluk Ratai, KRI Teluk Ende
dan KRI dr. Soeharso.
SKENARIO LATIHAN
Sebuah Negara yang
disebut Mutara berhasil
menguasai dan menduduki
Wilayah perairan Karang
Unarang, Ambalat dengan

kekuatan 1 Batalyon (-)
(DPK) tersebar di Pantai
Sangatta dan sekitarnya yaitu
1 Kompi (-) (DPK) 2 pucuk
SMS dan 3 pucuk Meriam
Arhanud di Dermaga KPC
KV.8383. 1 Ton (-) (DPK)
2 pucuk SMS dan Instalasi
Radar Navigasi 15 mil di
KV. 8080. Posko Yon dan
1 Kompi (DPK) 3 pucuk
Meriam kal 105 mm berada
di KV. 7690. 1 Regu (DPK)
2 pucuk SMS di KV.8194.1
Ton (-) (DPK) 2 pucuk SMS,
dan 3 pucuk Meriam
105mm di KV.9396. 1
Ton (DPK) 3 pucuk
Prajurit Korps Marinir
laksanakan Olah raga
bersama dan hakahaka di gladak KRI
Banjarmasin.

Mortir ringan, di KV.9692.
1 Kompi (-) (DPK) 2 pucuk
Morse, 3 pucuk SMS, dan 3
pucuk Meriam Arhanud di
KV.9088.
Pada hari Senin dinihari
tanggal 15 Oktober 2012,
setelah mendapat perintah
untuk mendaratkan pasukan
A Yonif-1 Mar dibawah
pimpinan Kapten Marinir
Fernando Lumi mengawali
pendaratan dari KRI Teluk
Sibolga dengan Pendaratan
Khusus, selanjutnya kompi

Dan Pasmar-1 Brigjen TNI
(Mar) R.Gatot Suprapto selaku
Danpasrat, berikan arahan
kepada prajurit di atas KRI
Banjarmasin.

pendaratan khusus terus
melakukan gempuran
terhadap musuh yang terus
bertahan di daerah yang
merupakan wilayah NKRI.
Kegigihan pasukan kompi
Ratsus tersebut membuahkan
hasil dengan direbutnya
sasaran. Setelah pantai
Sangatta berhasil dikuasai,
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Arahan Danpasmar-1
omandan Pasmar-1
Kolonel Marinir R.
Gatot Suprapto secara
khusus memberikan
pengarahan kepada seluruh
personel Intelijen Marinir
Wilayah Timur (Marwiltim),
dalam rangka mengawali
jabatan baru sebagai
Danpasmar-1 dengan tujuan
untuk menyamakan visi
dan misi, di Bapra Edianto
Brigif-1 Mar Gedangan
Sidoarjo, Senin (03/09).
Komandan Pasmar-1
yang didampingi oleh Asintel
dan Aspers Pasmar-1 serta
Komandan Brigif-1 Marinir
dihadapan 180 personel
Intelijen mengatakan agar
seluruh personel Intelijen
bekerja lebih profesional,
cepat dalam membaca
situasi yang berkembang
dilingkungannya dan
melaporkan setiap informasi

K

Pendaratan Pasrat Armada
Jaya XXXI/2012 di pantai
Sangatta, Kalimantan timur.

pada latihan Armada
Jaya XXXI/2012 di pantai
Sangatta, Kalimantan timur.

unsur pasukan pendarat
dengan berbagai jenis
kendaraan tempur yang
terdiri dari BMP-3F, AMX-10
PAC, PT-76, BTR-50, LVT-7,
KAPA K-61 dan Howitzer
105 serta Roket Multilaras
RM-70 Grad, langsung
merangsek masuk wilayah
Sangatta untuk merebut
kembali dari penguasaan
musuh yang menduduki
wilayah tersebut.
Perebutan sasaran-3,
sasaran-4, sasaran-5 dan
sasaran-6 yang berada
di sector kanan pantai
pendaratan dilakukan oleh
prajurit-prajurit Batalyon
Infanteri-5 Marinir dibawah
pimpinan Komandan
Batalyon Letkol Marinir Amir
Kasman, sedangkan untuk
perebutan sasaran-1, sasaran-2
dan sasaran-A dilakukan oleh
prajurit-prajurit Batalyon

16

yang didapat sebagai masukan
agar dapat dicarikan langkah
ini sangat penting mengingat
Intelijen adalah mata dan
telinga suatu organisasi.
Lebih lanjut Komandan
Pasmar-1 mengatakan
personel Intelijen harus
mampu mencegah dan
mendeteksi secara dini
setiap permasalahan yang
timbul, dimana permasalahan
yang ada dimungkinkan
berpotensi menimbulkan halhal yang dapat menggangu
ketentraman dan kerukunan
masyarakat dan negara .
Untuk itu kepada seluruh
personel Intelijen harus lebih
meningkatkan koordinasi,
baik dengan Intelijen TNI/
Polri maupun dengan
Komunitas Intelijen lainnya.
Selesai memberikan
pengarahan kepada personel

Danpasmar-1
Lepas Satgasmar Ambalat XV
omandan
Pasmar-1 Brigadir
Jenderal TNI
(Mar) R. Gatot Suprapto
melepas keberangkatan
prajurit Korps Marinir yang
tergabung dalam Satuan

K

Infanteri-1 Marinir dibawah
pimpinan Komandan
Batalyon Mayor Marinir
Teddy Yulianda Bakri.
Setelah keadaan
sasaran telah dikuasai
secara penuh oleh pasukan
Marinir, kemudian
dilaksanakanlah operasi
pendaratan administrasi
untuk melaksanakan kegiatan
administrasi yang menderita
sakit serta penduduk sipil
yang terkena imbas akibat
terjadinya pertempuran antara
pasukan Marinir dengan
musuh.
Kepala Staf Angkatan
Laut (Kasal) Laksamana TNI
Soeparno selaku Pemimpin
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Umum Armada Jaya
XXXI/2012 menyaksikan
secara langsung latihan
Armada Jaya XXXI
didampingi Direktur Latihan
(Dirlat) Laksda TNI Arief
Rudianto, S.E. Komandan
Korps Marinir Mayjen
TNI (Mar) Achmad Faridz
Washington, anggota Komisi

I DPR RI Tri Tamtomo dan
Yahya Sacawiria, pejabat teras
Mabesal dan para Pangkotama
TNI AL.
Kepala Staf Angkatan
Laut Laksamana TNI
Soeparno memberikan
apresiasi yang tinggi kepada
seluruh prajurit TNI AL yang
terlibat dalam Armada Jaya

Tugas Marinir Ambalat XV
di Bhumi Marinir Gedangan,
Sidoarjo, Kamis, (04/10).
Dalam amanatnya
didepan 130 prajurit,
Komandan Pasmar-1
mengatakan tugas negara
yang sangat mulia bagi

Intelijen
Marwiltim
Komandan
Pasmar-1
selanjutnya
memberikan
pengarahan
kepada seluruh anggota
tersebut dilaksanakan di ruang
Dalam pengarahannya
Komandan Pasmar-1
mengatakan, saya bangga
terhadap kalian, kalian
adalah pasukan khusus yang
tak ternilai harganya dan
merupakan aset negara yang
sangat penting dan vital
karena apa yang selama ini
kalian tunjukkan sangatlah
tidak mengecewakan
pimpinan dengan penuh
dedikasi, loyalitas yang
tinggi dan semangat penuh
keberhasilan, laksanakan
prajurit Korps Marinir adalah
merupakan suatu kehormatan
dan kepercayaan pimpinan
yang harus kita emban
dengan penuh semangat dan
kebangaan.
Kehadiran prajurit Korps
Marinir di perairan Ambalat,
lanjutnya, mempunyai nilai
yang strategis dan berdampak
politis, yaitu dalam rangka
mempertahankan dan
menjaga keutuhan wilayah
NKRI, sehingga prajurit
Korps Marinir yang tergabung
dalam Satuan Tugas Ambalat
XV dituntut untuk bekerja
keras, profesional, disiplin
dan bertindak sesuai prosedur
yang berlaku.
“Tugas pengamanan blok
Ambalat ini penuh dengan
tantangan dan resiko yang
tinggi, selain tantangan alam
juga ancaman dari pihak
lawan yang berkeinginan
menguasai blok Ambalat,

latihan dengan semangat
dan jangan meremehkan
hal- hal yang kamu
anggap kecil tetap sesuai
prosedur yang ada, dengan
keterbatasan alut yang
ada mudah- mudahan
tidak mengurangi
profesionalisme prajurit
Pengarahan Komandan
Pasmar-1 ditutup dengan
sesi tanya jawab dan Do’a,
hadir dalam pengarahan
Mar para Asisten Pasmar-1
dan Danmenbanpur-1 Mar.
***

sehingga kewaspadaan dan
kesiapsiagaan merupakan
hal yang paling utama,”
tegas orang nomor satu
dijajaran Pasmar-1 itu.
Sebelum berangkat
ke daerah penugasan,
Satgasmar Ambalat XV
dengan Komandan Satgas
Kapten Marinir Hendro
Paat ini telah menerima
pembekalan-pembekalan
tentang kondisi
pengetahuan keimigrasian,
pengetahuan hukum
HAM dan Humaniter,
pengetahuan hukum laut
internasional, adat istiadat
dsb. Selain itu juga telah
melaksanakan latihan Pra
Tugas di Pusat Latihan
Tempur TNI AL Grati
Pasuruan.
***
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Gelar Pasukan AJ
XXXI/ 2012
omandan Korps
Marinir Mayjen
TNI (Mar) Achmad
Faridz Washington
melaksanakan inspeksi
personel dan material Pasukan
Pendarat (Pasrat) yang akan
dilibatkan dalam Latihan
Armada Jaya XXXI/2012,
Sabtu (06/10).
Gelar Pasukan
dilaksanakan di Lapangan

K

Apel Yonif-1 Marinir
Surabaya. Dalam kesemptan
tersebut Dankormar
berpesan agar prajurit dalam
melaksanakan latihan dengan
gembira dan serius serta
mengutamakan keselamatan.
Disamping keselamatan
menjadi prioritas utama dan
tentunya latihan harus berhasil
dengan baik. Agar Latihan
Armada Jaya XXXI/2012
berjalan aman dan berhasil
maka selesai gelar pasukan
dilanjutkan istighozah seluruh
peserta latihan. Istigozah
tersebut dipimpin oleh KH
Abdus Shomad Bukhori yang
juga Ketua MUI Jawa TIM
Dalam kesempatan tersebut
Dankormar didampingi
Danpasmar- 1 Brigjen TNI
(Mar) R Gatot Suprapto dan
pejabat teras Komar lainnya.
Adapun personel

Aslog Dankormar
Terima Kunjungan Komandan
Flotila 1 Singapura
Beliau sampaikan
slog Dankormar
Kolonel Mar
Yuliandar HD
didampingi
Aspers Dankormar dan
Asrena Dankormar
menerima kunjungan
Komandan Flotila 1
Republik of Singapure
Navy (RSN) Kolonel
Giam Hock Koon beserta
rombongan di Holding
Room Mako Kormar, Jl
Prapatan No. 40 Jakarta
Pusat Kamis (04/10)
Dalam kunjungan
tersebut Kolonel Giam
Hock Koon mempunyai
kesan yang sangat bangga

A
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atas sambutan Korps marinir,
karena sebelum tiba di Mako
Kormar rombongan sempat
berkunjung di
Pasmar 1 Surabaya
untuk melihat
kiprah Marinir di
Wilayah Timur.
Kolonel Hock
sekaligus mewakili
Kasal Singapura
menyampaikan
penghargaan dan
salam persahabatan
dan sangat
menghargai kerja
sama Militer kedua
Negara.
Lebih lanjut
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akan lebih
bangga lagi bila Komandan
Korps Marinir dapat
berkunjung ke Singapura guna
mempererat hubungan kedua

pasrat dalam Latihan AJ
XXXI/2012 berjumlah 1837
personel , dengan ranpur
berjumlah 27 buah, KAPPA
berjumlah 8 buah, BVP 2
berjumlah 2 buah,Roket
Multi Laras RM 70 Grad
berjumlah 2 buah, Roket
Howitzer 105 mm berjumlah
6 buah.
***

Negara terutama Angkatan
Laut lebih khusus lagi
Korps Marinir.
Kunjungan diakhiri
dengan tukar menukar
cinderamata dan foto
bersama di depan Gedung
Putih Mako Kormar.
***

Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI
Soeparno,Direktur Latihan (Dirlat) Laksda TNI Arief Rudianto,
S.E., Komandan Korps Marinir Mayjen TNI (Mar) Achmad Faridz
Washington, anggota Komisi I DPR RI Tri Tamtomo dan Yahya
Sacawiria menyaksikan secara langsung Latihan Armada Jaya
XXXI/2012.

XXXI-2012, dengan melihat
rangkaian serta hasil yang
dicapai saat latihan perang kali
ini, baik latihan perang di laut
dengan melaksanakan ujicoba
peluru kendali Yakhont yang
berhasil menghancurkan serta
menenggelamkan sasaran
hanya dalam waktu 9 menit,
latihan perebutan daerah
tumpuan pantai oleh pasukan

pendarat Marinir serta latihan
perebutan daerah sasaran.
“Kesuksesan latihan
ini merupakan salah satu
indikator bahwa TNI AL siap
mempertahankan kedaulatan
dan keutuhan NKRI dari
setiap ancaman, kapanpun
dan dimanapun,” tegasnya.
Lebih lanjut Kasal
mengatakan bahwa Latihan

Armada Jaya yang pada
tahun ini bertemakan
“Melalui Latihan Armada
Jaya XXXI/2012 TNI
Angkatan Laut menggelar
Operasi Laut Gabungan,
Operasi Amphibi dan Operasi
Pendaratan Administrasi di
Wilayah Timur Indonesia
Dalam Rangka Menjaga
Kedaulatan Wilayah

Negara Kesatuan Republik
Indonesia”, rencananya akan
dilaksanakan setiap tahun,
sehingga dengan latihan yang
dilaksanakan setiap tahun
dapat meningkatkan pro
fesionalisme prajurit TNI
AL yang harus selalu siap
mengemban tugas negara.

***

“Jalesu Bhumyamca Jayamahe”

Kordinasi dan Laporan situasi antara Komandan Batalyon
Infanteri-1 Mayor Marinir Teddy Yulianda Bakri, dengan Danbrigrat
(Komandan Brigif-1 Mar) Kolonel Marinir Wurjanto.
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Dankormar Syukuran Naik Pangkat
ankormar Mayor
Jenderal TNI
Marinir Achmad
Faridz Washington menyelenggarakan acara syukuran
secara sederhana di Markas
Komando Korps Marinir
di Jalan Prapatan No. 40
Kwitang Jakarta Pusat
sebagai rasa syukur atas
nikmat dan anugerah dari

D

Tuhan Yang Maha Esa.
Acara syukuran kenaikan
pangkat orang nomor satu
di jajaran Korps Marinir ini
juga dilaksanakan di ruang
VIP Lapangan Tembak FX.
Soepramono Karangpilang
Surabaya, Sabtu (06/10).
Syukuran kenaikan
pangkat Komandan Korps
Marinir Mayjen TNI ( Mar)
A. Faridz Washington ini

AJANG PERTARUNGAN
18 BATALYON TERBAIK KORPS MARINIR

P

agi itu, 14 September
2012, di lapangan
tembak “Jusman
Puger” Bhumi
Marinir Cilandak Jakarta
Selatan, berdiri tegak dengan
perlengkapan tempur
prajurit-prajurit Marinir.
Mereka berasal dari 18
Batalyon Marinir di Jakarta,
Surabaya dan Lampung yaitu
Yonif-1 Mar, Yonif-2 Mar,
Yonif-3 Mar, Yonif-4 Mar,
Pembukaan Binsat 2012 yang
ditandai dengan pemasangan
tanda peserta oleh Dankormar
Tropi kebanggaan yang
diperebutkan 18 Batalyon
terbaik Korps Marinir

18
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Yonif-5 Mar, Yonif-6 Mar,
Yonif-7, Mar, Yonif-8 Mar,
Yonif-9 Mar, Menart-1 Mar,
Menart-2 Mar, Menkav-1 Mar,
Menkav-2 Mar, Menbanpur-1
Mar, Menbanpur-2 Mar,

Mar serta Denjaka yang siap
berlaga diajang bergengsi
“Lomba Binsat Marinir 2012.”
Beberapa saat kemudian,
Komandan Korps Marinir

dipersembahkan
oleh Komandan
Pasmar-1
Brigjen TNI
(Mar) R. Gatot
Suprapto sebagai
ketua panitia
Komandan
Lanmar Sby
Kolonel Marinir
M. Hari sebagai
wujud loyalitas
kepada pimipinan dan juga
merupakan suatu kebanggaan
prajurit Pasmar-1 mengingat
Mayjen TNI (Mar) A.
Faridz Washington pernah
memimpin Pasmar-1 di tahun
2010 hingga awal 2012.
Dalam amanatnya,
Dankormar menyampaikan
atas nama pribadi dan
keluarga mengucapkan
terima kasih kepada para
Perwira dan seluruh prajurit
Pasmar-1 atas segala loyalitas

dan dedikasinya selama
ini. Oleh karena loyalitas
dan dedikasi kalianlah
saya dipercaya menjadi
Komandan Korps Marinir
saat ini, tegas Dankormar.
Usai memberikan
sambutan, Komandan
Korps Marinir
memotong tumpeng dan
memberikannya kepada
Marinir Mayor Marinir Edy
Cahyanto.
***

Apel Khusus Dankormar

di Marwiltim
omandan Korps
Marinir Brigadir
Jenderal TNI (Mar)
A. Faridz Washington
mengambil apel Khusus yang
diikuti 3000 prajurit Marinir
Wilayah Timur (Marwiltim)
di lapangan apel Trian Sutedi
Senaputra Karang Pilang
Surabaya, Rabu (19/09).
Sebelum menyampaikan
arahannya orang nomor
satu dijajaran Korps Marinir
meneriakkan “ Marinir “
secara spontan seluruh
peserta upacara apel khusus
menjawab “ Auah, auah,
auah yes..”, beliau langsung
memberikan apresiasi dan
mengatakan, gelegar semangat
prajurit Marinir Wilayah
Timur menggetarkan jagat
nusantara, perlu prajurit

K

ketahui pada tanggal 12
September 2012 yang lalu
telah dilaksanakan upacara
serah terima jabatan
Komandan Korps Marinir
dari Letnan Jenderal TNI
(Mar) M. Alfan Baharudin
kepada saya, baru pertama
kali dalam sejarah Korps,
diserahterimakan jabatan
dari Letnan Jenderal kepada
Brigadir Jenderal, mudahmudahan itu awal dari
kecerahan Korps yang kita
cintai ini, pada awal taklimat
saya tidak banyak yang perlu
saya sampaikan kepada
prajurit Marwiltim, karena
saya tahu tingkat loyalitas,
dan tingkat disiplin prajurit
Marwiltim amat sangat
membanggakan bagi Korps
yang kita cintai ini, saya tidak

meragukan loyalitas saudara,
saya tidak meragukan dedikasi
saudara, dan saya tidak
meragukan profesionalisme
yang kalian miliki, itu semua
amat sangat membanggakan,
bukan saja kebanggaan bagi
Korps, tapi kebanggaan bagi
TNI AL, kebanggaan bagi
TNI, bahkan kebanggaan bagi
bangsa dan Negara.
Komandan Korps
Marinir yakin kekuatan
dari wilayah Surabaya dan
Timur dengan loyalitas yang

tinggi mendorong semangat
untuk bisa memimpin
Korps ini, ”Oleh karenanya
dikesempatan siang ini
disaksikan oleh kebesaran
Allah SWT dan disaksikan
oleh seluruh prajurit Korps
Marinir dengan mengucap
Bismilallah hirrohman
Nirrohim bersama kalian
semua kita akan bangun dan
besarkan Korps yang kita
cintai ini” kata Dankormar.
***
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BERITA MARINIR

Dankormar Silaturahmi
Dengan Purnawirawan Marinir
omandan Korps
Marinir Mayjen
TNI (Mar) A.
Faridz Washington
bersilahturami dengan 33
Purnawirawan Marinir yang
diketuai oleh Mayjen TNI
(Mar) Purn. Soenarko G.A
di ruang VIP lapangan
tembak FX. Soepramono

K

Karangpilang, Selasa (09/10).
Dalam sambutannya,
Komandan Korps Marinir
Mayjen TNI (Mar) A. Faridz
Washington menyampaikan
bahwa Purnawirawan Marinir
tidak dapat dipisahkan dari
organisasi Korps Marinir,
karena Korps Marinir saat ini
besar berkat
perjuangan
para senior
terdahulu
dalam
mengukir
prestasi emas
sehingga

Wakil Kepala Staf AB Irak
Kunjungi Marinir
omandan Korps
Maririr Mayjen
TNI (Mar) A
Faridz Washington
didampingi Dandenjaka
Kolonel Mar Budi Purnama
menerima kunjungan Wakil
Kepala Staf Angkatan
Bersenjata Iraq Bidang
Peralatan Militer Letgen
Abdukareem Abdurahman
Yousif didampingi Dubes
Indonesia untuk Iraq Letjen
TNI Mar (Purn) Safzen
Nurdin beserta delegasi di

K

Ruang Serba-guna Detasemen
Jalamangkara Korps Marinir
Cilandak Jakarta Selatan,
Kamis (04/10)
Setibanya di ruang serbaguna Denjaka tersebut tamu
Negara dari wilayahTimur

dilakukan foto bersama
didepan gedung serba-guna
Denjaka dengan background
tulisan “Welcome to Letgen
Abdukareem Abdurahman
Yousif And The Iraq

menjadikannya sebuah
sejarah yang akan selalu
dikenang oleh prajurit Marinir
sampai kapanpun, “Ujar
Dankormar”.
Dalam pertemuan
tersebut beberapa perwakilan
dari purnawirawan
menceritakan pengalamanpengalaman menariknya
selama berdinas di
Korps Marinir dan juga
menyampaikan bahwa para
purnawirawan akan selalu
bangga dan mencintai Korps
Marinir selamanya.
Turut Hadir dalam acara
Delegation
To Maritim
Counter
Terorism Unit
Jalamangkara
Detachment”
Selesai
foto bersama
Wakil Kepala
Staf Angkatan
Bersenjata
Iraq beserta delegasi
disuguhkan demonstrsi
kemampuan para pasukan
elit Denjaka dalam mengatasi
aksi teroris baik dari
laut disimulasikan dalam
perjalanan sebuah kapal
pesiar yang di bajak maupun

tersebut, Komandan Pasmar-1
Brigjen TNI (Mar) R. Gatot
Suprapto, Kepala Staf
Pasmar-1 Kolonel Marinir
Dedi Suhendar, Mayjen TNI
(Mar) Purn. Soenarko G.A,
Mayjen TNI (Mar) Purn.
Prayitno Hadi, Brigjen TNI
(Mar) Purn. Soenaryono,
Brigjen TNI (Mar) Purn.
Subagyo Rahmat, Brigjen
TNI (Mar) Purn. M. Tadjir,
Brigjen TNI (Mar) Purn.
IGP Sukarja, para Asisten
Pasmar-1 serta para Dankolak
Satlak Pasmar-1.
***
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perwakilan wasit dan peserta.
Dalam amanatnya,
Komandan Korps Marinir
menyampaikan lomba
binsat ini, disamping
mengukur kemampuan
Profesi Prajurit Marinir juga
mempertandingkan kesiapan
mental dan semangat juang
para peserta, sekaligus
kepemimpinan para
Komandan Batalyon dalam
memimpin satuannya.
Pada amanatnya yang lain,
Brigjen TNI (Mar) A Faridz
Washington juga menjelaskan
lomba pembinaan satuan ini

Lomba Menembak Pistol.

Lomba Menembak Laras
Panjang (atas), Lomba
Menembak Sniper (bawah).

didarat dengan simulasi
saat para teroris menyandra
warga sipil di gedunggedung bertingkat di lokasi
perkotaan.
Setelah itu Letgen
Abdukareem beserta
Delegasi menyempatkan
diri berdialog dan
foto bersama dengan
para Pasukan Khusus
Denjaka yang baru selesai
melaksanakan demontrasi
Denjaka. Pada kesempatan
tersebut delegasi dan para
pejabat Korps Marinir
melaksanakan sholat
Dzuhur berjama’ah di
Musholah An-Nur.
***
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Brigjen TNI (Mar) A Faridz
Washington selaku Inspektur
Upacara tiba di lapangan
untuk membuka lomba
Binsat Korps Marinir Tahun
2012. Bertindak sebagai
Komandan Upacara adalah
Letkol Marinir Supriyono
yang sehari-harinya menjabat
sebagai Pasops Kolatmar.
Laporan kesiapan
dibacakan oleh Dankolatmar
Kolonel Marinir Amir Faisol
sebagai ketua penyelenggara
lomba, dilanjutkan
penyematan tanda wasit dan
peserta serta dilaksanakan
pengucapan janji oleh

merupakan tolok ukur bagi
kemampuan profesional
prajurit Korps Marinir
yang dilaksanakan melalui
latihan yang terprogram,
terukur, terarah, inovatif
dan menantang namun
tetap dalam koridor
sistem pembinaan guna
menghasilkan prajurit-prajurit
Korps Marinir yang bermoral,
profesional, handal dan
membanggakan.
Selesai menyampaikan
amanatnya Komandan Korps
Marinir memberikan ucapan
selamat bertanding kepada
para komandan peserta Binsat
diikuti undangan antara
lain KAS Kormar Brigjen
TNI (Mar) Tommy Basari

Natanagara, Danpasmar-2
Brigjen TNI (Mar) Buyung
Lalana, Danpasmar-1 Kolonel
Marinir R Gatot Suprapto,
para Asisten Dankormar, para
Kadis Kormar, para Asisten
Kaspasmar-2, dan para
Dankolak di jajaran Marinir.
Selesai upacara pembukaan
peserta lomba langsung
melaksanakan menembak
sebagai cabang pertama
yang dipertandingkan.
Cabang menembak ini
dilaksanakan pada tanggal
14 dan 15 September
meliputi menembak pistol,
menembak laras panjang
dan menembak sniper.
Dari total nilai Menembak;
II: Yonif 2 Mar, Juara III:
Yonif-3 Mar. Sedangkan
untuk perorangan Juara I
menembak pistol; Serka Mar
Juara I menembak sniper;
Kapten Mar R. Manurung
dari Yonif-2 Mar dan Juara I
menembak senapan direbut
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LAPORAN MARINIR
Pratu Mar M. Arif
dari Banpur-1 Mar.
Selanjutnya
tanggal 16 September
bertempat di pantai
Festival Ancol
dipertandingkan
cabang renang laut
dengan menggunakan
tennu PDL
menempuh jarak
600 meter. Tampil
sebagai pemenang
lomba Renang Laut;
Juara I: Yonif-1 Mar,
Juara II: Yonif-3
Mar dan Juara III:

menurun, batuk, sesak
nafas, rasa penuh di ulu
hati, nyeri tulang dan
pusing hebat (karena
proses metastase ke organ
vital seperti paru paru,
hepar, tulang dan otak).
Bila ditemukan
tanda tanda tersebut
segera periksa ke
fasilitas kesehatan untuk
pemeriksaan lebih lanjut.
c.
Penunjang

Lomba Renang dan Lomba
Dayung.

kanker payu dara
Peserta Kebut Gunung melewati
medan menanjak menuju etape
I Alun-alun Surya Kencana
dan bergerak melintasi puncak
Kawah Ratu menuju etape II

( Fine Needle Aspiration
Biopsi) atau Biopsi Jarum
Halus (BAJAH)
jaringan sekitarnya
yang rapuh, gampang
berdarah, berbau

Mar, dan Menbanpur-1 Mar
bergeser ke desa Pasir Sapi
Cugenang Cianjur untuk
persiapan melaksanakan
Lintas Gunung Gede
gelombang I.
Pagi hari 18 September
pukul 07.00 WIB udara dingin
pegunungan Cianjur masih
terasa menusuk tulang, Tim
Speed dilepas oleh Asops
Dankormar Kolonel Marinir
Kasirun Situmorang mewakili
Dankormar. Tim Speed ini
terdiri dari 27 orang dimana
tiap batalyon mengeluarkan

payu dara seperti kulit jeruk

kedalam, keluar kotoran/
darah

kelenjar getah bening di ketiak
dan leher bagian bawah
disertai keadaan umum yang

D. STADIUM
Ada banyak metode
kanker payu dara yang
didasarkan pada besar tumor,
pembesaran kelenjar getah
bening dan anak sebar/
metastase. Tetapi secara garis
besar dibagi:

operable

E.
PENATALAKSANAAN
Terapi pada kanker payu
dara tergantung stadiumnya ,
meliputi:
pembedahan

Pemeriksaan

mammae / abdomen
kategori perorangan,
juara pertama direbut
Praka Mar Arif
Koirudin dari Yonif-1
Mar dengan catatan
waktu 12 menit 39 detik 02
seconds.
17 September masih
di pantai Festival Ancol
dipertandingkan cabang
dayung perahu karet dengan
menempuh jarak 1000 meter
dan tampil sebagai pemenang
Juara I: Yonif 6 Mar, Juara II:
Menkav-I Mar dan Juara III:
Menbanpur-1 Mar.
Kemudian pada siang
harinya sembilan batalyon
yaitu Yonif-1 Mar, Yonif-3
Mar, Yonif-6 Mar, Yonif-7
Mar, Yonif-9 Mar, Menkav-1
Mar, Menkav-2 Mar, Menart-2

dilakukan dengan:
metastase jauh

therapy
Makin dini kanker payu
dara ditemukan, makin mudah
di tangani dan makin besar
harapan hidup penderita.
Sebaliknya bila kanker payu
dara ditemukan pada stadium
lebih lanjut, maka akan sulit
ditangani dan harapan hidup
penderita semakin pendek.
F. PENCEGAHAN/
DETEKSI DINI
Pencegahan lebih baik
dari pada pengobatan.
Demikian juga pada kanker
payu dara. Pencegahan
mungkin tidak bisa 100%
dilakukan, karena penyebab
kanker payu dara secara pasti
memang belum diketahui.
Tetapi menghindari faktor
resiko adalah usaha yang baik
untuk mengurangi resiko
terkena kanker payu dara.
Deteksi dini merupakan
langkah penting dalam
menangani kanker payu
dara secara umum dan bisa

(Pemeriksaan Payu dara
Sendiri)
o Dilaksanakan pada
wanita mulai usia subur, setiap
satu minggu setelah hari
pertama menstruasi terakhir.
o Bisa dilaksanakan
dengan posisi duduk didepan
cermin, ataupun berbaring
dengan punggung di ganjal
bantal.
o Perabaan
menggunakan sisi telapak
jari tangan ke 2,3,4 secara
perlahan.
o Juga di raba ketiak
dan leher bagian bawah
o Oleh dokter dengan
cara yang sesuai prosedur.
screening:
o Pada wanita 35-50
tahun, setiap dua tahun.
o Pada wanita diatas 50
tahun, setiap tahun.
G. PENUTUP
a. Kesimpulan
Telah dijelaskan secara
singkat tentang kanker payu
dara. Deteksi dini merupakan
kunci untuk penanganan
kanker payu dara, guna
mendapatkan hasil yang lebih
baik. Makin dini stadium
penyakit di temukan, makin
mudah ditangani dan makin
besar harapan hidup pasien.
b. Saran
penyebar luasan informasi
tentang kanker payu dara.
pentingnya deteksi dini
kanker dan cara cara yang
bisa dijalankan oleh pasien
sendiri (SADARI/SARARI),
ataupun dengan pemeriksaan
sebagai pemeriksaan
penyaring /screening rutin.
dokter bila ada tanda tanda
yang mencurigakan adanya
pertumbuhan kanker payu
dara.
***
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KESEHATAN
peserta lomba.
Alun-alun Surya Kencana
adalah suatu padang rumput
yang cukup luas di puncak
gunung Gede sebelum
puncak Kawah Ratu dijadikan

Kepala Staf Korps Marinir (Kaskormar)
Brigjen TNI (Mar) Tommy Basari
Natanagara melepas keberangkatan Tim
Kebut Gunung gelombang II

Etape I. Seluruh peserta
bermalam ditempat ini untuk
menghimpun tenaga esok
harinya menempuh Etape
II. Ketinggian 2900 meter
di atas permukaan laut dan
suhu udara yang saat itu
minus 6 derajat merupakan
tantangan tersendiri untuk
menggembleng mental dan

Oleh :
Mayor Laut (K) Dr Arif Supono,Spb
(Kasikurehab, Dinas Kesehatan Korps Marinir)

S

etiap benjolan
abnormal di tubuh
kita disebut tumor.
Demikian juga
dengan tumor payudara,
setiap benjolan abnormal
di payudara di sebut tumor
payudara. Secara garis besar
tumor payudara dibagi
menjadi tumor jinak (mis:
Fibroadenoma mammae/
FAM, lipoma) dan tumor
ganas (adeno Carcinoma
mammae).
Tumor ganas payudara
sering disebut juga dengan
kanker payudara. Kanker
payu dara merupakan kanker
dengan insiden tertinggi
kedua di Indonesia dan ada
kecenderungan meningkat
dari

tahun ke tahun. Diperkirakan
di Indonesia mempunyai
insiden 20.000 kasus baru
pertahun, dan lebih dari
50% kasus sudah berada di
stadium lanjut. Kurangnya
pengetahuan masyarakat
tentang kanker payudara
merupakan penyebab hal
tersebut.
B. FAKTOR RESIKO
Penyebab kanker
payudara belum diketahui
secara pasti, tetapi beberapa
faktor dibawah ini diketahui
meningkatkan resiko terkena
kanker payudara:

pertama mendekati usia 40
tahun

C. DIAGNOSIS
a. Anamnesis
Keluhan yang sering
disampaikan penderita:

pada usia yang lebih awal
tidak teratur

payudara yang pada awalnya
tidak nyeri

pada usia yang lebih tua

kecepatan tumbuh

obat hormonal

darah yang keluar dari puting
payudara (nipple discharge)

Kaskormar Brigjen TNI (Mar) Tommy Basari
Natanagara mengikuti Kebut Gunung saat melintasi
Kawah Ratu, Gunung Gede

sehubungan dengan kanker
payudara atau kanker yang
lain
tumor payudara atau tumor
ginekologi/ kandungan

b.

Pemeriksaan Fisik

tahun (cancer age)
dinding dada

dara yang dicurigai sebagai

perwakilan tiga orang.
Kemudian berturut-turut tiap
30 menit diberangkatkan per
batalyon secara bergantian.
Setelah melalui perkebunan
teh, peserta lomba lintas
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gunung berhadapan dengan
medan menanjak yang
rata-rata berkisar 40 derajat
bahkan ada yang ekstrim
hingga 65 derajat. Cuaca

dingin tapi kering karena
kemarau dan beratnya medan
tentu sangat menguras tenaga

Marinir.
Esok hari tanggal 19
September, di start I Cianjur
Tim Speed gelombang
II dilepas oleh KAS
Kormar Brigjen TNI (Mar)
Tommy Basari Natanagara.
Selanjutnya setelah melepas
salah satu tim peserta,
Kaskormar ikut melintasi rute
yang ditempuh peserta Kebut
Gunung.
Rute yang dilalui
gelombang II ini sama dengan
yang dilewati oleh peserta
gelombang I. Sementara di
waktu yang bersamaan di
Alun-alun Surya Kencana
diberangkatkan batalyonbatalyon yang tergabung
dalam gelombang I untuk
menempuh Etape II.
Di rute Etape II peserta
langsung berhadapan dengan
medan yang menanjak ke
kawah Ratu. Dari kawah Ratu
medan menurun dengan
di kawasan wisata Cibodas.
Walaupun medan menurun
tetapi dengan beban di
punggung yang tak kurang
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LAPORAN MARINIR
membeli rumah. Tetapi
pada suatu hari ada teman
yang menawarkan sebuah
mobil dengaan harga yang
menurutnya sangat murah.
Maka dibelilah mobil tersebut
dengan uang hasil pinjaman
BRI yang tadinya akan
digunakan untuk membeli
sebuah rumah. Tindakan
kopral Ipin tersebut tidak
sesuai dengan tujuan awal,
bukanya membeli rumah
malah membeli mobil.

Dankormar
menyerahkan
bendera Unggul
Jaya.

Dankormar
menyerahkan Piala
bergilir.

dari 15 kg ditambah dengan
pakaian PDLT (Pakaian
Dinas Lapangan Tempur)
lengkap dengan senjata,
sangat menguras tenaga.

22

beberapa peserta yang pingsan
dan kelelahan. Gelombang
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tanggal 20 September
sore.
Adapun yang
menjadi kreteria
penilaian dalam lomba
Kebut Gunung ini
adalah kecepatan,
kekompakan,
kelengkapan personel
dan material dari
setiap tim. Berhasil
meraih Juara I
adalah Batalyon-1
Mar dengan catatan
waktu 06.34’29,34”.
Sementara itu Yonif-2
Mar menduduki urutan
ke-dua dengan catatan
waktu 06.40’03,41”.
Sedangkan pada urutan

ke-tiga diduduki Yonif-6 Mar
dengan menempuh waktu
06.43’11,15”.Untuk juara
perorangan Speed Hanmars
adalah Prada Mar Ihwan
Masno dari Yonif-5 Mar.
Sabtu, 22 September 2012
seluruh peserta Lomba Binsat
2012 yang berjumlah 1.024
personel serta para undangan
terkonsentrasi di lapangan
halang rintang Bhumi
Marinir Cilandak. Semua
bersemangat untuk mengikuti
lomba terakhir yang akan
menentukan siapa yang
berhak menyandang sebagai
batalyon terbaik tahun ini.
Dankormar Brigjen TNI
(Mar) A Faridz Washington
mendapat kehormatan untuk
mengibarkan bendera start
melepas Tim pertama peserta
lomba halang rintang. Segera
setelah bendera diangkat,
berlarian peserta melewati
halangan dan rintangan
secepatnya. Tampak agak
kesulitan tatkala peserta di

2. Gunakan strategi
Meskipun prajurit
mempunyai kemampuan dan
pengalaman segudang tanpa
strategi yang benar maka
segala tindakan tidak akan
berujung pada keberhasilan.
Strategi adalah bagaimana
prajurit memainkan peranan
sedang kemampuan adalah
tindakan untuk menerapkan
strategi. Dengan hanya
mengandalkan kemampuan
prajurit tidak akan menggapai
kesuksesan. Sebagai prajurit
kita harus mempunyai strategi
yang tepat dan benar dalam
berbagai hal agar dapat
selalu meraih kemenangan.
Strategi adalah apa yang
akan dilakukan berdasarkan
kekurangan dan kelebihan
serta kemampuan diri dalam
menghadapi tantangan dan
peluang yang ada. Tidak ada
yang lebih memahami strategi
yang tepat pada dirinya selain
diri kita sendiri.
3. Perkuat dengan fakta
dan data
Prajurit jangan mudah
bicara atau membuat
kesimpulan tanpa didasari
informasi yang cukup. Banyak
orang bicara tanpa

fakta dan data baik kalangan
pejabat, politikus maupun
tokoh masyarakat. Mereka
sering berbicara melalui
media masa tanpa disertai
bukti dan fakta. Mereka
tidak menyadari bahwa apa
yang dibicarakanya menjadi
tontonan orang banyak,
bagi yang melihat atau yang
mendengar masyarakat yang
SDMnya tinggi maka akan
bisa mencernanya. Sebaliknya
bagi golongan masyarakat
yang SDMnya rendah akan
menganggap pembicaraan
tersebut baik dan benar.
Tidak tau maksut dan tujuan
pembicaraan tersebut apakah
untuk menjatuhkan pihak
lain atau sekedar mencari
popularitas. Untuk itu sebagai
prajurit kita harus berhatihati dalam mengeluarkan
pendapat ataupun membuat
kesimpulan-kesimpulan.
4. Kontrol emosi
Kebanyakan orang
termasuk prajurit akan
cepat bereaksi negative
ketika menghadapi suatu
masalah. Emosi meninggi
tindak tanduk tidak
terkendali, tatanan dan etika
berkomunikasi dengan orang
lain tidak di taati.
Misal ketika prajurit
dimarahi oleh atasan karena
melakukan kesalahan atau
tidak melaksanakan perintah
dengan alasan tertentu.
Reaksi pertama prajurit akan
bisanya hanya ngomel dan
marah-marah. Fikiran ini
akan langsung memunculkan
emosi berupa kekesalan dan
kemarahan. Setelah itu emosi
menjadi sebuah

tindakan misalnya prajurit
membela diri dengan berbagai
argumentasi. Pimpinan atau
atasan tidak mau menerima
alasan sang prajurit dan
ahirnya terjadi sedikit
ketegangan. Jika salah satu
tidak mampu control emosi
maka akan membawa akibat
yang kurang baik. Mungkin
atasan akan bertindak keras
dan sang prajurit akan
melakukan perlawanan.
Kita tidak akan pernah
mampu meraih kesuksesan
besar dalam kehidupan
kalau membiarkan rasa
marah mempengaruhi
perilaku sehari-hari. Kalau
pimpinan marah sebagai
bawahan prajurit harus bisa
mencermaati dan menganalisa
mengapa pimpinan marah…?
Apa memang prajurit berbuat
salah atau atasan yang
sedang dalam kondisi kurang
baik ( Kesal / bermasalah
). Berbagai kejadian nyata
yang terjadi dilingkungan
prajurit melakukan
pelanggaran / tindakan
indisipliner disebabkan oleh
ketidakmampuan prajurit
dalam mengendalikan emosi.
Kalau prajurit bertindak
dengan kemarahan tanpa
akal sehat maka akibatnya
buruk. Prajurit memiliki
hati dan otak yang mampu
membedakan antara benar
salah ataupun baik dan buruk.
Maka gunakanlah kedua alat
tubuh tersebut sebagai sarana
mengontrol diri. Jika emosi
selalu dibawah kontrol kita
maka jalan menuju kesuksesan
hidup ada didepan prajurit.

5. Gunakan asumsi
yang baik
Prajurit harus hati-hati
membuat asumsi ataupun
prasangka. Banyak orang
gagal dalam berbagai hal
karena bertindak berdasarkan
asumsi yang salah. Tindakan
yang tidak disertai asumsi
yang bijak akan membuat kita
menyesal kelak. Tindakan
yang di sertai asumsi yang
salah hanya akan menciptakan
masalah. Maka sebagai
bertindak. Sebagian dari
tetapi sedikit bertindak. Jika
kita termasuk orang yang

Kalau kita termasuk orang
mulailah menjadi orang yang
banyak waktu yang prajurit
tetapi seberapa berkualitas
itu mulai sekarang segenap
prajurit harus membiasakan
bertindak. Lebih baik atau
jelek, benar atau salah yang
akan dikerjakannya. Ingatlah
bahwa segala apa yang prajurit
kerjakan hari ini mungkin
akan mudah terlupakan, tapi
efek dan akibatnya tidak
akan pernah hilang. Untuk
itu segenap prajurit Korps
Marinir dimanapun berada
harus selalu Waspada……
waspada…….dan waspada.
Bravo MARINIR!!!!!
***
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ebagai prajurit, kita
memiliki hati dan
otak yang mampu
membedakan antara
benar dan salah tiap saat.
Gunakanlah kedua alat tubuh
tersebut agar bisa bertindak
secara cermat, bijak, dan
tepat dalam menghadapi
setiap permasalahan.
Maka sebelum tiap menit
jam sebelumnya.
Dilingkungan prajurit
mungkin sering atau pernah
meraskan dan mengalami
perasaan marah…emosi..
berprasangka buruk pada
teman, atasan atau pimpinan.
Marah-marah sebelum
menelaah kesal sebelum
mengenal akar permasalahan.
Berprasangka buruk pada
orang lain, menuduh
orang lain tanpa bukti dan
sebagainya.
Prajurit bertindak
segalanya sudah terlanjur yang
ada dan muncul hanyalah
sebuah penyesalan. Prajurit
diciptakan dengan emosi
terkadang tak sejalan dengan

tindakan yang tidak tepat dan
kurang bijaksana. Sering kita
lihat dimedia massa begitu
banyak orang yang bertindak
Berucap dan berlaku asal saja
tanpa melalui pertimbangan
yang matang. Seorang tokoh
baik dari kalangan politik
atau kalangan biasa ketika
dirinya disorot publik karena
terkena kasus suap / korupsi.
Dirinya panik kemudian
mengeluarkan statement,
dalih, dan alas an berbagai
macam dan pada puncak
kepanikannya menyeret
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Ingat Prajurit................!!!!!

Dankormar
memberikan uang
pembinaan.

Berpikirlah Sebelum Bertindak
sang pemimpin. Tetapi apa
yang diucapkan tanpa bukti
dan data yang kuat maka
akibatnya bukannya mendapat
keringanan hukuman namun
justru ia mendapatkan
tuntutan yang lebih berat.
Perkataannya menyeret
sang pemimpin padahal
pemimpin yang ia maksut
tidaklah terlibat, akhirnya
membuat dirinya pada posisi
yang semakin sulit. Semua
itu akibat dari tindakan yang
dikerjakan tanpa melalui
proses pemikiran yang matang
sebagai seorang tokoh.
Dalam kehidupan seharisehari mungkin prajurit
pernah mengalami seperti
contoh tersebut dan akhirnya
prajurit jadi malu sendiri dan
yang ada tinggal penyesalan.
Kejadian-kejadian seperti
itu barangkali kerap terjadi
namun tak jarang hal tersebut
malah prajurit abaikan.
Prajurit berprasangka buruk
pada orang lain dan ternyata
prasangka itu salah,namun
itu tidak membuat prajurit
jera….untuk tidak mudah
mengumbar prasangka.
Prajurit membuat
kesimpulan tanpa dasar
dan terbukti, kemudian
kemudian kesimpulannya
itu salah namun kemudian,
itu tidak membuat prajurit
lebih berhati-hati dalam
menyimpulkan sesuatu.
Akibatnya dalam tiap tindakan
prajurit yang terlahir adalah
ketidak matangan. Prajurit
dapat disebut sebagai pribadi
yang tidak matang
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alias srampangan. Lalu
bagaimana prajurit tersebut
dapat meraih kesuksesan
dalam berbagai hal…..?
Prajurit Yang Sukses
Kehidupan prajurit
dipeenuhi dengan aturan
serta etika hidup keprajuritan,
sesuatu yang menurut prajurit
baik, belum tentu baik untuk
aturan, yang disukai oleh
prajurit belum tentu sesuai
oleh aturan. Contoh setiap
prajurit pasti menyukai
kebebasan, keluyuran malam
bahkan mungkin mabukmabukan tetapi hal itu
sangat dilarang dalam aturan
hidup prajurit. Jika prajurit
menghadapi masalah dan
sangsi hukum yang berlaku
dalam kehidupan prajurit.
Orang sukses selalu
ia memikirkan strategi
dan rencana untuk meraih
keinginan dan cita-citanya.
Ia selalu memikirkan
konsekuensinya sebelum
bertindak serta membuat
keputusan. Ia yakin selalu jika
salah mengambil keputusan
dan tindakan akibatnya fatal
bagi keberhasilan hidup dan
kariernya. Ia yakin kalau
akan mendapatkan apa yang
diinginkanya.

Bertindak
Berikut ada 5 tips untuk
bertindak disertai pemikiran
yang matang :

1. Pikirkan apa tujuan
bertindak
Diumpamakan prajurit
pada saat mau menembak
tentu harus menetapkan
dulu sasaran atau tujuan
menembak. Hal ini penting
agar prajurit tahu apakah
tembakannya sudah tepat
mengenai target atau
melenceng dari target. Setelah
tahu sasaran dan tujuan maka
lakukanlah langkah-langkah
dan tindakan yang sesuai
dengan tujuan tersebut.
Ketika prajurit akan bertindak
atau melakukan sesuatu hal
dengan tujuan awal…?
Contoh yang benar.
Serka Upin berkeinginan
menjadi seorang perwira,
dalam keseharianya senantiasa
berpakaian rapi, loyal serta
penuh rasa tanggung jawab.
Dia rajin berolahraga dan
berusaha menjadikan dirinya
menjadi pribadi yang baik.
Dimata atasan juga rekanrekan serta anggota serka
upin layak dan pantas untuk
mengikuti tes calon perwira.
Maka apa yang dilakukan
serka upin sudah sesuai
dengan tujuan dan sasaran.
Contoh yang salah.
Kopral Ipin ingin
memiliki sebuah rumah yang
sederhana dan kebetulan
ditempat kontrakanya ada
tetangga yang kebetulan ingin
menjual rumahnya. Kopral
Ipin kemudian mengajukan
pinjaman uang ke BRI sesuai
kebutuhan untuk

halangan “papan pensil”,
sangat menguras tenaga dan
butuh kekompakan tim.
Dan keluar sebagai juara I
adalah Yonif-4 Mar, Juara II
Yonif-2 Mar dan Juara III
Yonif-6 Mar.. Sedangkan juara
perorangan adalah Pratu Mar
Jatmiko dari Yonif-4 Mar.

Foto bersama Batalyon
Infanteri-1 Marinir,
sebagai Batalyon
Unggul 2012.

Rangkaian kegiatan
Binsat 2012 diakhiri dengan
Upacara Penutupan pada
pukul 10.00 WIB di Lapangan
Resimen Gabungan Cilandak,
bertindak selaku Inspektur
Upacara adalah Komandan
Korps Marinir. Dalam
upacara tersebut Dankormar
menyematkan bendera
Unggul kepada Yonif-1
Mar sebagai juara umum 1,
Yonif-2 Mar sebagai juara
umum 2 dan Yonif-6 Mar
sebagai juara umum 3. Selain

itu orang nomor
satu di Korps
Marinir ini juga
menyerahkan
Piala bergilir
dan tropi serta
memberikan uang
pembinaan. Di
samping kepada
satuan juara,
Dankormar juga
memberikan hadiah uang
kepada juara perorangan tiaptiap cabang.
Dalam amanatnya
Komandan Korps Marinir
mengatakan, Lomba
pembinaan satuan Korps
Marinir merupakan
program kegiatan yang
direncanakan sebagai sarana
untuk mengukur hasil
pembinaan satuan bidang
kemampuan dan ketrampilan
perorangan dasar serta
untuk mendapatkan data

kemampuan perseorangan
dan satuan.
Beliau juga
menyampaikan bahwa
lomba binsat yang telah
dilaksanakan banyak
memberikan kontribusi
positif terhadap pembinaan
tradisi Korps dalam upaya
membentuk karakter
sebagai prajurit petarung
yang handal. Beliau merasa
bangga dan berharap
seluruh peserta lomba
mampu mempertahankan
kemampuannya baik
dalam latihan maupun
medan pertempuran guna
menghadapi tuntutan dan
tantangan tugas yang semakin
kompleks.
Dengan berakhirnya
Upacara Penutupan, maka
berakhir pula Lomba Binsat
2012…. Ayo “GUNG HO”
pertahankan gelarmu tahun
depan….
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LAPORAN MARINIR

Oleh: Koptu Mar Hery S.

Pengusaha Asing yang meninjau lokasi Investasi di Pulau sangiang di sandera
teroris. Teroris yang dipimpin oleh Zulkarnaen, dalam tututannya kepada
pemerintah RI kelompok teroris tersebut menuntut agar Umar patek dan rekanrekanya yang di tahan oleh pemerintah RI segera di bebaskan.

S

emua itu adalah
sekenario latihan
Gabungan
GULTOR TNI
“TRI MATRA-VII” TA.
2012. Latihan Operasi Anti
teror Denjaka TNI AL,
Sat-81 Gultor Kopasus
TNI AD dan Bravo
KopaskasTNI AU ke VII
tahun 2012.
Latihan Gabungan
GULTOR TNI “TRI
MATRA-VII” ini di buka
oleh Kasum TNI Mayjen
TNI Daryatmo di Markas
Sat 81 Gultor Kopasus
tepatnya di lapangan Apel
Ahmad Kirang, Cijantung,
Jakarta Timur. Latihan ini
di tujukan untuk kesiap
siagaan PASSUS TNI dalam
menangani aksi terorisme.
Perkembangan aksi
Terorisme pasca tewasnya
Osama Bin Laden telah
memunculkan aktor
intelektual baru sebagai
pengganti Osama Bin Laden.
Isu teror global pengikut
Osama Bin Laden yang
menuntut aksi balas atas
tewasnya Osama.Dengan
adanya perkembangan aksi
terorisme di Philipina Selatan
dan adanya aksi kekerasan
terhadap suku Rohingya di
Myanmar membangkitkan
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Pemeriksaan Pasukan
oleh Kasum TNI,pada
Upacara Pembuakaan
Latgab GULTOR TNI
“TRI MATRA VII”

solidaritas gerakan radikal
di Asia Tenggara. Sedang
di Indonesia sendiri juga
telah terjadi beberapa aksi
terorisme yang dilakukan
oleh Umar Patek dan rekanrekannya,dan hukuman
seumur hidup telah
dijatuhkan kepada Umar
Patek serta tertangkapnya
3 orang Teroris oleh
Kepolisian RI di Solo Pasca
dijatuhkannya hukuman
kepada Umar Patek, pada
akhir April s.d awal Mei
2012, kelompok teroris
bersenjata mengadakan
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perampokan beberapa toko
emas di SURABAYA, aksi
penembakan terhadap aparat
di SOLO dan perampokan
bank di JAKARTA.
Pada awal Juli 2012,
aparat mulai melaksanakan
penyelidikan dan pencarian

terhadap kelompok
teroris bersenjata. Awal
Oktober 2012, aparat
melaksanakan pengejaran
terhadap kelompok
teroris sampai
ke BANTEN,
Sebagian
kelompok teroris
bersenjata
melarikan diri
menuju PULAU
SANGIANG
dan mengadakan
Link Up dengan
kartel narkoba
setempat.
Kelompok teroris
melaksanakan penculikan
terhadap PENGUSAHA
ASING yang sedang meninjau

Pemeriksaan Persenjataan
oleh Kasum TNI di
dampingi Dankormar

yang menarik dan memikat
jamaahnya.
Para politisi . .
. untuk memenangkan
dirinya dalam sebuah
Pilkada atau event yang lain
didalamnya dibutuhkan
kepiawaian berbicara didalam
program didepan massa atau
publik.
Bahkan tak kurang
pernyataan seorang pejabat (
Statement ) yang nota bene
berasal dari
“ omongan
” akan menimbulkan
ketentraman, kesenangan,
pun demikian sebaliknya akan
bisa berdampak keresahan,
kecemasan, kebingungan, dan
lain sebagainya.
Beberapa contoh diatas
adalah sebagai gambaran,
betapa besarnya dampak yang
ditimbulkan oleh omongan
baik yang bersifat “ positif
Sebagai prajurit Korps
Marinir hendaklah kita lebih
terhadap tutur kata dan apa
yang harus kita ucapkan,
baik terhadap di lingkungan
kita berada, agar tidak
menimbulkan ekses atau
dampak negatif utamanya
bagi diri kita sendiri apalagi
terhadap korps yang kita
cintai.
Sebagaimana yang sudah

tersirat pada trisila
TNI-AL yang ketiga
yaitu : “Kehormatan
Militer” adalah: Bahwa
setiap prajurit harus
mampu menjaga
nama baik satuan
dan korpsnya dengan
bertindak, bertingkah
laku dan “Bertutur
kata” yang tidak
tercela.
Efek dari perkataan
atau ucapan yang kita
lontarkan jika tidak
dipikirkan terlebih
dahulu atau dalam
istilahnya asal bunyi
(asbun) adalah :
Akan merendahkan
derajat dan martabat kita
sendiri
Akan menjadi bahan
omongan/gunjingan orang
lain
Akan membuat
ketersinggungan pihak lain
Dapat memicu
keresahan, gundah, waswas
terhadap lain pihak
Bisa menjadi
api penyulut di dalam
pertengkaran
Bisa memecah belah
dan mengadu domba dengan
pihak lain
Bisa memojokkan
atau merugikan nama baik
pihak lain karena sudah di
bangun opini lewat omongan
(pembunuhan karakter)
Pernyataan yang
salah lewat “omongan”
akan dapat menyeret kita ke
ranah hukum.. pun demikian
pernyataan yang salah dari
para penegak hukum akan
dapat menyeret orangorang yang seharusnya tidak
bersalah.
Perkataan atau
ucapan yang kita keluarkan
lewat mulut adalah sebagai
cermin atau gambaran
“Kepribadian Kita”
Apapun yang telah
kita ucapkan lewat mulut
kita pada akhirnya sebagai
makhluk Tuhan yang beriman
tentunya akan dipertanggung

jawabkan kelak di akhir zaman
Lantas apa yang harus kita
pedomani sebagai Prajurit
Korps Marinir dan Keluarga
kita agar jauh dari bahaya atau
ekses Negatif dari omongan
tadi :
“Diam adalah emas”
lebih aman dan baik diam,
dari pada berbicara akan
menimbulkan efek negatif
(menggunjing atau mencaricari kesalahan orang lain)
Usahakan jangan
terlalu lama ngerumpi /
ngobrol... untuk mencegah
menggunjing orang lain,
biasanya kalau sudah habis
bahan pembicaraan mencaricari masalah baru.
Jika akan mengobrol
dengan rekan usahakan
ke arah yang bermanfaat
(pendidikan, keagamaan,
situasi yang sedang
berkembang / up to date )
yang penting jauh dari SARA.
Harus mengetahui
dan dapat memahami
perasaan orang lain disekitar
kita mana kala kita akan
berbicara, agar tidak terjadi
ketersinggungan.
Jika akan membuat
guyonan atau bercanda
yakinkan tidak ada yang
tersinggung . . . maksud kita
baik tapi terkadang kurang
pas dan belum tentu bisa
diterima rekan kita. ( Harus
lebih paham terhadap watak
dan karakter individu ).
Jangan mudah
tersinggung atau terpancing
emosi dengan perkataan
yang mungkin belum
tentu menyinggung kita .
. . Kalaupun seandainya
menyinggung kita, uasahakan
bersabar . . . Cukup kita
menunjukkan dengan tingkah
laku, tutur kata dan perbuatan
yang mulia, secara otomatis
rumor yang negatif tentang
kita akan terkikis dan gugur
dengan sendirinya.
Pepatah jawa
mengatakan “ ajining rogo
ono sing busono ” dan “

ajining diri ono ing lati
( Mulut ) ”.
Orang diam (
bicara seperlunya ) bukan
berarti bodoh, justru orang

“ Air gemericik
tanda tak dalam ” . . . “ tong
kosong nyaring bunyinya
”, orang yang tidak pintar
biasanya banyak bicara
dan ngeyel, karena untuk
menutupi kekurangan dan
kebodohannya.
“ Mulutmu adalah
harimaumu ” . . . . Jika
tidak mampu dan bisa
menjaganya, tidak mustahil
suatu saat akan menerkam
dan memangsa diri kita
sendiri.
Sebaiknya kita
jangan mudah tersinggung
mana kala ada rekan kita
yang berbicara . . . Siapa
tahu hal tersebut ditujukan
kepada umum atau publik . .
. anggap saja sebagai bahan
koreksi, renungan, nasehat
agar kedepan kita lebih baik,
kita ambil sisi positifnya saja.
Dengan merenungi
mudahan kita sebagai
prajurit Koprs Marinir
dan keluarga kita, akan
terselamatkan dari mara
bahaya yang dikeluarkan
oleh mulut kita . . . . Kita
berharap apa yang kita
ucapkan akan mengeluarkan
“ madu ” yang bisa
membuat “ senang dan
menenangkan ” syukur
obat penyembuh ” bagi
mereka yang sakit dan
membutuhkan obat . . . .
Semoga . . . !!
Mulutmu adalah
Harimaumu . . . .
Kenali dan pelihara . . . .
Agar tidak liar dan buas
....
Apalagi menerkam
pawangnya . . . !!

NO. 136 - NOPEMBER 2012

***

53

SELINGAN

Menjaga Ucapan

Sulitkah .... ?!
Oleh : Pelda Mar Sayid Hidayat

A

lam jagad raya atau
dunia yang ditempati
manusia sekarang ini
dihuni oleh bermilyar

mereka hidup bertebaran
dihamparan bumi yang begitu
luas dan saling berinteraksi,
dengan sarana komunikasi
yang dinamakan “ Bahasa ”.
Pernahkah terbayangkan
oleh kita dengan
begitu banyaknya
jenis bahasa yang
ada dibumi ini .
. . . Andai kata
manusia-manusia
yang sedang
berinteraksi
tersebut (
Jika ada alat
perekam yang
bisa menampung
) betapa bising

dan hiruk pikuknya interaksi
mereka dengan menggunakan
sarana bahasa yang sangat
berlainan satu dengan yang
lainnya.
Intinya adalah manusia
berinteraksi dengan
menggunakan sarana
komunikasi “ Bahasa”.
Bahasa
dihasilkan
oleh

ucapan lewat anggota tubuh
yang namanya “ Mulut
”. Dengan berinteraksi
menggunakan bahasa kita
dapat :
Berinteraksi dengan
sesama makhluk Tuhan
Bisa mengetahui
maksud dan tujuan seseorang
Bisa belajar ilmu dari
seseorang atau guru
Dapat memberikan
informasi kepada sesama
Dan lain sebagainya
Disini penulis tak akan
membahas lebih jauh masalah
bahasa, namun akan dititik
atau ucapan ” yang dihasilkan
oleh mulut.
Pernahkah kita merenung
Pertengkaran atau
percekcokan didalam rumah
tangga, yang menjadikan
runcing adalah adanya “
adu mulut ” yang salah
satunya ( suami / istri ) tak
ada salah satu yang mau
mengalah ( diam ). Mereka
pembenaran dengan
argumennya, coba
salah satu dari mereka
“ diam ” atau “
mengalah ” pastilah
tidak akan runyam.
Diam bukan
berarti kalah, tapi
untuk kemenangan
bersama dan yang
lebih penting lagi
agar pertengkaran
tidak semakin
meruncing,
yang mungkin

52

NO. 136 -NOPEMBER 2012

akan berdampak kekerasan
dalam rumah tangga ( KDRT
) atau yang lebih bahaya lagi
bisa berakibat “ perceraian ”.
Antar tetangga
atau teman, bisa terjadi
satunya menyebarkan “
gosip ” atau “ omongan ”
yang tidak bisa dipertanggung
jawabkan atau saling
oleh faktor iri, dengki, senang
melihat orang susah dan susah
melihat orang senang.
Penyanyi, artis,
pelawak, presenter . . . Mereka
semua bisa terkenal karena
didominasi oleh
“ olah
kata atau suara ” yang bisa
membuat orang lain tertarik
sehingga orang yang melihat,
mendengar, menyaksikan
akan merasa senang dan
terhibur.
Presiden pertama
RI ( Ir. Soekarno ) beliau
mempunyai kelebihan sebagai
seorang “ orator ” ulung yang
bisa memikat massa dengan
api dan menggelegar serta
menghanyutkan bagi siapa
yang mendengarnya sehingga
tidak ada perasaan jenuh atau
bosan.
Para penceramah
atau Da’i kondang, mereka
bisa terkenal karena
kepiawaiannya didalam
berdakwah dengan
menggunakan olah bahasa

Peta Pulau Sangiang dan
kedudukan para kawanan
teroris

lokasi investasinya di PULAU
SANGIANG. Kelompok
teroris menyembunyikan
sandera di PULAU
SANGIANG. Tidak hanya itu
kelompok teroris bersenjata
melumpuhkan pos-pos
pengaman dan menduduki
PULAU SANGIANG.
Kelompok teroris
ini dibawah pimpinan
Dzulkarnaen, Kelompok ini
menerima persokan senjata
dan amunisi dari kelompok
POSO, PALEMBANG dan
BANTEN. Dzulkarnaen
melakukan aksinya bukan
semata-mata untuk menebar
teror atau meminta tebusan
sandera ada satu tuntutan
berat yang diajukan
Dzulkarnaen beserta

kelompoknya kepada
pemerintah RI, agar Umar
Patek dan rekan-rekannya
dibebaskan. Namun
pemerintah tidak semudah
memenuhi tuntutan para
teroris. Dengan langkah
yang sangat diperintungkan
Pemerintah RI berusaha
membebaskan sandera dan
melumpuhkan para teroris
namun tidak melepaskan
Umar Patek dan rekanrekannya.
Kelompok teroris
memisahkan sandera

menjadi 2 kelompok yang
terkonsentrasi di LEGON
WARU dan VILLA BATU
MANDI. Mereka pun
memasang rintangan dan
ranjau. dan kelompok teroris
dan anggota kartel narkoba
memperkuat penjagaan.

untuk melaksanakan langkahlangkah tindakan terhadap
penculikan PENGUSAHA
ASING. Selanjutnya Panglima
TNI memerintahkan
Danjen Kopassus untuk
melaksanakan Operasi
Penanggulangan Teror.
Danjen Kopassus membentuk
Satgas GULTOR TNI
yang terdiri dari : Satuan 81
Kopassus TNI AD, Denjaka
TNI
AL, Denbravo TNI
AU.
Tim negosiator
Bais TNI
melaksanakan
negoisasi dengan

Presiden RI sebagai
Panglima tertinggi
tidak ambil diam,
dalam kasus ini
dengan segera
memerintahkan
Panglima TNI
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OPINI MILITER
LAPORAN
MARINIR
dipimpin Kolonel
Inf Sidarta Wisnu
graham dan
Wakil Komandan
Satgas Letkol
Marinir Bambang
menerima PO
dari Danjen
Kopassus
selanjutnya
Tim Advance
melaksanakan

TFG (Tactic Floor Game)
dalam Gladi Posko.

kelompok teroris. Sebelum
laksanakan penyerangan
ke Pulau yang diduduki
teroris pengumpulan data
yang akurat perlu untuk
mendukung keberhasilan
tugas tersebut, tim sandi
yhuda dipercaya untuk
mengumpulkan informasi
yang ada di Pulau tersebut.
setelah mendapatkan
informasi yang
akurat.
Komandan
Satgas

GULTOR
TNI yang
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sasaran secara
tertutup untuk
mengumpulkan
informasi tentang
teroris dilanjutkan
memberikan
Perintah Operasi.
Setelah data
akurat didapati
penyerangan pun
dilaksanakan.
Kelompok
teroris bersenjata
menembak salah
satu sandera.
Kelompok
teroris bersenjata
mulai tidak sabar
dan menembaknembak serta mengancam
akan meledakan bom untuk
membunuh sandera. Sisa
kelompok teroris dan anggota
kartel Narkoba yang berhasil
melarikan diri melaksanakan
pengejaran terhadap SATGAS
GULTOR TNI.
Satuan-satuan penyekat
dari Denjaka TNIAL bergerak masuk ke
kedudukan di sekeliling
PULAU SANGIANG.
Tim Penembak Runduk
PULAU SANGIANG.
Mengunakan perahu
nelayan. Tim
penembak runduk
diberangkatkan ke
daerah misi guna
melumpuhkan
teroris yang
menempati
pos-pos
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pemantu.
Sedangkan Tim Free
menuju ke PULAU
SANGIANG melalui udara.
Tim Combat Boat dari laut
ke sasaran dan mengatasi
rintangan-rintangan dan
ranjau yang ada di tiap-tiap
sasaran. SATGAS GULTOR
TNI melaksanakan Operasi
Raid Penghancuran dan
Operasi Pembebasan Sandera.
Selanjutnya Kelompok teroris
dan anggota kartel berhasil
diamankan oleh SATGAS
GULTOR TNI.
Belum selesai dengan
itu semua, Tim Jihandak
melaksanakan disposal
Handak di GUDANG

LOG dan penjinakan
bom rompi di VILLA
BATU MANDI serta
LEGON WARU. Setelah
penjinakan dapat diatasi
selanjutnya Tim jihandak
melalui laut dengan
menggunakan Sea Rider
dan melalui udara dengan
menggunakan Helly
dengan tehnik Stabo.
Semua itu adalah
sekenario latihan

Gabungan TRIMATRA
GULTOR ke VII Tahun
2012. Panglima TNI
Laksamana TNI Agus
Suhartono, S.E., secara
resmi menutup latihan
TRIMATRA Penanggulangan
Teror (Gultor) ke-7 tahun
2012 di Pulau Sangiang,
Propinsi Banten.Pelaksanaan
latihan Gultor TNI telah
dilaksanakan di tiga tempat
berbeda, yaitu Gladi Posko
di Cijantung, Latihan
Pendahuluan di Pulau Dayung
dan pelaksanaan di Pulau
Sangiang .
Panglima TNI dalam
Tim Penyekat dan Combat
Boat bergerak mendekat
ke sasaran.

Pendaratan oleh
pasukan KKO AL di
Pantai Indramayu,
tahun1953.

sekoci pendaratan dilakukan
pada waktu dini hari dimana
sekoci-sekoci pendaratan
pasukan diturunkan satu
persatu dari kapal LST yang
kemudian masing-masing
menuju ke kapal angkut
yang telah ditentukan untuk
mendaratkan pasukan ke
pantai.
Pada jam 06.00 pagi
dimulailah pendaratan
pasukan, sekoci-sekoci
pendarat disebar keempat
sektor dalam satu garis pantai
dalam pendaratan ini tidak
mendapatkan perlawanan dari
pihak lawan, hanya keadaan
medan sajalah yang betulbetul merupakan lawan berat
yang harus dihadapi oleh
seluruh pasukan yang ikut
dalam pendaratan itu. Begitu
sekoci pendarat mendekati
pantai yang kemudian disusul
dengan turunya pasukan
dari sekoci-sekoci pendarat
tersebut sudah tidak bisa
untuk lebih merapat sebab
sekoci-sekoci tersebut sudah
kandas.
Dalam gerakan pasukan
kepantai ternyata mengalami
kesulitan dimana pasukan
harus bergerak didalam
lumpur dalam mengakibatkan
gerakan pasukan sangat
lambat sekali dan banyak
menghabiskan tenaga. Suatu
keuntungan bagi pasukan

KKO AL bahwa dalam
pendaratan itu mendapatkan
perlawanan dari pihak
gerombolan sehingga dengan
selamat pasukan dapat
mencapai pantai dengan
selamat. Gerakan pada hari
pertama pasukan harus
keluar masuk daerah hutan
bakau yang banyak tumbuh
di daerah tersebut dengan
medannya yang lumpur, dalam
gerakan ini tidak menjumpai
lawan sama sekali nampaknya
pihak gerombolan telah
meninggalkan daerah tersebut
hal ini dapat diketahui dengan
bekas-bekas yang ditinggalkan
oleh mereka.
Pada sore harinya
pasukan kembali lagi ke
kapal dengan mengunakan
sekoci-sekoci pendarat,
dan pada esok paginya
dilakukan pendaratan lagi
untuk meneruskan gerakan
lebih mendalam lagi. Dalam
gerakan operasi yang kedua
ini betul betul merupakan
gerakan yang terberat bukan
dalam artian menjumpai
perlawanan gerombolan tetapi
berat dalam menghadapi alam;
-terain atau medan yang
merupakan daerah berlumpur
dalam
- Lamanya patrol
sehingga menyebabkan
persediaan air para anggota
habis, sedangkan air yang

terdapat di sekitaranya air
asin.
Sehingga dalam kegiatan
patrol kekuatan tenaga
tiap-tiap anggota rata-rata
telah menurun sekitar 50%.
Tapi untungnya selama
gerakan tidak pernah
terjadi pertempuran dan
tidak pernah terlihatadanya
gerombilan DI/TII. Selesai
melakukan gerakan patrol
tempur kemudian pasukan
bergerak kembali ke kapal
yang tetap siap di pantai. Pada
hari yang ketiga tidak ada
kegiatan pendaratan semua
pasukan istirahat diatas kapal.
Baru pada hari yang keempat
dilakukan lagi pendaratan
pada tempat yang sama dan
inipun merupakan pendaratan
yang terakhir, selam gerakan
tidak pernah terjadi kontak
senjata dengan gerombolan,
pada sore hari hanya pasukan
kembali lagi ke kapal denga
menggunakan sekoci-sekoci
Hasil Operasi
Bila ditinjau dari segi
militer memang bahwa oprasi
ini boleh dikatakan tidak
menghasilkan apa-apa sebab
selama gerakan dilancarkan
tidak pernah terjadi
pertempuran ataupun kontak
senjata dengan gerombolan.
Sebaliknya bila peristiwa
ini dipandang dari segi politis

sangat besar sekali artinya
karena dengan dilancarkannya
suatu operasi pendaratan di
pantai Indramayu hal ini telah
memberikan suatu pukulan
dan penekanan dari arah
laut terhadap kedudukan
gerombolan yang berada
dibukit-bukit atau gununggunung ataupun yang berada
di dalam kehidupan di sekitar
rakyat Indramayu komplek.
Yang lebih penting lagi
bahwa operasi Indra ini telah
memberikan pengalaman
baru pasukan KKO AL yang
meliputi:
1. Pendaratan di daerah
yang pantainya dangkal
dan berlumpur dalam. Dan
ini sebetulnya tidak perlu
terjadi andaikata sebelum
pelaksanaan pendaratan
terlebih dahulu dikirim regu
penyelidik atau regu aju ke
daerah yang akan di darati.
2. Bergerak di
daerah berlumpur yang
penuh ditumbuhi pohon
bakau sehingga membatasi
penglihatan ke depan dan
membatasi gerakan pasukan.
3. Melihat selama
gerakan berlangsung
yaitu sejak mualai dari
pendaratan sampai gerakan
di darat banyaklah terdapat
kekurangan-kekurangan dan
kesalahan-kesalahan yang
diperbuat oleh para anggota.
Hal ini sebenarnya disebabkan
belum semua anggota
menerima pelajaran soal
keamphibian.
4. Kejadian-kejadian
tersebut diatas telah
mendorong para pimpinan
Korps waktu itu untuk
lebih menyempurnakan dan
mematangkan anggotanya
sebagai pasukan pendarat
yang baik.

NO. 136 - NOPEMBER 2012

***

51

SEJARAH

O

perasi ini adalah
merupakan Gerakan
Operasi Militer yang
dilancarkan dari
arah laut (pendaratan) oleh
pasukan KKO AL di Pantai
Indramayu pada bulan Maret
1953.
Dan Operasi ini adalah
suatu operasi amphibi
yang pertama kalinya bagi
Pasukan KKO AL setelah
dilangsungkannya konsolidasi
di Wonokitri Surabaya tahun
1950.
Pasukan KKO AL yang
mengambil bagian dalam
operasi itu berkekuatan
sekitar 1 Batalyon yang terdiri
dari anggota-anggota KKO
dari Wonokitri, Gubeng dan
Semampir ditambah dari
siswa-siswa KUTP dan para
pelajar (Kie X dan Kie J) di
bawah pimpinan Mayor KKo
Huhnhols Nrp. 436/P.
Tugas
Tugas utama yang
diberikan kepada pasukan
KKO AL ialah:
1. Mengadakan
pendaratan dipantai
Indramayu untuk memukul
kekuatan gerombolan DI/TII
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Kartosuwiryo dari arah laut
2. Disamping itu bahwa
operasi ini juga merupakan
kesempatan bagi para siswa
KUTP dan para pelajar untuk
mempraktekkan teori-teori /
pelajaran-pelajaran yang telah
mereka peroleh di dalam masa
pendidikan didalam operasi
pendaratan yang sebenarnya.
Situasi Jawa Barat Saat Itu.
Keadaan di Jawa
Barat banyak sekali
terjadi gangguangangguan keamanan yang
bersifat penggarongan2
pembunuhan2 dan lain
sebagainya. Yang sifatnya
sangat menjurus kepada
gerakan subversi da keadaan
yang semacam ini adalah
ibarat duri dalam daging
sewaktu-waktu dapat
merusak dan meruntuhkan
Negara Republik Indonesia.
Gerombolan DI/TII
Kartosuwiryo serta anasiranasir asing dan golongan
reaksioner semuanya ini
adalah merupakan kesatuankesatuan yang sering sekali
mengadakan pengacauan
untuk menghilangkan wibawa
Pemerintah RI yang sah.
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Telah berulangkali dilakukan
operasi militer terhadap
gerombolanitu belum dapat
ditumpas secara menyeluruh,
bahkan mereka masih dapat
bertahan di daerah-daerah
yang sukar didatangi kesatuan
ABRI.
Faktor-faktor yang
menyebabkan gerombolan
dapat bertahan lama di daerah
Jawa Barat adalah sebagai
berikut:
1. Gerombolan DI/TII
Kartosuwiryo telah mengenal
medan di daerah operasinya
dan mereka sangat mahir
didalam pebggunaan medan
hal ini disebabkan karena
mereka telah mengetahui dan
menguasainya sejak perang
kemerdekaan.
2. Daerah kekuasaan
dan daerah pengaruh
gerombolan DI/TII Jawa
Barat baik yang terletak
di selatan dan di utara
bahkan sampai menerobos
keperbatasan Jawa BaratJawa Tengah dan sekitarnya.
Dibagian utara gerombolan
DI/TII dapat merembes
ke Ceribon dan daerah
Indramayu sekitarnya,
mereka turun dari hutan

dan gunung dalam usaha
mencari perbekalan dan lain
sebagainya dengan jalan
terror.
Jalannya Operasi
Operasi Indra ini
dilakasanakan berdasarkan
Surat Perintah Komandan
KKO AL No.229/SP/
KKO/53 tertanggal 10
pebruari 1953.. pada bulan
Maret 1953 bergeraklah
pasukan KKO AL dengan
kekuatan 1 Batalyon dari
pangkalan Surabaya menuju
ke daerah operasi dibawah
pimpinan mayor KKO
Huhnholz Nrp 436/P.
Kapal-kapal perang yang
mengangkut pasukan KKO
AL dan alat-alat pendaratan
adalah terdiri dari kapal-kapal
Namlea,RI Tenggiri, RI Alualu, RI Hang Tua, RI rajawali
dan Kapal LST. Setelah
berlayar selama satu hari satu
malam sampailah armada
ALRI itu dimuka pantai
Indramayu dan langsung
terus mengadakan gerakan
demonstrasi untuk persiapan
pendaratan. Persiapan
pendaratn dilakukan pada
waktu dini hari dimana sekoci-

Tim free fall landing
disekitar sasaran dan
melaksanakan persiapan
serangan.

amanatnya menyampaikan
bahwa, keberhasilan
penyelenggaraan Latihan
Satuan Gultor TNI, tidak
terlepas dari keseriusan para
parajurit, yang dilandasi
oleh semangat, disiplin,
kesungguhan dan motivasi
berlatih untuk meningkatkan
kapasitas dan kapabilitas,
serta profesionalisme sesuai
dengan tuntutan tugas. Hal ini
harus terus dipelihara bahkan
ditingkatkan, mengingat
aksi terorisme telah menjadi
Tim Gultor TNI
melaksanakan Penyerangan
Sasaran.

keprihatinan bagi masyarakat
di Indonesia maupun
masyarakat di dunia
Internasional sehingga
dikategorikan sebagai salah
satu kejahatan terhadap
kemanusiaan (crimes against
humanity).
“Terorisme terus menjadi
ancaman serius bukan hanya
terhadap perdamaian dan
keamanan Internasional,
namun juga berdampak
kepada perkembangan
sosial dan ekonomi dalam
negeri maupun negara lain
di berbagai kawasan”, kata
Panglima TNI.
Lebih lanjut dikatakan,
Indonesia berkomitmen
untuk meningkatkan
kerja sama Internasional
dalam rangka pencegahan
dan penanggulangan aksi

terorisme, baik dalam
kerangka multilateral
PBB maupun regional,
serta bilateral,
khususnya dalam bentuk
peningkatan kapasitas,
penegakan hukum,
perbaikan legislasi
ataupun kerangka
hukum,
pertukaran
informasi
dan berbagi
pengalaman,
pengiriman
pakar, pemberian
advis kepakaran,
kerjasama teknis
lainnya, serta
publikasi strategi
Indonesia dalam
penanggulangan
terorisme di seluruh kawasan
dunia. Disamping itu,
pemerintah juga melakukan
langkah pencegahan dan
penanggulangan aksi
terorisme melalui pendekatan
“soft power” dan upaya
pembinaan deradikalisasi,
termasuk melalui upaya
kerjasama dalam mengatasi
permasalahan mendasar
terhadap penyebab terjadinya
aksi terorisme (underlying
causes of terrorisme).
Pada kesempatan tersebut
Laksamana TNI Agus
Suhartono juga memberikan
penekanan sebagai berikut:
Pertama, cermati
perkembangan dan
fenomena aksi terorisme
dengan segala modus
operandi yang digunakan,
baik di dalam negeri
maupun di luar negeri
serta kemungkinan
keterkaitan
diantaranya.
Kedua,
evaluasi segala
hambatan dan
kendala selama
latihan, baik yang
terkait dengan
personel, alatperalatan maupun
piranti lunak yang ada.
Adakan terobosan

Bom Rakitan siap ledak
yang berhasil dijinakkan
tim Jihandak Gultor TNI

yang inovatif dan kreatif
dalam pemenuhan kebutuhan
operasional dihadapkan
kepada keterbatasan anggaran.
Selanjutnya susun organisasi
dan standardisasi alkapsus
Satuan Gultor TNI guna
optimalisasi dan efektivitas
komunikasi, komando dan
pengendalian.
Ketiga, bulatkan misi
dan samakan persepsi antar
sesama Satgultor TNI dalam
menghadapi aksi terorisme
di darat, laut dan udara di
wilayah yurisdiksi nasional.
Bangun sinergirtas dan
soliditas Trimatra terpadu
yang lebih efektif dan
yang harmonis serta hindari
ego sektoral yang dapat
menghambat pelaksanaan
tugas pokok.
***

Beberapa pucuk senjata
dan alat komunikasi yang
berhasil disita dari Teroris.
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Mengenang Kisah Heroik yang Tersembunyi
Tim Aligator Yonif-4 Marinir di Perairan Sigli
Oleh : Letkol Marinir I Made Sukada
“Pantang hanya menjadi penonton dan pendengar”,
pantang bercerita pertempuran orang lain, cari....!!!
dan buat sendiri cerita itu”
tulah kalimat-kalimat
di daerah operasi
yang membuat
panas telinga dan
membangkitkan
libido bertempur prajuritprajurit Kompi-D
Yonif-4 Mar yang tergabung
dalam Tim Aligator.
Situasi dan kodisi di
daerah operasi menjelang
MoU antara pemerintah
RI dengan GAM pada Mei
2005 agak sedikit berbeda
dengan situasi dan kondisi
sebelumnya. Ada beberapa
instruksi dari penguasa
Darurat Militer yang
membatasi manuver satuansatuan TNI seperti instruksi
kepada satuan-satuan agar
menahan diri untuk tidak
melaksanakan operasi agar
tidak mengganggu dan
menghambat proses jalannya
MoU antara pemerintah RI
dengan GAM di Helsinki.
Situsi tersebut saat itu
dimanfaatkan oleh kelompok
lawan yang tidak bertanggung
jawab dengan melaksanakan
manuver-manuver di tengah
laut untuk mencari dana
dengan cara merampok dan
meminta tebusan.
Pada hari Kamis tanggal

I
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27 Mei 2005 jam 08.30 Wib
tepatnya di Desa Jeumeurang
Pidie Tim Aligator mendapat
laporan dari masyarakat
nelayan atas nama Husin,
bahwa kapalnya dinaiki OTK
sebanyak 4 orang bersenjata
campuran dan informasi dari
nelayan Lancang Paru bahwa
ada kelompok GSA bergerak
ke arah barat mengikuti
kapal nelayan, sampai dilaut
berpindah-pindah ke kapal
nelayan lain di perairan Sigli
dengan membawa beberapa
orang sandera.
Menindaklanjuti laporan
masyarakat tersebut Tim
Aligator mengumpulkan
informasi-informasi tambahan
agar informasi tersebut
statusnya menjadi A-1,
kemudian mereka membuat
Rencana Operasi Pembebasan
Sandera. Setelah itu Dantim
Aligator berkoordinasi
dengan atasannya untuk
melaksanakan RO yang telah
dibuat.
Oleh karena situasi saat
itu tidak memungkinkan
untuk melaksanakan manuver
pasukan dikawatirkan
berdampak terganggunya
proses MoU antara
pemerintah RI dengan GAM
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yang sedang berjalan, maka
RO tersebut terhambat sebab
bila dilaporkan ke Komando
Atas kemungkinan besar tidak
akan mendapat persetujuan.
Hal tersebut menjadi
dilema, satu sisi prajurit
ingin mencari pengalaman
bertempur dengan
memanfaatkan permohonan
dari masyarakat nelayan untuk
membebaskan rekan-rekannya
yang sedang disandera
kelompok GSA, satu sisi
lagi hal tersebut melanggar
instruksi penguasa Darurat
Militer.
Berdasarkan kalkulasi
tempur serta untung rugi dari
RO tersebut maka Dantim
Aligator berani mengambil
keputusan dan resiko untuk
tetap melaksanakan operasi
pembebasan sandera dan
tidak melaporkan kepada
Komando Atas yang
selanjutnya disebut Operasi
Ilegal.
Dengan sorot mata
yang optimis disertai libido
bertempur yang tinggi 14
prajurit Marinir dari Tim
Aligator dipimpin Lettu
Mar Profs Dhegratmen
pada hari Senin tanggal 30
Mei 2005 jam 19.00 Wib,
melaksanakan gerakan untuk
mencari, menemukan dan
menghancurkan musuh
dengan menggunakan kapal

nelayan dalam rangka Operasi
Pembebasan Sandera.
Pada hari Selasa tanggal
31 Mei 2005 jam 08.30 Wib
Tim Aligator pada posisi CO
050 38’ LU 0960 04‘ BT/ CO.

Keputusan Komandan

beberapa kapal nelayan dan
dilaksanakan pemeriksaan,
kemudian terdapat satu
kapal (kapal Salam Madina)
berusaha meloloskan
diri, selanjutnya diberikan
tembakan peringatan agar
kapal Salam Madina tersebut
berhenti. Dari kapal tersebut
terlihat salah satu ABK yang
berada diluar kapal berteriak
dan melambaikan tangan
supaya kapal mereka jangan
ditembaki, dan dia memberi
isyarat bahwa didalam kapal
terdapat orang bersenjata.
Mendengar teriakan
dan isyarat tersebut Danki
Aligator dengan Kirpatnya
(perkiraan cepat) memberi
isyarat dengan melemparkan
beberapa jaket pelampung
ke laut agar ABK keluar
dari kapal dan melompat
ke laut. Setelah melihat
beberapa ABK melompat
ke laut mencari pelapung,
Tim Aligator mengadakan
pengejaran terhadap kapal
tersebut sambil mengeluarkan
tembakan peringatan ke atas,
namun kapal tersebut tetap
melaju sambil menembak
ke arah kapal Tim Aligator
dan terjadilah kontak tembak
dengan kelompok GSA yang
berada di kapal Salam Madina
yang mengakibatkan Praka
Mar Heri Kristanto Nrp.
93583 tertembak di paha
kaki kiri. Setelah + 30 menit
kontak tembak, Tim Aligator
mengakhiri serangan dengan

epimpinan seorang
komandan di Medan
Operasi sangat
menentukan berhasil
tidaknya tugas yang diemban.
Peristiwa dibawah ini patut
kita teladani, diapreasiasi
serta dikenang bagaimana
seorang komandan di medan
operasi bertindak bijak,
penuh perhitungan, percaya
diri dan tegas. Tentunya
dengan perhitungan yang
terukur, disesuaikan dengan
kemampuan pasukan yang
dipimpin
Tanggal peristiwa secara
tepat tidak tercatat, namun
bulan serta tahun peristiwa ini
terjadi pada bulan September
1977, tatkala Korps Marinir,
dalam hal ini Pasmar 8
bermarkas komando di Kota
Laga Timor-timur dengan
Komandan Pasmar 8 Letkol
Marinir Baroto Sardadi
menerima informasi bahwa
ribuan rakyat Timor Timur
di sekitar Gunung Matebian
dan sekitarnya di bawah
cengkeraman Fretelin, akan
turun gunung bergabung ke
pihak Pasmar 8.
Bagi anggota Korps
Marinir pada era tersebut,
pasti mengetahui dan
mendengar bahwa fron G.
Matebian merupakan pusat
pertempuran yang patut
dikenang, karena disanalah
perwira dan beberapa anggota
terbaik gugur secara heroic
didalam rangka ‘Operasi
Bedah Marinir Celah Kahpi”
menembus G. Matebian
dengan ketingian kurang lebih
1500 m dari Autocarabau
menuju Queliqai (posisi
Pasmar 7 di Autocaran
menebus Gunung Matebian
menuju Queliqai (posisi
Pasmar 7 di Autocaraban

menyebabkan kerusakan pada
bagian buritan kapal (mesin)
dan menimbulkan kebakaran
hebat.
Pada jam 09.45 Wib
setelah diyakini kelompok
GSA dapat dilumpuhkan
serta tidak ada tembakan

yang Bijak
Oleh : Letkol Mar (Purn) Sumangat

K

menembus gunung Matebian
menuju Queliqai pos terdepan
Pasmar 6) pada april 1977
informasi rencana turunnya
rakyat didengar oleh satuan
atas dalam hal ini Resimen
Tim Pertempuran-12 (RTP12) bermarkas komando di
Baucau, dengan komandan
RTP-12 Letkol Infanteri
Sutedjo (Kopasus). Langkah
yang diambil RTP-12 adalah :
Mengirim perwira
oprasi,perwira intelejen
serta komandan SATGAS
KOPASSUS RTP-12
berkunjung ke MAKO
PASMAR-8 di LAGA
dengan tujuan berkoordinasi
dengan PASMAR-8 untuk
mengambil alih sepenuhnya
operasi penurunan rakyat
yang akan dilaksanakan
oleh tim dari KOPASSUS
dengan pasukan PARTISAN
bersenjata (Rakyat
Timor Timur yang bayak
berpengalaman bertempur
menghadapi FRETELIN).
pembahasan terjadi dengan
berbagai rencana tindakan
yang akan dilakukan oleh
RTP-12 yang intinya operasi
penurunan rakyat tersebut
akan diambil alih. Didalam
forum koordinasi tersebut,
akhirnya diputuskan oleh
komandan PASMAR-8,
bahwa operasi tersebut
akan dilaksanakan sendiri
oleh PASMAR-8 tanpa ada
kesatuan lain yang melibatkan
diri, karena tanggung jawab di
bawah PASMAR-8. Selain itu
dipaparkan pula dalam forum
bahwa PASMAR-8 mempuyai
satuan tugas khusus yaitu
Dengan keputusan yang
tepat dan berani inilah
operasi penurunan rakyat
dilaksanakan oleh PASMAR-8

Langkah yang diambil oleh
komandan PASMAR-8
adalah:
1. Mengirim regu Aju
terdiri dari: Komandan,
Perwira operasi (May. MAR.
JOKO PRAMONO),
perwira pusat koordinasi
Bantuan Tambahan (KPT.
MAR SUMANGAT), kefront
paling depan (POSKOPAN
di QUELIQAI), sekaligus
dijadikan TITIK
ORIENTASI untuk
menyusun perintah
OPERASI.
2. Menyiapkan pasukan
3. Memindahkan sarana
bantuan tembakan berupa
2 (dua) pucuk mortar
120 mm dari kota LAGA
ke QUELQAI. Setiba di
QUELQAI, mortir dibongkar
(6 bagian ) diangkat ke
ketinggian 750 meter dengan
tenaga manusia.
4. Mengirim kurir
tokoh masyarakat setempat
untuk menemui para
pasukan FRETELIN yang
membelot untuk menentukan
dimana dan kapan akan
berkoodinasiengan komandan
PASMAR-8, membicarakan
secara teknis proses
penurunan rakyat.
5. Setelah disepakati
bersama, pada hari H
dilaksanakan operasi
penurunan rakyat sebagai
berikut:
Personil FRETELIN
yang membelot ± 12 orang
bersama 1(satu) tim anggota
TAIFIB bergerak didepan
sebagai satuan pemukul,
sekaligus sebagai satuan
pengumpul rakyat yang akan
turun.
Di backup oleh 2
peleton pasukan Marinir
sebagai satuan pelindung
tembakan pada saat rakyat
turun bersama satuan
pemukul.
Untuk melindungi
pengejaran dari lawan,
disiapkan 2 (dua) pucuk

meriam mortir 120 mm,
untuk melakukan tembakan
perlindungan agar lawan tidak
dapat mengejar pasukan kita
pada saat pengunduran.
Rakyat yang sudah
siap untuk turun disuatu
titik kumpul dengan cepat
dan sigap diterobos oleh
satuan pemukul dengan
memanfaatkan kelengan
lawan saat fajar. Terjadi
tembak menembak sekejap
antara satuan pemukul dengan
lawan.
Melihat situasi yang rawan,
segera peleton infanteri yang
membackup, melakukan
permintaan bantuan
tembakan ke mortir 120
mm. Dan dengan bantuan
tembakan yang terus menerus
disertai koreksi jatuhnya
peluru ke arah sasaran oleh
komandan peleton (Lettu.
YUSUF SOLICHIN),
pengejaran pihak lawan dapat
dinetralisir.
Operasi penurunan rakyat
berhasil dengan sempurna.
Rakyat yang turun sejumlah
± 500 orang dari yang muda
sampai tua dan perempuan
maupu laki-laki, bahkan ada
balita dalam kondisi yang
menyedihkan, kebanyakan
mereka dalam kondisi yang
lemah, kurang gizi, bahkan
banyak diantara mereka
berpakaian secara minim.
Kerugian pasukan kita 2 (dua)
anggota FRETELIN yang
membelot tertembak didada,
namun dapat dievakuasi.
Selanjutnya dievakuasi ke
rumah sakit lapangan, bagi
yang sakit dan terluka.
Selesai melaksanakan operasi
komandan PASMAR-8
melaporkan hasil operasi ke
satuan atas dalam hal ini RTP12 dan oleh komandan RTP12 diberikan ucapan selamat
atas keberhasilan operasi.
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Peta Operasi pembebasan
sandera yang dibebaskan (atas
kanan)

erkembangan
teknologi informasi
yang sedemikian
pesat saat ini telah
menjadikan informasi
sebagai sarana yang sangat
strategis untuk menguasai
dunia. Semua bidang baik
sosial, ekonomi dan budaya
sangat terpengaruh akan
perkembangan arus informasi
ini. Hal ini berakibat
mudahnya pembentukan
opini dan propaganda baik
positif maupun negatif yang
bisa dimanfaatkan untuk
mengembangkan maupun
mendiskreditkan suatu negara.

P

48

Pemimpin TNI AL
rupanya sangat jeli menyikapi
hal ini, sehingga dalam salah
satu agenda rutin tahunan
TNI Angkatan Laut yaitu
menggelar latihan Armada
Jaya, yang mana tahun 2012
ini adalah latihan Armada Jaya
yang ke-31, unsur penerangan
dilibatkan sebagai pelaku
latihan.
Keterlibatan unsur
penerangan yang biasanya
hanya sebagai pembuat
dokumentasi, kini dipadukan
dengan seluruh unsur
kekuatan Angkatan Laut guna
mencapai keberhasilan dalam
pertempuran.
Secara
global tugas
yang diberikan
kepada unsur
penerangan
dalam latihan
Armada Jaya
XXXI/2012
yaitu mampu
membentuk
opini
publik dan
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melaksanakan counter opini
terhadap propaganda negatif
lawan selama pelaksanaan
latihan.
Organisasi Satgas
Penerangan dibagi dalam
tiga tingkatan, yaitu Satgas
Penerangan dipimpin oleh
Ketua Satgas (Senior Public
Affairs) berpangkat Letnan
Kolonel, Asisten Satgas
Penerangan (Assisten Public
seorang perwira berpangkat
mayor atau kapten yang
bertugas membantu Ketua
Satgas, Tim Peliputan
Pertempuran (Combat
Camera Team) yang terdiri
dari seorang fotografer dan
videographer serta seorang
pama sebagai ketua tim
Tim Combat Camera
adalah sebagai ujung tombak
dari Satgas Penerangan. Tim
ini bekerja menghimpun
informasi dan dokumentasi
selama kegiatan latihan,
mulai dari tahapan gladi
posko maupun tahap
manuver lapangan baik di
kapal maupun saat serbuan
di pantai dan darat. Segera

setelah mendapat persetujuan
dari Ketua Satgas Penerangan,
informasi yang didapat
secepatnya dipublikasikan.
Tim Combat Camera
melekat langsung di jajaran
pasukan garis depan,
sehingga pada pertempuran
sesungguhnya mempunyai
resiko yang sama dengan
pasukan tempur. Seragam
yang dipergunakanpun
sama seperti seragam
pasukan, hanya senjata yang
dipergunakan lebih utama
pada peralatan optic (camera
foto/ camera video).
Ke depan diharapkan
dalam setiap penugasan/
operasi militer Indonesia
akan ditugaskan Tim Combat
Camera atau seseorang yang
mempunyai kemampuan
Combat Camera secara
utuh, sehingga keberhasilan
penugasan dapat segera
diketahui publik yang dapat
menimbulkan dampak
peningkatan moril pasukan
dan melemahkan moril
musuh serta dapat dengan
segera menangkal propaganda
musuh.
(kpt mar antoniradan)

balasan, Tim Aligator
melaksanakan penyisiran di
sekitar kapal yang terbakar
untuk mencari korban dari
pihak kelompok GSA dan
mencoba untuk mengambil
kapal yang terbakar dengan
cara mengikatkan tali ke
kapal Tim Aligator yang
diyakini didalamnya masih
terdapat senjata, namun
tali pengikatnya putus
akibat kobaran api yang
membakar begitu cepat dan
menenggelamkan kapal.
Selanjutnya dengan cepat
dilaksanakan pencarian dan
pertolongan ke posisi ABK
kapal yang tadinya melompat
ke laut dan ditemukan 7
orang sedang mengapung
dengan memanfaatkan jaket
pelampung yang dilemparkan
Tim Aligator kemudian
dinaikkan ke kapal, setelah
dilaksanakan pengamanan dan
pengecekan ternyata 1 (satu)
orang diantaranya adalah
anggota kelompok GSA atas
nama Junizar (19 Th ) alamat
Mns Mon Pertamina Kab.
Aceh Besar.
Setelah dinyatakan aman
dan mempertimbangkan
kondisi korban Praka Mar
Heri Kristanto semakin
melemah Dantim Aligator

memerintahkan meninggalkan
TKP menuju ke pantai
Kuala Tari Kec. Kembang
Tanjung Kab. Pidie sambil
melaksanakan kontak radio
ke Posko Utama Satgas untuk
melaporkan operasi ilegal
yang telah dilaksanakan dan
permintaan Helly untuk
evakuasi korban luka tembak.
Pada jam 13.30 Wib Tim
Aligator mendarat di pantai
Kuala Tari Kec. Kembang
Tanjung Kab. Pidie dan Praka
Mar Heri Kristanto Nrp.
93583 langsung dievakuasi
dengan menggunakan
Helly menuju ke Kesrem
Lhokseumawe dilanjutkan
konsolidasi dan reorganisasi.
Berdasarkan
keterangan dari 1 (satu) orang
Pok GSA yang tertangkap
atas nama Junizar (19
Th) dan 6 sandera yang
dibebaskan bahwa terdapat 3
(tiga) orang kelompok GSA
di dalam kapal yang terbakar
dan tenggelam atas nama
Belot alamat Jeunib, Bambang
alamat Jeunib, Ramit alamat
Jeunib, alamat Meunasah Mon
Pertamina Kab. Aceh Besar,
dengan membawa 1 pucuk M
16 dilengkapi dengan GLM, 1
pucuk AK 47, 1 pucuk SS 1, 2
pucuk pistol FN.
Adapun 6 (enam)
orang sandera yang
dibebaskan diatas Kapal
Salam Madina atas nama
Arman Simanggungsong (30
th) alamat Yong Panah Hijau

Ling 7 Labuhan Deli (ABK
Bahari Indah kapal Nelayan
Belawan), Idris hasan (39
th) alamat kilometer 8 kuala
Langsa (ABK Bahari Indah
kapal Nelayan Belawan),
Muhammad Hasballah (29
th) alamat Ds. Cot Gaja Kec.
Simpang Tiga Aceh Pidie
(ABK Salam Madina kapal
nelayan Sigli), Abdul samad
(27 th) alamat Ds. Cot Gaja
Kec. Simpang Tiga Aceh
Pidie (ABK Salam Madina
kapal nelayan Sigli), Fakhrur
(17 th) alamat Ds. Cot Gaja
Kec. Simpang Tiga Aceh
Pidie (ABK Salam Madina
kapal nelayan Sigli), M. Ali (29
th) alamat Ds. Cot Gaja Kec.
Simpang Tiga Aceh Pidie
(ABK Salam Madina kapal
nelayan Sigli) selanjutnya
diserahkan kepada Komando
Atas.
Kerugian operasi
tersebut yaitu 1 (satu)
personil atas nama Praka Mar
Heri Kristanto Nrp. 93583
tertembak pada bagian paha
kaki kiri, 1 (satu) butir Munisi
GPMG, 400 butir Munisi SS1.
Demikianlah kisah
tersembunyi operasi ilegal
yang dilaksanakan oleh Tim
Aligator, semoga kita sebagai
prajurit dapat mengambil
pelajaran kecil dari tindakan
pemberani pemimpin
kecil dalam mengambil
suatu keputusan dengan
pertimbangan :

a.
Operasi
yang dilaksanakan
adalah operasi
kemanusiaan untuk
membebaskan
masyarakat yang
disandera oleh
GSA. Jika operasi
tersebut tidak
dilaksanakan maka
hilanglah kepercayaan
masyarakat terhadap
TNI, khususnya
prajurit Marinir di
daerah pesisir pantai.
b. Operasi
yang dilaksanakan
merupakan praktek
langsung dari teori taktik
tempur berhadapan nyata
dengan musuh (bukan Bulsi)
dan peluru tajam (bukan
peluru hampa), sehingga
prajurit mendapatkan
pengalaman bertempur yang
sesungguhnya.
c. Resiko yang
harus ditanggung dari
pelaksanaan operasi tersebut
yaitu apabila operasi gagal
dan ada korban gugur/
tewas baik prajurit maupun
masyarakat yang dibebaskan
serta terjadi pemutarbalikan
fakta dari pihak musuh
maka akan menjadi masalah
besar bagi Komandan
Tim Aligator untuk
mempertanggungjawabkan
operasi ilegal tersebut kepada
Komando Atas karena tidak
ada laporan rencana pelaksaan
operasi yang mereka lakukan,
tetapi mereka dapat menjawab
kalimat-kalimat “Pantang
hanya menjadi penonton
dan pendengar”, “Pantang
bercerita pertempuran orang
lain, cari....!!! dan buat sendiri
cerita itu”.
Bravo..!!!!!! prajuritprajurit yang pernah
tergabung dalam Tim
Aligator Yonif-4 Mar, good
job..!!! semoga kisah kalian
dapat membangkitkan dan
mengasah naluri bertempur
prajurit lain yang membaca
tulisan ini.
***
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PROFIL SATUAN
roket berjangkauan tembak 40

Oleh: Kapten Mar Sutrisno. S.Pd, dan Serka Mar Madi.

Pelaksana di bawah kendali langsung Pasmar-2, dituntut untuk
mampu memelihara dan meningkatkan kemampuan Prajurit Intai
operasi khusus dalam rangka membantu satuan tempur
lainnya.

B

prosedur dasar kemiliteran
perorangan sampai tingkat
Kompi/Detasemen.
2. Kemampuan
perencanaan dan
pelaksanaan Pengintaian

atalyon Intai

Marinir
adalah Satuan
pelaksana yang setara
dengan Komando
Pelaksana Korps
Marinir yang
lain dibawah
Komando
Pasmar-2
bermarkas di
Kesatrian
Marinir
Kwini

Jakarta,
memiliki tugas pokok
membina dan menyediakan
kekuatan serta kemampuan
guna pelaksanaan tugas
-tugas operasi khusus dalam
rangka pelaksanaan operasi
oleh satuan TNI AL dan atau
tugas-tugas operasi Hankam
lainnya.

30

tingkat BTP/Brigrat dan
pengintaian darat pada
operasi tempur darat
tingkat

Untuk dapat
melaksanakan tugas pokok
Marinir dalam rangka
mendukung kemampuan
operasional Korps Marinir,
dituntut untuk memiliki
kemampuan-kemampuan
sebagai berikut:
1. Kemampuan daya
teknik dan taktik serta
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Batalyon/Brigade.
3. Kemampuan
pengamanan obyek vital dan
pengamanan VVIP.
4. Kemampuan operasi
SAR dan Combat SAR.
LAHIRNYA PASUKAN
INTAI AMFIBI
Sejak berdirinya KKO AL
setiap penugasan dirasakan
perlunya data-data intelejen,
serta pasukan khusus

yang terlatih dan mampu
melaksanakan kegiatan khusus
yang tidak dapat dikerjakan
oleh satuan biasa dalam
rangka keberhasilan tugas.
Menjawab kebutuhan
tersebut pada tanggal 13
Maret 1961 berdasarkan
Surat Keputusan Komandan
KKO AL Nomor 47/KP/
KKO/1961 tanggal 13 Maret
1961, tentang pembentukan
KIPAM
Pada tanggal 13 Maret
1961 KIPAM berdiri
dibawah Yon Markas Posko
Armatim-I, para perintis
berdirinya KIPAM adalah
Bpk Sumardi, Bpk.Untung
Suratman, Bpk.Moelranto

Wiryohuboyo,
dan Bpk.Ali Abdullah.
Pada tanggal 25 Juli
1970 KIPAM berubah
menjadi Yon Intai Para
November 1971 Yon Intai

akhirnya berubah menjadi

dibawah Resimen Bantuan
Tempur Korps Marinir.

yang bervariasi. Selain dipakai
sendiri, puluhan unit Smerch
dilego ke Aljazair, India,
Kuwait dan Uni Emirat Arab.
Sista PRML teranyar
yang tengah dikembangkan
Splav adalah BM9A54-4.
Kaliber tabung peluncurnya
serupa BM9A52.
Dibandingkan Smerch,
BM9A54-4 menawarkan laju
pengisian amunisi yang lebih
tinggi. Pasalnya, keenam
tabung peluncur BM9A54-4
‘dikemas’ dalam satu polong.
Jika semua tabung telah
kosong, polong kosong
tinggal diturunkan dan diganti
dengan polong lain yang telah
diisi amunisi.

Kedua
Untuk menghadapi
kemungkinan serbuan
seterunya di Utara, militer
Korea Selatan (Korsel)
dibekali aneka sista
berkemampuan penghancuran
secara masif termasuk PRML.
Tak ingin tergantung pada
produk impor, AD Korsel
memilih Kooryong hasil
kreasi Doosan Infracore
Defense Products. Sista
PRML lokal ini berintikan 36
pucuk tabung peluncur kaliber
130 mm yang ditempatkan di
atas truk lintas medan berat
beroda enam yang juga buatan
lokal. Amunisi Kooryong
buatan Hanwha Corp.
Generasi kesatu Kooryong
(K30) berjangkauan tembak
23 km sedangkan generasi
kedua (K33) 36 km.
Sebagai salah satu negara
eks anggota Pakta Warsawa
yang banyak mengadopsi
sista buatan Uni Soviet,
Cekoslovakia juga ikutan
meramaikan pasar PRML
dengan ‘tiruan’ BM-21
yang dinamai RM-70. Sista
ini diusung truk beroda
delapan buatan lokal Tatra
813. Versi awalnya dibekali
sistem perlindungan tahan

senjata nuklir-biologi-kimia
dan sistem isi ulang amunisi
secara cepat. Sementara
versi lanjutannya memakai
truk Tatra 815 dan sistem
kendali operasional yang
diintegrasikan di ruang
kemudi. Seluruh amunisi
RM-70 dapat dihabiskan
Agar terhindar dari tembakan
balasan, RM 70 bisa segera
bergeser posisi tembak
sembari mengisi ulang
amunisinya. Jika memakai
amunisi baku, jangkauan
tembak maksimal RM 70
20 km. Sementara bila tipe
khusus cuma separuhnya.
Layaknya produsen
senjata pada umumnya, Ceko
(sempalan Cekoslovakia)
juga mengekspor RM 70 ke
sejumlah negara berkembang.
Misalnya Angola, Ekuador,
Georgia, Indonesia, Rwanda,
Srilanka, Uganda, Yunani dan
Zimbabwe.
Seakan tak mau kalah
dengan mantan saudara
kandungnya, Slovakia
mengembangkan PRML
MORAK (MOdernizovany
RAKetomet). Sista ini
merupakan hasil kerja
bareng tiga perusahaan,
yakni Konstrukta Defense
(Slovakia), Diehl dan
Honeywell Deutschland
(keduanya dari Jerman). Pada
intinya, MORAK mirip RM
70. Hanya saja pada MORAK,
jajaran tabung peluncur
disimpan di dalam polong
wadah tabung peluncur yang
dicomot dari PRML M270
lansiran Lockheed Martin
Missiles and Fire Control
(AS). Pada medio 2005, 28
unit MORAK yang ruang
dan dilengkapi derek (untuk
mempercepat bongkar
pasang polong wadah tabung
peluncur) diadopsi AD
Slovakia.
Di dalam rangka
menyiasati keengganan
sejumlah pabrikan sista utama
produsen PRML untuk

bertransaksi dengannya, maka
Taiwan telah menggelar sista
PRML jarak dekat buatan
lokal, Kung Feng. Generasi
kesatunya berintikan 45
pucuk tabung peluncur
kaliber 117 mm. Sedangkan
yang kedua 40 pucuk tabung
kaliber 126 mm. Belakangan
satuan artileri medan militer
Taiwan mendapat modal
tambahan sista PRML Ray
Ting (RT) 2000. Pabrikannya
melansir RT 2000 di dalam
berbagai versi yang satu sama
lain dibedakan oleh jumlah
tabung peluncur, kaliber
dan jangkauan tembaknya
(15, 30 dan 45 km). Satu hal
persamaannya, semua versi
RT 2000 mengandalkan truk
lintas medan berat beroda
delapan HEMTT (Heavy
Expanded Mobility Tactical
Truck) lansiran Oshkosh
(AS).
Sebagai negara Dunia
Kedua Eropa yang kekuatan
militernya tak bisa dipandang
sebelah mata, Turki juga
mengembangkan sista
PRML-nya sendiri. Salah satu
pabrikan alat pertahanan,
Roketsan, dipercaya oleh
AD Turki guna mendisain
sista PRML MKEK yang
berintikan selusin tabung
peluncur berkaliber 107
mm. Tampilan MKEK
mirip salah satu sista PRML
buatan RRC. Ada dua macam
roket amunisi, yakni TR-07
(berhulu ledak dengan daya
ledak tinggi) dan TRB-107
(hulu ledak berisi ratusan bola
baja). Keduanya sama-sama
berjangkauan tembak 11 km.
Pihak Roketsan juga melansir
polong wadah peluncur berisi
24 pucuk tabung berkaliber
107 mm yang bisa dipasang
pada bermacam kendaraan
pengusung. Polong ini telah
dijajal untuk dijodohkan
dengan jip Humvee.
Sukses dengan MKEK,
Roketsan kemudian
mengembangkan T-122
(berintikan 40 tabung
peluncur berkaliber 122 mm)

yang mengandalkan salah satu
tipe truk lintas medan berat
beroda enam buatan pabrikan
truk terkemuka MAN.
Andalan AS
Hingga kini AD AS
masih menjagokan M270
(12 tabung, kaliber 227 mm)
kreasi Lockheed Martin
Missiles & Fire Control untuk
‘menandingi’ bermacam
PRML Rusia. Sista PRML
bertubuh bongsor ini
mengandalkan kendaraan
tempur beroda rantai lansiran
BAe Systems. Beberapa varian
M270 beredar di pasaran
internasional. Di antaranya
ada yang sudah dibuat oleh

lisensi. Sejumlah negara
sekutu AS mengoperasikan
M270. Di antaranya Bahrain,
Mesir, Israel, Jepang, Korea
Selatan dan Turki.
Baru-baru ini pihak
Lockheed melansir PRML
model baru M142 HIMARS
(High Mobility Artillery
Rocket System) yang
dipantek di atas truk lima ton
beroda enam. Keunggulan
HIMARS memiliki sejumlah
keunggulan. Di antaranya
mudah dipindah-tempatkan
memakai pesawat angkut
C-130 Hercules, biaya
operasional lebih rendah
dan mampu dipakai untuk
menembakkan semua
tipe roket amunisi PRML.
Sebanyak 420 unit HIMARS
telah diterima oleh AD dan
Korps Marinir AS. Sedangkan
20 dan 18 unit dilego kepada
Bahrain dan Singapura.
Sejumlah negara masuk daftar
tunggu giliran menerima
HIMARS. Di antaranya
Kanada, Oman, Peru dan
Yordania. Pihak Lockheed
tengah menggadang-gadang
rencana untuk mempermak
HIMARS supaya mampu
menangkal serangan udara
kelas berat.

NO. 136 - NOPEMBER 2012

***

47

TEKNOLOGI MILITER
mengoperasikan banyak BM21 tulen buatan Uni Soviet.
Supaya otot satuan artilerinya
lebih besar, negeri Hindustan
ini juga mengoperasikan
Smerch dan Pinacha (buatan
lokal). Inti Pinacha adalah
selusin tabung peluncur
berkaliber 214 mm dengan
jangkauan tembak hingga 38
km.
Selain berpaling
ke Timur, maka untuk
mengakali sanksi embargo
senjata Barat Iran juga coba
mandiri dalam membuat
bermacam alutsista
kebutuhan angkatan
perangnya. Termasuk juga
PRML. Lewat tangan dingin
para insinyur Aerospace
Industries Organisation
(AIO), bermacam PRML
dengan nama keluarga Fajr
berhasil disajikan ke hadapan
satuan artileri negeri itu. Tipe
terkecil adalah Fajr 1 dan 4,
merupakan tiruan PRML Tipe
63 buatan RRC yang berisi 12
tabung peluncur kaliber 107
mm. Perbedaan Fajr 1 dengan
Fajr 4 ada pada jenis wahana
pengusungnya. Jika Fajr 1
mengandalkan jip, maka Fajr
4 kapal patrol cepat.
Sista PRML keluaran
AIO lainnya adalah Fajr 2
(40 tabung kaliber 122 mm,
jangkauan tembak 20,4
km), Fajr 3A (enam tabung,
kaliber 240 mm, jangkauan
tembak 43 km), Fajr 3B
(empat tabung, kaliber 240
mm, jangkauan tembak 10
km), Fajr 5A (12 tabung,
kaliber 333 mm, jangkauan
tembak 75 km) serta Fajr
5B (satu tabung, kaliber 333
mm, jangkauan 10,8 km).
Belasan unit Fajr 3A dan 5A
dihibahkan Iran kepada milisi
Hizbullah saat kelompok ini
menghadang invasi tentara
Israel ke Libanon (2006).
Sukses LAR
Sebagai negara yang
doyan berperang, Israel
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tentu memiliki
industri alat
pertahanan
yang andal
demi untuk
memenuhi
kebutuhan
militernya.
Ada banyak
pabrikan senjata
terkemuka di
negeri kaum
Zionis ini.
Salah satunya adalah Israel
Weapon Industries (IWI).
Selaku jelmaan Israel Military
Industries (IMI) yang telah
kondang di seantero jagad,
IWI memproduksi banyak
tipe sista. Mulai dari ukuran
kecil hingga besar. Khusus
untuk PRML, produk
unggulan IWI adalah Light
Artillery Rocket (LAR)
dengan tabung peluncur
kaliber 160 mm.
Sadar dengan potensi
pasar yang cukup besar terkait
luasnya sebaran sista PRML
BM-21 Grad di dunia, maka
pihak IWI mempermak
amunisi tulen BM-21 biar
lebih mumpuni. Dinamai
Strikes, amunisi lawas yang
dibekali alat bantu navigasi
berbasis satelit navigasi
internasional (INS) dan GPS
ini diklaim perancangnya
mampu menjangkau sejauh 40
km dengan nilai CEP 10 m.
Patut pula dicatat
keberhasilan Pakistan,
Polandia dan Romania di
dalam mendisain PRML
meski dengan mengandalkan
disain baku BM-21 sebagai
acuan. Dengan memadukan
30 pucuk tabung peluncur
BM-21 dengan truk lintas
medan berat beroda enam
M35 buatan AS, salah satu
pusat riset Pakistan bisa
‘mencipta’ PRML yang
diklaim berjangkauan 20,58
km. Amunisinya pasokan
Pakistan Ordnance Factories.
Sementara di Polandia,
dengan tanpa merombak
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Seiring dengan perkembangan
Korps Marinir dengan
peresmian Pasmar-1 Skep
Kasal Nomor Skep/08/III
/2001 tanggal 12 Maret 2001

Program “Minggu
Neraka” yang merupakan
bagian dari kurikulum
pendidikan adalah sebagai
tolok ukur kemampuan

tidak lagi dibawah Bigrade
Marinir BS, akan tetapi
langsung berada dibawah
Pasmar-2.

untuk mengikuti program
pendidikan selanjutnya,
atau yang dikenal dengan
”Hell Week” pada proses
rekruitman Prajurit US
NAVY SEALS.
Materi-materi Latihan
1. Latihan aspek darat/
komando hutan
2. Latihan
penyelaman,materi latihan
yang diawali dari Dislambair
meliputi dasar penyelaman,
kesehatan penyelaman,
penggunaan alat selam

REKRUITMAN TAIFIB

disain asli modul peluncurnya,
HSW Stalowa Wola
mencomot truk lintas medan
berat beroda enam Jelcz
selaku wahana pengusung
40 pucuk tabung peluncur
BM-21. Sista ‘anyar’ ini
dinamai WR-40 Langusta,
mengandalkan roket
berjangkauan 41 km dengan
hulu ledak berisi zat kimia
berkarakter High Explosive
(HE) sebagai amunisinya.
Untuk Romania,
pabrikan Aerostar sukses
melansir APRA. Disainnya
mirip BM-21. Perbedaan
hanya pada tipe kendaraan
pengusung. Roket amunisinya
buatan lokal berjangkauan
20,4 km. Pihak Aerostar
juga mengembangkan varian
APRA yang berisi 30 pucuk
tabung peluncur. Tak puas
dengan APRA, pihak Aerostar
menggamit IWI agar bisa
mencipta LAROM. Sejatinya,
LAROM merupakan
perpaduan wahana pengusung
APRA dengan 26 tabung
peluncur kaliber 160 mm
milik LAR. Jangkauan
maksimum LAROM, yang
didisain agar juga bisa dipakai
untuk menembakkan Accular,
kabarnya mencapai 45 km.
Pengembangan di Rusia
Semasa Perang Dunia
Kedua, AD Uni Soviet
amat mengandalkan sista
PRML sebagai ujung tombak
pembuka serangan. Memasuki
era Perang Dingin, salah satu
lembaga risetnya (Splav) kerja

Milik Korps Marinir
TNI-AL.

bareng dengan salah satu
pabrikan sukses mendisain
dan mengembangkan BM-21.
Sista berintikan 40 tabung
peluncur kaliber 122 m ini
telah dibuat dalam jumlah
besar. Pemakainya tak hanya
AD Uni Soviet, tetapi juga
puluhan negara lainnya.
Minimal 60 negara tercatat
jadi operatornya. Beberapa
malah sampai membuat
sendiri. Versi awal roket
amunisi BM-21 berjangkauan
tembak hingga 20 km.
Kemudian dikembangkan
roket amunisi berjangkauan
40 km dengan bermacam
HEF (High Explosive
tinggi dan berfragmentasi)
hingga anti tank.
Splav lalu kemudian
melansir PRML bertabung 16
BM9P140 Uragan yang mulai
dipakai AD Uni Soviet pada
1975. Wahana pengusung
tabung peluncur dan
amunisinya berupa truk lintas
medan berat beroda delapan.
Jangkauan tembak Uragan
mencapai 35 km.
Sista PRML terbesar
yang saat ini menjadi andalan
AD Rusia adalah BM9A52
Smerch. Berintikan 12
tabung peluncur kaliber
300 mm yang didisain
untuk menembakkan roket
Belakangan dikembangkan

atas dasar sukarela dari
Prajurit Korps Marinir yang
sudah mempunyai ”Basic
Tempur ” yaitu pendidikan
dasar kemiliteran, pendidikan
kePrajuritan Marinir,
pendidikan taktik operasi
darat, pendidikan Komando
Marinir, pendidikan

bahkan ada beberapa
Prajurit Marinir yang sudah
mempunyai kemampuan Para
Dasar atau Free Fall serta
penyelaman sebelum masuk
Seleksi calon siswa
keras, meliputi seleksi
kesehatan dengan tingkat
Status Kesehatan I, tingkat
Kesamaptaan baik meliputi
berenang, serta test Psykologi
harus lulus sesuai
standart
Psykologi
Pasukan
Khusus.
PENDIDIKAN TAIFIB
Prajurit Marinir yang
lolos seleksi calon siswa
mengikuti pendidikan

melalui simulator peluncur
torpedo, free dive dalam
rangka persiapan penyelaman
lanjutan dilaut.
3. Latihan Aspek
laut,materi latihan Selam
Kedalaman, Selam Tempur,
bawah Air, Sabotase bawah
air, Selam SAR, Renang
Jarak sedang sampai dengan
jarak jauh dan pengintaian
4. Latihan SAR ,materi
latihan pencarian korban di
laut, dihutan, dijurang, tehnik
evakuasi korban didarat
dan dilaut, penyiapan HLZ,
penyelamatan korban yang
masih hidup, PPPK atau
kesehatan lapangan terbatas,
mempunyai kemampuan
Rappeling, Helly Water
Jump, IMMP dan P3K serta

5. Latihan Aspek
Udara,materi latihan yang
dilaksanakan meliputi :
Rappeling, Mobud, Stabo/
Spie, Helly Water Jump,
Pandu para, Air Suply, Para
Dasar, Free Fall, Terjun
Statick/Free fall laut, Terjun
diatas simulator Kapal, Terjun
Tempur Statick Malam hari,
Terjun Tempur Free Fall
Malam hari, Rubber Duck
Operation.
6. Pendidikan tahap
Lanjutan materi latihan
operasi Gerilya dan Anti
Gerilya dengan metode
satu pihak dikendalikan dan
dipraktekkan bagaimana
melaksanakan operasi Gerilya
dan Anti Gerilya (GAG)
yang dikondisikan seperti
penugasan TNI yang berada

melaksanakan patroli jarak
jauh dan masuk menusuk
daerah musuh dengan resiko
yang tinggi, para siswa
dihadapkan pada kesiapan
berbahaya serta kejenuhan
untuk mendapatkan data
intelijen dalam rangka
mendukung satuan atas yang
harus dilaporkan sebelum
satuan yang lebih besar
melaksanakan serangan secara
umum.
Latihan materi khusus
yaitu tawanan perang ( POW
dalam kekuasaan musuh
untuk diinterogasi dimana
musuh ingin mengetahui
kekuatan dan disposisi
pasukan yang lebih besar, para
siswa mendapatkan tekanan
yang sangat berat, diharapkan

para siswa ada kesiapan yang
baik pada saat dihadapakan
pada operasi gerilya yang
banyak diterapkan didaerah
7. Latihan Kemampuan
Sabotase terhadap sasaransasaran vital musuh serta
kemampuan penculikan
dan pembebasan VVIP
dimana tingkat Stressing
siswa diberikan pada setiap
kesempatan dan disini para
siswa teruji saat praktek
operasi Gerilya Anti Gerilya.
8. Latihan Pengintaian
Pada materi latihan
pengintaian dalam rangka
untuk mendapatkan
informasi musuh dan mencari
sasaran-sasaran strategis

mempunyai bekal mental yang
cukup apabila harus ditawan
oleh musuh dengan berbagai
tekanan pasukan lawan
untuk tetap dapat memegang
rahasia dengan baik dan tidak
merugikan pasukan yang lebih
besar sekalipun harus mati
ditangan musuh. Dalam upaya
meloloskan diri dari tawanan
musuh para siswa, diajarkan
bagaimana tehnik meloloskan
diri apabila melintas
diperairan yaitu berenang
dengan kaki dan tangan
Dalam kondisi apapun
aspek darat/Rawa.

Peperangan Khusus,
Kodikmar selama 10 bulan.
Selama pendidikan program
yang diberikan mengarah
kepada kemampuan Individu
untuk diarahkan untuk
tugas-tugas khusus yang
beresiko tinggi yang tidak
dapat dikerjakan oleh pasukan
reguler biasa.
NO. 136 - NOPEMBER 2012
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PROFIL SATUAN
para siswa disiapkan dan
dibekali utamanya untuk
Cast dengan Kapal Cepat
dengan kecepatan diatas
20 knot dan Recovery
dengan batas waktu yang
sudah direncanakan secara
akurat.
Dalam rangka
mendapatkan data tentang
diberikan materi latihan
operasi intelijen dan
kontra intelijen. Para siswa
Laut TNI-AL.
tehnik dan taktik pertempuran
dalam ruangan atau biasa di
sebut “Close Quarter Battle”
(CQB) untuk pembebasan
adalah merupakan cikal bakal
Personel Detasemen Jala
Mangkara yang merupakan
Pasukan Anti Teror Aspek

mulai masuk dan berada di
dalam hutan Meru Betiri
sambil menyusur pantai
Sukamade sampai dengan
Bade Alit siswa tidak
dibekali bahan makanan
dan melaksanakan problem
survival sampai dengan 4 hari

CIRI-CIRI PRAJURIT INTAI AMFIBI
1. Didapatkan melalui seleksi yang ketat, berasal dari Prajurit
serta mempunyai tingkat Psikologi standart Pasukan
Khusus sesuai tuntutan.
biasa/reguler karena dalam tugas-tugas khusus dituntut
kecepatan, kerahasiaan yang tinggi, keakuratan, keuletan,
disiplin lapangan serta keberhasilan tugas.
3. Dididik dengan ketat dan keras melalui beberapa tahap
dimana setiap tahapan yang dibuat untuk mengukur tingkat
kesiapan siswa dalam melanjutkan proses penggeblengan

mereka harus bisa bertahan
hidup dengan memanfaatkan
alam sekitar.
Sebagai acara tradisi
penyematan brevet Tri Media

dari daerah musuh melalui tiga media antara lain Free Fall
dengan sistim Halo dan Haho, Stabo /Spie, berenang,
menyelam serta salah satu kemampuan bawah air atau
Combat Swimmer melalui peluncur torpedo kapal selam.
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Latihan terjun laut serta
penerjunan material (Rubber
Duck Operation)

pembinaan latihan Batalyon
siswa harus menyeberangi
Selat Madura, tentunya hal
ini tidak terlalu berat bagi
para siswa karena baik arus
maupun jarak sudah teruji
pada saat menyeberangi Teluk
Poncomoyo, di Banyuwangi
yang jaraknya + 7 mils yang
konsisinya lebih berat.
SISBINLAT TAIFIB
Sistem Pembinaan
Korps Marinir pada dasarnya
merupakan kegiatan yang
dilaksanakan secara terus
menerus untuk meningkatkan
kemampuan dan keterampilan

4. Dilatih secara khusus mengikuti program yang ketat
dengan tingkat resiko yang tinggi. Hal tersebut tergambar
pembinaan mental dengan tingkat stressing yang tinggi
serta pembinaan berbagai keterampilan khusus yang
dikondisikan seperti dalam tugas sebenarnya. Latihanlatihan tersebut meliputi kemampuan dalam 3 aspek yang
harus dilaksanakan yaitu di laut, darat dan udara.
5. Mempunyai kemampuan melaksanakan tugas secara berdiri
sendiri, jauh dari Induk Pasukan dalam artian mampu
melaksanakan survival secara tim maupun perorangan,
mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya dan
mampu mengatasi tekanan mental didaerah penugasan,

Penembakan MRLS Astros
II (Artillery Saturation
Rocket System), Brazil.

Marinir, dalam rangka
mencapai tingkat kesiapan
operasional yang diharapkan.
Sasaran pembinaan
latihan Batalyon Intai
adalah terwujudnya dan
terpeliharanya serta
peningkatan keterampilan
perorangan maupun satuan
dalam rangka membentuk
Prajurit lapangan yang
menguasai taktik, tehnik dan
prosedur Satuan Batalyon
Konsep pelaksanaan

dilaksanakan melalui
latihan bertingkat dan
berlanjut serta latihan tidak
bertingkat dan berlanjut.
Latihan bertingkat dan
berlanjut merupakan latihan
bagi personel dan satuan
unsur-unsur Batalyon Intai
Latihan tidak bertingkat dan
berlanjut merupakan latihan
dalam rangka memelihara
keterampilan perorangan dan
satuan untuk memperoleh
keahlian sesuai dengan
tingkatan unsur-unsur
Marinir.
dengan Prajurit Marinir
pada umumnya mengingat
untuk tugas khusus yang
menuntut kemampuan
khusus baik perorangan
dilaksanakan secara individu
s.d. tim maupun latihan dalam
hubungan satuan dilaksanakan
sepanjang tahun secara
bertingkat dan berlanjut atau
tidak bertingkat dan tidak
berlanjut.
Latihan yang dilaksanakan
untuk mendukung satuan
lain dituntut kemampuan dan

kendalinya juga mengadopsi
tehnologi dijital.
Selain Brazil, negara
berkembang lainnya yang
berhasil mendisain dan
mengembangkan sista PRML
adalah Republik Rakyat China
(RRC). Sejumlah pabrikan alat
pertahanan negeri ini telah
melansir aneka tipe PRML.
Yang terkemuka adalah
China North Industries
Corporation (NORINCO).
Puluhan jenis PRML -dengan
berbagai ukuran kaliber
tabung peluncur- telah
digulirkannya. Model terkini
dengan ukuran kaliber tabung
peluncur terkecil adalah Tipe
90B. Inti sista ini 40 pucuk
tabung peluncur berkaliber
122 mm dan rak wadah
amunisi isi ulang. Kedua
instalasi ini dipantek di atas
truk lintas medan berat
beroda enam buatan lokal.
Dengan bermodalkan aneka
jenis hulu ledak, jangkauan
km. Setiap baterainya diiringi
unit pembawa amunisi,
kendali - komando, pemantau
kondisi cuaca dan pengintai
(dilengkapi pesawat terbang
nir awak).
Selain Tipe 90B,
NORINCO juga melansir
WM-120 (delapan tabung,
273 mm, jangkauan tembak
120 km), WM-80 (versi
ekspor WM-120, 80 km),

AR-1 (delapan tabung, 300
(pengembangan AR-1, 12
tabung). Banyak kalangan
menyebut AR-2 sekadar
tiruan BM9A52 Smerch ( 12
tabung) buatan SPLAV, Rusia.
Militer RRC
mengoperasikan AR-2
yang dinamai PHL-03
berjiangkauan tembak 20
kesalahan sirkular (circular
50 m.
Meski tak sampai
diadopsi oleh militer RRC,
namun beberapa tipe PRML
juga disetor oleh para pesaing
NORINCO. Misalnya
Aerospace Long-March
International Trade Co.,Ltd
(ALIT) dan China Precision
Machinery Import & Export
Corporation (CPMIEC).
Produk unggulan ALIT
adalah A-200 (delapan tabung,
jangkauan tembak 200 km)
dan A-100 (10 tabung, 80 km
(varian A-100-111) dan 120
km (varian A-100-311)). Di
luar A-100 dan 200, ALIT
juga memasarkan WS-1 dan
WS-1B. Kasis pengusung
berupa truk lintas medan
berat beroda enam. Jika
WS-1 diklaim pabrikannya
mampu melontarkan 524 kg
amunisi sejauh 100 km, maka
WS-1B lebih digdaya karena
melontarkan roket seberat
725 kg hingga sejauh 180
km. Sayangnya, baik WS-1
maupun WS-1B, tak dibekali
sistem pemandu arah jelajah.

Untuk menyaingi posisi
Tipe 90B di pasar ekspor,
ALIT meluncurkan WS15 yang nyaris bak pinang
dibelah dua dengan Tipe 90B
tetapi dengan jumlah sediaan
amunisinya dua kali lebih
banyak. Tiap amunisi WS15 berbobot 71 kg dengan
jangkauan tembak hingga 45
km.
Sementara CPMIEC
menjagokan WS-3 (enam
tabung, jangkauan tembak
200 km, CEP 300 m). Nilai
CEP WS-3 bisa ditekan
hingga 50 m bila WS-3
dimodali perangkat penentu
posisi di jagad (Global
dan sistem navigasi inersial
(Inertial Navigation System
CPMIEC menawarkan
WS-2 dengan sistem kendali
penembakan lebih murah.
PRML terbesar lansiran
CPMIEC adalah SY-400 yang
juga telah dipakai oleh militer
RRC. Komponen inti SY-400
adalah delapan pucuk tabung
peluncur kaliber 400 mm dan
amunisi berpiranti kendali
jelajah (bobot hulu ledak
300 kg) dengan jangkauan
tembak 150 km. Hasil
pengembangan SY-400 adalah
SY-400-1. Roket amunisinya
berhulu ledak seberat 200 kg
dengan jangkauan tembak
200 km. Khusus bagi militer
RRC, pihak CPMIEC telah
mendisain SY-400 dengan
sudut elevasi tabung peluncur
90 º dan A-100 yang dibekali

MRLS Smerch multiple
launch rocket system
(Artillery Saturation
Rocket System), Russia.

10 pucuk tabung peluncur
berkaliber 300 mm. Seperti
AR-2 NORINCO, maka
A-100 keluaran CPMIEC
juga tak luput dari tudingan
sebagai hasil jiplakan Smerch.
Di kawasan Timur
Tengah, eksistensi PRML tak
bisa dipisahkan dari aroma
wilayah panas itu. Sepanjang
sejarah baku bunuh kawasan
ini di era moderen, tercatat
ada banyak tipe PRML telah
unjuk gigi. Kebanyakan
buatan Uni Soviet milik
sejumlah negara satelitnya.
Khusus Mesir, negeri ini tak
puas hanya jadi konsumen.
Pabrikan senjata negeri seribu
piramida ini mencomot
tehnologi sista BM-21 Grad
untuk menciptakan PRMLnya sendiri, yakni Sakr. Ada
empat varian Sakr yang telah
dilansir kongsi Sakr Factory
for Developed Industries
(SFDI) dan Helwan Machine
Tools (HMT) Co. Masingmasing Sakr 10, 18, 36 dan
45 (angka menunjukkan
jangkauan tembak). Rampung
dengan Sakr, kongsi SFDI
PRML kaliber 122 mm
(jumlah tabung peluncur satu
dan empat) serta 107 mm
(jumlah tabung peluncur satu
dan 12).
Sebagai negara terkuat
di Asia Selatan, India
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TEKNOLOGI MILITER

MENGENAL BERMACAM

SISTA PELUNCUR ROKET
MULTI LARAS
Oleh : Santoso Purwoadi

Sejak awal penciptaannya, sista sukses
menggusur posisi sista artileri laras tunggal dengan
bermodal daya tembak yang lebih besar. Pada
beberapa tipe terkini, jangkauan tembaknya lebih
Para Pemain Inti
baik ketimbang sista artileri berlaras tunggal.
Sejak 1983, pabrikan alat
Pengembangan sista ini telah mencapai tahap lanjutan.
pertahanan Brasil, Avibras
Industria Aerospacial (AIA)
ampir di seluruh
menggasak beberapa sasaran
SA, telah mendisain &
penjuru dunia
sekaligus di wilayah yang lebih memproduksi sista PRML
penggelaran sistem
luas.
Astros. Saat ini generasi
senjata (sista)
Sejumlah pabrikan
keduanya (Astros 2) tengah
peluncur roket multi laras
sista artileri telah mencipta
naik daun di pasaran PRML.
(Multiple Rocket Launcher
aneka jenis sista PRML
Konsumennya tak cuma
System - MRLS) meningkat
model baru yang selain
AD Brasil, tetapi juga Arab
berintikan sistem peluncur
Saudi, Qatar dan Malaysia.
sista peluncur roket multi
semata juga melibatkan
Kendaraan pengusungnya
laras (PRML) dijadikan
kendaraan pembawa amunisi,
berupa truk lintas medan
pendamping bagi sista artileri
pos komando baterai,
berat beroda enam. Sistem
berlaras tunggal. Baik yang
unit pengintai dan fasilitas
kendali penembakannya
dihela (towed artillery system) pemeliharaan. Beberapa
berada di kabin kemudi
maupun bergerak sendiri (self tipe PRML terkini ada yang
berperlindungan maksimal.
propelled artillery system).
telah dimodali sistem kendali
Setiap baterai Astros 2
Alasannya, daya gempur
penembakan terkomputerisasi dilengkapi satu unit kendaraan
PRML lebih besar. Juga
dipadu sistem penggelaran
posko dan beberapa unit
dalam tempo relatif singkat
otomatis untuk meningkatkan kendaraan pembawa amunisi.
ia mampu menghantarkan
derajat akurasi perkenaan
Saat ini ada empat
sejumlah besar amunisi untuk sasaran.
varian amunisi Astros 2.

H
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Penembakan MRLS
PHL-3, Russia.

Masing-masing adalah SS-30
(jangkauan tembak 40 km),
SS-40 (35 km), SS-60 (60 km)
dan SS-80 (90 km). Setiap
tanpa kendali- dapat dipasangi
aneka macam hulu ledak.
Selain keempat jenis amunisi
ini, pihak AIA juga melansir
SS-150 yang arah jelajahnya
bisa dikendalikan plus sista
peluru kendali (rudal) taktis
berjangkauan tembak 350
km. Tak cuma itu. Barubaru ini pihak AIA tengah
mengembangkan Astros
2020 (versi pengembangan
Astros 2) yang kandungan
tehnologinya diklaim sebagai
lebih maju. Selain bisa
dipakai menembakkan rudal
taktis, sistem komando dan

keterampilan khusus, dimana
satuan tersebut tidak mungkin
melaksanakan tugasnya
untuk menyelesaikan sasaran
dengan jumlah pasukan besar
yang biasanya membutuhkan
factor kerahasian dan disiplin
lapangan yang tinggi serta
mempunyai keahlian khusus.
Untuk memelihara
dan meningkatkan
kemampuan serta mobilitas
selalu melibatkan Alutsista
TNI AL yaitu pesawat
udara, helikopter, KRI,
Kapal Selam dan lain-lain
disesuaikan dengan situasi
dan kondisi yang memerlukan
keterampilan pengembangan
dilapangan diluar bekal
yang telah diperoleh selama
pendidikan.
Materi latihan terjun laut
serta penerjunan material
(Rubber Duck Operation)
lebih dikembangkan di
kesatuan dan menjadi kegiatan
rutin Latihan Triwulan
sepanjang tahun anggaran
TNI-AL.
Latihan yang selalu
berorientasi kepada tiga media
(Tri Media) yaitu darat, laut
dan udara telah menunjukan
adalah berkemampuan
Khusus dalam rangka
melaksanakan tugas/Operasi
Satgas kemanusiaan bencana
Merapi (kiri bawah), Evakuasi
Korban Pesawat Super Jet100, digunung salak (kanan
bawah).

khusus.
hakekatnya berkaitan dengan
kemampuan Tri Media yaitu
media darat, laut dan udara

dari daerah lawan.
Karena kemampuan tersebut
tugas/dalam Operasi Khusus
yang menuntut kemampuan
Individu yang tinggi serta
kerjasama yang solid.
tugas yang diberikan kepada
data tentang Cuaca, Medan,
tugas khusus lainnya, untuk
kepentingan satuan yang lebih
besar (KOGASFIB)
Dalam Operasi Darat
tugas yang diberikan kepada
Pelopor, Pelindung Lambung,
Raid, Sabotase, Penculikan
atau tugas-tugas khusus
lainnya termasuk beroperasi
jauh dibelakang pertahanan
musuh.
Selama penugasan

PENUGASAN OPERASI
Dalam Negeri
Operasi Trikora ,
Operasi Tumpas, Operasi
Dwikora, Survey Laut di
Timor-Timur (1963-1964),
Operasi penumpasan G
30 S/PKI, Pengambilan
Jenazah 7 Pahlawan Revolusi
di Lubang Buaya, Operasi
Sadar, Operasi Sarutomo I,
II, dan III, Operasi Baruna,
Operasi Seroja, Penugasan
Eskader di kepulauan
Natuna dan Indonesia
Timur, Satgas Aru Jaya di
Tim-Tim, Satgas KTT 10
Non Blok di Jakarta, Satgas
Rencong Sakti I s.d. XX di
Nanggroe Aceh Darusallam,
Satgas Rajawali I s.d. IV
di Timor-Timur & NAD,
Satgas Ambon, Satgas Yon
Gab I & II Ambon, Satgas
SGI Ambon, Satgas Sus
Aceh, Satgas Garuda Aceh,
Pam Instalasi Vital dan
Pam VVIP/VIP, Satgas
SGI, Satgas Arung Pari,
Satgas Pam Pulau Terluar
dan beberapa penugasan
Operasi Bhakti kemanusiaan
dan SAR yang tergabung
dalam Basarnas antara
lain SAR Tsunami Aceh
2004, SAR Banjir besar di

menerima beberapa
Satya Lencana serta telah
kehilangan anggota yang
gugur dalam Operasi Trikora/
Dwikora 12 orang, dalam
Operasi Seroja 10 orang,
Satgas Aceh 1 orang, tewas
dalam latihan/tugas 12 orang.
Dari berbagai kegiatan sejarah
yang telah dilaksanakan oleh

dalam lembaran sejarah
TNI AL. Pada umumnya
dapat disimpulkan tugas
yang diberikan kepada

membuktikan peranannya

tugas khusus yang hanya

Jakarta 2006, SAR banjir
Danau Situgintung Pamulang
Banten 2009, SAR korban
gempa bumi di Cianjur dan
Garut 2009, SAR korban
meletusnya Gunung Merapi
di Yogyakarta 2010, SAR
kapal tenggelam KM Windu
Karsa di Kolaka Sulawesi
Tenggara 2011, SAR pesawat
komersil Shukoi Super Jet
100 di Gunung Salak Bogor
2011, SAR kapal tenggelam
KM Bahuga Jaya di Selat
Sunda 2012.
Luar Negeri
Kontingen Satgas
Garuda II Kongo, Satgas
Garuda IV, V dan VII/2
Vietnam, Satgas Garuda
VIII Timur Tengah,
Satgas Garuda XII-B & D
Kamboja, Satgas Garuda
XIII-A s.d. XXIII-E/
UNIFIL Lebanon, Operasi
Cakra (KTT ASEAN)
Manila, Satgas Milobs
Perbatasan KambojaThailand, Satgas Merah
Putih Pembebasan Sandera
di Somalia, Satgas Milobs
Philipina dan Eskader Luar
Negeri.

dilaksanakan oleh Pasukan
Khusus yang terpilih, terlatih
dan mempunyai kemampuan
individu serta kerjasama yang
baik.
***
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Oleh :
Koptu Mar Budi Abdillah

Serma KKO (Iam) Purnawirawan Djoni Matius
atau lebih akrab dengan nama Djoni Liem beliau
adalah warga keturunan Tionghoa dengan nama
aslinya Liem Wong Siu.
ada saat itu
MARINIR
berkunjung ke
kediaman beliau
untuk mengetahui kisah
cerita operasi Dwikora dan
kemampuannya Semburan
mulut berbisanya.Beliau
berkata untuk mengenang 48
tahun silam operasi Dwikora,
Ia beruntung pulang dengan
utuh seusai konfrontasi
Ganyang Malaysia. Tapi
teman-temannya? Jangankan
nyawa, kerangka pun tidak.
“Saya berat bicara soal ini,”
ujarnya sembari terisak.

P

Djoni saat itu sudah
meyakinkan diri untuk
menjadi relawan dalam
peperangan, beberapa hari
kemudian Kapten KKO
(Iam) Winanto (Komandan
Ipam saat itu) mengumunkan
rekrutmen prajurit dalam
rencana perang dengan
Malaysia tepatnya setelah
pidato Presiden Soekarno
pada 17 Agustus 1964, begitu
selesai mengumumkan,
tanpa pikir panjang Djoni
menjadi orang pertama yang
mengangkat tangan tanda
ikut dalam operasi tersebut,
beberapa bulan kemudian
setelah mendapat pelatihan di
Komando Tertinggi (Koti),
beliau masuk ke Singapura
dengan menyamar, artinya
beliau melepas semua
identitasnya serta beliau pada
saat itu menggunakan nama
samaran Tan Chin Guan,
dalam aktivitasnya dalam
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penyamaran beliau sebulan
tanpa tempat tinggal, akhirnya
Djoni bisa mengumpulkan
uang untuk membuka usaha
bersama seorang perempuan
yang bernama Djeni Nani
yang kemudian jadi istrinya,
dalam penyamaran selama
kurang lebih Sembilan bulan
tersebut Kapten KKO (Iam)
Winanto menjadi buruh di
tokonya.
Menjelang pidato
Presiden, Djoni dan sekitar
24 prajurit Marinir lainnya
menuju Malaysia, yang
sebelum mendapat keterangan
dari Koti (Komando tertinggi)
“ Kalian akan disambut
warga Indonesia disana “.
Dia bersama prajurit lainnya
menempuh perjalanan
kurang lebih empat jam
dari pulau Rupat Riau yang
letaknya berdekatan dengan
Singapura menuju Pontian
Johor Baru Malaysia dengan
menggunakan Speedboat.
Rombongan dibawa menuju
suatu tempat diperbatasan
Pada tanggal 17 Agustus
1964 sekitar pukul 20.00
waktu setempat. Setelah
mendapat perintah dari
masing masing komandan
tim dan juga menerima
perlengkapan tambahan,
sekita pukul 01.30 tengah
malam rombongan menerima
II, dengan menggunakan
formasi berbanjar,
berangkatlah kedua perahu
tersebut menuju sasaran.
Salah satu mengalami
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kerusakan mesin dan
akhirnya kedua tim
pun menjadi satu menuju
sasaran. Sekitar pukul 06.00
kedua tim sampai ke daerah
sasaran tanpa diketahui oleh
musuh.
Ternyata daerah
pendaratan merupakan daerah
rawa rawa yang berlumpur.
Kedua tim memutuskan
untuk bertahan di situ yang
jaraknya sekitar 50 meter dari
pantai pendaratan. Namun
rencana penyusupan ini
dikhawatirkan sudah diketahui
oleh musuh, sehingga mereka
memutuskan untuk tidak
melanjutkan gerakan dahulu
dan tetap berlindung di semak
semak sambil menunggu hari
menjadi gelap.
Sekitar pukul 19.00 tim
baru dapat meninggalkan
tempat persembunyian dan
mencoba menyusuri medan
berawa tersebut dengan
susah payah dan pukul 03.00
pagi mereka beristirahat.
Demi keamanan, kedua tim
berpisah. Tim I dipimpin
Serda Mursid sebagai
komandan tim, dan tim 2
dipimpin Serda A. Siagian.
Rupanya kedudukan kami
sudah diketahui pasukan
keamanan setempat, karena
setelah 3 jam pasukan berada
di situ, kedudukan mereka
sudah dikepung ratusan
musuh dari tentara Inggris
dan Australia yang waktu
itu menguasi Malaysia.
Musuh melakukan tembakan
pancingan untuk mengetahui
posisi pasti pasukan Marinir,
disusul dengan ledakan granat
tangan. Tak pelak, dia dan
teman-temannya bertempur
secara frontal.

usia 50 keatas,kemampuan
seseorang / prajurit dapat
dipastikan menurun dengan
drastis dan sangat sulit untuk
ditingkatkan.Jalan satusatunya adalah memutasikan
personil yang bersangkutan
kesatuan yang sesuai dan
menggantinya dengan
personil baru yang lebih
muda. Usia diatas 50 tahun

Merasa
tidak dapat
mengimbangi pasukan
Marinir dalam pertempuran
tersebut, maka pihak musuh
mendatangkan bantuan 2
helikopter dan satu pesawat.
Namun sebelum bantuan
tersebut tiba, pasukan
Marinir telah bergerak
meninggalkan lokasi kontak
senjata dan mencari tempat
yang lebih aman untuk
bertahan dalam rawa rawa
tersebut.
Musuh pun kemudian
menggunakan anjing penjejak
untuk melacak kedudukan
tim Marinir. Pada tanggal 19
Agustus 1964, komandan tim
memerintahkan 2 penunjuk
jalan asal Malaysia untuk
melakukan pengintaian dan
mencari informasi dengan
menyamar berpakaian seperti
penduduk biasa. Namun
hingga senja, keduanya
belum juga kembali. Untuk
mengatasi keragu raguan,
komandan tim memutuskan
untuk tidak menunggu
mereka lebih lama lagi.
Pasukan segera bergerak
meninggalkan lokasi. Senjata
dan perlengkapan keduanya
disembunyikan di dalam
lumpur untuk menghilangkan
jejak.
Dalam perjalanan, tiba
tiba tim mendapat serangan
mendadak dari musuh.
Dengan semangat Marinir
Bersambung halaman 39

cenderung semakin menurun
dan sulit untuk ditingkatkan.
Mereka lebih memfokuskan
hidupnya untuk menyiapkan
diri menjelang masa-masa
pensiun,sehingga secara tidak
sadar mengabaikan tugastugas pokoknya di satuan.
Secara mental hal ini sangatlah
wajar,sebagai seorang prajurit
yang menanggung beban
keluarga dan memikirkan
kesejahteraannya.Ditambah
lagi bagi mereka yang
belum memiliki rumah
sendiri atau masih memiliki
hutang di Bank yang harus
segera dilunasi,atau anakanak mereka yang sudah
menginjak masa kuliah
dan membutuhkan biaya
pendidikan yang tinggi.
D. Pengadaan sarana
dan prasarana (Fasilitas)
latihan yang di butuhkan oleh
Batalyon Infanteri Marinir.
Sarana dan prasarana
latihan di Batalyon Infanteri
Marinir mutlak harus
dipenuhi guna membina
dan meningkatkan
kemampuan prajurit.Tanpa
sarana dan prasarana yang
memadai,satuan akan
mengalami kesulitan dalam
membina dan meningkatkan
kemampuan prajuritnya.Selain
itu program-program latihan
yang seharusnya dilaksanakan
mengalami hambatan bahkan
tidak bisa dilaksanakan
karena peralatan pendukung
belum tersedia.Misalnya
kolam renang,lapangan
tembak,lapangan HR,dan
sarana pendukung lainnya.

Kita sadari anggaran dana
dari satuan atas (Mabesal)
sangat terbatas,salah satu
jalan pemecahannya dengan
skala prioritas.Satuan atas
seyogyanya melengkapi
fasilitas latihan khususnya
untuk satuan tempur,ini
bukan berarti mengecilkan
satuan lain.Namun lebih
memfokuskan pada satuan
yang menjadi ujung tombak
dalam setiap kegiatan operasi
maupun latihan,yaitu satuan
manuver (Yonif-Marinir).
Demikian juga dengan
penggantian alut-alut lama
yang sudah tidak layak
pakai,yang apabila digunakan
justru dapat membahayakan
pemakainya.Alut yang dimiliki
oleh satuan saat ini sudah
tergolong tua,kita berusaha
untuk sebaik mungkin dalam
perawatan maupun dalam
penggunaannya,dengan
harapan masa pakainya relatif
bisa lebih lama.Namun dalam
hal perbaikan satuan juga
menghadapi kendala,misalnya
untuk perbaikan perahu
karet,selain biayanya yang
mahal,teknisi untuk yang
memperbaiki kemampuannya
juga sangat terbatas.Hanya
kerusakan kecil saja yang
mampu di tangani.
E. Pemenuhan
dukungan logistik untuk
pelaksanaan latihan.
Logistik merupakan
salah unsur pendukung
yang sangat penting dalam
pelaksanaan latihan.
Dukungan logistik yang
tidak sesuai dengan alokasi
kebutuhan akan menyebabkan
penyalenggaraan latihan
mengalami kendala-kendala
yang pada akhirnya sasaran
latihan yang diharapkan tidak
tercapai.Anggaran latihan
yang diterima oleh satuan
pelaksana pada umumnya
tidak sesuai dengan yang
dibutuhkan,sehingga satuan
mengalami kesulitan dalam
mengalokasikan anggaran
yang tersedia.Sebagai jalan

keluarnya
terpaksa waktu
latihan yang diperpendek atau
ada materi latihan yang tidak
dilaksanakan.
Selama ini yang
dilakukan oleh satuan
selain membatasi waktu
latihan untuk menghemat
biaya,adalah dengan
mencari medan latihan
yang sedekat mungkin
jaraknya dengan home base.
Ini untuk mempermudah
jalannya latihan serta untuk
menghemat penggunaan
bahan bakar yang terbatas
dukungannya.Segala
kebutuhan latihan seyogyanya
dipenuhi oleh satuan
atas supaya pelaksanaan
program-program latihan
dapat berjalan lancar sesuai
ketentuan.
F. Tugas operasi dan
latihan Batalyon Infanteri
Marinir dapat dilaksanakan
secara maksimal.
Tugas operasi dan
latihan Batalyon
Infanteri Marinir
dapat dilaksanakan
secara maksimal,
apabila seluruh
prajurit
memiliki enam
kemampuan
dasar perorangan
yang baik,yaitu
dengan nilai
81-91( Katagori
nilai Baik).Hal
ini tentunya
bukanlah suatu
pekerjaan yang
mudah untuk

mewujudkannya.Dibutuhkan
waktu, semangat dan kerja
keras yang nyata dari semua
pihak.Jadi harus ditentukan
dari satuan atas berapa standar
nilai yang harus dicapai oleh
prajurit,sehingga satuan
mempunyai tolak ukur yang
jelas.Misalnya dari Kormar
ditentukan nilai standarnya
adalah 71-80 (Katagori
nilai Sedang).Standarisasi
nilai kemampuan ini sangat
penting,karena enam
kemampuan dasar perorangan
ini merupakan suatu bekal
dalam setiap penugasan,baik
operasi maupun latihan.
Apabila nilai standarisasinya
rendah,maka dapat dipastikan
kemampuan dasar perorangan
prajurit Batalyon Infanteri
Marinir juga rendah..
Apabila kemampuan dasar
prajurit Batalyon Infanteri
Marinir kurang memenuhi
standar,maka dapat dipastikan
tugas-tugas yang diberikan
oleh satuan atas tidak
dapat dilaksanakan
dengan maksimal.
Enam kemampuan
dasar perorangan
ini merupakan suatu
bekal dalam setiap
penugasan.
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: PRC 77, SEM 52 , Telp
lapangan, Pengetahuan senjata
organik perorangan dan
kelompok, Pengetahuan P3K,
Lempar pisau dan kapak :
jarak 6 m,
masingmasing 5 kali lemparan,
Melempar granat/granat
latihan.
UPAYA – UPAYA
YANG DAPAT
DILAKUKAN UNTUK
MENINGKATKAN
ENAM KEMAMPUAN
DASAR PRAJURIT
KORPS MARINIR
A. Meningkatkan
motivasi / kesadaran prajurit
untuk melaksanakan latihan
dengan penuh semangat.
1) Dengan metode
Pengalaman,untuk
meningkatkan motivasi
prajurit untuk berlatih
diperlukan terobosanterobosan yang nyata dan
dapat dirasakan langsung
oleh prajurit,dibutuhkan seni
kepemimpinan yang kreatif
dan inovatif. Ijin cuti tahunan
ataupun hari raya kita berikan
sesuai dengan ketentuan,dan
disesuaikan dengan situasi
yang ada.Demikian juga untuk
anggota yang melanggar kita
berikan tindakan disiplin
yang tegas agar dapat
dijadikan contoh bagi personil
yang lain agar tidak ikut
melakukan pelanggaran. Serta
memberikan kesempatan
untuk mengikuti tes dalam
rangka pengembangan karier
bagi prajurit yang berprestasi.
2) Dengan metode
Kepelatihan,latihan yang
dilaksanakan tidak hanya
dilaksanakan sesuai
ketentuan,namun bisa
dikombinasikan dengan
olahraga ataupun permainan.
Hal ini untuk mengurangi
tingkat kejenuhan
prajurit,misalnya untuk
kemampuan renang laut.

42

Kita dapat memodivikasi
latihan renang laut dengan
lomba menangkap bebek
antar regu,peleton sampai
dengan kompi dilaut.
Pemenangnya kita berikan
hadiah,dan yang kalah
kita berikan hukuman.
Ini merupakan salah satu
contoh kreativitas seorang
perwira untuk mengatasi
kejenuhan anggota dalam
berlatih.Contohnya lagi
adalah latihan menembak,kita

membutuhkan stamina yang
prima,dengan postur tubuh
yang proporsional,diharapkan
prajurit mampu membina
dan meningkatkan
enam kemampuan dasar
perorangannya sebagai bekal
untuk melaksanakan
semua

Kepustakaan,dari
berbagai sumber yang kita
peroleh,terutama kesehatan
sangat erat kaitannya dengan
berat badan.Kegemukan dapat
menimbulkan

menembak dengan lomba
menembak balon atau kalengkaleng bekas yang kita cat
sedemikian rupa sehingga
menarik untuk dijadikan
sasaran tembak.
3) Dengan metode
Kepustakaan,kita dapat
memberikan pengetahuanpengetahuan kepada prajurit
tentang berbagai macam
manfaat dan kegunaan
jasmani,sehingga prajurit
menyadari bahwa latihan
bukan hanya sebagai
kewajiban namun merupakan
suatu kebutuhan.Bukubuku yang berkaitan dengan
peningkatan motivasi dalam
bekerja/berlatih kita sediakan
di Batalyon,atau bisa kita
sebarkan melalui majalah
dinding agar dapat dibaca
oleh semua prajurit.
B. Membentuk
postur tubuh prajurit yang
proporsional / ideal dengan
latihan-latihan khusus
(Fitness), terutama bagi
prajurit yang mengalami over
weight / obesitas.
1) Dengan metode
Pengalaman,postur tubuh
yang ideal merupakan salah
satu syarat untuk menjadi
prajurit yang profesional.
Karena dengan postur
tubuh yang ideal,prajurit
akan mampu melaksanakan
semua kegiatan yang ada.
Kegiatan di satuan yang padat
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tugastugas
sa tu an
yang
diembannya.Dengan
memberikan pengarahanpengarahan atau santi aji
kepada prajurit agar lebih
memperhatikan kondisi tubuh
mereka,menjaga pola makan
dan istirahat yang cukup.
2) Dengan metode
Kepelatihan,untuk anggota
yang mengalami over
weight,harus mendapatkan
perhatian khusus.Porsi latihan
harus ditambah terutama
latihan yang bertujuan
untuk mengurangi berat
badannya.Misalnya dengan
lari siang menggunakan
ponco atau dengan jas tebal.
diberikan untuk membentuk
postur tubuh prajurit yang
bagus,terutama bagi satuan
yang memiliki peralatan
yang dimiliki satuan secara
keseluruhan dimanfaatkan
untuk kepentingan pembinaan
dapat meningkatkan enam
kemampuan dasar perorangan
seluruh prrajurit Batalyon
Infanteri Marinir.
3)

Dengan metode

berbagai
macam penyakit
karena terganggunya salah
satu sistem metabolisme
tubuh atau peredaran darah
yang tidak lancar.Untuk
mengatasinya, sesuai arahan
dari berbagai macam ahli
kesehatan selalu menyarankan
agar pola makan selalu tetap
dijaga serta istirahat yang
cukup.Kebutuhan kalori
harus disesuaikan dengan
pengeluarannya,sehingga
terjadi keseimbangan.Apabila
sudah terlanjur mengalami
kegemukan,maka latihan
yang ketat harus dilaksanakan
untuk dapat segera
mengatasinya.Pengetahuan
tentang masalah kegemukan
dan cara mengatasinya
dapat kita peroleh melalui
buku-buku panduan
kesehatan,dalam hal ini dokter
di Batalyon dapat berperan
secara aktif.
C. Memutasikan
personil yang berusia diatas
50 tahun dan mengganti
dengan personil yang lebih
muda.
Usia sangat berpengaruh
terhadap kemampuan
seorang prajurit.Usia prajurit
diatas 50 tahun sudah tidak
produktif lagi berdinas di
Satuan tempur,baik secara

Ketua Pengurus Gabungan Jalasenastri Marinir Ny Medi Astuti Faridz Washington
menghadiri acara Tatap Muka Gabungan Pengurus Gabungan Jalasenastri Marinir di
gedung serba guna Jalasenastri Marinir Ksatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta
Selatan.
Pada awal sambutannya
Ny Medi Astuti Faridz
Washington berkesempatan
memperkenalkan diri lebih
dahulu kepada seluruh
Pengurus Cabang maupun
Ranting yang berada dibawah
PG Kormar dan dibawah
Korcab Pasmar-2, karena baru
pertama kali sejak menjabat
Ketua PG Kormar baru.
Arahannya yang lain
Ketua PG Jalasenastri Korps
Marinir mengingatkan kepada
Ibu-Ibu Jalasenastri Wilayah
Barat untuk selalu tetap
setia mendampingi suami
dalam menjalankan tugas
dengan selalu tetap menjaga
kesehatan dan kehormatan
keluarga.

Selesai menyampaikan
sambutan Ketua PG
Jalasenastri Korps Marinir
berkenan menyerahkan secara
langsung bantuan beasiswa
kepada perwakilan putra dan
putri anggota Marinir yang
masih sekolah mulai dari
Sekolah Dasar sampai dengan
Perguruan Tinggi.
Sebelum acara
pertemuan berakhir, Panitia
penyelenggara Cabang-4
Kormar yang diketuai
oleh Ny Budi Purnama
menyediakan Door Prize
untuk masing-masing
Cabang, dan yang paling
akhir Door Prize langsung
dari Ketua PG Jalasenastri
Kormar yang nomornya

disembunyikan pada kursi
yang diduduki seseorang Ibu
Jalasenastri, pada acara
Tatap Muka Gabungan
Jalasenastri Korps
Marinir kali ini.
***

PEMBEKALAN KEPADA PARA ISTRI
PASIS SESKO
Ketua Pengurus Gabungan Jalasenastri Korps Marinir Ny Medi Astuti Faridz
Washington memberikan pembekalan kepada istri-istri Perwira Marinir,Siswa
Seskogab TNI dan Seskoal di Gedung Serba-guna Jalasenastri Trian Marinir
Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan.
Sebelum menyampaikan
kepada seluruh Ibu-ibu
sangat menekankan
arahannya Ketua PG Kormar Jalasenastri yang hadir.
agar para peserta
memperkenalkan seluruh
Pada arahanya yang
selalu menjaga
anggota pengurus PG
singkat kepada 6 orang Istri
kesehatan dan
Kormar yang membidangi
Pasis Marinir Seskogab TNI
kehormatan serta
Seksi yang berada di PG
dan 18 orang Istri Pasis
jangan tinggi hati
Kormar setelah itu baru
Marinir Seskoal yang akan
bila sudah berada
giliran seluruh Istri Pasis
malaksanakan penataran
diatas dan memiliki
Marinir tampil kedepan satu
selama satu Minggu di
jabatan nantinya. Sampaiakan
persatu untuk diperkenalkan
Seskoal, Ketua PG Kormar
sesuatu kebawah dengan

arahan disiplin bukan dengan
tekanan dan kekerasan.
Sebelum acara
pembekalan berakhir
dilakukan Foto bersama
Pengurus Gabungan
Jaklasenastri Korps Marinir
dengan seluruh Istri-istri
Pasis Marinir baik Seskogab
TNI maupun Seskoal
beserta para ketua Cabang
Jalasenastri Korps Marinir.
***
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JALASENASTRI

OPINI MILITER
Renang militer jarak 50 meter.
Perlengkapan : Baju PDL,
Senjata bertali sandang dan
Helm organik. Tempat : di
kolam renang.
B. MENEMBAK.
Tujuan : Menguji
kemampuan keterampilan
menembak tepat dan
menembak TTO,TTD
prajurit Korps Marinir sebagai
kemampuan dasar.
1) Menembak tepat
statis.
Menembak tepat jarak
100 m dengan sikap berdiri
dengan sasaran bulat selama
3 menit.
Menembak tepat jarak
100 m dengan sikap jongkok
dengan sasaran bulat selama 3
menit. Menembak tepat jarak
100 m dengan sikap tiarap
dengan sasaran bulat selama
3 menit.
2) Menembak TTO dan
TTD.
a) TTO (Tembak
Tempur Offensif ) yaitu
menembak beberapa lesan
dari beberapa kedudukan
dalam berbagai jarak, pindah
kedudukan dari yang satu ke
posisi yang lain dilaksanakan
dengan lari, merangkak dan
merayap.
b) TTD (Tembak
Tempur Defensif) yaitu
menembak beberapa
lesan dari satu kedudukan
dengan jarak yang berbeda
- beda, selanjutnya pindah
kedudukan dengan
merangkak dan melanjutkan
tembakan.
C. HALANG RINTANG.
Tujuan : Menguji
kemampuan keterampilan
prajurit melewati berbagai
rintangan buatan dengan
cepat, benar dan aman.
Sasaran adalah
terwujudnya kemampuan dan
keterampilan teknis prajurit
dalam melewati berbagai
rintangan dengan cepat serta
dengan tehnis yang benar dan
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aman.
Perlengkapan : PDL,
helm senjata perorangan
tanpa ransel.
Waktu Ujian
: selama jam kerja sampai
dengan selesai. Tempat :
Di lapangan halang rintang.

Cara penilaian sesuai dengan
petunjuk teknik penilaian ini.
D. LARI LINTAS ALAM
(CROSS COUNTRY).
Tujuan: Menguji kemampuan,
kecepatan dan daya tahan
dalam melintasi medan
dengan beban tempur dengan
berbagai tantangannya.
Sasaran : Terpeliharanya
dengan kemampuan
membawa beban tempur
di kalangan prajurit Korps
Marinir dengan ketentuan
: Lintas Medan dengan
menempuh jarak sejauh 5
Km, Mampu mencapai
waktu secepat mungkin,
Perlengkapan : PDL, helm
senjata dan kopelreem (tanpa
ransel), Tempat : Di
medan / lapangan,
Cara penilaian sesuai
dengan petunjuk teknik
penilaian ini.

Terpeliharanya
di kalangan prajurit Korps
Marinir dengan ketentuan
: Jalan cepat (Speed Mars)
dilakukan dengan menempuh
jarak tempuh 5 Km.

b) Mampu mencapai
waktu secepat mungkin.
Perlengkapan : PDL,
kopelreem, helm dan
senjata. Tempat : Di medan/
lapangan. Cara penilaian
sesuai dengan petunjuk tehnik
penilaian ini
F. JURIT MARINIR
(BERGANDA).
Tujuan : Menguji
kemampuan dan ketahanan
prajurit Korps Marinir
agar dapat dicapai tingkat
kemampuan maksimal secara
perorangan baik pengetahuan
teori dan praktek tentang
materi-materi perorangan
dasar. Sasaran : Prajurit
mampu menjawab pertanyaan
atau mempraktekkan perintah

dari tim penguji di setiap
pos dengan ketentuan
: Jarak tempuh 5 Km,
Jumlah Pos Kontrol antara
10-15 pos dengan materi
pertanyaan meliputi seluruh
pengetahuan yang diujikan
dalam materi pengetahuan
dan profesionalisme prajurit.
Untuk semua materi
dalam bentuk pertanyaan
ditentukanoleh Kolak
masing-masing, Lama
waktu maksimal di setiap
pos adalah 4 menit,
Mampu mencapai waktu
keseluruhan secepat
mungkin, Perlengkapan
: PDL, kopelreem, helm
dan senjata, Waktu Ujian
: selama jam kerja sampai
dengan selesai, Tempat : Di
medan/ lapangan.
Cara penilaian sesuai dengan
petunjuk tehnik penilaian ini.
Materi jurit Marinir
antara lain :
Meluncur
: tinggi 25 m , sudut ± 45°,
Merayap tali : tinggi 4 m ,
jarak 15 m, Jembatan tali
: tinggi 4 m, jarak 15 m,
Raplling : minimum tinggi
20 m, Penyeberangan sungai
: Penyeberangan basah
dengan menggunakan cincin/
snapling, Naik turun tali :
tinggi 10 m. Naik turun jaring
: tinggi 7 m, Perkelahian
sangkur. PDTB. PBP.
Pengetahuan IMMP,
Pengetahuan kompas,
Pengetahuan umum Komlek

E. SPEED MARS.
Tujuan :
Menguji kemampuan,
kecepatan dan daya
Korps Marinir dalam
berjalan di medan
dengan tanpa beban
tempur. Sasaran :
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OPINI MILITER

Oleh :
Kapten Mar Dwi Hartono

S

esuai dengan Jukbinlat
maupun
Jukmatlat
Korps
Marinir
tahun 2005
dan

prajurit Marinir menurut
Buku Petunjuk Teknik Uji
nilai Perorangan Dasar
(UNPD) meliputi :

Renang,Menembak,Halang
Rintang (HR),Lari Lintas
Alam (Cross Country),Jalan
Cepat (Speed Mars),Jurit
Marinir (Berganda).
Enam kemampuan dasar
ini merupakan bekal bagi
setiap prajurit Marinir
dalam melaksanakan
semua tugas yang
dipercayakan
kepadanya.
Adapun manfaat
dari enam
kemampuan
dasar ini
dapat
kita
lihat
pada saat
pelaksanaan
tugas
operasi
maupun latihan.
Kemampuan
menembak digunakan
pada saat melaksanakan
tugas operasi tempur, misi
perdamaian dunia maupun
tugas pengamanan lainnya.
Demikian juga dengan
kemampuan halang rintang

Petunjuk
Teknik UNPD
Korps Marinir no :
Juknik/78/X/2005,setiap
prajurit Marinir dituntut harus
memiliki enam kemampuan
dasar sebagai bekal untuk
melaksanakan tugas-tugas
di kesatuan. Adapun
enam kemampuan dasar
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(HR), digunakan untuk
melewati medan-medan yang
memiliki rintangan alam
maupun rintangan buatan
yang dapat menghambat
gerakan pasukan.
Kemampuan lari lintas alam
(CC) sangat memungkinkan
untuk melaksanakan
pengejaran terhadap musuh
yang melarikan diri, atau
dapat digunakan untuk
melintasi medan secara
cepat. Kemampuan renang
dapat dimanfaatkan pada
saat melewati sungai yang
dalam ataupun pada saat
melaksanakan renang
rintis dilaut. Selain itu
juga digunakan pada saat
melaksanakan Operasi
pantai yang tidak rata,
maka kemampuan renang
ini akan sangat membantu
personil untuk mendarat di
pantai pendaratan. Speed
Mars merupakan ketahanan
untuk berjalan dengan
cepat melewati medan yang
sulit, ini digunakan untuk
mempercepat gerakan.
Jurit Marinir (Berganda)
merupakan rangkaian kegiatan
aplikasi semua kemampuan
yang dimiliki oleh setiap
prajurit Korps Marinir sebagai
tolak ukur untuk menilai
apakah sudah memenuhi

persyaratan yang berlaku.
ENAM KEMAMPUAN
DASAR PRAJURIT
BATALYON INFANTERI
MARINIR
A. RENANG.
1) Renang laut.
Tujuannya adalah
untuk menguji kemampuan
dan ketahanan prajurit dalam
berenang di laut baik di siang
hari maupun malam hari.
Siang hari jarak 1000 meter
(500 m P.P), Malam hari
jarak 500 meter(250 m P.P),
Perlengkapan : Celana renang
, Tempat di laut.
2) Renang kolam.
Tujuannya adalah untuk
menguji kemampuan dan
ketahanan prajurit dalam
berenang di kolam baik
renang umum maupun renang
militer. Renang umum jarak
300 meter. Perlengkapan
Renang umum : Celana
renang, Renang militer jarak
50 meter. Perlengkapan
Renang militer : Baju PDL,
Senjata bertali Sandang dan
helm organik. Tempat : di
kolam renang.
3) Renang militer.
Tujuannya adalah untuk
menguji kemampuan dan
Ketahanan prajurit dalam
melaksanakan
renang
militer
dengan
perlengkapan
militer
terbatas
di kolam
renang.
Renang
militer jarak
30 meter.
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Dalam rangka memperingati HUT TNI AL tanggal 10
September 2012, Jalasenastri Ranting E Cabang 1 Korcab
Pasmar-1 (Yonmarhanlan VIII Bitung) mengadakan
lomba bongkar pasang senjata antar perwakilan tiap Kompi
Yonmarhanlan VIII.
egiatan ini ditujukan
sebagai pengenalan
kepada Ibu-ibu
Jalasenastri Ranting
E Cabang 1 Korcab Pasmar-1
tentang senjata organik
Yonmarhanlan VIII sekaligus
melatih kemampuan dan
keterampilan sebagai istri
seorang prajurit.
Lomba yang dilaksanakan
pada tanggal 11 September

K

2012 diikuti oleh perwakilan
Jalasenastri tiap-tiap Kompi
ini dibagi menjadi 2 yakni
Lomba Bongkar Pasang
Senjata Laras Panjang M-16
dan Bongkar Pasang Senjata
Pistol P226 Sigsauer.
Lomba akhirnya
dimenangkan oleh Ny. Sutoyo
(Kompi A) pada lomba
bongkar pasang senjata laras
panjang M-16 dan Ny. Agus

Wijaya (Kompi A) pada
lomba bongkar pasang senjata
Pistol P226 Sigsauer.
Acara ini juga
dimeriahkan dengan lomba
bongkar senjata antara
Prajurit Vs Ibu Jalasenasri
sebagai acara tambahan dari
Komandan Yonmarhanlan

VIII Letkol Mar
Apollinaris AW, ternyata
semangat dan keterampilan
Ibu Jalasenastri Ranting E tak
kalah hebat dengan Prajurit
Yonmarhanlan VIII.
***

LOMBA CERDAS CERMAT

ANTAR RANTING CABANG 5 GABUNGAN JALASENASTRI KORPS MARINIR
DI PUSLATPASRAT KOLATMAR SURABAYA
olatmar
mengadakan
acara lomba
Cerdas Cermat
antar Ranting Cabang 5
Gabungan Jalasenastri
Korps Marinir di Gedung
Olah Yudha Puslatpasrat
Kolatmar Surabaya. Dalam
acara tersebut, diikuti oleh
3 anggota Jalasenastri
perwakilan dari tiap-tiap
Ranting Cabang 5 Gabungan

K

Jalasenastri Korps Marinir
dan dihadiri oleh Ketua
Jalasenastri Cabang 5
Gabungan Korps Marinir Ny.
Amir Faisol, S.Sos, Wadan
Kolatmar, Pa Staf Kolatmar
dan Anggota Jalasenastri
Cabang 5 Gabungan Korps
Marinir, (12/10)
Keluar sebagai Juara
adalah Regu D dari Anggota
Jalasenastri Ranting E
Cabang 5 Gabungan Korps

Marinir sebagai Juara I,untuk
Juara II yaitu Regu B dari
anggota Jalasenastri Ranting
D Gabungan
Korps Marinir,
dan untuk Juara
III yaitu Regu
C dari anggota
Jalasenastri
Ranting B
Gabungan
Korps Marinir.
***

JALASENASTRI CABANG 4 KORCAB PASMAR-1
MELAKSANAKAN KUNJUNGAN KERJA
KE KAB.NGANJUK DAN KAB.MOJOKERTO

alam rangka
melaksanakan
program
kerja (proker)
dan peduli Prajurit
Jalasenastri tahun 2012,
Ketua Jalasenastri
Cabang-4 Korcab
Pasmar-1 Ny. Ninuk
Fitri Markos didampingi
Pabinhar Cabang-4
korcab Pasmar-1 Mayor
Marinir Suroto beserta

D
38

pengurus mengadakan
kunjungan kerja ke Kab.
Nganjuk dan Kab Mojokerto,
Selasa (09/10 )
Kunjungan memberikan
santunan kepada Warakawuri
istri Sertu Mar (Alm) Imam
Dawawi dan isteri.
Serka Mar (Alm)
Yuswandi,kemudian
dilanjutkan ke museum
Majapahit Trowulan dan
Home Industri kerupuk
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Rambak di
Mojosari.
Demikian
rangkaian kegiatan
kunjungan
progaram
kerja (proker)
Jalasenasteri
Cabang-4 Korcab
Pasmar-1 di Kab.
Nganjuk dan Kab.
Mojokerto.
***

“Pantang mundur, mati sudah
ukur”tim melawan musuh
dengan gigih. Beberapa
musuh terluka.
Setelah kurang lebih
dua jam bertempur, Djoni
kehabisan peluru, dia
menggunakan senjata AK47
dengan membawa enam
magazine yang setiap satu
magazine terisi 30 butir
minisi, kondisi itu tidak
membuatnya kehabisan akal,
dia lalu bergerilya dihutan
Karet dan menghilang dari
kejaran tentara sekutu, dalam
gerilyanya dia bisa bertahan
sekitar tiga bulan dengan
meminum getah karet dan
memakan nanas dari kebun
milik warga, namun kondisi
tidak memungkinkan, Djoni
terkena penyakit malaria,
kondisi itu memaksanya
keluar dari hutan untuk
meminta bantuan warga.
Begitu sampai
diperkampungan, dia
ditolong salah seorang
warga keturunan Tionghoa,
setelah itu dia tertidur
dirumah warga, namun
apa yang terjadi, dia tibatiba dibangunkan, begitu
membuka mata, kepalanya
sudah ditodong beberapa
senjata dari tentara Inggris,
dia ditangkap dalam keadaan
sakit, selanjutnya dia ditahan
entah dimana, dalam masa
tahanan dia mendapat siksaan
bertubi-tubi setiap dua jam
dipukuli, ditendang, tanpa

mandi dan hanya makan nasi
garam menjadi menu seharhari, seminggu, sebulan,
sampai Djoni muda sudah
lupa berapa lama dia ditahan,
didalam tahanan tentara
Inggris tersebut, dia hanya
bisa memikirkan keluarga
dan negaranya, dalam setiap
diinterogasi sekitar dua
jam sekali, dia memberikan
jawaban satu kata “Tidak”.
Dalam masa tahanan tersebut,
tubuhnya mengurus, akan
tetapi mental sebagai seorang
prajurit Marinir (KKO)
semakin kuat, Merah Putih
seakan terus memberikan
semangat bagi ayah tujuh
anak ini.
Pada beberapa bulan
berikutnya ada seorang
Interogator yang berbeda,
kali ini Djoni tidak disiksa,
tidak dihina, malah diberi
makan yang enak-enak, yakni
nasi, ayam dan sayur-sayuran,
Djoni sangat kaget dengan
pelayanan tersebut, dalam

laki-laki perlente mendatangi
ruang interogasi, pria dengan
memakai baju sipil tersebut
menawari sebatang rokok,
tetapi Djoni menolaknya,
lelaki bertampang melayu
tersebut langsung bertanya
“ Awak orang punya
Soekarno?”, Djoni menjawab
“ Taklah, awak ni orang
melayu!”, lantas lelaki yang
sedang merokok itu tertawa,
dengan tenang dia kembali
bertanya “ Awak orang

1

2

3

4

Ipam?”, kali ini Djoni
terdiam karena kaget,
lelaki yang berlogat melayu
tersebut mengambil secarik
kertas dan dia menunjukkan
kertas tersebut kepada Djoni,
lelaki itu mengatakan “ Awak
ini bohong, lihat ini “, Djoni
terperanjat begitu melihat
ini kertas tersebut, foto
Djoni terpampang dengan
keterangan keanggotaanya
di Ipam KKO, saat itu dia
hanya bisa terdiam dengan
data pribadinya ada ditangan
musuh, wajar Djoni menduga
operasi ini bocor sebelum
dimulai. “ saya hanya diam
dan marah, tetapi entah apa
yang terjadi diluar sana”,
ungkapnya dengan mata
berkaca-kaca mengingat
kejadian itu.
Setelah cukup sekian
lama ditahan, Djoni mendapat
kabar bahwa semua tahanan
akan dibebaskan dan
bisa pulang ke Indonesia,
akhirnya kabar tersebut itu
benar, Djoni bisa mendapat
kebebasan dan pulang ke
Indonesia, “ saya sangat
bahagia saat itu, ternyata
saat saya bebas sudah tahun
1967”, jelasnya sekitar kurang
lebih tiga tahun berjibaku
di Negara orang. Setelah
kepulangannya ke Indonesia,
Djoni bertugas sebagai
Ajudan beberapa Panglima,
hal tersebut tak lepas dari
kemampuan khususnya yang
dimilikinya, dia mempunyai
julukan “ Semburan mulut

5

berbisa”, sebab Djoni bisa
meluncurkan jarum, mata
kail pancing, silet dan beras
dari mulutnya, dengan jarak
kurang lebih sekitar 30 meter,
dengan membuktikan kepada
MARINIR . Kemampuan
tersebut tak disimpannya
sendiri, dia melatih puluhan
anggota Ipam lainnya, latihan
semburan ini memerlukan
rata-rata.” Tuturnya.
Saat ini Serma KKO
(Iam) Purnawirawan Djoni
Liem yang lahir 3 April
1934, hidup bersama istrinya
Djeni Nani yang memiliki
nama Tionghoa Tan Mei
Hiang asli dari Singapura,
beliau saat ini tinggal di jalan
Kembang Kuning Kulon
Gang Besar 18 Surabaya,
beliau masih ingat betapa
hidupnya seperti diberkahi
dalam peperangan, karena dia
mendapatkan istri saat dalam
penyamaran di Singapura, “
jadi saat menyamar, saya bisa
berkenalan dengan mantan
pacar saya ini, lalu setelah
perang berakhir, dia mau saya
jadikan istri.” Ujarnya sambil
tersenyum mengenang masa
lalu.
Diusianya kini, Djoni
masih memiliki beberapa
kegelisahan, dia bingung
dengan kepangkatannya,
awalnya dia mengaku pangkat
terakhir sebelum pensiun
adalah peltu (pembantu
Letnan Satu), namun saat
ini masih Serma (Sersan
Mayor), saya ingin kejelasan
saat ini.” Keluhnya.Beliau
sekarang aktif dibeberapa
kegiatan sosial diantara di
Pebabri, pengurus Lansia, di
puskesmas dibidang penyakit
Diabetes, serta kampung
halamannya beliau di Tuakan.
***
Salah satu kemampuan
Serma KKO (Iam)
Purnawirawan Djoni
Liem
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